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محكمة عراقية تمنع 
رفع العلم الكردي في 

كركوك
ــــس  قـــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة عــــــراقــــــيــــــة، أمـ
ــاء قـــــــــرار مــجــلــس  ــ ــغــ ــ ــ ــيــــس، إل ــمــ ــخــ الــ
مــحــافــظــة كـــركـــوك بـــشـــأن رفــــع علم 
اإلقــــلــــيــــم الـــــــكـــــــردي، فـــــــوق املـــبـــانـــي 
الرسمية في املحافظة. وكان مجلس 
محافظة كــركــوك قــد صـــوت فــي 28 
مــــــــــــارس/آذار املــــاضــــي بــاألغــلــبــيــة، 
عــلــى رفـــع عــلــم اإلقــلــيــم الــكــردي إلــى 
جـــانـــب الــعــلــم الـــعـــراقـــي. وجـــــاء في 
القضاء  وثيقة صــادرة عن محكمة 
»قــــرار  إلـــغـــاء  قـــــررت  أنـــهـــا  اإلداري، 
للقانون،  مــخــالــف  متخصص  غــيــر 
أصدره املدعى عليه )رئيس مجلس 
بــالــوكــالــة ريــبــوار  محافظة كــركــوك 

الطالباني(«.
)العربي الجديد(

جلسة لمجلس األمن 
حول اليمن

اليوم  الــدولــي،  األمـــن  يعقد مجلس 
الـــجـــمـــعـــة، جــلــســة خـــاصـــة ملــنــاقــشــة 
ــد نــائــب  ــ األوضــــــــاع فــــي الـــيـــمـــن. وأكــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، وزيــــر  رئـ
ــلـــك املـــخـــافـــي،  الــــخــــارجــــيــــة، عـــبـــداملـ

فـــي تــصــريــح لـــه، أنـــه ســيــلــقــي كلمة 
فــي هـــذه الــجــلــســة. ومـــن املــتــوقــع أن 
يــقــّدم املــبــعــوث األمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
ــــخ أحــــمــــد  ــيـ ــ ــشـ ــ ــل ولـــــــــد الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إسـ
)الصورة( إحاطة إلى مجلس األمن، 
حـــول حصيلة جــولــتــه األخــيــرة في 
ــــورات الــســيــاســيــة  ــــطـ ــتـ ــ املـــنـــطـــقـــة والـ
الــبــاد. فــي غضون  واإلنسانية فــي 
عبدربه  اليمني  الرئيس  عقد  ذلــك، 
مــــنــــصــــور هــــــــــــادي، اجــــتــــمــــاعــــا فــي 
ــريــــاض مـــع مـــســـؤولـــي حــكــومــتــه،  الــ
ــي املـــحـــافـــظـــات  ــ بـــحـــث األوضـــــــــــاع فـ

املحررة.
)العربي الجديد(

النظام السوري يستخدم 
غازات سامة في 

الغوطة
قـــال املــســؤول اإلعــامــي فــي الــدفــاع 
املــدنــي )الـــخـــوذ الــبــيــضــاء( فــي عني 
ــام  ــظـ ــنـ الـ تـــــرمـــــا، عــــمــــر عــــبــــيــــدة، إن 
األربــعــاء، غازات  السوري استخدم، 
سامة خال هجومه على بلدة عني 
ترما في الغوطة الشرقية، املشمولة 
ضــمــن اتـــفـــاق »خــفــض الــتــوتــر« في 
دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا. وأفــــــاد عــبــيــدة 
فــي حــديــث لــــ«األنـــاضـــول«، أن 4 من 
مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة أصــيــبــوا خــال 
ــهـــجـــوم، ونـــقـــلـــوا إلــــى املــســتــشــفــى  الـ

امليداني في املنطقة.
)األناضول(

أردوغان يزور األردن 
أعلن املتحدث باسم الرئاسة التركية، 
ــم قـــــالـــــن، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ــــب طــيــب  ــركــــي، رجــ ــتــ الــ الـــرئـــيـــس   

ّ
أن

أردوغــان، )الصورة( سيجري في 21 
أغسطس/آب الحالي، زيــارة رسمية 
املــلــك  لـــدعـــوة  إلــــى األردن اســتــجــابــة 

ــــح قــالــن في  عــبــدالــلــه الــثــانــي. وأوضـ
أردوغـــان   

ّ
أن أمـــس،  مؤتمر صحافي 

الــعــاقــات  األردن  مــلــك  مـــع  سيبحث 
الــثــنــائــيــة بـــني الـــبـــلـــديـــن، وعــــــددًا من 
األزمــتــني  ومنها  اإلقليمية،  املــســائــل 
السورية والعراقية، وآخر التطورات 

املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
)األناضول(

وزير الدفاع التركي 
يلتقي نظيره الكويتي

استقبل وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، نور 
ــي، نــــائــــب رئـــيـــس  ــلـ ــكـ الـــــديـــــن جـــانـــيـ
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــكـــويـــتـــي، الـــشـــيـــخ مــحــمــد الــخــالــد 
الــحــمــد الــصــبــاح، فــي أنــقــرة. وعقب 
ــائــــي، تـــــرأس  ــنــ ــثــ ــاء الــ ــقــ ــلــ ــاء الــ ــهــ ــتــ انــ
البلدين.  وفــدي  اجتماع  املــســؤوالن 
وشــارك في اجتماع وفــدي البلدين 
مــن الــجــانــب الــتــركــي، قــائــد الــقــوات 
ــح زكــــــــــي جــــــــــوالق،  ــ ـــ ــال ــ الــــــبــــــريــــــة صـــ
والجوية، عابدين أونال، والبحرية 

بوالند بوستان أوغلو.
)األناضول(

حضرموت ـ عارف بامؤمن

يــســعــى مــحــافــظ حــضــرمــوت الــيــمــنــيــة املــعــني 
البحسني،  فــرج ساملني  الــركــن  الــلــواء  حديثا، 
املـــحـــافـــظـــات مــــن خـــــال ســيــاســة  ــــذه  إلدارة هـ
ــا اتــبــعــه ســلــفــه املـــحـــافـــظ الــســابــق،  نــقــيــضــة ملـ
الـــلـــواء أحــمــد بــن بــريــك، وعــبــر تــجــاوز بعض 
االخـــتـــاالت اإلداريـــــة والــفــنــيــة الــتــي شهدتها 
ــام مـــن حكم  ــام ونـــصـــف عــ املــحــافــظــة خــــال عــ
بــن بــريــك. والــبــحــســنــي هــو املـــســـؤول اليمني 
الـــوحـــيـــد حــالــيــا الـــــذي يــجــمــع بـــني منصبني 
ــكـــري ومـــــدنـــــي، إذ يــحــتــفــظ إلــــــى جــانــب  عـــسـ
منصبه كمحافظ لحضرموت بقيادة املنطقة 
مقرًا  املكا  من  تتخذ  التي  الثانية  العسكرية 
لها. وهو حاصل على ماجستير من أكاديمية 
»فرونزا« للدراسات العسكرية في روسيا عام 
1983، وأحد القادة العسكريني الذين أعادتهم 
الواجهة بعد قرابة 20  إلــى  اليمن  الحرب في 
ــادر الــبــاد مــع عــشــرات  عــامــا فــي املــنــفــى، إذ غـ
بعد حرب  الجنوبيني  واملسؤولني  القادة  من 

بغداد ــ براء الشمري

مــــع تــــواصــــل الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لــلــطــيــران 
الهجوم  النطاق  تمهيدًا  والغربي  العراقي 
على  الــواقــعــة  تلعفر  مــديــنــة  لتحرير  الــبــري 
ُبعد 70 كيلومترًا غرب املوصل، من سيطرة 
وزارة  مــن  أكــثــر  استنفرت  »داعــــش«،  تنظيم 
عراقية استعدادًا ملتطلبات املعركة، فيما ذكر 
وزير الهجرة العراقي جاسم محمد أن عدد 

النازحني من املوصل اقترب من املليون.
العراقية  الــداخــلــيــة  فــي وزارة  وقـــال ضــابــط 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس لــــ«الـــعـــربـــي الــ
الوزارة أصدرت أوامر بنقل املئات من ضباط 
إلى معسكرات  االتحادية  الشرطة  وعناصر 
تلعفر، مؤكدًا  فــي محيط  املــتــمــركــزة  الــقــتــال 
أن هذا اإلجــراء جاء ضمن عملية االستنفار 
التي تعيشها الوزارة قبل كل معركة. وأشار 
دور  لها  االتحادية سيكون  الشرطة  أن  إلــى 
ــر مــــن مـــحـــور،  ــثـ ــلـــى أكـ مـــهـــم فــــي املــــعــــارك وعـ

االنفصال في صيف 1994. وقاد البحسني مع 
املكا  الضباط معركة استعادة  مجموعة من 
أبريل/نيسان  في  القاعدة  تنظيم  قبضة  من 
2016، قبل أن يعينه الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية. وفي 
أواخر يونيو/حزيران املاضي، أصدر الرئيس 
البحسني محافظا لحضرموت  قرارًا بتعيني 
ــرارات أطــــاح خــالــهــا الــرئــيــس  ــ ضــمــن حــزمــة قـ
ــا يــســمــى بـــ«املــجــلــس  بــمــحــافــظــني انـــضـــمـــوا ملـ
ظهور  من  الرغم  وعلى  الجنوبي«.  االنتقالي 
البحسني إلــى جـــوار املــحــافــظ الــســابــق خال 
أكــثــر مــن عـــام، فــي معظم األنــشــطــة واملــحــافــل، 
وانـــطـــبـــاع صـــــورة لــــدى الــــشــــارع أن الــرجــلــني 
على تنسيق كامل، إال أن ممارسة البحسني 
ملهامه أظهرت أن سياساته مغايرة تماما عن 

سياسات سلفه.
الــبــحــســنــي  إدارة  مــــامــــح  أبـــــــرز  أن  ــــدو  ــبـ ــ ويـ
اليمن  محافظات  كبرى  حضرموت،  ملحافظة 
التقرب  الــثــروة واملــســاحــة، هــو  على مستوى 
الشرعية  السلطات  تــوجــهــات  مــع  والــتــمــاهــي 
والحكومة بخاف سلفه الذي توترت عاقته 
بالحكومة إلى حد تهديده لها بإيقاف تصدير 
التي  املــطــالــب  لــم تستجب لبعض  مــا  الــنــفــط 
تقدم بها. وفي اإلطار نفسه، سمح البحسني 
بتنفيذ قرارات حكومية كان املحافظ السابق 
ــقــــرار  ــا، ويــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــ ــّمــــدهــ قــــد جــ
باملحافظة،  للشباب  وكيل  بتعيني  الــرئــاســي 
فهمي عــوض بــاضــاوي، الــذي أوقفه املحافظ 
املحافظ  ألغى  اآلخــر،  الجانب  السابق. وعلى 
البحسني قرار سلفه بتعيني مدير لفرع وكالة 
األنباء الحكومية باملحافظة، بعد ثاثة أشهر 

لــجــانــا لــــدراســــة الـــوضـــع الــقــانــونــي والــفــنــي 
بريك  بــن  عهد  فــي  اعتمدت  عقارية  ملشاريع 
بــالــفــســاد. وفي  ودارت حولها شــكــوك وتــهــم 
ذات االتجاه، أحال ثاثة مسؤولني للتحقيق 
في قضايا فساد بعد رفع تقارير تدينهم من 
قبل فرع جهاز الرقابة واملحاسبة، في سابقة 

من  وأسلحة مختلفة  معدات  نقل  إلــى  الفتا 
بغداد  شمال  االتحادية  الشرطة  معسكرات 

إلى محيط تلعفر.
كذلك، أفاد الرائد في الجيش العراقي ياسر 
الــتــمــيــمــي، فــي حــديــث لــوكــالــة »األنـــاضـــول«، 
بــأن »قـــادة الــقــوات الــعــراقــيــة الــتــي ستشارك 
في معركة تحرير قضاء تلعفر وصلوا إلى 
أطراف القضاء«. وأشار إلى أن »قائد الشرطة 
فرقة  رائــد جــودت، وقائد  الفريق  االتحادية 
ثامر  الــلــواء  للداخلية(  )تابعة  السريع  الــرد 
ــــادة ألـــويـــة الــفــرقــتــني املــدرعــة  الــحــســيــنــي، وقـ
التاسعة والـــ16 من الجيش العراقي من بني 
القضاء«. وأوضح  إلى  الذين وصلوا  القادة 
اجتماعا خاصا  »الــقــادة عقدوا  أن  التميمي 
لتنسيق التقّدم البري باتجاه قضاء تلعفر«.

وفي التطورات امليدانية أيضا، قال مسؤول 
عسكري عــراقــي لوكالة »األنـــاضـــول«، إن 7 
ــتــلــوا خــال 

ُ
ــــش« ق مــن عــنــاصــر تنظيم »داعـ

تــصــدي قــــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي« لهجوم 
ـــه عــنــاصــر الــتــنــظــيــم عــلــى تــحــصــيــنــات 

ّ
شـــن

وأوضــح  تلعفر.  قــضــاء  محيط  فــي  الحشد 
املـــــازم أول فـــي قــــوات الــشــرطــة االتــحــاديــة 
وا 

ّ
بهاء املياحي أن »عناصر من داعش شن

في  للحشد  أمــس هجوما على تحصينات 
محيط قضاء تلعفر في محاولة لفك الطوق 
األمني املفروض على القضاء«، مشيرًا إلى 
أن الهجوم نفذ باستخدام عربات مفخخة. 
وأضــــاف أن »فــصــائــل مــن الــحــشــد الشعبي 
تـــصـــّدت لــلــهــجــوم وتــمــّكــنــت مـــن قــتــل 7 من 
عناصر داعش وتدمير عربتني مفخختني«، 
الفـــتـــا إلــــى أن عـــــددًا مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 

هــربــوا الــى داخـــل مــركــز قــضــاء تلعفر الــذي 
يسيطرون عليه.

على  تلعفر  ملــعــركــة  التحضير  يقتصر  ولـــم 
تــجــهــز وزارة  إذ  الــعــســكــريــة،  ــدادات  ــعـ ــتـ االسـ
الــهــجــرة الــعــراقــيــة نــفــســهــا الســتــقــبــال آالف 
النازحني من البلدة بسبب املعارك املتوقعة. 
العليا  اللجنة  رئيس  الهجرة،  وزيــر  وأعــلــن 
إلغاثة وإيواء النازحني، جاسم محمد، البدء 
بإجراء كل االستعدادات اإلنسانية لعمليات 
تلعفر، موضحا خال  في  املرتقبة  التحرير 
مــؤتــمــر صــحــافــي أن الــلــجــنــة صـــادقـــت على 
تــوفــيــر أربـــعـــني بـــاصـــا لــنــقــل الـــنـــازحـــني إلــى 

املناطق اآلمنة ومخيمات اإليواء.
وبشأن أعداد النازحني من املوصل، قال وزير 
الهجرة العراقي إن 968 ألــف نــازح فــروا من 
النزوح  القتال في املدينة، مؤكدًا أن  مناطق 
األكبر كان من الجانب األيمن الذي نزح منه 
أكثر من 791 ألف شخص. وأضاف أن »أعداد 
النازحني في مخيمات اإليواء بعموم الباد 
ــرة، أي مــا يساوي  وصــلــت إلــى 135 ألــف أسـ
750 ألف شخص«، موضحا أن هذه األعداد 
وأن  املــســاعــدات،  أنـــواع  لكل  الكبيرة تحتاج 

املعنية  الــجــهــات  مــع  نــســقــت  الــهــجــرة  وزارة 
ــم املــتــحــدة وجـــهـــات حــكــومــيــة  ــ ال ســيــمــا األمـ
عراقية في هذا الشأن. وأشــار محمد إلى أن 
اإلحصائيات األخيرة لوزارة الهجرة كشفت 
ــنـــازحـــني مــنــذ ســقــوط  عـــن وصـــــول أعــــــداد الـ
ــــرى بــيــد تنظيم  ــــدن عــراقــيــة أخـ املـــوصـــل ومـ
»داعـــش« منتصف عــام 2014 إلــى ما يقارب 
الخمسة مايني نازح، منهم مليونان ومائة 
ألــف عــادوا إلــى مناطقهم املــحــررة. وبحسب 
ــــوزارة الــهــجــرة ومنظمات  بــيــانــات ســابــقــة لـ
إنــســانــيــة عــراقــيــة، فـــإن أغــلــب الــنــازحــني من 
الــســاحــل األيــمــن لــلــمــوصــل لــم يــتــمــكــنــوا من 

العودة إلى منازلهم.
ــراق مــــن األمــــم  ــ ــعـ ــ ــك، طـــلـــب الـ ــ ــ فــــي مـــــــــوازاة ذلـ
ـــــــــة عــلــى 

ّ
ــع أدل ــمـ ــــي جـ ــه فـ ــدتـ ــاعـ املــــتــــحــــدة مـــسـ

الـــجـــرائـــم املــنــســوبــة إلــــى تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
مــن خـــال إصــــدار قــــرار مــن شــأنــه املــســاعــدة 
فــي تقديم املــســؤولــني عــن تلك الــجــرائــم إلى 
العدالة. وفي رسالة مؤّرخة في 9 أغسطس/
آب الحالي يتم التداول بها في األمم املتحدة، 
ــراقــــي إبـــراهـــيـــم  ــعــ ــّيــــة الــ ــر الــــخــــارجــ ــ ــ قـــــال وزيـ
ارتكبها تنظيم  التي  »الجرائم   

ّ
إن الجعفري 

داعش ضّد املدنيني، وتدمير البنى التحتّية 
واملــــواقــــع األثــــرّيــــة فـــي الــــعــــراق، هـــي جــرائــم 
تــقــديــم مرتكبيها  اإلنـــســـانـــّيـــة، ويــجــب  ضـــد 
مــن عصابات داعــش اإلرهــابــّيــة إلــى العدالة 
وفق القانون العراقي«. وأضاف في رسالته 
»نــطــلــب مــســاعــدة املجتمع الــدولــي مــن أجــل 
 »العراق 

ّ
االستفادة من خبرته«، موضحا أن

قرار  املتحدة يعمان على مشروع  واململكة 
في هذا اإلطار«.

فــقــط مــن تعيينه مــن قــبــل املــحــافــظ الــســابــق، 
املركزية  اإلدارة  تــوجــهــات  مــع  تماشيا  وذلـــك 

للوكالة التابعة للحكومة.
إلى ذلك، أعاد محافظ حضرموت االعتبار إلى 
انتزعت صاحياتهم  الذين  املحافظة  وكــاء 
في عهد املحافظ السابق، وكانوا عمليا با 
املقابل، جّمد عمل مجموعة من  مــهــام. وفــي 
املستشارين الذين عينهم سلفه في مناصب 
تــبــدو شــرفــيــة وتــحــمــل صــبــغــة »املــجــامــات« 
ــثـــر مــنــهــا تــنــفــيــذيــة. كـــمـــا ســـمـــح املــحــافــظ  أكـ
الــجــديــد بتطبيق قـــــرارات تــعــيــني أخــــرى في 
مكاتب فروع الــوزارات باملحافظة كان سلفه 
قد جمدها بحجة عدم تنسيق الحكومة معه 
بخصوصها. من جهة أخرى، شكل البحسني 

ــلـــى املـــســـتـــوى اإلعــــامــــي،  نـــــــادرة يــمــنــيــا. وعـ
يـــحـــرص مـــحـــافـــظ حـــضـــرمـــوت عـــلـــى تــجــنــب 
الــخــوض فــي غــمــار الــســيــاســة فــي خطاباته 
التنموي  العمل  وتصريحاته والتركيز على 
الذي  بريك،  بن  على عكس سلفه  والخدمي، 
ال تــخــلــو خــطــابــاتــه مـــن مــطــالــبــات سياسية 
الــدولــة، والعاقة مــع األحــزاب  تتعلق بشكل 
 عـــن إعــانــه 

ً
ــيــــارات الــســيــاســيــة، فـــضـــا ــتــ والــ

الجنوبي«،  االنتقالي  لـ«املجلس  االنــضــمــام 
األمر الذي تسبب بإقالته.

ويبدو واضحا أن محافظ حضرموت الجديد 
ثقيلة لسلفه عبر  تركة  التخلص من  يحاول 
انــتــهــاج ســيــاســة تــقــوم عــلــى االلـــتـــزام بالخط 
الفساد  ومــحــاربــة  الشرعية  للحكومة  الــعــام 
والــعــشــوائــيــة الــتــي طــغــت فـــي عــهــد املــحــافــظ 
 عــــن تـــجـــنـــب تــــأديــــة أدوار 

ً
ــق، فــــضــــا ــابــ ــســ الــ

سياسية. وحول محاوالته خلق واقع جديد 
يختلف عن السابق، كتب رئيس تحرير موقع 
»املــكــا الـــيـــوم«، الــصــحــافــي ســنــد بايعشوت، 
إن من يأتي خلفا للمحافظ السابق سيأخذ 
مزيدًا من الوقت إلعــادة األمــور إلــى نصابها 
ــن تــلــك  الــطــبــيــعــي والـــقـــانـــونـــي وســـيـــتـــعـــب مــ
الــــقــــرارات والــتــعــيــيــنــات الــتــي تــمــت فـــي عهد 
بــريــك، وفــق تعبيره. وأضـــاف بايعشوت  بــن 
فـــي مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك«، 
ــرًا، أن مــحــافــظ حــضــرمــوت الــحــالــي بــدأ  ــيـ أخـ
ل  لـــم يشكِّ بــالــتــصــحــيــح وســيــتــعــب كــثــيــرًا إذا 
مكتبا فنيا لفريق عمله، مشيرًا إلى أن تكليف 
وكــيــل لــقــطــاع الــنــفــط والــطــاقــة يجعل األمـــور 
أكثر تنظيما بداًل من العشوائية واالزدواجية 

السابقة في التخصصات والصاحيات.

السعودية 
تناور بالحّج

ضغوط أممية 
على المعارضة 

لتتوّحد

أنــه استجابة لطلب وســاطــة مــن أحد  على 
املواطنني القطريني، من أحــد فــروع األســرة 
الحاكمة، في قطر، وهو الشيخ عبد الله بن 
القطري  آل ثاني. وربما يكون املوقف  علي 
املرحب بحذر بالقرار السعودي، منطلقا من 
القطريون  ُيحَرم  أال  أن األولوية هي  قاعدة 
مــن حقهم فــي الــحــج، مــع التنبه إلــى مــا قد 
يكتنف القرار من استمرار في توظيف ورقة 

الحج في الحملة ضد قطر. 
ــر  ــن هـــنـــا ربـــمـــا يــمــكــن فـــهـــم تــعــلــيــق وزيــ مــ
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  الـــخـــارجـــيـــة الــــقــــطــــري الـــشـ
عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــة فـــــي جـــولـــتـــه  ــديــ ــويــ ـــســ خـــــــال مـــحـــطـــتـــه الـ
ــا قـــــال إن بــــاده  ــنـــدمـ ــيـــة، عـ ــافـ ــنـ ــنـــديـ ــكـ االسـ
ترحب بفتح الحدود مع السعودية إلتاحة 
املـــجـــال أمــــام الــحــجــاج الــقــطــريــني لــلــتــوجــه 
إلـــى مــكــة »حــتــى وإن كــانــت الــخــطــوة ذات 
الــوزيــر: »طبعا  دوافــع سياسية«. وأضــاف 

»تــفــاوض جـــاد« بــني الــنــظــام الــســوري ووفــد 
أكــتــوبــر أو نوفمبر.  فــي  لــلــمــعــارضــة  مــوحــد 
وقــــال »فــيــمــا يتعلق بــالــحــكــومــة )الــســوريــة( 
نعول كثيرًا على روسيا وعلى إيــران، وعلى 
أي طــــرف لـــه نـــفـــوذ كــبــيــر، وعـــلـــى الــحــكــومــة 
الــســوريــة كــي تــكــون مــســتــعــدة عــنــد دعــوتــهــا 
إلى جنيف لبدء تفاوض حقيقي ومباشر مع 
)املــفــاوضــات(«.  للمعارضة يحضر  منبر  أي 
سيصبحان  وأكــتــوبــر  »سبتمبر  أن  واعــتــبــر 
وقال  السورية«.  للتسوية  حاسمني  شهرين 
تــحــوالت نوعية  الــســوريــة ستشهد  »األزمــــة 
خال األشهر القليلة املقبلة«. وأّكد أن جولة 
عقد نهاية 

ُ
جديدة من محادثات أستانة ست

الشهر الحالي. وأشار إلى أن مناطق تخفيف 
إلــى حد  التصعيد في سورية »أمــر إيجابي 

كبير«. 
السيطرة  اســتــعــادة  ذلـــك، دخــلــت عملية  إلـــى 
أبـــرز معاقل »داعــــش« في  الــرقــة،  على مدينة 
ســوريــة، يــومــهــا الـــــ72، فــي ظــل تــقــدم ميداني 
التي  الــديــمــقــراطــيــة«  »قــــوات ســوريــة  تحققه 
تــهــاجــم تــحــت غــطــاء نـــاري كثيف مــن طــيــران 

الدوحة ــ العربي الجديد

شــــهــــد مــــلــــف األزمــــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، 
وحملة حصار قطر، منتصف ليل 
ـــ الــخــمــيــس، منعطفا هو  ـ األربـــعـــاء 
أقــــرب لــلــمــنــاورة تــخــوضــهــا الــســعــوديــة من 
ــاورة ظــاهــرهــا  ــنـ ــّج. مـ عـــنـــوان تــســيــيــس الـــحـ
ــاح لــلــحــجــاج  ــمــ ــســ إيــــجــــابــــي، مـــــن خــــــال الــ
الــقــطــريــني حــصــرًا مــن دون املــقــيــمــني فيها، 
فريضة  بــرًا وجـــوًا ألداء  مكة  إلــى  بالتوجه 
يوحيان  وسياقها  مضمونها  لكن  الــحــج، 
بالشك في وجود نوايا سعودية بممارسة 
الديني.  امللف  التسييس في هذا  املزيد من 
وشاءت دولة قطر أن تتعامل بإيجابية مع 
القرار امللكي السعودي، مع تشديدها على 
أنــهــا لـــم تــطــلــب أي وســـاطـــة فـــي مـــا يتعلق 
بــمــوضــوع الــحــّج، وهـــو مــا ينسف الــروايــة 
السعودية التي ارتأت تصوير القرار امللكي 

محمد أمين

رفــــع املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى ســوريــة، 
مستوى  من  ميستورا،  دي  ستيفان 
ضــغــوطــه عــلــى املــعــارضــة الــســوريــة، 
كانت  الــتــي  الفنية،  املــشــاورات  تأجيل  معلنا 
أغسطس/آب   22 في  في جنيف  معها  مقررة 
الــحــالــي، معربا عــن أمله فــي إجـــراء »تفاوض 
ــــوري ووفـــــــد مــوحــد  ــسـ ــ جـــــــاد« بــــني الـــنـــظـــام الـ
أو  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي  لـــلـــمـــعـــارضـــة 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل. واعــتــبــر أن 
في سورية  التصعيد  تخفيف  مناطق  إعــان 
»أمــر إيجابي إلــى حد كبير«. في هــذا الوقت، 
تـــحـــقـــق قـــــــوات يـــدعـــمـــهـــا الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
ــيـــســـي،  ويـــشـــكـــل فـــصـــيـــل كــــــــردي ثـــقـــلـــهـــا الـــرئـ
السورية الستعادة  الرقة  تقدما داخــل مدينة 
الــذي  مــن تنظيم »داعـــــش«،  الــســيــطــرة عليها 
بــدأ يــتــراجــع وينكمش داخـــل أحــيــاء وحـــارات 
ضــيــقــة، مــعــتــمــدًا عــلــى الــهــجــمــات املــعــاكــســة، 
فيما يواصل طيران التحالف عملية »تدمير« 
املــديــنــة، وهـــو مـــا يــــؤدي إلـــى مــقــتــل وإصــابــة 
الــعــشــرات مــن املــدنــيــني يــومــيــا، ودمــــار كبير. 
وتأتي التطورات امليدانية في شرق الباد، في 
وقت تواصل فيه املعارضة السورية املسلحة 
فرقة  استنزاف  لدمشق  الشرقية  الغوطة  في 
يقودها شقيق  النظام،  لقوات  تتبع  عسكرية 
رأس النظام، ماهر األسد، موقعة فيها خسائر 

فادحة، باألرواح والعتاد العسكري.
وأعــلــن دي مــيــســتــورا، فــي مــؤتــمــر صحافي 
مــشــتــرك مـــع رئــيــس فــريــق الــعــمــل اإلنــســانــي 
ــان  ــــي ســـــوريـــــة، يـ ــم املــــتــــحــــدة فـ ــتــــابــــع لــــأمــ الــ
إيغاند، في جنيف، تأجيل املشاورات الفنية 
مع املعارضة، والتي كانت مقررة في جنيف 
فــي 22 أغــســطــس/آب الــحــالــي. وأوضــــح دي 
مــيــســتــورا أن تــأجــيــل املـــشـــاورات جـــاء بــقــرار 
شخصي منه، مشيرًا إلى أنه لم يوجه الدعوة 
إلى النظام السوري للمشاركة في املشاورات 
الفنية، ألن النظام يرفض خوض أي لقاءات 
فنية خارج املفاوضات الرسمية. وأوضح أنه 
قــرر تأجيل املــشــاورات ألن أطياف املعارضة 
مناقشاتها  فــي  صعبة  بمرحلة  حــالــيــا  تــمــر 
الداخلية. وتابع »ال داعي إلجبارهم إذا كانوا 

غير جاهزين حتى اآلن«.
وأعــــــرب دي مــيــســتــورا عـــن أمـــلـــه فـــي إجــــراء 

فيها  ُمنع  التي  الطريقة  عــن  النظر  بغض 
الحج عن أهل قطر وعن املقيمني في دولة 
قطر والذي تم بدوافع سياسية، والطريقة 
ــالـــعـــودة لــلــحــج والــــذي  الـــتـــي ُســـمـــح لــهــم بـ
إخراجها  وبطريقة  سياسية  بــدوافــع  كــان 
مــآرب أخـــرى، ولكن دولــة قطر ترحب ولن 
القرار.  شكل  على  خصوصا  موقفا،  تتخذ 
ــا يــهــمــنــا هــــو جــــوهــــر املـــســـألـــة وهـــــي أن  مــ
يـــكـــون هـــنـــاك ســبــيــل ملــواطــنــيــنــا لــلــوصــول 
الــقــرار ومــا زلنا  للحج ونــرحــب بمثل هــذا 
ــــزج الـــحـــج فـــي الــخــافــات  نــطــالــب بــــأن ال ُيـ
الخارجية،  السياسية«. وقبل موقف وزير 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان  أعــربــت اللجنة 
السعودية،  السلطات  لــقــرار  ارتياحها  عــن 
وفق ما جاء في وسائل اإلعــام، بالسماح 
لجميع الــحــجــاج الــقــطــريــني بــالــدخــول إلــى 
األراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر مــنــفــذ ســلــوى 
الــحــدودي دون تــصــاريــح إلــكــتــرونــيــة، إلــى 
جـــانـــب الـــســـمـــاح لــلــحــجــاج مـــن دولـــــة قــطــر 
الدوحة  مــن  مباشرة  رحــات  فــي  بالذهاب 
الجوية  الخطوط  غير  جــويــة  نــاقــات  عبر 

القطرية. 
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، الـــقـــرار 
الــســعــودي بــهــذا الــخــصــوص خــطــوة نحو 
واجهت  التي  والصعوبات  العراقيل  إزالـــة 

الــتــحــالــف الــدولــي بــقــيــادة الـــواليـــات املتحدة 
املتحدث  نــوري محمود،  األميركية. وأوضــح 
بــاســم الـــوحـــدات الــكــرديــة، الــتــي تــمــثــل الثقل 
)قسد(،  الديمقراطية«  »سورية  في  الرئيسي 
مقاتلي  أن  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
»ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« يحققون تــقــدمــا في 

ــام، الفـــتـــة إلـــى  ــ ــعـ ــ ات الـــحـــج لـــهـــذا الـ إجــــــــــراء
بتسهيل  الحصار  بــدايــة  منذ  طالبت  أنها 
ــنـــني  ــمـــواطـ ــلـ ات مــــنــــاســــك الـــــحـــــج لـ إجـــــــــــــــراء
ــة قــطــر دون عــراقــيــل أو  واملــقــيــمــني فـــي دولــ
قــــيــــود، وألـــحـــقـــت مـــطـــالـــبـــاتـــهـــا بــتــحــركــات 
الحجاج،  عــن  الغنب  لرفع  ودولــيــة  إقليمية 
أو استخدامه  الحج  وعدم تسييس مسألة 
عـــلـــى  ــغـــــط  الـــــضـــ أو  ــــوب  ــعــ ــ ــشــ ــ الــ ملــــعــــاقــــبــــة 
الحكومات. وأكدت أن مسألة الحج ال يمكن 
ــابـــات أو وســـاطـــات  ــة حـــسـ ــ إخـــضـــاعـــهـــا أليـ
أنها  على  وشــددت  أو شخصية،  سياسية 
»حــــق أصـــيـــل نـــصـــت عــلــيــه كـــافـــة املـــواثـــيـــق 
واالتــــفــــاقــــيــــات الـــدولـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــســـان 
والشريعة اإلسامية السمحاء«. كما نبهت 
ــرار الــســلــطــات  ــ الــلــجــنــة الــوطــنــيــة إلــــى أن قـ
السعودية ال يزال يكتنفه الغموض، خاصة 
دولة  في  املقيمني  بالحجاج  يتعلق  ما  في 
قــطــر، وطــالــبــت بــتــقــديــم كــافــة الــتــســهــيــات 
لهم من دون تمييز. كما طالبت بمزيد من 
اإلجراءات لرفع الحصار عن مواطني دولة 
قطر واملقيمني فيها ومواطني دول مجلس 

التعاون الخليجي.
أنــهــا ستعيد  أعلنت  قــد  السعودية  وكــانــت 
للقطريني  للسماح  قطر  مــع  حــدودهــا  فتح 
بأداء مناسك الحج، وذلك بعد اجتماع لولي 
وأحــد  بــن سلمان  الــســعــودي محمد  العهد 
أفراد العائلة الحاكمة القطرية هو عبد الله 
بن علي آل ثاني، مساء األربعاء. وقد صدر 
القرار بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي 
بني بن سلمان ووزيــر الخارجية األميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون، مــن دون مــعــرفــة مــا إذا 

كانت هناك صلة بني االتصال والقرار. 
ــــرت صــــــور الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـعـــودي  ــهــ ــ وأظــ
للكاميرات.  ويبتسمان  جالسني  األمــيــريــن 
ونـــقـــل عـــن الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه قـــولـــه لــأمــيــر 
السعودي إن »العاقات بني اململكة العربية 
الــســعــوديــة ودولــــة قــطــر هــي عــاقــات أخــوة 
راسخة في جذور التاريخ«. ورد ولي العهد 
الـــســـعـــودي بــاملــثــل، مـــؤكـــدًا عــلــى الــعــاقــات 
الــتــاريــخــيــة بــني الــعــائــلــتــني املــالــكــتــني، وفقا 
ــبـــاء الــســعــوديــة الــتــي  ملـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة األنـ
ــرار نـــص عــلــى فــتــح معبر  ــقـ أوضـــحـــت أن الـ
ــام الـــحـــجـــاج الــقــطــريــني،  ــ ــبــــري أمــ ــلـــوى الــ سـ
وعلى إرسال طائرات سعودية إلى الدوحة 
لنقل الــحــجــاج عــلــى نفقة املــلــك الــســعــودي، 
مطاري  مــن  القطريني  الحجاج  باقي  ونقل 

األحساء والدمام.
وقال غيرد نونمان، أستاذ العاقات الدولية 
في جامعة جورجتاون  الخليج  ودراســـات 
فــي قــطــر، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، إن 
الــذي عــاش من قبل لبضع  الشيخ عبدالله 
سنوات في السعودية وكان يعود إليها في 
زيـــارات خــاصــة، ليس لــه دور فــي الحكومة 
وكــان آخــر منصب تــواله هو رئاسة اتحاد 
السبعينيات  في  والخيل  الفروسية  سباق 
ــان جــد الــشــيــخ عبدالله  والــثــمــانــيــنــيــات. وكـ
ــده وأخـــــوه حــكــامــا لـــدولـــة قــطــر. وقـــال  ــ ووالــ
نــونــمــان »مـــن املــؤكــد أنـــه لــيــس مبعوثا من 
الــحــكــومــة الــقــطــريــة. هـــذا لــم يــكــن اتــفــاقــا تم 
إبرامه«، ووصف األمر بأنه »خدعة دعائية 
القطرية  الحكومة  تــؤخــذ  حتى  ســعــوديــة« 
على حني غــرة. وقــال إن تواصل السعودية 
مع أفراد عديدين من األسرة املالكة القطرية 
القيادة  القلق و«يزعج  في  يتسبب  الكبرى 

القطرية«. 
وســـارعـــت مـــصـــادر قــطــريــة إلـــى نــفــي طلب 
الـــدوحـــة وســـاطـــة مـــن أحـــد أعـــضـــاء األســـرة 
الحاكمة لتسوية موضوع حج مواطنيها. 
وأوضـــح الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن حــمــد آل 
ثــانــي، فــي تــغــريــدات عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
ــــن عـــلـــي آل  ــه بـ ــلــ ــه الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــ ــالــ أن خــ
الــســعــوديــة »بـــهـــدف حـــل بعض  ثـــانـــي زار 
في  الشخصية  بممتلكاته  املتعلقة  األمــور 
أنه »عندما تطرق  منطقة حائل«. وأضــاف 
ملـــوضـــوع عـــراقـــيـــل الـــحـــج« وجــــدوهــــا - في 
إشارة إلى السلطات السعودية - »فرصة أن 
 يخرجوا من هــذا املــأزق وحــّولــوا األمــر إلى 

قبول وساطة«.

ــى أن اشــتــبــاكــات،  ــاء املـــديـــنـــة، مــشــيــرًا إلــ ــيـ أحـ
وصفها بـ«العنيفة«، تدور في حيي املنصورة 
والرشيد شرقي املدينة، أسفرت عن مقتل 13 
من مسلحي »داعــش«، بعد يوم من مقتل 19 
عنصرًا في حي الرشيد. وأشــار محمود إلى 
أن حــي نــزلــة شــحــادة جنوبي املــديــنــة، وحي 
الدرعية غربها، يشهدان اشتباكات »عنيفة« 
أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي »داعش«، 
وتدمير سيارات مفخخة يستخدمها التنظيم 
الديمقراطية«  سورية  »قــوات  لــردع  كوسيلة 
 70 باتت تسيطر على نحو  أنها  تؤكد  التي 

في املائة من مساحة املدينة. 
وتــؤكــد مــصــادر محلية أن »قــســد« استطاعت 
الوصول إلى قلب مدينة الرقة، وسيطرت على 
ــارع الــقــوتــلــي، أشــهــر شــــوارع املــديــنــة، فيما  شـ
تــتــضــارب األنــبــاء حـــول وصـــول هـــذه الــقــوات، 
مساء أول من أمس، إلى شارع الوادي، و«دوار 
الــســاعــة« أشــهــر مــيــاديــن الــرقــة، والــــذي تعني 
السيطرة عليه تضييق الخناق على مسلحي 
ــاء وحـــــارات  ــيـ الــتــنــظــيــم وحـــصـــرهـــم ضــمــن أحـ
ضيقة ال تمكنهم من القيام بمناورة عسكرية 
تحد من تقدم القوات املهاجمة. في غضون ذلك، 
ال يزال قصف طيران التحالف الدولي يحصد 
أرواح عشرات املدنيني يوميا في الرقة، أغلبهم 
أطـــفـــال ونـــســـاء، ومــــن بــيــنــهــم عـــائـــات كــامــلــة. 
ــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان«،  وذكــــر »املـــرصـ
 11 بينهم  مدنيا،   21 انتشال جثامني  تــم  أنــه 
التحالف   و5 نساء، جــراء قصف طيران 

ً
طفا

الدولي مساء الثاثاء املاضي لشارع املعتز في 
منطقة الرشيد في املدينة القديمة وسط الرقة. 
وتم نقل جرحى إلى مراكز تقديم اإلسعافات 
العاج،  لتلقي  املستشفيات  إلــى  نقلهم  بغية 
فيما تم تسليم الباقي إلى الجهات املختصة 
إليوائهم«. ونشر نشطاء محليون صورًا على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي تــظــهــر حجم  وسـ
الـــدمـــار الكبير الـــذي تــعــرضــت لــه الــرقــة جــراء 
القصف املتواصل من طيران التحالف الدولي، 
بقيادة واشنطن، مشيرين إلى أن هناك عملية 
تــدمــيــر واضــحــة لــلــمــديــنــة، الــتــي تــحــول أغلب 

أحيائها إلى ركام.
ــــدور على  ــــزال االشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة تـ وال تـ
جبهتي عني ترما في الغوطة الشرقية، وحي 
قــوات املعارضة  الدمشقي، إذ تواصل  جوبر 
ــا ُيــســّمــى  ــــاوالت مــ ــــحـ ــتـــصـــدي ملـ الــــســــوريــــة الـ
بــــ«قـــوات الــنــخــبــة« فــي الــفــرقــة الــرابــعــة، التي 
يــقــودهــا مــاهــر األســـد، شقيق رئــيــس النظام 
بـــشـــار األســــــد، اقـــتـــحـــام الـــغـــوطـــة، مــتــجــاوزة 
اتفاق »خفض التصعيد« املوقع في القاهرة 
بـــني روســـيـــا واملـــعـــارضـــة فـــي الــعــشــريــن من 
الرحمن«، أمس  الشهر املاضي. وذكر »فيلق 
الــخــمــيــس، إنـــه تــصــدى ملــحــاولــة اقــتــحــام من 
قـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة على جبهة عــني ترما، 
مــشــيــرًا إلــــى أن مــقــاتــلــيــه قــتــلــوا خــمــســة من 
ــقـــوات املــهــاجــمــة، وأصــــابــــوا الـــعـــشـــرات، ما  الـ
أبــرز  وهــو  »الفيلق«،  وأشـــار  لتراجعها.  أدى 
إلى  الشرقية وحــي جــوبــر،  الــغــوطــة  فصائل 
أنــه قــام، على مــدى األيــام املاضية، بعمليات 
ــقـــوات الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة إلــــى عــدة  ــدراج لـ ــتــ اســ
كمائن في جوبر، ما أدى إلى مقتل العشرات، 

بينهم ضباط، وتدمير عدة دبابات.
وقالت مصادر محلية، لـ«العربي الجديد«، 
إن »جــــيــــش اإلســــــــــام«، وهـــــو مــــن فــصــائــل 
الغوطة البارزة، هاجم أمس مقرات لـ«فيلق 
ــــن« قـــــــرب األشــــــعــــــري واملــــحــــمــــديــــة،  ــمـ ــ ــــرحـ الـ
ــارك ضـــد قـــــوات الــفــرقــة  ــعــ بـــالـــتـــزامـــن مـــع املــ
الــرابــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن »جــيــش اإلســــام« 
»الــفــيــلــق«، موضحة  غــرفــة عمليات  اقــتــحــم 
ــة اســــتــــيــــاء داخـــــــل الـــغـــوطـــة  ــالــ ــنــــاك حــ أن هــ
نتيجة االحتراب الداخلي الذي يتزامن مع 

محاوالت اقتحام قوات النظام للغوطة.

ساهم البحسني بقيادة معركة استعادة المكال من »القاعدة« )فرانس برس(

تحّولت أغلب أحياء الرقة إلى ركام )دليل سليمان/فرانس برس(

خالل رمي الجمرات في مكة العام الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

جاء القرار السعودي 
بالسماح للقطريين 

الراغبين بأداء فريضة 
الحج، سياسيًا مثلما 

كان قرار منعهم 
سياسيًا أيضًا. لكن 

قطر ارتأت الترحيب 
الحذر بالقرار، بغض 

النظر عما اكتنفه 
من غموض 

وشكوك، على 
قاعدة أن األولوية أال 

يحرم القطريون من 
حقهم الديني

على  ميستورا،  دي  ستيفان  سورية،  إلى  األممي  المبعوث  ضغط 
األسبوع  عقده  المقرر  من  كان  اجتماعًا  مؤجًال  لتتوحد،  المعارضة 

المقبل، فيما وجه »فيلق الرحمن« ضربات قوية لقوات النظام
متابعةالحدث

السماح بأداء القطريين 
المناسك »على نفقة الملك«

دي ميستورا: شهرا سبتمبر 
وأكتوبر سيكونان حاسمين 

للتسوية السورية

متابعةتقرير

البشير 
يدعم الوساطة

د الرئيس السوداني،  جدَّ
عمر البشير، أمس الخميس، 
التزام بالده بدعم المبادرة 

الكويتية لحل األزمة 
الخليجية، وذلك خالل 

مؤتمر صحافي مشترك 
مع رئيس وزراء إثيوبيا، 
هايلي مريام ديسالين، 
في الخرطوم. وقال 

»موقفنا المعلن والثابت، 
دعم المبادرة الكويتية، 

للوصول إلى حل«.

الدوحة تنفي طلب 
وساطة والرياض وجدتها 

مخرجًا من المأزق

دي ميستورا: مناطق 
تخفيف التصعيد أمر 

إيجابي إلى حد كبير

وزير الخارجية القطري: 
نرحب بالقرار وإن كانت له 

دوافع سياسية

أعاد البحسني االعتبار 
لوكالء المحافظة الذين 

انتزعت صالحياتهم

أوامر بنقل مئات 
ضباط وعناصر الشرطة 

إلى محيط تلعفر

»قسد« باتت تسيطر 
على نحو 70 في المائة 

من مساحة الرقة

أدى تعيين فرج 
سالمين البحسني، 

محافظًا لحضرموت 
بدًال من أحمد بن بريك، 

إلى تغييرات في إدارة 
المحافظة 

تواصل السلطات 
العراقية تحضيراتها 

لمعركة تحرير تلعفر 
من سيطرة »داعش«، 

مع توقعات بنزوح آالف 
المدنيين من المنطقة 

خالل المعارك
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ما هي ترسانة الجيش اللبناني لمواجهة »داعش«؟الجزائر: إقالة وزراء مواجهة الكارتل المالي ودعوات للتظاهر

45
سياسة

  شرق
      غرب

كروبي في المستشفى
بعد إضرابه عن الطعام

ــر املــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــســيــاســي  ــ ذكــ
اإليـــرانـــي املـــعـــارض، مــهــدي كــروبــي 
)الــــــــصــــــــورة(، الــــــــذي يـــعـــيـــش تــحــت 
اإلقامة الجبرية منذ عام 2011، أنه 
أدخـــل املــســتــشــفــى، أمـــس الخميس، 

ــن الــطــعــام  بـــعـــد أن بـــــدأ إضــــرابــــا عــ
للمطالبة بمحاكمة علنية. ووضعت 
ــلـــطـــات اإليــــرانــــيــــة املـــعـــارضـــن  الـــسـ
كـــــروبـــــي ومــــيــــر حـــســـن مــــوســــوي، 
ــنـــا ورد، تــحــت  ــرة رهـ ــ ــه زهــ ــتــ وزوجــ
منذ ســت سنوات  الجبرية  اإلقــامــة 
ــة، بـــعـــد دعـــوتـــهـــمـــا  ــنــ ونــــصــــف الــــســ
االنتفاضات  مع  تضامنا  للتظاهر 
يمثل  ولــم  بالديمقراطية.  املطالبة 
لم  كما  محكمة،  أي  أمـــام  الزعيمان 

توجه لهما أي اتهامات علنية.
)رويترز(

استراتيجية جديدة 
لواشطن في الحرب 

األفغانية
يجتمع الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
تـــرامـــب، ونــائــبــه مــايــك بــنــس، الــيــوم 
كــامــب ديفيد،  فــي منتجع  الــجــمــعــة، 
بفريق األمن القومي األميركي، لبحث 
سياسة بــالده فــي أفغانستان خالل 
األبيض،  البيت  املقبلة. وذكــر  الفترة 
اإلدارة  أن  الخميس،  أمــس  بــيــان  فــي 
األمــيــركــيــة ستعمل خـــالل االجــتــمــاع 
عـــلـــى وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
أن  وأوضـــح  أفغانستان.  فــي  للحرب 
إذا كانت  تــرامــب ستبحث »مــا  إدارة 
بحاجة إلضافة 3 إلى 5 آالف جندي 
ــالـــبـــان،  أمـــيـــركـــي ملـــحـــاربـــة حــــركــــة طـ
وتنظيم داعــش في العراق وسورية، 

وتنظيم القاعدة في املنطقة«.
)األناضول(

مقتل جندي أميركي 
في والية نانغارهار

أعــــلــــن الــــجــــيــــش األمـــــيـــــركـــــي، أمــــس 
ــنـــدي أمــيــركــي  الـــخـــمـــيـــس، مــقــتــل جـ
في معركة مع مسلحن من تنظيم 

»داعش« شرق أفغانستان.
وأعــلــن الــحــرس الــوطــنــي األمــيــركــي 
ــنــــدي  ــجــ الــ أن  يـــــــوتـــــــاه  فـــــــي واليـــــــــــة 
األميركي القتيل كان أحد عناصره، 
وأن نــحــو ســبــعــة آخـــريـــن أصــيــبــوا. 
وذكـــــر الــجــيــش أن عـــــددًا مـــن أفــــراد 
في  أيضا  أصيب  األفغانية  الــقــوات 
ــال، أول مــــن أمــــــس، فــــي مــنــطــقــة  ــتــ قــ

أتشن بوالية نانغارهار. 
)أسوشييتد برس(

ألمانيا تندد بـ»خطأ« 
ترامب في شارلوتسفيل

ــة األملـــــانـــــي،  ــيــ ــارجــ ــدد وزيــــــــر الــــخــ ــ ــ نـ
أمس  )الــصــورة(،  سيغمار غابريال 
ــأ الـــجـــســـيـــم«  »الــــخــــطــ ـــ الـــخـــمـــيـــس، بــ
الـــــذي ارتـــكـــبـــه الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، إذ لـــم يــمــيــز نفسه 

بــــــوضــــــوح عــــــن الـــــنـــــازيـــــن الــــجــــدد 
ــمـــال الــعــنــف  والــعــنــصــريــن بــعــد أعـ
ــال غــابــريــال  فــي شــارلــوتــســفــيــل. وقــ
إن »وضـــــع الـــطـــرفـــن )املــجــمــوعــات 
ــيـــض  ــــرق األبـ ــعـ ــ ــفـــوق الـ ــتـ املــــؤمــــنــــة بـ
ــد الـــعـــنـــصـــريـــة(  ــ واملــــتــــظــــاهــــريــــن ضـ
على قــدم املــســاواة بــدل أخــذ مسافة 
واضــحــة مــن الــتــيــار الــنــازي، يشكل 

بالتأكيد خطأ جسيما«. 
)فرانس برس(

بلجيكا: إحالة صالح 
عبد السالم للمحاكمة

البلجيكية صالح  أحالت السلطات 
عبد السالم، املشتبه به في هجمات 
املحاكمة  إلــى  الــعــام 2015،  بــاريــس 
الــجــنــائــيــة لــتــورطــه فـــي إطــــالق نــار 
عـــلـــى الـــشـــرطـــة الــبــلــجــيــكــيــة الـــعـــام 
النيابة،  أعلنت  مــا  حسب  املــاضــي، 
أمس الخميس. واعتقل عبد السالم 
في 18 مارس/ آذار 2016، بعد ثالثة 
أيام من إطالق نار في بروكسل فيما 
اعتداءات  في  تحقق  الشرطة  كانت 
ــاريـــس فـــي 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  بـ
أنـــه  يــعــتــقــد  والــــتــــي  الـــثـــانـــي 2015، 

الناجي الوحيد من الذين نفذوها.
)فرانس برس(

محاصرة  عملية  اللبناني  الجيش  استكمل 
مــواقــع انــتــشــار تنظيم »داعــــش« فــي الــجــرود 
املتداخلة مع األراضــي السورية شــرق لبنان، 
والقاع، بعد  الفاكهة ورأس بعلبك  بلدات  في 
ــة أعـــــــوام عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــجـــيـــش ملــواقــعــه  ثـــالثـ
ــر مــعــركــة عــرســال  ــة إثــ  فـــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
الــلــبــنــانــي لطرد  عـــام 2014. ويــهــدف الــجــيــش 
في  انتشارهم  مناطق  مــن  »داعـــش«  مسلحي 
األراضي اللبنانية، والتي تتفاوت التقديرات 
كــيــلــومــتــرًا  بـــن 100 و150  بــشــأن مــســاحــتــهــا 
مــربــعــا تــقــابــلــهــا مــســاحــة أكـــبـــر مـــن الــجــانــب 
السوري للحدود. واستقر مقاتلو التنظيم في 
هذه املنطقة، بعد حصد بيعة مقاتلن ينتمون 
إلــــى ُمــخــتــلــف الــفــصــائــل الـــســـوريـــة املــعــارضــة 
والــتــنــظــيــمــات املــتــطــرفــة األخــــــرى، وهــاجــمــوا 
ــنـــانـــيـــن بــــالــــصــــواريــــخ  ــبـ ــلـ ــيــــن الـ ــدنــ ــنـــهـــا املــ مـ
واالنتحارين. كما ُسجلت عشرات محاوالت 
اللبنانية. وشكلت  األراضــــي  بــاتــجــاه  الــتــقــدم 
مــعــركــة عـــرســـال عـــام 2014 أكــبــرهــا وأكــثــرهــا 
ــيـــن ولــلــعــســكــريــن.  حـــصـــدًا لــلــضــحــايــا املـــدنـ
وشهدت بلدة القاع العام املاضي تسلل عدد 
من االنتحارين من مناطق سيطرة »داعش« 
إلى داخل البلدة على دفعتن ما أدى لسقوط 

ضحايا مدنين.
ومنحت الوقائع امليدانية والسياسية فترة 
خطة  لتحضير  الــلــبــنــانــي  للجيش  مــريــحــة 
املعركة التي لم ُيعلن عن انطالقها بعد، على 
الرغم من تقدم قوات من الجيش فجر األربعاء 
باتجاه مواقع سيطرة »داعش« تحت غطاء 
مدفعي وجــوي. وأكــدت مصادر محلية في 
محافظة البقاع، إصابة 4 عسكرين بنيران 

الجزائر ــ عثمان لحياني

أقــالــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة ثــالثــة وزراء من 
ــانـــت وجـــهـــت إلـــيـــهـــم انـــتـــقـــادات  الـــحـــكـــومـــة كـ
واتــــهــــامــــات »بـــالـــتـــحـــرش بــــرجــــال األعــــمــــال 
ــراط فــــي »فـــوضـــى  ــ ــخــ ــ واملـــســـتـــثـــمـــريـــن« واالنــ
ــاٍر ثـــاٍن  ــتـــصـ املـــــبـــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة«، فـــي انـ
للكارتل املالي، فيما بــدأت دعــوات للتظاهر 
في الجزائر وفي الخارج، للتعبير عن رفض 
الــوضــع الـــذي انــتــهــت إلــيــه أعــلــى مؤسسات 
الــجــزائــر، بعد إقــالــة حكومة عبد  الحكم فــي 
املجيد تبون، يوم الثالثاء املاضي، وتكليف 
رئــيــس الـــديـــوان الــرئــاســي، أحــمــد أويــحــيــى، 

بتشكيل حكومة جديدة.
الجزائر في إبعاد  املالي في  الكارتل  ونجح 
وزيــر الصناعة واملناجم، محجوب بــدة، من 
بــعــد شــهــريــن ونــصــف مــن تعيينه،  منصبه 
ــرارات اتــخــذهــا الــوزيــر ضد  وبــعــد سلسلة قــ
مصانع تركيب السيارات، قال إنها تمارس 
ــتـــورد  ــلـــى الــــجــــزائــــريــــن، وتـــسـ االحــــتــــيــــال عـ
تركيب  لتستكمل  جــزئــيــا،  مــركــبــة  ســـيـــارات 
عــجــالتــهــا فـــي هـــذه املــصــانــع، قــبــل أن تــقــوم 
بتسويقها على أساس أنها سيارات محلية 
الصنع. وأوقف مشاريع استثمار في اإلطار 
نفسه، كما فتح تحقيقا في التالعب بأسعار 

السيارات املستوردة.
ــر  ــاد وزيــ ــعــ ــن إبــ ــي مــ ــالــ وتـــمـــكـــن الــــكــــارتــــل املــ
الـــتـــجـــارة، أحـــمـــد ســـيـــاســـي، الـــــذي عــــّن في 
ــار املـــاضـــي، بعد  مــنــصــبــه فـــي 26 مـــايـــو/ أيــ
قرارات وقف استيراد سلع وبضائع بهدف 
ــــرارات  ــقـ ــ ــلـــي، وهـــــي الـ ــــاج املـــحـ ــتـ ــ حـــمـــايـــة اإلنـ

الــتــي كــانــت مــحــل اعــتــراض مــن »بـــارونـــات« 
االستيراد ورجال أعمال رفعوا شكاوى إلى 
الرئاسة في هذا الشأن. وأقيل من الحكومة 
أيضا وزير السكن، يوسف شرفة، الذي عن 
فــي نــهــايــة مــايــو، بــعــد قــــرار رفــضــه تسديد 
مستحقات عدد من شركات إنشاءات يملكها 
رجـــال أعــمــال نــافــذون، كــانــت تنفذ مشاريع 

سكنية لحساب الــدولــة. وكـــان قــد قــرر فتح 
ــذه املـــشـــاريـــع  ــ ــة إنــــجــــاز هـ ــ الــتــحــقــيــق فــــي دقـ
ــذارات  ــ ومــطــابــقــتــهــا لــلــقــوانــن، وتــوجــيــه إنــ
إلــــى شـــركـــات إنــــشــــاءات والــتــهــديــد بسحب 
اإلنجاز  في  إخاللها  بسبب  منها  املشاريع 
أو عـــدم احــتــرامــهــا لــلــمــهــل الــزمــنــيــة املــقــررة 
إلنـــهـــاء املـــشـــاريـــع. وتــخــلــى حــــزب األغــلــبــيــة 

ترغب واشنطن بتوسيع 
دور »اليونيفيل« وتعزيز 
»رقابتها« على حزب اهلل

ينتشر في قاعدة رياق 
الجوية في لبنان عدد من 

العسكريين األميركيين

لبنان الدولة 
الرهينة

بيروت ــ عبد الرحمن عرابي

أكـــــثـــــر مــــــن 34 عـــــامـــــا عــلــى  مــــــــّر 
األميركية  الــســفــارة  مــقــّر  تفجير 
وقاعدة قوات مشاة البحرية في 
العاصمة اللبنانية عام 1983، لكن الصراع 
الــدائــر بن الــواليــات املتحدة و»حــزب الله« 
لــم يــنــتــه بــعــد، وتــشــهــد هـــذه األيــــام فــصــواًل 
ــا تــبــقــى من  تــصــعــيــديــة فــيــه تـــكـــاد تـــهـــدد مـ
مــؤســســات الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. وكــمــا تطور 
الحزب من مجموعة مقاتلة مغمورة توالي 
الولي الفقيه في إيران إلى جيش يشارك في 
حروب املنطقة، تطورت أشكال هذا الصراع 
ـــقـــل أحــد 

ُ
ــذي اعـــت ــ ــه. مـــن الــــعــــراق الـ ــاتـ وســـاحـ

مدربي »حزب الله« العسكرين على أراضيه 
هم بالتحضير لعمليات ضد 

ُ
عام 2007 وات

قوات االحتالل األميركي، وصواًل إلى اليمن 
مــع اعــتــمــاد مقاتلي جــمــاعــة الــحــوثــي على 
»حــزب  نقلها  الــتــي  الــعــســكــريــة  التكتيكات 
ــه« إلــيــهــم ملـــواجـــهـــة الــــقــــوات الــســعــوديــة  ــلـ الـ
عسكرية  املعركة  تعد  لــم  أميركيا.  جهزة 

ُ
امل

مباشرة كما حدث في تفجيرات عام 1983، 
السابق في  العسكري  املــســؤول  ــهــم 

ُ
ات الــتــي 

العاصمة  فــي  )اغتيل  عــمــاد مغنية  الــحــزب 
بل  بتنفيذها،   )2008 عــام  دمشق  السورية 
الــهــجــمــات سياسية واقــتــصــاديــة  أصــبــحــت 
ــط لــهــا فـــي الــكــونــغــرس ال فـــي وزارة 

ّ
ُيــخــط

ناقش تداعياتها في 
ُ
الدفاع )البنتاغون(، وت

الــتــي يسيطر عليها  »األســلــحــة  أن  هــايــلــي 
الله تهدد  بشكل شبه كامل إرهابيو حزب 
األمن واالستقرار في املنطقة، لذلك ينبغي 
وجهودها  طاقاتها  زيــادة  اليونيفيل  على 
للتحقيق في هذه الخروق واإلبالغ عنها«. 
ــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة،  ــعــ وقـــــد القـــــى األمــــــن الــ
من  األميركي  املوقف  غوتيريش،  أنطونيو 
خالل تأكيده »البحث في سبل تمكن قوات 
الــيــونــيــفــيــل مـــن تــعــزيــز جــهــودهــا ملكافحة 
املسلحن،  لــأفــراد  القانوني  غير  الــوجــود 
وال  عملياتها«.  منطقة  داخـــل  األســلــحــة  أو 
يمكن إال الربط بن هذه الدعوة األميركية، 
ــر أكــثــر مــن الــطــلــب، وبـــن بــدء  بصيغة األمــ
مجلس األمن الدولي اإلعداد لتبني مشروع 
قرار لتجديد والية »اليونيفيل« قبل نهاية 
ــالـــي، مـــع بـــقـــاء ورقـــــة »الــفــيــتــو«  الـــعـــام الـــحـ
والتمويل األميركي ملهمة البعثة العسكرية 
الدولية، حاضرًا في لغة التهديد األميركية، 
في حال لم يتم التجاوب مع رغبة واشنطن 
وتعزيز  شــرقــا  »اليونيفيل«  دور  بتوسيع 

»رقابتها« على حزب الله.
ولم تكن املوافقة على القرار 1701 عام 2006 
إلنهاء العدوان اإلسرائيلي على لبنان محط 
ُيتهم رئيس  ، والــيــوم 

ً
إجــمــاع محلي أصـــال

»االســـتـــقـــواء  ـــ ــريـــري بـ الــحــكــومــة ســعــد الـــحـ
ــزب الـــلـــه« فـــي مــحــاولــة  بـــالـــخـــارج« ضـــد »حــ
لتحقيق مكسب سياسي أمام الفريق الذي 
أخضعه إلرادته السياسية مرارًا في امللفات 
اإلقليمية والداخلية، بالعناد السياسي مرة 
وبــالــضــغــط الــعــســكــري واألمـــنـــي واملــيــدانــي 
الداخلي حول  النقاش  أن  مــرارًا، خصوصا 
تــوســيــع صــالحــيــات الـــقـــوات الــدولــيــة التي 
تعمل فــي لــبــنــان تــحــت رايـــة األمـــم املتحدة 
يــتــجــاوز مــنــطــقــة عــمــلــهــا الــحــالــيــة شــمــالــي 
ــلــــة، مـــــع مـــطـــالـــبـــة »كـــتـــلـــة  ــتــ فـــلـــســـطـــن املــــحــ

مقر الحكومة في بيروت. وال يغيب الصراع 
عن مجلس األمن الدولي الذي ُيشّكل جبهة 
حــــرب تـــضـــاف إلــــى الــجــبــهــات الــفــعــلــيــة في 
الشرق األوسط. وهو ما عكسته تصريحات 
سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، 
ــــدت رغـــبـــت بــالدهــا  نــيــكــي هــايــلــي، الـــتـــي أكـ
»توسيع مهام قوات حفظ السالم الدولية  بـ
الــعــامــلــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان )الــيــونــيــفــيــل( 
بــانــتــهــاكــات  املـــزاعـــم  حـــول  تحقيقا  لتشمل 
املنطقة«،  فــي  الــلــه  حـــزب  عــنــاصــر  يرتكبها 
وذلك قبل أيام من موعد التمديد التلقائي 
النــتــشــار هــذه الــقــوات فــي لــبــنــان. وأضــافــت 

الــقــوات  هــذه  بانتشار  النيابية  املستقبل« 
على حدود لبنان الشرقية مع سورية.

كالم قابله »حزب الله« باستكمال السيطرة 
على الجرود الفاصلة بن البلدين وتنسيق 
انتقال الجئن ســوريــن بعيدًا عــن إشــراف 
أو دولــيــة كالصليب  أمــمــيــة  أي مــؤســســات 
لشؤون  العليا  واملفوضية  الــدولــي  األحــمــر 
امليدان  الــحــزب عبر  أن رد  الــالجــئــن. وبعد 
ــبـــل«، كــــعــــادتــــه، وإن  ــقـ ــتـ عـــلـــى مـــوقـــف »املـــسـ
الحزب  مقاتلو  يتحضر  امليادين،  اختلفت 
إلى  به  الخاصة  الحدودية  املواقع  لتسليم 
الجيش الذي سيصبح رسميا هو املسؤول 
ــن هـــــذه املـــنـــطـــقـــة. عــنــدهــا  ــ ــ عــــن ســــالمــــة وأمـ
سيصبح من غير املقبول سياسيا املطالبة 
بقوات  اللبناني  الجيش  قـــوات  بــاســتــبــدال 

دولية.
ــة قـــــد تـــحـــدثـــت  ــيـ ــيـــاسـ وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر سـ
عــن تــوســيــع »كــبــيــر« ملــهــام قــــوات الــطــوارئ 
على  الحالية  مهامها  تنص  الــتــي  الــدولــيــة 
الــتــنــســيــق مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي ملــنــع أي 
ــمـــي فــــي مــنــطــقــة  ــاط عـــســـكـــري غـــيـــر رسـ نـــشـ
ومنع  املحتلة،  فلسطن  شمالي  انتشارها 

تــهــريــب األســـلـــحـــة إلــــى لــبــنــان عــبــر الــبــحــر 
فقط. لم يتأخر الحزب في فرض اإلجراءات 
كافة التي تسمح له بتأمن مسار شحنات 
السالح من سورية إلى لبنان، كما لم تمنعه 
العنفي  التعبير  مــن  الــداخــلــيــة  التفاهمات 
عن معارضته تسهيل مؤسسات مصرفية 
التي  املالية  العقوبات  تطبيق حزم  محلية 
تزال  الحزب ومؤسساته. وال  أفــراد  تطاول 
نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات فـــي تــفــجــيــر اســتــهــدف 
املـــقـــر الـــرئـــيـــســـي ملـــصـــرف لـــبـــنـــان واملــهــجــر 
خــالل الــصــراع بــن »حـــزب الــلــه« و»جمعية 

املصارف« عام 2016 غامضة.
ــــن تــوقــيــت  ــتــــي بــــــدا مـ انــــفــــجــــرت الــــعــــبــــوة الــ
تفجيرها أن واضعها لم يرد حصد ضحايا 
وإنــمــا االكــتــفــاء بــتــوجــيــه رســـالـــة. ويخشى 
ــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي الـــيـــوم مـــن إمــكــانــيــة  ــ الـ
تلقي رسائل جديدة بعد الحديث عن إقرار 
الـــكـــونـــغـــرس لــعــقــوبــات مــالــيــة إضـــافـــيـــة ال 
تقتصر على أعضاء ومؤسسات الحزب بل 
ماليا  يتشاركون  سياسين  حلفاء  تطاول 
مع أعضاء أو مؤسسات الحزب في نشاطات 
اللبنانية  املـــصـــارف  تــجــاريــة. كــمــا تــخــشــى 

مــن أثــر هــذه العقوبات الــذي يــطــاول تباعا 
الكثير من اللبنانين نتيجة ترابط القطاع 
املالي في لبنان وصغر حجم السوق، ما قد 
يوّرط أطرافا غير ُمستهدفة ويوقعها تحت 

املالية  العقوبات  تستند  العقوبات.  دائـــرة 
الــحــزب من  األمــيــركــيــة على إعــاقــة عمليات 
خالل تضييق الحصار املالي عليه، وهو ما 
ينفيه األمن العام للحزب حسن نصر الله، 

الــذي أعلن فــي أكثر مــن مناسبة أن »حــزب 
الله« ال يملك حسابات مصرفية باسمه وال 

.
ً
يتعامل مع املصارف أصال

ورغــــم تــصــاعــد الــخــطــاب األمـــيـــركـــي الــحــاد 
ــعــــد جـــولـــة  ضـــــد إيــــــــــران و»حــــــــــزب الـــــلـــــه« بــ
ــتـــــدت فـــــي عــهــد  مــــفــــاوضــــات ومــــهــــادنــــة امـــ
ــاراك أوبــامــا،  الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق بــ
السياسية محكومة بجملة  الــقــوى  تــزال  ال 
ــزز مــن  ــعــ ــ

ُ
ــة ت ــوريــ ــتــ ــل ســـيـــاســـيـــة ودســ ــوامــ عــ

هيمنة »حزب الله«، وأهمها موقف الرئيس 
ــوزاري لحكومة  ــ ــ مــيــشــال عــــون، والـــبـــيـــان الـ
الــحــريــري، والــتــحــالــف السياسي  الــرئــيــس 
الذي يربط الحزب بمجموعة قوى سياسية 
»حركة أمل«،  مؤثرة إسالمية ومسيحية، كـ
و»الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر«، و»تـــيـــار املــــردة« 

وغيرهم.
ــاد تــنــجــح  ــكـ ــالـ وبـــعـــكـــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي بـ
ــتــــواء تــبــعــات مـــواقـــف »حـــــزب الــلــه«  فـــي احــ
وانـــتـــشـــاره الــعــســكــري فـــي املــنــطــقــة، يــبــدو 
ُمــحــرجــا بـــن التنسيق  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش 
ــنــتــشــر عــســكــريــا فــي أكــثــر من 

ُ
مــع الــحــزب امل

»املــقــاومــة«،  عــنــوان  لبنانية تحت  محافظة 

وبــن الــداعــم الــدولــي األول لــه، أي الــواليــات 
ــهـــت املـــعـــركـــة الـــتـــي ُيــعــد  ــد وّجـ املـــتـــحـــدة. وقــ
ــا فــــــي جــــــــــرود بــــلــــدات  الــــجــــيــــش لــــخــــوضــــهــ
مقاتلي  والــقــاع ضد  بعلبك  ورأس  الفاكهة 
تنظيم »داعــش« شرقي البالد، األنظار إلى 
ــاق الــجــويــة الــقــريــبــة مـــن مــســرح  ــ قـــاعـــدة ريـ
العمليات )تبعد 70 كيلومترًا عن العاصمة 
بـــيـــروت(. وفــرضــت الــتــحــضــيــرات املــيــدانــيــة 
ف 

ّ
ُمكث عمل  إيــقــاع  للمعركة  واللوجستية 

إقالعات  التي تشهد  الــقــاعــدة،  مـــدارج  على 
ــخــصــصــة 

ُ
ُمـــتـــعـــددة لـــطـــائـــرات »ســيــســنــا« امل

ــم تــعــديــلــهــا  ــتـــي تـ ــاألســــاس، والـ لــلــتــدريــب بــ
ــراز  ــ طـ ــــن  مـ - أرض  ــو  ــ لـــحـــمـــل صـــــواريـــــخ جـ
»هــيــلــفــايــر« لــضــرب مـــواقـــع »داعـــــــش«، إلــى 
الضوء على هبوط طائرات  جانب تسليط 
ــحــمــلــة بــذخــائــر التي 

ُ
الــشــحــن األمــيــركــيــة امل

تحط أسبوعيا أو شهريا في القاعدة حسب 
تبعا  الذخائر  على  اللبناني  الطلب  كثافة 

للتطورات امليدانية على الحدود.
ويــنــتــشــر فـــي قـــاعـــدة ريـــــاق، وهــــي الــقــاعــدة 
لبنان، عــدد غير ُمحدد  األولــى في  الجوية 
ُيشرفون  الذين  األميركين  العسكرين  من 
العسكري بن  الــتــعــاون  بــرامــج  تنفيذ  على 
لبنان والواليات املتحدة بشقيها: التدريب 
ــة لــلــجــيــش  ــنــــوحــ ــمــ وصــــيــــانــــة املــــــعــــــدات املــ
ــرات »ســيــســنــا«  ــ ــائـ ــ مــــن مــــدافــــع املــــيــــدان وطـ
ــا. مـــع الــعــلــم أن هـــنـــاك نـــوعـــن من  ــيـــرهـ وغـ
املتحدة  الــواليــات  التي تقدمها  املــســاعــدات 
السنوية  املــســاعــدات  األول  يشمل  لــلــبــنــان، 
واملساعدات الظرفية التي يتلقاها الجيش 
بــنــاء عــلــى حــاجــة آنــيــة ألنــــواع ُمـــحـــددة من 
الذخيرة تسمح للجيش بتحقيق استدامة 
فــي اســتــهــداف الــتــنــظــيــمــات املــتــشــددة على 

حدوده الشرقية مع سورية.
للبنان  األميركية  املساعدات  حجم  بلغ  وقــد 
مليار   1.2 حــوالــي  و2016   2006 عــامــي  بــن 
دوالر أميركي، شملت مبالغ نقدية، وأسلحة، 
وذخـــــيـــــرة، ومـــــعـــــدات، وقـــطـــع بـــــدل وتـــدريـــب 
انتشار عناصر »داعــش«  وغيرها. وقد فتح 
و»الــنــصــرة« عــلــى حـــدود لــبــنــان وفـــي بعض 
اللبنانية  األراضـــي  ضمن  الــجــرديــة  املناطق 
العسكري  العتاد  نوعية  تطوير  أمــام  الــبــاب 
بتسليمها  األميركي  الكونغرس  سمح  التي 
إلى الجيش اللبناني والتي أصبحت تشمل 
خــفــيــفــة  وطــــــائــــــرات  أرض   - جــــو  صـــــواريـــــخ 
وأخــرى ُمسيرة. وهي معدات تخضع لبنود 
شتركة 

ُ
خاصة ضمن االتفاقيات العسكرية امل

لضمان عدم وصولها إلى أطرف أخرى غير 
الجيش اللبناني، واملعني تحديدًا هو »حزب 
الله«. وتشمل قائمة البنود توقيع السلطات 
نــهــائــي«،  مستفيد  »شـــهـــادة  عــلــى  اللبنانية 
و»شـــهـــادة انــتــقــال الــتــكــنــولــوجــيــا«. ويضمن 
وجود عسكرين أميركين قرب هذه املعدات 
إجــــــــراء الـــكـــشـــف والـــتـــفـــتـــيـــش الـــــــــدوري عــلــى 
العتاد، للتأكد من وجــوده أواًل ولالطمئنان 
إلــــى اســتــيــفــاء الــــشــــروط املــــحــــددة لــتــخــزيــنــه 
ــنـــان زيــــارتــــن  ــبـ ــه. كـــمـــا شـــهـــد لـ ــدامــ ــخــ ــتــ واســ
القيادة املركزية األميركية،  متقاربتن لقائد 
الجنرال جوزف فوتل، الذي التقى املسؤولن 
قــائــد  بـــرفـــقـــة  الــلــبــنــانــيــن وزار  الـــرســـمـــيـــن 
الجيش العماد جوزيف عون، مراكز الجيش 
املتقدمة عند أطراف بلدة عرسال. غير بعيد 
عــن عــرســال وفـــي داخـــل األراضــــي الــســوريــة، 
استعرض »حزب الله« العام املاضي مدرعات 
أمـــيـــركـــيـــة قـــديـــمـــة بــــحــــوزتــــه، خــــــالل عـــرض 
عسكري أقامه في مدينة القصير. واليوم ال 
ُيــطــالــب األمــيــركــيــون بــاســتــرجــاع مدرعاتهم 
مــن »حـــزب الــلــه« فــقــط، بــل ُيــطــالــبــون بإنهاء 

الحزب كحالة عسكرية عابرة للحدود.

تبدو السلطات الرسمية في لبنان 
الــصــراع،  حلقة  فــي  األضــعــف 
المستقبل«  »تيار  محاولة  مع 
السياسية  الــتــأثــيــرات  مــن  الــحــد 
ــلــعــقــوبــات  ــة ل ــاديـ ــصـ ــتـ واالقـ
رغم  اهلل«،  »حزب  ضد  األميركية 
وجود رغبة عارمة في تحقيق 
الذي  الحزب  على  سياسي  نصر 
فرض بالعناد السياسي والضغط 
وشعبي(  )عسكري  الميداني 
القوى  ُمختلف  على  ــه  ــ إرادت
الماضي.  العقد  خالل  السياسية 
أداء حزب اهلل في  انعكس  كما 
رئيس  من  متتالية  تنازالت  الداخل 
الحكومة الحالي سعد الحريري، 
ثنائي،  بشكل  الحزب  حاور  الذي 
وهو ما لم يؤدِّ إال إلى المزيد من 
المغامرات  وتوسيع  التراجع، 

العسكرية للحزب.

الحكومة الحلقة 
األضعف

بيروت بين أميركا و»حزب 
اهلل« و»اليونيفيل«

يصّوت مجلس األمن نهاية الشهر الحالي على تمديد والية »اليونيفيل« )محمود الزيات/فرانس برس(

)Getty/باشرت حكومة عبدالمجيد تبون مكافحة الفساد فور تسلمها مهامها )بالل بنسالم

الجيش يتسلم سالحًا عام 2015 )حسين بيضون(

رقم  القرار   2006 عام  آب  أغسطس/   11 في  الدولي  األمن  مجلس  أقرّ 
1701 باإلجماع، لوقف إطالق النار بين االحتالل اإلسرائيلي و»حزب اهلل«. 
وتم تعزيز قوات الطوارئ الدولية 
آالف   10 إلــى  عــديــدهــا  ليرتفع 
هذه  تعرضت  عسكري.  و500 
وواجهت  عبوات  لتفجير  القوات 
احتجاجات من قبل أهالي البلدات 
لـ»حزب  مــراكــز  قــرب  الــحــدوديــة 
هذه  عناصر  أحد  ُقتل  كما  اهلل«. 
القوات خالل قصف إسرائيلي عام 
الحزب  استهداف  على  ردًا   ،2015

لدورية إسرائيلية في مزارع شبعا.

القرار 1701

المقبلة  المرحلة  في  اللبنانية  الدولة  تنتظر 
أيامًا عصيبة، عنوانها األساسي حّل اإلشكالية 
ــات  ــوالي ال بين  الــعــالقــة  بــثــالــوث  المرتبطة 

المتحدة  األمم  وقوات  اهلل  وحزب  المتحدة 
في  اليونيفيل،  الجنوب،  في  السالم  لحفظ 
سياسي  لــصــدام  طــريــق  خريطة  يشبه  مــا 

في  سيكون  األقــرب  االستحقاق  مرتقب. 
وترقب  الحالي،  الشهر  نهاية  األمن،  مجلس 
وفي  الجديدة.  األميركية  العقوبات  والدة 

كل مرة يزداد الضغط، يضرب حزب اهلل ضربته 
مهام  الضعيفة  للسلطة  تاركًا  العسكرية، 

تحمل نتائج هيمنته
الغالف

أيام صعبة للحكومة 
بدءًا من مجلس األمن

إضاءةتقرير

تتولى 
نيكي 

هايلي 
مهمة 

الضغط 
على األمم 

المتحدة 
ضد حزب 

)Getty( اهلل

»داعــــش« خــالل عملية الــتــقــدم، ُعـــرف منهم 
ــوا، مـــن فــوج  ــ املـــــالزم أول عــلــي مــصــطــفــى حـ
 6 الجيش عن قتل  أعلن  األول. كما  التدخل 
مــســلــحــن ومـــصـــادرة أســلــحــة وعـــتـــاد. وفــي 
إطــــار االســـتـــعـــداد لــلــعــمــلــيــة، حــشــد الجيش 
ألف عسكري، بحسب معلومات  حوالي 12 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــعــد نــقــل وحـــــدات من 
أفواج التدخل في ُمختلف املناطق اللبنانية 
ــواج الــنــخــبــة )املـــغـــاويـــر، واملــحــمــول  ــ ومـــن أفـ
جــــوًا أو مـــا يــســمــى بــاملــجــوقــل(، مـــن قــواعــد 
بــيــروت. وتم  العاصمة  فــي شــمــال  عسكرية 
نشر العسكرين على طول الخط الحدودي 
مـــن بــلــدة عـــرســـال وحــتــى أقـــاصـــي الــحــدود 

الــشــرقــيــة الــشــمــالــيــة مـــع ســـوريـــة قـــرب بــلــدة 
القاع. وخطوط إمداد هذه القوات قريبة من 
قواعد الجيش في محافظة البقاع، وتحديدًا 
الـــذي يشهد وصــول  مــطــار ريـــاق العسكري 
قدم للجيش بشكل دوري 

ُ
العتاد األميركي امل

وبما ُيلبي احتياجات الجيش ال سيما من 
ذخــائــر املــدفــعــيــة. ويــشــار إلــى أن عسكرين 
أمــيــركــيــن يــشــرفــون عــلــى طــلــعــات طــائــرات 
قدمتها  التي  التدريبية  كــارافــان«  »سيسنا 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي بعد 
»جو- لتتمكن من حمل صــواريــخ  تعديلها 

أرض« من طراز »هلفاير«.
ـــتـــواضـــع، 

ُ
ــّدم ســــالح الـــجـــو الــلــبــنــانــي امل ــقــ ــ وُي

والــــــــذي يـــتـــكـــّون مــــن 63 طــــائــــرة مــعــظــمــهــا 
مروحيات نقل قديمة بحسب موقع »غلوبال 
فاير بــاور«، الدعم الجوي للقوات املنتشرة 
على الحدود عبر مروحيات »غزال« فرنسية 
الـــصـــنـــع والــخــفــيــفــة الـــتـــي تــحــمــل بـــدورهـــا 

صواريخ »جو-أرض من طراز »هوت«.
الــتــي يمتلكها  ــســّيــرة 

ُ
امل الــطــائــرات  وتساهم 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي، فـــي تــحــديــد إحــداثــيــات 
الـــقـــصـــف عـــبـــر ســـالحـــي املـــدفـــعـــيـــة والـــجـــو، 
ملواقع »داعش«. وتشارك في عمليات التقدم 
فــــي الــــجــــرود مــــدرعــــات الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ودباباته، علما أن تسليح الجيش اللبناني 
ُمختلط بن »السالح الشرقي« الذي حصل 
الهبات من روسيا،  عليه لبنان على سبيل 
و»الـــــســـــالح الـــغـــربـــي« الــــــذي تــعــتــمــده دول 
ــلـــســـي« )نــــاتــــو(، والــــذي  »حـــلـــف شـــمـــال األطـ

تصنع الواليات املتحدة معظمه.
ويشير موقع »غلوبال فاير باول« العسكري 
ختص، إلى أن الجيش اللبناني يملك 294 

ُ
امل

وفرنسية  وأميركية  )روســيــة  قتالية  دبــابــة 
منها   12( مــدفــعــيــة  قــطــعــة  و238  الـــصـــنـــع(، 
فــقــط ذاتــيــة الــحــركــة(، و30 قــاذفــة صــواريــخ 
روســيــة الــصــنــع. وُيــصــنــف مــوقــع »غــلــوبــال 
الترتيب  فــي  اللبناني  الجيش  بـــاور«  فــايــر 
العالم،  98 من أصــل 133 جيش نظامي في 
لــلــعــام 2017. ويبني  اتــه  وذلـــك فــي إحــصــاء
املــــوقــــع تــصــنــيــفــه وفـــــق مـــعـــادلـــة حــســابــيــة 
تــشــمــل املـــوازنـــة املــالــيــة والـــقـــدرات البشرية 
ــاب نـــســـبـــة عـــدد  ــســ ــتــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة واحــ

الجنود العاملن بالنسبة لعدد السكان.
عبد الرحمن...

عن  الــوطــنــي«،  التحرير  »جبهة  الــبــرملــانــيــة، 
املنتمي  تبون  املجيد  عبد  حكومته  رئيس 
إليه، وعن الوزراء املقالن املحسوبن عليه. 
ولــــم يــعــلــن الـــحـــزب الـــــذي يــتــحــكــم الــرئــيــس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في شؤونه 
مــن خـــارج هــيــئــاتــه الــقــيــاديــة، أي مــوقــف أو 
بــيــان بــشــأن ذلـــك، على الــرغــم مــن أن رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة انــتــقــلــت مــــن الــــحــــزب الــــــذي كـــان 
ــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة الــتــي  ــاز فــــي االنـ ــ قــــد فـ
جـــرت فــي الـــرابـــع مــايــو/ أيــــار املـــاضـــي، إلــى 
الوطني  »التجمع  حــزب  السياسي،  غريمه 
الحكومة  الذي يقوده رئيس  الديمقراطي«، 

الجديد أحمد أويحيى.
ــــى الــتــي يــنــجــح فيها  ــرة األولـ ــذه هـــي املــ وهــ
الكارتل املالي، الذي يمثله »منتدى رؤساء 
املــؤســســات« بــقــيــادة رجـــل األعـــمـــال الــنــافــذ 
ـــن شــقــيــق الــرئــيــس  ــرب مـ ــقــ ــداد، املــ عـــلـــي حــــــ
الــــجــــزائــــري، ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، فـــي فــرض 
اشتراطاته والتدخل في تعين وإقالة وزراء 

من الحكومة.

احتجاج المعارضة
ــة عن  ــعـــارضـ ــل، عـــّبـــرت أحــــــزاب املـ ــابـ ــقـ فـــي املـ
رافضة ملا حصل، وأعلنت  مواقف سياسية 
في  الفاضح  التسّيب  من  دهشتها  بالغ  عن 
تسيير شؤون الدولة، ووصفت إقالة حكومة 
عــبــد املــجــيــد تــبــون »بــاالنــقــالب الـــذي نفذته 
املــافــيــا املــالــيــة واألولــيــغــارشــيــة«، و«بضغط 
مواقف  وبحسب  مباشر«.  وفرنسي  أجنبي 
حــــزب »الـــعـــمـــال« وحـــركـــة »مــجــتــمــع الــســلــم« 
ــإن اتـــصـــاالت تــجــري  وحـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، فــ

بن عدد من أحــزاب املعارضة لعقد اجتماع 
موحد  سياسي  بموقف  والــخــروج  مشترك 
يــخــص »الـــدفـــاع عــن الـــدولـــة ووقــــف الــكــارثــة 
السياسية التي تتجه إليها البالد«، ووضع 
خـــطـــة لـــلـــتـــحـــرك عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــســيــاســي 
والــشــعــبــي، بــحــســب تــأكــيــد مـــســـؤول حــزبــي 

رفيع لـ«العربي الجديد«.

دعوات للتظاهر
ولــعــل تــوالــي الـــقـــرارات الــرئــاســيــة املتداخلة 
ــي الــتــعــيــيــنــات  ــتـــســـرعـــة واملـــتـــنـــاقـــضـــة فــ واملـ
ــــاالت الــحــكــومــيــة، قــد أثـــار حــالــة غضب  واإلقـ
ــات فــي  ــركــ ــحــ ــتــ ــي، وهـــــيـــــأ األجـــــــــــــواء لــ ــبــ ــعــ شــ
الــشــارع. وفــي سياق ردود الفعل السياسية 
والــشــعــبــيــة، بــــدأ نـــاشـــطـــون عــلــى صــفــحــات 
التظاهر  إلــى  الــدعــوة  االجتماعي  الــتــواصــل 
رفــضــا ملــا يــصــفــونــه بـــ«حــكــم املــافــيــا املــالــيــة« 
والــــتــــالعــــب بـــمـــؤســـســـات الــــــدولــــــة. وأطـــلـــق 
ناشطون حملة جمع تواقيع للمطالبة بلقاء 
وفد  قبل  بوتفليقة من  العزيز  الرئيس عبد 
مدني للتأكد من صحته ودرايته بالقرارات 

األخيرة التي تصدر باسمه.
بــدأت تنظيمات تمثل  وفي باريس ولندن، 
الحشد  في  معارضون  وناشطون  الجالية 
لــلــتــظــاهــر ضـــد حـــالـــة الــتــســيــب الــســيــاســي 
في  الـــدولـــة  إلــيــهــا  الـــتـــي وصـــلـــت  واإلداري 
الــجــزائــر. وتــشــيــر مــصــادر مــتــعــددة إلـــى أن 
هناك استعدادات جدية تجري في باريس 
لجمع أكبر عدد من املتظاهرين في مسيرة 
يـــتـــوقـــع أن تـــتـــم األحــــــد املـــقـــبـــل قـــبـــالـــة مــقــر 

السفارة الجزائرية.
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إسرائيل تمدد 
اعتقال رائد صالح

مّددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، 
أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، اعــــتــــقــــال رئـــيـــس 
ــة« املـــحـــظـــورة،  ــيــ »الــــحــــركــــة اإلســــالمــ
الـــشـــيـــخ رائــــــــد صــــــالح )الــــــصــــــورة(، 
اإلثنني  لغاية  وذلـــك  الــثــانــيــة،  للمرة 
املــقــبــل، بــعــد اعــتــقــالــه، فــجــر الــثــالثــاء 

املـــاضـــي. ونــســبــت شــرطــة االحــتــالل 
لــصــالح شــبــهــات »الــتــحــريــض على 
العنصرية،  على  التحريض  العنف، 
الــــعــــضــــويــــة فـــــي مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة 
ــال لـــصـــالـــح مــنــظــمــة  ــمـ ــأعـ والـــقـــيـــام بـ
إرهـــــــابـــــــيـــــــة«. لــــكــــن الــــشــــيــــخ صــــالح 
ــنـــدوا الــشــبــهــات جملة  ومـــحـــامـــوه فـ

.
ً
وتفصيال

)العربي الجديد(

اإلمارات تقدم 15 مليون 
دوالر شهريًا لـ»مشاريع« 

في غزة
ــن ســـمـــيـــر املـــــشـــــهـــــراوي، املـــؤيـــد  ــلــ أعــ
للمسؤول األمني املفصول من حركة 
فـــتـــح، مــحــمــد دحــــــالن، أن اإلمــــــارات 
أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــون   15 ســتــقــدم 
ــا لــــدعــــم مــــشــــاريــــع تــنــمــويــة  شــــهــــريــ
إغــاثــيــة فــي قــطــاع غــــزة، اعــتــبــارًا من 
الشهر املقبل. وقال إن »لجنة التكافل 
أخــيــرًا  تشكلت  الــتــي  الفلسطينية« 
في  »حماس«-دحالن  تفاهمات  بعد 
الــقــاهــرة، ستستلم هــذه املــســاعــدات. 
ــارات ودواًل  ــ وأوضــــح أن »دولــــة اإلمــ
أخــرى ستضخ هــذا املبلغ مــن خالل 
ــــدوق ســـيـــكـــون تـــحـــت الـــرقـــابـــة  ــنـ ــ صـ

واإلشراف املصري«.
)فرانس برس(

لقاء ثالثي مصري 
فلسطيني أردني في 

القاهرة 
أعــلــنــت مــصــر، أمــــس الــخــمــيــس، عن 
ــر  اجـــتـــمـــاع ثـــالثـــي ســيــعــقــد بـــني وزيـ
الــخــارجــيــة املــصــري ســامــح شــكــري، 
ونــظــيــريــه األردنـــــي أيــمــن الــصــفــدي، 
ــكــــي  ــالــ ــنــــي ريـــــــــــاض املــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والــ

ــدًا الــســبــت، لــلــتــشــاور  ــــورة(، غــ ــــصـ )الـ
»مـــن أجـــل بــحــث ســبــل دعـــم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــنـــســـيـــق املــــواقــــف 
وتبادل الرؤى«، وفق بيان الخارجية 
املـــصـــريـــة. ويــــأتــــي االجـــتـــمـــاع قــبــيــل 
لبحث  للمنطقة  أميركي  وفــد  زيـــارة 
السالم، يضم مبعوث عملية  عملية 
غــريــنــبــالت، وكبير  الــســالم جيسون 
مــــســــتــــشــــاري الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي، 
ــد  ــاريــ ــره غــ ــ ــهـ ــ دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، صـ
كـــوشـــنـــر، ونــــائــــب مـــســـتـــشـــار األمــــن 
الـــقـــومـــي لـــلـــشـــؤون االســتــراتــيــجــيــة، 

دينا باول.
)األناضول(

100 غارة إسرائيلية ضد 
حزب اهلل في سورية 

ــن الـــجـــيـــش اإلســــرائــــيــــلــــي قـــرابـــة  ــ شـ
أسلحة  قــوافــل  استهدفت  غـــارة   100
عــائــدة لــحــزب الــلــه وفــصــائــل أخــرى 
السنوات  في سورية وغيرها خــالل 
نقلت  مــا  املــاضــيــة، بحسب  الخمس 
صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« عـــــن الـــقـــائـــد 
الــســابــق لــســالح الــجــو اإلســرائــيــلــي 
الجنرال أمير إيشل، أمس الخميس. 
وأكـــــد إيـــشـــل أن الــــغــــارات كـــانـــت من 
التصعيد  لــتــفــادي  بــمــا يكفي  الــدقــة 
ولكنها ساهمت في الوقت نفسه في 

درء الحرب مع إسرائيل.
)فرانس برس(

المحكمة العليا لالحتالل 
تجمد قانون مصادرة 

األراضي 
قررت »املحكمة العليا اإلسرائيلية«، 
ــــس الــــخــــمــــيــــس، تـــجـــمـــيـــد قــــانــــون  ــ أمـ
مــــصــــادرة األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
املعروف باسم »تنظيم املستوطنات 
والبؤر االستيطانية« الذي تم إقراره 
أخـــيـــرًا فـــي الــكــنــيــســت. وأفـــــاد مــوقــع 
بأن  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
تــم تجميده حتى  بــالــقــانــون  الــعــمــل 
منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول 

املقبل.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدة الــرســمــيــة املــصــريــة،  ــريـ كــشــف نــشــر الـــجـ
ــتــــصــــة بــــنــــشــــر الـــــقـــــوانـــــني والــــــــقــــــــرارات  املــــخــ
ــرار الــرئــيــس املـــصـــري، عبد  ــ الــجــمــهــوريــة، قـ
الــفــتــاح الــســيــســي بــاعــتــمــاد اتــفــاقــيــة تعيني 
الــحــدود الــبــحــريــة مــع الــســعــوديــة، تفاصيل 
املـــكـــاتـــبـــات بـــني وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
اإلسرائيلي  الـــوزراء  ورئيس  سامح شكري، 
مسؤولية  انــتــقــال  حــول  نتنياهو،  بنيامني 
حــمــايــة الــجــزيــرتــني إلــــى الـــســـعـــوديـــة، وذلـــك 
تــصــديــقــا ملــا نــشــرتــه »الــعــربــي الــجــديــد« في 
10 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي. ونــشــرت 

سيناء ـ محمود خليل

زادت أجهزة األمن املصرية الحصار املفروض 
على مدينتي رفح والشيخ زويد، بدءًا بقطع 
أهالي  بمنع  انتهاًء  وليس  والكهرباء،  املياه 
ســيــنــاء غــيــر املقيمني فيها مــن الــدخــول إلــى 
مناطق رفــح والشيخ زويـــد. وأكـــدت مصادر 
»العربي الجديد«، أن  لـ قبلية وشهود عيان، 
املــصــري، وهو  للجيش  التابع  الريسة  كمني 
بمثابة معبر يفصل مدينة العريش عاصمة 
ــن مــديــنــتــي رفــح  مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء عـ
والــشــيــخ زويــــد، يــمــنــع دخــــول أي مــن سكان 
بسبب  إقامتهم  أمــاكــن  تغيرت  ممن  سيناء 
األحداث األمنية املتواصلة منذ أربع سنوات.
ويــمــنــع هــــذا اإلجــــــــراء، األول مـــن نـــوعـــه، أي 
مصري من دخول مناطق رفح والشيخ زويد، 

غزة ـ ضياء خليل

لم يكن متوقعا أن يفّجر انتحاري من الذين 
يحملون فكر تنظيم »داعش« نفسه في نقطة 
أمــنــيــة أو ســـوق شعبي فــي قــطــاع غـــزة، كما 
حدث في مدينة رفح على الحدود مع مصر، 
القطاع  جنوب  أقصى  الخميس،  أمــس  فجر 
التطور األمني  الساحلي املحاصر. لكن هذا 
الخطير الذي كان مستبعدًا لسنوات، حصل 
أخيرًا بشكل مفاجئ ومــن دون مواجهة وال 

مقدمات كثيرة.
أوقـــف عناصر مــن أمــن الــحــدود، املــعــروفــون 
بـــاســـم »حــــمــــاة الــــثــــغــــور«، 4 عـــنـــاصـــر كـــانـــوا 
يريدون عبور الحدود مع مصر ومن ثم، كما 
القتال مع تنظيم »والية  يبدو، املشاركة في 
ســيــنــاء«. لكن رجـــال األمـــن فــي غــزة منعوهم 
عــن ذلـــك، قــبــل أن يــقــدم أحــدهــم عــلــى تفجير 
تل قيادي 

ُ
نفسه في رفاقه وعناصر األمن. وق

»كتائب  ميداني في »حماة الثغور« التابعة لـ
 إلى االنتحاري الذي تبرأت 

ً
القسام«، إضافة

عائلته منه وأعلنت أنها لن تقيم أي مراسم 
عــزاء لــه. وبعد ذلــك، شــددت األجهزة األمنية 
ــقـــاومـــة قــبــضــتــهــا عــلــى مــفــاصــل  ــزة املـ ــهــ وأجــ
املــوقــف وضبط  مــديــنــة رفـــح للسيطرة عــلــى 
أي عناصر تخريبية أخــرى. ونشرت أجهزة 
األمن عناصر إضافية على الحدود مع مصر، 
وقــبــالــة معبر رفــح الــبــري، ومعبر »كـــرم أبو 
سالم« التجاري مع دولة االحتالل، ملزيد من 

الضبط والحتواء أي ردود أفعال قد تحدث.
أثار  مفاجئا،  كــان  الــذي  االنتحاري  التفجير 
ــكـــار فــــي الـــشـــارع  ــنـ ــتـ مـــوجـــة اســــتــــغــــراب واسـ
الفلسطينية  الفصائل  أعربت  كذلك،  ي. 

ّ
الــغــز

عن إدانتها ورفضها ملا جرى والتحذير من 
كغزة.  مجتمع  على  الــضــال«  »الفكر  مخاطر 
وكانت حركة »حماس« وأجهزة أمن غزة قد 
عززت انتشارها على طول الحدود مع مصر 
قبل أكــثــر مــن شــهــر، فــي إطـــار التفاهم الــذي 
جرى مع السلطات املصرية لضبط الحدود. 
ويــــشــــكــــو عــــنــــاصــــر األمــــــــن مـــــن قــــلــــة مــــعــــدات 
الحراسة والحماية التي بحوزتهم، وهو ما 

ــة املــــصــــريــــة، املــخــتــصــة  ــيـ ــمـ الــــجــــريــــدة الـــرسـ
قرار  الجمهورية،  والــقــرارات  القوانني  بنشر 
الــحــدود  تعيني  اتــفــاقــيــة  بــاعــتــمــاد  السيسي 
عليها  يترتب  التي  السعودية،  مع  البحرية 
إلى  نقل تبعية جزيرتي »تيران وصنافير« 
األخيرة، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس 
الـــنـــواب املـــصـــري. وتــبــني أن الــســيــســي وقــع 
ديسمبر/  29 فــي  االتفاقية  على  التصديق 

كــانــون األول املــاضــي بــعــد مــوافــقــة مجلس 
الـــــــــــوزراء عـــلـــيـــهـــا، وتـــــبـــــادل املــــوافــــقــــات بــني 
الــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل عــلــى االتــفــاقــيــة عبر 
مصر، وأن رئيس مجلس النواب، علي عبد 
االتفاقية  على  البرملان  موافقة  أرســل  العال، 
إلــى رئــيــس الــــوزراء فــي 14 يــونــيــو/حــزيــران 
املاضي، وبعدها بثالثة أيام صدق السيسي 

على املوافقة.
مفاجأة  على  املــنــشــورة  االتفاقية  واشتملت 
املتبادلة  املكاتبات  من  عــدد  في نشر  تتمثل 
بني مصر والسعودية من جانب، وبني مصر 
وإسرائيل من جانب آخر، تصديقا ملا نشرته 
»العربي الجديد« في 10 يناير من تفاصيل 
املكاتبات بني شكري ونتنياهو، حول انتقال 
مسؤولية حماية الجزيرتني إلى السعودية، 
وانــتــقــال املــهــام األمــنــيــة الــواقــعــة عــلــى عاتق 
مصر، وفقا التفاقية السالم مع إسرائيل إلى 
السعودية. الخطاب األول املرسل من شكري 

ســوى أهــلــهــا، والــذيــن يــعــانــون مــن إجـــراءات 
تفتيش دقيقة في كل رحلة سفر من مناطق 
الــخــروج  مهمة  مــا يصعب  وإلــيــهــا،  سكنهم 
الــلــتــني تعيشان  املــديــنــتــني  إلـــى  الـــدخـــول  أو 
تقييد  إلــى  إنسانية صعبة. وإضافة  ظروفا 
ــــن املــصــريــة،  ــــوات األمـ حـــركـــة الـــســـكـــان، فــــإن قـ
وخـــصـــوصـــا قـــــوات الــجــيــش املــنــتــشــرة على 
عــشــرات الــكــمــائــن فــي الــطــريــق مــن املدينتني 
وإلـــيـــهـــمـــا، تــــفــــرض تــــشــــديــــدات أمـــنـــيـــة عــلــى 
حــركــة الــبــضــائــع األســاســيــة لــحــيــاة الــســكــان، 
عــدا عــن منع عــشــرات األصــنــاف مــن الــدخــول 
إلـــى املــديــنــتــني، مــن دون إبــــداء أســبــاب ذلــك. 
املواطن جهاد عــودة، الذي يعمل مدرسا في 
مدينة  سكان  من  وهــو  اإلسماعيلية،  مدينة 
، كان في طريقه إلى زيارة 

ً
الشيخ زويد أصال

ــه فـــي املـــديـــنـــة، إال أنــــه فـــوجـــئ، صــبــاح  ــديـ والـ

تــم مناقشته مــع الــســلــطــات املــصــريــة أخــيــرًا، 
بما يسهل مهمتهم  بإمدادهم  والتي وعــدت 
في حماية الحدود، لكن من دون تنفيذ ذلك 
السياق،  وفــي  اآلن.  حتى  الــواقــع  أرض  على 
يقول الباحث في شؤون الحركات اإلسالمية، 
»العربي الجديد«،  ثابت العمور، في حديث لـ
، إال أنه كان 

ً
 ما حدث في رفح ليس سابقة

ّ
إن

هجوما ولــم يكن دفــاعــا، وهــذا تحول خطير 
جــــدًا، إذ فــي الــســابــق كـــان عــنــاصــر »داعــــش« 
بغزة يتحصنون في البيوت وبعض املناطق 
اعتقالهم  ملنع  مــحــاولــة منهم  فــي  الــزراعــيــة، 
 مــا جــرى 

ّ
مــن قــبــل األجـــهـــزة األمــنــيــة. غــيــر أن

 عنصر 
ّ
أمس الخميس في رفح، يتمثل في أن

»داعش« ذهب ليفجر نفسه.
انتقلوا  غــزة  سلفيي   

ّ
أن إلــى  العمور  ويلفت 

 مشكلتهم مع 
ّ
 أن

ً
من الدفاع للهجوم، خاصة

»حماس« واألجهزة األمنية لها خصوصية، 
 يقوم عناصر »داعش« بتفجير 

ّ
مستبعدًا أن

ــــاس، ألنــهــم  ــنـ ــ ســـــوق أو مـــكـــان عـــــام يـــضـــم الـ
حريصون »على ما لهم من حاضنة شعبية«. 
 تعامل »حماس« لم يختلف عن 

ّ
ويوضح أن

تعامل األنظمة العربية الرسمية مع الحالة، 
غـــزة وفلسطني.  الــرغــم مــن خصوصية  عــلــى 

ســلــمــان، ولــــي ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي )ولـــي 
العهد حاليا(، املوجه لرئيس مجلس الوزراء 
االلتزامات  إسماعيل، بشأن  املصري شريف 
الـــتـــي تــعــهــدت الــحــكــومــة الــســعــوديــة بشكل 
أحـــادي بــالــوفــاء بــهــا«. وأضـــاف »إنـــي أتطلع 
لــتــلــقــي قــبــول ســعــادتــكــم ملــضــمــون الــخــطــاب 
العربية  اململكة  من  اعترافا  باعتباره  املرفق 
السعودية والتزاما منها بالترتيبات القائمة 

مشادات بني املواطنني وقوات األمن، ما دفع 
األخـــيـــرة إلـــى إغــــالق الــكــمــني لــعــدة ســاعــات، 
ــارات إلـــــى طـــابـــور  ــيــ وإرجــــــــاع عـــــدد مــــن الــــســ
ــار، بــيــنــمــا تـــكـــرر املـــوقـــف عــلــى مـــدار  ــتـــظـ االنـ
األيام املاضية منذ بدء تطبيق القرار. يشار 
إلى أن كمني الريسة، السيئ السمعة، يضيق 
على أهالي سيناء حركتهم. ووفقا لشكاوى 
متعددة ألهالي املنطقة والعابرين بها، فإنه 
التي  التفتيشية  اتــه  بــإجــراء التعنت  يتعمد 
تــســتــمــر لــســاعــات، مـــا يــؤخــر املــواطــنــني عن 
قــضــاء مــصــالــحــهــم، وكــذلــك الــتــضــيــيــق على 
الــحــركــة الــتــجــاريــة مــن وإلــــى مـــدن محافظة 
ــمـــال ســـيـــنـــاء، طــيــلــة الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة.  شـ
ويـــتـــواصـــل انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
كــافــة مناطق رفــح والــشــيــخ زويـــد منذ أكثر 
من 50 يوما على التوالي، من دون أي تحرك 

التحاق  ومــنــع  الجماعات  هــذه  اإلمـــداد على 
عــنــاصــرهــا بـــســـاحـــات الـــقـــتـــال فـــي الـــخـــارج. 
ويـــؤكـــد فـــي هـــذا الــســيــاق، أن حــركــة حــمــاس 
بـــاتـــت اآلن أمـــــام تـــحـــٍد كــبــيــر وخــطــيــر جـــدًا، 
 اإلحباط والفقر واليأس وتردي 

ّ
موضحا أن

األوضـــــــاع وتـــالشـــي أحـــــالم وآمــــــال الــشــبــاب 
لــتــزايــد  كــلــهــا أســبــاب حقيقية ومــوضــوعــيــة 
السلفية، وبالتالي من املهم تحسني الظروف 
 الفقر 

ّ
ر مــن أن

ّ
املــعــيــشــيــة، وفـــق قــولــه. ويـــحـــذ

ــعـــوز والــحــاجــة والـــتـــراخـــي األمـــنـــي كلها  والـ
»داعـــش«  لنمو  مناسبة  بيئة  تشكل  عــوامــل 
 تكون 

ّ
أن والــتــشــدد، وأن األولــويــة اآلن يجب 

بــأي طريقة كانت،  املعيشة  لتحسني ظــروف 
األشكال،  من  شكل  بــأي  الشباب  واستيعاب 
حد  على  فعلية،  بمقومات  األمـــن  تعزيز  ثــم 

تعبيره.
السياسي،  واملحلل  الكاتب  يــرى  جهته،  مــن 
رفـــح يحمل   حــــادث تفجير 

ّ
أن عــوكــل،  طـــالل 

مـــؤشـــرًا خــطــيــرًا لــلــغــايــة وال يــمــكــن اعــتــبــاره 
بدرجة  فهو مرتبط  فــرديــا وعرضيا،  حــادثــا 
أســــاســــيــــة بـــالـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي جـــــــرت بــني 
السلطات املصرية وحركة حماس في القطاع 
ــا جــــرى مـــن إجـــــــراءات أخـــيـــرًا، والـــتـــي من  ومــ
الــواضــح أنها ستلقى قــبــواًل ورضــى واسعا 
عوكل  ويضيف  املصرية.  السلطات  قبل  من 
»حماس«  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث  في 
ــراءات ملنع تسرب  اتخذت مجموعة من اإلجـ
املــقــاتــلــني والـــســـالح بـــني األراضــــــي املــصــريــة 
اإلعــداد  تم  الحادثة  أن  إلــى  والقطاع، مشيرًا 
لها وال يمكن بأي حال من األحوال تفسيرها 
ــق تــعــبــيــره.  ــ ــا مـــحـــاولـــة تـــســـلـــل، وفـ ــهـ عـــلـــى أنـ
األخيرة  الحادثة  أن  الواضح  إنــه من  ويقول 
ــود  ــن وجــ ــال اإلعـــــــالن عــ ــكــ ــن أشــ هــــي شـــكـــل مــ
جــمــاعــات متطرفة فــي الــقــطــاع املــحــاصــر من 
إســرائــيــل منذ 11 عــامــا، ويــبــدو أن »داعـــش« 
طاولت  التي  االعتقاالت  بعد  التصعيد  قــرر 

عناصره في الفترة املاضية.
والــحــادثــة األخــيــرة تعتبر رســالــة قــويــة وال 
يمكن بــأي حــال مــن األحــــوال اعــتــبــارهــا أمــرًا 
عاديا. ومن املرجح أن تكون بداية ملسار قد 
الـــحـــوادث والــتــفــجــيــرات،  املــزيــد مــن  يتخلله 
أن حركة حماس لن تصمت على  خصوصا 
ما جرى وستتخذ املزيد من اإلجراءات التي 
قد ينتج عنها تنفيذ اعتداءات جديدة، وفق 
ــرورة قــيــام حــركــة حماس  عــوكــل. ويــؤكــد ضــ
بـــمـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة وقــــويــــة لـــكـــل الــجــمــاعــات 
واألطــراف التي تعمل في مجال الدعوة ومن 
ثم تتحول إلى السلوك العسكري، مع أهمية 
وحقيقي  كلي  بشكل  التعامل  طريقة  تغيير 
مــع هـــذه الــجــمــاعــات املــتــشــددة لــضــمــان عــدم 

.
ً
تكرارها مستقبال

إلـــى نــتــنــيــاهــو مــــؤرخ فـــي مـــايـــو/أيـــار 2016، 
وأحــاطــه فــيــه علما بـــأن »مــصــر والــســعــوديــة 
في  البحرية  الــحــدود  ترسيم  اتفاقية  وقعتا 
تبعات  ضــوء  وعلى   ،2016 إبريل/نيسان   8
هـــذه االتــفــاقــيــة، عــنــد دخــولــهــا حــيــز الــنــفــاذ، 
تيران  تيران وجزيرتي  فيما يخص مضيق 
وصــنــافــيــر، أرفـــق مــع هـــذا الــخــطــاب الـــذي تم 
بن  محمد  امللكي  السمو  صــاحــب  مــن  تلقيه 

األحــــد املـــاضـــي، بــحــديــث لــلــضــابــط املــســؤول 
السفر  رحلة  إكماله  بمنع  الريسة  كمني  عــن 
»العربي  صوب الشيخ زويد. ويقول عودة، لـ
الــجــديــد«، »اعـــتـــدت زيــــارة األهــــل فــي الشيخ 
ــــد مــــرة كـــل شـــهـــر، لــكــنــنــي تــفــاجــأت حني  زويـ
حــاولــت الــذهــاب إلــى مدينتي، بــأن الضابط 
إلى  العودة  السفر، وطلب مني  رفض إكمال 
اإلسماعيلية حيث أقيم حاليا بسبب عملي«. 

وأشار إلى أنه أجبر على 
تــغــيــيــر مـــحـــل إقـــامـــتـــه إلـــــى اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، 
والـــعـــمـــل فـــي مـــدرســـة خـــاصـــة، بــســبــب هــدم 
الجيش املصري ملنزله خالل حملة عسكرية 
أنه  مــؤكــدًا  عــامــني،  قبل  قريتهم  على  شنها 
ــدار الــيــومــني املــاضــيــني دخــول  حـــاول عــلــى مـ
قبل  مــن  بالرفض  قــوبــل  أن طلبه  إال  املدينة 
قوات تأمني كمني الريسة. وأحدث هذا القرار 

الــحــركــة   
ّ
فـــي أن الــخــطــأ يــتــمــثــل   

ّ
ويــعــتــبــر أن

تعاملت بشكل أمني ملنع نشاط هؤالء، الفتا 
إلـــى أن االعــتــقــاالت تــفــضــي اللــتــقــاء عناصر 
»داعــــــــش« وتــجــمــعــهــم وتــســهــيــل الـــتـــواصـــل 
في ما بينهم داخــل السجن، مما يــؤدي إلى 
خــروجــهــم الحــقــا بتعبئة أكــبــر وأخــطــر مما 

كانت قبل اعتقالهم، وفق رأيه.
غـــزة اآلن باتت   

ّ
أن األهــــم   

ّ
أن الــعــمــور   

ّ
ويــبــني

ساحة صــراع إقليمي وعــربــي وكــل األطــراف 
املشهد   

ّ
أن مــا يعني  غـــزة، وهـــذا  فــي  تتقاتل 

مـــرشـــح ملـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات، داعـــيـــا األمـــن 
فـــي غــــزة لــبــحــث طــــرق بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
ــــرة، بــحــســب  ــاهـ ــ ــــظـ ــــع الـ ــــي مـ ــنـ ــ ــاطـــي األمـ ــعـ ــتـ الـ
 تــعــاطــي »حــمــاس« 

ّ
تــعــبــيــره. ويــشــيــر إلـــى أن

 يــكــون بــالــتــحــاور وبــقــطــع خــطــوط 
ّ
يــجــب أن

تــيــران وصــنــافــيــر«. وفي  بما يخص مضيق 
18 ديسمبر 2016 أرسل شكري إلى نتنياهو 
خــطــابــا آخــــر، قـــال فــيــه إنـــه »إلــحــاقــا بخطاب 
الــســعــوديــة الــســابــق، فـــإن مــصــر والــســعــوديــة 
تــعــتــزمــان تــوقــيــع االتــفــاقــيــة املــرفــقــة املعنية 
بــالــتــرتــيــبــات بـــني الــحــكــومــتــني بـــشـــأن مــهــام 
ــبـــني في  ــراقـ ــقـــوة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات واملـ الـ
تــيــران وصنافير،  تــيــران وجــزيــرتــي  مضيق 
بتنفيذ  السعودية  تعهد  على  تنص  والــتــي 
جميع التزامات مصر، بما في ذلك املعاهدات 
ــق والـــتـــرتـــيـــبـــات  ــ ــــالحـ ــــوالت واملـ ــــوكـ ــــروتـ ــبـ ــ والـ
األخرى بما يخص مضيق تيران وجزيرتي 

تيران وصنافير وخليج العقبة«. 
الــتــالــي، أرســـل نتنياهو خطابا  الــيــوم  وفــي 
إلـــى شــكــري، شـــّدد فــيــه عــلــى »أنـــه يــأخــذ في 
ــتــــزام مــصــر الـــثـــابـــت بــمــعــاهــدة  االعـــتـــبـــار، الــ
ــا، وبــــروتــــوكــــول الـــقـــوة  ــهـ ــقـ ــــالم، ومـــالحـ ــــسـ الـ
ــبــــني، وجــمــيــع  مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات واملــــراقــ
الــتــفــاهــمــات ذات الــصــلــة بـــني بــلــديــنــا، وكـــذا 
تنفيذ جميع  فيما يخص  السعودية  التزام 
ــاهـــدات  ــعـ ــزامــــات مـــصـــر بـــمـــا فــــي ذلـــــك املـ ــتــ الــ
ــــق والـــتـــرتـــيـــبـــات  ــــالحـ والــــبــــروتــــوكــــوالت واملـ
ــيــــران وجـــزيـــرتـــي  ــأن مــضــيــق تــ ــشـ األخـــــــرى بـ
تيران وصنافير وخليج العقبة«. وتابع »أقر 
بمضمون خطابكم والوثائق املضمنة طيه، 

بما في ذلك االتفاقيات املرفقة«.

حــكــومــي، أو مــن قــبــل قـــوات األمـــن املــســؤولــة 
عن املناطق، بصفتها مناطق عسكرية، لحل 
األزمة اإلنسانية املتراكمة. وبحسب مصادر 
طــبــيــة فــــي مــســتــشــفــى الـــعـــريـــش الــعــســكــري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــــإن خــســائــر  تــحــدثــت لــــ
قــوات الجيش خالل أسبوع واحــد بلغت 12 
 و15 إصابة، بينهم ضباط في الجيش 

ً
قتيال

الخسائر  ارتفاعا في  وأمناء شرطة، وتمثل 
 بــاألســابــيــع 

ً
ــــدى األمــــــن مـــقـــارنـــة الـــبـــشـــريـــة لـ

الثالثة التي سبقتها. وأشارت إلى أن قوات 
األمـــــن تــعــمــدت عــــدم إصــــــدار أي مــعــلــومــات 
عـــن الــقــتــلــى، أو عـــددهـــم، حــتــى ال تــتــعــارض 
مــع الحديث اإلعــالمــي اإليجابي عــن هجوم 
جــنــوب الــعــريــش. وأكـــدت أن هــجــوم الجيش 
على جــنــوب الــعــريــش أســفــر عــن مقتل مــا ال 

يقل عن 10 ضباط ومجندين.

فرصة التغيير 
الضائعة

مــحــمــد الــحــســيــنــي. وبــلــغــت نــســبــة االقـــتـــراع 
املاضي،  الثالثاء  جــرت  التي  االنتخابات  فــي 
وأعلنت نتائجها النهائية مساء األربعاء، 31 
في املائة من مجموع من يحق لهم االنتخاب 
الذين بلغ عددهم 4 ماليني و109 آالف و423 
»املتدنية«، كما  النسبة  ناخبا وناخبة. حتى 
ـــوا الــدولــة 

ّ
وصـــف مــراقــبــون وســيــاســيــون حـــث

عّمان ـ محمد الفضيالت

ـــهـــر الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، فـــي وقــت 
ُ
ظ

كـــانـــت فـــيـــه االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
واملـــحـــلـــيـــة ومـــجـــالـــس املــحــافــظــات 
ختزل بضوضاء تتركز حول مراكز االقتراع، 

ُ
ت

أجــزاء  بتقطيع  منهمكا  بسام  الثالثيني  كــان 
سيارة داخل مستودع للسيارات التالفة يبعد 
فيه.  االقــتــراع املسجل  أمتار عن مركز  بضعة 
ُيـــدل الثالثيني بــصــوتــه فــي االنــتــخــابــات،  لــم 
 قــــراره بــتــســاؤل يمثل قــاســمــا مشتركا 

ً
مــعــلــال

ــمـــارســـة حــقــهــم  فــــي أوســـــــاط الـــعـــازفـــني عــــن مـ
الدستوري: »شو بدها تعمل إلنا االنتخابات؟ 
مــا راح يتغير علينا إشـــي«. قــال وهــو يشير 
بيده تجاه مركز االقتراع القريب: »هذا املركز 
اللي مسجل فيه، لكن ما راح انتخب... ألنه ما 

حد بطلع بأيده يعمل أشيء«.
بني 

َ
فقدان األمل وانعدام اإليمان بقدرة املنتخ

عــلــى الــتــغــيــيــر، مـــن األســــبــــاب الـــعـــديـــدة الــتــي 
ــيــــني لــلــعــزوف عـــن املـــشـــاركـــة في  تـــدفـــع األردنــ
االنــتــخــابــات، كما يــقــول مــديــر مــركــز »هــويــة«، 

كانت  ما  أسبابها بشكل عميق،  دراســة  على 
لتتحقق لوال قرار الهيئة املستقلة لالنتخاب، 
باالحتكام إلى »األشواط اإلضافية«، بتمديد 
الــعــاصــمــة والـــزرقـــاء  االقـــتـــراع فــي محافظتي 
)شمال شرق عّمان( لساعتني إضافيتني، وفي 
إضافية.  ســاعــة  اململكة(  )شــمــال  أربـــد  قصبة 
تــزويــر االنــتــخــابــات أو انــعــدام الــنــزاهــة، كانا 
عــزوف  ظــاهــرة  تفسير  فــي  رئيسيني  سببني 
األردنــيــني عــن االقــتــراع فــي الــســابــق، لكن تلك 
ــة كــبــيــرة مــنــذ أن  ــ ــّيــــدت إلــــى درجـ األســــبــــاب ُحــ
االحــتــجــاجــات  أوج  فـــي  عـــام 2011،  تــأســســت 
املطالبة باإلصالح، الهيئة املستقلة لالنتخاب 
ــنــــى بــــــــــــإدارة الــعــمــلــيــة  ــعــ ــ

ُ
كـــجـــهـــة مـــســـتـــقـــلـــة ت

االنتخابية واإلشراف عليها، وسجلت نجاحا 
في إدارة العمليات االنتخابية. يتفق مراقبون 
مع ما قاله املتحدث باسم الحكومة األردنية، 
ــي، بــــــأن »الـــتـــشـــكـــيـــك بـــنـــزاهـــة  ــنــ ــومــ مـــحـــمـــد املــ
ــلـــك قــنــاعــة  االنـــتـــخـــابـــات أصـــبـــح خـــلـــفـــنـــا«، وتـ
لكن  الشعبية،  املستويات  إلــى  تتسرب  بــدأت 
الناخب األردني وتحت تأثير العقل الباطني 
املـــأســـور بــســيــطــرة الــــدولــــة، اســتــبــدل عــبــارتــه 

ــة بــيــفــوز«  املـــشـــهـــورة »الـــلـــي بــدهــا إيــــاه الـــدولـ
بعبارة جديدة »مني ما يفوز راح يشتغل مثل 
مــا بــدهــا الـــدولـــة«، مــع مــالحــظــة أن مصطلح 
الدولة ارتبط في الوعي االنتخابي باألجهزة 

األمنية، وتحديدًا االستخبارات.
يــــوضــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــي الــهــيــئــة 
»العربي  املستقلة لالنتخاب، خالد الكاللدة، لـ
الجديد«، تأثير النزاهة على سلوك الناخبني، 
: »احترام صوت الناخب وإرادتــه قضية 

ً
قائال

ــدًا، الــنــاخــب إذا تــيــقــن أن صــوتــه لن  مــهــمــة جــ
يــذهــب ُســــدى بــالــتــأكــيــد يــصــبــح غــالــيــا عليه 
نـــزاهـــة  أن  إال  االنــــتــــخــــابــــات«.  فــــي  ــارك  ــ ــشـ ــ ويـ
االنتخابات، ومشاركة كل األحزاب السياسية 

فيها، وبينها حزب »جبهة العمل اإلسالمي«، 
الذراع السياسي لجماعة »اإلخوان املسلمني« 
في األردن، بعد مقاطعته للبلديات منذ العام 
2007، عوامل لم تحدث فارقا ُيذكر على نسب 

االقتراع.

دور الفلسطينيين 
أتاحت االنتخابات مشاركة جزئية لألردنيني 
ــول فــلــســطــيــنــيــة مــــن املــقــيــمــني داخــــل  ــ مــــن أصــ
ُمــنــحــوا حــق التمثيل في  املــخــيــمــات، بــعــد أن 
مــجــالــس املــحــافــظــات الـــتـــي جــــرى انــتــخــابــهــا 
للمرة األولى في تاريخ اململكة بناًء على قانون 
»الالمركزية« الذي أقر في العام 2015. وبينما 

يــحــق تــاريــخــيــا لــلــمــقــيــمــني داخـــــل املــخــيــمــات 
الفلسطينية املشاركة في االنتخابات النيابية 
ترشحا واقتراعا، فإنهم ُيحرمون من انتخاب 
أعضاء اللجان املسؤولة عن تقديم الخدمات 
لـــهـــم، فـــي وقــــت ُيــمــنــح األردنــــيــــون مـــن أصـــول 
ــارج املــخــيــمــات  ــ فــلــســطــيــنــيــة مــــن املــقــيــمــني خــ
ــافــــة لــلــحــق بـــاملـــشـــاركـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات  إضــ
النيابية ترشحا واقتراعا، الحق باملشاركة في 
وفي  واقــتــراعــا.  ترشيحا  البلدية  االنتخابات 
الــعــام 2011 ظــهــرت أصـــوات داخـــل املخيمات 
تــطــالــب بــانــتــخــاب لــجــان تــحــســني الــخــدمــات، 
ــد مــــن قــبــل  ــديـ ــرفـــض شـ ــل بـ ــوبـ لــكــنــه مــطــلــب قـ
السلطة، مــبــررة قــرارهــا »بــالــحــفــاظ على حق 

العودة ورفض التوطني«. ووفقا إلحصائيات 
الفلسطينيني  وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
نــحــو مليونني  األردن  فـــي  يــعــيــش  )أونـــــــروا(، 
و80 ألف الجئ فلسطيني يتمتعون بمواطنة 
كاملة، يقيم 17 في املائة منهم داخل املخيمات 
البالغ عددها 13 مخيما، عشرة منها رسمية 

وثالثة غير رسمية.
ــا حـــول  ــ ــعـ ــ ــــدت املـــخـــيـــمـــات نـــقـــاشـــا واسـ ــهـ ــ وشـ
املشاركة في مجالس املحافظات )الالمركزية( 
الذي حدد لها القانون مهام تنموية تبتعد عن 
الخدمات التي ستواصل البلديات االضطالع 
تساؤالت  النقاش  على  وسيطرت  بتقديمها. 
الالجئني،  بمستقبل قضية  تتصل  ومخاوف 

ــراك املــخــيــمــات فـــي مجالس  ــ ومـــا إذا كـــان إشـ
كشاهدة  ــروا،  األونــ إللــغــاء  مقدمة  املحافظات 
الــلــجــوء،  ومـــأســـاة  الفلسطينية  الــنــكــبــة  عــلــى 
تــمــهــيــدًا لــحــل نــهــائــي ُيــطــبــخ فــي دول الــقــرار. 
انبرى مسؤولون لتبديد تلك املخاوف،  فيما 
والحلول  »الالمركزية«  بني  ارتباط  أي  ونفي 
الــنــهــائــيــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــأكــيــد 
عــلــى الــتــمــســك بــبــقــاء األونـــــــروا. الحــقــا انتقل 
الــجــدل داخــل املخيمات ليتمحور حــول مدى 
من  للمخيمات  تتحقق  قــد  الــتــي  االســتــفــادة 
تقع  التي  املحافظات  فــي  التنموية  املــشــاريــع 
ضمن حدودها، خصوصا أن »فزاعة« الوطن 
تــرى أي تحسني على واقــع املخيمات  البديل 
 للتوطني والتنازل عن حق 

ً
أو سكانها مدخال

العودة.

مشاركة »اإلخوان« وجدل الفوز
ــمــــني«،  ــلــ حــــســــمــــت جــــمــــاعــــة »اإلخــــــــــــــــوان املــــســ
ــي االنـــتـــخـــابـــات  ــة فــ ــاركـ ــاملـــشـ ــا مـــبـــكـــرًا بـ ــرهــ أمــ
في  شاركت  التي  وهــي  والالمركزية،  البلدية 
أقــل من  قبل  التي جــرت  النيابية  االنتخابات 
عـــام، لتنهي بــذلــك مــقــاطــعــة كــّبــدتــهــا خسائر 

كبيرة على صعيد العالقة مع السلطة. 
وحــصــدت الــجــمــاعــة، عــبــر ذراعــهــا السياسي 
حــزب »جبهة العمل اإلســالمــي«، الــذي خاض 
االنتخابات بـ154 مرشحا بينهم 11 امرأة، 76 
مقعدًا بينها رئاسة ثالث بلديات، فيما توزعت 
ومجالس  البلدية  املجالس  بني  املقاعد  بقية 
إليها  تنظر  نتائج  الــالمــركــزيــة(.  املــحــافــظــات 
الــجــمــاعــة بــعــني الـــرضـــا فـــي الــعــلــن، فـــي وقــت 
عّبر 

ُ
يعتقد قياديون أنها نتائج متواضعة ال ت

عن الحجم الحقيقي للحركة. وفيما لم تشهد 

فــتــرة الــتــرشــح تـــجـــاذبـــات تـــذكـــر، عــلــى الــرغــم 
مـــن هـــواجـــس الــخــســارة الــتــي أقــلــقــت حــظــوظ 
املشاركة  أحيطت  اإلســالمــيــني،  منافسي  فــوز 
بجدل كبير بعد صدور النتائج، وهو الجدل 
السكر  أبــو  القيادي علي  بفوز  صر 

ُ
اخت الــذي 

الـــزرقـــاء، ثــانــي أكــبــر محافظة  بــرئــاســة بلدية 
ل 

ّ
لجهة الكثافة السكانية بعد العاصمة. ومث

أبو السكر عنوانا للهجوم، إذ ُوصف من قبل 
»الـــداعـــشـــي« واعـــتـــبـــروه داعــمــا  املـــعـــارضـــني بــــ
لإلرهاب، بعد أن استذكروا زيارته بيت عزاء 
أبو مصعب الزرقاوي عام 2006، وهي الزيارة 
الـــتـــي حــرمــتــه خــــوض االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
إثر  بحقه  ُسجل  جنائي  قيد  بسبب  السابقة 
ــارات كتبها  ــبـ الــتــعــزيــة املـــشـــهـــورة. وراجـــــت عـ
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  يساريون 
على غرار »بلدية الزرقاء تسقط بيد داعش«. 

فـــي املــحــصــلــة انــتــهــت االنــتــخــابــات بــالــحــفــاظ 
التحالفات  فتسّيدت  تقاليدها،  رصــيــد  على 
ــابـــت  ــة املــــشــــهــــد، وغـ ــيـ ــقـ ــاطـ ــنـ ــة واملـ ــريـ ــائـ ــعـــشـ الـ
ــة لـــلـــقـــيـــاس  ــلــ ــابــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الـــــبـــــرامـــــج االنــ
والـــتـــقـــيـــيـــم، وواصــــلــــت األحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الحكومة  ما تسّوق  الخجولة. وفي  إطاللتها 
ــــى املــســيــرة  ــابـــات كــمــنــجــز ُيــــضــــاف إلـ ــتـــخـ االنـ
ــق طــمــوحــات كــبــيــرة على 

ّ
ــعــل

ُ
اإلصـــالحـــيـــة، وت

تــجــربــة الـــالمـــركـــزيـــة لــجــهــة انــعــكــاســهــا على 
ــاب بـــرملـــانـــي مــؤثــر  ــ مـــســـتـــويـــات الــتــنــمــيــة، أجــ
عــلــى مــســامــع وزيــــر ســيــاســي بــالــحــكــومــة عن 
ســؤال حول إمكانية أن تتعامل الحكومة مع 
مجالس املحافظات )الالمركزية( على محمل 
الـــجـــد، بــالــقــول »بــــس يـــأخـــذوا الـــبـــرملـــان على 
محمل الجد بــاألول...«، ما يجعل فقدان األمل 

ليس حكرًا على املستويات الشعبية.

إجراءات أمنية مشددة في غزة )سعيد خطيب/فرانس برس(

لم تتخط نسبة االقتراع 31 في المائة )العربي الجديد(

وّجه شكري خطابين إلى نتنياهو )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

التي  والمحلية  البلدية  االنتخابات  سّجلت 
عن  كبيرًا  عزوفًا  ــام،  أي قبل  األردن  شهدها 
المشاركة، إذ لم تتخَط نسبة االقتراع 31 في 
المائة، وهو ما يرّده مراقبون ألسباب عديدة، 
على  المنتَخبين  بقدرة  اإليمان  انعدام  أبرزها 
التغيير. لكن هذا البلد ال يزال بعيدًا عن االعتراف 

بهذه الحقيقة

قضية

أسباب عديدة للعزوف 
في االنتخابات األردنية

تصدرت المشهد 
التحالفات العشائرية 

والمناطقية 

مشاركة جزئية لألردنيين 
من أصول فلسطينية من 

سكان المخيمات

التفجير االنتحاري 
المفاجئ أثار موجة 

استنكار في الشارع الغّزي

تم تضمين المراسالت 
المصرية اإلسرائيلية 

حول أمن جزيرتي تيران 
وصنافير، في صميم 

اتفاقية تعيين الحدود 
البحرية بين القاهرة 

والرياض

تلقى الفلسطينيون 
وحركة حماس إنذارًا 

جديدًا من نوعه في 
غزة، مع تنفيذ تنظيم

»داعش« تفجيرًا انتحاريًا 
برفح أمس الخميس

بفقدان  العزوف  أسباب  ربط  عن  لالبتعاد  مراقبين  من  مسعى  في 
عاد  المنتخبة،  والمجالس  الدولة،  بمؤسسات  الثقة  األردنــي  الناخب 
للرواج تحليل يتصل بسلوك الناخبين 
من أصول فلسطينية، وهو تحليل 
والئهم  في  تشكيك  على  ينطوي 
أن  خصوصًا  للملكة،  وانتمائهم 
ــاء  ــزرق وال العاصمة  محافظات 
وأربد، حيث ثقلهم السكاني، ُتسجل 
االنتخابات،  في  مشاركة  نسب  أدنى 
وغيره  التحليل  يدعم  أن  دون  من 
أسباب  تفسر  الــتــي  التحليالت  مــن 

العزوف، بدراسة علمية.

تشكيك في الوالء 

»داعش« يضرب في غزة: مرحلة جديدة
تحليل

متابعة

تقرير
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مخاوف على المؤسسات واألمن القومي

الشرخ يتعّمق في الداخل األميركي 

623 مجموعة معادية للحكومة

بانون عن المتطرفين: 
فاشلون وعلينا أن نساهم 

في سحقهم

واشنطن ـ فكتور شلهوب

ــدمــــوي الـــذي  ــبـــاك الــ ــتـ كــشــف االشـ
ــع فــــي مـــديـــنـــة شــارلــوتــســفــيــل  ــ وقـ
األميركية، عن احتقانات متراكمة 
في الداخل األميركي، تبدو مرشحة للمزيد 
ر ضــبــطــهــا، وتــعــود 

ّ
مـــن االنـــفـــجـــار إذا تـــعـــذ

دونالد  الرئيس  حكم  قبل  مــا  إلــى  بداياتها 
ــر شــحــنــهــا بــكــثــيــر مــن  ــيــ ــــب، لـــكـــن األخــ ــرامـ ــ تـ
الزخم من خالل خطابه االنتخابي، ثم أثناء 
رئــاســتــه، لــيــشــّكــل مــوقــفــه مـــن الـــحـــدث ذروة 
الــضــخ، حسب اإلدانــــات الــتــي تــوالــت مــن كل 

اتجاه.
التابعة  وأظـــهـــرت صـــدامـــات شــارلــوتــســفــيــل 
لوالية فيرجينيا، وما أفرزته من اصطفافات، 
مدى اتساع وعمق الشرخ بني أقلية أميركية 
تــصــر عــلــى اســـتـــرجـــاع املـــاضـــي الــعــنــصــري 
املدفون، وأكثرية مصممة على تعميق دفنه. 
األولى، وهي خليط من النازيني الجدد ومن 
جماعات أقصى اليمني اإليديولوجي املؤمن 
بــتــفــوق الــرجــل األبــيــض، شــرســة وتستقوي 
بـــرئـــاســـة تـــداريـــهـــا وتـــســـاويـــهـــا بـــاآلخـــريـــن. 
والثانية، وهي مزيج من الليبراليني ويسار 
تتحرك  واألقليات،  وامللونني  الديمقراطيني 
لــلــتــصــدي عــلــى خـــطـــني: اجـــتـــثـــاث آثـــــار ذلــك 
التذكارية  النصب  اقتالع  التاريخ من خالل 
لــــرمــــوزه مـــن ســـاحـــات مــــدن أمـــيـــركـــيـــة، وفــي 
 حملة ضد ترامب بدعوى 

ّ
الوقت نفسه شن

أنــــه مــنــحــاز إلــــى صـــف الــعــنــصــريــني. وثــمــة 
مــن هـــذا الــفــريــق مــن بـــدأ يــدعــو صــراحــة إلــى 
ضــــرورة اقــتــالع تــرامــب مــن الــرئــاســة »لــعــدم 
صــالحــيــتــه« لـــهـــذا املـــنـــصـــب، بــعــد أن رفــض 
تسببوا  ومــا  البيض  بالعنصريني  التنديد 
بـــه مـــن ســقــوط ضــحــايــا فـــي شــارلــوتــســفــيــل. 
انــشــطــار يــشــبــه إلـــى حـــد مـــا املــنــاخــات الــتــي 
شــهــدتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة عــشــيــة حربها 
األهلية في العام 1860. الفارق أن العبودية 
آنــــذاك كــانــت نــقــطــة الــخــالف والــتــفــجــيــر، أمــا 
اليوم فإن »اآلخر« هو املشكلة، حسب الفريق 
الــذي يرفض كل مختلف عنه في  االنعزالي 

اللون أو العرق أو املعتقد.

انسحاب داعمي ترامب
ــذه املـــواجـــهـــة بــــني الـــطـــرفـــني،  ــ ــي جـــديـــد هـ ــ وفـ
شــارك آالف األشــخــاص في تظاهرة بمدينة 
ــاء، احــتــجــاجــا على  ــ ــعـ ــ شــارلــوتــســفــيــل، األربـ
ــــي شـــهـــدتـــهـــا املـــديـــنـــة  ــتـ ــ ــنــــف الـ ــعــ أحـــــــــــداث الــ
يــــوم الــســبــت املــــاضــــي. وحـــمـــل املــتــظــاهــرون 
املــنــاهــضــون لــلــعــنــصــريــة شــمــوعــا بــأيــديــهــم، 
تــعــبــيــرًا عــن رفــضــهــم لــلــمــمــارســات الــتــي قــام 
البيضاء  العنصرية  الجماعات  أعضاء  بها 
املــتــظــاهــرون  رّدد  كــمــا  املــتــطــرفــة.  واليمينية 
ــتــــافــــات مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــعـــنـــف والـــعـــنـــصـــريـــة  هــ
والتمييز، وأخرى تدعو للتصالح والتسامح 

بني الجميع.
فــي املــقــابــل، كــان النصب الــتــذكــاري للرئيس 
األمــيــركــي الــســادس عــشــر، أبـــراهـــام لنكولن، 
األربــعــاء،  العاصمة واشــنــطــن، يتعرض،  فــي 

مـــن أعـــضـــاء املــجــلــس املـــذكـــور اســتــقــاالتــهــم، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مـــوقـــف تــــرامــــب مــــن أعـــمـــال 

العنف والعنصرية.
كـــذلـــك فــــإن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة فـــي هيئة 
األركــــــــــان، أصـــــــدرت بـــيـــانـــا عـــلـــى غـــيـــر عـــــادة، 
استنكرت فيه االنحياز، ودعت إلى الوحدة. 
وتردد أن الضيق شمل بعض املسؤولني في 
الــبــيــت األبـــيـــض، ومـــن بينهم كــبــيــر موظفي 
البيت األبيض الجنرال جون كيلي، »املستاء 
واملـــحـــبـــط« مـــن مـــمـــارســـات الـــرئـــيـــس. نــاهــيــك 
اإلعــالم  نقلته وســائــل  الــذي  التنديد  بفيض 
والــــــذي وصـــلـــت مــوجــتــه إلــــى رئـــيـــس بــلــديــة 
مدينة فينيكس في والية أريزونا، الذي طلب 
من ترامب صرف النظر عن تنظيم فعالية في 

املدينة إللقاء كلمة فيها.

رئاسة تفرّخ أزمات
على الــرغــم مــن كــل ذلـــك، عــاد تــرامــب لتأكيد 
زاد من  الــذي  األمــر  املنحاز،  بموقفه  تمسكه 
الــتــذمــر والــســخــط حــتــى فــي صــفــوف فريقه، 
لــكــن مــن دون اســتــقــاالت حــتــى اآلن مــع أنها 
غــيــر مــســتــبــعــدة. وكـــــان قـــد شــــاع فـــي األيــــام 
األخـــيـــرة أن إقـــالـــة املــســتــشــار االســتــراتــيــجــي 

قريبة،  باتت  بانون  ستيفن  األبيض  للبيت 
بحجة أنه تسّبب بسقطات مكلفة للرئيس.

وفي موقف الفت، لم يدافع بانون في مقابلة 
مع موقع »أميريكان بروسبكت«، عن ترامب 
التي طاولته بسبب  تجاه موجة االنتقادات 

موقفه من أعمال العنف في شارلوتسفيل، بل 
املناصرة  الحركة  عن  بـــازدراء  بانون  تحدث 
لنظرية تفوق العرق األبيض التي ساهم في 
تعزيزها حــني كــان فــي مــوقــع »بــرايــتــبــارت«. 
اإلثنية،  »القومية  املقابلة:  فــي  بــانــون  وقـــال 
وسائل  أن  أعتقد  هامشيون.  فاشلون.  إنهم 
اإلعالم تعطيهم أهمية أكثر مما يستحقون، 
فـــي ســحــقــهــم، سحقهم  وعــلــيــنــا أن نــســاهــم 
أكثر«. وشدد على أن »هــؤالء األشخاص هم 

مجرد مجموعة من املهرجني«.
وتعاني إدارة ترامب من موجة من اإلقــاالت 
ــاالت، كـــانـــت آخــــرهــــا إقــــالــــة مــديــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
االتـــــصـــــاالت فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض أنـــطـــونـــي 
في  تعيينه  أيــام من   10 بعد  سكاراموتشي، 
منصبه، فيما أعلن البيت األبيض، األربعاء، 
تعيني هوب هيكس مؤقتا مديرة التصاالته.
ــدفـــع مـــراقـــبـــني لـــلـــقـــول إن  ــتــــطــــورات تـ ــذه الــ ــ هـ
املشكلة ليست في بانون وغيره من موظفي 
أزمـــــات. وثمة  تــفــّرخ  فــي رئــاســة  بــل  اإلدارة، 
مــخــاوف حقيقية مــن تــداعــيــات ذلـــك وآثـــاره 
ــات، كـــمـــا عــلــى  ــســ ــة عـــلـــى عـــمـــل املــــؤســ ــ ــــؤذيـ املـ
»األمن القومي األميركي«، وفق تحذير مدير 
السابق جون برينان  املركزية  االستخبارات 
وغــيــره مــن املــســؤولــني الــســابــقــني مــثــل وزيــر 

الدفاع ليون بانيتا.
وفي ظل هذا التوتر تبدو واشنطن وكأنها 
النهاية  تــطــورات هامة بعد  على موعد مع 
الـــقـــريـــبـــة إلجـــــــازة الـــصـــيـــف. فـــهـــنـــاك شــعــور 
مــتــزايــد بـــضـــرورة الــتــحــرك الــســريــع لتقليل 
الــخــســائــر واســـــتـــــدراك مـــا هـــو أخـــطـــر. ذلــك 
ــص قــدرتــهــا على 

ّ
أن رئـــاســـة تـــرامـــب »تــتــقــل

الــحــكــم ســاعــة بــعــد ســـاعـــة«، بحسب تعبير 
ــل الــعــالقــة شبه  ــداخـ أحــــد املـــراقـــبـــني. فــفــي الـ
مــجــّمــدة بــني الــبــيــت األبــيــض والــكــونــغــرس. 
تــعــقــيــد  مـــــن  الــــرئــــيــــس  الــــــخــــــارج زاد  وفـــــــي 
األزمــات، ومنها األزمة مع كوريا الشمالية، 
الــروســيــة  التحقيقات  كــابــوس  إلـــى  إضــافــة 
ــتــــي تــبــقــى حــــاضــــرة فــي  واحـــتـــمـــاالتـــهـــا والــ
األطــراف، وبالذات حسابات  حسابات كافة 

البيت األبيض ومواقف ترامب.
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سياسة

بات دونالد ترامب رمزًا 
للمجموعات اليمينية 

المتطرفة في الواليات 
المتحدة، التي تلجأ 
إلى التسلح لحماية 

معتقداتها، ورغم 
ذلك فهي تنظر بريبة 

للحكومة الفيدرالية

H

تبدو االحتقانات في الساحة األميركية مرشحة للتصعيد، مع الشرخ الكبير بين اليمينيين المتطرفين، ومناهضيهم، والذي عززته 
تصريحات دونالد ترامب، الذي تتقلّص قدرته على الحكم، وسط مخاوف من تداعيات على المؤسسات واألمن

)Getty/تظاهرات ضد اليمين المتطرف في نيويورك )درو أنجرير

ــادت أعــمــال الــعــنــف الــتــي شــهــدتــهــا مدينة  أعــ
شــارلــوتــســفــيــل األمـــيـــركـــيـــة، تــســلــيــط الــضــوء 
ــمـــوعـــات الــيــمــيــنــيــة املـــتـــطـــرفـــة فــي  عـــلـــى املـــجـ
الواليات املتحدة، املتباينة واملسلحة أحيانا 
وأغلبها  فكرًا محافظا مغاليا،  ى 

ّ
تتبن والتي 

»املركز  وأحــصــى  وعــنــصــري.  لألجانب  معاد 
 Southern( الـــخـــيـــري«  الــجــنــوبــي  الـــقـــانـــونـــي 
تكافح  جمعية  وهــي   ،)Poverty Law Center
التطرف، 623 مجموعة معادية للحكومة في 
الواليات املتحدة، بينها 165 مليشيا في عام 

.2016
األمنية«  »قــوة جورجيا  املليشيات،  هــذه  من 
ويـــجـــتـــمـــع   ،2008 عـــــــام  فـــــي  ــئــــت  أنــــشــ ــــي  ــتـ ــ الـ
أعــضــاؤهــا خـــالل عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع في 
ــة جــورجــيــا  غــابــة مــنــطــقــة جــاكــســون فـــي واليــ
الــواليــات املتحدة، حيث يتدرب نحو  جنوب 
عـــشـــريـــن عـــضـــوًا فــــي املــلــيــشــيــا عـــلـــى الــقــيــام 
بدوريات في الغابة وإطالق الرصاص الحي 

خالل محاكاة اقتحام منزل.
يقول كريس هيل الذي يقود هذه املجموعة، 
ــــل األخـــــطـــــار«. هــيــل  ــدرء »كـ ــ ــا مــــوجــــودة لــ ــهـ إنـ
يجمع أشخاصا يدافعون عن القيم املحافظة 

فــي الــجــنــوب األمــيــركــي الــحــريــص عــلــى إرثــه 
الكونفدرالي واملدافع عن تفوق العرق األبيض 
الــســود واألقــلــيــات  واألفـــكـــار العنصرية ضــد 
األخرى الدينية والعرقية. يبّدل هيل مالبسه 
املدنية ويرتدي مالبس عسكرية مموهة مع 
بدء فعاليات اإلجازة، التي تتضمن التخييم 
وشوي اللحم وإطالق النار من بندقية نصف 
آلية. يقول هيل: »أنا مستعد للحرب األهلية، 
للنزاعات األهلية، لهجوم نووي تشنه كوريا 
الشمالية أو روسيا، لهجوم أجنبي أو تشنه 
حــكــومــتــنــا إذا وّجـــهـــت الـــســـالح إلــــى الــشــعــب 

بهدف نزع سالحه«.
ا  أما الزوجان روستر وايفيت ديماريا، فجاء
ــة كــــارواليــــنــــا الــجــنــوبــيــة املــــجــــاورة  ــ مــــن واليــ
فــــي ســــيــــارة تــخــيــيــم بــمــالبــســهــمــا املـــمـــوهـــة 
يقول  املليشيا.  إلــى  لالنضمام  وأسلحتهما، 
روســـتـــر إنـــه هــنــا يــشــعــر أنـــه بـــني »أشــخــاص 
لديهم املعتقدات نفسها، ويؤمنون بالدستور 
هذا  وبــاألخــالق.  الخير  وبفعل  وباملسيحية 
ما يجمعنا. نحن متفقون«. أما زوجته وهي 
املرأة الوحيدة التي تشارك في دورة التدريب 
الــحــالــيــة، فــقــد قــــررت قــبــل ســنــة تــقــريــبــا إبـــان 
حملة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة االنــضــمــام إلى 

املليشيا.
ووجـــد هـــؤالء فــي الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تـــرامـــب صــــورة الــبــطــل والـــرمـــز. ويـــقـــوم أفـــراد 
املــلــيــشــيــا بــحــمــايــة الـــتـــظـــاهـــرات املـــدافـــعـــة عن 
آرائهم، وقد ظهروا خالل تجمعات انتخابية 
ــل ضد 

ّ
لـــتـــرامـــب مــســلــحــني اســـتـــعـــدادًا لــلــتــدخ

الفوضى التي قد يثيرها املناهضون للفاشية. 
ــاذة فــي  ــ ــتـ ــ ــوع، تـــشـــرح األسـ ــ ــــوضـ ــذا املـ ــ ــن هـ ــ وعـ
الجامعة األميركية كارول كاالغير أن »أعضاء 
املليشيا ال يأتون من الطبقة الوسطى العليا. 
إنهم ينتمون عادة إلى طبقة العمال البيض«.

ــمـــوعـــات، حــركــة  ــذه املـــجـ ــ ــّكـــل أفـــــــراد هـ وال ُيـــشـ
منطقة  من  اهتماماتهم  وتتباين  متجانسة، 

إلـــى أخــــرى، لكنهم يــتــشــاركــون فــي شعورهم 
وتشكل  الــفــيــدرالــيــة.  الحكومة  تــجــاه  بالريبة 
الــدفــاع عــن حقهم في  مــن  معتقداتهم خليطا 
الدفاع عن آرائهم وفي حمل السالح والحرية 
ــقـــول  ــاع عــــن الــــنــــفــــس. وتـ ــ ــدفــ ــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة وال
ــاريـــخ الـــواليـــات  ــى تـ كـــاالغـــيـــر: »إذا نــظــرنــا إلــ
ــتـــحـــدة، ســـنـــرى أن هــــذه املــلــيــشــيــات كــانــت  املـ
مــوجــودة مــنــذ الــبــدايــة. والــســبــب فــي ذلـــك أنــه 
عندما وصــل الــنــاس إلــى هــنــا، لــم تكن هناك 
قـــوات شــرطــة أو جــيــش، وهــكــذا شــكــل الــنــاس 
مــلــيــشــيــات خــاصــة لــحــمــايــة أنــفــســهــم«. ولــكــن 
اليوم، في ظل دولة القانون وفي وجود قوات 
شــرطــة نــظــامــيــة، تــعــتــبــر الــجــمــعــيــات ومكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي املــلــيــشــيــات حــركــات 

متطرفة.
وشــّكــلــت مــلــيــشــيــات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة في 
املـــاضـــي حــاضــنــة ألشـــخـــاص نـــفـــذوا أعـــمـــااًل 
فــّجــر تيموتي  فــفــي 1995،  إرهــابــيــة داخــلــيــة. 
ماكفاي العضو السابق في إحدى املليشيات، 
فقتل  سيتي،  أوكــالهــومــا  فــي  فيدراليا  مبنى 
168 شخصا. وكـــان هــدفــه إشــعــال ثـــورة ضد 

الحكومة.
كــريــس هــيــل الــــذي يــرفــض اإلفـــصـــاح عــمــا إذا 
كــان أحــد أفــراد مجموعته شــارك في تظاهرة 
إنه  يقول  شارلوتسفيل،  في  املتطرف  اليمني 
يــخــتــار بــعــنــايــة املــنــتــســبــني إلــــى مــجــمــوعــتــه 
الــعــنــاصــر »الـــراديـــكـــالـــيـــة«، مضيفا  لـــتـــفـــادي 
»إذا بــدرت منهم إشــارات إلى التطرف، فإنهم 
يغادرون«. ولكن داخل مجموعته يتم التعبير 
الجندي  ويقول  بصراحة.  متطرفة  أفكار  عن 
إن اإلســـالم يسعى  الــســابــق تشاندلر وولـــف، 
إلــــى الــهــيــمــنــة عــلــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وإنـــه 
إلى  األفكار  الناس«. ودفعت كل هذه  »يضلل 
ــيـــة« منظمة  ــنـ تــصــنــيــف »قـــــوة جـــورجـــيـــا األمـ

متطرفة معادية لإلسالم.
)فرانس برس(

إلــى اعــتــداء، إذ ُكتبت عليه عبارات متطرفة، 
ــــات عــــنــــصــــريــــة مـــتـــطـــرفـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ـــــهـــــمـــــت جـ

ُ
وات

باملسؤولية عن ذلك.
ــعــــاطــــف« تــــرامــــب مــــع الـــعـــنـــصـــريـــني القـــى  »تــ
مـــخـــتـــلـــفـــة،  اتـــــجـــــاهـــــات  ــن  ــ مــ ــددة  ــ ــنــ ــ مــ ردودًا 
من  قليل  غير  عــدد  ومنه  الكونغرس  شملت 
الجمهوريني، ولو أن بعضهم ما زال يتهرب 
ــة. كــمــا شملت مــروحــة واســعــة من  ــ مــن اإلدانـ
كافة الشرائح والقطاعات. عــدد مــن  رؤســاء 
الــشــركــات الــكــبــرى، املــفــتــرض أن يــكــونــوا من 
أقرب الناس إلى ترامب، انسحبوا احتجاجا 
من املجلس االستشاري الذي شّكله للتداول 
بــشــؤون االقــتــصــاد، وهـــو مــا حــمــل الــرئــيــس 
الباقون  ينسحب  أن  قبل  املجلس  حــل  على 
مــنــه. فــخــالل األيــــام القليلة املــاضــيــة، قــــّدم 8 

متابعة

■ كان األولى بامللك سلمان آل سعود أن يوجه )مكرمته( إلى الحجاج من 
الدول اإلسالمية الفقيرة بداًل من استغاللها سياسيا في الصراع املكشوف 

مع قطر.

■ ونعم بالله، اآلن لو شخص سعودي يريد الذهاب إلى قطر هل 
تسمحون له، أو طيران يريد أن يحلق فوق سمائكم هل تسمحون له أو 

سفن تريد اإلبحار في بحركم

■ والء شعب قطر لحاكمه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وحاولوا تلعبوا 
في موضوع ثاني، الشعب والحكومة واحد، شعب قطر محد عزه غير 

حكومته

■ الحكومة القطرية أثبتت لشعبها من خالل عملها الدؤوب وسياستها 
املرنة أنها حريصة أشد الحرص على حقوقه ومصالحة

■ #امللك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر.. كيف ندخل والعملة القطرية 
ممنوعة؟ وال توجد جهة رسميه نتعامل معها في حال حدوث أي طارئ؟ 

أين سوف يقيم الحجاج؟

■ #ماذا_يحدث_في_الجزائر عندما يحكمنا أشخاص ال نعرفهم فسيكون 
مصيرنا غير معروف... هنا الجزائر

■ نحن مع من يخدم الجزائر ال من يسرقها #كلنا_تبون

■ قلبي يمتلئ حسرة عليك يا وطني... كنا نأمل في أن نتطور يوما ما... 
لكن يبدو أن للقدر رأيا آخر #ماذا_يحدث_في_الجزاير

■ #ماذا_يحدث_في_الجزاير فوضى وقلة نظام وماكانش روح املسؤولية 
ولي يجي يخدم مصالحه الشخصية ويروح

■ #فدوى_سليمان يا وجه سورية الجميل كان يليق بك أن تفرحي برؤية 
الحرية والعدالة تنتصر، رحلِت وبقي حلمك السوري الجميل

■ أيقونة من أيقونات الثورة السورية... كانت ناشطة وفنانة وقبل كل ذلك 
كانت إنسانة

■ الفنانة #فدوى_سليمان غادرت الحياة من باريس... كم هو صباح مؤلم!

الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، اإلعالم واتهمه بأنه أساء  انتقد 
تفسير تصريحاته حول أحداث شارلوتسفيل. وكتب على تويتر: »الناس 
يكتشفون درجة انعدام النزاهة في األخبار المزيفة. لقد أساؤوا بالكامل 
اليمينيون  كان  فيما  عيب!«.  والتعصب.  الكراهية  بشأن  قلته  ما  تفسير 
مؤسس  إنغلن،  أندرو  وكتب  ترامب.  بتصريحات  يشيدون  المتطرفون 
موقع »ديلي ستورمر« المؤيد للنازيين الجدد: »هذا الرجل يقوم بكل 

ما في وسعه لدعمنا وعلينا االصطفاف خلفه«.

ترامب يلوم اإلعالم 
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