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S C O O P

تقرير

الفصائل المسلحة لم تحسم قرار المشاركة في أستانة

واشنطن تقاطع ترتيبات جنيف

كشفت مليشيات عراقية عن نواياها للمرحلة المقبلة في سورية،
مع إعالنها ،أنها ستبقى هناك حتى لو رحل رئيس النظام السوري بشار
ّ
ظل
األسد ،معتبرة أن «األمر متعلق بمحور المقاومة» ،وذلك في
عجز الحكومة العراقية عن منع تدفق المقاتلين لسورية

يبدو أن الخالف
األميركي الروسي
المستمر حول الملف
السوري قد أطاح
اجتماع جنيف الذي
كان عقده مرتقبًا يوم
االثنين المقبل

المليشيات
العراقية في
سورية

محمد أمين

باقون عسكريًا حتى ولو
سقط األسد ونظامه

عثمان المختار

تؤكد مصادر ّ
مقربة من مليشيات
عراقية نــافــذة فــي امللف الـســوري،
ارت ـفــاع عــدد املسلحني العراقيني
الذين يقاتلون إلــى جانب قــوات نظام بشار
األســد إلــى أكثر مــن  16ألــف مقاتل ،موزعني
ً
على مدن وبلدات مختلفة ضمن  13فصيال
ً
مسلحًا ،جميعها تمتلك تمثيال رئيسيًا في
مـلـيـشـيــات «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ف ــي ال ـع ــراق،
وي ـع ـت ـبــر ت ــواج ــده ــا ال ـع ـس ـكــري ف ــي ســوريــة
فرعيًا .في هذا السياق ،تفيد األرقام الجديدة،
أن ن ـس ـبــة ال ــذي ــن ال ـت ـح ـق ــوا م ــن امل ـل ـي ـش ـيــات
الـعــراقـيــة فــي ســوريــة خــال عــام واح ــد فقط،
بـلـغــت  3آالف مـقــاتــل ،انـتـقـلــوا بـشـكــل علني
وعـبــر مـطــارات الـعــراق وعـلــى م ــرأى ومسمع
مــن حـكــومــة رئـيــس الـ ــوزراء ال ـعــراقــي ،حيدر
ال ـع ـبــادي ،إل ــى س ــوري ــة .ويـحـظــى أفـ ــراد تلك
املـلـيـشـيــات بـحـصــانــة كـبـيــرة داخ ــل ال ـعــراق،
ناتجة عن الدعم اإليراني لهم ،إذ يتقاضون
مرتبات جيدة مقارنة بأقرانهم في مليشيات
الـحـشــد الــذيــن يـقــاتـلــون داخ ــل ال ـع ــراق .كما
ي ـن ــال ــون رع ــاي ــة ص ـح ـيــة جـ ـي ــدة ،ويـحـمـلــون
بطاقات تعريف يطلق عليها اســم «هويات
املدافعني عــن العقيلة» فــي إش ــارة إلــى مرقد
السيدة زينب في دمشق.
تبرير بغداد

وتبرر الحكومة العراقية مشاركة مليشيات
ت ـح ـظــى بــدع ـم ـهــا ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ب ــال ـق ـت ــال فــي
سورية ،إلى جانب األسد ،بأنها ال تستطيع
مـنـعـهــم م ــن امل ـ ـغـ ــادرة ،وس ـب ــق أن ق ــال وزي ــر
الخارجية الـعــراقــي ،إبــراهـيــم الجعفري ،إنه
«لم يعط إذنًا ألحد للذهاب إلى سورية ،ولم
يطلب منا أحد اإلذن أو ترخيصنا» ،معتبرًا
ّ
أن «الحكومة العراقية ال تستطيع منع أحد

مــن الــذهــاب للقتال فــي ســوريــة أو أي دولــة
أخـ ـ ــرى» .ووف ـق ــا ل ـل ـق ــاءات أجــرت ـهــا «ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،م ــع ق ـي ــادات
بارزة في مليشيات تقاتل داخل سورية إلى
ً
جانب نظام األســد ،فضال عن تسريبات من
داخل بغداد والنجف ،فإن «طرحًا جديدًا بدأ
يظهر في أوساط تلك املليشيات ،وهو القتال
فــي ســوريــة حـتــى لــو غ ــادر األس ــد السلطة».
وذلك بهدف ما يصفوه «اإلبقاء على محور
امل ـق ــاوم ــة ،وع ـ ــدم تـ ــرك س ــوري ــة مل ـح ــور الـشــر
األم ـيــركــي الـصـهـيــونــي ال ــوه ــاب ــي» ،حسبما
رددت أك ـثــر م ــن شـخـصـيــة مـلـيـشـيــاويــة في
بغداد .وفي الخامس عشر من الشهر الحالي
بعد الضربة الصاروخية األميركية لقاعدة
الشعيرات السوريةُ ،عقد في دمشق اجتماع
ّ
ضم قيادات وشخصيات مليشياوية نافذة،
غالبيتها عراقية ،تناول سيناريوهات عدة
ف ــي س ــوري ــة ب ـح ـضــور ش ـخ ـص ـيــات إيــران ـيــة
مــن ال ـحــرس ال ـث ــوري .وت ـ ّـم ال ـت ــداول بــأفـكــار،
مــن بينها فكرة االنـفـصــال عــن قــوات النظام
وال ـع ـمــل ع ـلــى ض ــم مـتـطــوعــن س ــوري ــن من
م ــدن ال ـس ــاح ــل الـ ـس ــوري وتـسـلـيـمـهــم مهمة
قيادة فصائل املليشيات ،وإبرازهم إعالميًا
كــ«قــوات شعبية رافضة لالحتالل ،ورافضة
ملــؤامــرة اسـتـهــداف س ــوري ــة» ،عـلــى أن تــذوب
معها شعارات التأييد والوالء لرئيس النظام
ال ـس ــوري ،بـشــار األس ــد ،وتغليب الـشـعــارات
العقائدية كالدفاع عن املراقد الدينية املقدسة
وحـ ـم ــاي ــة مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ضـ ــد االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي ،وفقًا ملا كشف عنه مصدر مقرب
من تلك املليشيات لـ«العربي الجديد».
أبعد من بشار األسد

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ـ ــد م ـح ـس ــن س ـي ــد املـ ــوسـ ــوي،
وهــو مسؤول بــارز في مليشيا «أبــو الفضل
العباس» ،التي تقاتل في سورية إلى جانب

الحكومة العراقية ال
تستطيع منع أحد من
الذهاب للقتال
إيران خلقت ورقة
المليشيات مبكرًا تحسبًا
إلطاحة األسد

األسد ،صحة تلك املعلومات بقوله «ومن قال
إننا نقاتل حبًا ببشار األســد؟ إن املوضوع
أك ـبــر مــن ذل ــك بـكـثـيــر» .وأضـ ــاف فــي اتـصــال
هــات ـفــي م ــع «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «امل ـلــف
فــي ســوريــة عـقــائــدي وه ــو بـيــد املــرشــد علي
«كتائب سيد الشهداء»،
خامنئي» .مليشيا
ُ
وهي من املليشيات التي أعلن عن تأسيسها
ع ــام  ،2013ف ــي مــؤتـمــر ع ــام بـمــديـنــة مشهد
اإليــرانـيــة ،هي مليشيا متعددة الجنسيات،
وت ـ ـضـ ـ ّـم غ ــال ـب ـي ــة عـ ــراق ـ ـيـ ــة ،ت ـل ـي ـهــا إي ــران ـي ــة
ث ــم أف ـغ ــان ـي ــة .ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،ن ـ ـ ّـوه ال ـقــائــد
الـعـسـكــري لـتـلــك املـلـيـشـيــا ،فــالــح الـخــزعـلــي،
في حديث لـ»العربي الجديد» ،بــأن «قتالهم
موضوع عقائدي».
وأضــاف أن «القتال في سورية والـعــراق هو
جـبـهــة واح ـ ــدة بــالـنـسـبــة ل ـنــا م ــع ح ــزب الـلــه
الـلـبـنــانــي وال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة اإليــران ـيــة
واإلخ ـ ــوة املـتـطــوعــن اآلخ ــري ــن» .وتــابــع «لــو
ك ــان ــت ه ـن ــاك آل ـي ــة ت ـت ـيــح لـلـشـعــب ال ـس ــوري
ً
اختيار نظام جديد بديال عن األسد أليدناه،
لـكــن ال يــوجــد ،ومـحــاولــة إزاح ـتــه بــالـقــوة أو

تنضوي  13مليشيا عراقية في «الحشد الشعبي» (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الـتـهــديــد أو بـتــوافــق صـفـقــات دول ـيــة غربية
غ ـيــر م ـق ـبــول إط ــاق ــا ،ل ــذا ن ـحــن ف ــي ســوريــة
ســواء بقي األســد أو رحل لن نترك سورية».
وأشار الخزعلي الذي شاركت املليشيا التي
يـقــودهــا فــي مـعــركــة الـشـيــخ مسكني وجــوبــر
وبلدات عــدة في ريــف دمشق وحلب ،إلــى أن
«الـفـصــائــل امل ـجــاهــدة شـكـلــت م ـحــور الــدفــاع
عن حرم السيدة زينب وهناك فتوى شرعية
بـ ــذلـ ــك» .ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «هـ ـن ــاك م ـف ــاوض ــات
كجنيف  1و 2و 3وعـشــر م ـفــاوضــات ،لسنا
معنيني بها ،كونها غير مجدية واملعارضة
ال تمتلك تصورًا واضـحــا .ونحن مع الطرح
الروسي اإليراني القديم املتجدد ،وهو إجراء
انتخابات بإشراف األمم املتحدة في كل املدن
ال ـس ــوري ــة ل ـكــن امل ـع ــارض ــة تــرف ـضــه وتـطــالــب
األســد بالتنحي» .وش ـ ّـدد أنــه «على الجميع
أن يعلم أن هـنــاك أقـلـيــات وه ـنــاك مقدسات
لدينا سنبقى من أجلها» .بدوره ،أكد الخبير
بـشــؤون الجماعات املسلحة ،حسني عباس
الوائلي ،لـ«العربي الجديد» ،الطرح الجديد
للمليشيات املــوالـيــة إلي ــران بــالـعــراقّ ،
مبينًا
أن «إي ــران خلقت هــذه الــورقــة مبكرًا تحسبًا
لــإطــاحــة بــاألســد وحـتــى تبقى العـبــا مؤثرًا
بــال ـســاحــة الـ ـس ــوري ــة» .ورأى أن «اإلط ــاح ــة
بـ ــاألسـ ــد ي ـع ـن ــي انـ ـهـ ـي ــار قـ ــواتـ ــه ال ـن ـظــام ـيــة
وبالتالي احتراق ورقة وجود قوات الحرس
ال ـث ــوري وال ـبــاس ـيــج اإلي ــران ـي ــة ،ال ـتــي تـ ّـدعــي
طهران أنها موجودة ً
بناء على طلب األسد».

ضعف حكومي

ووص ــف الــوائـلــي الحكومة العراقية بأنها
«أض ـعــف مــن أن ت ـمــارس دورًا إيـجــابـيــا في
الـضـغــط عـلــى اآلالف م ــن أفـ ــراد املليشيات
العراقية للقتال في سورية ،خصوصًا بعد
التصريحات املتكررة من زعماء مليشيات
الـحـشــد ح ــول ع ـبــورهــم ال ـح ــدود واالن ـت ـقــال
إلى سورية بعد انتهاء املعارك في املوصل».
وتنتشر  13مليشيا عراقية تحمل أسماء
م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـع ـم ــل ج ـم ـي ـع ـهــا ت ـح ــت إشـ ـ ــراف
الحرس الثوري اإليراني ،من أبرزها مليشيا
«أبو الفضل العباس» ،ومليشيا «لواء أسد
الله الـغــالــب» ،ومليشيا كتائب «حــزب الله
العراقي» ومليشيا كتائب «سيد الشهداء»،
ومليشيا «الوعد الصادق» ،ومليشيا «لواء
كفيل زي ـنــب» ،ومليشيا «حــركــة النجباء»،
ومليشيا «بدر» ،ومليشيا «لواء ذو الفقار»،
وم ـل ـي ـش ـيــا «املـ ـ ــؤمـ ـ ــل» ،وم ـل ـي ـش ـيــا «ك ـتــائــب
الـثــأر» ،وتتميز تلك املليشيات باحتوائها
ً
عـلــى عـنــاصــر إيــران ـيــن وأف ـغ ــان ف ـضــا عن
متطوعني سوريني موالني لألسد.
عالوي يتهم الحكومة بالتقصير

من جهته ،أفــاد نائب الرئيس العراقي إياد
ع ـ ــاوي ،أن «ق ـص ــور ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
للحكومة العراقية تسبب بــذهــاب مقاتلني
عراقيني إلــى ســوريــة للقتال هـنــاك» ،مؤكدًا
خ ــال م ـقــاب ـلــة تـلـفــزيــونـيــة وج ـ ــود فـصــائــل

النظام وروسيا يستميتان في حماة والمعارضة تتقدم في درعا
عدنان علي

من عمليات اإلجالء في الشمال السوري (عمر حج قدور/فرانس برس)

اشتباكات عنيفة دارت داخل املدينة» .وكانت
قوات املعارضة قد سيطرت على طيبة اإلمام
في  30أغسطس/آب املاضي إلى جانب مدينة
حلفايا املجاورة من الجهة الشمالية الغربية،
والتي تشهد أيضًا محاوالت القتحامها من
جانب قوات النظام .كما هاجمت قوات النظام
ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي م ــن مـ ـح ــوري ــن بـشـكــل
أساسي ،األول من طيبة اإلمام ،والثاني مدينة
ك ــرن ــاز بــات ـجــاه ب ـلــدتــي ك ـفــرب ـنــودة والـهـبـيــط
املجاورة ،شمال غربي حماة.
من جهته ،ذكــر «جيش النصر» على حسابه
ف ــي «ت ـي ـل ـغ ــرام» ،أنـ ــه «ق ـص ــف م ــواق ــع ل ـقــوات
الـنـظــام بــرحـبــة خـطــاب فــي الــريــف الـشـمــالــي،

ب ـق ــذاُئ ــف امل ــدف ـع ـي ــة وال ــرش ــاش ــات ال ـث ـق ـي ـلــة».
كما قـتــل ستة عناصر لـقــوات النظام ُ
وجــرح
ثالثة آخرون جراء تفجير سيارتهم في قرية
امل ـج ــدل ش ـمــال غــربــي ح ـم ــاة ،بـيـنـهــم ضــابــط
برتبة عميد ،وعنصران من مليشيا الحرس
الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي .وأتـ ــت ه ــذه املـ ـع ــارك عقب
سيطرة قــوات النظام على بلدة صــوران قبل
بـضـعــة أي ـ ــام ،ف ــي إطـ ــار سـعـيـهــا لـلـتــوغــل في
الــريــف الشمالي لـحـمــاة .وأف ــاد مــركــز «حماة
اإلعالمي أن «أكثر من  200صــاروخ وسبعني
غ ــارة جــويــة بعضها بالقنابل الفوسفورية
وقنابل النابالم الحارق والقنابل العنقودية،
استهدفت ريــف حـمــاة الشمالي خــال األيــام

ًّ
الثالثة األخيرة ،تحديدًا كــا من طيبة اإلمام
وحلفايا وكفرزيتا».
وأف ــادت مـصــادر فــي املـعــارضــة الـســوريــة بأن
ّ
«ق ـ ــوات ال ـن ـظــام بــال ـت ـعــاون م ــع روس ـي ــا تـشــن
هجومًا منسقًا في ريف حماة الشمالي على
مـحــاور ع ــدة ،وربـمــا تستهدف الــوصــول إلى
بلدة خــان شيخون في ريــف إدلــب الجنوبي،
لطمس معالم ضربها بالسالح الكيميائي».
وأش ــارت إلــى أن «تلك الـقــوات التي تساندها
نحو عشر مليشيات محلية وأجنبية ،تحاول
اقتحام مدينة طيبة اإلمام بعد سيطرتها على
صوران املجاورة ،والوصول إلى مدينة مورك،
التي ُت ّ
عد البوابة الجنوبية لخان شيخون».
وذكرت مصادر محلية أن «الطائرات الحربية
استهدفت بــأربــع ج ــوالت مــن القصف مدينة
خ ــان ش ـي ـخــون ،وف ـت ـحــت ن ـي ــران رشــاشــاتـهــا
الثقيلة على املدينة وأطرافها».
في جنوب البالد ،استأنفت فصائل املعارضة
هجومها على مواقع قوات النظام واملليشيات
ف ــي آخ ــر مـعـقــل ل ـهــا ف ــي ح ــي املـنـشـيــة بــدرعــا
البلد ،وأعلنت سيطرتها على كتلة الصلخدي
ً
في الحي املــذكــور ،فضال عن قتل  11عنصرًا
من قوات النظام.
وق ــال نــاشـطــون إن «االش ـت ـبــاكــات ت ــدور على
أطراف حي سجنة» ،إثر اعالن «غرفة عمليات
ال ـب ـن ـيــان املـ ــرصـ ــوص» ،ف ــي ح ـســابــات ـهــا على
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي اس ـت ـهــداف ما
تبقى من قوات النظام واملليشيات بخراطيم
متفجرة ،وتدمير دبابة على جبهة حي سجنة.
وقــال ناشطون إن «قــوات النظام في سعيها
إليقاف تقدم قوات املعارضة ،استقدمت ليلة

األربعاء تعزيزات عسكرية كبيرة وحشدتها
في درعا املحطة التي تسيطر عليها».
في شرق البالد ،تواصلت املعارك بني «قوات
سورية الديمقراطية» (قسد) وتنظيم «الدولة
اإلس ــامـ ـي ــة» (داع ـ ـ ــش) ف ــي ال ــري ــف الـشـمــالــي
ملدينة الــرقــة ،وســط قصف مـتـبــادل ،وغ ــارات
جــويــة مــن جــانــب ط ــائ ــرات الـتـحــالــف الــدولــي
ضد مواقع التنظيم .وكشفت تلك القوات عن
أنها «سيطرت على قرى جديدة في ريف الرقة
ال ـش ـمــالــي ،ضـمــن املــرح ـلــة الــراب ـعــة مــن حملة
غضب الفرات».
ّ
من جهته ،شن «داعش» فجر األربعاء هجومًا
على مــواقــع (قـســد) فــي ريــف الــرقــة الشمالي.
وقالت مصادر محلية إنه «تمكن من السيطرة
ّ
عـلــى مــزرعــة ق ــرب مــديـنــة الـطـبـقــة» .كـمــا شــن
هجومًا موازيًا على قرية العايد الكبير التي
تسيطر عليها «قسد» جنوب مدينة الطبقة.
إلــى ذلــك ،تأجلت عملية تـبــادل القافلتني في
املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة م ــن عـمـلـيــة اإلخـ ـ ــاء ،ضمن
اتفاق «املــدن األربــع» ،بسبب خالف حول بند
اإلفراج عن األسرى .وكانت قد وصلت ،مساء
األرب ـعــاء ،قافلة مدنيني ومقاتلني مــن مدينة
الزبداني ومحيطها بريف دمشق ،إلى مناطق
سيطرة النظام في حي الراموسة بحلب ،في
حــن وصـلــت قافلة أخ ــرى مــن قريتي الفوعة
وكـفــريــا فــي إدل ــب ،إل ــى حــي الــراشــديــن ،الــذي
تـسـيـطــر عـلـيــه الـفـصــائــل الـعـسـكــريــة .ولفتت
مصادر املعارضة إلى أن «القافلتني ال تزاالن
في املنطقتني ،بانتظار حل خالف حول إخالء
النظام ملـئــات األس ــرى لــديــه ضمن أحــد بنود
املرحلة الثانية».

تفسيرات سعودية لتصريحات عسيري
القاهرة ـ العربي الجديد

أك ــدت م ـصــادر سـعــوديــة قــريـبــة الـصـلــة مــن دوائـ ــر صـنــاعــة ال ـق ــرار باململكة صحة
الـتـصــريـحــات ال ـتــي أدل ــى بـهــا مـسـتـشــار وزي ــر ال ــدف ــاع ال ـس ـعــودي ،املـتـحــدث باسم
التحالف العربي اللواء أحمد عسيري ،موضحة أن التصريحات كانت مقصودة
لتوجيه رسالة إلــى أطــراف داخــل اململكة .وكــان عسيري قــال في لقاء مع اإلعالمي
السعودي تركي الدخيل ،على قناة «أم بي سي»« :إن مصر كانت قد عرضت سابقًا
إرس ــال نحو  40ألــف جـنــدي للمشاركة فــي التحالف الـعــربــي» .وأوض ــح «الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية وعلى التحالف قوات
على األرض ،لكن منهجية العمل في اليمن هي عــدم وضــع قــوات غير يمنية على
األرض» .من جهتها ،نفت القاهرة أكثر من مرة مشاركتها بقوات برية ضمن قوات
التحالف .وقالت املصادر السعودية في تصريحات لـ«العربي الجديد» ،إن «كالم
املتحدث باسم قوات التحالف جاء في توقيت حاسم من أجل إسكات أصوات بدأت
تتعالى داخل اململكة حول سياسات وقــرارات من بعض دوائــر السلطة السعودية
الخاصة بتقديم دعم سخي للنظام املصري ،في وقت تخلت فيه القاهرة عن دعمه
فــي معركة دعــم الشرعية فــي الـيـمــن» .وأش ــارت إلــى أنــه كــان لــزامــا التأكيد على أن
القاهرة لم تتخل عن السعودية ،وأن ما حدث من تضارب أو خالفات بشأن تيران
وصنافير كان خارجًا عن إرادة النظام املصري.

أحدثت تصريحات عسيري جدًال (فايز نورالدين/فرانس برس)

عقد لقاء طهران في
ُ
أجواء متوترة نتيجة
الهجوم الكيميائي
واشنطن «لن
تستطيع المشاركة»
في اجتماع جنيف

المبعوث األممي سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي فقط ()Getty

تقرير

الحدث

فــي مسعى منها لتحسني موقفها املـيــدانــي
قبل أي استحقاقات سياسية مقبلة ،تسعى
قــوات النظام الـســوري واملليشيات اإليرانية،
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـط ـيــران ال ــروس ــي ،للسيطرة
على مناطق جديدة في ريف حماة الشمالي،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ريـ ــف إدلـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي وش ــرق
ّ
دم ـ ـشـ ــق ،عـ ـب ــر ش ـ ــن هـ ـجـ ـم ــات مـ ـت ــزامـ ـن ــة فــي
هاتني املنطقتني ،مستخدمة قنابل النابالم
وال ـف ــوس ـف ــور امل ـحــرمــة دولـ ـي ــا .ج ــاء ذلـ ــك ،في
ـت أعـلـنــت فـيــه م ـصــادر ق ــوات الـنـظــام أنها
وق ـ ٍ
«س ـي ـط ــرت ع ـلــى ب ـل ــدة ح ـل ـفــايــا ب ــري ــف حـمــاة
الـشـمــالــي» ،بينما أعـلـنــت فـصــائــل املـعــارضــة
عــن تمكنها مــن صـ ّـد مـحــاولــة اقـتـحــام البلدة
بعد اشتباكات عنيفة دارت من جهة بلدتي
س ـن ـس ـحــر ومـ ـ ـح ـ ــردة ،وس ـ ــط ق ـص ــف مــدف ـعــي
ّ
وصاروخي متبادل ،في ظل غــارات متالحقة
لطيران النظام على بلدتي اللطامنة وطيبة
اإلمـ ــام .ب ــدوره ــا ،أك ــدت «حــركــة أحـ ــرار الـشــام
اإلس ــام ـي ــة» مـقـتــل وجـ ــرح ع ــدد م ــن عـنــاصــر
قــوات النظام جــراء هذه االشتباكات .وأفــادت
الحركة على حسابها في تطبيق «تيلغرام»،
بــأنـهــا والـفـصــائــل األخ ـ ــرى ،ت ـصــدت ملـحــاولــة
تقدم قوات النظام عند قرية سنسحر ،جنوب
حـلـفــايــا ،فـيـمــا أع ـلــن «ج ـيــش ال ـع ــزة» ،الـتــابــع
للجيش الـحــر ،مقتل اثـنــن مــن ك ــوادره خالل
االشتباكات.
غ ـيــر أن م ـص ــادر مـحـلـيــة أف ـ ــادت ،ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ب ــأن «ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام واملـلـيـشـيــات
ح ـق ـق ــت ت ـق ــدم ــا داخ ـ ـ ــل ط ـي ـب ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــام ،وس ــط

عراقية تابعة لـ«الحشد الشعبي» تقاتل في
سورية إلــى جانب النظام .وأوضــح عالوي
ف ــي مـقــابـلــة صـحــافـيــة ،أن «ع ـلــى الـحـكــومــة
إعــادة النظر بسياستها الخارجية في هذا
اإلطـ ـ ــار ،وه ــي م ــن تـتـحـمــل ذهـ ــاب مـقــاتّـلــن
عراقيني إلى سورية» .في غضون ذلك ،حذرت
مليشيا عراقية مــن وجــود مــؤامــرة تشترك
فيها أط ــراف خارجية تستهدف مليشيات
«الحشد الشعبي» املتمركزة في محيط بلدة
تلعفر غربي املوصل على الطريق الواصل
ب ــن األراض ـ ــي ال ـعــراق ـيــة وال ـس ــوري ــة .واتـهــم
املـتـحــدث بــاســم مليشيا «الـنـجـبــاء» هاشم
املــوســوي رئـيــس إقـلـيــم كــردسـتــان مسعود
ال ـبــرزانــي ،بــ«الـضـلــوع فــي مــؤامــرة تشترك
فيها الواليات املتحدة ودول أخرى ،لعرقلة
تحرير تلعفر من سيطرة تنظيم «داعــش»،
ّ
مبينًا خالل تصريح صحافي بأن «البرزاني
يـطـمــح بــدعــم دولـ ــي م ــن أج ــل إعـ ــان دولـتــه
ً
املنشودة التي يكثر الحديث عنها ،فضال
عن أطماعه في املناطق املختلطة وال سيما
فــي امل ــوص ــل» .واعـتـبــر املــوســوي أن «هـنــاك
ضـغــوطــا خــارجـيــة عـلــى ال ـبــرزانــي إلرغــامــه
على خوض حرب بالوكالة مع حزب العمال
الكردستاني املتواجد في سنجار» ،مؤكدًا
أن «األم ـي ــرك ـي ــن ي ـح ــاول ــون ال ـت ـن ـس ـيــق مع
رئيس إقليم كردستان لتسويق الدعم الذي
تـقــدمــه ال ـق ــوات األمـيــركـيــة فــي ال ـحــرب على
داعش».

ي ـت ـج ــه املـ ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ن ـح ــو م ــزي ــد مــن
الـتـعـقـيــد الـسـيــاســي والـع ـس ـكــري فــي ظل
خـ ـ ــاف روسـ ـ ـ ــي أمـ ـي ــرك ــي انـ ـعـ ـك ــس عـلــى
ت ــأج ـي ــل امل ـب ــاح ـث ــات ال ـث ــاث ـي ــة ال ــروس ـي ــة
األميركية األممية ،التي كــان يفترض أن
تعقد يــوم االثـنــن املـقـبــل ،وهــو مــا ُيبقي
هــذا امللف مفتوحًا على كــل االحتماالت،
وسـ ـ ــط خ ـش ـي ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــة مـ ــن تـصـعـيــد
روس ــي لــ«خـلــط األوراق» ،ب ــدأ يظهر في
ريــف حماة الشمالي ،إذ تؤكد املعارضة
أن موسكو تقود حملة عسكرية لضرب
املعارضة املسلحة في أبرز مواقعها ،في
مـسـعــى لـتـغـيـيــر م ــوازي ــن ال ـق ــوى لصالح
النظام الـســوري .وأعـلــن املبعوث األممي
إلى سورية ،ستيفان دي ميستورا ،أمس
ال ـخ ـم ـيــس ،تــأج ـيــل ال ـل ـق ــاء ال ـث ــاث ــي ،ألن
الواليات املتحدة «لن تستطيع املشاركة
ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـث ــاث ــي اآلن» ،م ــن دون
توضيح سبب القرار األميركي أو تحديد
امل ــوع ــد ال ـج ــدي ــد .وأضـ ـ ــاف أنـ ــه سيلتقي
بنائب وزير الخارجية الروسي غينادي
غــات ـي ـلــوف ملـنــاقـشــة اج ـت ـمــاعــات أسـتــانــة
وجنيف ،موضحًا أن مباحثات أستانة ال
تزال قائمة بداية الشهر املقبل.
وج ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ب ـع ــد ال ــرف ــض
ال ـ ــروس ـ ــي الـ ـص ــري ــح عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ــروف
لـلـخـطــة األم ـيــرك ـي ــة حـ ــول س ــوري ــة ،الـتــي
كانت وكالة «أسوشييتد برس» قد أفادت
ب ــأن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
تـيـلــرســون ق ــد قــدمـهــا لـلــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتني أخيرًا.
كما أن اإلعالن عن تأجيل اللقاء في جنيف
ترافق مع انتهاء االجتماع الثالثي الذي
عقد على مدى يومني بني تركيا وروسيا
وإي ــران فــي طـهــران لبحث قـضــايــا تقنية

حول األزمة السورية ،قبيل الجولة الرابعة
ملـحــادثــات «أسـتــانــة  ،»4املـقــرر انعقادها
يومي  3و 4مايو /أيار املقبل .ولم يحمل
ب ـيــان وزارة ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،أمــس
الـخـمـيــس ،إي إشـ ــارة إل ــى ح ـصــول تقدم
في اللقاء .وقالت الخارجية اإليرانية إن
االج ـت ـم ــاع ب ـحــث س ـبــل ال ـح ــل الـسـيــاســي
وملف مكافحة اإلرهــاب و»تطبيق اتفاق
وقـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ف ــي ع ـم ــوم س ــوري ــة،
وتـ ـب ــادل األسـ ـ ــرى وامل ـخ ـط ــوف ــن» .ولـفــت
ال ـب ـيــان إل ــى أن ال ـ ــدول ال ـث ــاث الـضــامـنــة
ستعقد اجتماعًا تحضيريًا إضافيًا في 2
مايو/أيار املقبل ،أي قبل يوم من املوعد
املفترض ملفاوضات أستانة.
وع ـق ــد ل ـق ــاء طـ ـه ــران ف ــي أجـ ـ ــواء م ـتــوتــرة
ن ـت ـي ـج ــة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـه ـج ــوم
الـكـيـمـيــائــي ال ــذي ن ـفــذه الـنـظــام ال ـســوري
فــي خــان شيخون أخـيـرًا ،وتـصـ ّـدر تركيا
املواقف الرافضة الستمرار جرائم النظام
م ـقــابــل م ــواص ـل ــة روسـ ـي ــا وإي ـ ـ ــران حملة
ال ــدف ــاع ع ـنــه ،بـمــا فــي ذل ــك داخ ــل منظمة
ح ـظــر األس ـل ـحــة ال ــدول ـي ــة الـخـمـيــس عبر
ال ــدف ــع بـمـقـتــرح روسـ ــي إي ــران ــي مـشـتــرك
ل ـت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق جـ ــديـ ــد ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فــي
الهجوم ،وذلك بعد يوم من تأكيد رئيس
املنظمة ،أحمد ازومجو ،أن عينات من 10
ضحايا للهجوم تــم تحليلها فــي أربعة
م ـخ ـت ـب ــرات «ت ـش ـي ــر إلـ ــى ال ـت ـع ــرض ل ـغــاز
السارين أو مادة تشبهه».
وف ــي ظــل ه ــذه األج ـ ــواء ،ق ــال قــائــد أرك ــان
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري الـ ـح ــر ،ع ـض ــو ال ــوف ــد
الـعـسـكــري فــي «أس ـتــانــة» ،العميد الــركــن
ّ
أحـ ـم ــد ب ـ ــري ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن
«الفصائل لــم تتخذ قــرارًا حــول املشاركة
في الجولة املقبلة من محادثات أستانة
ّ
 ،»4مشيرًا إلــى أن «الــوفــد لــم يتلق دعــوة

للحضور ّ حـتــى اآلن» .وأوض ــح أن ــه «فــي
ح ـ ــال ت ـل ــق ــت ال ـف ـص ــائ ــل دع ـ ــوة ل ـح ـضــور
امل ـف ــاوض ــات ،فستعقد اجـتـمــاعــا تناقش
ً
وبناء
فيه إيجابيات وسلبيات الحضور،
على ذلك تعلن موقفها منه».
من جهتها ،تعقد مجموعة من الخبراء،
واالستشاريني لوفد املعارضة السورية
املـ ـف ــاوض ،خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة،
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،ل ـ ـب ـ ـلـ ــورة
استراتيجية تفاوض جديدة على ضوء
التطور في املوقف األميركي ،وفق مصدر
فــي الهيئة العليا لـلـمـفــاوضــات املشرفة
على العملية التفاوضية مع النظام .ورأت
مصادر مطلعة في املعارضة أن موسكو
وواشـ ـنـ ـط ــن ب ــدأت ــا م ــرح ـل ــة «املـ ـس ــاوم ــة»
السياسية حيال امللف السوري .وأعربت
املصادر نفسها عن اعتقادها بأن روسيا
ت ـس ـع ــى إل ـ ــى «ص ـف ـق ــة ك ــامـ ـل ــة» تـتـضـمــن
ملفات كثيرة في العالم كي ترفع الغطاء
عــن حليفها بشار األس ــد ،مشيرة إلــى أن
واشنطن تميل لتسليم سورية لشخصية
عسكرية تقود مرحلة انتقالية.
مــن جهته ،قــال رئـيــس الــدائــرة اإلعالمية
ف ــي االئـ ـت ــاف ال ــوط ـن ــي ال ـ ـسـ ــوري ،أحـمــد
رمضان ،أن «مشهد الشرق األوســط آخذ
ُّ
التغير في ضوء السياسات الجديدة
في
إلدارة دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ب ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـص ــدي لـتــدخــل
إيران السافر في سورية واليمن والعراق،
ومحاصرة مليشياتها التي تعيث خرابًا
في املنطقة العربية» ،وفــق قوله .وأشــار
رمضان في حديث مع «العربي الجديد»
إلى أن «سياسات ترامب في سورية ،تمثل
ً
تحوال مهمًا عما كانت عليه إدارة باراك
أوب ــام ــا ،لـجـهــة الـضـغــط عـلــى إيـ ــران بــدل
السماح لها بالتمدد ،واإلعــان الصريح
برفض وجود بشار األسد ضمن املرحلة
االنـتـقــالـيــة للحل الـسـيــاســي فــي ســوريــة،
إل ــى جــانــب الـعـمــل عـلــى إدراج منظمات
إيـ ــران الـطــائـفـيــة ضـمــن خــانــة اإلره ـ ــاب».
وي ــؤك ــد رم ـض ــان أن امل ـعــارضــة الـســوريــة
«تعتبر أن تـلــك الـخـطــوات هــامــة إليـجــاد
بيئة تساعد على ال ـعــودة للمفاوضات،
ولـ ـك ــي ت ـث ـم ــر ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـيــة عـ ــن ن ـتــائــج
ف ـع ــال ــة» ،مــوض ـحــا أن االئـ ـت ــاف «يــرحــب
بسياسة الحزم التي تتبعها إدارة ترامب
مع إيران ونظام األسد» .ويتوقع رمضان
مزيدًا من اإلج ــراءات والتدابير الصارمة
ضــد الـنـظــام ،وال سيما بـعــد استخدامه
السالح الكيميائي.

خاص

القاهرة تريد استئناف التدريبات العسكرية

دعم أميركي لمصر

القاهرة ـ العربي الجديد

ق ــال ــت مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة م ـصــريــة إن وزي ــر
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي ،جـيـمــس مــات ـيــس ،نــاقــش
مــع الرئيس املـصــري ،عبد الفتاح السيسي،
استئناف التدريبات العسكرية املشتركة بني
البلدين ،والتي كان يطلق عليها اسم «النجم
الساطع» ،باإلضافة إلــى زيــادة عــدد ضباط
ال ـج ـيــش امل ـص ــري امل ـب ـعــوثــن إل ــى ال ــوالي ــات
املتحدة للقيام بدورات تدريبية.
والتقى السيسي وماتيس في القاهرة أمس
الـخـمـيــس ،بـحـضــور وزي ــر ال ــدف ــاع امل ـصــري،
الـ ـف ــري ــق أول صـ ــدقـ ــي صـ ـبـ ـح ــي .وأضـ ــافـ ــت
املصادر إن السيسي طلب من ماتيس أيضًا
ف ـت ــح امل ــزي ــد م ــن فـ ــرص اسـ ـتـ ـي ــراد األس ـل ـحــة
م ــن ال ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة .وأك ـ ــدت امل ـص ــادر
الحكومية أن لقاء ثنائيًا جــرى بني ماتيس
وص ـب ـح ــي ،ت ــم خ ــال ــه االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ت ـب ــادل
الـ ـ ــزيـ ـ ــارات بـ ــن املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـ ــوزارت ـ ــن
لتطوير الـتـعــاون املـعـلــومــاتــي ودع ــم بــرامــج
التدريب األميركية للجيش املصري.
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن م ــات ـي ــس تـ ـح ــدث خ ـ ــال املـ ـن ــاقـ ـش ــات عــن
خطة أميركية لدعم املــراكــز العلمية التابعة
للجيش األمـيــركــي فــي مـصــر ،بــالـتـعــاون مع
ال ـج ـيــش املـ ـص ــري ،وك ــذل ــك مل ـنــاق ـشــة طـلـبــات
مصرية سابقة السـتـيــراد قطع غـيــار بعض
أن ـ ـ ـ ــواع األسـ ـلـ ـح ــة خـ ـ ــارج نـ ـط ــاق املـ ـع ــون ــات
السنوية املوجهة للمجال العسكري .وكانت

الــرئــاســة املـصــريــة أص ــدرت بيانًا ذك ــرت فيه
أن السيسي أكــد خــال الـلـقــاء قــوة العالقات
املصرية األميركية ومــا تتميز بــه مــن طابع
اس ـتــرات ـي ـجــي ،وص ـم ــوده ــا أمـ ــام الـكـثـيــر من
التحديات الصعبة خالل السنوات املاضية،
مـ ـش ــددًا ع ـلــى حـ ــرص م ـصــر ع ـلــى أن تشهد
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ان ـطــاقــة ق ــوي ــة ف ــي ظل
اإلدارة األميركية الـجــديــدة .وأض ــاف البيان
الرسمي أن وزير الدفاع األميركي أكد تطلع
ب ــاده لتعزيز الـعــاقــات الثنائية مــع مصر
خــال املــرحـلــة املقبلة فــي مختلف املـجــاالت،
ّ
بما ُيمكن الدولتني مــن مجابهة التحديات
غير املسبوقة الـتــي تمر بها منطقة الشرق
األوسط والعالم .وأكد قوة التعاون العسكري
القائم بني البلدين والعالقات الخاصة التي
تــربــط بــن وزارتـ ــي ال ــدف ــاع ،وح ــرص أميركا
على تفعيل هذه العالقات.
ون ـس ــب ال ـب ـي ــان ل ـل ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي تثمينه
أهـ ـمـ ـي ــة دور مـ ـص ــر امل ـ ـح ـ ــوري فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط ،مـ ـشـ ـيـ ـدًا بـ ـجـ ـه ــوده ــا فــي
ً
مجال مكافحة اإلره ــاب ،فضال عن مواقفها
بـشــأن دع ــم االس ـت ـقــرار فــي املنطقة وتسوية
أزماتها ،مؤكدًا دعم الواليات املتحدة الكامل
لـلـجـهــود امل ـصــريــة ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه .وش ــدد
ال ـس ـي ـســي ع ـلــى «ض ـ ـ ــرورة تـكـثـيــف ال ـج ـهــود
الــدولـيــة لتجفيف مـنــابــع اإلرهـ ــاب وتوجيه
رسالة حاسمة إلى الدول التي تدعم اإلرهاب
بضرورة إيقاف تمويل التنظيمات اإلرهابية
أو مدها بالسالح واملقاتلني».
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مرور
الكرام
هل يصمد شيخ
األزهر في معركة
األمة؟
وائل قنديل

كم مرة قرأت خبرًا بعنوان شيخ
األزهر يذهب إلى قصر االتحادية؟
أظن أنها مرات عدة ،تستعصي
على الحصر منذ اعتلى عبد الفتاح
السيسي سدة الحكم ،يستدعي شيخ
األزهر ،أحمد الطيب ،إلى قصر الحكم،
على نحو ال يليق بمكانة الشيخ
واملشيخة .في املقابل ،لم نقرأ أو
نسمع أن السيسي ذهب إلى األزهر،
الجامع أو املشيخة ،على الرغم من
أنه لم يترك مناسبة دينية إال وخطب
فيها ،في أماكن مختلفة ،باعتباره
رئيس السلطة الدينية ،وليس فقط
السلطة التنفيذية ،إذ يشرع ويفتي
في كل ما يتعلق باإلصالح الديني
وتجديد الخطاب.
يتفرد السيسي بني كل من حكموا
مصر بأنه يرى نفسه أعلى من
األزهر ،وأكبر من إمامه األكبر،
وبالتالي لم يزر هذا الصرح أبدًا ،دونًا
عن كل حكام مصر ،من امللك فاروق
وحتى الرئيس محمد مرسي.
يقول لنا التاريخ إن جمال عبد
الناصر لم يجد مكانًا يحشد منه
الجماهير ،مع بدء العدوان الثالثي
على مصر ،في عام  ،1956إال الجامع
األزهر ،حني أعلن من على املنبر
«سنقاتل» ضد القوى املعتدية على
بورسعيد ،لتنطلق بعدها ملحمة
كفاح شعبي ،تبقى محفورة في
الذاكرة الوطنية .وبعد عبد الناصر،
ذهب أنور السادات إلى األزهر،
مصليًا وخطيبًا ومدشنًا ملشروعات
تطوير ،حتى وإن كان ذلك في
سياق حشد املجتمع ضد اليسار
والناصريني .وفي املرة الوحيدة التي
نشبت أزمة بينهما ،تراجع السادات،
وانتصرت إرادة األزهر .وكان ذلك في
يوليو/تموز  ،1974مع صدور القرار
الرئاسي رقم  ،1098الذي أصبحت
بموجبه مؤسسة األزهر رسميًا
تحت إشراف وزارة األوقاف ،األمر
الذي اعتبر ضربة كبيرة الستقالل
تلك املؤسسة وإمامها األكبر .وردًا
على ذلك القرارّ ،قدم شيخ األزهر،
عبد الحليم محمود استقالته إلى
السادات ،ثم أقام األزهريون دعوى
قضائية ضد الرئيس ووزير األوقاف
بهدف إلغاء املرسوم ،وانتهى األمر
بتراجع السادات عن القرار وعودة
الشيخ إلى منصبه .وبعد السادات،
حرص الرئيس املخلوع حسني مبارك
على الذهاب إلى األزهر ،ولم يجرؤ
مرة على إهانة منصب اإلمام األكبر،
على الرغم من مواقف املشيخة ،إبان
فترة اإلمام الشيخ جاد الحق علي
جاد الحق ،الرافضة لنهج مبارك
في التطبيع مع الكيان الصهيوني،
وتصديه لعديد الفتاوى والقوانني
التي أرادت السلطة تمريرها ،عبر
املفتي محمد سيد طنطاوي ،الذي
عني شيخًا لألزهر ،على هوى مبارك،
بعد رحيل جاد الحق .وفي الشهور
القالئل التي تولى خاللها مرسي
الحكم ،قبل انقالب السيسي عليه،
فإنه كان حريصًا على تدشني عهده
بالذهاب إلى الجامع األزهر .وحده
السيسي ،ال يطيق األزهر ،وال يجد
نفسه تحت سقفه ،وبني أروقته ،بل
يعاديه منذ اليوم األول ،رغم الخدمات
التي قدمها الطيب ،ملؤسسة االنقالب.
ويطلق السيسي مجموعات ضد
األزهر ،مرة يتهمونه باإلرهاب ومرات
بالرجعية والجمود ،في محاولة
الختطاف سلطة الفتوى والتشريع
والحل والعقد ،وإسنادها إلى شخص
مثل إسالم البحيري ،الذي يسافر
حول العالم مبشرًا بإسالم السيسي
الحديث ...وتلك الـ«فاطمة ناعوت»
التي هبطت ،بأموالها ونفوذها ،على
الثقافة املصرية ،لتمرح في مراعي
الكالم ،متنقلة بني الشعر والخطاب
الديني ،في رعاية مؤسسات
الثقافة السلطوية .وسط هذه املهزلة
الحضارية ،من الطبيعي أن تدلي
إسرائيل بدلوها في شؤون األزهر،
وتنشط أوساطها السياسية والدينية
واإلعالمية ،في تحديد دور املشيخة
وضبط حركتها ،لتكون متناغمة
مع أجواء صفقة القرن ،وإعادة رسم
الخرائط الثقافية والروحية للمنطقة.
السؤال اآلن :هل يصمد شيخ األزهر
في معركة األمة ،أم أننا سنفاجأ به،
مجددًا ،يهرول إلى قصر الحكم ،ثم
يخرج علينا بتجديد الوالء والطاعة
لعبد الفتاح السيسي؟
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تحمل زيارة وزير الدفاع األميركي ،جيمس ماتيس ،إلى المنطقة رسائل عدة في ما يتعلق
بإعادة ضبط العالقة مع الخليج والتفاهم حول عدد من الملفات ،خصوصًا تجاه اليمن وإيران.
وبدا من خالل التصعيد كالميًا ضد إيران ،بموازاة التوقف عن تكرار معزوفة دونالد ترامب

الشهيرة حول تمزيق االتفاق النووي مع طهران ،أن فصًال للملفات سيجري في مواجهة
أميركية إليران التي تنفذ االتفاق النووي ،من دون أن يعني ذلك أنها «ليست مصدر الشرور»
على حد تعابير مسؤولي إدارة ترامب

واشنطن
تعود إلى حلفائها

العالقات السعودية
األميركية تأزمت في
عهد أوباما
ال يرجح أن تلغي الواليات
المتحدة االتفاق النووي
مع طهران

نهاية عقيدة أوباما بمهادنة إيران:
فصل النووي عن «األذرع»
بدر الراشد

صـ ـع ــدت الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مــن
خ ـط ــاب ـه ــا تـ ـج ــاه إي ـ ـ ـ ــران ،مـ ـج ــددًا،
ت ــزامـ ـن ــا م ــع ج ــول ــة وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـيــركــي جـيـمــس مــاتـيــس فــي املـنـطـقــة ،في
إطــار توثيق الواليات املتحدة لعالقاتها مع
حلفائها ،بعد مرحلة من البرود التي رافقت
حقبة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
ً
وتشمل جولة ماتيس كال من السعودية وقطر
وم ـصــر وإســرائ ـيــل وجـيـبــوتــي .وج ــدد وزيــر
الدفاع األميركي ،يوم األربعاء ،من العاصمة
السعودية الرياض ،اتهاماته لطهران بـ«أداء
دور في زعزعة استقرار الشرق األوسط» ،في
الــوقــت ال ــذي أك ــدت إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي
دونــالــد تــرامــب ،من واشنطن ،أنها في صدد
«مــراج ـعــة» االت ـف ــاق ال ـنــووي مــع إيـ ــران ،على
لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
عرض عضالت

ويـ ــأتـ ــي ت ـص ـع ـيــد الـ ـخـ ـط ــاب األمـ ـي ــرك ــي ضــد
طـ ـه ــران ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـع ــراض أم ـيــركــي كبير
لـلـقــوة عــامل ـيــا ،قـبــل إن ـه ــاء ت ــرام ــب امل ــائ ــة يــوم
األول ـ ـ ــى ال ـه ــام ــة ف ــي إدارت ـ ـ ـ ــه ،والـ ـت ــي يـسـعــى
خــالـهــا إل ــى تــأكـيــد ع ــودة ال ــوالي ــات املتحدة
ألداء دور أكبر في السياسات الدولية .وبدأ
تــرامــب إعــانــه قطيعته مــع سـيــاســات سلفه
ُ
أوبـ ــامـ ــا ،والـ ـت ــي ت ــوص ــف ب ــاالن ـك ـف ــائ ـي ــة ،مــن
خــال الـضــربــة الـصــاروخـيــة الـتــي استهدفت
قاعدة الشعيرات في سورية ،بعد استخدام
النظام السوري للسالح الكيميائي في خان
شيخون ،في خطوة إلعادة االعتبار لـ«الخط
األم ـي ــرك ــي األحـ ـم ــر» إزاء اس ـت ـخ ــدام ال ـســاح
الـكـيـمـيــائــي .كـمــا ص ـعــدت اإلدارة األمـيــركـيــة

ضد كوريا الشمالية ،وأرسلت واشنطن ثالث
حامالت طــائــرات إلــى شبه الجزيرة الكورية
بعد قـيــام بيونغ يــانــغ بتجارب صاروخية،
عالوة على توسيع نطاق العمليات األميركية
ضد تنظيمي القاعدة و«الــدولــة اإلسالمية»
(داع ــش) فــي ال ـعــراق وســوريــة وأفغانستان.
واستخدمت الـقــوات األميركية «أم القنابل»
لـقـصــف م ــواق ــع لـ ــ«داع ــش» ف ــي أفـغــانـسـتــان،
وهي القنبلة التي تزن  11طنًا وتعتبر أكبر
قنبلة غير نووية ،في استعراض كبير للقوة.
ُ
ويـعــرف ماتيس بــآرائــه املـتـشــددة ضــد إيــران
في ما يتجاوز طموحاتها النووية ،إذ يرى
أن ط ـه ــران «دول ـ ــة راع ـي ــة ل ــإره ــاب» وت ـهــدد
استقرار املنطقة من خالل «دعمها مليشيات
إرهابية» ،عــاوة على «تهديدها املالحة في
الخليج» و«تطويرها صــواريــخ باليستية».
وهذه التأكيدات كانت قبل توليه إدارة وزارة
الدفاع (البنتاغون) ،وسببًا في خالفاته مع
إدارة أوباما ،ما دفعه للتقاعد آنذاك.

تـحــت إشـ ــراف مـجـلــس األم ــن الـقــومــي لخطة
العمل الشاملة املشتركة لتقييم مــا إذا كان
تعليق العقوبات ضد إيران سيكون ضروريًا
ملـصــالــح األم ــن الـقــومــي ل ـلــواليــات املـتـحــدة».
ودان وزيــر الخارجية االيــرانــي محمد جواد
ظريف االتهامات األميركية «البالية» لطهران
بــال ـس ـعــي ال ــى ص ـنــع قـنـبـلــة ن ــووي ــة لـتـهــديــد
امل ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم .وقـ ــال ظ ــري ــف ع ـلــى مــوقــع
تويتر إن «اتهامات الواليات املتحدة البالية
ال يمكنها التغطية عـلــى اعـتــرافـهــم بتنفيذ
ايران» شروط االتفاق النووي.

«المجاعة هذا العام»

ّ
حذر منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن جايمي ماك
غولدريك (الصورة) ،من حدوث مجاعة في اليمن ،هذا العام ،ما لم يتم
التحرك من قبل المجتمع الدولي
إلنهاء األزمــة ،وبصورة عاجلة.
وقــال غــولــدريــك ،خــال مؤتمر
صحافي ،عقده أمس الخميس
عمان حول األزمــة اإلنسانية
في
ّ
فــي اليمن ،إن «األم ــم المتحدة
تخشى من حدوث مجاعة في
اليمن هذا العام ،وهي غير قادرة
على تقديم المساعدات العاجلة
التي يحتاجها الشعب اليمني».

سيناريوهات مستقبلية

عودة واشنطن إلى حلفائها

وبعد اجتماع وزير الدفاع األميركي بالعاهل
السعودي ،امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي
ول ــي الـعـهــد ،وزي ــر ال ــدفــاع ،األم ـيــر محمد بن
س ـل ـمــان ،أك ــد مــات ـيــس أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
«ت ـ ـ ـ ــدرس زي ـ ـ ـ ــادة دعـ ـمـ ـه ــا امل ـ ـقـ ــدم ل ـل ـت ـحــالــف
ال ــذي يـقــاتــل فــي الـيـمــن بـقـيــادة الـسـعــوديــة».
وق ــال ماتيس لصحافيني فــي الــريــاض ،يوم
األرب ـع ــاء ،إن ــه «عـلـيـنــا الـتـغـلــب عـلــى مساعي
إيـ ـ ــران ل ــزع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار امل ـن ـط ـقــة وتـشـكـيــل
مليشيات عـلــى غ ــرار ح ــزب الـلــه فــي لـبـنــان»،
ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى دعـ ــم اإلي ــرانـ ـي ــن ملـلـيـشـيــات
الحوثيني في اليمن .وأضــاف «ستجد إيــران
تقف وراء أي مشكلة في املنطقة» .وأكد وزير

توحي تصريحات تيلرسون بأن واشنطن لن تلغي االتفاق النووي وتمتلك بديًال لمواجهة طموحات إيران النووية (مارك ويلسون)Getty/

الــدفــاع األمـيــركــي أن هــدف الــواليــات املتحدة
«التوصل إلى حل سياسي في اليمن من خالل
م ـفــاوضــات تــرعــاهــا األم ــم امل ـت ـحــدة» .وكــانــت
تسريبات أميركية تشير إلــى نية الــواليــات
املتحدة تقديم دعم أكبر للسعودية في اليمن.
األمـ ــر الـ ــذي أشـ ــار إل ـي ــه مــات ـيــس ف ــي زي ــارت ــه
الـســابـقــة للسعودية قـبــل أســابـيــع .وبحسب
وكالة رويترز ،فإن الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،قــد ي ــزور الـسـعــوديــة فــي مــايــو /أيــار
املقبل ،في خطوة ينتظر منها تجاوز «مرحلة

أوب ــام ــا» ب ـصــورة نـهــائـيــة ،وع ــودة التحالف
ال ـس ـعــودي األم ـيــركــي إل ــى ســابــق ع ـه ــده ،مع
بـ ـل ــورة اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ل ــرؤي ــة سـيــاسـيــة
تميل لالستراتيجية التقليدية في التعاطي
مــع املـنـطـقــة ،مــن خ ــال تعميق الـتـحــالــف مع
دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخـلـيـجــي ملــواج ـهــة
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة .وك ــان ــت
ال ـعــاقــات ال ـس ـعــوديــة األم ـيــرك ـيــة دخ ـلــت في
مرحلة تــأزم في ظل إدارة الرئيس األميركي
السابق باراك أوباما ،والذي كان مصرًا على

عقد اتفاق ينهي أزمة طموحات إيران النووية
بشكل سلمي وبــأي ثمن .وتــرى دول الخليج
أن أوبــامــا تجاهلها خــال عقد االتـفــاق ،كما
تجاهل تدخالت إيران في املنطقة ومساعيها
لزعزعة استقرار دول عربية والهيمنة عليها.
وتـعــول دول الخليج على دعــم أميركي أكبر
في مواجهة طموحات طهران التوسعية في
املنطقة .ويتقاسم الرئيس األميركي مع قادة
الخليج انتقاداتهم لالتفاق النووي مع إيران،
والذي وصفه ترامب بـ«األسوأ في التاريخ».

تراجع المعارك :صدى لدعوات المفاوضات؟

تردد أميركي حيال األولويات في اليمن
ّ

تعكس تصريحات وزير
الدفاع األميركي ،جيمس
ماتيس ،لجهة إحياء
المفاوضات بإشراف األمم
المتحدة إلنهاء النزاع في
اليمن ،الرغبة األميركية
في تجنب الدخول على
خط الحرب
واشنطن ـ جو معكرون

خ ـ ــاض م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي فـ ــي ال ـب ـيــت
ـات
األب ـيــض خ ــال األســاب ـيــع املــاض ـيــة نـقــاشـ ٍ
مـطـ ّـولــة بــن أركــانــه ح ــول ال ـخ ـيــارات املتاحة
فــي مـقــاربــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة ح ـيــال الـيـمــن.
الـتـحــدي امل ـطــروح كــان إذا مــا يجب االكتفاء
بتكثيف ال ـح ــرب عـلــى «تـنـظـيــم ال ـقــاعــدة في
جــزيــرة الـعــرب» أو الــدخــول على خــط الحرب
األهـ ـلـ ـي ــة وتـ ـح ــوي ــل ال ـي ـم ــن إل ـ ــى أول ســاحــة
اختبار لــردع نفوذ إيــران اإلقليمي .وما فتح
ٌ
الباب واسعًا أمام هذا النقاش مذكرة لوزير
الدفاع جيمس ماتيس الشهر املاضي ،طلب
ف ـي ـهــا م ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض رفـ ــع ق ـي ــود إدارة
الــرئ ـيــس األس ـب ــق بـ ــاراك أوب ــام ــا عـلــى تـحــرك
وزارة الدفاع «بنتاغون» في اليمن .وتعطي
موافقة مجلس األمن القومي على هذا الطلب
ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ص ــاح ـي ــات اسـتـثـنــائـيــة
م ــن دون الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـب ـيــت األبـ ّـي ــض لـكــل
دعــم لوجستي واستخباراتي يــوفــره لقوات
«التحالف العربي».
هــذه املــرونــة الـتــي يطلبها ماتيس تــأتــي في
لحظة مفصلية مــن مـعــارك الساحل الغربي
في اليمن حيث شددت قوات التحالف الخناق
ع ـل ــى الـ ـح ــوثـ ـي ــن ،ووض ـ ـعـ ــت خ ـط ــة إلح ـك ــام
الـسـيـطــرة عـلــى آخ ــر منفذ بـحــري للحوثيني
في مرفأ الحديدة عبر ثالثة محاور :مديرية
مـ ـي ــدي شـ ـم ــال غـ ـ ــرب م ـح ــاف ـظ ــة حـ ـج ــة ق ــرب
الحدود السعودية ،مديرية الخوخة جنوب
محافظة الحديدة ،والبحر األحمر عبر إنزال
ب ــري وق ـص ــف ب ـح ــري (ال سـيـمــا م ــن جــزيــرة
ك ـم ــران) .لـيـســت س ـرًا الـقـيـمــة االسـتــراتـيـجـيــة
ملــرفــأ الـحــديــدة بالنسبة إلــى الـحــوثـيــن ،هو

مراجعة االتفاق النووي

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت ،األربعاء أيضًا،
أنـهــا فــي صــدد مــراجـعــة رفــع الـعـقــوبــات ضد

قضية

تحليل

شريان حياة العاصمة صنعاء التي تقع على
بعد  226كيلومترًا .وسقوط مرفأ الحديدة،
بـكــل تكلفته الـبـشــريــة وامل ــادي ــة املـتــوقـعــة ،قد
يكون نقطة ّ
تحول في النزاع اليمني.
م ــؤش ــرات ال ـ ــدور اإلي ــران ــي ف ــي ال ـي ـمــن ب ــدأت
ت ـظ ـهــر ب ـش ـكــل أوض ـ ــح ف ــي األشـ ـه ــر املــاض ـيــة
مــن خــال نــوعـيــة األسـلـحــة املصنعة إيــرانـيــا
ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا ال ـحــوث ـيــون ،م ــن ص ــاروخ
«ك ــورنـ ـي ــت» املـ ـض ــاد ل ـل ــدب ــاب ــات إلـ ــى ط ــائ ــرة
قاصف 1-بــدون طيار التي هي نموذج طبق
األصل َعن طائرة أبابيل 1-اإليرانية.
ال خ ــاف أميركيًا-سعوديًا حــول هــذا األمــر،
لكن التباين الرئيسي الــذي قــد يكون عائقًا
أم ـ ــام ال ـت ـع ــاون امل ـش ـت ــرك ف ــي ال ـي ـمــن ه ــو في
الـتـقـيـيــم االس ـت ـخ ـبــاراتــي وأول ــوي ــات الـحــرب
اليمنية .نـهــايــة الـعــام املــاضــي ،كــان التقييم
االسـتـخـبــاراتــي األم ـيــركــي يـفـيــد ب ــأن الكمية
األك ـبــر مــن شـحـنــات األسـلـحــة اإليــران ـيــة إلــى
الحوثيني ّ
تمر عبر الحدود مع سلطنة ُعمان.
إدارة أوباما أوصلت هذه الرسالة إلى مسقط
في شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي ،لكن
الحكومة العمانية نفت هذا األمر .هذا التقييم
ّ
األميركي ّ
تغير أخيرًا وبدأ يسلط الضوء على
الشحنات التي تصل عبر الصومال إلى مرفأ
امل ـكــا فــي مـحــافـظــة حـضــرمــوت ش ــرق اليمن
التي تخضع لسيطرة قوات الرئيس عبدربه
منصور هادي.
شهدت األشهر األولى من إدارة ترامب تغيرات
تكتيكية بارزة في السياسة األميركية حيال
ً
اليمن .أوال ،زادت وزارة الدفاع بشكل ملحوظ
مــن وتـيــرة العمليات العسكرية ضــد تنظيم
«القاعدة» عبر عشرات الغارات التي زادت عن
السبعني في محافظات أبني وشبوة (جنوب)
وال ـب ـي ـضــاء (وسـ ـ ــط) .ثــان ـيــا ،ت ـع ــزز ال ـت ـعــاون
املـشـتــرك ضــد تنظيم «ال ـقــاعــدة» مــع الـقــوات
اإلماراتية وأيضًا مع حكومة هادي.
ث ــال ـث ــا ،ل ــم ت ــواص ــل إدارة ت ــرام ــب ان ـت ـق ــادات
اإلدارة السابقة حــول الــوضــع اإلنـســانــي في
اليمن .أكثر من ذلك ،وافقت وزارة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة الـشـهــر امل ــاض ــي عـلــى صـفـقــة بيع
األسلحة للسعودية التي كانت جمدتها إدارة
أوب ــام ــا ،وتـبـلــغ قيمتها حــوالــى  390مليون
دوالر ،وت ـش ـمــل ص ــواري ــخ دق ـي ـقــة الـتــوجـيــه
الس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي الـ ـن ــزاع ال ـي ـم ـنــي .م ــا كــان
الفـتــا أن وزارة الخارجية لــم تشمل فــي هذه
الصفقة القنابل العنقودية املـثـيــرة للجدل،
ال س ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل االع ـ ـت ـ ــراض املـ ـت ــوق ــع فــي

وس ـب ــق أن وعـ ــد أثـ ـن ــاء حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة
بتمزيقه فور وصوله إلى البيت األبيض ،إال
أن وزير الدفاع جيمس ماتيس يعارض إلغاء
االتفاق ما دامت طهران ملتزمة به ،لكن هذا
لن يعفي إيران من مواجهة إجراءات أميركية
مشددة أخرى في حال اإلخالل باالتفاق.

حدة المعارك
تراجعت
ّ
في اليمن ما قد يفسح
المجال أمام حلول
سياسية قريبة بينما تشير
تقارير أجنبية إلى «بحث
عن زعيم جديد»
صنعاء ،الرياض ـ العربي الجديد

وزيرا الدفاع السعودي واألميركي في الرياض (جوناثان إرنست)Getty/

الكونغرس .البيت األبيض لم يوافق رسميًا
بـعــد عـلــى ه ــذه الـصـفـقــة .ت ــرى وزارة الــدفــاع
األميركية في اليمن فرصة لتعزيز التحالف
مع السعودية ،وفرصة لردع النفوذ اإليراني
في منطقة نــزاع هي األسهل واألقــل خطورة
ع ـلــى امل ـص ــال ــح األم ـي ــرك ـي ــة .م ــذك ــرة مــاتـيــس
ّ
صبت في هذا االتجاه وسعت إليجاد صيغة
مـقـبــولــة ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ال ـقــومــي لتوفير
دعــم لوجستي واسـتـخـبــاراتــي ملعركة قــوات
التحالف ضــد الحوثيني فــي مرفأ الحديدة.

تحدي معركة الحديدة
بالنسبة لواشنطن هو
ماذا سيحصل بعدها

لـكــن بـمــواجـهــة أفضلية «بـنـتــاغــون» لتدخل
محدود ،تبقى وزارة الخارجية األكثر حذرًا
مــن أي تدخل يزيد تعقيدات األزم ــة اليمنية
وي ـف ــاق ــم م ـعــانــات ـهــا اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .ال ـخ ـي ــارات
األميركية هي بني التورط الكامل أو الجزئي،
بــن الـبـقــاء على الـحـيــاد أو تــرك املـلــف بــدون
اتخاذ قــرار .من اإلجــراءات التي يتم تداولها
ُ
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ت ـس ـه ـيــل صفقة
األس ـل ـحــة لـلـسـعــوديــة واس ـت ـخــدام ال ـطــائــرات
ب ــدون طـيــار لجمع معلومات استخباراتية
عــن أه ــداف حوثية واملـســاعــدة على تخطيط
الـهـجــوم على مــرفــأ الـحــديــدة ورف ــع جهوزية
ال ـس ـف ــن األم ـي ــرك ـي ــة ل ـق ـصــف أه ـ ــداف حــوثـيــة
فــي حــال تــم تهديد املــاحــة الــدولـيــة فــي باب
املندب .مقابل هذه األفكار املتداولة هناك قلق
من تداعيات أي تدخل أميركي محتمل ،وهي
تمديد الـحــرب اليمنية وصــرف االنـتـبــاه عن
املعركة ضــد تنظيم «الـقــاعــدة» واحـتـمــال رد

طـ ـه ــران ،وب ـحــث م ــا إذا ك ــان رف ــع الـعـقــوبــات
عـنـهــا يـمـثــل مصلحة قــومـيــة أمـيــركـيــة أم ال.
وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ،ري ـكــس
تيلرسون ،أن إيران «ال تزال ملتزمة باالتفاق
ال ــذي جــرى الـتــوصــل إلـيــه فــي  ،»2015إال أنه
شــدد على أن إي ــران «دول ــة راعـيــة لــإرهــاب»،
ما يثير الكثير من املخاوف بشأنها ،بحسب
تيلرسون .وهذه هي املرة األولى التي تخطر
فيها وزارة الخارجية األميركية الكونغرس
بالتزام إيران باالتفاق ،إذ ينص االتفاق على

ضــرورة إخطار وزارة الخارجية للكونغرس
بـمــدى ال ـتــزام طـهــران بـصــورة دوري ــة ،كــل 90
يومًا .وأكد تيلرسون لرئيس مجلس النواب،
زع ـيــم األغ ـل ـب ـيــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ب ــول راي ـ ــن ،أن
إي ــران «كــانــت حتى  18إبــريــل /نيسان تنفذ
ال ـتــزامــات ـهــا ب ـمــوجــب خ ـطــة ال ـع ـمــل الـشــامـلــة
امل ـش ـت ــرك ــة» ،وهـ ــو االس ـ ــم ال ــرس ـم ــي لــات ـفــاق
ال ـنــووي مــع ط ـهــران .وأض ــاف تـيـلــرســون في
خطابه لــرايــن «الرئيس دونــالــد تــرامــب ّ
وجــه
بـمــراجـعــة ت ـقــوم بـهــا ال ــوك ــاالت (الـحـكــومـيــة)

مــن غـيــر املـتــوقــع ،وف ــق املـعـطـيــات الحالية،
أن تلغي الواليات املتحدة االتفاق النووي
مــع طـهــران .إذ ال يبدو أن واشنطن تمتلك
ً
اآلن بــديــا عــن االت ـفــاق ملــواجـهــة طموحات
إيران النووية .إال أن اإلدارة األميركية تملك
الكثير مــن األوراق للعب بـهــا ،ومحاصرة
إيران في املنطقة.
ومن املرجح أن تعمل واشنطن على مواجهة
إيـ ــران م ــن خ ــال سـيــاسـتــن .تـعـمــد األول ــى
إلــى فــرض املــزيــد مــن الـعـقــوبــات األميركية
ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،وم ـح ــاول ــة عــزل ـهــا أك ـث ــر على
الصعيد الدولي ،من دون اإلخالل باالتفاق
النووي ،والذي جاء مقابل «رفع العقوبات
الدولية» التي يقرها مجلس األمن الدولي،
ال ال ـع ـقــوبــات ال ـفــرديــة ل ـل ــدول .وي ــأت ــي هــذا
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ع ـ ـ ــدم رف ـ ـ ــع ال ــرئ ـي ــس
األميركي السابق ،باراك أوباما ،للعقوبات
األميركية عن طهران ،وإضافة الكونغرس
أخيرًا عقوبات جديدة مشددة .أما السياسة
األميركية الثانية املتوقعة ملواجهة طهران،
فستتضمن دعمًا باألسلحة وباملعلومات
االستخبارية للتحالف العربي خصوصًا
ما يتعلق بحماية األراضــي السعودية من
صــواريــخ الـحــوثـيــن ،إضــافــة إل ــى مواجهة
املليشيات املوالية لها في العراق وسورية.

طهران بفتح مواجهة في مناطق نزاع أخرى
(ال سيما العراق).
التحدي األكبر ملعركة مرفأ الحديدة بالنسبة
ل ــواش ـن ـط ــن ه ــو مـ ـ ــاذا س ـي ـح ـصــل ف ــي ال ـي ــوم
التالي مــن السيطرة عليه فــي ظــل تـســاؤالت
حول قــدرات قوات هادي على إعــادة تشغيله
بسرعة وإحـكــام السيطرة ّعليه ،ال سيما أن
التجارب السابقة ليست مبشرة.
أبعد من ذلك ،التقييم السائد في «بنتاغون»
ي ـخ ـلــص إلـ ــى أن ال ـت ـحــالــف ق ــد ي ـك ــون قـ ــادرًا
على توجيه ضربة قوية للحوثيني ،لكنه ال
يــزال غير قــادر على حسم املعركة على املدى
الطويل .وبالتالي التساؤالت األميركية هي
حــول مــا قــد تكسبه أو تخسره واشنطن في
حال تدخلت ،وإذا ما كان هناك تهديد لألمن
القومي األمـيــركــي يبرر املـشــاركــة فــي معركة
الحديدة ،وإذا ما كان هناك ضرورة الفتعال
مواجهة مع إيران في اليمن.

تـشـهــد ال ـعــديــد م ــن ج ـب ـهــات امل ــواج ـه ــات بني
ق ـ ـ ــوات الـ ـش ــرعـ ـي ــة واالنـ ـق ــابـ ـي ــن فـ ــي ال ـي ـمــن
ت ــراج ـع ــا م ـ ـحـ ــدودًا ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،مــع
ب ـق ــائ ـه ــا م ـش ـت ـع ـلــة فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء الـ ـغ ــرب ــي مــن
محافظة تعز ،حيث املناطق القريبة من باب
املندب ،باإلضافة إلى جبهة ميدي واملناطق
ّ
ال ـح ــدودي ــة م ــع ال ـس ـعــوديــة ،ف ــي ظ ــل غـمــوض
يـلــف ج ـهــود ال ـحــل الـسـيــاســي م ــع تـســريـبــات
تتحدث عــن مباحثات غير واضـحــة املعالم،
تسعى لتفعيل املـســار السياسي ،مــع تعالي
األص ــوات الــداعـيــة إلــى إنـهــاء ال ـحــرب .وخــال
األيام املاضية ،وبعد تصعيد قوات الشرعية،
الشهر املاضي ،من عملياتها شرق العاصمة
ص ـن ـعــاء ،تــؤكــد م ـص ــادر مـيــدانـيــة لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» ،أن «حــدة املــواجـهــات تراجعت منذ
مــا يـقــرب مــن أسـبــوعــن ،مــع بـقــاء اشتباكات
متقطعة وقصف متبادل بــن الحني واآلخــر،
لكن التصعيد تراجع على األقــل ،مقارنة بما
بدا عليه بالتزامن مع تصعيد العمليات في
ُ
مـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي» .وت ـع ـ ّـد جبهة مديرية
ِنـهــم ش ــرق صـنـعــاء ،مــن أكـثــر جـبـهــات القتال
ً
اشـتـعــاال بــن ق ــوات الـجـيــش اليمني املــوالـيــة
للشرعية من جهة ،ومسلحي جماعة أنصار
ال ـلــه (ال ـحــوث ـيــن) وحـلـفــائـهــم امل ــوال ــن لعلي
عـبــدالـلــه صــالــح ،مــن جـهــة أخـ ــرى ،إذ تسعى
قـ ـ ــوات الـ ـش ــرعـ ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـج ـب ـه ــة،
لـتـحـقـيــق اخـ ـت ــراق ن ـحــو ال ـعــاص ـمــة صـنـعــاء،
وتـقــول ،إنها باتت قــادرة على قصف أهــداف
باملدفعية داخل العاصمة .ومن شأن أي تقدم
نوعي للشرعية في هذا السياق ،أن يكون له
تأثيراته السياسية واملـيــدانـيــة ،غير أن بقاء
املعركة ألكثر من عام في هذه الجبهة ،عكس
الصعوبات التي تواجهها.
وبــالـتــزامــن مــع تــراجــع حــدة املــواجـهــات شرق

صنعاء ،تشهد جبهات أخرى تراجعًا نسبيًا
ً
م ـم ــاث ــا كـ ــأطـ ــراف م ـ ــأرب ال ـغ ــرب ـي ــة وم ـنــاطــق
امل ــواجـ ـه ــات ف ــي م ـحــاف ـظــة الـ ـج ــوف ال ــواق ـع ــة
إلــى الـشـمــال مــن م ــأرب ،فيما تستمر املـعــارك
العنيفة بوتيرة يومية في الساحل الغربي،
حيث املناطق الواقعة بأطراف مديرية املخا
الساحلية في تعز ،ومحيطها .وهــي املنطقة
ال ـت ــي ت ـس ـعــى ق ـ ــوات ال ـشــرع ـيــة امل ــدع ــوم ــة من
التحالف ،الستكمال السيطرة عليها ،في إطار
العملية الـتــي تنفذها فــي الـســاحــل الـغــربــي،
وتتحدث الشرعية عــن محطتها التالية هي
مدينة الحديدة الحيوي.
وك ــان ــت ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف وال ـش ــرع ـي ــة أط ـلــق،
م ـط ـلــع الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،م ــا ُس ـم ــي بــ«عـمـلـيــة
الرمح الذهبي» ،وخالل شهري يناير/كانون
ال ـث ــان ــي وف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط امل ــاض ـي ــن ،حققت
قــوات الشرعية تقدمًا بالسيطرة على مواقع
استراتيجية فــي ذوب ــاب واملـخــا .وتـهــدف من
خالل عمليتها في الساحل الغربي ،لتشديد
ال ـح ـص ــار ع ـل ــى م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ـحــوث ـيــن
ً
شماال ،بغية تقليل قدرتهم على تهديد السفن
التابعة للتحالف واملــاحــة الــدولـيــة عمومًا،
وقطع ما تقول الشرعية ودول التحالف إنها
أسلحة مهربة إيرانيًا تصل إلى الحوثيني عبر
البحر األحـمــر .إلــى ذلــك ،تتواصل املواجهات

يرحبون
الحوثيون ّ
بالكالم األميركي عن
مفاوضات جديدة
وال ـغــارات الجوية بوتيرة يومية ،فــي الجزء
الشمالي مــن الـســاحــل الـغــربــي ،وتـحــديـدًا في
منطقة ميدي الحدودية مع السعودية.
فــي هــذا اإلط ــار ،تـتــواصــل العمليات الجوية
ل ـل ـت ـحــالــف ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ـحــوث ـيــن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ص ـ ـ ـعـ ـ ــدة ،وال ـ ــذي ـ ــن
ي ــواص ـل ــون تـنـفـيــذ ه ـج ـمــات وإط ـ ــاق قــذائــف
من الجانب اليمني باتجاه مواقع سعودية،
فـيـمــا تـشـهــد جـبـهــة ح ــدودي ــة عـلــى األقـ ــل ،في
صـعــدة ،مــواجـهــات بــن ق ــوات الـشــرعـيــة التي
تقدمت من جهة السعودية ،وبني الحوثيني،
الذين تعتبر محافظة صعدة ،معقلهم األول
ومركزهم الحصني .الجدير بالذكر ،أن تراجع
حــدة املــواجـهــات نسبيًا فــي بعض الجبهات
وأهـ ـمـ ـه ــا شـ ـ ــرق الـ ـع ــاصـ ـم ــة صـ ـنـ ـع ــاء ،ي ــأت ــي
بــال ـتــرافــق م ــع مـ ـب ــادرات ودعـ ـ ــوات شخصية
ّ
وتصب جميعها
يطلقها سياسيون يمنيون،

يتوقع أن يعود ولد الشيخ أحمد إلى الواجهة (محمد حويس/فرانس برس)

في خانة البحث عن صيغة مناسبة للخروج
م ــن الـ ـح ــرب ،وم ــن ذل ــك م ــا طــرحــه الـسـيــاســي
الـيـمـنــي ،رئـيــس ح ــزب ال ـعــدالــة وال ـب ـنــاء ،عبد
ال ـع ــزي ــز ج ـ ـبـ ــاري ،م ــن أفـ ـك ــار ت ـت ـض ـمــن وق ــف
إطــاق النار وإبقاء ميناء الحديدة مفتوحًا،
وأف ـك ــار ال تـخـتـلــف كـثـيـرًا ع ــن دعـ ــوات أخ ــرى
أط ـل ـق ـت ـهــا ش ـخ ـص ـيــات م ـس ـت ـق ـلــة أو تــوصــف
بأنها قريبة مــن االنـقــابـيــن .وذهـبــت بعض
التكهنات والتسريبات اإلعالمية أخيرًا ،إلى
وجــود مباحثات غير معلنة من نوع ما ،يتم
التنسيق بشأنها مــع دول مجلس الـتـعــاون
الخليجي ،وم ــن ذل ــك مــا ت ــردد مــن معلومات
ضـعـيـفــة ع ــن زيـ ــارة لــرئـيــس وف ــد الـحــوثـيــن،
محمد عبد السالم إلى السعودية ،باإلضافة
إلـ ــى مـ ـ ـ ــداوالت إع ــامـ ـي ــة ،وم ـن ـه ــا م ــا نـشــرتــه
صحيفة «انترناشيونال بوليسي دايجست»
األميركية أخيرًا ،توقعت فيها انفراجة يمنية
قــري ـبــا ،م ـنـ ّـوهــة إل ــى أن ــه «ي ـج ــري الـبـحــث عن
زعيم يمني» ،لكن ذلــك وغيره يبقى تكهنات
وت ـس ــري ـب ــات ت ـن ـفــي املـ ـص ــادر الــرس ـم ـيــة لــدى
األطــراف اليمنية دقتها .وعلى هذا الصعيد،
كان الفتًا تركيز الحوثيني على التصريحات
التي أطلقها وزيــر الــدفــاع األميركي ،جيمس
ماتيس ،يــوم الثالثاء املــاضــي ،عشية زيارته
إلى السعودية ،والتي كان قد دعا من خاللها
إلـ ــى الـ ـع ــودة مل ـح ــادث ــات الـ ـس ــام ف ــي ال ـي ـمــن،
وإنـ ــه «ي ـجــب إي ـج ــاد ح ــل س ـيــاســي م ــن خــال
املتحدة إلنهاء
مفاوضات تتوسط فيها األمم
ُ
ُ
الـصــراع في اليمن» ،وهــو تصريح فسر بأنه
يـعـبــر ع ــن مــراج ـعــة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــدة ،بــدعــم
ج ـه ــود ال ـس ــام ف ــي ال ـي ـمــن .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
تصريحات ماتيس الذي تحدث فيه عن رفض
بــاده وجــود نسخة من حــزب الله في اليمن،
نـشــرت وكــالــة األنـبــاء اليمنية الرسمية التي
يديرها الحوثيون ،خبرًا منسوبًا إلى مصدر
ف ــي «امل ـج ـل ــس ال ـس ـيــاســي األعـ ـل ــى» (واج ـه ــة
س ـل ـط ــة االنـ ـق ــابـ ـي ــن املـ ــؤلـ ــف بـ ــن ال ـج ـمــاعــة
وحـلـفــائـهــا) ،يتضمن الـتــرحـيــب ب ــأي موقف
دولــي يدعم الحل التفاوض .وقــال التصريح:
«ت ــاب ـع ـن ــا ال ـت ـص ــري ـح ــات امل ـن ـس ــوب ــة ل ــوزي ــري
الخارجية والدفاع األميركيني ،وإذ نؤكد على
موقفنا الثابت من السالم العادل الذي يحفظ
لـلـيـمــن س ـيــادتــه وك ــرام ـت ــه وس ــام ــة أراض ـي ــة
فــإنـنــا نــرحــب ب ــأي مــوقــف دول ــي يــدعــم الحل
الـتـفــاوضــي والـسـيــاســي بما فــي ذلــك خارطة
الـطــريــق الـتــي قــدمـتـهــا األم ــم املـتـحــدة ووزي ــر
الخارجية األميركية السابق جون كيري».
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شرق
غرب
توافق سوداني ـ مصري
بعدم إيواء معارضين
ت ــوافـ ـق ــت م ـص ــر والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،أم ــس
الخميس ،على «ع ــدم إي ــواء أو دعم
مجموعات معارضة لحكومتيهما»،
خ ــال لـقــاء فــي الـخــرطــوم ه ــدف إلــى
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة .وق ــال
وزير الخارجية السوداني ،إبراهيم
الغندور ،إثــر لقائه نظيره املصري،

ســامــح ش ـكــري( ،الـ ـص ــورة)« :نـجــدد
موقفنا الثابت الذي اتفق عليه خالل
اجتماعات لجنة التشاور السياسي
األخـيــرة في القاهرة ،بعدم السماح
ب ــانـ ـط ــاق أي أن ـش ـط ــة ل ـل ـم ـعــارضــة
املـصــريــة مــن األراض ــي الـســودانـيــة»،
ّ
ورد ش ـكــري «أكـ ــرر الـتــزامـنــا العمل
مع أشقائنا بالسودان من أجل دعم
العالقات املميزة بني البلدين».
(فرانس برس)

«االتحاد الديمقراطي»
يستأنف اعتقاالت الحسكة
ّ
ش ــن ــت امل ـل ـي ـش ـي ــات الـ ـك ــردي ــة ،أم ــس
الـخـمـيــس ،حـمـلــة اع ـت ـقــاالت طــاولــت
عددًا من املدنيني في مدينة الحسكة،
ش ـ ـمـ ــال شـ ــرقـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة .وك ـش ـف ــت
مـصــادر فــي هــذا ال ـصــدد ،عــن «قيام
ع ـن ــاص ــر م ـل ـي ـش ـيــا وح ـ ـ ــدات حـمــايــة
ال ـش ـع ــب الـ ـك ــردي ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ـحــزب
االتحاد الديمقراطي الكردي (الفرع
السوري لحزب العمال الكردستاني)
بحملة دهم واعتقاالت ،طاولت عددًا
من املدنيني في مدينة الحسكة».
(العربي الجديد)
العراق :استدعاء السفير
التركي دفاعًا عن الحشد
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة الـعــراقـيــة،
أم ـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،أن ـ ـ ـهـ ـ ــا «ق ـ ـ ـ ــررت
استدعاء السفير التركي في بغداد،
فـ ـ ـ ـ ــاروق قـ ـيـ ـم ــاقـ ـج ــي ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
تصريحات الــرئـيــس الـتــركــي ،رجب
ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،تـ ـج ــاه مـلـيـشـيــات
ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـب ــي» .وأوضـ ـ ــح بـيــان
ل ـل ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أح ـمــد
جـمــال ،أن «الـ ــوزارة ق ــررت استدعاء
ال ـس ـف ـي ــر ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـصــري ـحــات
أردوغـ ـ ــان ت ـجــاه الـحـشــد الـشـعـبــي».
وك ــان الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ق ــد ذك ــر في
م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ي ــوم األرب ـع ــاء
أن «مليشيات الحشد الشعبي في
العراق منظمة إرهابية».
(العربي الجديد)
األمم المتحدة :مهاجمة
الحديدة غير ضرورية
ح ـ ـض ـ ــت األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ،أم ـ ــس
الـخـمـيــس ،الـتـحــالــف ال ـعــربــي ال ــذي
تقوده السعودية ضد الحوثيني في
ال ـي ـمــن ،عـلــى ع ــدم اس ـت ـهــداف ميناء
الحديدة االستراتيجي الذي يسيطر
ع ـل ـيــه االنـ ـق ــابـ ـي ــون .وقـ ـ ــال املـنـســق
امل ـق ـي ــم ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي ال ـي ـمــن،
جيمي مــاكـغــولــدريــك ،خــال مؤتمر
صحافي فــي عـمــان «قلنا للتحالف
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي أن مـ ـه ــاجـ ـم ــة م ـي ـن ــاء
الحديدة أو املدينة ليس ضروريًا».
(فرانس برس)
«هيومن رايتس»:
الحوثيون وصالح
يستخدمون ألغامًا
محظورة
ات ـه ـم ــت م ـن ـظ ـمــة «ه ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووتــش» الحقوقية ،أمــس الخميس،
ال ـحــوث ـيــن وح ـل ـفــاء هــم م ــن أن ـصــار
ال ــرئـ ـي ــس املـ ـخـ ـل ــوع ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـلــه

صالح (الصورة) ،بـ«استخدام ألغام
محظورة في اليمن ،ما تسبب بمقتل
وتشويه مئات املدنيني وإعاقة عودة
ن ــازح ــن إلـ ــى م ـن ــازل ـه ــم» .وأض ــاف ــت
املـنـظـمــة ف ــي ت ـقــريــر ،أن «الـحــوثـيــن
وصــالــح اسـتـخــدمــوا ألـغــامــا أرضية
مضادة لــأفــراد في ست محافظات
ع ـلــى األقـ ـ ــل ،م ـنــذ أن بـ ــدأ الـتـحــالــف
العربي بقيادة السعودية عملياته
في اليمن في مارس/آذار .»2015
(فرانس برس)
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إضاءة

دفـعـهــا إل ــى تحصينها ،فـيـمــا نـجــح عناصر
الخلية في الهرب من قبضة أجهزة األمن .كما
أخفقت الخلية فــي تفجير مركز أمني وسط
قسنطينة في الثالث من مارس املاضي ،بعد
إخفاق االنتحاري ،الذي قتل ،في الوصول إلى
املــركــز ال ــذي يـقــع أسـفــل بـنــايــة سكنية .وكــان
يمكن للتفجير االنـتـحــاري ،لــو تــم ،أن يــؤدي
إلى مجزرة.
وكـ ــان واض ـح ــا أن ال ـخ ـل ـيــة اإلره ــابـ ـي ــة ،الـتــي
أع ـل ـن ــت ع ــن وجـ ــودهـ ــا ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــات
محدودة ،تسعى للقيام بعملية استعراضية.
ولم يكن الوضع األمني والنجاحات الكبيرة
الـتــي حققها الـجـيــش واألج ـه ــزة األمـنـيــة في
الجزائر ،إذ تمكن من قتل  123مسلحًا خالل
ال ـعــام  ،2016و 36مسلحًا مـنــذ بــدايــة السنة
الحالية ،يسمح بإعطاء فرصة للمجموعات
اإلرهابية لتحقيق اختراق في الجدار األمني.
وفــي التاسع مــن مــارس املــاضــي ،أوفــد جهاز
األم ــن الـجــزائــري فريقًا مــن الـخـبــراء األمنيني
املتخصصني في مالحقة العناصر اإلرهابية
امل ـن ـف ــردة إل ــى قـسـنـطـيـنــة .وبـ ــدأ ه ــذا الـفــريــق
فـ ــي ت ـم ـش ـي ــط املـ ـن ــاط ــق ال ـش ـع ـب ـي ــة امل ـح ـي ـطــة
بقسنطينة ،بما فيها منطقة جبل الــوحــش،
الـتــي كــانــت تمثل منطقة تـمــركــز للجماعات
اإلرهابية في التسعينيات .ونجح في تحديد
موقع أمير الخلية ،نور الدين لعويرة ،املكنى
بأبي الهمام ،الذي قتل في  24مارس املاضي،
بعدما رفض تسليم نفسه إلى أجهزة األمن.

استطاعت القوات
األمنية الجزائرية
استباق «كتيبة
الغرباء» ،التابعة
لتنظيم «داعش»،
عبر توجيهها ضربة
استباقية أدت إلى
قتل «أمير» الخلية.
كما أن اعتقال أحد
عناصر الخلية قد
يمثل تحوًال كبيرًا
بالنسبة لعملية
تفكيك «كتيبة
الغرباء»

موطئ قدم في قسنطينة

الجزائر :انكشاف
«داعش»
شدد الجيش إجراءاته في كل المناطق ()Getty

تجربة
مريرة
أعلن الوزير الجزائري
للشؤون المغاربية واالتحاد
األفريقي وجامعة
الدول العربية ،عبد القادر
مساهل ،من الزنتان الليبية،
أنه يحمل خالل الجولة
التي يقوم بها في ليبيا
«رسالة أمل» نابعة من
تجربة الجزائر المريرة ضد
اإلرهاب ،و«التي ال نريد أن
تتكرر في ليبيا».

خاليا التنظيم تحاول ضرب
االستقرار قبيل االنتخابات
الجزائر ـ عثمان لحياني

ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي غـ ـض ــون شـهــر
ونـ ـ ـ ـص ـ ـ ــف ال ـ ـش ـ ـه ـ ــر ن ـ ـج ـ ــت م ــديـ ـن ــة
ق ـس ـن ـط ـي ـن ــة ،ش ــرق ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،مــن
عملية انـتـحــاريــة دام ـي ــة ،خـطـطــت لتنفيذها
خ ـل ـيــة «ك ـت ـي ـبــة الـ ـغ ــرب ــاء» ال ـت ــاب ـع ــة لـتـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية» (داعــش) .وللمرة الثانية
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي يـخـفــق ع ـنــاصــر «داع ـ ــش» في
تنفيذ عملية اسـتـعــراضـيــة ،وتـنـجــح أجـهــزة
األمــن الـجــزائــريــة فــي إحـبــاط محاولة تفجير
انـ ـتـ ـح ــاري ،ك ـ ــان ي ـم ـكــن أن ت ـع ـيــد س ـي ـنــاريــو
مسلسل التفجيرات االنتحارية التي شهدتها
الجزائر في العام .2007
وم ـ ــا زالـ ـ ــت خ ــاي ــا ص ـغ ـي ــرة ت ــاب ـع ــة لـتـنـظـيــم
«داع ـ ـ ـ ــش» تـ ـح ــاول خ ـل ــط األوض ـ ـ ـ ــاع األم ـن ـيــة
املستتبة نسبيًا فــي الـجــزائــر ،خصوصًا مع
اقـ ـت ــراب االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي ف ــي ال ــراب ــع

م ــن م ــاي ــو /أي ـ ــار امل ـق ـب ــل .إذ ف ـجــر ان ـت ـح ــاري،
ي ــدع ــى «أب ـ ــو صـ ـهـ ـي ــب» ،ن ـف ـس ــه ق ـ ــرب مــدخــل
مدينة قسنطينة ،بعد انـكـشــاف أم ــره ،وذلــك
خــال توجهه مع آخــر على منت دراجــة نارية
الس ـت ـه ــداف مــركــز أم ـنــي وس ــط امل ــدي ـن ــة .وتــم
اعتقال الشخص الذي كان يرافق االنتحاري،
ويدعى «أبو الهيثم».
وي ـص ــف مـ ـس ــؤول أم ـن ــي رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى في
مدينة قسنطينة ،لـ«العربي الجديد» ،اعتقال
مرافق االنتحاري بالجزء األبــرز في العملية
األمنية الناجحة ،على اعتبار أن القوى األمنية
تلقي ،للمرة األول ــى ،القبض على عنصر من
«كتيبة الغرباء» ،التابعة لــ«داعــش» .وكانت
الخلية نفذت عمليتني ،األولى اغتيال ضابط
فــي الـشــرطــة داخ ــل مـطـعــم فــي قسنطينة في
أكتوبر /تشرين األول  ،2016والثانية محاولة
تفجير انتحاري ملركز أمني وسط املدينة في
الـثــالــث مــن م ــارس /آذار املــاضــي .وق ــد يمثل

العنصر ،الــذي تــم إلـقــاء القبض عليه ،خزانًا
ّ
م ــن امل ـع ـلــومــات ال ـت ــي سـتـمــكــن أج ـه ــزة األم ــن
الجزائرية من تفكيك «كتيبة الغرباء» ومعرفة
امتداداتها وارتباطاتها الداخلية والخارجية
وطرق تمويلها .ويضيف املسؤول «منذ فترة
طويلة ونحن نتابع تحركات عناصر الخلية،
ونحاول الوصول إلى أية أجزاء أو معلومات
تقربنا من تفكيك الخلية .في وقــت سابق لم
نتمكن من اعتقال أي شخص منهم ،بمن فيهم
أمير الخلية ،الذي قتل قبل أيــام ،لكن توقيف
ً
أحد عناصر الخلية الداعشية سيمثل تحوال
كبيرًا بالنسبة لنا لتفكيك الخلية».
اخفاقات «داعش»

وكانت الخلية التابعة لــ«داعــش» في مدينة
قسنطينة كشفت عــن نفسها بشكل مباشر،
بعد تبنيها بوضوح عملية اغتيال الضابط
فــي الشرطة فــي أكتوبر املــاضــي .وكــانــت تلك
أول عملية إرهــابـيــة تتبناها الـخـلـيــة .وكــان
واض ـ ـحـ ــا أنـ ـه ــا بـ ـص ــدد ال ـت ـح ـض ـي ــر لـعـمـلـيــة
اس ـت ـعــراض ـيــة ك ـب ـي ــرة ،أخ ـف ـقــت ف ــي تـنـفـيــذهــا
م ــرت ــن ،ع ـبــر م ـحــاول ـت ـهــا اس ـت ـه ــداف كنيسة
«ســانــت أوغـسـتــن» فــي مدينة عنابة ،شرقي
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر .إذ ت ــوص ـل ــت م ـص ــال ــح األم ـ ــن إل ــى
م ـع ـلــومــات ب ــوج ــود مـخـطــط يـسـتـهــدفـهــا ،ما

تبنت «الغرباء» اغتيال
ضابط في قسنطينة
في أكتوبر 2016
تشديد القبضة
األمنية لن يسمح بتكرار
سيناريو 2007

ويطرح مراقبون تساؤالت عن اختيار خلية
«داعـ ـ ــش» ملــدي ـنــة قـسـنـطـيـنــة كـنـقـطــة ان ـطــاق
لتنفيذ عملياتها ،وخصوصًا أنه منذ نهاية
التسعينيات ،وتطهير منطقة جبل الوحش
مــن مجموعة إرهــابـيــة كــانــت تتمركز هـنــاك،
ل ــم ت ـكــن امل ــدي ـن ــة م ــرك ـزًا ل ـن ـشــاط امل ـج ـمــوعــات
اإلره ــاب ـي ــة ،ول ــم تـكــن عـلــى خــريـطــة تـحــركــات
هذه املجموعات .فما الذي تغير في حسابات
الخاليا اإلرهابية؟ يمكن تفسير ذلك بتوخي
خلية «داع ــش» أن يـكــون لها مــوطــئ قــدم في
منطقة غير أمنية ،أي غير خاضعة للرقابة
األمـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــددة مـ ـق ــارن ــة ب ـم ـن ــاط ــق أخ ــرى
استمر فيها النشاط اإلرهابي ،مثل بومرداس
وال ـب ــوي ــرة وت ـي ــزي وزو ،شــرقــي ال ـج ــزائ ــر ،ما
يمكن أن يسهل تحرك هــذه الخاليا الدموية
على األقل في الفترة األولى من نشاطها .لكن
ً
هـنــاك عــامــا آخ ــر أكـثــر دالل ــة ،يتعلق بحالة
الـحـصــار الـتــي فــرضـتـهــا ق ــوات الـجـيــش على
املـجـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة فــي املـنــاطــق الجبلية
القريبة من قسنطينة ،مثل جيجل وسكيكدة
والقل ،ما دفع الخاليا اإلرهابية للنزول إلى
املـ ـ ــدن ،واتـ ـخ ــاذ ن ـق ــاط ت ـمــوضــع ف ــي األح ـي ــاء
ال ـش ـع ـب ـيــة وسـ ــط امل ــديـ ـن ــة .ل ـك ــن إخـ ـف ــاق ه ــذه
الخاليا في استقطاب عناصر جديدة ،وتغير
الــواقــع األمـنــي واالجـتـمــاعــي فــي الـجــزائــر ،لم
يـكــن ليتيح لخلية «ال ـغــربــاء» فــي قسنطينة
تنفيذ أكثر مما نفذته.
ب ـع ــض ال ـت ـح ـل ـي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ــرب ــط بــن
املحاوالت املخيبة لخاليا «داعش» في الجزائر
وب ـ ــن االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي املـ ـقـ ـب ــل ،فــي
سياق محاولة التنظيم خلط الوضع األمني
عشية االستحقاق والتشكيك في النجاحات
العسكرية .لكن في حكم املؤكد أن املجموعات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن ال ـخ ــاف ــات
ب ــن امل ـج ـمــوعــات املــوال ـيــة لـتـنـظـيــم «ال ـقــاعــدة
ف ــي ب ــاد امل ـغ ــرب اإلس ــام ــي» وت ـل ــك املــوال ـيــة
لــ«داعــش» ،تــدرك أن تشديد الجيش وأجهزة
األمـ ــن لـلـقـبـضــة األم ـن ـيــة ف ــي مـجـمــل املـنــاطــق
الـجــزائــريــة ،لــن يسمح لـهــا بـتـكــرار سيناريو
مسلسل التفجيرات االنتحارية املروعة التي
اسـتـهــدفــت ف ــي ال ـع ــام  2007قـصــر الـحـكــومــة،
ووزارة الداخلية ،ومقر ممثلية األمم املتحدة،
واملجلس الدستوري ،ومراكز أمنية وعسكرية
فــي العاصمة الجزائرية وبــومــرداس ،شرقي
العاصمة ،وورقلة ،جنوبي الجزائر ،باإلضافة
إلــى أن هكذا عمليات لم تكن ذات تأثير على
استحقاق االنتخابات البرملانية الــذي جرى
في السنة ذاتها.

تقرير

صالح النعامي

ح ـم ـلــت ن ـخــب إســرائ ـي ـل ـيــة وازنـ ـ ــة م ــن ال ـت ـيــار
الــدي ـنــي الـصـهـيــونــي مــرجـعـيــات ه ــذا الـتـيــار
الدينية ،وقياداته السياسية ،املسؤولية عن
تعزيز الفكر املتطرف ،وإيجاد بيئة سمحت
ب ـت ـنــامــي ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة .ف ـقــد جــزم
رئيس البرملان اإلسرائيلي األسـبــق ،إبراهام
بورغ ،بأن قطاعات واسعة من التيار الديني
الصهيوني باتت تمثل تهديدًا على مستقبل
«ال ـ ــدول ـ ــة» ،بـسـبــب ت ـحــرك ـهــا ال ــدائ ــم لـلـتــأثـيــر
على دائ ــرة صنع الـقــرار واتـجــاهــات املجتمع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ب ـمــا ي ـت ــواف ــق م ــع مـنـطـلـقــاتـهــا
األيــديــولــوجـيــة املـتـطــرفــة .وف ــي م ـقــال نشرته
صـحـيـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ،ي ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ،أوض ــح
بـ ـ ــورغ ،أن امل ــرج ـع ـي ــات الــدي ـن ـيــة ع ـم ـلــت على
إرس ـ ـ ـ ــاء دعـ ــائـ ــم مـ ـنـ ـظ ــوم ــات ق ـي ـم ـي ــة ت ـك ــرس
الـ ـتـ ـط ــرف ال ــديـ ـن ــي وال ـ ـقـ ــومـ ــي ،وتـ ــدفـ ــع نـحــو
استسهال املس باآلخر ،من خالل «إعــاء قيم

تونس ـ وليد التليلي

ارت ـف ــع م ـن ـســوب ال ـتــوتــر ف ــي تــونــس
إل ــى أق ـصــى درج ـ ُـات ــه ،بـفـعــل املـلـفــات
الـخــافـيــة ،الـتــي فـتـحــت م ــرة واح ــدة
في كل االتجاهات .ومع سلسلة االحتجاجات
الـتــي تـتــوســع رقعتها يــومــا بـعــد ي ــوم ،شهد
البرملان حالة من االضطراب وتبادل التهم بني
النواب ،بسبب مناقشات تتعلق باملحروقات،
ُ
وفتح ملف التسريب اإلعالمي لقناة «نسمة»
ومعركتها مــع هيئة السمعي الـبـصــري في
لجنة برملانية ،وفــي أخــرى خصومات هيئة
ال ـح ـق ـي ـقــة والـ ـك ــرام ــة الـ ـت ــي ات ـه ـم ـهــا أع ـض ــاء
سابقون فيها بالفساد .وبلغ التوتر مالعب
ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ب ـس ـبــب خـ ـص ــوم ــات ب ــن رئ ـيــس
االت ـ ـحـ ــاد ال ـت ــون ـس ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم وعـ ـ ــدد مــن
ّ
وتحول
األندية في أصيل بنقردان الجنوبية.
الـ ـص ــراع ال ــري ــاض ــي إل ــى س ـيــاســي بــامـتـيــاز،
وصل إلى حد تدخل رئيس جمعية بنقردان،
في برنامج تلفزيوني مباشر ،ليهدد بعودة
االحـتـجــاجــات إل ــى املــديـنــة وب ـحــرب ش ــوارع،
فــي محاولة لإلطاحة برئيس االتـحــاد .وفي
املقابل أصدر االتحاد الجهوي للشغل بيانًا
ملـ ـن ــاص ــرة ج ـم ـع ـيــة صـ ـف ــاق ــس ،الـ ـت ــي دخ ـلــت
بدورها في صراع مع رئيس االتحاد الكروي.
وب ــرغ ــم ع ــدم جــديــة ه ــذه ال ـت ـه ــدي ــدات ،فــإنـهــا
ً
ت ـع ـكــس أوال الـ ــوضـ ــع املـ ـت ــوت ــر الـ ـس ــائ ــد فــي
تـ ــونـ ــس عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ،وح ــال ــة
االن ـق ـســام امل ــوج ــودة داخ ــل املـجـتـمــع ،والـتــي
تـظـهــر بـشـكــل جـلــي وق ــت األزم ـ ــات .إل ــى ذلــك،
توسعت االحـتـجــاجــات إلــى مناطق جــديــدة.
وبـعــد تـطــاويــن وال ـكــاف وال ـق ـيــروان وسـيــدي
بــوزيــد وزغ ـ ــوان ،وص ـلــت االح ـت ـجــاجــات إلــى
قابس مدنني وقفصة ،بانتظار سليانة نهاية
األسبوع الحالي ،كما أكد أحد قيادات الجبهة
الـشـعـبـيــة .ون ـظــم ع ـمــال ال ـح ـضــائــر ،الـثــاثــاء
املاضي ،وقفة احتجاجية في ساحة القصبة
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ت ــون ــس ،ق ــرب م ـقــر الـحـكــومــة،
للمطالبة بتسوية وضعهم منذ سنة .2011
وت ـص ــاع ــدت حـ ــرب ال ـب ـي ــان ــات ب ــن األحـ ـ ــزاب،
وخرجت املعارضة التونسية ،لتجهز على ما
تبقى من أنفاس لــدى الحكومة ،وصلت إلى
حد دعوتها للرحيل.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـشـ ـ ــق املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض لـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ق ــائ ــد
ال ـس ـب ـس ــي ،ال ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل ت ـس ـم ـيــة «ال ـه ـي ـئــة

غليان
في
تونس

هل ينجح الشاهد في
نزع فتيل األزمة؟

التسييرية لـحــركــة ن ــداء ت ــون ــس» ،قــد اعتبر
أن االحـتـجــاجــات الشعبية فــي املـنــاطــق هي
ممارسة ديمقراطية شرعية ،وتعبير مشروع
عــن الـحــق فــي التنمية ،وأن ـهــا عـلــى مستوى
من الوعي والنضج ال يسمح بأي انقضاض
عليها .واعتبر معارضو السبسي أن هناك
«أزم ــة حكم ال فــائــدة مــن املــزيــد مــن التغطية
عليها ،وأن ذلك يتطلب مبادرة وطنية جديدة
متحررة من الخلفيات والحسابات الضيقة،
ومبنية فقط على تجميع كل القوى ،من دون
إقصاء ،حول إنقاذ االنتقال الديمقراطي من
التعطيل ،نتيجة تنصيب أشخاص رديئني
في املواقع الوطنية األمامية» .إلى ذلك ،اعتبر
زع ـيــم الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة ،حـمــة الـهـمــامــي ،أن
مـنـظــومــة الـحـكــم وائـتــافـهــا ال ـحــزبــي أثبتت
فشلها وعــدم قدرتها على حل املشاكل التي
تتخبط فيها البالد .وقال ،في ندوة صحافية،
إن ه ـنــاك م ــن يـتـحــدث ال ـي ــوم ع ــن انـتـخــابــات
مبكرة ،وفي كل الحاالت ال بد من حل سياسي
حقيقي ،ألن التغيير في الحكومة ال يمكن أن

يـحــل املـشـكـلــة ،ولــذلــك ف ــإن الجبهة الشعبية
تناقش ضرورة إيجاد مخرج حقيقي للبالد
ي ـس ـت ــوج ــب وض ـ ــع م ـن ـظ ــوم ــة ح ـك ــم ج ــدي ــدة.
وكشف عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية،
نزار عمامي ،لـ«العربي الجديد» ،أن نقاشات
داخ ـ ــل ال ـج ـب ـهــة حـ ــول تـقـيـيــم أداء االئ ـت ــاف

الهمامي :منظومة
الحكم أثبتت عدم قدرتها
على حل المشاكل
يطرح فصيل اليسار
بالجبهة الشعبية إجراء
انتخابات رئاسية

يحتاج الشاهد إلى إجراءات عاجلة لتهدئة المعارضة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

الحاكم حاليًا ،على مستوى الرئاسة ورئاسة
الحكومة وال ـبــرملــان ،أفـضــت إلــى اعـتـبــار «أن
م ـن ـظــومــة ال ـح ـكــم ال ـحــال ـيــة ل ــم ت ـتــوصــل إلــى
إيـجــاد الحلول الــازمــة للخروج بالبالد من
األزمـ ــة ال ـتــي تـعـيـشـهــا ،ب ــل تـفــاقـمــت املـشــاكــل
وتـصــاعــدت حــدة االحـتـجــاجــات االجتماعية
فــي امل ـنــاطــق ،وه ــو مــا يـعـنــي أن هـنــاك حلني
فقط للخروج من هذا الوضع ،أولهما تغيير
منظومة الحكم ،والثاني انتفاضة اجتماعية
على غرار تلك التي حصلت في .»2011
ويـطــرح فصيل اليسار العمالي فــي الجبهة
ال ـش ـع ـب ـيــة بـ ـق ــوة م ـس ــأل ــة إج ـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
رئاسية مبكرة ،وفق ما صرح به عمامي .وقال
إن االئ ـت ــاف ال ـحــاكــم حــالـيــا ك ــون حكومتني
مـتـعــاقـبـتــن ،م ــن دون اح ـت ـســاب الـتـعــديــات
فـيـهـمــا ،لــم تستطيعا ال ــوف ــاء بـتـعـهــدات هــذا
االئتالف بل زادت األوضاع تدهورًا ،ما جعل
فـكــرة الــدفــع نـحــو إج ــراء انـتـخــابــات رئاسية
مبكرة تطرح من قبل حزبه على بقية فصائل
ال ـج ـب ـهــة ،وتـ ـك ــون م ــوض ــوع دراسـ ـ ــة م ـنــذ ما
يـقــارب الثالثة أشـهــر ،على حــد تعبيره .ولم
يبد عمامي تخوفه من أن تعيد االنتخابات
امل ـب ـك ــرة إنـ ـت ــاج ذات ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـحــال ـيــة في
الساحة السياسية .وقال ،لـ«العربي الجديد»،
إن الجبهة «تعول على وعي التونسيني بأن
هــذه املنظومة عــاجــزة عــن التغيير ،واكتفت
ب ـت ـن ـف ـيــذ إم ـ ـ ـ ــاءات صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
واملنظمات املانحة ،وعمقت الدين التونسي،
ولــم تقم بــأي مــراجـعــات تنموية ،وتجاهلت
صــوت الجهات وحقها فــي التنمية» .وعلق
آماله على أن «يكون التونسيون ،بعد قرابة
سبع سنوات من الـثــورة ،قد خلصوا إلــى أن
الحكومات الليبرالية املتعاقبة لن تقدم لهم
أي إضافة بقدر ما ستواصل إفقارهم».
ووســط هــذا الكم الهائل من األخـبــار السيئة
الـ ـت ــي ت ـس ــاق ـط ــت ع ـل ــى ق ـص ــر ال ـح ـك ــوم ــة فــي
القصبة ،يبدو أن هناك بعض األخبار ّ
الجيدة
في املقابل ،لكنها وصلت من خــارج تونس،
وأولـ ـه ــا م ــن ق ـطــر ،إذ أع ـل ـنــت وزي ـ ــرة املــال ـيــة،
ملـيــاء الــزري ـبــي ،أن تــونــس حـصـلــت ،الـثــاثــاء
املــاضــي ،على تمويالت قطرية بقيمة مليار
دوالر ،سـتـخـصــص ل ــدع ــم م ـيــزان ـيــة ال ــدول ــة.
وقــالــت الــزريـبــي ،فــي تصريح لوكالة األنباء
الـتــونـسـيــة ،إن األم ــر يتعلق ب ــإع ــادة تمويل
بقيمة  500مليون دوالر كــانــت ستخصص
لتسديد قرض قطري سابق حل أجل تسديده
مــن جهة ،وتحويل الــوديـعــة القطرية ،املقدر
ق ـي ـم ـت ـهــا ب ـ ـ ـ ــ 500م ـل ـي ــون دوالر ل ـ ــدى ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي ،وال ـت ــي يـحــل أج ــل س ــداده ــا قــريـبــا،
ل ـف ــائ ــدة م ـي ــزان ـي ــة الـ ــدولـ ــة ،م ــن ج ـهــة أخـ ــرى.
وأشارت إلى أن هذه التمويالت ،كان قد أعلن
عنها أمير قطر ،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
في مؤتمر االستثمار «تونس  ،»2020إضافة
إلى تمويالت أخرى بقيمة  250مليون دوالر
ستخصص لتمويل بعض املشاريع العامة.
وج ــاء الخبر الـثــانــي مــن نـيــويــورك ،إذ أكــدت
الزريبي أيضًا أن قرار صندوق النقد الدولي
باملوافقة على صرف الجزء الثاني من قرض
سـيـتـيــح ل ـتــونــس ال ـح ـص ــول ع ـلــى تـمــويــات
بقيمة  1.15مليار دوالر من مقرضني دوليني.
وتوصلت بعثة الصندوق لــدى تونس ،منذ
أيام ،إلى اتفاق مبدئي لصرف شريحة ثانية
بقيمة  320مليون دوالر مؤجلة من إجمالي
قرض قيمته  2.8مليار دوالر .وأكدت الزريبي
أن االتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكن
تــونــس مــن الحصول على تمويالت لصالح
امليزانية بقيمة  500مليون دوالر مــن البنك
الـ ــدولـ ــي ،و 500م ـل ـيــون دوالر م ــن االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،و 150م ـل ـيــون دوالر م ــن الـبـنــك
األفريقي للتنمية.

شرق
غرب
القضاء الباكستاني
ال يقيل شريف

قررت املحكمة العليا الباكستانية
إجراء مزيد من التحقيق في قضية
اتهام رئيس ال ــوزراء الباكستاني
نواز شريف (الصورة) في فضيحة
أوراق بنما ،وتشكيل لجنة خاصة
املحكمة أن
بهذا الغرض .واعتبرت
ُ
األوراق والتحقيقات الـتــي قدمت
إل ـي ـهــا ن ــاق ـص ــة ،لـ ــذا ه ـن ــاك حــاجــة
مـ ــاسـ ــة ملـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
القضية .وقررت حاليًا عدم سحب
األهـلـيــة عــن رئـيــس الـ ــوزراء وعــدم
املساس بصالحياته.
(العربي الجديد)

روسيا تنفي عرقلة
إدانة كوريا الشمالية
أف ـ ــاد دب ـل ــوم ــاس ـي ــون بـ ــأن روس ـيــا
ـان ف ــي مـجـلــس
ع ــرق ـل ــت ت ـب ـنــي بـ ـي ـ ٍ
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي يـ ــديـ ــن ال ـت ـج ــرب ــة
الـصــاروخـيــة األخ ـيــرة الـتــي قامت
ب ـهــا ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن دع ــم الصـني
لـلـنــص .إال أن روس ـيــا نـفــت ،أمــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أن ت ـ ـكـ ــون ق ـ ــد ق ــام ــت
بالعرقلة ،متهمة الواليات املتحدة
بأنها أنهت امل ـشــاورات «فــي شكل
فظ».
(فرانس برس)
واشنطن :لم ندبّر انقالبًا
في فنزويال
أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي،
ريكس تيلرسون ،يوم األربعاء ،أن
واشنطن تتابع بقلق الــوضــع في
ف ـنــزويــا ،بـعــد أن أدت مــواجـهــات
خ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرات ملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن
ومـ ــؤيـ ــديـ ــن لـ ـل ــرئـ ـي ــس ن ـي ـك ــوالس
م ــادورو إلــى سـقــوط قتلى .وفيما
ات ـه ــم مـمـثــل ف ـنــزويــا ف ــي منظمة
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ص ـم ــوئ ـي ــل
م ـ ـ ــونـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادا ،واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ب ـت ــدب ـي ــر
«ان ـق ــاب» فــي ب ــاده ،رف ــض ممثل
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة امل ــؤق ــت كـيـفــن
س ــالـ ـيـ ـف ــان «االدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـ ـتـ ــي ال
أساس لها وغير العقالنية» ،على
حد وصفه.
(فرانس برس)
ماي تخطط إلنهاء حرية
دخول الرعايا األوروبيين

متابعة

التيار الديني الصهيوني مصدر تهديد على مستقبل «الدولة»
أسهمت المرجعيات
الدينية في إسرائيل
في تكريس التوجهات
العنصرية تجاه العرب،
عبر إذكاء نار الحماسة
لتدمير المساجد وإحراق
العائالت

قضية

يبدو أن رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد ،قرر عدم االنتظار
إلى أن تستفحل األزمــات ،وقــرر الذهاب إلى المحتجين في زيــارات
ميدانية ،فيما تحاول المعارضة االستفادة من االحتجاجات
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الفداء وقداسة األرض» .وأضــاف بــورغ ،وهو
نجل وزي ــر الداخلية األسـبــق ،يــوســف بــورغ،
الــذي تــزعــم ،بعد اإلع ــان عــن إســرائـيــل ،حزب
«امل ـ ـفـ ــدال» الـ ــذي ك ــان يـحـتـكــر تـمـثـيــل الـتـيــار
الديني الصهيوني ،أن منظمة «شــارة ثمن»
اإلره ــابـ ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الـفـلـسـطـيـنـيــن
ودور عـبــادتـهــم ،هــي ن ـتــاج طبيعي لــأفـكــار
ومنظومات القيم التي تــروج لها مرجعيات
ال ـت ـيــار الــدي ـنــي الـصـهـيــونــي .وأشـ ــار إل ــى أنــه
ب ـتــأث ـيــر امل ــرج ـع ـي ــات ال ــدي ـن ـي ــة ف ـق ــد تـحــولــت
حفالت الزواج ،التي يقيمها الشباب املتدين،
إلى عروض لألسلحة النارية ،إذ باتت أغنية
«االنـتـقــام» للمطرب دوف شــورن ،التي تحث
على «ف ــقء عـيــون الفلسطينيني هــي األغنية
التي تتردد على ألسنة املحتفلني تعبيرًا عن
الفرح» .ورأى أن مبادرة املستوطنني اليهود
م ــن ال ـص ـهــاي ـنــة امل ـتــدي ـنــن «ل ـس ـلــب األراضـ ــي
ال ـخ ــاص ــة بــالـفـلـسـطـيـنـيــن تـ ـن ــدرج ف ــي إط ــار
الترجمة الفعلية للفكر املتطرف الذي ترسيه
املرجعيات الدينية املتطرفة».
وحسب بورغ ،فقد أسهمت املرجعيات الدينية
بشكل كبير في تكريس التوجهات العنصرية
ت ـج ــاه الـ ـع ــرب ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى قـ ــول ال ـك ـث ـيــر من
الحاخامات إن العرب «شعب يشبه الحمار».
وحذر من أن «أخطر النجاحات» التي حققتها
املرجعيات الدينية تمثلت في إضفاء شرعية
عـلــى اسـتـعـجــال بـنــاء «الـهـيـكــل الـثــالــث» على
أنـقــاض املسجد األقـصــى ،مــن خــال التمهيد
لنشوب حرب «يأجوج ومأجوج».
وتبنى أستاذ الفلسفة اليهودية في الجامعة
العبرية ،البروفسور يشاي روزين ،تحذيرات

بورغ .ورأى أن ما يفاقم التحدي الذي تمثله
الصهيونية الدينية حقيقة أنها تحافظ على
تمثيل كبير في الحكومة والبرملان ،ما يعزز من
قدرتها على التأثير على دائرة صنع القرارات
املـحــوريــة .وفــي مـقــال نشرته «هــآرتــس» ،أول
من أمــس ،شــدد روزي ــن ،وهــو متدين ،على أن
الصهيونية الدينية باتت تتحكم في تحديد
جدول األولويات الوطني من خالل توظيفها
ملشاركتها في الحكم .وأوضح أن نخب الحكم،
التي تنتمي إلى الصهيونية الدينية ،تحرص
فقط على مصالح القطاعات األكثر تطرفًا في
هذا التيار.
ً
وض ــرب روزي ــن م ـثــاال عـلــى ص ــورة مــن صــور
تــوظ ـيــف مـمـثـلــي ال ـص ـه ـيــون ـيــة الــدي ـن ـيــة فــي

الحكومة مرافق الدولة في خدمة هذا التيار
بــآل ـيــة ع ـمــل م ــا ي ـعــرف بـ ــ«ل ــواء االس ـت ـي ـطــان»
التابع للحكومة .وأشار إلى أنه كان يفترض أن
تعمل هذه املؤسسة على توسيع االستيطان
ف ــي ال ـض ــواح ــي وس ــط إس ــرائ ـي ــل ،ل ـكــن بفعل
تأثير التيار الديني الصهيوني في الحكومة،

منظمة شارة ثمن نتاج
طبيعي ألفكار التيار
الديني الصهيوني

في القدس المحتلة ــ إبريل ( 2017توماس كوكس/فرانس برس)

ف ـقــد ت ـحــولــت إل ــى ذراع ل ـخــدمــة االسـتـيـطــان
فــي الضفة الغربية وأداة ملـصــادرة األراض ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة .وح ـس ــب روزي ـ ــن ،ف ــإن ــه حسب
دراســة أعدها «معهد مولد» فقد تبني أن 74
في املائة من موازنة «لواء االستيطان» تذهب
إلــى دعــم الـبـنــاء فــي املستوطنات فــي الضفة
الغربية .وأشــار إلى أن مستوطنة مثل «بيت
إي ــل» ،املقامة على األراض ــي الفلسطينية في
محيط رام الله ،تحصل على مــوازنــات تفوق
املوازنة التي يحصل عليها أي مجلس محلي
داخ ــل الـخــط األخ ـضــر .وأش ــار إلــى أن ممثلي
الصهيونية الدينية ،في الحكومة والبرملان،
يحرصون بثبات على أن تحصل املؤسسات
التعليمية الخاضعة لسيطرة هذا التيار على
حصة من املوازنة تفوق بكثير نسبة الطالب
ف ــي هـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات ،م ـق ــارن ــة ب ـع ــدد مجمل
ط ــاب إســرائ ـيــل .وأضـ ــاف أن وزارة التعليم
ال يـحــق لـهــا الـتــأثـيــر عـلــى مـضــامــن مناهج
التعليم في املؤسسات التعليمية الخاضعة
لـلـتـيــار الــديـنــي الـصـهـيــونــي ،عـلــى الــرغــم من
املزايا املادية التي تمنحها الدولة لها .وكان
الكاتب يوسي كالين فجر قنبلة مدوية عندما
اعـتـبــر ،فــي مـقــال نشرته صحيفة «هــآرتــس»
قـبــل أس ـب ــوع ،أن الـتـيــار الــديـنــي الصهيوني
ت ـهــديــد «ي ـف ــوق ال ـت ـهــديــد الـ ــذي يـمـثـلــه حــزب
ال ـل ــه» .وح ــاج ــج ك ــاي ــن ،ف ــي مـقــالــه ال ــذي تــرك
أصداء واسعة ،بأن مستقبل إسرائيل ،التي ال
تواجه حاليًا أي تهديد وجــودي من الخارج،
بات غير مضمون بسبب تعاظم تأثير التيار
الــديـنــي الصهيوني عـلــى مقاليد األم ــور في
الحكومة والدولة.

اليوم الرابع إلضراب األسرى :قمع داخل السجون وخارجها
تتخلل إضراب األسرى
الفلسطينيين محطات
تضامنية واسعة
ّ
ظل
معهم ،في
التحركات المستمرة
في مختلف المناطق
والبلدات الفلسطينية
رام اهلل ـ محمود السعدي
حيفا ـ ناهد درباس

ي ــواص ــل األس ـ ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــون إضــراب ـهــم
ّ
لـلـيــوم الــرابــع عـلــى ال ـتــوالــي ،وس ــط تـحــركــات
مكثفة لجيش االح ـتــال ،وآخــرهــا مــا أعلنته
اللجنة اإلعالمية لـ«إضراب الحرية والكرامة»،
أمس الخميس ،أنها نقلت عن محامي هيئة
األســرى الفلسطينية ،كريم عجوة ،إثر زيارة
أج ــراه ــا لـسـجــن ع ـس ـقــان ،أن إدارة سـجــون
االحتالل «نفذت على مدار اليومني املاضيني
تنقالت واسعة في صفوف األسرى املضربني
عن الطعام من وإلى سجن عسقالن ،واقتحام
العديد من أقسام وغرف األســرى ،رافقت ذلك
عمليات تفتيش واسعة ومصادرة ملقتنيات
األس ــرى بشكل كــامــل» .وأشـ ــارت الـلـجـنــة في
بـيــان ،إلــى أنــه «تـ ّـم نقل كــل مــن األس ــرى كمال
أبو وعر إلى سجن أيالون في الرملة ،واألسير

سـمـيــر غـيــث إل ــى م ـكــان غـيــر م ـع ـلــوم ،كـمــا تم
إحـ ـض ــار ت ـس ـعــة أس ـ ــرى م ــن س ـج ــون ه ــداري ــم
ونفحة وجلبوع لسجن عسقالن ،عرف منهم
ب ــال ع ـجــارمــه ومـحـمــد ال ـخ ــال ــدي» .مــن جهة
أخرى ،قالت اللجنة إن «إدارة سجون االحتالل
ن ـق ـلــت ،مـنـتـصــف ل ـيــل األرب ـ ـعـ ــاء ـ الـخ ـمـيــس،
األسـيــر املــريــض املـضــرب عــن الـطـعــام ،سعيد
مسلم ،إلى مستشفى برزالي اإلسرائيلي بعد
تــدهــور وضـعــه الـصـحــي ،بفعل مـعــانــاتــه من
مشاكل بالقلب» .من جهتها ،أفرجت املحكمة
اإلسرائيلية ،أمس ،عن املعتقل محمد إبراهيم،
من قرية كابول في الجليل ،بعد اعتقال إداري
دام نحو السنة .وكــان إبراهيم ( 21عامًا) ،قد
ُ
اعــتـقــل فــي  11مــايــو /أي ــار مــن الـعــام املــاضــي،
وهــو أحــد القالئل من املعتقلني اإلداري ــن من
املجتمع الفلسطيني في الداخل .ويعمل تقني
كمبيوتر.
في هذا السياق ،أفاد املحامي عمر خمايسي،
مدير مؤسسة ميزان ،املرافع عن األسير ،بأنه
« قلناها مــرارًا ،وال زلنا نؤكد ،أن االعتقاالت
اإلداريـ ـ ــة ه ــي اع ـت ـقــاالت تعسفية ظ ــامل ــة .وإن
ك ــان ــت هـ ـن ــاك إج ـ ـ ـ ــراءات ت ــري ــد أن تـ ـق ــوم بـهــا
املؤسسة اإلسرائيلية ضد أي معتقل ،فيجب
أن ي ـكــون ذل ــك ف ــي إط ــار ال ـنــزاهــة والـشـفــافـيــة
ُ
ال ـقــانــون ـيــة أمـ ــام ال ـق ـض ــاء ،وي ـجــب أن تـعـطــى
الـفــرصــة املــوضــوعـيــة واملهنية لطاقم الــدفــاع
في الترافع عن املعتقل وأن يطلع على جميع
املــواد» .وأضــاف «بالتالي ال يمكن أن تستمر
املحاكم باملوافقة على تمديد االعتقاالت في
امللفات اإلدارية ،وفي ما يخص األسير محمد
إبــراهـيــم ،قلنا منذ تدخلنا كمؤسسة ميزان

فــي هــذا املـلــف ،انــه ال يوجد أي دليل أو بينة
تــربــط مـحـمــد بــالـشـبـهــات وأن ــه يـشـكــل خطرًا
على أمن الدولة .ونجحنا في الجلسة األخيرة
في املحكمة املركزية في حيفا ،بإقناع القاضي
بهذا األمر ،وعليه طلب من النيابة إما تقديم
الئحة اتهام أو أنه سيفرج عن املعتقل محمد
إب ــراه ـي ــم ال ـي ــوم (أم ـ ــس) ب ـت ــاري ــخ  20م ــاي ــو».
بـ ــدوره ،ق ــال إبــراه ـيــم إن «ال ـحــريــة ال تـعـ ّـوض
بثمن وال تقدر بثمن .إنه شعور رائع ،وأتمنى
أن ي ـش ـعــر ج ـم ـيــع األسـ ـ ــرى ال ـش ـع ــور ن ـف ـســه».
ودع ــا إل ــى «ف ـ ّـك أس ــر جميع األسـ ــرى ،وأشـكــر
من تضامن ومــن وقــف بجانب أهلي ،وأشكر
الشيخ رائد صالح».
وقال والد األسير خالد إبراهيم ،إنه «يوم فرح
ونصر لنا في هذا اليوم العظيم بعودة ابني
إلــى بيته ،نسأل الله الفرج القريب والعاجل
لجميع األس ــرى املــوجــوديــن داخ ــل السجون
اإلسرائيلية ،وعودتهم إلى أهاليهم ستكون
يوم نصر وفرح».
وقد شهدت فلسطني الداخل منذ اليوم األول
إلض ــراب األس ــرى فعاليات تضامنية معهم،
ب ــدءًا مــن إقــامــة خيمة اعـتـصــام فــي أم الفحم

من المتوقع أن يتحول
االحتفاء بلينا جربوني
لتضامن مع األسرى

ً
وعارة ،فضال عن تنظيم وقفات تضامنية في
حيفا وعكا وغيرهما .ومن املتوقع أن يتحول
مهرجان االحتفاء بتحرير عميدة األسيرات
الفلسطينيات لينا جربوني ،اليوم الجمعة،
فــي قــريــة عــرابــة ،إل ــى مـهــرجــان تـضــامـنــي مع
ال ـحــركــة األسـ ـي ــرة ،م ــع إعـ ــان لـجـنــة املـتــابـعــة
إضراب رمزي عن الطعام.
تنظيم ُ
ميدانيًا ،أصيب عدد من الشبان الفلسطينيني
بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع ،الذي
أط ـل ـقــه ج ـن ــود االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي صــوب
املـ ـش ــارك ــن ف ــي م ـس ـي ــرة س ـل ـم ـيــة تـضــامـنـيــة
انـطـلـقــت مــن مــديـنــة بـيـتــونـيــا ،غ ــرب رام الـلــه،
ب ــات ـج ــاه س ـجــن ع ــوف ــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـقــريــب،
تضامنًا مع األســرى الفلسطينيني املضربني
عن الطعام.
وانــدلـعــت مــواجـهــات بــن شـبــان فلسطينيني
وق ـ ـ ـ ــوات االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،الـ ـت ــي أم ـ ـطـ ــرت ال ـش ـب ــان
وامل ـش ــارك ــن بــاملـسـيــرة وك ــذل ــك الـصـحــافـيــن،
ب ـق ـنــابــل ال ـغ ــاز امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع وال ــرص ــاص
املـطــاطــي ،مــا أوق ــع ع ــددًا مــن اإلص ــاب ــات التي
تمت معالجتها ميدانيًا ،بينما اعتقلت قوات
االحتالل أحد الشبان عقب مطاردته من قبل
مركبات عسكرية إسرائيلية.
وخــال املسيرة التي دعت لها حركة فتح في
إقليم رام الله والبيرة ،وشارك فيها العشرات،
رف ــع امل ـشــاركــون الـعـلــم الفلسطيني وهـتـفــوا
ب ـه ـت ــاف ــات ت ـش ـي ــد ب ـم ـع ــرك ــة اإلض ـ ـ ـ ــراب الـ ــذي
يخوضه األس ــرى ،وتشيد بصمودهم ،فيما
كانت األغــانــي الوطنية تصدح عبر مكبرات
ال ـ ـصـ ــوت وت ـش ـي ــد ب ـص ـم ــود األس ـ ـ ـ ــرى داخـ ــل
سجون االحتالل.

نـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة دي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي مـ ـي ــل
الـبــريـطــانـيــة ،أم ــس الـخـمـيــس ،عن
مصادر في حزب املحافظني قولها
إن رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة،
ت ـيــريــزا م ــاي (الـ ـص ــورة) ،ستقطع
وعـ ـ ـدًا رس ـم ـيــا ق ـب ـيــل االن ـت ـخــابــات
ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـث ــام ــن م ــن يــون ـيــو/
حزيران بوقف حرية دخول البالد
ف ــي وجـ ــه ال ــواف ــدي ــن م ــن االت ـح ــاد
األوروبــي .وأشــارت الصحيفة إلى
أن م ــاي ستتعهد ف ــي برنامجها
االنـتـخــابــي بــال ـخــروج مــن الـســوق
األوروبـ ـي ــة امل ــوح ــدة وم ــن محكمة
العدل األوروبية.
(العربي الجديد)

موغريني :بريطانيا
ستخسر أكثر من االتحاد
رأت وزيـ ـ ـ ـ ــرة خـ ــارج ـ ـيـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،فـيــدريـكــا مــوغـيــريـنــي،
أمـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أن ب ــري ـط ــان ـي ــا
س ـ ـت ـ ـخ ـ ـسـ ــر أك ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن االت ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروبـ ـ ــي جـ ــراء ق ــراره ــا ال ـخــروج
منه ،متوقعة أن تكون املحادثات
مع لندن صعبة .وقالت موغيريني،
في خطاب أمام الطالب في جامعة
تسنغ هوا الصينية« ،دعوني أقول
لكم إنه بالنسبة لي كل دولة عضو
هــي على نفس الـقــدر مــن األهمية
ألن كل واحدة منها يمكن أن تسهم
ف ــي ب ـع ــض ال ـس ـي ــاس ــات أكـ ـث ــر مــن
غيرها لكنني أعتقد أن أصدقاءنا
البريطانيني سيخسرون أكثر مما
سنخسره نحن».
(رويترز)
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في فرنسا رقم انتخابي صعب ،اسمه إيمانويل ماكرون .نجح في حجز موقع تنافسي حقيقي له في االنتخابات الرئاسية
الفرنسية .لم يعد الرجل مرشحًا للعبور إلى الدور الثاني فحسب ،بل إن أنصاره يثقون بانتقاله قريبًا إلى قصر اإلليزيه

«العربي الجديد» في مكاتب حملة ماكرون

[]4/3

المترددون غير ذلك
فائزون إال إذا ق ّرر
ّ
باريس ـ عبد اإلله الصالحي

زي ــارة مـقـ ّـر الحملة االنتخابية
للمرشح الوسطي لالنتخابات
ال ــرئ ــاسـ ـي ـ ُـة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،زع ـي ــم
حـ ــركـ ــة «مـ ـ ــاضـ ـ ــون ق ـ ـ ـ ُـدم ـ ـ ــا» إيـ ـم ــان ــوي ــل
ماكرون ،تشبه زيارة مقر إحدى الوزارات
الحكومية الـفــرنـسـيــة .كــل ش ــيء خاضع
للتفتيش واملراقبة األمنية التي تبدأ من
باب العمارة الزجاجية األنيقة ،الواقعة
ف ــي ش ـ ــارع «الب ـ ــي غ ــرول ــت» ف ــي ال ــدائ ــرة
ً
وصوال إلى طوابق ّ
املقر
الخامسة عشر،
الـسـتــة ،الـتــي ال يمكن دخــولـهــا مــن دون
ب ـطــاقــة إل ـك ـتــرون ـيــة خ ــاص ــة بــالـضـيــوف
وال ــزوار« .إنـهــا التعليمات ،يجب علينا
الـتــدقـيــق ف ــي ه ــوي ــات ك ــل م ــن يـلــج املـقــر،
ووص ـل ـت ـنــا أخ ـي ـرًا ت ـح ــذي ــرات م ــن وزارة
الداخلية تطلب منا مضاعفة اإلجــراءات
األمـ ـنـ ـي ــة داخ ـ ـ ــل املـ ـ ـق ـ ــر» ،ح ـس ـب ـمــا ي ـقــول
املسؤول عن أمن املقر الذي استقبلنا في
مدخل البناية ،لـ«العربي الجديد» ،مؤكدًا
ذلــك بــاإلشــارة لحضور دوري ــة للشرطة
على ُبعد أمتار قليلة من مدخل املبنى،
م ــع ان ـت ـش ــار ب ـعــض رجـ ــال األمـ ــن بــالــزي
املدني في الرصيف املقابل للمبنى.
مقر حملة ماكرون هو من أضخم مقرات
ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة ل ـكــل املــرش ـحــن،
ويـشـمــل سـتــة طــوابــق مـســاحــة كــل منها
شيء يلمع ،واألثاث
 2500متر مربع .كل ُ
حــديــث وبـ ـ ـ ّـراق ،كــأنــه ش ـحــن قـبــل دقــائــق
قليلة من محالت بيع األثاث .يعمل نحو
 300شخص بالتناوب في مختلف مرافق
الحملة ،من بينهم  55شخصًا يشتغلون
بعقود عمل ،ويبلغ ّ
معدل أعمار العاملني
ُ
ن ـح ــو  30ع ــام ــا .وتـ ـ ـ ــدار ال ـح ـم ـلــة بـشـكــل
شبيه بعمل ال ـشــركــات الــرقـمـيــة الشابة
املـعــروفــة تحت اســم  ،Start upكما يقول
لـنــا دانـ ـي ــال ،وه ــو أح ــد الـنــاطـقــن بــاســم
الحملة .ويضيف «هنا نعمل بروح Start
 upون ـت ـفــادى سـجــن أنـفـسـنــا فــي طريقة
عمل كالسيكية أو بيروقراطية ،ونفسح
املـ ـ ـج ـ ــال ل ـل ـخ ـل ــق واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ون ـس ـت ـمــع
باهتمام ملقترحات املتطوعني الشباب».
في الطابق الخامس ،يبرز جــان بيزاني
فيري ،املنسق العام للحملة ،وهو الوحيد
من بني قياديي الحملة االنتخابية الذي
يـتـنــاقــض سـنــه مــع م ـعــدل ســن الغالبية
ال ـع ـظ ـمــى م ــن ف ــري ــق مـ ــاكـ ــرون ،إذ يـبـلــغ
ال ــ 65من العمر .وكــان فيري ،االشتراكي
املخضرم ،قد التحق بفريق ماكرون في
ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي بـعــد أن
كــان مستشاره االقتصادي ألشهر عدة،
وهو من املحسوبني على وزير االقتصاد
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ال ـســاب ــق ،مــديــر ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
دومينيك شتروس كان.
ي ـق ــول فـ ـي ــري ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
ح ـم ـل ـتــه واثـ ـق ــة «م ـ ــن الـ ـف ــوز ف ــي الـ ـ ــدورة
األولـ ـ ـ ــى وه ـ ــي األص ـ ـعـ ــب بــال ـن ـس ـبــة ل ـنــا.
ولكننا حذرون أيضًا من االستطالعات،
ألن الـخـطــر يـكـمــن ف ــي س ـلــوك الـنــاخـبــن
امل ـ ـ ـتـ ـ ــردديـ ـ ــن يـ ـ ـ ــوم االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراع .ذلـ ـ ـ ــك ألن
االسـ ـتـ ـط ــاع ــات تـ ـق ــول أيـ ـض ــا إن نـصــف
ال ـنــاخ ـبــن ال ــذي ــن ي ـص ــرح ــون بــرغـبـتـهــم
فـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــت لـ ـص ــال ــح مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،مــا
زالـ ــوا م ـتــردديــن :هــل سـيـضـعــون ثقتهم
فــي مــاكــرون ،الــوجــه الجديد ال ــذي يمثل

األمـ ــل واملـسـتـقـبــل ،لـحـظــة الـتـصــويــت أم
أنهم سيتراجعون ويمنحون أصواتهم
لـ ـل ــوج ــوه امل ــأل ــوف ــة مـ ــن بـ ــن امل ــرش ـح ــن
الـخـصــوم اآلخ ــري ــن؟ ال أح ــد ي ــدري كيف
ستجري األم ــور بالضبط» .فــي الطابق
ال ـخــامــس أي ـض ــا ،يـعـمــل ال ـفــريــق املـكـلــف
بـ ــ«الـ ـت ــواص ــل ال ــرقـ ـم ــي» ب ــرئ ــاس ــة مـنـيــر
مـحـجــوبــي ،وه ــو رج ــل أع ـم ــال ش ــاب من
أصل مغربي وخبير في التجارة الرقمية
والــرئ ـيــس ال ـســابــق ل ــ«امل ـج ـلــس الــوطـنــي
الــرق ـمــي» ،وان ـضــم الـصـيــف املــاضــي إلــى
فــريــق م ــاك ــرون بـعــد تـجــربــة قـصـيــرة في
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي مـ ــع ف ــري ــق وزي ـ ــرة

مع الحدث

منسقة حملة ميالنشون:
ّ
على فرنسا االعتراف بفلسطين

تقدم شارلوت جيرار ،وهي منسقة حملة مرشح حركة «فرنسا غير الخاضعة» ،جان لوك
ميالنشون ،الخطوط العريضة لبرنامج ميالنشون الرئاسي حيال المنطقة العربية

تـكـشــف ش ــارل ــوت ج ـي ــرار ،وه ــي منسقة
حـ ـمـ ـل ــة م ـ ــرش ـ ــح ح ـ ــرك ـ ــة «فـ ــرن ـ ـسـ ــا غ ـيــر
ال ـخــاض ـعــة» ،ج ــان ل ــوك مـيــانـشــون ،في
ح ــوار تنشره الـيــوم الجمعة الصحيفة
اإللكترونية ،OrientXXI ،على موقعها
اإللكتروني ،الخطوط العريضة لبرنامج
م ـي ــان ـش ــون ال ــرئ ــاس ــي حـ ـي ــال امل ـن ـط ـقــة
ال ـعــرب ـيــة .وت ـق ــول ج ـي ــرار إن م ــا يتعلق
بقضايا الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
ال ـت ــي ت ـضـ ّـمـن ـهــا ال ـب ــرن ــام ــج االن ـت ـخــابــي
لـ ـلـ ـم ــرش ــح ال ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــاري ،ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«املستقبل املشترك» ،ينطلق من الرؤية
التي تفيد بــأن الحروب اإلقليمية تؤثر
دائ ـمــا عـلــى اس ـت ـقــرار فــرنـســا ،وبــالـتــالــي
على باريس أن تمتلك «صوتها املستقل
ورف ــض ال ــوق ــوع ف ــي ال ـفــخ ال ــذي يترجم
بــأفـكــار ص ــدام ال ـح ـض ــارات» بــن الـغــرب
ً
واإلسـ ـ ــام مـ ـث ــا ،م ــن ه ـنــا ع ـلــى فــرنـســا
بلورة سياستها الخارجية املستقلة عن
الدبلوماسية األميركية .وتقول جيرار إن
برنامج ميالنشون يعتبر أن الحرب في
ليبيا ( )2011كانت «خطأ استراتيجيًا»
ألن ـهــا ت ـج ــاوزت مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي،
ُ
لتخلص إلــى أنــه على باريس أن تخرج
التدخل العسكري الذي ال يحمل غايات
سياسية مــن أدوات عملها الـخــارجـيــة،
وإع ــادة النظر بتحالفاتها والـقـطــع مع
املـصـلـحــة املــال ـيــة ال ـت ــي ت ــوج ــه قــدرات ـهــا
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .وت ـن ـت ـق ــد م ـن ـس ـق ــة ح ـم ـلــة
م ـي ــان ـش ــون اك ـت ـف ــاء ف ــرن ـس ــا بــال ـت ـنــديــد
بمقتل املــدنـيــن ال ـســوريــن والـتـغــاضــي
ع ــن ال ـي ـم ـن ـيــن الـ ـ ــذي ُي ـق ـت ـل ــون ع ـل ــى يــد

شارلوت جيرار (فرانس برس)

حلفاء حاليني لفرنسا .كما تنتقد جيرار
مـ ــا ت ـس ـم ـي ـهــا «امل ـ ــواق ـ ــف امل ـن ـف ـص ـلــة عــن
ال ــواق ــع» الـتــي تتخذها فــرنـســا مــن نــوع
رف ــض أي ت ـفــاوض سـيــاســي قـبــل رحيل
رئيس النظام السوري بشار األســد .من
هنا ،تعتبر جيرار أن فرنسا والواليات
امل ـت ـح ــدة واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ات ـب ـعــت
سياسة لم ّ
تؤد سوى إلى تعزيز تفتيت
ال ــدول ،لذلك يقترح مـشــروع ميالنشون
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،خـ ـص ــوص ــا فــي
ســوريــة وال ـي ـمــن ،وض ــع ثـقــل فــرنـســا في
خــدمــة الـحـلــول السياسية ،وفــي مقدمة
ه ــذه امل ـل ـف ــات فـلـسـطــن وإس ــرائـ ـي ــل ،من
خالل االعتراف بدولة فلسطني.
وي ـق ـت ــرح ب ــرن ــام ــج م ـيــان ـشــون ف ــي هــذا
السياق التشديد على شرعية األطــراف

األض ـ ـعـ ــف وحـ ـق ــوقـ ـه ــا .وح ـ ـ ــول الـ ـح ــرب
العاملية على اإلرهاب ،وتنظيم «داعش»،
تـنـتـقــد جـ ـي ــرار م ــا تـسـمـيــه «األسـ ـط ــورة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ــرى أن «داعـ ـ ـ ــش»
ول ــد مــن رح ــم األزم ــة ال ـســوريــة وأن ــه من
إنـ ـت ــاج ــات ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،لـتـخـلــص
إل ــى ال ـقــول إن الـقـصــف املـكـثــف ال يــؤدي
ســوى إلــى ضحايا مدنيني بشكل هائل
وتقسيم املجتمعات في ظل غياب أجندة
سياسية للحرب ضد اإلرهــاب في إطار
الـتـكـتـيــك م ــن دون إس ـتــرات ـي ـج ـيــة .وردًا
على سؤال حول اإلمكانية التي تتيحها
دولة إسرائيل للشباب اليهود في العالم
ممن ال يحملون الجنسية اإلسرائيلية
ب ــالـ ـتـ ـجـ ـن ــد ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن دون أن
ي ـص ـب ـح ــوا «م ــواطـ ـن ــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن»،
وانـضـمــام عــدد مــن الـشـبــاب الفرنسيني
إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ،تـ ـق ــول جـ ـي ــرار إن
امل ــوض ــوع يـحـمــل مـشـكـلــة أخــاق ـيــة قبل
أي شيء آخر في انضمام شاب فرنسي
إلــى جيش أجنبي .ثــم تلفت جـيــرار إلى
أن ب ــرن ــام ــج ح ـم ـل ــة م ـي ــان ـش ــون يـنــص
عـلــى إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي ش ــروط الـسـمــاح
بــان ـض ـمــام م ــواط ــن فــرن ـســي إل ــى جيش
أجنبي ،وتعترف أن البرنامج ال يتوقف
عند الـحــالــة اإلسرائيلية بشكل خــاص.
لكنها ترفض من حيث املبدأ أن يرتكب
ه ــؤالء الـفــرنـسـيــون ال ــذي ي ـحــاربــون في
الجيش اإلسرائيلي مخالفات للقانون
الدولي ،وتعتبر أنه في حال ارتكبوا مثل
هذه املخالفات ،فيجب أن تتم محاكمتهم
أمام القضاء الفرنسي.

يتهم ماكرون
بأنه مرشح رجال األعمال
ومعدل أعمار فريقه
ّ
 30عامًا

الـبـيـئــة ،املــرشـحــة الـســابـقــة لالنتخابات
الــرئــاسـيــة سيغولني روي ــال ،وأيـضــا مع
فــريــق الــرئـيــس فــران ـســوا ه ــوالن ــد ،خــال
ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـســاب ـقــة ف ــي عــام
.2012
ّ
يتكون فريق التواصل الحالي من حوالى
 20ش ـخ ـص ــا ،وغ ــال ـب ـي ـت ـه ــم مـ ــن ال ـط ـل ـبــة
امل ـت ـط ــوع ــن .وتـ ـس ــود ف ــي ال ـق ــاع ــة أجـ ــواء
مــن الـتــركـيــز ،والجميع يعمل فــي صمت
ورؤوسهم غارقة في شاشات الكمبيوتر.
بعضهم كان يعمل على صياغة الرسالة
الصباحية حــول زي ــارة قــام بها ماكرون
أخ ـي ـرًا إل ــى ضــاحـيــة س ــان دون ــي ،ملتقيًا
خــالـهــا مجموعة مــن شـبــاب الـضــواحــي
ومـمـثـلــي الـجـمـعـيــات املــدن ـيــة ،ومتحدثًا
فيها عن رؤيته ملعضلة البطالة املتفشية
بني شبان الضواحي .بدوره ،يسهر فريق
ال ـت ــواص ــل الــرق ـمــي وف ـقــا لـسـيـلـفــان ف ــور،
املكلف بالعالقات مع وسائل اإلعــام في
حملة مــاكــرون ،على مـ ّـد مواقع التواصل
االج ـت ـمــاع ــي ب ــامل ــواد وأش ــرط ــة الـفـيــديــو
واألنفوغرافات بشكل يومي وعلى مدار
الساعة ،والهدف هو ضمان حضور كثيف
ونــوعــي ملــاكــرون فــي أذه ــان املستخدمني
لـ ـلـ ـم ــواق ــع .وف ـ ــي سـ ـي ــاق األيـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
املـتـبـقـيــة قـبــل ال ـ ــدورة األولـ ــى ي ــوم األحــد
املقبل ،يبدو الضغط مضاعفًا على فريق
التواصل الرقمي ،الذي دخل في منافسة
حامية وغير مباشرة في شبكة اإلنترنت
مع فريق مرشح اليسار الراديكالي جان
لــوك مـيــانـشــون ،ال ــذي ينشط هــو اآلخــر
في حملة رقمية كاسرة ،يعود لها الفضل
ف ــي ن ـج ــاح ــات امل ــرش ــح ال ــراديـ ـك ــال ــي فــي
استطالعات ال ــرأي األخ ـيــرة .فــي الطابق
ال ـث ــال ــث ،يـتـمــركــز ال ـفــريــق امل ـك ـلــف بجمع
الـتـبــرعــات ،وه ــو م ـكـ ّـون مــن عـشــر فتيات
مـ ـتـ ـط ــوع ــات ،ال يـ ـتـ ـج ــاوز ع ـم ــر أك ـبــرهــن
الـثــاثــن« ،هـنــا نجمع الـتـبــرعــات ،وأكثر
مــن  70فــي املــائــة مــن املتبرعني يتبرعون
ّ
بأقل من  60يورو» ،تقول شارلوت ،وهي
أيضًا مناضلة سابقة في شبيبة الحزب
االشتراكي مثل العديد من رفيقاتها في
فريق الحملة.
وتضيف «لقد جمعنا حتى اآلن حوالى
 9ماليني يــورو بفضل التبرعات» ،وعن
رأيها في االتهامات التي يبثها خصوم
ماكرون بشأن تمويل الحملة االنتخابية
ونعتهم له بأنه «مرشح املصارف ورجال
األعـ ـم ــال» ،ت ــرد ش ــارل ــوت بـنـبــرة حــازمــة
«إنها اتهامات عارية من الصحة وهدفها
ت ـش ــوي ــه س ـم ـعــة مـ ــاكـ ــرون .إن ال ـغــال ـب ـيــة
الساحقة مــن التبرعات والهبات املالية
تــأتــي مــن املنتسبني للحركة الــذيــن فاق

عددهم حتى اآلن  4آالف منتسب .طبعًا
ه ـنــاك ت ـبــرعــات بـمـبــالــغ م ـه ـمــة ،ل ـكــن كل
شيء يتم بشكل قانوني ،وكل املرشحني
وه ـبــات مــن طــرف
يـتــوصـلــون بـتـبــرعــات ِ
األش ـخ ــاص وامل ــؤس ـس ــات ،وه ــذه مسألة
معمول بها في الحمالت االنتخابية».
في الطابق السادس ،يوجد مكتب ماكرون
ومكاتب كبار مستشاريه ومدراء الحملة،
ح ـي ــث ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ب ـح ـض ــور امل ــرش ــح
ال ــرئ ــاس ــي ت ـح ـض ـي ـرًا ل ـل ـت ـجـ ّـمــع الـضـخــم
الذي ُ
سيعقد في قاعة بيرسي بباريس،
ّ
وهــو آخــر تجمع ملــاكــرون فــي العاصمة.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـط ــاب ــق
الـ ـس ــادس ه ــو م ـس ــرح ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
ويشبه في آليته عمل «املكتب السياسي»
ف ــي األح ـ ــزاب ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،وت ـ ــدور فيه
اجتماعات أسبوعية يترأسها ماكرون
م ــع أف ـ ـ ــراد ال ـح ـل ـ ُقــة ال ـض ـي ـقــة ف ــي ق ـي ــادة
حركة «ماضون ق ُدما» ورؤســاء مختلف
ال ـق ـطــاعــات ف ــي ال ـح ـم ـلــة .وت ـت ـن ــاول هــذه
االجـتـمــاعــات رس ــم األج ـنــدة األسـبــوعـيــة
ب ـم ـهــرجــانــات ـهــا ول ـق ــاءات ـه ــا م ــع وســائــل
اإلعالم واالستراتيجية اإلعالمية ،وأيضًا
الـتـحـلـيــل الــدق ـيــق لـنـتــائــج اسـتـطــاعــات
الرأي ومراجعة تقارير فروع الحركة في
األقاليم .وتتحلق حول ماكرون نخبة من
الشخصيات القيادية ،غالبيتها كــوادر
ســاب ـقــة ف ــي الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ،تنكب
على اسـتـشــراف اللحظات القوية اآلتية
ف ــي الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة وإدارة دفـتـهــا
بما يناسب مصالح مــاكــرون .ومــن بني
هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــات م ــدي ــر ال ـح ـم ـلــة جــان
مـ ــاري غـيــريـيــه ( 32ع ــام ــا) ،وه ــو املــديــر
السابق ملكتب رئيس بلدية مدينة ليون
االشـتــراكــي جـيــرار كــولــومــب ،ال ــذي أعلن
دعمه ملاكرون.
ورغ ـ ــم ح ــداث ــة س ـن ــه ،فـ ــإن لـ ــدى غـيــريـيــه
ت ـ ـجـ ــربـ ــة مـ ـهـ ـم ــة فـ ـ ــي إدارة الـ ـحـ ـم ــات
االنـتـخــابـيــة ،اكتسبها عـلــى الخصوص
إلى جانب الرئيس فرانسوا هوالند في
الـحـمـلــة الــرئــاس ـيــة الـســابـقــة ع ــام .2012
وغ ـي ــري ـي ــه رج ـ ــل ظـ ــل لـ ــه م ـع ــرف ــة دق ـي ـقــة
ب ــال ـخ ــري ـط ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي مـخـتـلــف
األقاليم الفرنسية ،وهو ال يحب الظهور
اإلعــامــي وال يتوفر على أي حساب في
وسائل االتصال االجتماعي .هناك أيضًا
إسماعيل إيميليان ( 29عــامــا) ،ويشغل
منصب مستشار استراتيجي في مكتب
م ــاك ــرون ،وصــديــق م ـقـ ّـرب م ـنــه ،وت ـعـ ّـرف
عـلـيــه أث ـنــاء عملهما مـعــا فــي «مــؤسـســة
جـ ـ ــان ج ـ ــوري ـ ــس» ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت تـحـضــر
لحملة هوالند الرئاسية في االنتخابات
السابقة .ويعتبر إيميليان العقل املدبر
السـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالن ـت ـخ ــاب ـي ــة وهـ ــو املـ ـس ــؤول ع ــن رســم
األول ــوي ــات الـسـيــاسـيــة واالس ـت ـث ـمــار في
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات ال ـج ــدي ــدة ُوخ ـل ــق زخــم
سـيــاســي لـحــركــة «م ــاض ــون ق ـ ُـدم ــا» منذ
تــأس ـي ـس ـهــا .وفـ ــي ح ـلـقــة امل ـق ــرب ــن أيـضــا
أسماء عــدة كانت تعمل مع مــاكــرون في
وزارة االقتصاد في الحكومة االشتراكية
السابقة ،ومنهم جوليان دورموندي (29
عامًا) ،وستيفان سيغورني ( 27عامًا).

