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إدلـــــب فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، مـــهـــددة بعمل 
عــســكــري، أهـــدافـــه الــظــاهــرة »الــقــضــاء على 
إدلب  محافظة  إخضاع  وباطنه  ــاب«،  اإلرهـ
ومحيطها، وعــودة قوات النظام إلى معقل 
ــم فـــــرض الــحــل  املــــعــــارضــــة الـــــبـــــارز، ومـــــن ثــ
الــســيــاســي الـــذي يعيد تــأهــيــل الــنــظــام مــرة 
أخرى. ولكن زيارة شويغو إلى أنقرة تؤكد 
ســـعـــي الـــطـــرفـــن لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــهـــدوء 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، أو الــقــيــام بعمل 

ــتـــركـــي الــــروســــي ســيــســاهــم فــــي تــحــقــيــق  الـ
السالم واالستقرار في املنطقة«.

السوري محكومًا  الغربي  الشمال  وال يزال 
فــي 17 سبتمبر/ ــع 

ّ
املــوق بــاتــفــاق سوتشي 

إنشاء منطقة  املاضي، وتم بموجبه  أيلول 
آمــنــة فــي محيط إدلـــب بــن مــنــاطــق النظام 
واملـــعـــارضـــة، بــحــدود تـــتـــراوح بــن 15 و20 
ولكن  الثقيل.  السالح  من  كيلومترًا، خالية 
الروسية صّعدت لهجتها تجاه  الخارجية 

F F

عسكري محدود هدفه حشر »هيئة تحرير 
بقعة جــغــرافــيــة ضيقة تمهيدًا  فــي  الــشــام« 

للقضاء عليها. 
وال تـــريـــد أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو انـــهـــيـــار تــفــاهــم 
ســوتــشــي بــيــنــهــمــا بــشــكــل كـــامـــل، خصوصًا 
فـــــــي ظـــــــل تـــــــعـــــــاون الــــــطــــــرفــــــن فـــــــي إحـــــيـــــاء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــهــادفــة إلـــى الــتــوصــل 
لـــحـــل ســـيـــاســـي مــــن خـــــالل تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الدستورية. وفي هذا السياق، أعلن الكرملن 

أمـــــــس، أن بــــوتــــن ســيــبــحــث مــــع أردوغــــــــان 
والــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحـــانـــي فــي 14 
فبراير الحالي، »الخطوات املشتركة لتحقيق 

تسوية مستدامة للوضع في سورية«.
ــرة  ــيــ ــــي اآلونـــــــــة األخــ ــثــــرت فـ ــــي املــــقــــابــــل، كــ فـ
اتفاق سوتشي،  تقويض  النظام  محاوالت 
إذ حشد قــوات لــه فــي ريــف حماة الشمالي 
تمهيدًا كما يبدو لعمل عسكري في املنطقة 
ــوءًا  ــم يـــنـــل ضــ ــــســـــالح، ولـــكـــنـــه لــ ــة الـ ــزوعـ ــنـ مـ

ــانـــب الــــروســــي الــحــريــص  ــن الـــجـ أخـــضـــر مــ
ــي فــي  ــركــ ــتــ ــدم تـــــجـــــاوز شــــريــــكــــه الــ ــ ــ عــــلــــى عـ
املــنــطــقــة. وعــــادت صحيفة  تــقــريــر مستقبل 
»الوطن« التابعة للنظام، للتلويح بالعملية 
تبدأ  أن  اإلثــنــن  أمــس  وتوقعت  العسكرية، 
قوات النظام عملية عسكرية »أعد لها جيدًا 
باتجاه املنزوعة السالح«، بمساندة القوات 
الجوية الروسية عقب لقاء رؤساء ضامني 
اللقاء »سيفشل  أن  املقبل«، زاعمة  »أستانة 
»عقدة« إدلب  في التوصل إلى حل جذري لـ
التي تعمل أنقرة على اجتراح حلول جزئية 
لها ال ترتقي إلى التزاماتها التي فشلت في 

التقيد بها«، وفق الصحيفة.
ومن الواضح أن النظام وحلفاءه اإليرانين 
يــدفــعــون بــاتــجــاه تـــجـــاوز اتـــفـــاق ســوتــشــي 
الذي لم تكن طهران طرفًا فيه، أو الحصول 
على دعم روســي للقيام بعمل عسكري في 
ــــب الــغــربــي أو فـــي ريــــف الــالذقــيــة  ريــــف إدلـ
الــشــمــالــي أو ريــــف حــمــاة الــشــمــالــي، ولــكــن 
الجانب التركي ال يزال عند موقفه الرافض 
ألي تــصــعــيــد يــتــســّبــب بــــأزمــــات إنــســانــيــة 

تتحّمل تركيا وحدها تبعاتها.
الشام«  تحرير  »هيئة  تــحــاول  جهتها،  مــن 
الصعب  من  )النصرة سابقًا( خلق حقائق 
تـــــجـــــاوزهـــــا فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســـــوريـــــة، 
ب 

ّ
لــتــكــون جــــزءًا مــن مــعــادلــة الــحــل، وتتجن

 عــســكــريــًا يقصيها عــن املشهد 
ً
بــذلــك عــمــال

الـــســـوري. وفــشــلــت مــحــاولــة الهيئة إضــفــاء 
شرعية ثورية على سيطرتها على الشمال 
ــة، إذ قـــاطـــعـــت جــهــات  ــ ــــوريـ ــن سـ ــربـــي مــ ــغـ الـ
العام  »املؤتمر  بـ سّمي  ما  معارضة  مدنية 
ــذي عـــقـــدتـــه جــهــات  ــ ــ لـــلـــثـــورة الــــســــوريــــة« الـ
أمـــس األحـــد في  مــرتــبــطــة بالهيئة أول مــن 
ــب، بــعــد أن  معبر بـــاب الــهــوى فــي ريـــف إدلــ
كــــان مـــن املـــقـــرر إقـــامـــتـــه فـــي عــفــريــن بــريــف 
 
ّ
ــيــــان، أن ــلـــب. وأوضـــــــح نـــاشـــطـــون، فــــي بــ حـ

السياسين  إلــى جمع  كــان يهدف  »املؤتمر 
والعسكرين والناشطن من جميع املناطق 
الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام، لكن 
القائمن عليه أفشلوه بعد اإلصرار  بعض 
لسيطرة  الخاضعة  إدلـــب،  فــي  إقامته  على 
القائمن  بيانهم  فــي  اتهموا  كما  الهيئة«. 
ــادة  ــ ــة فــــي إعـ ــبـ »الـــرغـ ـــ ــب بـ ــ عـــلـــى مـــؤتـــمـــر إدلــ
عتبر الجناح 

ُ
تدوير حكومة اإلنقاذ، التي ت

أجل  ومــن  الــشــام،  تحرير  لهيئة  السياسي 
اإلسهام في توسيعها«.

وفــي بــيــان صــدر عقب انتهاء املــؤتــمــر، دعا 
املشاركون فيه إلى »اختيار مجلس شورى 
ل املناطق املحررة والشرائح املجتمعية 

ّ
يمث

فيه واملدنية والفعاليات الثورية كافة، تكون 
وذلك  الوحيد،  اإلسالمية مصدره  الشريعة 
لالنتخابات،  عليا  لجنة  تشكيل  طريق  عن 
وتكون أولى مهام مجلس الشورى املنتخب، 
لــلــمــنــاطــق  إدارة رشـــيـــد  لــنــظــام  الــتــأســيــس 
ــررة، وتــســتــمــر الــحــكــومــة فـــي مــهــامــهــا  املــــحــ
لحن تسمية حكومة جديدة«. كما تضمنت 
ــوة لــتــشــكــيــل مــجــلــس  ــ ــدعــ ــ ــيــــات، »الــ ــتــــوصــ الــ
االستثمارات  و»تشجيع  مــوحــد«،  عسكري 
مـــن أجـــل إيـــجـــاد فـــرص عــمــل جـــديـــدة ورفـــع 

املستوى املعيشي للسكان«، وفق البيان.
»حكومة  تعويم  الــشــام«  »تحرير  وتــحــاول 
اإلنــقــاذ« املرتبطة بها، في ظل رفــض كبير 
املعارض  والــشــارع  السورية  املعارضة  مــن 
الذي يرى أن الهيئة تمثل سلطة أمر واقع، 
ــعـــة جـــاهـــزة لــلــنــظــام وحــلــفــائــه للفتك  وذريـ
بالشمال الغربي السوري الذي يضم قرابة 
أربـــعـــة مــاليــن مـــدنـــي. وتـــرفـــض املــعــارضــة 
املــســلــحــة تــســّيــد »تــحــريــر الـــشـــام« للشمال 
ــربـــي الـــــســـــوري، خـــصـــوصـــًا أن الــهــيــئــة  ــغـ الـ
املصنفة تنظيمًا إرهابيًا ال تزال تقاوم فكرة 
تــذويــبــهــا فــي فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة، 
وتعتبر التخلي عن سالحها »خطًا أحمر« 

ال يمكن تجاوزه.

مصير إدلب بين روسيا وتركيا

تحرير  »هيئة  أن  حسون،  فاتح  الحر،  السوري  الجيش  في  القيادي  رأى 
الشام تحاول أن تكون جزءًا مقبوًال من الحل عبر السعي لتشكيل بنية 
إدارية جديدة في إدلب، ال تكون لها حصة األسد فيها، إال أن روسيا ال 
تزال تهدد باللجوء للقوة، وحركت النظام إلعالن جاهزيته للمعركة«. 
ما  في  فاعل  دور  لها  ليكون  تسعى  إيران  أن  »كما  حسون:  وأضاف 
يحدث، وبالتالي مثل هذه التداخالت ال يمكن التفاهم حولها إال على 

مستوى الرؤساء«.

تعثر مساعي »الهيئة«

الحدث

أمين العاصي

تحاول أطراف الصراع في شمال 
ــا  ــهـ ــة تــرتــيــب أوراقـ غـــربـــي ســـوريـ
ــاع قــــــــادة الـــثـــالثـــي  ــمــ ــتــ قـــبـــيـــل اجــ
الضامن في سورية )روسيا وتركيا وإيران( 
املــنــتــظــر فـــي ســوتــشــي الـــروســـيـــة، يــــوم 14 
فبراير/شباط الحالي، والذي من املتوقع أن 
السورية  القضية  في  املسائل  أكثر  يتناول 
سخونة، ومنها حسم مصير محافظة إدلب 
الغربي  الــشــمــال  مــلــف  وتــحــّول  ومحيطها. 
السوري إلى عقدة من دون حل، في منطقة 
تضم مالين املدنين، في وقت تواصل فيه 
تركيا وروسيا العمل من أجل بلورة تفاهم 
حـــيـــال هــــذا املـــلـــف، يــســبــق الــقــمــة الــثــالثــيــة، 
تمهيدًا إلقــراره من الرئيسن التركي رجب 
أردوغـــان والــروســي فالديمير بوتن  طيب 
ُيــعــّول عليها  الــتــي  فــي سوتشي، فــي القمة 
فــــي الــــدفــــع »لــتــحــقــيــق تـــســـويـــة مــســتــدامــة 

للوضع في سورية«.
مستجدات األوضاع في سورية، ومحافظة 
ــتـــحـــديـــد، حـــضـــرت فــي  إدلــــــب عـــلـــى وجـــــه الـ
مــبــاحــثــات وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي سيرغي 
شويغو في أنقرة أمس، حيث التقى نظيره 
التركي خلوصي أكار. وذكرت وزارة الدفاع 
ــــادال وجـــهـــات  ــبـ ــ ــن »تـ ــريــ ــوزيــ الـــتـــركـــيـــة أن الــ
داخــل  األمــن  لضمان  التدابير  بشأن  النظر 
املــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســالح فــي إدلــــب، وأكـــدا 
والعسكري  االستخباراتي  التعاون  أهمية 
إلرســـاء الــســالم واالســتــقــرار فــي إدلـــب، على 
الرغم من االستفزازات«. فيما أفادت وسائل 
إعــالم روسية، أن الوزيرين شــددا في بيان 
مــشــتــرك بــعــد الــلــقــاء، عــلــى »ضــــرورة اتــخــاذ 
إجــراءات حاسمة لضمان األمــن في منطقة 
ــان أكــــــار، قد  ــ ــســــالح«. وكـ ـــب املـــنـــزوعـــة الــ إدلــ
فـــي تــصــريــحــات لـــه فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء، أن 
تــركــيــا »تـــتـــواصـــل مـــع روســـيـــا عــلــى جميع 
املـــســـتـــويـــات مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى ســالم 
واستقرار املنطقة وحماية حقوق ومصالح 
الــبــلــديــن«، مــعــربــًا عــن ثــقــتــه بـــأن »الــتــعــاون 

والعسكرية  السياسية  الــضــغــوط  أن  بـــدا 
الــتــي مــارســتــهــا حــكــومــة الـــوفـــاق الليبية 
في طرابلس، على مدى األيام املاضية، قد 
نجحت في عرقلة حراك قوات اللواء خليفة 
حفتر، في الجنوب الليبي، خصوصًا في 
ما يتعلق بمحاولته السيطرة على حقول 

النفط. 
وفــــي الـــســـيـــاق، أفـــــاد رئـــيـــس أركــــــان قـــوات 
حفتر، عبد الرازق الناظوري، أمس اإلثنن، 
بـــأن قــواتــه »تــجــري مــحــادثــات مــع حــراس 
مــحــتــجــن لــلــســيــطــرة عــلــى حــقــل الـــشـــرارة 
الــنــفــطــي، أكـــبـــر حـــقـــول الــنــفــط فـــي الــبــالد 
الوطنية  املؤسسة  إلــى  وتسليمه  سلميًا، 
لــلــنــفــط«. وأضــــاف الـــنـــاظـــوري: »ال نسعى 
للتقدم نحو حقل الفيل النفطي ألنه يعمل 
تــهــدئ تصريحات  وقـــد  طــبــيــعــي«.  بشكل 
ــنـــاظـــوري املــــخــــاوف مـــن نـــشـــوب مــعــركــة  الـ
ألـــف برميل  الـــذي ينتج 315  الــحــقــل  عــلــى 
نفط يوميًا. وكانت قوات حفتر قد حاولت 
ــيــــل«، ونــشــبــت  ــفــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــقـــل الــ
ــه، تــســّبــبــت  ــ ــراسـ ــ مــــعــــارك بــيــنــهــا وبـــــن حـ
ــدات  ــعــ فــــي أضـــــــرار لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملــ
ومـــــدرج املـــطـــار بــالــحــقــل. وســبــق ملــصــادر 
»الــعــربــي  رت فــي حــديــٍث لـــ

ّ
ــلــعــة أن حــــذ

ّ
مــط

الــجــديــد« مــن أن »اســتــمــرار الــصــراع حول 
النفطية ســوف يــؤثــر سلبًا على  الــحــقــول 
حــجــم اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي لــلــبــالد«، وهـــو ما 
دفـــع بــرئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي املــعــتــرف بــه دولــيــًا، فائز 
القول إن »اعتداء حفتر عمل  السراج، إلى 
إرهابّي، ال تسمح بارتكابه كافة القوانن 
واملعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد 
اإلنسانية«. وأضــاف السراج قبل أيــام في 
الصاروخي  القصف  أن  بــيــان صـــادر عنه 
ــاب مـــدرج  )نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي( أصــ
املطار والبنية التحتية لحقل الفيل، الذي 
يعد أحد حقول النفط الرئيسية في جنوب 

غرب البالد، ومصدر رزق لليبين.
وعــلــى إثـــر ذلـــك، اتــخــذ املــجــلــس الــرئــاســي 

بـــقـــيـــادة الــــســــراج خـــطـــوات عــــدة ملــواجــهــة 
مــخــطــطــات حـــفـــتـــر، وأصـــــــدر تــوجــيــهــاتــه 
ــــوزارة الــخــارجــيــة بــعــرض هـــذا الــتــجــاوز  لـ
املدنين  الـــذي يستهدف حــيــاة  الــخــطــيــر، 
على مجلس األمــن الدولي، حسب البيان 
األخيرة،  الفترة  خــالل  وتصاعدت  نفسه. 
إذ  النفطية،  الحقول  الصراع حول  وتيرة 
اّدعت قوات حفتر، األربعاء املاضي، بسط 
ــرارة الــنــفــطــي  ــشــ ســيــطــرتــهــا عــلــى حــقــل الــ
الــبــالد. في املقابل، أرســل املجلس  جنوب 
الــرئــاســي، قــوات حــرس املنشآت النفطية 

لحماية الشرارة والحقول املجاورة.
ــرارة، أكــبــر حــقــول النفط  وظــــل حــقــل الــــشــ
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــة، أســــــــاس نــــــــزاع بـ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
املـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــًا ومـــقـــرهـــا طــرابــلــس 
وقـــــــوات حــفــتــر الـــتـــي تــتــمــركــز فــــي شـــرق 
الــبــالد وبــعــض مــنــاطــق الــجــنــوب. ودعــت 
املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط فــي طــرابــلــس، 
جميع األطـــراف إلــى تجنب التصعيد في 
املؤسسة  رئــيــس  وقـــال  النفطية.  الــحــقــول 
النفطية املركزية، مصطفى صنع الله، في 
العاملن  إن »ســالمــة  السبت،  بيان صــدر 
تــظــل أولــويــتــنــا الـــقـــصـــوى. نــطــالــب كــافــة 
الــنــزاعــات والتوقف عن  ــراف بتجنب  األطـ
ــزّج بــمــنــشــآت الــقــطــاع فـــي الــتــجــاذبــات  ــ الــ
إيــرادات  على  ليبيا  وتعتمد  السياسية«. 
الــنــفــط لــتــأمــن أكــثــر مــن 95 فــي املــائــة من 
مخزون  أكــبــر  وتمتلك  الــعــامــة،  موازنتها 
مــن الــنــفــط فــي أفــريــقــيــا. فــي غــضــون ذلــك، 
الــقــمــة األفريقية  فــي  الليبي  املــلــف  حــضــر 
الــــــ32 املــنــعــقــدة فـــي الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة 
ــا األمــــن الــعــام لألمم  أديــــس أبـــابـــا، إذ دعـ
املـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أول من 
أمــس، إلــى »دعــم امللتقى الوطني الجامع 
الذي ترعاه البعثة األممية«، ووصفه بأنه 
»فرصة للحل في ليبيا«، مشيدًا بالتقدم 
الذي أنجزته البعثة في الفترة املاضية في 

تهدئة الوضع في البالد.
)العربي الجديد، رويترز(

قوات حفتر تتراجع 
جنوبي ليبيا

أكار: التعاون التركي 
الروسي سيساهم في 

تحقيق السالم بالمنطقة

تواصل وسائل إعالم 
النظام التهديد بعملية 

عسكرية ضد إدلب

متابعة تفاهمات الحد األدنى في مباحثات وزيري الدفاع 
بانتظار القمة الثالثية

يعمل قادة 
»الحشد الشعبي« 
في العراق على 

االستفادة من ثغرات 
قانون »الحشد«، 
عبر إقامة مراكز 
عسكرية دائمة 
لهم في غالبية 

المناطق،  وُتنفذ 
تلك المهمة من 

خالل شركات محلية 
وأخرى إيرانية تعمل 

في العراق

معسكرات »الحشد«... واجهة إيران  لمراقبة المحافظات العراقية قضية

مقرات الحشد قد تكون عنوان مشكلة جديدة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

فبراير/شباط  ومطلع  اإلعمارية.  واملشاريع 
ــالـــي، أثـــــار قـــــرار نـــائـــب رئـــيـــس »الــحــشــد  الـــحـ
وحــدة  بفتح  املهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي« 
فــي محافظة  الــديــنــي  التبليغ  بــاســم  تــعــرف 
األنــــبــــار مــــخــــاوف الـــســـكـــان املـــحـــلـــيـــن، فــيــمــا 
تــصــاعــدت األســئــلــة عــن مــغــزى هـــذه الــوحــدة 
»الحشد«  وعــالقــة  لها  الحاجة  ومــا  وعملها 
دينية  مــحــاضــرات  وإقــامــة  الديني  بالتبليغ 
وأنشطة ذات صبغة طائفية، في منطقة من 
املــفــتــرض أن تــكــون ذات لـــون طــائــفــي واحـــد. 
ونشرت وسائل إعــالم محلية عراقية وثيقة 
موقعة من قبل املهندس يأمر فيها بفتح ما 
يعرف بوحدة تبليغ ديني في أعالي الفرات 

بمحافظة األنبار الحدودية مع سورية. 
واعــتــبــر الــنــائــب عــن مــحــافــظــة األنـــبـــار عــادل 
املحالوي أنه يجب أال يكون هناك معسكرات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« بـــوجـــود قـــوات  دائـــمـــة لـــ
نــظــامــيــة وأخــــــرى عــشــائــريــة فـــي املــحــافــظــة. 
»العربي الجديد«، إن »أهل  وقال، في حديث لـ
املناطق املحررة أدرى بها، والقوات النظامية 
ــة لــتــجــيــيــش وتــحــشــيــد  ــاجـ مــــوجــــودة وال حـ
ــنـــه«، مــــؤكــــدًا، في  عــســكــري نــحــن فـــي غــنــى عـ
الوقت ذاتــه، وجــود »الحشد« حاليًا في عدة 
مواقع على الحدود مع سورية واألردن. وكان 
الخميس  أعلن، في بيان صحافي  املحالوي 
املاضي، رفضه فتح وحدة تبليغ ديني تابعة 
إلــى »الــحــشــد الشعبي« فــي األنــبــار، معتبرًا 
أنها مــحــاوالت إلثــارة الفتنة. وقــال »بعد أن 
تم دحر عصابات داعش اإلرهابية من خالل 
العراقين،  فيه جميع  اشترك  جهد جماعي، 
ــدأ الــبــلــد يــتــعــافــى تــدريــجــيــًا من  وبـــعـــد أن بــ
الــطــائــفــيــة والـــفـــن، نـــرى مـــحـــاوالت بغيضة، 
قـــد تـــكـــون مـــدعـــومـــة خـــارجـــيـــًا مـــن جـــهـــات ال 
تريد للعراق خيرًا، تحاول إعادته إلى املربع 
األول وإثارة الفن والعداوات بن العراقين، 

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

التوالي تواصل شركات  الثاني على  للشهر 
مـــقـــاوالت مــحــلــيــة عــراقــيــة عــمــلــيــات تــوســعــة 
وتــطــويــر مــعــســكــرات ومـــقـــرات قــديــمــة تــعــود 
ــيـــركـــي  ــبـــل الــــغــــزو األمـ ــيــــة، قـ لـــلـــدولـــة الــــعــــراقــ
للتصنيع  ــرات  ــقـ مـ بــيــنــهــا   ،2003 ــام  ــعـ الـ فـــي 
العسكري ووزارة الصناعة وأخــرى للجيش 
مجاهدي  »منظمة  لـ ومقران  واالستخبارات 
خــلــق« اإليـــرانـــيـــة املـــعـــارضـــة، الــتــي اضــطــرت 
ملغادرة العراق بعد سلسلة هجمات تعرضت 
لها على يد فصائل مسلحة مرتبطة بإيران 

خالل السنوات املاضية.
وبــحــســب مـــصـــادر رســمــيــة عــراقــيــة وأخــــرى 
مــقــربــة مــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، فــإنــه يجري 
»الحشد  ملليشيات  دائمة  مقرات  بناء  حاليًا 
ــبـــي« فــــي األنـــــبـــــار وديـــــالـــــى ونـــيـــنـــوى  ــعـ الـــشـ
وكركوك وصالح الدين وحزام بغداد، شمال 
وغــــرب وشــــرق ووســــط الـــعـــراق، ضــمــن خطة 
منجزة  تكون  أن  على  العمل  يجري  انتشار 
الـــحـــالـــي. وال يــقــع أي مـــن تلك  الـــعـــام  خــــالل 
املـــقـــرات فــي املــــدن، بــل فــي محيطها أو على 
مــقــربــة مــنــهــا. ويــجــري تــمــويــل بــنــاء وتأهيل 
تلك املقرات وتوسعتها بشكل كامل من خالل 
مـــوازنـــة »الــحــشــد« لــلــعــام الــحــالــي، والــبــالــغــة 
مــن  أعـــلـــى  ــي  ــ وهـ دوالر،  مـــلـــيـــون   800 زهــــــاء 
موازنة خمس محافظات مجتمعة، كاألنبار 
نفذ 

ُ
ونينوى وبابل واملثنى وصالح الدين. وت

تلك املهمة من خالل شركات محلية وأخرى 
إيرانية تعمل في العراق في مجال اإلنشاءات 
والتعمير، لتكون بمثابة معسكرات أو قواعد 
أماكن مبيت وساحات تدريب  ثابتة تحوي 

ومستودعات أسلحة.
»الــعــربــي  ــراقـــي، لـــ وقــــال مـــســـؤول حــكــومــي عـ
الـــجـــديـــد«، إن رئـــيـــس الــحــكــومــة عـــــادل عبد 

وهـــذا مــا ال نسمح بـــه«. وأضـــاف »مــثــال ذلك 
هو افتتاح الحشد الشعبي ملا يسمى بوحدة 
ــنـــي فــــي قـــضـــاء حـــديـــثـــة غـــرب  ــديـ الــتــبــلــيــغ الـ
املــحــافــظــة، وهـــي مــحــاولــة مــمــنــهــجــة لــفــرض 
أحادية مذهبية على أبناء الشعب العراقي«.

واعتبر عضو تحالف »البناء« فاضل الربيعي 
أن تلك املقرات »طبيعية وتحت غطاء القانون 
الذي نظم عمل الحشد الشعبي«، مضيفًا، في 
»العربي الجديد«، أنه »من الطبيعي  حديث لـ
أن تكون لنحو 120 ألف مقاتل مقرات، ويجب 
أن تكون على مقربة من مناطق التوتر وليس 
في املناطق املستقرة«، مؤكدًا أن »تلك املقرات 
عسكرية ولن تحتك بالسكان على اإلطالق«. 
إال أن مسؤولن ومواطنن في مناطق شمال 
وغــــرب الـــعـــراق يـــؤكـــدون مــضــايــقــات عناصر 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« وتـــدخـــلـــهـــم فــــي شــــؤون 
املـــدن، اإلداريــــة والــيــومــيــة، ويــحــاولــون فرض 
ســطــوتــهــم عــلــى املـــســـؤولـــن، مــثــل الــقــائــمــقــام 
ومـــديـــر الــبــلــديــة وبـــاقـــي مـــســـؤولـــي الـــدوائـــر 
وحــتــى أصــغــر املــوظــفــن يــخــشــونــهــم كونهم 
ــادة يــــضــــربــــون ويـــتـــعـــمـــدون اإلهــــانــــة،  ــعــ ــالــ بــ
مــشــيــريــن إلـــى وجــــود حــــاالت كــثــيــرة مــن هــذا 
الــقــبــيــل، آخـــرهـــا فـــي املـــوصـــل، حــيــث تــعــرض 
القاضي األول في املوصل سمير برواري إلى 
الضرب هو وسائقه على حاجز تفتيش تابع 

إلى »الحشد«.
ــــك، أكــــد املــخــتــص بــالــشــأن األمــنــي  ــــول ذلـ وحـ
»الــعــربــي  الــعــراقــي عــبــد الــحــســن الــعــامــري، لـــ
تكون  أن  يمكن  الحشد  »مقرات  أن  الجديد«، 
ــود قـــاعـــدة  ــ ــــوجـ ــدة، فـ ــ ــديــ ــ ــوان مـــشـــكـــلـــة جــ ــ ــنـ ــ عـ
عسكرية للجيش وعلى مقربة منها معسكر 
ــر غــيــر صــحــيــح، وســيــخــلــق حالة  أمـ للحشد 
ــرارات«،  ــ ــقـ ــ تــنــافــس وتـــداخـــل فـــي الــخــطــط والـ
مضيفًا »ينبغي أن تبتعد مقرات الحشد عن 

السكان وحياتهم اليومية«.

املــهــدي وافــــق عــلــى حــصــولــهــم عــلــى املــقــرات، 
ــود  ــعــ ــة وتــ ــن أمـــــــــالك الـــــــدولـــــ ــمــ ــن ضــ ــ وهــــــــي مــ
ملؤسسات منحلة كالجيش العراقي السابق 
ــاز االســــتــــخــــبــــارات وهـــيـــئـــة الــتــصــنــيــع  ــهــ وجــ
الــعــســكــري وحــــزب »الـــبـــعـــث«، ومــنــهــا مــقــران 
إلـــى »مــجــاهــدي خــلــق« وممتلكات  يـــعـــودان 
ــان نــظــام الــرئــيــس الــراحــل صـــدام حسن  ألركـ
ــزارع  ــاملــ ــــوات، كــ ــنـ ــ ــا قـــبـــل سـ ــهـ تـــمـــت مـــصـــادرتـ
والبساتن واألراضي. وأكد أن تلك املقرات لن 
بــل ستكون  غــيــره،  تقتصر على فصيل دون 
مــشــتــركــة بـــن كـــل تــلــك الــفــصــائــل، بــنــاء على 
البرملان  أقره  الذي  الشعبي«  قانون »الحشد 
الــثــانــي 2016. وينص  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــي 
 مسلحًا، على 

ً
القانون، الذي يشمل 69 فصيال

 عسكريًا 
ً
أن يكون »الحشد الشعبي« تشكيال

، له قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، 
ً
مستقال

ويكون انتشاره في املحافظات من صالحية 
القائد العام للقوات املسلحة ورئيس الوزراء. 
ويعتبر العنصر في »الحشد« مفرغًا من كل 
الواجبات السياسية والحزبية واالجتماعية، 

وال ُيسمح له بالعمل السياسي.
وفــــي ديـــالـــى يـــجـــري الــعــمــل مـــن قــبــل شــركــة 
ــيـــع وتــــطــــويــــر مــعــســكــر  ــلـــى تـــوسـ ــة عـ ــيــ ــرانــ إيــ
»منظمة  الــذي كــان املقر الرئيس لـ »أشـــرف«، 
مجاهدي خلق«، ويقع على بعد 18 كيلومترًا 
ــن مـــديـــنـــة بـــعـــقـــوبـــة، الـــعـــاصـــمـــة املــحــلــيــة  ــ مـ
»الحشد  لـ رئيسيًا  مــقــرًا  ليكون  للمحافظة، 
الــشــعــبــي«. وفـــي األنـــبـــار هــنــاك ســتــة مــقــرات 
في »الكيلو 160« غرب الرمادي وفي منطقة 
مناجم الفوسفات وقرب جمارك الرطبة وفي 
الفلوجة، والــعــويــســات جنوب  الــكــرمــة شــرق 
الــفــلــوجــة وفـــي منطقة الــخــمــســة بــيــوت على 
طــريــق الــفــلــوجــة بـــغـــداد. وفـــي نــيــنــوى هناك 
خمسة مقرات رئيسية قرب املوصل وتلعفر 
ــة، كـــمـــا يــوجــد  ــعــ ــيــ ــبــــعــــاج وربــ وســـنـــجـــار والــ

مقرات في صالح الدين، في مناطق القصور 
الرئاسية في تكريت وفي بيجي والصينية 
وبلد والضلوعية. وفي كركوك، تتركز املراكز 
حــالــيــًا فـــي جـــنـــوب غــــرب كـــركـــوك، وتــحــديــدًا 
سلسلة جبال حمرين وأم الخناجر والرياض 
وقــرى الحويجة وغــرب الــدبــس. ويــالحــظ أن 
»الحشد« من  قسمًا من تلك املواقع مستقلة لـ
دون التشكيالت النظامية العراقية، واألخرى 
االتحادية، وهي  الشرطة  قــوات  مشتركة مع 
التشكيل األقرب واألكثر تفاهمًا مع »الحشد« 
الــشــرطــة االتــحــاديــة  اعــتــبــار أن عناصر  على 
باألساس هم من »منظمة بدر«، التي دخلت 
الغزو األميركي،  إيــران عقب  آتية من  العراق 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي  استيعابهم  وجـــرى 
زمـــن الــحــاكــم املــدنــي األمــيــركــي لــلــعــراق بــول 

بريمر.
ويتخوف مسؤولون محليون ومراقبون من 
وجود املقرات داخل املدن الشمالية والغربية 
الشكاوى  العراق، خصوصًا مع تصاعد  من 
من تدخل الفصائل بشؤون اإلدارات املحلية 
وعـــمـــل الــــدوائــــر واملـــؤســـســـات ومــمــارســتــهــا 
ــلــــى عــــمــــل الــــشــــركــــات  ضــــغــــوطــــًا مـــخـــتـــلـــفـــة عــ

ُتنفذ شركات محلية 
وأخرى إيرانية مهمة بناء 

معسكرات الحشد 

رئيس الحكومة وافق 
على حصول »الحشد« 

على هذه المقرات

اتفاق على استمرار التعاون التركي الروسي )األناضول(

أعلنت قوات حفتر تسليم حقل الشرارة النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط )فرانس برس(

  شرق
      غرب

روسيا: أمن إسرائيل 
بالغ األهمية بالنسبة لنا

اعتبر نائب وزير خارجية روسيا، 
سيرغي ريابكوف )الصورة(، أمس 
اإلسرائيلية  »الـــغـــارات  أن  اإلثــنــن، 
الـــتـــي تــســتــهــدف أراضـــــــي ســـوريـــة 
غــيــر مــشــروعــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
أمن إسرائيل قضية بالغة األهمية 
ــنـــســـبـــة ملـــــوســـــكـــــو«. وأضـــــــــاف:  بـــالـ
»بالنسبة لنا، فإن أمن إسرائيل له 
أهمية قصوى، غير أنه ال يمكنني 
أن أقـــول إن هجمات إســرائــيــل غير 
القانونية على أهــداف في سورية، 
بــمــا فــي ذلـــك ضــد أهــــداف مرتبطة 
ــقــــة مــــــا بــــــــإيــــــــران، هـــجـــمـــات  بــــطــــريــ

مشروعة ومبررة«.
)العربي الجديد(

عون يطلب دعمًا
إيرانيًا في ملف الالجئين

طـــلـــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
ــــن، مـــســـاعـــدة  ــ ــنـ ــ ــ عـــــــــون، أمـــــــس اإلثـ
إيــــران فــي تحقيق عـــودة الالجئن 
الــســوريــن فــي بــــالده إلـــى ســوريــة، 
ــدة  ــديـ الـــجـ »الــــحــــكــــومــــة  ــدًا أن  ــ ــــؤكـ مـ
ستولي هــذا امللف أهمية خاصة«. 
ــــالل اســـتـــقـــبـــال عـــون  ــك خـ ــ وجــــــاء ذلـ
لــوزيــر الخارجية اإليــرانــي، محمد 
جواد ظريف، في قصر بعبدا. وقال 
عـــون لــظــريــف إن مــســألــة الالجئن 
ــــن فـــــي لـــبـــنـــان »تـــحـــتـــاج  ــــوريـ ــــسـ الـ
إلــــى مــعــالــجــة تـــأخـــذ فـــي االعــتــبــار 
ضرورة عودتهم اآلمنة إلى املناطق 
السورية املستقرة، وإن إليران دورًا 
فــــي املـــســـاعـــدة عـــلـــى تــحــقــيــق هـــذه 

العودة«. 
)األناضول(

ال توافق حول عودة
سورية للجامعة العربية

أعلن األمن العام للجامعة العربية، 
أحمد أبو الغيط، أمس اإلثنن، أنه 
»ال يــوجــد تـــوافـــق بــعــد بـــن الــــدول 
األعضاء قد يسمح بعودة عضوية 
ســوريــة«، التي جــرى تعليقها عام 
2011 في بداية الثورة. وأضاف أبو 
الغيط، أثناء وجــوده في العاصمة 
اللبنانية بيروت، أنه يتابع »بدقة 
شديدة جدًا هذا املوضوع، ولكنني 
لــم أرصـــد بــعــد أن هــنــاك خــالصــات 
تــقــود إلــــى الــتــوافــق الــــذي نتحدث 
عــنــه، وبــالــتــالــي الــدعــوة إلـــى عــودة 

سورية لشغل املقعد«.
)رويترز(

»قسد« تتقدم على 
»داعش«

أعـــلـــنـــت مــلــيــشــيــا »قــــــــوات ســـوريـــة 
)قـــســـد( سيطرتها  الــديــمــقــراطــيــة« 
الباغوز  على 12 نقطة داخــل بلدة 
لتنظيم  املعقل األخير  التي تعتبر 
»داعـــــــــــــــــــش«، فـــــــي مــــحــــافــــظــــة ديـــــر 
الـــــزور شــرقــي ســـوريـــة. وأوضــحــت 
ــيـــان، أمــــس اإلثـــنـــن،  »قـــســـد«، فـــي بـ
تثبيت  مــن  تــمــّكــنــوا  »مقاتليها  أن 
12 نقطة داخــل بلدة الباغوز، بعد 
مــعــارك أدت إلـــى مقتل الــعــديــد من 

عناصر تنظيم داعش«.
 )العربي الجديد(

استنفار عراقي على
الحدود مع سورية

ــلـــن مـــســـؤولـــون عـــســـكـــريـــون في  أعـ
ــــوات  بــــغــــداد، أمـــــس اإلثــــنــــن، أن »قـ
الجيش الــعــراقــي وحـــرس الــحــدود 
فــــي مــحــافــظــتــي األنــــبــــار ونــيــنــوى 
ُوضـــعـــت فـــي حـــالـــة تـــأهـــب، بسبب 
اقـــــــــتـــــــــراب املـــــــــعـــــــــارك بـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
داعــــش ومــلــيــشــيــات قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية، املدعومة من الواليات 
املتحدة، إلى مسافات غير مسبوقة 
مــن الــحــدود مــع الــعــراق، والخشية 
إلــى  التنظيم  انــتــقــال مسلحي  مــن 
العراق، في حال محاصرتهم أكثر«. 
وقال مسؤول عسكري إن »وحدات 
ــحــــدود دخــلــت  الــجــيــش وحـــــرس الــ
حالة التأهب القصوى على الحدود 

مع سورية«.
)العربي الجديد(
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اتصاالت مباشرة 
بين نتنياهو وولي 

عهد أبوظبي
ركــزت القناة اإلسرائيلية الـــ13 في 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن تــحــقــيــق تحت 
عنوان »أسرار الخليج«، بثته أمس 
اإلثنني، على العالقات السرية بني 
إســـرائـــيـــل واإلمــــــــــارات. وقـــــال معد 
الــتــحــقــيــق بــــاراك رافـــيـــد، إنـــه جــرت 
 2016 ومـــطـــلـــع   2015 نـــهـــايـــة  بــــني 
اتـــصـــاالت مــبــاشــرة بــني ولـــي عهد 
ورئيس  زايـــد،  بــن  أبوظبي محمد 
حـــكـــومـــة االحـــــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي 
بنيامني نتنياهو )الصورة(، بغية 
املـــواقـــف« بــشــأن االتــفــاق  »تنسيق 

النووي اإليراني.
)العربي الجديد(

... وعالقات
بين المنامة وتل أبيب

اإلسرائيلية  التلفزة  قــنــاة  سلطت 
الـــضـــوء على  ــد،  ــ األحـ مــســاء   ،»13«
خفايا تطور العالقة بني البحرين 
وإسرائيل، إذ أشارت إلى أن الهّبة 
2011 ضد  العام  في  اندلعت  التي 
نـــظـــام الــحــكــم فـــي املـــنـــامـــة أقــنــعــت 
ــثـــافـــة عــلــى  ــرة بـــالـــعـــمـــل بـــكـ ــ ــيــ ــ األخــ
تطوير العالقة مع تل أبيب. وأشار 
معد التحقيق بــاراك رافيد إلــى أن 
اجتماعًا عقد قبل عامني بني وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي خـــالـــد بن 
أحمد آل خليفة ووزيرة الخارجية 
ــة تــســيــبــي  ــقـ ــابـ ــسـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ليفني، حيث أبلغها بأن امللك حمد 
ــات معنيًا  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة بـ

بتطبيع العالقات مع تل أبيب.
)العربي الجديد(

مساٍع إسرائيلية إلعالن 
»حزب اهلل« منظمة 

»إرهابية«
ذكـــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
ــيــــة، أمـــس  ــلــ ــيــ أحــــــرونــــــوت« اإلســــرائــ
 ضباطًا رفيعي املستوى 

ّ
اإلثنني، أن

مـــن جــيــش االحــــتــــالل اإلســرائــيــلــي، 
ســيــصــلــون إلـــى مــقــر األمــــم املــتــحــدة 
الدول  للقاء مندوبي  نيويورك،  في 
بمعلومات  وتزويدهم  املنظمة،  في 
»تــســاهــم« فــي تعريف »حـــزب الله« 
إرهابية«. ولفتت  ه »منظمة 

ّ
أن على 

إســرائــيــل  سفير   
ّ
أن إلـــى  الصحيفة 

لــــدى األمـــــم املـــتـــحـــدة دانـــــي دانـــــون، 
يــقــود، فــي األشــهــر األخـــيـــرة، حملة 
بدعم  املنظمة  فــي  مندوبني  إلقــنــاع 
ــه  ــ ــالنـ ــ ــه« وإعـ ـــ ــلـ ــ ــ ــريــــف »حـــــــــزب ال ــعــ تــ

»منظمة إرهابية«.
)العربي الجديد(

»العمل« ينتخب 
مرشحيه لالنتخابات

بــــــــــدأ أعــــــــضــــــــاء حــــــــــزب »الـــــعـــــمـــــل« 
ــتــــخــــاب مــرشــحــي  ــلــــي انــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــوض االنـ ــخــ ــ الـــــــحـــــــزب لــ
الــبــرملــانــيــة فـــي 9 إبــــريــــل/ نــيــســان 
املــقــبــل. ويــتــنــافــس 44 قــيــاديــًا على 
االنــتــخــابــات. ويتقدم  إلــى  الترشح 
قائمة املرشحني رئيس الحزب آفي 
غاباي )الصورة(، ويتوقع أن تضم 
للحزب  السابقة  الرئيسة  القائمة 
شـــيـــلـــي يـــحـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، ووزيـــــــر 
ــاع األســــبــــق عـــمـــيـــر بـــيـــرتـــس،  ــ ــدفـ ــ الـ
والــــنــــواب عـــومـــر بـــارلـــيـــف وإيـــتـــان 

كابل وميراف ميخائيلي.
)األناضول(

تونس: »النهضة« 
لن تكون محايدة في 

االنتخابات الرئاسية
أكــــد رئــيــس مــجــلــس شــــورى حــركــة 
الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، عــبــد الــكــريــم 
ــة ســتــقــدم  ــركــ ــحــ الــ أن  الـــــهـــــارونـــــي، 
مـــرشـــحـــًا لـــالنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــريـــن  ـــــر/ تـــشـ ــــوبـ ــــتــ املـــــــقـــــــررة فــــــي أكــ
تــكــون محايدة  املــقــبــل، و»لـــن  األول 
وحــــول   .»2014 فــــي  كـــانـــت  مــثــلــمــا 
السيناريو األقرب بالنسبة للحزب 
»إمــا بتقديم مرشح  الهاروني  قــال 
قــــــيــــــادي مــــــن داخـــــــــل الـــــحـــــركـــــة، أو 

مساندة مرشح من خارجها«.
)قنا(

يتوخى بوتفليقة طرح 
دستور يتضمن مراجعة 

شاملة لمنظومة الحكم

عبد العال قدم 
موعد المناقشة إلى 

األربعاء المقبل

استحداث منصب 
نائب للرئيس ال يزال فكرة 

مطروحة

إجراء االستفتاء تزامنًا 
مع رمضان يُنذر بضعف 

إقبال الناخبين

استفتاء دستوري 
في سبتمبر

الجزائر ـ عثمان لحياني

لم يكن إعالن الرئيس الجزائري 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة ترشحه 
مـــجـــددًا لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في الجزائر مفاجئًا، بل إن املفاجئ كان أال 
يــتــرشــح بــســبــب وضــعــه الــصــحــي املــتــردي، 
والــــــذي يـــبـــدو أنــــه كــــان لـــه الــتــأثــيــر األكــبــر 
عــلــى تفكيره فــي تــعــديــل الــدســتــور، بهدف 
استحداث منصب نائب للرئيس، قد يمهد 
الطروحات  لكن  بوتفليقة.  بعد  مــا  ملرحلة 
الــدســتــور تصطدم  الــجــديــدة بــشــأن تعديل 
الدستورية  التعديالت  تــجــارب  بإخفاقات 
بالتزاماتها  السلطة  وفــاء  وعــدم  السابقة، 
أن  كما  سياسية.  إصالحية  خطط  بتنفيذ 
الــبــالد، بسبب وضع  الــظــروف السائدة في 
الفاعلة  للقوى  الصحي، ال تتيح  بوتفليقة 
ــرة بــــإحــــداث  ــامــ ــغــ ــم املــ ــكـ فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــحـ
تغييرات عميقة ومفصلية في نظام الحكم 

وتوازن الصالحيات.
لــإعــالن عن  وطـــرح بوتفليقة، فــي رســالــتــه 
ترشحه لوالية خامسة أول من أمس، ديباجة 
لفترة  الــعــامــة  الــخــطــوط  ســيــاســيــة تتضمن 
التي  الخامسة،  الرئاسية  الوالية  في  حكمه 
إبريل/ انتخابات 18  للفوز بها في  يتوجه 

نيسان املقبل، أبرزها إقرار تعديل دستوري 
ضــمــن مــخــرجــات مــؤتــمــر وفــــاق وطـــنـــي، قد 
يــنــقــل الـــبـــالد مـــن نـــظـــام رئـــاســـي إلــــى نــظــام 
للرئيس  نائب  واستحداث منصب  برملاني، 
يــمــهــد ملــرحــلــة مـــا بــعــد بــوتــفــلــيــقــة. ويخطط 
الرئيس الجزائري لطرح دستور جديد، في 
املقبل،  سبتمبر/أيلول  في  شعبي  استفتاء 

في حال فوزه بانتخابات إبريل.
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر حكومية، لـ
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  يـــحـــتـــفـــظ  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة  إن 
املــقــتــرحــات الــتــي كــانــت طــرحــت عليه ضمن 
مشاورات تعديل الدستور التي قادها رئيس 
ــه ســابــقــًا ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــالــي  ــوانـ ديـ
ــعـــام 2014، وقــبــلــهــا  أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، فـــي الـ
ــزاب وتــنــظــيــمــات  ــ جــمــلــة مـــن املــقــتــرحــات ألحـ

للتصويت  طرحت  التي  النهائية  املــســودة 
فــي غرفتي الــبــرملــان، رغــم مــحــاولــة مقربني 
من بوتفليقة اقــتــراح بديل لــه، وهــو رئيس 
املجلس الدستوري الجديد، الطيب بلعيز، 
بهدف تخفيف الضغط على الرئيس بسبب 
الدولة  باسم  أول  مــرضــه، ووضــع مخاطب 
لدى الشركاء األجانب، في غياب بوتفليقة 

عن املحافل الدولية«.
وفي السياق، كشف وزير العدل الجزائري، 
ــج بــثــتــه اإلذاعــــــة  ــامـ ــرنـ ــي بـ الـــطـــيـــب لــــــوح، فــ
الرسمية أمس اإلثنني، عن بعض املعطيات 
ــتـــعـــديـــل الـــدســـتـــوري  ــفـــحـــوى الـ املـــتـــصـــلـــة بـ
الــــــــذي يــــقــــتــــرح بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مـــنـــاقـــشـــتـــه فــي 
مؤتمر تــوافــق وطــنــي، بحسب مــا جــاء في 
ــة تـــرشـــحـــه لـــالنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــالــ رســ
املــاضــي. وتشير  األحــد  التي نشرها مساء 
املــعــطــيــات إلــــى أن »الـــتـــعـــديـــل املـــرتـــقـــب لن 
يمس بالثوابت الوطنية، ولكن باملقابل إن 
اقــتــضــت الـــضـــرورة، وبــنــاء عــلــى مقترحات 
إلى  الــذهــاب  يمكن  السياسية،  التشكيالت 
تعديالت عميقة، تنبثق عن مؤتمر التوافق 
منح صالحيات  مسألة  فيها  بما  الوطني، 
في  )الــبــرملــان(  التشريعية  للسلطة  أوســـع 
مراقبة السلطة التنفيذية )الحكومة(«. ولم 
ــر الـــعـــدل إلـــى مـــدى جــديــة وجـــود  ُيــشــر وزيــ
نــائــب لرئيس  مــقــتــرح الســتــحــداث منصب 

ــــي تــســلــمــتــهــا  ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــنــ وشـــخـــصـــيـــات وطــ
بها  كلف  الــتــي  السياسية  املــشــاورات  لجنة 
الــقــادر  عــبــد  األمـــة  رئــيــس مجلس  بوتفليقة 
الخبراء  بن صالح، بهدف تكليف لجنة من 
الدستوريني لصياغة دستور جديد. وأكدت 
أن »الرئيس يتوخى طــرح دستور  املــصــادر 
يــتــضــمــن مــراجــعــة شــامــلــة ملــنــظــومــة الــحــكــم 
الجزائر  التي عرفتها  التطورات  على ضــوء 
السياسية  البنية  في  الحاصلة  والتحوالت 
واالجتماعية واالقتصادية«. وأكدت املصادر 
فإنه  بوتفليقة  خطة  »ضمن  أنــه  الحكومية 
ســيــتــم طـــرح الــدســتــور الــجــديــد لــالســتــفــتــاء 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر املــقــبــل، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
20 لــالســتــفــتــاء عــلــى قـــانـــون الـــوئـــام املــدنــي 
لالستفتاء   14 والـــذكـــرى   ،)1999 )سبتمبر 
على قانون املصالحة الوطنية )28 سبتمبر 
2005(، على أن يسبقه دعوة بوتفليقة القوى 
الــوطــنــيــة لــعــقــد مــؤتــمــر الــتــوافــق الــوطــنــي«، 
مــرجــحــة أن »ُيــعــقــد نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران 
ــبــــل«. وســـيـــخـــصـــص املـــؤتـــمـــر لــصــيــاغــة  ــقــ املــ
أرضــيــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
والــحــصــول على أكــبــر قــدر مــن الــتــوافــق بني 
الــقــوى الــوطــنــيــة حـــول الــحــلــول والــخــيــارات 

املقترحة.
ــارت مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  وأشــــ
أن »مــســألــة اســـتـــحـــداث بــوتــفــلــيــقــة ملنصب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــدســـتـــور  ــائـــب رئـ نـ
ــزال فــكــرة مــطــروحــة، وإن كــانــت  املــقــبــل ال تــ
الـــفـــكـــرة لــيــســت بـــالـــحـــديـــثـــة كـــونـــهـــا بــقــيــت 
مطروحة منذ فترة طويلة. وكان من املقرر 
أن يــســتــحــدث بــوتــفــلــيــقــة هـــذا املــنــصــب في 
دستور فبراير/شباط 2016. وطرح اسمان 
ــا الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــمـ ــنـــصـــب، أحـــدهـ لــشــغــل املـ
ــيــــمــــي، وســلــســلــة  ــابـــق لــخــضــر اإلبــــراهــ الـــسـ
الرئيس في  التي تمت بينه وبني  اللقاءات 
تــلــك الــفــتــرة كــانــت تــدخــل فــي هـــذا الــســيــاق، 
لكن اعتذار اإلبراهيمي حينها عن املنصب، 
ــاده عــــن املـــشـــهـــد الـــجـــزائـــري  ــعــ ــتــ ــبـــرر ابــ بـــمـ
مــنــذ الــعــام 1995، وتــقــدمــه فــي الــســن، دفــع 
ــرة فــي  ــكـ ــفـ ــن الـ بــوتــفــلــيــقــة إلـــــى الــــتــــراجــــع عــ

ــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن املــــصــــادر  الـــجـــمـــهـــوريـــة، لـ
يبدو  مــن  بوتفليقة  مــحــيــط  »فـــي  أن  تــؤكــد 
تضمينها  باتجاه  ويدفع  بالفكرة  مقتنعًا 
فــي الــتــعــديــل املــقــبــل، بــاعــتــبــار أنــهــا مفتاح 
الفاعلة  الشخصية  تحديد  ملرحلة  رئيسي 
واملحورية ملرحلة ما بعد بوتفليقة«، وذلك 
في سياق تدافع محموم لإرادات السياسية 
بني مجموعات مقربة من بوتفليقة، ترغب 
فــي تــقــاســم الــواجــهــات الــســيــاســيــة للحكم، 
املــوزعــة عــلــى الــرئــاســة والــبــرملــان ومجلس 
ــيـــادة الجيش  ــة الــحــكــومــة وقـ األمــــة ورئـــاسـ

واالستخبارات.
الــتــفــاصــيــل السياسية  الــنــظــر عـــن  وبــغــض 
الــدســتــور املقبل،  تـــدرج فــي  الــتــي يمكن أن 
فــإنــهــا غــالــبــًا مـــا تــبــقــى دون تــفــعــيــل جـــدي، 
الـــنـــصـــوص  الــــــــى أن كـــثـــيـــر مــــــن  بــــالــــنــــظــــر 
والتعديالت الدستورية السابقة لم تجد لها 
مكانًا في الواقع السياسي، بينها تعديالت 
فبراير 2016 التي تمنح املعارضة مشاركة 
رقابية أوسع في البرملان، وحق عقد جلسة 
بـــرملـــانـــيـــة شـــهـــريـــة تـــحـــدد كـــتـــل املـــعـــارضـــة 
ــا أعـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث لــــم تــتــم  ــايـ جــــــدول وقـــضـ
أيــة جلسة فــي هــذا الــســيــاق، بــاإلضــافــة إلى 
الرقابية  النيابية  التحقيق  لــجــان  تشكيل 
وتــوســيــع الــحــريــات الــعــامــة. وبــخــالف ذلــك، 
فــقــد شــهــدت الــســنــتــني املــاضــيــتــني تضييقًا 
رهيبًا على الحريات العامة وعلى النشطاء 
ــة، وتــشــديــد  ــعــــارضــ والـــنـــقـــابـــيـــني وقــــــوى املــ
الــقــبــضــة عــلــى وســـائـــل اإلعــــــالم. وال يــبــدي 

الجزائر،  فــي  السياسيني  الفاعلني  غالبية 
السياسية،  املــعــارضــة  فــي صــف  خصوصًا 
بشأن  ســواء  بوتفليقة،  بمقترحات  تــفــاؤاًل 
ــأن عـــقـــد مــؤتــمــر  تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور أو بـــشـ
لــلــتــوافــق الــوطــنــي، عــلــى خلفية أن تــجــارب 
إصـــالحـــات ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة مماثلة 
تمت منذ اعتالء بوتفليقة سدة الحكم في 
إلــى أي تغيير  تـــؤدي  أن  الــعــام 1999، دون 
الــحــكــم وســلــوك السلطة،  فــي طبيعة نــظــام 
ــادة فـــي مــنــســوب الـــحـــريـــات وتــركــيــز  ــ أو زيــ
الديمقراطية الحقيقية واستقاللية القضاء 

واملؤسسة العدلية.
وأعــــرب الــنــاشــط الــســيــاســي فــي املــعــارضــة، 
ــة  ــن اعـــتـــقـــاده بــــأن »أيـ ــن دريــــهــــم، عـ حـــيـــدر بـ
تعديالت دستورية تطرح من قبل بوتفليقة 
لن تؤدي إلى زيــادة في مركزية السلطة أو 
تقاسمها بني مجموعات املصالح«، مشيرًا 
 نوايا جدية 

ً
إلى أنه »لو كانت للرئيس فعال

إلحـــــداث تــغــيــيــر فـــي املــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
وطبيعة نظام الحكم وإصالحات حقيقية، 
الثالث  العهدات  خــالل  بذلك  القيام  ألمكنه 
التي كان يتمتع فيها بقدرة أكبر«.  األولــى 
ــار بــن دريــهــم إلـــى تــجــارب التعديالت  وأشــ
اعتالء  التي تمت منذ  األربــعــة،  الدستورية 
بــوتــفــلــيــقــة ســــدة الــحــكــم فـــي الـــعـــام 1999، 
والــتــي  و2005،   2002 فـــي  والـــثـــانـــي  األول 
ــر خــاللــهــمــا تـــرســـيـــم الـــلـــغـــة األمـــازيـــغـــيـــة  ــ أقـ
وتجريم  ورسمية  وطنية  ثــم  وطنية  كلغة 
املـــســـاس بـــالـــرمـــوز الــوطــنــيــة، والـــثـــالـــث في 

2008 بــهــدف إلــغــاء الــقــيــد الــدســتــوري على 
بالترشح  لــه  مــا سمح  الرئاسية،  الــعــهــدات 
لوالية رئاسية جديدة في انتخابات 2009، 
ثم إقراره دستور فبراير 2016 ، والذي أعاد 
الرئاسية  الــواليــات  تحديد  بوتفليقة  فيه 
بــواليــتــني فــقــط، دون إدخــــال أيـــة تــعــديــالت 

عميقة على طبيعة النظام السياسي.
ــارب الــــتــــعــــديــــالت  ــ ــجــ ــ لـــيـــســـت إخـــــفـــــاقـــــات تــ
ــاء السلطة  الــدســتــوريــة الــســابــقــة، وعـــدم وفـ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــتــنــفــيــذ خـــطـــط إصـــالحـــات 
مــشــاورات طويلة  بشأنها  أجــرت  سياسية 
األمد مع الطبقة السياسية واملدنية فقط ما 
يدفع املراقبني إلى عدم األخذ بجدية اقتراح 
للدستور،  عميقة  تعديالت  بوتفليقة طرح 
لــكــن الـــظـــروف الــراهــنــة املــحــيــطــة بالرئيس 
والـــبـــالد عــلــى مــشــارف تسليم الــســلــطــة من 
قــبــلــه فـــي فـــتـــرة مـــنـــظـــورة، ال تــتــيــح لــلــقــوى 
الفاعلة في منظومة الحكم املغامرة بإحداث 
تغييرات عميقة ومفصلية في نظام الحكم 
وتوازن الصالحيات. وقال املحلل السياسي 
أحــســن خـــالص »نــظــريــًا، حــديــث بوتفليقة 
ــراء عــمــيــق لــلــدســتــور مــعــنــاه أن ذلــك  ــ عـــن إثـ
سيفضي إلى تغيير النظام الرئاسي بنظام 
ورد  الرئيس  رسالة  في  لكن   ،

ً
مثال برملاني 

بينما  فقط،  االقــتــراح  لــه سلطة  البرملان  أن 
تــرجــع ســلــطــة الـــقـــرار الــنــهــائــي فــي صياغة 
املقترحات الدستورية إلى الرئيس نفسه«، 
الفــتــًا إلـــى »اســتــمــرار نــفــس الــــروح املــركــزيــة 

والشمولية«.

تجارب سابقة تقلل التفاؤل 
بوعود بوتفليقة اإلصالحية

)Getty/يتوجه بوتفليقة للفوز باالنتخابات في إبريل )بالل بنسالم

تعليمات بالتصويت على التعديالت منتصف إبريل )العربي الجديد(

جديد،  دستور  لطرح  بوتفليقة  العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  يخطط 
في استفتاء شعبي، في سبتمبر/أيلول المقبل، في حال فوزه بوالية 
رئاسية جديدة، لكن غالبية الفاعلين السياسيين، خصوصًا المعارضين، 

ال يبدون تفاؤًال بهذا األمر، بناًء على تجارب سابقة

تقرير S C O O P

الحكم حتى العام 2034، وإعــادة صياغة 
مدنية  حماية  فــي  الجيش  دور  وتعميق 
األعلى  املجلس  موافقة  واشتراط  الدولة، 
للقوات املسلحة على تسمية وزير الدفاع، 
للصحافة  الــوطــنــيــتــني  الهيئتني  وإلـــغـــاء 

واإلعالم، تمهيدًا لعودة وزارة اإلعالم«.
قــال مصدر برملاني  على صعيد متصل، 
بـــارز فــي ائــتــالف األغلبية »دعـــم مصر«، 
إن عددًا من أعضاء االئتالف سيتقدمون 
ــأن بـــعـــض املـــــــواد الــتــي  ــات بـــشـ ــراحـ ــتـ ــاقـ بـ
لــم تشملها الــتــعــديــالت املــطــروحــة، وفــي 
ـــلـــزمـــة لــلــدولــة 

ُ
مــقــدمــتــهــا حــــذف املــــــواد امل

الحكومي  اإلنفاق  بتخصيص نسبة من 
لــقــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــبــحــث 
الــعــلــمــي بــواقــع 10 فــي املــائــة مــن الناتج 
تدريجيًا  اإلجمالي، وتصاعدها  القومي 
ــى تـــتـــفـــق مــــــع املـــــــعـــــــدالت الــــعــــاملــــيــــة،  ــتــ حــ
ــًا.  ــيــ ــعــ ــة تـــطـــبـــيـــقـــهـــا واقــ ــوبــ ــعــ بـــحـــجـــة صــ
وأضــاف املصدر، في تصريح خــاص، إن 
االقــتــراحــات ستشمل أيــضــًا حــذف املــادة 
تـــلـــزم مجلس  الـــتـــي  الـــدســـتـــور،  مـــن   241
النواب بإصدار قانون للعدالة االنتقالية 
يكفل كشف الحقيقة واملحاسبة، واقتراح 
ــة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــعـــويـــض  ــالـــحـ ــر املـــصـ ــ أطــ
ــة،  ــيــ ــًا لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الــــدولــ ــقــ الـــضـــحـــايـــا وفــ
عودة  على  نهائيًا  الطريق  قطع  بذريعة 
من  غيرها  أو  املسلمني  اإلخـــوان  جماعة 
الحياة  إلى ممارسة  التيارات اإلسالمية 
»كذلك ستشمل حذف  السياسية. وتابع 
املـــادة الــخــاصــة بــاقــتــراح مجلس الــنــواب 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
بناًء  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  ــراء  وإجـ
ــلـــب مــــوقــــع مــــن أغـــلـــبـــيـــة أعـــضـــاء  ــلـــى طـ عـ
مجلس النواب على األقل، وموافقة ثلثي 
أعــضــائــه، على اعــتــبــار أن املـــادة وضعت 
املالبسات  خلفية  على  احــتــرازي،  بشكل 
مرسي  الرئيس محمد  عــزل  التي شابت 
الــجــيــش(، نتيجة رفضه إجــراء  )مــن قبل 
ــبــــكــــرة«. ونــصــت  ــات رئـــاســـيـــة مــ ــابـ ــتـــخـ انـ
الــبــرملــان  مـــن الئــحــة  املـــادتـــان 136 و137 
بعد  الدستور،  تعديل  »إحالة طلب  على 
املــوافــقــة عــلــى مــبــدأ الــتــعــديــل، إلـــى لجنة 
وتقديم  لــدراســتــه،  التشريعية  الـــشـــؤون 
تــقــريــر عـــنـــه، يــتــضــمــن صــيــاغــة مــشــروع 
املــــواد املــعــدلــة خـــالل 60 يــومــًا مــن تــاريــخ 
اإلحالة، مع أحقية كل نائب، لديه اقتراح 
أو دراســة أو بحث في شأن طلب تعديل 
الــــدســــتــــور، أن يـــقـــدمـــه لـــرئـــيـــس املــجــلــس 
 خالل ثالثني يومًا من تاريخ إحالة 

ً
كتابة

التعديل إلى اللجنة«.

املــصــري عــلــى أنـــه »لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الــنــواب، طلب  مس أعــضــاء مجلس 

ُ
أو لخ

تعديل مــادة، أو أكثر من مــواد  الدستور، 
ومــنــاقــشــة املــجــلــس طــلــب الــتــعــديــل خــالل 
تــاريــخ تسلمه، وإصــدار  ثالثني يومًا مــن 
قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا 
الــطــلــب ال  ُرفـــض  وإذا  أعــضــائــه.  بأغلبية 
يجوز إعادة طلب تعديل املواد ذاتها قبل 

حلول دور االنعقاد )السنوي( التالي«. 
ــدة أغــلــبــيــتــه  ــؤيــ ويــســتــهــدف الـــبـــرملـــان، املــ
السيسي،  الفتاح  عبد  للرئيس  الكاسحة 
ــــاص  ــخـ ــ ــيــــف الــــــــجــــــــدول الـــــزمـــــنـــــي الـ ــثــ ــكــ تــ
الدستور، بهدف تمريرها في  بتعديالت 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، اســتــغــالاًل لــأوضــاع 
ــيـــة، وحــــالــــة الــصــمــت  ــلـ الــســيــاســيــة الـــداخـ
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، عــلــى ضـــوء انــشــغــال 
ــات املــرتــبــطــة  ــ ــاألزمـ ــ ــات املـــتـــحـــدة بـ ــ ــــواليـ الـ
ــمـــت  بــــالــــرئــــيــــس دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، وصـ
املشتركة  باملصالح  ارتــبــاطــًا  األوروبــيــني 
ــي مـــلـــفـــات مــثــل  ــ ــري فـ ــ ــــصـ ــام املـ ــظــ ــنــ ــع الــ ــ مـ
التسليح ومكافحة الهجرة غير الشرعية. 
ــم تـــتـــن أي مــــن الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة  ــ ولـ
الدستور  تعديالت  إزاء  متشددة  مواقف 
السيسي حتى  لتكريس سلطات  الرامية 
قدمًا  املضي  األخير على  ما يشجع  اآلن، 
في تمريرها قبل حدوث أي تطورات على 
خصوصًا  الدولية،  أو  اإلقليمية  الساحة 
ــرامــــب فــي  ــتــ ــة بــ ــ ــاحــ ــ ــــاالت اإلطــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع احـ
االنتخابات األميركية املقررة العام املقبل، 
ــع قـــدوم  وإمـــكـــانـــيـــة عــرقــلــة الـــتـــعـــديـــالت مـ
رئيس من الحزب الديمقراطي على غرار 
الرئيس السابق باراك أوباما. وتستهدف 
»مد  الــدســتــور  على  املقترحة  التعديالت 
فترة الرئاسة من أربــع إلى ست سنوات، 
لواليتني  بــالــتــرشــح  للسيسي  والــســمــاح 
جـــديـــدتـــني بــعــد انـــتـــهـــاء واليـــتـــه الــثــانــيــة 
فــي الــعــام 2022، مــا يعني اســتــمــراره في 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر برملانية مطلعة أن رئيس 
العال،  النواب املصري، علي عبد  مجلس 
تــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن مــؤســســة الــرئــاســة 
ــات تـــعـــديـــالت  ــاقـــشـ ــنـ بـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة مـ
الــدســتــور، وعــدم االلــتــزام بالحد األقصى 
لــلــمــواعــيــد املــنــظــمــة فـــي الئــحــة الــبــرملــان، 
ــتــــعــــديــــالت  بـــــهـــــدف الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى الــ
أبعد  على  املقبل  إبريل/نيسان  منتصف 
ــقـــديـــر، حـــتـــى يــمــكــن إجـــــــراء االســتــفــتــاء  تـ
الــشــعــبــي قــبــيــل بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان في 

السادس من مايو/أيار املقبل.
ــــث خــــاص  ــديـ ــ ــي حـ ــ ــت املـــــــصـــــــادر، فــ ــ ــالــ ــ وقــ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــعــلــيــمــات 
ــلـــى انـــتـــهـــاء لــجــنــة  الـــرئـــاســـيـــة شـــــــددت عـ
الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة فــــي الــــبــــرملــــان مــن 
مــنــاقــشــة الـــتـــعـــديـــالت قـــبـــل انـــتـــهـــاء املــــدة 
املحددة الئحيًا، وعدم التوسع في إجراء 
جــلــســات الــــحــــوار املــجــتــمــعــي مـــع الــقــوى 
الــســيــاســيــة، بــحــيــث تــقــتــصــر عــلــى بعض 
ــة، مــنــبــهــة إلــــى صــعــوبــة  ــيـ ــزاب املـــوالـ ــ ــ األحـ
ــام رمـــضـــان،  ــ ــــالل أيــ ــراء االســـتـــفـــتـــاء خـ ــ ــ إجـ
ــن الـــنـــاخـــبـــني  ــ ــًا مـ ــ ــزوفـ ــ ــا ســـتـــشـــهـــد عـ ــهــ ألنــ
ــواء الــصــيــام.  ــ عــلــى الــتــصــويــت بــســبــب أجـ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن عــبــد الـــعـــال قــدم 
مـــوعـــد مــنــاقــشــة مـــشـــروع تــقــريــر الــلــجــنــة 
العامة بشأن التعديالت إلى غد األربعاء 
بداًل من األحد املقبل، للتصويت على مبدأ 
التقرير  إحالة  ثم  ومــن  الدستور،  تعديل 
ــى الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة لـــبـــدء مــنــاقــشــة  إلــ
الــتــعــديــالت بــشــكــل تــفــصــيــلــي خــــالل مــدة 
بالتصويت  إيذانًا  يومًا،  ستون  أقصاها 
عليها بموافقة ثلثي عدد أعضاء البرملان، 
خالل  الستفتائه  الشعب  على  وعرضها 
ثــالثــني يــومــًا مــن تــاريــخ مــوافــقــة مجلس 
املـــادة 226 مــن الدستور  الــنــواب. ونصت 

برلمان السيسي يستعجل التعديالت
استغالل للصمت الدولي ولألوضاع الداخلية

يستهدف البرلمان 
المصري، تكثيف 

الجدول الزمني الخاص 
بتعديالت الدستور، 

بهدف تمريرها 
بسرعة، استغالًال 

لألوضاع السياسية
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غريفيث ولوليسغارد يضغطان في صنعاء لتطبيق اتفاق الحديدة
تــســتــمــر الـــجـــهـــود األمـــمـــيـــة ملـــحـــاولـــة تطبيق 
اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، 
الشرعية  الحكومة  ع بني 

ّ
اليمن، واملوق غربي 

ــانــــون األول  والـــحـــوثـــيـــني، فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــ
املاضي، مع وصول املبعوث األممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة االنتشار 
ــيــــني فــــي مــحــافــظــة  ــدولــ ــبــــني الــ ــراقــ وفــــريــــق املــ
الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسغارد، أمس 
اإلثنني، إلى العاصمة صنعاء، الواقعة تحت 

سلطة الحوثيني.
وأفــاد مصدر مسؤول في مطار صنعاء، بأن 

»لوليسغارد وصل إلى صنعاء آتيًا من مدينة 
عدن، جنوبي اليمن«، لعقد لقاء مع غريفيث. 
وســبــق لــلــجــنــرال الــدنــمــاركــي أن عــقــد خــالل 
لقاءات مع مسؤولني  املاضية،  القليلة  األيــام 
فــي الــحــكــومــة اليمنية فــي عــــدن، مــقــدمــًا لهم 
خطة أعدها لتنفيذ اتفاق استوكهولم وآلية 
الــحــديــدة، تشمل  إلعـــادة االنتشار فــي مدينة 
آمنة  ممرات  ستؤمن  معزولة  مناطق  إيجاد 
لــلــمــســاعــدات واألعــــمــــال اإلنــســانــيــة، وســيــتــم 

وضعها بني الطرفني وتديرها قوات دولية.
ــزامــــن وصــــــل غـــريـــفـــيـــث إلــــــى صــنــعــاء  ــتــ ــالــ وبــ

منصور هــادي، أن »ثــورة 11 فبراير امتداد 
لتجسيد  وذكــرى  اليمنية،  للثورات  طبيعي 
ــاف في  االصــطــفــاف الــوطــنــي الــكــبــيــر«. وأضــ
افــتــتــاحــيــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »14 أكــتــوبــر« 
ــذا الــيــوم  ــه »فــــي مــثــل هــ ــــس، أنــ الــرســمــيــة، أمـ
الــــوطــــن  شـــــبـــــاب  افــــــتــــــرش   2011 عــــــــام  مــــــن 
مـــيـــاديـــن صـــنـــعـــاء وعــــــدن وتـــعـــز ومــخــتــلــف 
اليمنيني  املحافظات يحملون طموح وآمال 
فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل عــــــــادل مـــــشـــــرق، مــســتــنــديــن 
إلــــى نـــضـــال ســلــمــي انــطــلــق فـــي املــحــافــظــات 
لإقصاء  رافــضــًا   2007 عـــام  مــنــذ  الجنوبية 
والتهميش واالســتــحــواذ«. وأكـــد  أنــه »كــان 
لــصــمــود الــشــبــاب الــذيــن افــتــرشــوا املــيــاديــن 
الــدور  التغيير  بكل عفوية وإصــرارهــم على 
األهـــم فــي إنــجــاز االنــتــقــال السلمي للسلطة 
الدولة  ببنية  املساس  دون  حضاري  بشكل 

ومؤسساتها وأنظمتها وهياكلها«.
ــّمــــن« هــــادي مـــا ســمــاه »الــــــدور املــحــوري  و»ثــ
الـــتـــعـــاون  لـــلـــســـعـــوديـــة وبـــقـــيـــة دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي مــــنــــاصــــرة أهــــــــداف الـــشـــبـــاب 
ومساعدة اليمن على إنجاز التغيير سلميًا، 
من خالل املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
لتأسيس وتعزيز مبدأ املشاركة الوطنية في 
إدارة السلطة والتحضير ملؤتمر حوار وطني 
جـــامـــع، يــمــثــل كـــل شـــرائـــح وأطـــيـــاف املجتمع 
ــًا«.  ــًا وغــــربــ ــرقـ ــمــــااًل وجـــنـــوبـــًا، شـ الـــيـــمـــنـــي، شــ
ديمقراطيًا  السلطة  انتقال  »عملية  أن  ورأى 
نموذجًا مشرفًا  2012، شّكلت  فبراير   21 في 
ولم  الشعب  إرادة  وعـــززت  السلمي،  للتغيير 

للتشاور مع الحوثيني ورئيس فريق املراقبني 
الدوليني، حول سبل تنفيذ اتفاق استوكهولم. 
وذكــر املصدر أن »غريفيث وصل إلى املدينة 
آتيًا من العاصمة األردنية عّمان، التي يوجد 
فيها مكتبه«. وأضاف أن »املبعوث األممي لم 
يــدل بــأي تصريحات حــول زيــارتــه ومدتها«. 
وعدا عن لقائه لوليسغارد، سيعقد غريفيث 

لقاءات مع مسؤولني حوثيني.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر املــتــحــدث بــاســم الحكومة 
اليمنية، راجح بــادي، في أحاديث صحافية، 
أمس، أن »اتفاق استوكهولم أصبح في غرفة 
اإلنـــعـــاش بــســبــب رفـــض مــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بــنــوده«. كما  بشكل قاطع تنفيذ أي بند مــن 
أكــثــر  ــكـــون  تـ ــدأت  ــ بــ رأى أن »الـــلـــغـــة األمـــمـــيـــة 
رت األمم املتحدة من عدم 

ّ
وضوحًا، بعدما حذ

القدرة على الوصول إلى مطاحن الحبوب في 
بسبب  يحصل  »ذلـــك  أن  مضيفًا  الــحــديــدة«، 
ت مليشيات الحوثي«. وتمنى أن »تكون 

ّ
تعن

هناك خطوات فعلية إلنقاذ اليمنيني«. 
ــبــــرايــــر/ شــبــاط  ــورة 11 فــ ــ ــ أمـــــا بــمــنــاســبــة ثـ
اليمنية، فاعتبر رئيس الجمهورية، عبدربه 

تمارس اإلقصاء وضّمت كل القوى السياسية 
واالجتماعية في بوتقة واحدة ولم تعاد أحدًا 

أو تفتح سجالت ألحد«.
ــــالم الــحــوثــيــني  ــادت وســــائــــل إعــ ــ ــ مـــيـــدانـــيـــًا، أفـ
بــأن التحالف الــســعــودي اإلمــاراتــي والــقــوات 
الـــشـــرعـــيـــة »قـــصـــفـــوا بــاملــدفــعــيــة والـــعـــيـــارات 
الــرشــاشــة قــريــة الــشــجــن بمدينة الــدريــهــمــي، 
واســتــهــدفــوا بــأكــثــر مــن 33 قــذيــفــة ممتلكات 
املــواطــنــني فـــي مــنــطــقــة الــشــجــن. كــمــا قصفوا 
واستهدفوا  الكوعي،  قرية  جنوب  باملدفعية 
فيما  وأحــيــاء سكنية،  املــطــار  مماثل  بقصف 
حــلــق الــطــيــران الــحــربــي للتحالف فــي أجـــواء 

مدينة الحديدة«.
وذكــر مصدر حوثي أن »طيران العدوان شن 
خمس غارات على مديرية الظاهر بمحافظة 
صعدة، وأربع غارت على مناطق متفرقة من 
مديرية كــتــاف، وشــن غــارة على منطقة بني 

صياح بمديرية رازح الحدودية«.
 طيران التحالف السعودي 

ّ
وفي صعدة، شن

ــارت عــلــى مــديــريــة بــاقــم،  ــ اإلمــــاراتــــي ثــــالث غـ
باملديرية  املواطنني  ممتلكات  تعرضت  فيما 
مكثف.  ومدفعي سعودي  لقصف صاروخي 
 طــيــران التحالف ثــالث غـــارات على 

ّ
كما شــن

فــي محافظة  كــشــر  بــمــديــريــة  املــنــدلــة  منطقة 
تل مواطن بانفجار قنبلة عنقودية 

ُ
حجة. وق

منطقة  على  وقــت سابق  فــي  الطيران  ألقاها 
استهداف  وتــم  املــيــر،  بكيل  بمديرية  عــزمــان 

منطقة املزرق بمديرية حرض بثالث غارات.
)العربي الجديد، األناضول( غريفيث في صنعاء أمس )محمد حويس/فرانس برس(

متابعة

اتفاق استوكهولم أصبح 
في غرفة اإلنعاش بسبب 

رفض الحوثي تنفيذه

أزمة »النهضة«: إلزام إثيوبيا باجتماع سداسي في فبراير

القاهرة ـ العربي الجديد

ــهـــدت الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــخـــاصـــة بــمــلــف ســد  شـ
جاءت  تطورات جديدة،  اإلثيوبي  النهضة 
بمثابة التنفيذ الفعلي لالتفاقات الجديدة 
بـــني مــصــر والـــــســـــودان، والـــتـــي تــعــّهــد بها 
ــيـــس الــــســــودانــــي عـــمـــر الــبــشــيــر خـــالل  الـــرئـ

زيارته األخيرة للقاهرة. 
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن 
التي  الثالثية  القمة  خــالل  أبـــدى  الــســودان 
شهدتها أديس أبابا، بني البشير والرئيس 
ــفـــتـــاح الــســيــســي ورئـــيـــس  املــــصــــري عـــبـــد الـ

الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، موقفًا سودانيًا 
املصرية  للرؤية  كامل  بشكل  داعمًا  جديدًا 
في ما يتعلق بالحلول الالزمة إلنهاء أزمة 
الجديد«،  »العربي  لـ املصادر،  وقالت  السد. 
إنه في الوقت الذي كانت تماطل فيه أديس 
أبابا لعقد اجتماعات جديدة إلنهاء األمور 
املخاوف املصرية، وذلك  العالقة، ومناقشة 
بسبب األزمــات الداخلية التي تعاني منها 
إثــيــوبــيــا وتسببت فــي تــأخــر أعــمــال الــســد، 
دعـــم الـــســـودان مــوقــف مــصــر لعقد اجتماع 
الثالثية  القمة  البشير خالل  أكد  إذ  سريع، 
أن ذلـــك مطلب مــشــتــرك، وهـــو مــا أســفــر عن 
تــحــديــد يــــوم 20 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــحــالــي 
على  املصرية،  العاصمة  في  اجتماع  لعقد 
مستوى وزراء الري والخارجية في البلدان 
فــي ضوء  املصرية  املطالب  لبحث  الــثــالثــة، 

التحالف الجديد مع الخرطوم.
ــــالل الــقــمــة  ــه تــــم خـ ــ وأوضــــحــــت املــــصــــادر أنـ
الثالثية التأكيد على أن اتفاق املبادئ املوقع 
بني األطراف الثالثة في مارس/ آذار 2015، 
املائية  بالحصة  اإلضــــرار  عــدم  على  ينص 
لدول املصب، وهو ما بدت مخالفته واضحة 
في الوقت الراهن من الجانب اإلثيوبي، إذ 
أكد السودان تضامنه الكامل مع مصر في 
القاهرة  باستغالل  رحــب  كما  اإلطــــار،  هــذا 
بنحو  املــقــدرة  الــســودانــيــة  الحصة  لفائض 

10 مليارات متر مكعب. 
وقــالــت املــصــادر »فـــي الــســابــق كــانــت مصر 
تصطدم بموقف السودان الداعم إلثيوبيا، 

إال أن األمر هذه املرة بات مختلفًا«، مشددة 
على أنه في حال عدم استجابة أديس أبابا 
لــلــمــطــالــب املــصــريــة الــســودانــيــة، ستتوجه 
القاهرة مباشرة إلدخــال طــرف دولــي آخر، 
يها له. وكشفت 

ّ
وهو ما أكدت الخرطوم تبن

املــصــادر أن مصر لــّوحــت لــدوائــر مسؤولة 
فــي إثــيــوبــيــا بــإمــكــانــيــة الــتــطــرق إلـــى اتــفــاق 
املـــــبـــــادئ، وتـــعـــديـــلـــه أو إلـــغـــائـــه، بــمــبــاركــة 

وترحيب سودانيني. 
ــلــــى أن األطـــــــــــراف الــــثــــالثــــة لــم  وشــــــــــددت عــ
يــتــوصــلــوا إلـــى رؤيــــة مــوحــدة بــعــد لكيفية 
ــامــــل مـــــع قـــضـــيـــة مـــــــلء خـــــــــزان الـــســـد  ــعــ ــتــ الــ
ــن املـــــــوارد  ــ ــة الـــتـــحـــقـــق مـ ــ ــيـ ــ والـــتـــشـــغـــيـــل وآلـ
بصدد  القاهرة  أن  مؤكدة  املتوفرة،  املائية 
ــددًا في  ـــرح مـــشـــاركـــة الــبــنــك الــــدولــــي مـــجـ طـ
ــتـــه الـــخـــرطـــوم  ــات، بـــعـــدمـــا رفـــضـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ املـ

وأديس أبابا في وقت سابق.
يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الـــذي قــال فيه السفير 
ــمـــود  ــبــــد املـــحـ ــرة عــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـــــســـــودانـــــي فـــــي الـ
عــبــد الــحــلــيــم، إن الــقــمــة الــثــالثــيــة بــني مصر 
والــســودان وإثــيــوبــيــا، الــتــي شهدتها أديــس 

ــاد  ــامــــش اجــــتــــمــــاعــــات االتــــحــ ــلـــى هــ ــا عـ ــ ــابـ ــ أبـ
التعاون اإلقليمي،  األفريقي، تأتي في إطــار 
الذي سيعود باإليجاب على شعوب املنطقة، 
مضيفًا أن القمة تأتي بهدف إحداث تقدم في 
املفاوضات الخاصة بسد النهضة، بما يعزز 
ــدول الـــثـــالث، ويــحــافــظ على  ــ الــتــنــمــيــة فـــي الـ
السيسي  الـــدول. وكــان  لتلك  املائية  الحقوق 
قد تسلم رئاسة مصر لالتحاد األفريقي من 
رئيس روانــدا، بول كاغامي، األحــد املاضي. 
وأكـــــد الــســيــســي أن مــصــر ســتــعــمــل جــاهــدة 
عــلــى مـــواصـــلـــة طـــريـــق اإلصــــــالح املــؤســســي 
والــهــيــكــلــي واملــــالــــي لـــالتـــحـــاد، واســتــكــمــال 
ــاء ملنظمتها  الـــــدول األعـــضـ ُمــلــكــيــة  تــرســيــخ 
القارية، وسعيه نحو تطوير أدوات وقدرات 
وآمال  تطلعات  لتلبية  ومفوضيته  االتحاد 
االتحاد،  لتقاليد  ووفقًا  األفريقية.  الشعوب 
فــقــد عــقــدت جــلــســة مــغــلــقــة لــلــقــادة ورؤســــاء 
األفريقية، استعرض  الــدول  دول وحكومات 
ــدا بـــول كــاغــامــي، الــذي  ــ خــاللــهــا رئــيــس روانـ
انتهت مدة رئاسته لالتحاد، ما أنجزه على 

صعيد اإلصالح املؤسسي. 
ويتضمن سجل العالقة اإلثيوبية املصرية 
عددًا من العوامل املشتركة واملتباينة ضمن 
الواقع  وتــطــّور  للبلدين  الجغرافي  العامل 
هذه  وتــدفــع  واإلقــلــيــمــي.  املحلي  السياسي 
العوامل، بحكم توازنات معينة، إلى تقارب 
 عن إرث التعايش اإلنساني 

ً
وتباعد، فضال

الــضــارب بــجــذوره فــي تــاريــخ الحضارتني 
الفرعونية والحبشية.

خاص

في حال تعنت إثيوبيا 
تخطط مصر إلشراك 

طرف دولي

اضطرت إثيوبيا، جراء 
التقارب المصري السوداني، 

إلى الموافقة على عقد 
اجتماع في القاهرة في 

20 فبراير/ شباط الحالي، 
لوزراء الري والخارجية في 
الدول الثالث، فيما لوحت 

مصر لدوائر مسؤولة 
في إثيوبيا بإمكانية المّس 

باتفاق المبادئ

الجزائر
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  شرق
      غرب

15 اتفاقية بين الكويت 
واألردن

اتفاقية   15 والــكــويــت  األردن  ـــع 
ّ
وق

ومــذكــرة تــفــاهــم وبــرامــج تنفيذية 
ــــاالت الــــتــــعــــاون بــن  ــــجـ لـــتـــعـــزيـــز مـ
البلدين، خالل زيارة رئيس الوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ جــــابــــر املــــبــــارك 
ــّمـــان،  ــــى عـ الـــصـــبـــاح )الـــــصـــــورة( إلـ
تــزامــنــا مــع انــعــقــاد أعــمــال الــــدورة 

الرابعة للجنة العليا املشتركة.
)العربي الجديد، قنا(

دعوات للتحقيق 
بانتهاكات قوات األمن 

السودانية
حـــثـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ــدة، أمــــس  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ووتــــــــــش« األمـــــــــم املـ
االثـــــــــنـــــــــن، عـــــلـــــى الــــتــــحــــقــــيــــق فـــي 
قــوات  ارتكبتها  الــتــي  االنــتــهــاكــات 
املتظاهرين  السودانية ضد  األمــن 
ــنــــاهــــضــــن لـــلـــحـــكـــومـــة. ودعـــــت  املــ
املــنــظــمــة مــجــلــس حــقــوق اإلنــســان 
الـــتـــابـــع لـــأمـــم املـــتـــحـــدة ملــعــالــجــة 
أزمــة حقوق اإلنــســان في السودان 
ــارس/ آذار املــقــبــل.  ــ فـــي اجــتــمــاع مـ
ــا  ــهــ وأشــــــــــــــــارت املــــنــــظــــمــــة إلـــــــــى إنــ
»حصلت على لقطات فيديو تظهر 
للقوة  الحكومية  القوات  استخدام 
املــفــرطــة وانــتــهــاكــات مـــروعـــة ضد 

املتظاهرين«.
)أسوشييتد برس(

القائم بأعمال وزير 
الدفاع األميركي 

في أفغانستان
الدفاع  القائم بأعمال وزيــر  وصــل 
ــي بـــــاتـــــريـــــك شــــانــــاهــــان  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس االثـــــنـــــن، إلـــى 
زيـــــــــارة  أول  فـــــــي  أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
 يـــقـــوم بـــهـــا بـــعـــد تـــولـــيـــه مــنــصــبــه. 
مــــشــــاركــــة  املـــــهـــــم  »مــــــــن  إن  وقــــــــــال 
املحادثات  في  األفغانية  الحكومة 
الــرامــيــة إلــى إنــهــاء الــحــرب الــدائــرة 
منذ 17 عاما«، مضيفا أنه لم يتلق 
بــتــقــلــيــص  تــعــلــيــمــات  اآلن  ــتـــى  »حـ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــيــــركــ ــــوات األمــ ــقــ ــ حـــجـــم الــ
ــنــــدي فــي  ــو 14 ألــــــف جــ ــم نـــحـ تـــضـ

أفغانستان«.
)رويترز(

بريطانيا تستعرض
قواها العسكرية قريبًا

ــاع الــبــريــطــانــي  ــ ــدفـ ــ أعـــلـــن وزيــــــر الـ
غــافــن ولــيــامــســون، أمـــس االثــنــن، 
ــعـــار )بــريــطــانــيــا الــعــاملــيــة(  أن »شـ
الذي رفعته رئيسة الوزراء تيريزا 
مـــــاي لـــيـــس مـــجـــرد تــعــبــيــر بــلــيــغ، 
مستعدة  ســتــكــون  بــريــطــانــيــا  ألن 
العسكرية  عضالتها  الســتــعــراض 
بعد مــغــادرة االتــحــاد األوروبــــي«. 
العاملية  اللعبة  أن  »بــمــا  وأضــــاف: 
ــدة ســــتــــكــــون فــــــي مــلــعــب  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ  الــ
نــكــون مستعدين  عــاملــي، يــجــب أن 
ــــل مــصــالــحــنــا«.  لــلــتــنــافــس مــــن أجـ
وجـــــاء كـــالمـــه فـــي خـــضـــّم مــســاعــي 
مـــاي لتشكيل تــوافــق حـــول اتــفــاق 
»بريكست« في أوروبا وفي الداخل 

البريطاني.
)رويترز(

تحقيق مشترك للندن
وصوفيا حول هجوم 

سالزبري
أعــلــنــت الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة في 
ــا هــوبــكــيــنــز، أمـــس  ــمـ بـــلـــغـــاريـــا، إيـ
االثنن، أن »لندن وصوفيا تجريان 
تحقيقا حول شخص ثالث يشتبه 
الكيميائي  الــهــجــوم  فــي  بضلوعه 
)البريطانية  سالزبري  مدينة  في 
في 4 مارس/ آذار املاضي(«. وقالت 
ــمـــر صـــحـــافـــي،  ــــي مـــؤتـ هـــوبـــكـــنـــز فـ
ــه »نــــواصــــل شــــراكــــة وثـــيـــقـــة مــع  ــ  إنـ
فريق مشترك«. وحدد تقرير نشره 
املوقع االستقصائي »بيلينغكات« 
ــوع املـــــاضـــــي مـــشـــتـــبـــهـــا بــه  ــ ــبــ ــ األســ
املخابرات  فــي  ثالثا، وهــو ضــابــط 
ــعــــروف   الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة مــ
بــــاســــم مـــســـتـــعـــار وهـــــــو ســـيـــرغـــي 

فيدوتوف«.
)فرانس برس(

ــدر الــقــائــمــون عــلــى مــؤتــمــر مــيــونــخ لأمن  أصـ
إن عصرًا جديدًا  االثــنــن، يقول  أمــس  تقريرًا، 
مـــن املــنــافــســة بـــن الـــقـــوى الــعــاملــيــة الــكــبــرى، 
كالصن والــواليــات املتحدة وروســيــا، يجعل 
الــعــالــم فـــي مــواجــهــة مــســتــقــبــل أكـــثـــر عــدائــيــة 
ويــصــعــب الــتــكــهــن بـــه. ويــهــدف الــتــقــريــر الــذي 
ــنـــوان »األحـــجـــيـــة الـــكـــبـــرى: من  ــدر تــحــت عـ صــ
سيفك الــطــالســم؟«، إلـــى وضـــع جـــدول أعــمــال 
الزعماء املشاركن في املؤتمر األمني السنوي 
الــذي يبدأ بعد غــد، الخميس. ويأتي املؤتمر 
بعد وقــت قصير من إعــالن الــواليــات املتحدة 
تعليق التزامها بمعاهدة تاريخية للصواريخ 
الــنــوويــة مــع روســيــا، كما يتزامن مــوعــده مع 
الــتــوتــرات الصينية األمــيــركــيــة. وبــحــســب ما 
خلص إليه التقرير، فإنه »في ضوء التطلعات 
وبكن  واشنطن  فــي  الــســائــدة  االستراتيجية 
ومــوســكــو، يــتــحــول الــتــكــهــن بــعــهــد جــديــد من 
املنافسة بن القوى الكبرى إلى نبوءة تتحقق 
على ما يبدو«. وأضاف »إذا أعد الجميع لعالم 
عدائي فإنه يكاد يصبح في حكم املحتوم أن 
فترة مــا بعد الــحــرب الــبــاردة وحــالــة التفاؤل 
يتضح  لــم  »لكن  انتهت«.  بها  املرتبطة  الــعــام 
شــكــل الــنــظــام الــجــديــد الــــذي ســيــظــهــر... وهــل 

ستكون الفترة االنتقالية سلمية«.
ــلـــى بــرلــن  ــإنــــه يـــتـــعـــن عـ ووفــــقــــا لـــلـــتـــقـــريـــر، فــ
فعالية  أكــثــر  نحو  على  معا  العمل  وبــاريــس 
لتعزيز قدرة االتحاد األوروبي »غير املستعد 
جــيــدًا« لــلــتــعــامــل مــع املــنــافــســة املــحــتــدمــة بن 
القوى الكبرى. وأضــاف »ومن غير املرجح أن 
العاصمتن  فــي  الــداخــلــيــة  الــســيــاقــات  تصبح 
الــعــام املقبل سيظهر ما  لــذا فــإن  أقــل تعقيدًا، 

أم  الخالفات  التغلب على  املمكن  مــن  كــان  إذا 
هدرت«. مع العلم أن الرئيس 

ُ
أن فرصة أخرى أ

ــرر مــقــاطــعــة  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــ
املؤتمر، فيما ترددت أنباء عن أن غيابه يعود 
إلى تصاعد الخالفات مع أملانيا حول مشروع 

»السيل الشمالي-2« مع روسيا. 
وفي السياق، حث رئيس مؤتمر ميونخ لأمن 
أملاني سابق  وهــو سفير  إيشنغر،  فولفغانغ 
لـــدى واشــنــطــن، صــنــاع الــســيــاســة فـــي الــقــوى 
املتوسطة كاالتحاد األوروبي على فعل املزيد 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــام عــاملــي لــيــبــرالــي. وأشـــار 
إيشنغر في مقابلة صحافية إلى أن الترسانة 
ــة الــفــرنــســيــة يــنــبــغــي أن تـــهـــدف إلـــى  ــنـــوويـ الـ
كله وليس فرنسا  األوروبــــي  االتــحــاد  حماية 
وحدها. وأضاف ملجموعة فونكه الصحافية 
األملــانــيــة أن هـــذا يــعــنــي أنـــه يــتــعــن عــلــى دول 
االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي تـــقـــاســـم كـــلـــفـــة صــيــانــة 

األسلحة النووية الفرنسية.
ميركل  أنجيال  األملانية  املستشارة  وستلقي 
كلمة أمـــام املــؤتــمــر، يــوم السبت املــقــبــل، فيما 
لــهــا في  فــتــرة  ينتظر أن تستغل مــيــركــل آخـــر 
مــنــصــبــهــا لــلــتــركــيــز عـــلـــى ســـيـــاســـة خــارجــيــة 

تهدف إلى إحياء التعددية والدفاع عنها.
وتــطــرق الــتــقــريــر إلـــى قـــوى أخــــرى متوسطة، 
وقــــــال إن »ســــجــــاالت خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
االتحاد األوروبي ستستمر في التأثير سلبا 
عــلــى جــانــبــي الـــقـــنـــال اإلنـــكـــلـــيـــزي لـــســـنـــوات«. 
وبــالــحــديــث عـــن الـــشـــرق، قـــال الــتــقــريــر »ربــمــا 
يضطر من يعولون على اليابان لتعزيز األمن 

في شرق آسيا إلى خفض سقف توقعاتهم«.
)رويترز(

لــم تــتــردد بولندا فــي املــوافــقــة على استضافة املؤتمر الـــذي دعــتــه إلــيــه الــواليــات 
املتحدة حول الشرق األوســط، على أمل تعزيز عالقاتها مع واشنطن والحصول 
على حماية أكبر من روسيا، لكن رهانات بولندا لن تكون بمنأى عن املخاطر. إيران، 
رت صراحة من أنه ستكون هناك تداعيات 

ّ
 عدائيا، حــذ

ً
التي تعتبر املؤتمر عمال

»املبررات  أن  اإليرانية  الخارجية  اعتبرت وزارة  بولندا، بعدما  الحدث على  لهذا 
وأن  مقبولة«،  غير  املؤتمر  استضافة  أجــل  من  البولندية  الحكومة  قدمتها  التي 
البولندين »عليهم أن يدركوا العواقب«. كما يخشى بعض املراقبن السياسين 
من أن تخاطر الحكومة البولندية بمزيد من العزلة في أوروبا عن طريق االنحياز 
إلى واشنطن في قضية تعارض فيها القوى األوروبية الرئيسية بشدة سياسات 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وفــي السياق، قــال مدير مكتب املجلس األوروبـــي للعالقات الخارجية في وارســو، 
بيوتر بوراس، »ما يقلقني هو أن الحكومة البولندية تضع كل بيضها تقريبا في 
الرهان  املتحدة، وإنما في سلة ترامب.  الــواليــات  سلة ترامب. ليس حتى في سلة 
على ترامب يذهب بعيدًا للغاية«. وأضاف بوراس »كل هذا على حساب العالقات مع 
شركاء االتحاد األوروبي، وحتى على حساب وحدة حلف شمال األطلسي«. ويرغب 
قــاعــدة عسكرية دائــمــة للواليات املتحدة وقــالــوا إنه  إقــامــة  فــي  البولنديون  الــقــادة 
يمكن تسميتها »فورت ترامب«، بالرغم من أن الخيارات األخرى، بما فيها عمليات 

االنتشار الدوري للقوات األميركية، تعد خيارات أكثر واقعية.
)أسوشييتد برس(

الحرس الثوري اإليراني: 
إذا هاجمونا فسنمحو 

تل أبيب وحيفا

باسيل: لبنان لن يشارك 
في مؤتمر وارسو بسبب 

حضور إسرائيل

المواجهة 
األميركية اإليرانية

واشنطن، طهران، بيروت 
العربي الجديد

ــمــــر وارســــــــــــو، الـــــذي  ــة مــــؤتــ ــيـ ــشـ عـ
ــاء وبــــعــــد غــد  ــ ــعــ ــ ــدًا األربــ ــ ــقـــد غــ ــعـ ُيـ
الــخــمــيــس، بـــدعـــوة مـــن الـــواليـــات 
املتحدة، لبحث األوضاع في الشرق األوسط، 
تـــحـــديـــدًا مــلــف إيــــــران وســـبـــل كــبــح نــفــوذهــا 
ــى الـــعـــراق  ــ ــة إلـ املـــتـــســـع إقــلــيــمــيــا مــــن ســــوريــ
التوقعات  عــن   

ً
فضال اليمن،  وحتى  ولبنان 

بــاســتــغــالل أمــيــركــا للمؤتمر لــبــدء الــتــرويــج 
لخطة اإلمالءات األميركية لتصفية القضية 
القرن«،  املعروفة باسم »صفقة  الفلسطينية 
بـــدا واضـــحـــا حــجــم الــتــحــشــيــد املــتــبــادل بن 
ــيـــــن، والـــــــذي انـــخـــرط  ــ ــرانـ ــ األمـــيـــركـــيـــن واإليـ
فيها بشكل مباشر املسؤولون السياسيون 

والعسكريون. 
الخارجية األميركي مايك  وبينما بدأ وزير 
ــــس االثــــنــــن، مــــن املـــجـــر جــولــة  بـــومـــبـــيـــو، أمـ
ــيـــة بــهــدف إنــجــاح املــؤتــمــر الــبــولــنــدي  أوروبـ
وزيــادة الضغط على إيــران، ال سيما بعدما 
ــة  ــ ــيــ ــ األوروبــ الـــــــــدول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  نــــــأى 
 عـــن مـــســـؤولـــة الــســيــاســة 

ً
الــرئــيــســيــة فـــضـــال

الــخــارجــيــة لــالتــحــاد األوروبــــــــي، فــيــديــريــكــا 
ــا، عــــن املـــؤتـــمـــر الــــذي  ــ ــيـ ــ مـــوغـــيـــريـــنـــي، وروسـ
اإلسرائيلي ووزراء  الــوزراء  رئيس  يحضره 
خارجية عرب، كان وزير الخارجية اإليراني 

ومن ثم إعادة فرض العقوبات على دفعتن 
على طهران. أما حجم وطريقة انخراط الدول 
الــدول  وبعض  إسرائيل  تحديدًا  اإلقليمية، 
التطبيع  مــرحــلــة  مــن  انتقلت  الــتــي  الــعــربــيــة 
السري إلى العلني مع إسرائيل، إلى جانب 
دول أخــرى، في هــذه املواجهة، فيبقى رهنا 

بالتفاهمات التي سينتهي إليها املؤتمر. 
ــدأ جــولــتــه  ــى بــومــبــيــو، فــقــد بــ وبــالــنــســبــة إلــ
بودابست،  املجرية  العاصمة  من  األوروبــيــة 
ملتقيا رئيس الوزراء املجري فكتور أوربان، 
ترامب،  دونالد  األميركي  بالرئيس  املعجب 
رغـــم أن تــقــاربــه مــع روســيــا والــصــن يزعج 
الــزيــارة أنها  الــواليــات املتحدة. والالفت في 
أول زيارة رسمية من إدارة ترامب للحكومة 
املجرية، التي تعّد من بن الداعمن القالئل 
للرئيس األميركي في اتحاد أوروبي تنتقد 
التعددية  تــرامــب ضــّد  معظم دولــه هجمات 
ودبــلــومــاســيــتــه الــتــي ال يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا. 
ويستكمل وزير الخارجية األميركي جولته، 

اليوم الثالثاء، بزيارة سلوفاكيا ثّم بولندا.
ــيـــة إن  ــيـــركـ وقــــــال مــــســــؤولــــون بــــــــــاإلدارة األمـ
»بــومــبــيــو يــســعــى خــــالل جــولــتــه لــتــعــويــض 
الذي فتح الطريق  نقص الوجود األميركي، 
أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي 
فــي وســـط أوروبــــــا«. وســتــرّكــز مــعــظــم زيـــارة 
الذي  وارســـو،  مؤتمر  على  لبولندا  بومبيو 
ســيــحــضــره نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي مايك 

بنس.
 اإليـــــرانـــــيـــــون 

ّ
ــل ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، اسـ ــ فــ

ــثــــورة اإليـــــرانـــــيـــــة، أمـــس  ــلــ ــــرى الــــــــــ40 لــ ــذكــ ــ الــ
ــواقـــف مــضــادة  ــــالق ســلــســلــة مـ االثــــنــــن، إلطـ
سواء،  حّد  على  واإلسرائيلين  لأميركين 
فــأكــد الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي، أن 
»املــؤامــرة األميركية« ضد بــالده »مصيرها 
الـــفـــشـــل«. وبــعــدمــا دان »مــــؤامــــرة الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة والـــصـــهـــايـــنـــة والـــــــــدول الــرجــعــيــة 
فــــــي الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط« ضــــــد بــــــلــــــده، قــــال 
روحــانــي إن »وجــود الشعب في كل شــوارع 
العدو  أن  إيــران اإلسالمية يعني  جمهورية 

ــواد ظــريــف يــصــوب عــلــى املــؤتــمــر  مــحــمــد جــ
اللبنانية  العاصمة  مــن  املتحدة  والــواليــات 
ــر الــخــارجــيــة فيها  بـــيـــروت، الــتــي أعــلــن وزيــ
مــوازاة  فــي  املؤتمر.  باسيل مقاطعة  جــبــران 
ــدًا فــــي طـــهـــران،  ذلــــــك، كـــــان الـــعـــســـكـــر، تـــحـــديـ
للثورة  األربــعــن  الــذكــرى  إحــيــاء  يستغلون 
ــــس، لــلــتــهــديــد بـــأنـــه فــــي حـــال  ــة، أمــ ــيــ ــرانــ اإليــ
مهاجمة إيران »سنمحو تل أبيب وحيفا من 

على وجه األرض«. 
 
ً
وبذلك يبدو املشهد في األيــام املقبلة مقبال

على مواجهة مفتوحة، على األقل سياسيا، 
بن الــواليــات املتحدة وإيـــران، في استكمال 
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ـــان الـــرئـ لــلــتــصــعــيــد الــــــذي كــ
دونالد ترامب قد بدأه بانسحابه من االتفاق 
الــنــووي مــع إيــــران فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 

لــن يحقق أبـــدًا أهــدافــه الــشــيــطــانــيــة«. ونــدد 
فـــي مـــيـــدان آزادي )الـــحـــريـــة( بــمــا وصــفــهــا 
إيــران«، مضيفا  لعزل  األميركية  »الجهود  بـ
أن »الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة لـــن تــقــصــم ظهر 
الجمهورية اإلســالمــيــة«. وأضـــاف »لــن ندع 
ــه الـــشـــعـــب اإليــــرانــــي  ــ أمـــيـــركـــا تــنــتــصــر. واجــ
االقتصادية،  الصعوبات  بعض  وسيواجه 
لــكــنــنــا ســنــتــغــلــب عــلــى املـــشـــاكـــل بــمــســاعــدة 
بعضنا الــبــعــض«. وقــــال: »شــهــد الــعــالــم أن 
إيران عندما قررت مساعدة شعوب سورية 
والــعــراق ولــبــنــان وفلسطن والــيــمــن حققت 
بهزيمتهم«.  اآلن  يعترفون  األعـــداء  النصر. 
ــانـــي  ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي عــــن روحـ ــقـ ونـ
قــولــه أيــضــا إن »إيـــــران عـــازمـــة عــلــى تعزيز 
الصاروخي  وبرنامجها  العسكرية  قوتها 
ــن الـــضـــغـــوط  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــتــــي، عــ ــالــــســ ــبــ الــ
الــدول املعادية«، لكبح أنشطة  املتنامية من 

بالده الدفاعية.
ــيــــن فــي  ــرانــ ــن اإليــ وشـــــــارك مـــئـــات اآلالف مــ
ــبـــالد. وعـــرض  الــتــظــاهــرات عــلــى مــســتــوى الـ
كبيرة  لقطات لحشود  الحكومي  التلفزيون 
تــتــحــدى الــطــقــس شـــديـــد الــــبــــرودة وتــحــمــل 

األعـــالم اإليــرانــيــة وتـــردد »املـــوت إلســرائــيــل، 
ــو الــــهــــتــــاف الــشــهــيــر  ــ املـــــــوت ألمــــيــــركــــا«، وهــ
لــلــثــورة. وُكــتــب على إحـــدى الــالفــتــات: »رغــم 
األربعن«.  عامها  تبلغ  الثورة  أميركا،  أنــف 
وتـــحـــت املـــظـــالت املـــرفـــوعـــة بــســبــب األمـــطـــار 
أو صـــور  ــات  ــتـ الـــالفـ آالف  ُرفــــعــــت  الــــغــــزيــــرة، 
روح  السابق  واملرشد  املرشد علي خامنئي 

الله الخميني. 
ر قــادة في الحرس الثوري 

ّ
من جهتهم، حــذ

اإليراني الواليات املتحدة، وقال نائب قائد 
البريغادير جنرال حسن  الثوري،  الحرس 
قواتها من  لن تسحب  إن »طهران  سالمي، 
ــوات أمــيــركــيــة  ــا بـــذلـــك دعــــ املــنــطــقــة«، رافـــضـ
لكبح الــنــفــوذ اإلقــلــيــمــي اإليـــرانـــي. وأضـــاف 
الرحيل  الــعــدو  أن يطلب منا  أنــه »ال يمكن 
عــن املنطقة. هــم يجب أن يــغــادروا املنطقة، 
وسنساعد أي مسلم في أي مكان في العالم«. 
مـــن جــانــبــه، أفــــاد املــتــحــدث بــاســم الــحــرس 
الثوري رمضان شريف، بأن »إيران وصلت 
إلى مستوى تحمي معه حدودها بقدراتها 
الــعــســكــريــة الــفــعــالــة، وســتــعــاقــب بــحــزم أي 
أنــه »بعد حرب  معتٍد«. وأشـــار شريف إلــى 

الخليج األولـــى بــن إيـــران والــعــراق )1980 
ولدينا  الــدفــاعــيــة،  قوتنا  تعزيز  تــم   )1988

القدرة على معاقبة العدو«.
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
اإليرانية لأنباء عن يد الله جواني، مساعد 

»ال  قوله  السياسية،  للشؤون  الحرس  قائد 
ــات املــتــحــدة الــشــجــاعــة إلطــالق  تــمــلــك الـــواليـ
إمكانياتها  كل  رغــم  واحــدة علينا  رصاصة 
إذا هاجمونا  الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة. ولــكــن 
ــا )مـــديـــنـــتـــن  ــفــ ــيــ ــــب وحــ ــيـ ــ فـــســـنـــمـــحـــو تـــــل أبـ

إسرائيليتن( من على وجه األرض«. وكشف 
الــثــوري اإليــرانــي، محمد علي  قائد الحرس 
جــعــفــري، لــقــنــاة »ســـي أن أن« األمــيــركــيــة، أن 
»جاهزية الجيش اإليــرانــي تـــزداد مــع مــرور 
الــوقــت«، الفــتــا إلــى أن »طــهــران لديها القوة 
الــكــافــيــة لــلــتــصــدي ألي اجــتــيــاح مــحــتــمــل«. 
وأضــاف أنه »مع الصواريخ التي بحوزتنا، 
إلــيــه،  الـــذي وصــلــنــا  التكنولوجي  والــتــطــور 
واالعــتــمــاد عــلــى الــــذات فــي شــتــى املــجــاالت، 
باإلضافة إلى نمو التعداد السكاني إليران، 
نمتلك القوة والطاقة لحماية أنفسنا بوجه 

كل اجتياح«.
ــــدت وزيـــر  ــران بـــذلـــك، بـــل أوفــ ــ ــم تــكــتــِف إيــ ولــ
لبنان  إلــى  جــواد ظريف  خارجيتها محمد 
ــــذي تــطــمــح إلحـــكـــام قــبــضــتــهــا عــلــيــه، أول  الـ
ــادره أمــــس،  ــ ــغـ ــ مــــن أمـــــس األحــــــــد، قـــبـــل أن يـ
ــنــــن. فـــي الـــشـــكـــل، كـــانـــت زيــــــارة ظــريــف  االثــ
ــة دعـــــٍم وتــحــشــيــد لــحــلــفــائــه  ــالـ »رسـ ـــ أشـــبـــه بـ
اللبنانين«، خصوصا حزب الله، الذي يرى 
فــيــه املـــســـؤولـــون األمــيــركــيــون أحــــد »وكــــالء 
ــران« فــي املــنــطــقــة. أمـــا فــي املــضــمــون، فقد  إيــ
بوشر الحديث عن »تزويد الجيش اللبناني 

بـــدفـــاعـــات جـــويـــة إيــــرانــــيــــة«، بـــغـــرض مــنــع 
التحليق املستمر للطائرات اإلسرائيلية في 
سمائه. وهو املشروع الذي عّبر عنه األمن 
العام لحزب الله، حسن نصرالله، في خطاٍب 
له األسبوع املاضي. مع العلم أنه في الوقت 
الذي كان ظريف في لبنان كان وزير الدفاع 
الــواليــات  يــزور  إلــيــاس بوصعب،  اللبناني، 
املــتــحــدة، شــاكــرًا إيــاهــا عــلــى »دعـــم الجيش 
الــلــبــنــانــي«، عــلــمــا أن ســـالح الــجــيــش غــربــّي 

بالكامل، أميركي خصوصا. 
وفـــّســـر الــبــعــض زيـــــارة ظــريــف بــأنــهــا تــأتــي 
»ردًا عــلــى زيـــــارة مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
األمــيــركــي ديــفــيــد هــيــل«، الــتــي قـــام بــهــا قبل 
تشكيل الحكومة اللبنانية. وكان من نتائج 
زيارة ظريف إعالن وزير الخارجية اللبناني 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، أن لـــبـــنـــان لــــن يــــشــــارك فــي 
مــؤتــمــر وارســـــو »بــســبــب حــضــور إســرائــيــل 
وتعارض املؤتمر مع سياسة النأي بالنفس 
الــلــبــنــانــيــة«. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع نظيره اإليراني، قال باسيل عن تسليح 
الجيش من إيران: »من الطبيعي أن نفكر بكل 
وتقوي  عليها  شــروط  ال  أن  طاملا  مساعدة، 
الدولة واملؤسسات«. واألهم في الزيارة هو 
تــكــرار ظــريــف مــا قــالــه نصرالله عندما لفت 
إلى أنه »عندما تشن على إيران الحرب، فلن 
تكون لوحدها، ألن مصير املنطقة وشعوبها 
بات مرتبطا بمصير هذا النظام املبارك«. في 
املقابل، ثمن ظريف »املوقف اللبناني النبيل 
خذ بشأن مؤتمر وارســـو«. وأضــاف 

ُ
الــذي ات

املنطقة بشكل عام  »مشكلتنا ومشكلة هذه 
هو هذا االعتداء وهذا التهديد وهذا الخطر 
الــــذي يــمــثــلــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي«، مــشــددًا 
عــلــى أنـــه »يــنــبــغــي أال نــســمــح لــآخــريــن بــأن 
ــهـــديـــدات وهــمــيــة  ــار وتـ يــــروجــــوا ألخـــطـ  )...(

وواهمة«.
وردًا على زيارة ظريف وما يحمله من ملفات، 
وبــغــض الــنــظــر عــن قــــدرة لــبــنــان عــلــى قبول 
ــران، خصوصا على  أو رفــض مــا تعرضه إيـ
اللبناني،  الــجــيــش  وتسليح  الــــدواء  صعيد 
في  للمستشار  زيــارة  عن  السعودية  أعلنت 
العلوال، تبدأ  السعودي نزار  امللكي  الديوان 
اليوم الثالثاء. وعلمت »العربي الجديد« أن 
الزيارة أقرت على عجل، وبالتالي ال تحمل 
مــعــهــا شــيــئــا بــاســتــثــنــاء الــتــهــنــئــة بــتــألــيــف 
الــحــكــومــة، وإجــــــراء جـــولـــة مــبــاحــثــات، على 
الـــرغـــم مــمــا حــمــلــتــه الـــســـاعـــات األخــــيــــرة من 
تــزال  ال  التي  اململكة  لظريف تحرج  مــواقــف 
تعتبر لــبــنــان ســاقــطــا ســيــاســيــا فــي املــحــور 
الله«، وهو ما دفعها سابقا  »حزب  لـ التابع 
ــــف دعــم  ــى الـــتـــشـــدد فـــي ســيــاســاتــهــا، ووقـ إلــ

وتسليح الجيش اللبناني.
في مــوازاة ذلك، حاول وزير الدولة للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، عـــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، 
األميركية لصالح  اإليرانية  املعركة  توظيف 
الكونغرس  اتهامه ألعضاء  السعودية، بعد 
األمــيــركــي، الــذيــن يــتــخــذون مــوقــفــا مــتــشــددًا 
تجاه اململكة على خلفية تــورط ولــي العهد 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي جــريــمــة 
تــصــفــيــة اإلعــــالمــــي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، فــي 
قنصلية اململكة في إسطنبول في 2 أكتوبر/ 
»تقديم الذخيرة« إلى  تشرين األول املاضي، بـ
مــن يــرفــعــون شــعــارات »املـــوت ألمــيــركــا«، في 
اعة 

ّ
إشارة إلى إيران. واستخدم الجبير »الفز

 في مقابلة مع شبكة »سي 
ً
اإليرانية«، قائال

بــي ســي« األمــيــركــيــة، مــســاء األحـــد، إنــه »من 
الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد 
حــلــفــاء لــلــواليــات املــتــحــدة، مــثــل الــســعــوديــة 
واإلمـــارات، في محاوالتهما لدحر منظمات 

إرهابية مثل إيران وحزب الله«.

األميركي،  الخارجية  وزيــر  واصــل 
ــك بــومــبــيــو، أمـــس اإلثــنــيــن،  مــاي
في  ــه  إدارت موقف  عن  دفاعه 
السعودي  الصحافي  قضية قتل 
إسطنبول،  في  خاشقجي  جمال 
بالده تغطي على  أن تكون  نافيًا 
في  بومبيو،  وأعــلــن  الجريمة. 
أن  بودابست،  المجرية  العاصمة 
ستواصل  األميركية  الحكومة 
خاشقجي.  قتل  فــي  التحقيق 
حــول  ــؤال  ــ س عــلــى  ردًا  وقــــال، 
لموقف  ديمقراطيين  انتقادات 
قضية  ــي  ف األمــيــركــيــة  اإلدارة 
على  تتستر  ال  »أميركا  الصحافي: 
جريمة قتل«، مضيفًا أن واشنطن 
اإلجــــراءات  ــن  م ــدًا  ــزي م ستتخذ 
عن  المسؤولين  كــل  لمحاسبة 
أكتوبر/ فــي  الصحافي  مقتل 

تشرين األول الماضي.

بومبيو: 
ال نتستر على قتل 

خاشقجي

بومبيو يجول أوروبيًا قبل 
مؤتمر وارسو

احتشد اإليرانيون بمئات اآلالف في شوارع طهران )عطا كيناري/األناضول(

)Getty( ترامب ونظيره البولندي أندجي دودا

لقائه  خالل  )الصورة(،  ظريف  جواد  محمد  اإليراني،  الخارجية  وزير  كرر 
األمين العام لـ»حزب اهلل« حسن نصر اهلل، موقف »إيران الثابت إلى جانب 
ومــقــاومــة،  وشعبًا  دولـــة  لبنان 
أشكال  كل  لتقديم  واستعدادها 
مختلف  في  والتعاون  المساعدة 
نصر  وشكر  المطروحة«.  الملفات 
الوكالة  نشرته  بيان  بحسب  اهلل، 
في  »الــقــيــادة  ــإعــالم،  ل الوطنية 
على  وشعبها  ومسؤوليها  إيــران 
جميع ما قدمته للبنان وفلسطين 
وشعوب  الــمــقــاومــة  ــات  ــرك وح

المنطقة«.

لقاء بين ظريف ونصر اهلل

السياسية،  تحديدًا  المواجهة،  نُُذر  تتصاعد 
مؤتمر  عشية  واإليــرانــيــيــن،  األميركيين  بين 
سبل  لبحث  المخصص  بولندا،  في  وارســو 

مواجهة النفوذ اإليراني في الشرق األوسط. 
للمؤتمر،  األمــيــركــيــة  التحضيرات   ووســـط 
وعسكريون،  سياسيون  اإليــرانــيــون،  أطلق 

وإسرائيل،  المتحدة  الواليات  باتجاه  تهديدات 
أن  روحــانــي  حسن  ــي  ــران اإلي الرئيس  ــد  أك إذ 
»مصيرها  بــاده  ضد  األميركية«  »المؤامرة 

اإليراني  الثوري  الحرس  اعتبر  فيما   الفشل«، 
للتصدي  الكافية  القوة  لديها  »طهران  أن 

ألي اجتياح محتمل«
الحدث

طهران تعد بدحر المؤامرة 
وتهدد المعتدين

بومبيو 
يسعى 

خال 
جولته 

لتعويض 
نقص 

الوجود 
األميركي 

)فرانس 
برس(

»صفقة القرن« جاهزة... وكوشنر يتولى تسويقها عربيًا وعالميًا
واشنطن، القدس المحتلة 

العربي الجديد

األميركي دونالد ترامب  الرئيس  إدارة  تسير 
اتها لتصفية  في مخططها لوضع خطة إمالء
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، املــــعــــروفــــة إعــالمــيــا 
»صفقة القرن«، على طاولة البحث في وقت  بـ
قريب، مع الكشف عن أنها باتت جاهزة، فيما 
األميركي،  الرئيس  مستشاري  كبير  سيعمل 
بداية  لها،  للتسويق  كوشنر،  جاريد  صهره، 
العاصمة  فــي  الـــذي ُيعقد  مــن مؤتمر وارســـو 
البولندية، يومي األربعاء والخميس املقبلن، 
ــي املـــنـــطـــقـــة أواخــــــــر الــشــهــر  ــي جـــولـــتـــه فــ ــم فــ ثــ

لــدى واشنطن  األبـــرز  املــحــدد  الحالي. ويبقى 
لعرض الخطة، هــو مصلحة إســرائــيــل، إذ لن 
تعمد اإلدارة األميركية إلى إطالق الخطة قبل 
االنتخابات اإلسرائيلية املقررة في 9 إبريل/

نيسان املقبل، مخافة »تهديد أمن إسرائيل«. 
ــد أعــلــنــت،  ــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة قــ ــقــ ــت الــ ــانــ وكــ
فـــي األيـــــام األخــــيــــرة، عــــدم حــضــورهــا مــؤتــمــر 
ــدول  ــو، كــمــا طـــالـــبـــت، أمــــس اإلثــــنــــن، الــ وارســـــ
تخفيض  أو  بمقاطعته  إليه  املدعوة  العربية 
حضورها، معتبرة أنه »مؤامرة« على القضية 
الــواليــات  أن  مــن  الــرغــم  الفلسطينية.  وعــلــى 
املتحدة لم تكشف رسميا عن أي من نقاط هذه 
اإلعالمية حولها  التسريبات  لكن  »الصفقة«، 

مسؤول في إدارة
ترامب: لن نفعل أي شيء 

يهدد أمن إسرائيل

جولة خليجية لكوشنر لطلب الدعم االقتصادي للصفقة )سول لوب/فرانس برس(

غرينبالت. وبحسب القناة، فإن ترامب متفائل 
بالقدرة على وضع هذه الخطة قيد التطبيق. 
وتــراعــي واشــنــطــن أســاســا مصالح االحــتــالل 
الصفقة،  طــرح  توقيت  تقدير  في  اإلسرائيلي 
ــتـــمـــل إطــــــــالق الـــخـــطـــة قــبــل  ــن غـــيـــر املـــحـ ــ إذ مـ
 9 في  املقررة  العامة  اإلسرائيلية  االنتخابات 
إبريل املقبل، مع تأكيد مسؤول كبير في إدارة 
ترامب، بحسب »فوكس نيوز«، »أننا لن نفعل 
أي شـــيء يــهــدد أمـــن إســـرائـــيـــل«. كــمــا تــحــّدث 
املسؤولون األميركيون للقناة عن أن مشاركة 
ل فرصة كبيرة 

ّ
كوشنر في مؤتمر وارسو، تمث

لإلدارة األميركية لتذكير الشركاء اإلقليمين 
والفلسطينين  اإلسرائيلين  السالم بن  بأن 
يــمــكــن أن يــعــزز الــجــهــود األمــيــركــيــة ملــواجــهــة 
ــــط. وكــان  الــتــأثــيــر اإليـــرانـــي فــي الــشــرق األوسـ
املالكي  ريـــاض  الفلسطيني  الخارجية  وزيـــر 
ــدول الــعــربــيــة، إلــى  ــ ــنـــن، الـ قـــد دعــــا، أمـــس اإلثـ
مقاطعة أو خفض التمثيل في مؤتمر وارسو 
بدرجة أقل من املستوى الوزاري. وقال املالكي، 
الفلسطينين  إن  فــلــســطــن«،  »صـــوت  ــة  إلذاعــ
يــرون مؤتمر وارســو »مــؤامــرة« على القضية 
فلسطينيون  مــســؤولــون  وكـــان  الفلسطينية. 
شــددوا على رفضهم حضور مؤتمر وارســو، 
الذي ُيعقد تحت شعار مناقشة األوضاع في 
الــشــرق األوســـــط، مــؤكــديــن أنـــه ال أحـــد ينوب 
عن الشعب الفلسطيني غير منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويأتي املؤتمر قبل جولة سيقوم 
ــــى خـــمـــس دول  بـــهـــا كـــوشـــنـــر وغـــريـــنـــبـــالت إلـ
الحالي، تشمل سلطنة  الشهر  أواخــر  عربية، 
عمان والبحرين والسعودية واإلمارات وقطر، 
زعماء  مــع  الــقــرن«  »صفقة  تفاصيل  ملناقشة 
لها،  الدعم  املزيد من  املنطقة ومحاولة كسب 

ها االقتصادي.
ّ
تحديدًا في ما يتعلق بشق

وذكرت مصادر متعددة، منها لوسائل إعالم 
يسعيان  وغرينبالت  كوشنر  أن  إسرائيلية، 
من  االقتصادي  للشق  املالي  الدعم  إلــى طلب 
»صــفــقــة الــــقــــرن«، مـــع مـــا يــمــثــلــه هــــذا الــتــوجــه 
مـــن إحـــيـــاء لــنــظــريــات »الـــســـالم االقــتــصــادي« 
الــقــائــمــة عــلــى رشـــوة الفلسطينين  وفــكــرتــهــا 
بــبــعــض اإلغــــــــراءات الــحــيــاتــيــة االقــتــصــاديــة، 
السياسية  حقوقهم  عــن  يهم 

ّ
تخل مــقــابــل  فــي 

التاريخية. وقالت قناة التلفزة اإلسرائيلية 13، 
 عن مسؤول أميركي لم تكشف 

ً
قبل أيام، نقال

اسمه، إنه »من املتوقع أن يناقش كوشنر مع 
املسؤولن العرب الجزء االقتصادي من خطة 
اســتــثــمــارات ضخمة  الــتــي ستستلزم  الــســالم 
في االقتصاد الفلسطيني، بشكل رئيسي في 
غزة، وسيطلب من دول الخليج املساهمة في 
الخطة االقتصادية«، موضحة أن »كوشنر ال 
السياسي  الــجــزء  عــن  تفاصيل  إعــطــاء  يعتزم 
من خطة السالم خالل محادثاته في املنطقة«.

ُيذكر أن وسائل إعالم أميركية، كانت قد ذكرت، 
في أوقــات سابقة، أن »صفقة القرن« تتضمن 
للفلسطينين،  اقتصادية  بتنمية  اقتراحات 
األساسية، وتطوير  التحتية  البنى  وتحديدًا 
غــزة.  قطاع  فــي  مشاريع صناعية، خصوصا 
وأشـــــــار مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« األمـــيـــركـــي إلـــى 
أن الــجــانــب االقـــتـــصـــادي يــتــضــّمــن حــزمــة من 
االســتــثــمــارات فــي القطاعن الــعــام والــخــاص، 
بــاإلضــافــة إلـــى إيـــجـــاد مـــبـــادرات اقــتــصــاديــة، 
لــخــلــق فـــــرص عـــمـــل لــلــفــلــســطــيــنــيــن. ونــقــلــت 
وسائل إعــالم عن مسؤولن أميركين قولهم 
إن نجاح الخطة متوقف على موافقة أولية من 
العربية  اإلسرائيلين والفلسطينين والدول 
النهاية،  في  منها،  سُيطلب  التي  الخليجية، 

تمويل الشق االقتصادي في »صفقة القرن«.

ــــت عــلــى أنـــهـــا تــســتــهــدف تــصــفــيــة الــقــضــيــة  ـ
ّ
دل

ــقــــدس عــاصــمــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــبـــر جـــعـــل الــ
ي حل الدولتن، وإسقاط 

ّ
إلسرائيل، وعدم تبن

حــق عـــودة الــالجــئــن. وقـــد بــاشــرت واشنطن 
أولى الخطوات باتجاه تكريس هذا الواقع عبر 
االعتراف بالقدس املحتلة عاصمة إلسرائيل، 
نقلت  ثـــم   ،2017 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
مايو/أيار  في  املحتلة،  املدينة  إلــى  سفارتها 
رسميا  الفلسطينية  الــقــيــادة  لتعلن  املــاضــي، 
ــقــــرن«. وفــــي جـــديـــد هــذا  »صــفــقــة الــ رفــضــهــا لـــ
األميركية،  نيوز«  قناة »فوكس  امللف، كشفت 
 عــن اثنن 

ً
املــعــروفــة بقربها مــن تــرامــب، نــقــال

مـــن كــبــار املـــســـؤولـــن فـــي اإلدارة األمــيــركــيــة، 
انتهت  اإلدارة  أن  اســمــيــهــمــا،  عـــن  تــكــشــف  لـــم 
مــن الــعــمــل عــلــى الصفقة الــتــي بــاتــت جــاهــزة، 
وتــم إطــالع ترامب على مضمونها. وبحسب 
الـــقـــنـــاة، فــــإن وثــيــقــة الــصــفــقــة يــبــلــغ حجمها 
عليها  اطــلــع  فيما  200 صفحة،  إلــى   175 مــن 
بشكل كامل أقل من خمسة أشخاص. ونقلت 
»فــوكــس نــيــوز« عــن مــســؤول رفيع فــي اإلدارة 
األميركية قوله إن »ترامب سعيد بمواصفات 
لع على تفاصيلها 

ّ
اط الصفقة«، وهو كان قد 

مـــن الــســفــيــر األمــيــركــي فـــي إســـرائـــيـــل، ديفيد 
فـــريـــدمـــان، ومـــســـتـــشـــاره كـــوشـــنـــر، واملــبــعــوث 
الشرق األوســط جيسون  الخاص للسالم في 
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مساٍع لتقويض القضية ضد شركة »أن أس أو«

مطاردة فاضحي لجوء اإلمارات لتنصت إسرائيلي

محاجنة والمصري: 
هذه المحاوالت تظهر 

توتر هذه الشركات

لندن ـ العربي الجديد

بــرس«  »أسوشييتد  وكــالــة  نقلت 
األميركية، أمس اإلثنني، تفاصيل 
عملية مطاردة ومحاولة استدراج 
تعرض لها ستة أشخاص ممن عملوا على 
تايمز«  »نيويورك  من  كل  نشرته  تحقيق 
املاضي،  العام  خريف  الجديد«  و»العربي 
يكشف لجوء السلطات اإلماراتية لخدمات 
الــتــي  ــلـــيـــة،  اإلســـرائـــيـ أو«  أس  »أن  شـــركـــة 
بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« للتنصت  طــــورت 
على الهواتف املحمولة. وكشف التحقيق، 
ــتــــخــــدام اإلمــــــــــارات الــتــطــبــيــق  حـــيـــنـــهـــا، اســ
سواء  معارضيها،  هواتف  على  للتنصت 

كانوا من املثقفني أو السياسيني.
ــيـــل ســـاتـــر في  ــايـ ويــكــشــف الــصــحــافــي رافـ
مقاله في »أسوشييتد برس«، عن تفاصيل 
حــوادث التجسس التي تعرض لها اثنان 
ــــى ثــاثــة  مــــن فـــريـــق الــتــحــقــيــق، إضــــافــــة إلـ
املــرفــوعــة  القضية  عــلــى  يعملون  مــحــامــني 
»أن  شركة  ضــد  اإلسرائيلية  املحاكم  أمــام 
أس أو«، ومــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« في 
املرفوعة ضد  والقضية  إيــاد حميد.  لندن 
بيعها  عــلــى  مبنية  اإلســرائــيــلــيــة  الــشــركــة 
سجل  ذات  لحكومات  التجسس  بــرنــامــج 
سيئ في ما يتعلق بحقوق اإلنسان، مثل 
اإلمــــــــارات. ويـــقـــول املــحــاضــر فـــي الــقــانــون 
ــازن املــصــري، وهـــو أحــد  بجامعة لــنــدن، مـ
إن »هــنــاك جهة  الــتــقــريــر،  فــي  املستهدفني 
تـــســـعـــى جـــــدًا لـــتـــقـــويـــض هـــــذه الـــقـــضـــيـــة«. 
لفريق  قانونيًا  مستشارًا  املصري  ويعمل 
املحاماة في تل أبيب، ويضيف أن العاملني 
ــــوا اســـتـــفـــزاز  ــاولـ ــ لـــصـــالـــح هـــــذه الـــجـــهـــة حـ
املستهدفني، بهدف الوصول إلى أقوال قد 

تدينهم وتقّوض من مصداقية القضية.
وكانت العملية السّرية قد بدأت بالتكشف، 
ــمــــان لــــدى  ــعــ ــه بــــاحــــثــــان يــ ــبــ ــتــ حـــيـــنـــمـــا انــ
بالتحقيقات  املــخــتــّص   Citizen lab مــركــز 
الــســيــبــرانــيــة عـــن اســتــهــدافــهــمــا. فــقــد قــال 
جــون ســكــوت ريــلــتــون، أحــد الباحثني في 
ــد اســــتــــدرج في  ــه قـ  لـ

ً
ــا ــيـ املـــؤســـســـة، إن زمـ

ديسمبر/ كانون األول املاضي إلى لقاء في 
العماء في مدينة تورنتو  أحــد  فندق مع 
الكندية، ليتبع ذلك تواصل شخص يدعى 
ــتـــون، مـــحـــاواًل  ــلـ مــيــشــيــل المـــبـــيـــرت مـــع ريـ
تــرتــيــب لــقــاء مــمــاثــل فــي فــنــدق فــي مدينة 
نيويورك. حينها طلب ريلتون، الذي أدرك 
أبعاد املوضوع، من »أسوشتييد برس« أن 

تقوم بتغطية اللقاء.
أبــعــادًا أكبر،  وســرعــان ما اتخذت القضية 
إسرائيلي  تلفزيوني  برنامج  كشف  حــني 
الهوية  عــن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  وصحيفة 
اتضح  الـــذي  المــبــيــرت،  مليشيل  الحقيقية 
أنــه مــســؤول ســابــق فــي األمـــن اإلسرائيلي 
ُيــدعــى آرون أملـــوغ أســولــني. وحـــني نشرت 

الــعــمــاء لــلــقــاء مستثمر قـــال إن مــقــّره في 
هــونــغ كــونــغ؛ ليتبع ذلـــك تــعــرض مــراســل 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي لــنــدن إيــــاد حميد 
لحادثة مماثلة من قبل مستثمر، قال إنه 
اســتــثــمــار بلجيكية  لــصــالــح شــركــة  يعمل 

تقدم منحًا جامعية لطاب سوريني.
وفي تعقيبهما على الخبر، قال محاجنة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هــذه  واملـــصـــري لــــ
والتوتر  الضغط  مــدى  »تظهر  املــحــاوالت 
ــراء  ــه هـــــذه الـــشـــركـــات مــــن جــ الــــــذي تـــمـــر بــ
الــقــضــايــا املــرفــوعــة ضــدهــا. حــتــى اآلن لم 
ــاع مـــقـــابـــل االدعــــــــــاءات الــتــي  ــ ــقـــدم أي دفــ تـ
أثارتها القضية، والتي نسبت لها ضلوعًا 

»أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس« املـــعـــطـــيـــات حــتــى 
ذلــــك الـــحـــني، تـــواصـــل مـــــازن املـــصـــري مع 
بــأنــه،  وكــالــة األنـــبـــاء األمــيــركــيــة ليطلعها 
وعــــاء املــحــاجــنــة، املــحــامــي الــرئــيــســي في 
القضية املرفوعة في تل أبيب، قد تعرضا 
ملحاوالت استدراج مماثلة، إذ قال املصري 
بــأن شخصني قــاال إنهما يعمان لصالح 
ــد اتـــصـــا بــهــمــا وعــرضــا  ــات ثـــريـــة قـ ــركـ شـ
عليهما فـــرص عــمــل لـــدى تــلــك الــشــركــات، 
طالبني اللقاء في لندن. وبعدها تم الكشف 
عـــن تـــعـــّرض املــحــامــيــة كــريــســتــيــنــا مــاركــو 
ملحاولة  قــبــرص،  فــي  القضية  تتابع  التي 
مماثلة، إذ سافرت إلى لندن على حساب 

التجسس«.  بعمليات  ومستمرًا  مــبــاشــرًا 
وأضافا في رّدهما املشترك: »هذه الشركات 
اعــتــادت على مـــدار ســنــوات أن تنشط في 
لــة قــانــونــيــة  الـــظـــام بــعــيــدًا عـــن أي مــســاء
أو جــمــاهــيــريــة، وتــعــاقــدت مــقــابــل مايني 
الـــدوالرات مع حكومات ودول استخدمت 
صحافيني  على  للتجسس  التكنولوجيا 
ــاء حـــقـــوق إنـــــســـــان«. وأردفــــــــا بـــأن  ــطـ ونـــشـ
»القضايا ضد هذه الشركات أثارت الرأي 
الـــعـــام الــعــاملــي حــــول نــشــاطــهــا ومــــن يقف 
وراءها، ووضعت للبحث مسألة قانونية 
استخدامها  تــم  أنــه  سيما  وال  التجسس، 
في تعقب وتصفية معارضني سياسيني. 
وفــي ظل غياب أي دفــاع قانوني، كــان من 
املتوقع أن تلجأ إلى طرق ملتوية انقلبت 

عليها في نهاية املطاف«.
ويـــقـــول تــقــريــر »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، إن 
هؤالء العماء ارتكبوا أخطاًء عديدة أدت 
ــا مــحــاولــة  ــهـ ــان أولـ إلــــى الــكــشــف عــنــهــم، كــ
املحاجنة  وكــان  املحاجنة.  عــاء  اصطياد 
ـــخــــص يـــــدعـــــى مــــــــروان  ــه شـ ــدفــ ــهــ ـــتــ قــــــد اسـ
الحاج، الذي وصف نفسه على أنه شريك 
فـــي شــركــة إدارة ثـــــروات ســويــديــة تــدعــى 
حينها  الــحــاج  عـــرض   .Lyndon Partners
املحاجنة فرصة تمثيل أحد عمائه  على 
ــثـــراء، الــــذي يــحــتــاج ملــســاعــدة  الــشــديــدي الـ
قانونية في استعادة أراضي عائلته التي 
يــهــود بعد  اســتــولــى عليها مــســتــوطــنــون 
»أســوشــيــيــتــد بـــرس«.  حـــرب 1967، وفــقــًا لـــ
ــن أن الــطــلــب مــنــطــقــي، إذ  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
يطلب مساعدة محامي حقوق إنسان في 
القدس ليدافع عن حقوق الفلسطينيني، إال 
أن املحاجنة أصابه الشك حيال املوضوع 
حــيــنــمــا طــلــب املـــزيـــد مـــن املـــعـــلـــومـــات عن 
املوضوع. وتجنب الحاج تزويد املحاجنة 
بــأّي معلومات أو وثــائــق. وقــال املحاجنة 
»أســوشــيــيــتــد بــــرس«: »لـــم يــتــم تــزويــدي  لـــ
يمنحك  فعادة  األولــيــة،  باملعلومات  حتى 
والــروايــات«  الوثائق  من  العديد  املوكلون 
لدعم القضية. وأضاف أن شكوكه ازدادت، 
الــقــيــام برحلة  الــحــاج  عــرض عليه  عندما 

مدفوعة التكاليف إلى لندن.
وبــعــد عــشــرة أيـــــام، تــلــقــى املـــصـــري بــريــدًا 
 APOL ــــى ــدعـ ــ تـ ــة  ــ ــركـ ــ ــــن شـ مــ ــًا  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
consulting، يفترض أنها تتخذ من زيورخ 
مقرًا لها، تعرض عليه منصبًا في مجلسها 
املصري  استعرض  وعندما  االســتــشــاري. 
موقع الشركة على اإلنترنت، أصابه الشك 
أيــضــًا، إذ إن مثل هــذه الــشــركــات عـــادة ما 
تــعــرض أســمــاء موظفيها وخــبــراتــهــم، إال 
أن مــوقــع هـــذه الــشــركــة خـــا مـــن أي اســـم. 
ــعــــرض، أصــــّر  وعـــنـــدمـــا رفـــــض املــــصــــري الــ

ــة، يــــدعــــى كــريــســتــيــان  ــركــ مـــمـــثـــل عــــن الــــشــ
أورتــيــغــا، على لقائه فــي لــنــدن بـــأّي حــال. 
فــي بداية  املــصــري بأنه واملحاجنة،  وقــال 
ــدآ يــعــتــقــدان  ــ ــانــــي، بــ ــثــ يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــ
أن أورتـــيـــغـــا والــــحــــاج هـــمـــا شــخــصــيــتــان 
غير حقيقتني.  وأن شركتيهما  وهميتان، 

إال أنهما لم يدركا حجم املوضوع بعد.
لكريستينا  العماء  استهداف  ذلــك  وتبع 
القضية في  تتابع  مــاركــو، وهــي محامية 
قبرص، التي توجد فيها شركات مرتبطة 
وقالت  اإلســرائــيــلــيــة.  أو«  أس  »أن  بشركة 
ماركو لوكالة األنباء األميركية، إن شخصًا 
يدعى أوليفيير دوفيت تواصل معها عبر 
البريد اإللكتروني، وعــّرف عن نفسه بأنه 
شريك في شركة استثمارات مقّرها هونغ 
كــونــغ. وأصــــّر دوفــيــت عــلــى دعــــوة مــاركــو 
ــّر على  لتلقي مــحــاضــرة فــي مــؤتــمــر، وأصـ
رؤيتها شخصيًا في لندن، ودفع تكاليف 
سفرها وإقامتها، وجرت بينهما محادثة 
املحادثة  أغلب  ودارت  تقريبًا.  ساعة  ملــدة 
بــيــنــهــمــا حـــول املــحــاضــرة املــقــتــرحــة، قبل 
التي  القضية  الحديث عن  إلــى  أن تتحول 
تتابعها ضد »أن أس أو« وفرص نجاحها. 
»أجوبة  قدمت  إنها  ماركو حينها  وقالت 
مضللة أو رفضت اإلجابة«، ألنها ارتابت 

من األسئلة.
تــعــّرض الصحافي  ذلــك  أنــه تبني بعد  إال 
ــــذي كتب  ــــاد حــمــيــد، الـ املــقــيــم فـــي لـــنـــدن إيـ
التحقيق عن »أن أس أو« لحادثة مماثلة، 
إذ اســتــهــدفــه شــخــص ادعـــــى بـــأنـــه يعمل 
الثروات تدعى  في شركة بلجيكية إلدارة 

.Mertens-Giraud Partners Management
وتــبــني مـــن خـــال تــحــقــيــق »أســوشــيــيــتــد 
الـــشـــركـــات  مــــن  ــًا  ــ أيـ أو   MGP أن  بــــــرس« 
األخرى ليست حقيقية، من خال البحث 
ــلـــة فــي  ــــي ســــجــــات الــــشــــركــــات املـــســـجـ فـ
التي تضم نحو  للبيانات،   Orbis قاعدة 
300 مــلــيــون شــركــة، وغــيــرهــا مــن السبل 
اتبعتها وكالة األنباء للتحقق من  التي 
وجـــود هـــذه الــشــركــات، بــمــا فيها زيـــارة 
إلى  التقرير  ويخلص  املزعومة.  مقاّرها 
ـــــف هـــــؤالء الـــعـــمـــاء ملـــطـــاردة 

ّ
 َمــــن وظ

ّ
أن

مـــن فــضــح قــضــيــة لـــجـــوء اإلمــــــــارات إلــى 
غير  يــزال  ال  إسرائيلي،  تنّصت  برنامج 
 على 

ّ
تــدل معروف، إال أن طبيعة عملهم 

تواصلوا  الستة  فالعماء  ارتباطاتهم. 
مـــع األشـــخـــاص املــســتــهــدفــني فـــي الــوقــت 
مقاسهم.  على  وبــروايــات مفصلة  ذاتـــه، 
نفس  فتتبع  اإللــكــتــرونــيــة  مواقعهم  أمــا 
الـــنـــمـــط. ولـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــشــابــه 
ــيـــل قــطــعــي عــلــى  ــــاالت، ال يـــوجـــد دلـ ــــحـ الـ
ــــــــف هــــــــؤالء األشـــــــخـــــــاص، وفـــقـــًا 

ّ
َمـــــــن وظ

»أســوشــيــيــتــد بــــرس«. إال أن الــقــنــاة 12  لـــ
اإلســرائــيــلــيــة بــثــت تــقــريــرًا يـــوم الــســبــت، 
اإلسرائيلية   BlackCube شركة  أن  يزعم 
الخاّصة للتحقيقات، قد أجرت عددًا من 
املفتوحة  بالقضية  املتعلقة  التحقيقات 
 صوتيًا 

ً
ضد »أن أس أو«، وبثت تسجيا

لــكــل مــن املــحــامــيــة مــاركــو والــزمــيــل إيــاد 
حميد، يطابق روايتيهما ملا تعرضا له.

سياسة
كشفت وكالة »أسوشييتد برس« األميركية، أمس اإلثنين، تفاصيل عملية مطاردة ومحاولة استدراج ألشخاص عملوا على تحقيق 
نشرته كل من »نيويورك تايمز« و»العربي الجديد« خريف العام الماضي، حول لجوء السلطات اإلماراتية لخدمات شركة »إن أس أو« 

اإلسرائيلية، التي طورت برنامج »بيغاسوس« للتنّصت على الهواتف المحمولة

سعي لتقويض القضية ضد شركة »أن أس أو« اإلسرائيلية )جاك غويز/فرانس برس(

إياد حميد

عــــرضــــت الـــقـــنـــاة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــثــانــيــة 
عــشــرة يـــوم الــســبــت املــاضــي، فــي التاسع 
مـــــن فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط الــــحــــالــــي، تـــقـــريـــرًا 
تــحــاول فيه ضــرب صدقية مجموعة من 
الناشطني، محامني وصحافيني، كشفوا، 
ــلـــول املـــــاضـــــي، قــضــيــة  ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ فـ
اإلسرائيلية  أو«  أس  »أن  السايبر  شركة 
ــغـــاســـوس«  ــيـ ــتـــجـــت بــــرنــــامــــج »بـ ــتــــي أنـ الــ
للتجسس والذي تستخدمه دول عربية، 
مــنــهــا اإلمـــــــــارات. ويــشــمــل تــقــريــر الــقــنــاة 
ــــي تــم  ــًا لـ ــيـ ــوتـ ــًا صـ ــثـ ــديـ ــيــــة، حـ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
تسجيله سرًا في إطار جلسة مع شخص 
ــه يــتــولــى تــقــديــم منح  ــّدم نــفــســه عــلــى أنـ قــ
دراســــيــــة جــامــعــيــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وقـــد 
خدم جــزء مــن الحديث مــع الشخص 

ُ
است

املـــذكـــور، فــي تــقــريــر الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة، 
الـــــذي نــشــر تحقيقًا  الــصــحــافــي  لــكــونــي 
الــجــديــد« مطلع سبتمبر/  »الــعــربــي  فــي 
أيــلــول املــاضــي، عــن اســتــخــدام املــخــابــرات 

اإلماراتية للبرنامج اإللكتروني
 ويــكــشــف عـــن الــتــجــســس عــلــى عــــدد من 
املـــعـــارضـــني الــســيــاســيــني والــصــحــافــيــني 
ــــادة دول أبـــرزهـــم أمــيــر  بـــاإلضـــافـــة إلــــى قـ
دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري.
حــصــل الــلــقــاء مــعــي تــحــت ذريـــعـــة إجـــراء 
مــقــابــلــة فـــي إطــــار احــتــمــال تــقــديــم منحة 
لــي، كوني أيضًا طالب دكتوراة  دراســيــة 
فــــــي جــــامــــعــــة لــــــنــــــدن. وشـــــمـــــل الـــتـــقـــريـــر 
حصل  حديث  من  مقتطفات  التلفزيوني 
نهاية الــعــام املــاضــي مــعــي، وقــد حاولت 

الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة مـــن خــالــه تصوير 
ــزء مــــن الـــخـــاف  ــ ــه جــ ــ ــلـــى أنــ الـــتـــحـــقـــيـــق عـ
قطري،  بتوجيه  مكتوب  وأنــه  الخليجي، 
وبإشارات تلّمح إلى دور مزعوم للدكتور 
عـــزمـــي بــــشــــارة، الـــــذي تــنــاصــبــه الـــدوائـــر 
اإلســرائــيــلــيــة عـــداوة مــعــروفــة. وكــانــت قد 
دعى سارة جانسن 

ُ
تواصلت معي سيدة ت

تزعم أنها سكرتيرة جميل عباسي الذي 
يفترض أنه يمثل مجموعة تعرف باسم 
MGP management ومقرها بروكسل يوم 
23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وادعت 
جانسن في االتصال أن املؤسسة ستبدأ 
بــتــقــديــم مــنــح لــلــطــاب الـــســـوريـــني ضمن 
صيغة  لي  وأرسلت  الخيرية،  نشاطاتها 
الطلب مرفقة عبر البريد اإللكتروني. بعد 
أن تقدمُت بالطلب، والذي تم قبوله، ُرتب 
كافتيريا  فــي  املدعوعباسي  مــع  لقاء  لــي 
فندق في لندن يوم 13 ديسمبر/ كانون 
باستعراض  املقابلة  بـــدأت    .2018 األول 
انتقل  ثــم  ومـــن  الــذاتــيــة،  لسيرتي  بسيط 
املنشور  التحقيق  عــن  مباشرة  للحديث 
أشهر.  قبل بضعة  الجديد«  »العربي  في 
كثف املدعو عباسي )إن كان هذا هو اسمه 
الــحــقــيــقــي( أســئــلــتــه عـــن املـــقـــال املــنــشــور. 
وتــــركــــزت أســئــلــتــه عـــلـــى كــيــفــيــة وصــــول 
الـــوثـــائـــق املـــنـــشـــورة واملـــرفـــقـــة مـــع املـــقـــال، 
ــداده. كــمــا حـــاول املــدعــو  ــ وعــلــى كيفية إعـ
القضية  إن  لــلــقــول  يــدفــعــنــي  أن  عــبــاســي 
كلها مــوجــهــة مــن جــهــات عليا فــي دولــة 
الوثائق  قطر. وكــان ردي بكل بساطة أن 
باملصدر،  الشخصية  ملعرفتي  وصلتني 
بوثائق صحيحة،  مدعومة  القضية  وأن 
ـــعـــد ســبــقــًا صــحــافــيــًا، لـــذلـــك اتـــخـــذ قـــرار 

ُ
ت

نشره. كما أكدُت أن دولة اإلمارات ارتكبت 
خطأ في تصرفها ذاك )استخدام برنامج 
وأنــنــي أستبعد  اإلســرائــيــلــي(،  التجسس 
أن يــتــمــكــن مـــصـــدر املـــعـــلـــومـــات مـــن نشر 

التحقيق في صحيفة إماراتية.
بالطبع، عند تركيز عباسي أسئلته على 
مـــوضـــوع ال يــتــعــلــق بــاملــنــحــة الـــدراســـيـــة، 
انــتــابــنــي الــشــك واكــتــفــيــُت بــالــرد بأجوبة 
عامة. ثم طلب املدعو عباسي عن طريق 
ليطلعني على  مــجــددًا  لــقــائــي  مــعــاِونــتــه 
ــة. ُعــقــد  ــيـ نــتــيــجــة طــلــبــي لــلــمــنــحــة الـــدراسـ
اللقاء الثاني بالفعل يوم 16 يناير/كانون 
في  آخــر  فــنــدق  كافتيريا  فــي  األول 2019 
استجوابًا  الثاني  اللقاء  يشمل  لم  لندن. 
آخر عن املقال، ولكنه سألني إن كنُت قد 
 Citizen lab منظمة  تــقــريــر  عــلــى  اطــلــعــُت 
فأجبُت  »بيغاسوس«،  بتطبيق  الخاص 
بـــالـــنـــفـــي. ثــــم بــــــدأت تــفــاصــيــل املـــوضـــوع 
باالنكشاف يوم 26 يناير/ كانون الثاني، 
بــرس«  »أسوشييتد  وكــالــة  نــشــرت  حيث 
ــــروي فـــيـــه تــعــرض  ــيـــة، تـــقـــريـــرًا تــ ــيـــركـ األمـ
أفـــراد آخــريــن ممن شــاركــوا فــي التحقيق 
الــســلــطــات اإلمــاراتــيــة  بقضية اســتــخــدام 
جرى  إذ  اإلسرائيلي،  التجسس  برنامج 
استهداف/أو استدراج عدد منهم بطريقة 
اإلسرائيلية  القناة  تقرير  ليأتي  مماثلة، 
 يـــوم الــســبــت املــاضــي، ويكشف 

َّ
الـــذي ُبـــث

ــاد الــقــضــيــة وطــبــيــعــتــهــا. وتـــبـــع ذلــك  ــعـ أبـ
صدور تحقيق »أسوشييتد برس« أيضًا 
يــــوم اإلثـــنـــني 11 فــبــرايــر لــيــكــشــف املــزيــد 
مــن الــتــفــاصــيــل عــن طـــرق االحــتــيــال التي 
الستهداف  اإلسرائيلية  الشركة  اتبعتها 

األفراد العاملني على التحقيق. 

مراسل »العربي الجديد« 
يروي محاولة استدراجه

يكشف مراسل »العربي الجديد« في بريطانيا، إياد حميد، عن كيفية تعرضه لمحاولة استدراج 
من شركة »أن.أس.أو«، والتي أنتجت برنامج »بيغاسوس« للتجسس، في أعقاب نشره تحقيقًا 

في »العربي الجديد« عن استخدام المخابرات اإلماراتية للبرنامج للتجسس على معارضين
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