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سياسة

تطبيع 
بال ممانعة

نصر الحريري ينفي أن 
يكون وفده قد سمع 

تهديدًا من دي ميستورا

دعا بيان فيينا 
إلى »تشكيل حكومة 
شاملة وغير طائفية«

للحدث تتمة...

جنيف 4 
شكل بال مضمون

حول   4 جنيف  مؤتمر  من  الثاني  اليوم  جاء 
اللقاءات  استمرار  مع  نسبيًا،  هادئًا  سورية 
التي ال تزال تدور حول شكل الجلسات  الثنائية 

الخروج  ومحاوالت  التنظيمية  ــراءات  واإلجـ
الــذي  السياسي  االنــتــقــال  لعنوان  بتعريف 
يفترض أنه يشّكل لّب المؤتمر. غير أن اهتمام 

في  المحصورة  العسكرية  بالبنود  واشنطن 
اجتماعات أستانة، والتي ترغب موسكو في 
السياسية،  العناوين  لتشمل  نطاقها  توسيع 

إلى  ميستورا  دي  ستيفان  سعي  عن  فضًال 
تمديد  لتأمين  شكلي،  ولــو  إنجاز  تحقيق 

واليته، عوامل ال تنتج تفاؤًال كبيرًا

جنيف ــ باسم دباغ، ناصر السهلي

بدا اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر 
جنيف بنسخته الرابعة يوم الجمعة، 
أكثر هدوءًا مقارنة مع فوضى اليوم 
األول الـــــذي حـــــاول عـــــراب املـــؤتـــمـــر، املــبــعــوث 
إلــى ســوريــة، ستيفان دي ميستورا،  الــدولــي 
تــوجــيــه ضـــربـــة قـــويـــة خـــالـــه إلــــى املــعــارضــة 
ــــال تـــجـــزئـــة مــمــثــلــيــهــا إلـــى  الــــســــوريــــة، مــــن خـ
ثاثة وفــود: »أســاســي« يجسده 21 مفاوضًا 
ــــوى الــــثــــورة واملــــعــــارضــــة« الــــذي  مــــن »وفــــــد قـ
شكلته الهيئة العليا للتفاوض، ومجموعتني 
»ثــانــويــتــني« تــخــتــصــران بــمــنــصــتــي الــقــاهــرة 
وموسكو. لكن اليوم الثاني ظلت سمته »شكل 
بــا مــضــمــون«، بــا جـــدول أعــمــال، بــا تنظيم 
واضــــح لــشــكــل الــجــلــســات ومـــواعـــيـــدهـــا. وفــي 
حــني خــرج وفــد الهيئة العليا مــن صــدمــة ما 
الخميس  يوم  االفتتاحية  الجلسة  حصل في 
لتفادي  فيها  االضــطــراريــة  مشاركته  لناحية 
االنسحاب من املؤتمر، ظهر يوم الجمعة، في 
اته مع كل من دي ميستورا وممثلني عن  لقاء
التواصل حول  دول غربية مشاركة في غرفة 
سورية، برئاسة نصر الحريري، أكثر تماسكًا 
 دي مــيــســتــورا مــصــّرًا 

ّ
وارتـــيـــاحـــًا، بــيــنــمــا ظـــل

على تسجيل نجاح، ولو كان شكليًا، ليضمن 
محاولة تأمني تمديد لواليته التي تنتهي في 
آخر مارس/آذار املقبل، بينما تفيد معلومات 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن األمـــني الــعــام الجديد 
ل 

ّ
لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس يفض

السويدي  ــــ  اإليــطــالــي  الدبلوماسي  اســتــبــدال 
نتيجة فشله في تحقيق أي نجاح طيلة ثاث 
سنوات ونصف السنة من عمله )ُعــني صيف 

2014 بدل األخضر اإلبراهيمي(. 
وانـــطـــلـــق الــــيــــوم الـــثـــانـــي بــــا جـــــــدول أعـــمـــال 
من  مــيــســتــورا مجموعة  دي  فعقد  لــلــمــؤتــمــر، 
االجــتــمــاعــات لــتــحــديــد مــثــل هـــذا الـــجـــدول من 
دون تسجيل تقدم حقيقي على هذا الصعيد، 
فـــي ظـــل الـــخـــاف عــلــى مــاهــيــة بــنــد »االنــتــقــال 
الــســيــاســي« بــني املــعــارضــة الــتــي تـــراه انتقااًل 
من النظام الحالي إلى آخر ديمقراطي، ووفد 
الــذي يرى في هذا االنتقال السياسي  النظام 

كامًا فارغًا. 
وبـــدأ يـــوم الــوفــد املـــفـــاوض بــاجــتــمــاع داخــلــي 
ــــذي حــصــل عـــصـــرًا مع  لــتــنــســيــق االجـــتـــمـــاع الـ
العليا  الهيئة  وفــد  عقد  كــذلــك  ميستورا،  دي 
لــلــتــفــاوض اجــتــمــاعــًا آخـــر مــع أعــضــاء منصة 

الـــقـــاهـــرة الــتــي رفــــض مــمــثــلــهــا األبــــــرز، جــمــال 
ــال أي طـــرف فــي وفـــد آخـــر، في  ســلــيــمــان، إدخــ
رد مــبــاشــر عــلــى شــــرط وفــــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
للتفاوض حصر املعارضني بوفد واحد يمكن 
أما  الــقــاهــرة.  منصة  أعــضــاء  ليضم  توسيعه 
اللقاء بني دي ميستورا ووفد النظام، فانتهى 
إلـــى مـــا يــشــبــه املــؤتــمــر الــصــحــافــي املقتضب 
الـــذي دام بضع دقــائــق قــال فيه رئــيــس الوفد 
بشار الجعفري ما حرفيته إن »اللقاء اقتصر 
على تدارس شكل الجلسات فقط«، مشيرًا إلى 
أنه استلم ورقة من دي ميستورا على أن يرد 

على مضمونها في وقت الحق.
وبدا االرتياح واضحًا في املؤتمر الصحافي 
قال  إذ  الوفد،  أعضاء  وبقية  الحريري  لنصر 
إن  االجتماع مع دي ميستورا  الحريري بعد 
االجــتــمــاع كـــان جـــيـــدًا، مــعــتــرفــًا أنـــه لـــم يحمل 
»خــطــوة كــبــيــرة لــكــن سنعمل مــن أجـــل ذلـــك«. 
ــريـــري  ــات، أجـــــــاب الـــحـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــكـــل املـ ــن شـ ــ وعــ
ــزءًا مـــن الــتــرتــيــبــات الــتــي  ــ ــذا ســيــكــون جـ أن هــ
أن  الــحــريــري  وأوضـــح  مناقشتها«.  اآلن  »تتم 
االنـــتـــقـــال الــســيــاســي يــعــنــي بــالــنــســبــة لــنــا ما 
انتقالية  هيئة حكم  أي   ،1 بيان جنيف  عناه 
أنه »ليس على  إلى  كاملة الصاحيات، الفتًا 
ــقــــرارات الــدولــيــة  دي مــيــســتــورا إال تــطــبــيــق الــ
الخاصة باالنتقال السياسي، وليس أن يطبق 
ما يسمعه من هذا الطرف أو ذاك«. وردًا على 
»العربي الجديد«، نفى نصر الحريري  سؤال لـ
أن يكون وفده قد تلقى أي كام بمثابة تهديد 
مـــن دي مــيــســتــورا، مــكــذبــًا مـــا نــشــرتــه بعض 
وسائل اإلعــام حول أن املبعوث األممي لّوح 
»حلب ثانية« في حال انسحاب وفد الهيئة  بـ
العليا من مؤتمر جنيف. كذلك كشف أن »وفد 
إيجابية من  تلقى وعــودًا  السورية  املعارضة 
ــم بحث  ــه »تــ املـــبـــعـــوث الــــدولــــي«، مــوضــحــًا أنــ
الــقــضــايــا اإلنـــســـانـــيـــة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى وقــف 

خروقات النظام لوقف إطاق النار«. 

على صعيد آخـــر، قــال مــصــدر مــن داخـــل وفد 
املعارضة السورية إنها تعيش »حالة صدمة« 
مما حصل في الجلسة االفتتاحية، مضيفًا في 
وفدها  أن  الجديد«  »العربي  لـ  خــاص  حديث 
الــذي توجه إلــى األمــم املتحدة يــوم الخميس 
تـــكـــّون مـــن عـــدد مـــن أعـــضـــاء الـــوفـــد وعــــدد من 
أن  على  التأكيد  بهدف  وذلــك  الهيئة،  أعضاء 
ما جرى في الجلسة االفتتاحية غير مقبول، 
حــســب قــولــه. وعـــن إصــــرار املــعــارضــة عــلــى أن 
يكون الوفد املفاوض باسم املعارضة محصورًا 
دي  يحاول  أن  املصدر  توقع  العليا،  بالهيئة 
ميستورا العودة إلى نقطة الصفر، خاصة في 
ظل اهتمام روسيا باالجتماعات املتكررة في 
أستانة من جهة، وعدم وضوح رؤية الواليات 
ثانية.  السوري من جهة  امللف  تجاه  املتحدة 
ــقـــيـــادة الـــروســـيـــة أن  ويـــســـود اعـــتـــقـــاد لــــدى الـ

املقاتلة  املجموعات  ممثلي  مــفــاوضــة  عليها 
إلى  للوصول  السورية،  املعارضة  تمثل  التي 
حكومة  بتشكيل  الــنــظــام  تطلعات  يلبي  حــل 
وحدة وطنية تحت سقف رئيس النظام بشار 
األسد، وذلك على غرار تجربتها في الشيشان. 
ونقلت صحيفة »الوطن« السورية املوالية عن 
مبعوث الكرملني الخاص إلى سورية، رئيس 
ألكسندر  أستانة  اجتماع  في  الــروســي  الوفد 
الفرنتييف، قوله إن »أستانة ال تقتصر على 
القضايا العسكرية، وفي املستقبل قد تناقش 
في  األمــــر«،  اقــتــضــى  إذا  السياسية  الــتــســويــة 
تــفــريــغ ملــؤتــمــر جــنــيــف مـــن مــضــمــونــه فعليًا. 
وأضــاف الفرنتييف أن »علينا انتظار نتائج 
جــنــيــف 4، وإذا نــجــح املــبــعــوث ســتــيــفــان دي 
ميستورا في تحريك الحوار السوري من هذه 
قــد حققت  فستكون  عــنــدهــا  املــتــوقــفــة  النقطة 

نتائج سنواصلها في أستانة«.
فــي املــقــابــل، أبــلــغ مــســؤولــون أمــيــركــيــون وفــد 
املعارضة السورية في جنيف، أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب تركز على عملية القضاء على 
التنظيمات اإلرهابية وتثبيت مناطق النفوذ 
الحالية  بــالــفــتــرة  وغــيــر مهتمة  فــي ســـوريـــة، 
بتطور امللف السياسي )في إشارة إلى مؤتمر 
جــنــيــف(. وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي أمــيــركــي 

األمــيــركــيــة  اإلدارة  إن  ــديـــد«  الـــجـ »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
موقفها  السورية  املعارضة  أخبرت  الجديدة 
ــــوري، مــضــيــفــًا أن  ــسـ ــ ــلـــف الـ ــاه املـ الـــحـــالـــي تـــجـ
»واشـــنـــطـــن مـــرتـــاحـــة لــاجــتــمــاعــات الــجــاريــة 
فــي أســتــانــة، إذ إنــهــا تــركــز عــلــى وقـــف إطــاق 
التنظيمات  مقاتلة  مــوضــوع  وتناقش  الــنــار، 
اإلرهابية التي تعتبر أولوية لترامب«. ويبقى 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 

العملية السياسية، وذلك بسبب  تحاول دفع 
املــســار السياسي  الـــروس  خوفه مــن أن يأخذ 
بالكامل إلى أستانة. وقال مصدر آخر مطلع 
ــــي  ــاد األوروبـ ــحـ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »االتـ لـــ
غير مرتاح ملا يحدث في أستانة«، مضيفًا أن 
املعارضة السورية »تريد تفعيل دور االتحاد 
األوروبي في امللف السوري«. وكانت مسؤولة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي االتـــحـــاد األوروبــــي 

فـــيـــدريـــكـــا مـــوغـــريـــنـــي قــــد الـــتـــقـــت مـــســـؤولـــني 
فــي املــعــارضــة الــســوريــة فــي بــروكــســل فــي 18 
وسلمتهم  املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ورقة غير رسمية، تضمنت »مناقشة مستقبل 
ســوريــة«، وأكـــدت فيها أن دور االتــحــاد يأتي 
في مرحلة ما بعد الصراع من أجــل املشاركة 
في إعادة اإلعمار. وفي السياق، علم »العربي 
الــجــديــد« مــن مــصــدر تــركــي مطلع أن األتـــراك 
غير متفائلني على اإلطاق بإمكانية حصول 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف 4، وأن  مـ فــــي  ــراق  ــتــ اخــ أي 
ا من باب توجيه  حضورهم ومساهمتهم جاء
رسالة طمأنة إلى الجانب األوروبي، وبالذات 
الــفــرنــســيــني واألملـــــان، بـــأن مــبــاحــثــات أســتــانــة 
ال تــعــنــي اســتــبــعــادهــم مـــن األزمـــــة الــســوريــة. 
وكــذلــك كــانــت مــحــاولــة إلعــطــاء زخــم للعملية 
الــتــفــاوضــيــة إلــــى حـــني رد األمـــيـــركـــيـــني على 
السيطرة على  ما يخض  التركي في  العرض 

كل من مدينة منبج والرقة.
وعلمت »العربي الجديد« من مصدر مطلع في 
صفوف املعارضة السورية أن هناك ضغوطًا 
ــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، انــطــونــيــو  ــعـ ــن األمـــــني الـ مـ
غــوتــيــريــس، عــلــى دي مــيــســتــورا للتخلي عن 
مــنــصــبــه، بــســبــب فــشــلــه فـــي تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة 
التفاوضية وضرورة إفساحه املجال ملبعوث 
أممي آخــر. لكن دي ميستورا يحاول تحقيق 
أي شيء في املفاوضات، في سبيل الدفع نحو 
استمراره في منصبه. وعادت األروقة لتداول 
بــعــض األســـمـــاء لــخــافــة دي مــيــســتــورا منها 
ــاغ، والــتــي تــشــغــل حــالــيــًا منصب  ســيــغــريــد كــ
لبنان،  في  املتحدة  لأمم  العام  األمــني  ممثلة 
الترسانة  لتدمير  الــدولــيــة  البعثة  وتــرأســت 
الــكــيــمــاويــة، كــمــا أنــهــا تتقن الــعــربــيــة، وكــذلــك 
يتم تداول اسم املبعوث األممي السابق لليمن 
جــمــال بــن عــمــر. علمًا أن واليـــة دي ميستورا 

الحالية ستنتهي في مارس/آذار املقبل. 
وبعيدًا عن التقسيمات الرائجة في ما يخص 
ومدنيني،  عسكريني  بني  السورية،  املعارضة 
ــــور فـــي جــنــيــف مــخــتــلــفــة، إذ تظهر  تــبــدو األمـ
ثاثة  مــن  مكونة  وكأنها  السورية  املعارضة 
بـــاالئـــتـــاف  مــمــثــل  األول  رئـــيـــســـيـــة:  ــارات  ــ ــيـ ــ تـ
السوري املعارض، والذي يعتبر الكتلة األكبر 
على  العسكرية  الفصائل  مــع  متحالف  وهــو 
الثانية فهي ممثلة بهيئة  الكتلة  أما  األرض. 
الــتــنــســيــق املـــعـــارضـــة الـــتـــي تــمــثــل »مــعــارضــة 
الداخل« وتمتلك مواقف أقل حدة تجاه النظام. 
أما الحاضر األكبر والغائب عن اإلعــام فهو 
املــنــشــقــني، والــذيــن  الــبــيــروقــراطــيــني  مجموعة 
واستثنائيًا  كبيرًا  دورًا  يلعبون  وكأنهم  بــدا 
في إدارة األمــور ضمن الــوفــد، على الرغم من 
غياب رئيس الهيئة العليا للتفاوض، رياض 
أزمــة قلبية يتعالج منها في  حــجــاب، بسبب 

الواليات املتحدة األميركية.
»الــعــربــي الجديد«  ويــؤكــد مــصــدر مــعــارض لـــ
يلعبون  املنشقني  »الــبــيــروقــراطــيــني  بـــأن  ذلـــك 
ــًا فــــي مــــا يـــخـــص دفـــة  دورًا مـــهـــمـــًا ومــــحــــوريــ
توجهات املعارضة، بسبب عاقاتهم املباشرة 
ــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــني الــــداعــــمــــني لــلــمــعــارضــة  مــ
الــحــديــث معهم،  والــذيــن يفضلون  الــســوريــة، 
ولــكــن هــنــاك جــانــبــًا آخـــر يــجــب أن يــتــم النظر 
البيروقراطيني، وهو  ما يخص دور  إليه في 
أن املــعــارضــة، عــلــى عــكــس مــا يــدعــي بعضهم 
ليبرروا  الــبــاد  إدارة  قدرتها على  عــدم  حــول 
ضــــــرورة بـــقـــاء الـــنـــظـــام بــحــجــة الـــحـــفـــاظ على 
مــؤســســات الـــدولـــة، فــهــي تــضــم فــي صفوفها 
لديهم  والذين  املنشقني،  البيروقراطيني  آالف 

باع طويل في إدارة الدولة«.

نصر الحريري: تلقينا 
وعودًا إيجابية من دي 
ميستورا )ناصر السهلي(

نضال محمد وتد

انفردت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، مساء الخميس، بخبر 
انتخاب وزير الحرب اإلسرائيلي 
السابق عمير بيرتس، الذي قاد 
العدوان على لبنان عام 2006، 
ملنصب نائب رئيس الجمعية 

البرملانية لدول حوض البحر األبيض 
املتوسط. وأشارت الصحيفة إلى 
أن »بيرتس تغلب على مرشحني 
يونانيني وفرنسيني«. »يديعوت 

أحرونوت« انفردت بالخبر، ألنها 
حصلت عليه مباشرة من بيرتس، 

فيما لم تصدر أي تعقيبات أو ردود 
على نتائج االنتخابات التي جرت في 
دورة الجمعية البرملانية، لدول حوض 

املتوسط التي انعقدت هذا األسبوع 
في البرتغال، من أي دولة عربية، مع 
أن الجمعية تضم في صفوفها 11 

دولة عربية، بدءًا من املغرب غربًا 
وحتى لبنان شرقًا مرورًا بسورية 

واألردن وفلسطني.
يمثل هذه الدول األعضاء في مجلس 

الجمعية املذكورة، عادة، عدد من 
أعضاء برملاناتها ويترأس وفود هذه 
الدول للجمعية رؤساء البرملانات في 

أوطانهم. فرئيس الوفد اإلسرائيلي 
هو يولي إدلشتاين )أحد مناصري 

االستيطان في األراضي املحتلة(، 
ومن سورية رئيسة مجلس الشعب 

السوري، هداية عباس، ومن لبنان 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري، 

ومن فلسطني تجد في القائمة سليم 
الزعنون وعبد الرؤف العلمي، وهكذا 
الحال أيضًا بالنسبة لألردن ومصر 

وليبيا واملغرب والجزائر وتونس.
مع ذلك سكت العرب األعضاء في 
هذه الجمعية جميعًا، ولم يصدر 
أي رّد منهم، حتى عندما انتخب 
 
ً
شخص كبيرتس، كان مسؤوال

مباشرًا عن فظائع وويالت العدوان 
على لبنان عام 2006. كما سكتوا 
ولم يصدر عن أي من العرب قبل 

أسبوعني، أي موقف بشأن احتمال 
ترشيح تسيبي ليفني ملنصب رفيع 

املستوى في األمم املتحدة، على الرغم 
من أنها تتحمل مسؤولية عن فظائع 
عدوان الرصاص املصبوب على غزة 

عام 2008. ال يمكن وصف ما يحدث 
في هذه الجمعية سوى بعبارة واحدة 
هي »التطبيع الحر«، وهو تطبيع يبدأ 

من مجرد العضوية في الجمعية 
املذكورة، والتي كغيرها من املنظمات 

تستخدم عبارة »بلدان حوض 
املتوسط وشمال أفريقيا«، إلضفاء 

شرعية »طبيعية« على وجود 
إسرائيل فيها وفي مؤتمراتها. هكذا 

»تضيع« إسرائيل في الدول األوروبية 
 من الحديث 

ً
و»األفريقية«. وبدال

عن حوار عربي أوروبي، أو عربي 
أفريقي، يستثني دولة االحتالل 

بمجرد تحديد أطراف الحوار، تتسلل 
إسرائيل إلى هذه الهيئات واملؤتمرات 
»بعفوية« ومن دون مقاومة وال حتى 

»ممانعة« من أحد.

االنقالب على أسس »المرحلة االنتقالية« يهدد المؤتمر حروب جيش الصحافيين »خلف خطوط التفاوض«

الوفد المعارض 
يستعيد زمام 

المبادرة

الحدث

عدنان علي

عــلــى الــرغــم مــن أن الــقــضــايــا »الــشــكــلــيــة« في 
مـــحـــادثـــات الــتــســويــة الـــســـوريـــة الـــجـــاريـــة في 
املعارضة وطبيعة  وفــد  جنيف، مثل تشكيل 
أو غير مباشرة،  كانت  املــفــاوضــات، مباشرة 
وترتيب جلوس املفاوضني، أخذت وقتًا كبيرًا 
قبل اجتماع جنيف وفي أيامه األولــى، إال أن 
األهم من ذلك هو مضمون املفاوضات، والتي 
ستركز بشكل أساسي على املرحلة االنتقالية 
التي نّصت عليها جميع القرارات والتفاهمات 
هذا  وفي  السوري.  بالشأن  الخاصة  الدولية 
ــإن املــعــارضــة الــســوريــة بــدعــم من  الــســيــاق، فـ
بعض حلفائها، رأت أنه من الضرورة إرساء 
حكم انتقالي كامل الصاحيات، ينتفي معه 
دور رأس النظام الحالي وأجهزته األمنية، في 
الداعمتان  وقــٍت تواصل فيه روسيا وإيـــران، 
لــنــظــام بــشــار األســـــد، تــقــديــم صــيــغ مختلفة 
للمرحلة االنتقالية، تتضمن مشاركة معينة 
لــلــمــعــارضــة فـــي الــســلــطــة الــقــائــمــة، مـــع بــقــاء 
ــه وأجــهــزتــه إلــى نهاية املرحلة  الــنــظــام ورأسـ
االنــتــقــالــيــة، بـــل مـــع إعـــطـــاء الــحــق لــأســد في 
إعادة ترشيح نفسه في أية انتخابات جديدة.
وقــد بــدأ حديث املجتمع الدولي عن املرحلة 
يونيو/  نهاية  فــي  ســوريــة  حــول  االنتقالية 
فـــي جنيف  أولــــي  بــاجــتــمــاع  حـــزيـــران 2012، 
شاركت فيه الدول املعنية بالقضية السورية، 
املــكــون من  ليصدر الحــقــًا »بــيــان جنيف 1«، 
6 نــقــاط، والـــذي دعــا إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، 
وإطــاق ســراح املعتقلني، ورفــع الحصار عن 
املناطق املحاصرة، وإدخال املساعدات، على 
أن يعقب تلك الخطوات تأسيس هيئة حكم 
النظام  قبل  مــن  مقبولة  أســمــاء  مــن  انتقالي 

بالنسبة لبعض االجتهادات الدولية فتعني 
فقط  التنفيذية  الــصــاحــيــات  مــن  »تــجــريــده 
النظام  أما  التشريعية«.  وإبقاء الصاحيات 
»السلطات  أن  فيعتبرون  وروســـيـــا،  وإيــــران 
الــتــنــفــيــذيــة الـــكـــامـــلـــة« تــعــنــي »بـــقـــاء الــنــظــام 
بــكــامــل صــاحــيــاتــه مـــع تــوســيــع صــاحــيــات 

الحكومة«.
وفي بيان فيينا 1 بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين 
األول 2015، والذي جمع 17 دولة، إضافة إلى 
األمم املتحدة واالتحاد األوروبي، تّم االتفاق 
مــبــادئ عــامــة للحل  نــقــاط شّكلت  على تسع 
السياسي في سورية، تتضمن وحدة سورية 
والحفاظ  العلمانية،  وهويتها  واستقالها 
ــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة  عــلــى مــؤســســات الــــدولــ
ــة، ووضـــــع دســتــور  ــلـ ــامـ ذات مــصــداقــيــة وشـ
جــديــد، وإجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة، وتنفيذ 
وقــف إطــاق الــنــار فــي كــل أنــحــاء الــبــاد. لكن 
ــتــــمــــاع أرجــــــأ الـــبـــت فــــي بـــعـــض الــنــقــاط  االجــ
وما  األســـد،  مقدمتها مصير  وفــي  الخافية 
إذا كان يستطيع ترشيح نفسه لانتخابات 

التي تعقب املرحلة االنتقالية أم ال.
ـــاحـــظ هــنــا هـــو أن اجــتــمــاع فــيــيــنــا، وإن 

ُ
وامل

كان قد اعتمد على بيان جنيف 1، باعتباره 
قاعدة سياسية وقانونية للحل في سورية، 
إال أنه حاد عنه من ناحية شكل هيئة الحكم، 

ال  أي  الصاحيات،  كاملة  تكون  واملعارضة، 
يكون لأسد أي دور فيها.

ــأن صـــاحـــيـــات الــهــيــئــة االنــتــقــالــيــة  ــ ــــي شـ وفـ
بالقول  ذلــك  البيان  حــّدد  فقد  ومواصفاتها، 
تهيئة  يمكنها  انتقالية  حكم  هيئة  »إقــامــة 
ــهــا الــعــمــلــيــة 

ّ
بــيــئــة مـــحـــايـــدة تــتــحــرك فـــي ظــل

الـــحـــكـــم  هـــيـــئـــة  تـــــمـــــارس  وأن  االنــــتــــقــــالــــيــــة. 
االنتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن 
ــة الــحــالــيــة  ــكـــومـ ــم أعــــضــــاء مــــن الـــحـ أن تـــضـ
واملعارضة، ومن املجموعات األخرى، ويجب 
ــاس املــوافــقــة املــتــبــادلــة«.  ــشــّكــل عــلــى أســ

ُ
أن ت

ــرى« تــركــت  ــ واإلشـــــــارة إلــــى »مــجــمــوعــات أخــ
ثة 

ّ
مثل تركيبة  حــول  للتأويل  مفتوحًا  الباب 

للحكومة بوجود مستقلني ومجتمع مدني، 
باإلضافة للنظام واملعارضة.

وبالنسبة للسلطات التشريعية، فقد تحدثت 
منبثق  تشريعي  جسم  تشكيل  عــن  الوثيقة 
عـــن هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــيــة أو بــإشــرافــهــا 
ت وطرحه 

ّ
يتولى إعداد وثيقة الدستور املوق

يتم تحديد  لم  أنــه  غير  الشعبي.  لاستفتاء 
املصدر التشريعي الذي ستستند إليه الفترة 
االنتقالية، وما إذا سيكون الدستور املعتمد 
حاليًا من جانب النظام، أم أنه سيتم االتفاق 
ــتــــوري، أو اعــتــمــاد دســتــور  ــــان دســ عــلــى إعـ

1950 كما تطالب بعض أطراف املعارضة.
ــر إشــــكــــالــــيــــة، والـــتـــي  ــ ــثـ ــ ــل الـــقـــضـــيـــة األكـ ــعــ ولــ
ــبـــذولـــة في  تــصــطــدم بــهــا أغـــلـــب الـــجـــهـــود املـ
هــــذا اإلطــــــار، هـــي مــوقــع ودور وصــاحــيــات 
رأس النظام. هناك تأويات في هذا الصدد، 
حـــول دور »الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة الــكــامــلــة«، 
والــــتــــي نــــّصــــت عــلــيــهــا صـــاحـــيـــات الــهــيــئــة 
للمعارضة،  بالنسبة  االنــتــقــالــيــة.  الــحــاكــمــة 
أما  نهائيًا،  النظام  رأس  رحيل  تعني  فإنها 

الــتــخــلــي األمـــيـــركـــي عــن  فــــي أوج  إذ حـــصـــل 
الروسية  الرؤية  لصالح  السورية  املعارضة 
واإليـــرانـــيـــة فــي الــحــل. فــبــعــدمــا أكــــدت وثيقة 
انتقالية«  حكم  »هيئة  تشكيل  على  جنيف 
بيان  دعـــا  كــامــلــة،  تنفيذية  صــاحــيــات  ذات 
مصداقية  ذات  حــكــومــة  »تشكيل  إلـــى  فيينا 
وشــامــلــة وغــيــر طــائــفــيــة«. وهــو مــا فتح باب 
االجتهاد بأن جزءًا من الصاحيات سيبقى 

لرئيس النظام وفق ما يرى أنصار األخير.
وجاء في بيان فيينا 2 الصادر في 14 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015، أن »أعضاء املجموعة 
أكــدوا دعمهم للعملية  الدولية لدعم سورية 
االنتقالية وفق ما ورد في بيان جنيف 2012 
وإطـــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة، مـــن شــأنــهــا، في 
غضون ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية 
وشــامــل وغير طائفي، ووضــع جــدول زمني 
انتخابات  وعقد  للدستور.  جديدة  لصياغة 
حــــرة ونـــزيـــهـــة وفـــقـــًا لــلــدســتــور الـــجـــديـــد في 
غـــضـــون 18 شـــهـــرًا. ويـــجـــب أن تـــجـــرى هــذه 
االنتخابات تحت إشراف األمم املتحدة، وفقًا 
لة،  الدولية للشفافية واملساء املعايير  ألعلى 
وذلك بمشاركة جميع السوريني، بما في ذلك 

سوريو الشتات«.
واملــرجــع األخــيــر لعملية الــتــســويــة هــو قــرار 
بـــتـــاريـــخ 18  الــــصــــادر  مــجــلــس األمــــــن 2254 
انبثق  والـــذي   ،2015 األول  ديسمبر/كانون 
من وحي بياني فيينا 1 وفيينا 2، وجاء فيه 
أن »دعوة األمني العام لأمم املتحدة ممثلي 
في  للمشاركة  السوريني  واملعارضة  النظام 
مـــفـــاوضـــات رســمــيــة بـــشـــأن مـــســـار االنــتــقــال 
الـــســـيـــاســـي، عــلــى أن تـــبـــدأ تــلــك املـــفـــاوضـــات 
الــثــانــي 2016 بــهــدف  مــطــلــع يـــنـــايـــر/كـــانـــون 

التوصل إلى تسوية سياسية دائمة«.

قال القيادي في الجيش السوري الحر، أحمد عثمان، إن تطهير مدينة 
الباب من تنظيم »داعش« سيقوي موقف المعارضة في مفاوضات 
المنضوي  مــراد«  »السلطان  لــواء  قائد  وهو  عثمان،  وأكــد  جنيف. 
تحت جناح الجيش الحر، لوكالة »األناضول«، أهمية تحقيق النصر على 
حلب.  ريف  في  التنظيم  معاقل  أكبر  كانت  التي  الباب،  في  »داعــش« 
المعارضة من  الذي تحقق ضد داعش، سيعزز نضال  النصر  وقال »إن 

الناحية العسكرية والسياسية ضد نظام )بشار( األسد في جنيف«.

تطهير الباب يقّوي موقف المعارضة

جمال سليمان 
والتلفزيون

راحت مراسلة التلفزيون 
الرسمي السوري تسنتطق 
جمال سليمان من منصة 
القاهرة في العراء والبرد 

بأسئلة مستفزة، وظل 
يجيب ببرودة أعصاب 
ويقول لها إن »األهم 

عندنا هو بلدنا وأن ننتقل 
إلى الديمقراطية«. وبعد 

سلسلة من االستفزازات 
عن خالفات المعارضة 

وما تمثله، التفت جمال 
سليمان إليها سائًال إياها: 

هل ستنشرون اللقاء كامًال 
على التلفزيون السوري؟ 

أجابت المراسلة: ربما. 
عندها أجابها جمال 

سليمان حرفيًا: أتحداك أن 
تنشروه.

تحليل رصد

جنيف ــ ناصر السهلي

خــلــف كــامــيــرات وكــوالــيــس مــؤتــمــر جــنــيــف 4 
حول سورية، دارت »حــروب صغيرة«. حروب 
أبطالها جيش من الصحافيني والصحافيات، 
منهم  الــعــرب  شّكل  وإن  الجنسيات،  متعددي 
الــغــالــبــيــة الـــعـــظـــمـــى. تـــفـــاجـــأ الـــبـــعـــض بـــرؤيـــة 
غربي،  ومظهرهم  بقربهم،  واقــفــني  أشــخــاص 
بدا  إذ  العربية،  باللغة  بالتذّمر  بــدأوا  وفجأة 
انتداب من  أن مؤسساتهم اإلعامية اختارت 
يــجــيــد لــغــة »أهــــل الـــتـــفـــاوض« مـــن الــســوريــني. 
وفــــي مــقــابــل ذلـــــك، فــــإن صـــرامـــة رجـــــال األمـــن 
يـــوم األربـــعـــاء، عشية افــتــتــاح املــؤتــمــر، إلبــقــاء 
ــتــــاف قـــوى  الــصــحــافــيــني بـــعـــيـــدًا عــــن وفـــــد ائــ
الــثــورة واملــعــارضــة، لــم تنجح كــثــيــرًا، إذ كسر 
الصحافيون الحاجز في محيط فندق »كراون 
ــعـــارض(، املــحــاط  ــازا« )مــقــر إقــامــة الــوفــد املـ بــ
إعامي  بشرطة سويسرية مسلحة، وأحدهم 
من جنني الفلسطينية، اعتاد على املراسلة من 
أفغانستان وباكستان، فقال ممازحًا »اخترقت 

الخطوط واستطعت شراء فنجان قهوة«.
سرق صحافي على غفلة، صورة فوتوغرافية. 
رصدها أحدهم، فلهث مسرعًا نحو »الدكتور 
أسامة«، الذي بدا عليه أنه يعيش في الخارج، 
قبل التوّجه للصحافي بالقول بلهجة سورية 
شامية عتيقة: »معلم ممنوع التصوير هون«. 
ــل الــصــحــافــيــني، 

ّ
مـــّر الـــوقـــت بــطــيــئــًا عــلــى تــطــف

خــلــف الــكــامــيــرا، وخــلــف الــخــطــوط الــصــفــراء 
وخــلــف الــســيــاج الــحــديــدي، الـــذي اتــســع كلما 
زاد الــحــشــد. حــــاول الــبــعــض أخـــذ ولـــو شيئًا 
من  العسكري«  »الــجــنــاح  ممثلي  مــن  بسيطًا 
الوفد املعارض، لكنهما بدوا األكثر تكتمًا من 
زمائهم »املدنيني«. انشغل الحشد اإلعامي 

على بطاقة الصحافة، لكن من دون ابتسامة 
الصحافيني.  صـــور  التقطت  الــتــي  للكاميرا 
الهرولة مــن مبنى إلــى آخــر، اللتقاط صــورة 
أو خــبــر، أو ســمــاع أن شخصية مــا وصلت، 
هي التي طغت على يوم الخميس. فاملنافسة 
ــــرت بــعــض  ــهـ ــ ــلــــى أشــــــدهــــــا، ومـــــــع ذلـــــــــك، ظـ عــ
ــنـــاص. في  ــتـ ــلــــؤم« واالقـ الـــدمـــاثـــة وبــعــض »الــ
الصحافية  لــلــمــؤتــمــرات  املــخــصــصــة  الــقــاعــة 
فــي املــقــر، لــم نسمع ســوى التبرم واالنــزعــاج 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــني، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد تــأجــيــل  مــ
الجلسة االفتتاحية من الثالثة إلى السادسة 
بــالــتــوقــيــت املــحــلــي، ونــــال املــبــعــوث الــدولــي 
ستيفان دي ميستورا نصيبه من التعليقات 
اإلعامية،  الوفود  وبــني  غالبًا.  اللطيفة  غير 
 لقناة »الجزيرة« القطرية النصيب األكبر 

ّ
ظل

من املقاعد، وانتشر تعبير »جيش الجزيرة« 
ــل قـــاعـــة االفـــتـــتـــاح وخــارجــهــا  ــ املــــوزعــــني داخـ

الفاحش في سويسرا،  بالحديث عن »الغاء 
ــد تــعــبــيــر  فـــهـــذا بـــلـــد نــكــبــة مــــالــــيــــة«، عـــلـــى حــ
صــحــافــي شــــاب. وطــــاول الــحــديــث »التحليل 
الــســيــاســي« عــن يـــوم الخميس املــاضــي، يــوم 
ــطــــاق الــــتــــفــــاوض رســـمـــيـــًا. وفـــــي ســـاعـــات  انــ
على  السياسية  التحليات  بـــرزت  االنــتــظــار، 
شاكلة: »يا خيي بعد بكير... أخدت منا سنني 
لبناني  صحافي  قالها  عنا«،  الحرب  لوقفت 
شـــاب مـــرهـــق، بــيــنــمــا اخـــتـــار مـــراســـل مــصــري 

التحدث لقناة غير عربية بعيدًا عن مصر.
ــاب  ــ ــــحـ ــعـــــض اإلعــــــامــــــيــــــني مـــــــن أصـ ــ وقـــــــــف بـ
لطبيعة عملهم في محطات سابقة  الخبرة، 
كنيويورك، ومعهم البعض اآلخر مّمن انتظر 
جديدًا لوقٍت طويل. التفتيش األمني في مقر 
أننا   

ّ
نــظــن املــتــحــدة فــي جنيف جعلنا  األمـــم 

داخلون إلى مطار أو ثكنة عسكرية. عمومًا 
ــّم االرتـــيـــاح بــعــد انــتــظــار طــويــل للحصول  عـ

الافت فكان  أمــا  الجميع.  املباشر، بني  للبث 
ــد الــصــحــافــيــني تــســمــيــة »صــحــافــة  ــــاق أحــ إطـ
»التسمية  ــر:  آخـ ليقاطعه  الـــســـوري«،  الــنــظــام 
الــرســمــيــة الــحــكــومــة الــــســــوريــــة«. الــصــحــافــي 
يـــأبـــه، عــلــى وقــــع دخــــول صحافيني  لـــم  األول 
شـــيـــع بــأنــهــم وصـــلـــوا مـــع وفــــد الــنــظــام على 

ُ
أ

الــطــائــرة، وهــم مــراســلــون لقنوات حتى  نفس 
غير ســوريــة. امتقع وجــه بعضهم حــني يجد 
نفسه في مواجهة مع وجوه من »قنوات سفك 
املقابل،  الكونية«. في  السوري واملؤامرة  الدم 
ــرون يــســيــرون فــي املــمــر الــفــاصــل بني  كـــان آخــ
القاعة وكافيتريا الصحافيني حني قال زميل: 
»أرأيــت هــؤالء متجّمعني في زاويــة واحــدة؟«، 
ق بصوٍت 

ّ
مشيرًا إلى أحد املوجودين الذي عل

عـــــــاٍل: »لــــــوال الـــجـــيـــش الــــســــوري وحــــــزب الــلــه 
لسقطت مــوســكــو«. الــغــريــب بـــأن اإلعــامــيــني 
ــروا إلــــــى قـــاعـــة  ــم يــــحــــضــ ــ ــام لـ ــنـــظـ ــلـ ــــني لـ ــوالــ ــ املــ
الــصــحــافــيــني، وقــيــل إنــهــم فــي مــكــتــب ممثلية 
بدأ  الصحافة  قاعة  في  املبنى.  داخــل  سورية 
»الَجلد« بحق دي ميستورا، أثناء إلقاء كلمة 
االفــتــتــاح للترحيب بــالــوفــديــن. وحــني قــال إن 
»مصافحات جرت« رّد البعض: »هذا الرجل ال 

يفهم عّما يتحدث«. 
استمرت املماحكات الصحافية حتى ساعات 
متأخرة من ليل الخميس، لكن يمان، املراسل 
الفرصة  لــم ُيمنح   غاضبًا ألنــه 

ّ
الــســوري، ظــل

لــطــرح ســــؤال عــلــى دي مـــســـتـــورا. لـــم تــتــّم في 
اإلجمال اإلجابة عن أسئلة الصحافيني حول 
غياب الوضوح في أجندات ما يجري، فسخر 
أحـــدهـــم: »الـــســـاعـــة الــســويــســريــة مــضــروبــة«. 
 »انظر إلى الناس، 

ً
بينما ظل آخر يتحسر قائا

يجلسون على املقاهي ويحتسون مشروبهم 
وطعامهم بينما نحن قابعون هناك«.

في المكتب اإلعالمي داخل مقر األمم المتحدة في جنيف )ناصر السهلي(
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عشرات القتلى بتفجيرين
في ريف حلب

ــر مــــن 60 شـــخـــصـــًا، جــــراء  ــثـ ــل أكـ ــتـ ـ
ُ
ق

ــــني، أمــــــس  ــلـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ تـــــفـــــجـــــيـــــريـــــن مـ
ــاب وفـــي  ــبــ الـــجـــمـــعـــة، فــــي مـــديـــنـــة الــ
ــي ريـــــــف حــلــب  ــ ــان، فــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــدة سـ ــ ــلـ ــ بـ
الــتــفــجــيــر األول  ــر  ــفــ الـــشـــرقـــي. وأســ
فـــي الـــبـــاب عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 50 

شخصًا، وإصابة العشرات، إضافة 
ــــى احـــــتـــــراق عــــشــــرات الـــســـيـــارات  إلــ
ــتــل فيه 

ُ
والــــدراجــــات الــنــاريــة. كــمــا ق

ــًا لــرئــيــس  ــقــ ــان، وفــ ــيــ ــركــ جــــنــــديــــان تــ
الـــــــوزراء الــتــركــي بـــن عــلــي يــلــدريــم. 
ــادر  ــيــــة، ذكـــــــرت مـــصـ ــة ثــــانــ ــهـ ــــن جـ مـ
 »سيارة ملغومة أرسلها 

ّ
محلية أن

)داعـــش(،  اإلسامية  الــدولــة  تنظيم 
سوسيان،  بــلــدة  أطـــراف  استهدفت 
إلـــى مقتل  الــثــانــيــة، مـــا أّدى  لــلــمــرة 
ثمانية مدنيني، في حصيلة أولية، 

 عن إصابة آخرين بجراح«.
ً
فضا

)العربي الجديد(

ترقب عقوبات أممية 
جديدة على النظام 

السوري
ــــاد مـــصـــدران دبــلــومــاســيــان، ليل  أفـ
ــأن »مــجــلــس  ــ الــخــمــيــس الـــجـــمـــعـــة، بـ
األمــــــــــــن الــــــتــــــابــــــع لــــــأمــــــم املــــتــــحــــدة 
ــّوت عـــلـــى األرجـــــــــح بــحــلــول  ــيــــصــ ســ
األســبــوع املقبل، على مــشــروع قــرار 
ــقـــادة الــعــســكــريــني  ــإدراج 11 مـــن الـ ــ بــ
القائمة  السوريني على  واملسؤولني 
الــــســــوداء، فـــي مـــا يــتــعــلــق بهجمات 
بأسلحة كيماوية«. ويسعى مشروع 
إلــى حظر بيع طائرات  القرار أيضًا 
ــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري أو  هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر لـ
تــزويــده بها ووضــع عشرة كيانات 
في  بالحكومة  متعلقة  أو  حكومية 
ــوداء ملــشــاركــتــهــا فــي  ــ ــسـ ــ الـــقـــائـــمـــة الـ

تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية.
)رويترز(

الغارة العراقية 
على البوكمال بالتنسيق 

مع دمشق
أفاد مصدر مقرب من وزارة خارجية 
ــــس الــجــمــعــة،  ــوري، أمـ ــ ــسـ ــ ــنـــظـــام الـ الـ
ــهــا 

ّ
ــارة الـــجـــويـــة الـــتـــي شــن ــغــ ــأن »الــ بــ

الطيران العراقي ضد تنظيم الدولة 
اإلســامــيــة )داعــــش( داخـــل ســوريــة، 
مع حكومة  الكامل  بالتنسيق  تّمت 

دمشق«، من دون إيراد أي تفاصيل 
ــة. وكــــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
)الــصــورة(،  العبادي  حيدر  العراقي 
أعلن أمس، أنه »أمر القوات الجوية 
ــــرب مـــــواقـــــع لـــلـــتـــنـــظـــيـــم داخـــــل  ــــضـ بـ
وأن  البوكمال،  فــي  تحديدًا  ســوريــة 

العملية نفذت بنجاح باهر«.
)رويترز(

ضحايا مدنيون في 
قصف قوات األسد

من  بقصف  املدنيني  صيب عشرات 
ُ
أ

قوات النظام السوري، أمس الجمعة، 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي أنـــحـــاء 
الباد. وأفيد عن وقوع جرحى جراء 
الــقــصــف الــجــوي مــن طــيــران النظام 
ــيــــاء الــســكــنــيــة فـــي بــلــدات  عــلــى األحــ
صيب 

ُ
أ كما  الشمالي.  بريف حمص 

ــــوي مــــن قــــوات  ــيـــون بــقــصــف جـ مـــدنـ
النظام في ريف حماة الشرقي، ووقع 
جرحى بتجدد القصف الصاروخي 

على أحياء في شرق دمشق.
)العربي الجديد(

تظاهرات »داعش حليف 
األسد« تندد باستهداف 

»الحر«
خــرجــت عــشــرات الــتــظــاهــرات، أمــس 
الجمعة، في محافظات حلب وإدلب 
ــــق الـــــســـــوريـــــة، تــحــت  ــــشـ وريـــــــــف دمـ
عــنــوان »داعـــش حليف األســــد«، في 
إشـــارة إلــى الــجــرائــم الــتــي يرتكبها 
التنظيم ونــظــام بــشــار األســـد بحق 
الشعب السوري. ونّدد املتظاهرون 
للتنظيم  املبايعة  الفصائل  بــإعــدام 
الحر،  عناصر من الجيش السوري 
ــــب ودرعــــــــا فــي  ــ فــــي مــحــافــظــتــي إدلـ

الفترة األخيرة.
)العربي الجديد(



»القاعدة« يصّعد في أبين: رسائل داخلية وخارجيةخطة لتسريع تحرير الموصل: طريق بغداد ـ عّمان مقطوع

45
سياسة

B B

  شرق
      غرب

مخيمات الالجئين غائبة  
عن زيارة عباس إلى لبنان 

ــارة  ــزيــ أثـــــــار الــــبــــرنــــامــــج الــــرســــمــــي لــ
ــنـــي، مـــحـــمـــود  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــرئــــيــــس الـ
لــبــنــان، حفيظة شرائح  إلــى  عــبــاس، 
الفلسطينيني  الالجئني  مــن  واســعــة 
فــي لــبــنــان، بــســبــب خــلــّوه مــن زيـــارة 
في  ـــ12 لالجئني  الـ املخيمات  مــن  أي 
الــــبــــالد. ويــــــرد مـــتـــابـــعـــون اســتــثــنــاء 
إلــى  مــن جــولــتــه  للمخيمات  عــبــاس 
تراجع دور السلطة الوطنية لصالح 
ــيــــات تــــابــــعــــة لـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــــشــ ــلــ مــ
فلسطينية، وأخرى إسالمية. وأيضًا 
إلى ارتفاع حدة الخالفات الداخلية 
بني قادة حركة »فتح« في املخيمات.
)العربي الجديد(

احتجاجات في األردن 
تطالب برحيل الحكومة

عــــــّمــــــت الــــــتــــــظــــــاهــــــرات والــــــوقــــــفــــــات 
ــــدن األردنــــيــــة، بعد  االحــتــجــاجــيــة املـ
صالة الجمعة أمس، رفضًا للقرارات 
الحكومة،  أقّرتها  التي  االقتصادية 
ودخلت حّيز التنفيذ مطلع فبراير/

ارتفاع  فــي  متسببة  الحالي،  شباط 
العديد من أسعار السلع والخدمات.

وشـــهـــدت عـــمـــان فــعــالــيــتــني، األولــــى 
ــن أمـــــام املــســجــد  مــســيــرة انــطــلــقــت مـ
ــقــــديــــم  الــــحــــســــيــــنــــي فــــــي الــــــوســــــط الــ
ــة تـــمـــثـــلـــت  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــة، وال ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
بـــاعـــتـــصـــام أمــــــام مــجــمــع الــنــقــابــات 
املــهــنــيــة. كــمــا خــرجــت تــظــاهــرات في 
ولـــواء  الجنوبية  الطفيلة  محافظة 
ذيــــــبــــــان، الــــتــــابــــع ملـــحـــافـــظـــة مــــادبــــا 

)جنوب عمان(.
)العربي الجديد(

تحطم طائرة أردنية 
في السعودية 

ــيــــادة قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم  أعـــلـــنـــت قــ
الجمعة،  أمــس  الــيــمــن،  فــي  الشرعية 
عــن تــحــطــم طــائــرة عــســكــريــة أردنــيــة 
تشارك ضمن قوات التحالف عندما 
كانت في األجواء السعودية، مؤكدة 
لقيادة  نجاة قائدها. وأوضــح بيان 
الــتــحــالــف أن طــائــرة مــقــاتــلــة أردنــيــة 
تابعة لقوات التحالف من نوع »إف 
16« تعرضت لخلل فني، ما أدى إلى 
ســقــوطــهــا فـــي قـــطـــاع نـــجـــران داخـــل 
األراضـــي السعودية، وقــد نجا قائد 

الطائرة، وهو بصحة جيدة.
)العربي الجديد(

أردوغان: النظام 
البرلماني عاجز عن 

تحقيق األهداف 
الــتــركــي، رجــب طيب  الرئيس  اعتبر 
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
أن الـــدافـــع الــرئــيــســي لــســعــي تــركــيــا 
نــحــو تــعــديــل الـــدســـتـــور، واالنــتــقــال 
ــكــــم مـــــن بــــرملــــانــــي إلــــى  ــنــــظــــام الــــحــ بــ
رئاسي، هو أن »النظام الحالي غير 
قادر على تحقيق أهداف تركيا وحل 
أردوغان،  العالقة«. وأشار  مشاكلها 
عـــلـــى هـــامـــش تـــدشـــني مـــشـــاريـــع فــي 
واليــة مانيسا غربي الــبــالد، إلــى أن 
بــعــض الــجــهــات تــوجــه انــتــقــادات له 
االنتقال  فــكــرة  لتبنيهم  وللحكومة 
للنظام الرئاسي، في ظل ما تشهده 

البالد من أزمات.
)األناضول(

واشنطن تعد المكسيك: 
ال طرد جماعيًا للمهاجرين 
وعـــــــــد  كـــــل مـــــن وزيــــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
األمــيــركــي جـــون كــيــلــي والــخــارجــيــة 
ريـــكـــس تــيــلــرســون، املــكــســيــك، أمــس 
الــجــمــعــة، بـــأن الـــواليـــات املــتــحــدة لن 
ــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات »طـــــــرد جـــمـــاعـــي«  تــ
السّريني، ولن تستخدم  للمهاجرين 
الجيش ضدهم، وذلــك في أوج أزمة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن. ووجــــه 
تــيــلــرســون وكــيــلــي رســـالـــة مطمئنة 
إلـــى نــظــيــريــهــمــا املــكــســيــكــيــني. وقـــال 
ــــني جــــــــدًا. لــن  ــحـ ــ كـــيـــلـــي »لـــنـــكـــن واضـ
ــــرد جــمــاعــيــة«،  تــحــصــل عــمــلــيــات طـ
تستخدم  »لـــن  واشــنــطــن  أن  مضيفًا 

الجيش في موضوع الهجرة«.
)فرانس برس(

بغداد ـ براء الشمري

ــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي مــعــســكــر  ــقــ ــقـــدم الــ يــشــيــر تـ
الغزالني ومطار املوصل على حساب تنظيم 
ــة إلنــــهــــاء مــعــركــة  ــبـ ــــى وجــــــود رغـ »داعــــــــش« إلـ
الساحل األيمن بشكل سريع. وفي الوقت الذي 
عــن مشاركة  مــيــدانــيــون  فيه مقاتلون  تــحــدث 
أمــيــركــيــة فــاعــلــة فـــي املــــعــــارك، كــشــف ضــبــاط 
عراقيون عن وجود خطة أعدت بالتنسيق بني 
بغداد وواشنطن، تهدف لحسم املعركة بوقت 
قياسي، من أجل تهيئة املوصل لالشتراك في 
انتخابات مجالس املحافظات املقرر إجراؤها 

في سبتمبر/أيلول املقبل. 
وقال ضابط عراقي رفيع في قيادة العمليات 
عــراقــيــني وأميركيني  مــســؤولــني  إن  املــشــتــركــة 
ــروا خـــالل الــســاعــات املــاضــيــة اجــتــمــاعــات  ــ أجـ
مــكــثــفــة، لــلــتــوصــل إلــــى خــطــة جـــديـــدة تــســرع 
ــديـــث مــع  بــتــحــريــر املــــوصــــل. وأوضـــــــح فــــي حـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن املــجــتــمــعــني اتـــفـــقـــوا 

عادل األحمدي

ــنــــوب الــيــمــن  ــــي جــ ــبــــدو مـــحـــافـــظـــة أبــــــني فـ تــ
املقبلة،  األيـــام  فــي  أمــنــي  لتصعيد  مرشحة 
اعـــتـــداًء في  »الــقــاعــدة«  تنظيم  تنفيذ  عــقــب 
»قـــوات الــحــزام  املــحــافــظــة اســتــهــدف مــقــرًا لــــ
األمـــنـــي«. وأكــــدت مــصــادر محلية فــي أبــني، 
ــع »الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث مــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فــ
ــة قـــتـــلـــى عــلــى  ــيـ ــانـ ــمـ ــوط  ثـ ــ ــقـ ــ ــد«، سـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
األقـــــل و11 جــريــحــًا فـــي صـــفـــوف الــجــنــود، 
جـــــراء هـــجـــوم انـــتـــحـــاري بـــســـيـــارة مفخخة 
اســتــهــدف مــقــرًا لــقــوات الـــحـــزام األمـــنـــي، في 
مدينة زنجبار، مركز محافظة أبني، وأعقب 
التفجير اشتباكات بني مسلحني مهاجمني 
الــذي كان  وبــني الجنود املرابطني في املقر، 

في السابق، معسكرًا لقوات »النجدة«. 
في املقابل، أعلن تنظيم »القاعدة في جزيرة 
»أنصار  العرب«، والذي يعرف نفسه محليًا بـ
الـــشـــريـــعـــة«، تــبــنــيــه الـــهـــجـــوم، وأوضــــــح في 

عــلــى االســتــعــانــة بــمــســتــشــاريــن مــن التحالف 
الــدولــي الـــذي تــقــوده واشــنــطــن ضــد »داعـــش« 
األيمن  الساحل  أحياء  اقتحام  عمليات  خالل 
الحشد  مليشيات  منع  عــن   

ً
فــضــال للموصل، 

الشعبي من الوصول إلى داخل املدينة. وأشار 
في  األرض  اتفقا على مسك  الــطــرفــني  أن  إلــى 
الجانب األيسر للموصل وفي األراضــي التي 
ستحرر في املستقبل من قبل ضباط محليني 
مـــن أهـــالـــي املـــديـــنـــة، الفـــتـــًا إلــــى وجـــــود رغــبــة 
لـــدى بــغــداد وواشــنــطــن بتحرير املــوصــل في 
االنتخابات  لتهيئتها لخوض  فترة قياسية، 
في سبتمبر/ إجــراؤهــا  املقرر  املقبلة  املحلية 

أيلول املقبل.
ــان  ــ ــــك، قــــال رئـــيـــس هــيــئــة األركـ فـــي غـــضـــون ذلـ
األميركية املشتركة، جوزيف دانفورد، إن خطة 
لهزيمة  األميركية  املتحدة  الــواليــات  تقودها 
ــوم االثــنــني  ــقـــرر أن تــظــهــر يــ »داعــــــــش«، مـــن املـ
املقبل. وأكد خالل تصريح صحافي أن الخطة 
الجديدة ستكون أوسع نطاقًا من سابقاتها. 
في غضون ذلك، أعلن قائد الشرطة االتحادية، 
رائــد شاكر جــودت، عن تحرير مطار املوصل 
بشكل كامل. كما قال قائد الحملة العسكرية 
فــي املــوصــل، عــبــد األمــيــر يــارالــلــه، إن الــقــوات 
الـــعـــراقـــيـــة بــســطــت ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة على 
معسكر الغزالني في الجهة الغربية للموصل. 
مطار  على  العراقية  الــقــوات  سيطرة  وتحتل 
في  كبيرة  أهمية  الغزالني  ومعسكر  املوصل 
اســتــراتــيــجــيــة الــحــرب عــلــى تنظيم »داعــــش«، 
بــحــســب الــعــقــيــد فــي فــرقــة الــــرد الــســريــع التي 
تقاتل غرب املوصل حميد السالمي. وأوضح 
الــســالمــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 

األميركيون  يحاول  فيما  املقبلة،  االنتخابات 
إيـــصـــال رســـالـــة لــلــعــالــم مــفــادهــا أن الـــواليـــات 
كبح جماح  وبإمكانها  قوية  تــزال  ال  املتحدة 
أي تنظيم إرهابي في العالم، على حد وصفه. 
وشـــــدد الـــعـــيـــدانـــي عــلــى ضــــــرورة الـــحـــذر من 
خــطــورة تــوجــه أنــظــار الــقــوات الــعــراقــيــة نحو 

انتحارية وهجومًا  أنه تضمن عملية  بيان 
التنظيم(،  مــن  مسلحون  )نــفــذه  »انغماسيًا 
بـــدأوا بفتح الطريق، أمــام االنــتــحــاري الــذي 
يــدعــى أبــــو الـــبـــراء الـــعـــدنـــي، وبــعــد أن فجر 
سيارته املفخخة في املقر، واصل املسلحون 
هجومهم لتصفية الجنود والضباط داخل 

املقر«.
ــد هـــجـــوم »الــــقــــاعــــدة« فــــي أبــــــني، أمـــس  ــعـ ويـ
الجمعة، هو األضخم بني عمليات التنظيم 
ــــت أغـــلـــب  ــانـ ــ فـــــي الــــشــــهــــور األخـــــــيـــــــرة، إذ كـ
االعتداءات تتنوع بني اغتياالت وتفجيرات 
بعبوات ناسفة أو انتحاريني، لكن التنظيم 
اســتــخــدم بــهــذه الــعــمــلــيــة أســلــوبــه املــعــهــود 
ــقـــرات واملـــعـــســـكـــرات، بهجوم  الســتــهــداف املـ
مع  يشتبكون  ومسلحني  انتحاري  مــزدوج 
الـــجـــنـــود فـــي مـــوقـــع الــــهــــدف. وحـــســـب بــيــان 
تنظيم »الـــقـــاعـــدة«، فـــإن الــعــمــلــيــة تــأتــي ردًا 
على ما قال إنها انتهاكات تقوم بها »قوات 
ــزام األمـــنـــي املـــدعـــومـــة مـــن قــبــل دويــلــة  الــــحــ
ــارات )حــســب تــعــبــيــره( - فـــي أبــــني، من  ــ ــ اإلمـ
وقتل  املسلمني  وحــرمــات  لبيوت  مداهمات 
تطاول  التي  لالعتقاالت  باإلضافة  األبرياء 
ــه. وتـــعـــد أبــني  ــفـ املـــواطـــنـــني«، عــلــى حـــد وصـ
الــتــقــلــيــديــة للتنظيم منذ  املــعــاقــل  أهـــم  أحـــد 
سنوات، وصّعد فيها هجماته في الشهرين 
املاضيني باستهداف »قوات الحزام األمني«، 
في مديرية لودر، بما دفعها لالنسحاب من 

املديرية.
وجـــــاء تــصــعــيــد »الــــقــــاعــــدة«، بــعــد يــــوم من 
صــــدور قــــرار مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي بــشــأن 
الــيــمــن، أعـــرب املجلس مــن خــاللــه »عــن بالغ 

قــلــقــه مـــن وجـــــود مــنــاطــق مـــن الــيــمــن تحت 
الجزيرة  شبه  فــي  الــقــاعــدة  تنظيم  سيطرة 
ــن اآلثـــــــار الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة  ــ الـــعـــربـــيـــة، ومـ
الــتــي تهدد  التنظيم وعــمــلــيــاتــه  عــن وجـــود 
أعــرب  كما  واملنطقة«.  اليمن  فــي  االســتــقــرار 
املــتــزايــد للجماعات  الــوجــود  القلق مــن  عــن 
املنتسبة لتنظيم الدولة اإلسالمية )دعش(، 
ــلـــى الـــتـــصـــدي  ــلـــس تــصــمــيــمــه عـ وأكـــــــد املـــجـ
لجوانب التهديد التي يطرحها التنظيمان. 
مــن زاويـــة أخـــرى، جــاء الــقــرار الــدولــي، الــذي 
يحمل الرقم 2342، بناًء عل مسودة تقدمت 
بها بريطانيا عقب االستماع لتقرير لجنة 
الــعــقــوبــات وفــريــق الــخــبــراء، وكـــان مــن أبــرز 
ــا تــضــمــنــه الـــقـــرار الــتــمــديــد لــلــجــنــة حتى  مـ
26 فــبــرايــر/شــبــاط 2018 ولــفــريــق الــخــبــراء 
حتى 28 مــــارس/آذار 2018. وحــث املجلس 
ــــدول األعــضــاء  جــمــيــع األطــــــراف، وجــمــيــع الـ
وغير  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  وكذلك 
الخبراء،  التعاون مع فريق  اإلقليمية، على 
وإتاحة  الفريق  أفــراد  وعلى ضمان سالمة 
إمــكــانــيــة وصـــولـــهـــم دون عــــوائــــق، وبــوجــه 
خــاص إلــى األشــخــاص والوثائق واملــواقــع، 

لــيــتــســنــى لـــه االضــــطــــالع بـــواليـــتـــه. وكــانــت 
األمــن  مجلس  لــقــرار  وفقًا  العقوبات،  لجنة 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   26 فــــي  والـــــصـــــادر   2140
2014، وتضم اللجنة جميع أعضاء مجلس 
األمن الـ 15، وتتخذ قراراتها بتوافق اآلراء، 
ــد تــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر الــعــقــوبــات  مــهــمــتــهــا رصــ
ــانـــات  ــيـ ــكـ ــة ضــــد األشـــــخـــــاص والـ ــفــــروضــ املــ
السياسي،  التحول  عملية  بعرقلة  املتهمة 
استقرار  أعمال عنف تؤثر على  ارتكاب  أو 
الــبــالد، ويــأتــي اســم الــرئــيــس املــخــلــوع علي 
عبدالله صالح، ونجله األكبر أحمد، وزعيم 
جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه، عــبــداملــلــك الــحــوثــي، 
وشقيقه عبدالخالق، وقيادات أخــرى، على 

رأس أعمال اللجنة. 
فــي الــجــانــب الــســيــاســي، كــان أبـــرز مــا حمله 
ــقــــرار، الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلــــى تنفيذ  الــ
عملية االنتقال السياسي بشكل كامل وفي 
الوقت املناسب. ويعد القرار رقم 2342، هو 
الــثــالــث مــنــذ تــصــاعــد الــحــرب فــي الــيــمــن مع 
بــــدء الــتــدخــل الــعــســكــري لــلــتــحــالــف بــقــيــادة 
اآلراء حــولــه، بني  تباينت  وقـــد  الــســعــوديــة. 
من رأى أنه ال يحمل مضامني جديدة يمكن 
في  بــاألزمــة  دوليًا حاسمًا  موقفًا  اعتبارها 
اليمن، وبــني مــن رأى أنــه يمثل دعــمــًا مهمًا 
لجهود السالم، من خالل الدعوة إلى انتقال 

سلمي وكامل في اليمن.
وفــــي تــعــلــيــق شــبــه رســـمـــي، اعــتــبــر الــســفــيــر 
اليمني في بريطانيا، ياسني سعيد نعمان، 
ــذي صـــــدر الـــخـــمـــيـــس، يــطــيــح  ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ أن الـ
بــمــا ســمــي بـــمـــبـــادرة كــيــري )مــــبــــادرة وزيـــر 

الخارجية األميركي السابق جون كيري(.

أن الــســيــطــرة عــلــى املــطــار واملــعــســكــر ستمكن 
القطعات العسكرية العراقية من إيصال غرب 
املوصل بشرقها. ولفت إلى أن إمدادات القوات 
التي تأتي من  ــراد والــســالح  العراقية مــن األفـ
الــســاحــل األيــســر تــمــّر عــبــر معسكر الــغــزالنــي 
ــل قـــبـــل أن تـــصـــل إلـــــى أحـــيـــاء  ــار املــــوصــ ــطــ ومــ
ــزال تــحــت سيطرة  الــجــانــب األيـــمـــن الــتــي ال تــ

تنظيم »داعش«. 
فــي جامعة  السياسية  العلوم  أســتــاذ  وتــوقــع 
بـــغـــداد، حــســان الــعــيــدانــي، أن تــشــهــد معركة 
املوصل جهودًا محلية ودولية أكبر لحسمها 
املقبلة. وأكــد، في حديث مع  قبل االنتخابات 
الحكومة حيدر  رئيس  أن  الجديد«،  »العربي 
الــعــبــادي يــبــحــث عـــن ورقــــة نــصــر يــدخــل بها 

املوصل، وفتح ثغرات أمنية في مناطق أخرى. 
ورجــــح أن يـــواجـــه الـــعـــراق تــحــديــات خــطــيــرة 
املنفلتة،  كاملليشيات  »داعـــــش«  بــعــد  جــديــدة 
الدولة.   الخارج عن سيطرة  العشائر  وســالح 
ــحــون يــرتــدون 

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــطــع مــســل

الــزي األســـود، أمــس الجمعة، الطريق الدولي 
العراقية بغداد  العاصمة  الرابط بني  السريع 
ومحافظة األنبار )غرب العراق(، وصواًل إلى 
فـــي وزارة  ــال مــصــدر  الـــحـــدود مـــع األردن. وقــ
حني الذين 

ّ
الداخلية العراقية، إن عشرات املسل

يـــرتـــدون الــــزي األســـــود، ويــحــمــلــون األســلــحــة 
املــتــوســطــة والــخــفــيــفــة، قــطــعــوا طــريــق )بــغــداد 
األنبار( في منطقة أبو غريب )10 كيلومترات 
غرب بغداد(. وأوضــح املصدر، في حديث مع 
إنهم  قــالــوا  أن املسلحني  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
يــتــبــعــون لــعــشــائــر يــنــتــمــي إلــيــهــا 16 ســائــق 
شاحنة كانوا قد اختطفوا في بلدة الرحالية 

الواقعة في الصحراء الجنوبية لألنبار. 
ولفت املصدر إلى أن »املسلحني سيطروا على 
عدد من نقاط التفتيش، واحتجزوا عشرات 
املــســافــريــن الــوافــديــن مــن املــنــاطــق الغربية« 
فــي منطقة أبــو غــريــب، وســط مــحــاوالت من 
للتدخل إلطــالق سراحهم.  العراقية  الــقــوات 
ــار املـــصـــدر إلـــى انــتــشــار الــعــشــرات من  ــ وأشـ
ــدر وعــــصــــائــــب أهـــل  ــ ــنـــاصـــر مـــلـــيـــشـــيـــات بــ عـ
الحق في محيط املنطقة لحماية املسلحني. 
الفلوجة، محمد  أعيان  وأكــد عضو مجلس 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريٍح  في  الجميلي، 
أن املسلحني احتجزوا عشرات السيارات مع 
ركابها، ولم يسمحوا لها بالعودة أو إكمال 

طريقها باتجاه العاصمة بغداد.

واشنطن »تريد 
خنق طهران«

حرب إلغاء 
الجيش الحر

الــواضــح أن ترامب  العربي نفسه فإنه »مــن 
للمنطقة  عـــازم على وضــع سياسة جــديــدة 
كي تدوم إلى ما بعد واليته الحالية، سواء 
كان سيترشح لوالية ثانية أم ال، وذلك ببناء 
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة ذات طــابــع 
دفاعي واقتصادي«. ويبدو املسؤول نفسه 
ترامب  قواعد سياسة  إحــدى  »أن  من  واثقًا 
إلى  اقتصاديًا  إيـــران  العمل على خنق  هــي 
النفط«. وبناّء على  حد منعها من تصدير 
ذلــــك، يـــرى املــصــدر أن »هــــذا الــتــوجــه ســوف 
يقود إلى رفع سعر البترول إلى حدود 100 

دوالر«.
تـــرامـــب  إدارة  ــــني  بـ ــة  الــــعــــالقــ تـــحـــضـــر  كـــمـــا 
املسؤول  حديث  فــي  العربي  الخليج  ودول 
يــقــول إن »اإلدارة األمــيــركــيــة  الـــذي  الــعــربــي 
الــجــديــدة عـــازمـــة عــلــى الـــدخـــول مـــع منطقة 
استراتيجية  شــراكــات  فــي  الــعــربــي  الخليج 
واســـتـــثـــمـــارات مــشــتــركــة فـــي مـــيـــدان الــطــاقــة 

املدني، تحاول نزع  للدفاع  التابعة  الهندسة 
األلـــغـــام وتــأمــيــنــهــا، والــبــحــث عـــن مــفــقــوديــن 
»لــــواء األقـــصـــى«، فيما  لـــدى  كــانــوا معتقلني 
املقاتلني،  املــدنــي جثث  الــدفــاع  فــرق  انتشلت 
املــنــشــق محمد  املــــالزم أول  ومـــن بينهم جــثــة 
دخـــان، مــن »جــيــش الــنــصــر«، وإبــراهــيــم عــواد 
قــائــد كتيبة »أم املــؤمــنــني عــائــشــة«. وأوضـــح 
الــدفــاع املــدنــي أن الجثث وجــدت مدفونة في 
مناطق متفرقة من املعسكر، الذي كان يسيطر 
عليه »لواء األقصى«، وتم إعدام املقاتلني إما 
رمــيــًا بــالــرصــاص أو نــحــرًا بــالــســكــني، مشيرًا 
املقاتلني،  أهــالــي  إلـــى  الــجــثــث سلمت  أن  إلـــى 
بــعــد الــتــعــرف عــلــيــهــا، فــيــمــا تــتــواصــل عملية 
البحث عن باقي الجثث واملفقودين في أرجاء 
نحو  هــنــاك  زال  مــا  فيما  الــواســعــة،  املعسكر 
مائة مقاتل مفقودين. وكان »لــواء األقصى«، 
وخالل سيطرته على مقرات لفصائل الجيش 
الــحــر فــي مــديــنــة كــفــرزيــتــا بــريــف حــمــاة، شن 
غالبيتهم  العشرات،  طاولت  اعتقاالت  حملة 
مــــن »جـــيـــش الـــنـــصـــر« و»الــــفــــرقــــة الـــوســـطـــى« 
ــابـــعـــني لــلــجــيــش الـــــســـــوري الــــحــــر. كــذلــك  ــتـ الـ
مدينة  شمالي  موقة،  قرية  محكمة  تعرضت 

لندن ـ بشير البكر

يقرأ مسؤول عربي رفيع املستوى، 
الكواليس  مــن  الــعــديــد  عــلــى  مطلع 
املنطقة  في  والعسكرية  السياسية 
التقته  الفاعل،  دولــتــه  ودور  منصبه  بحكم 
الــتــطــورات في  لــنــدن،  »العربي الجديد« فــي 
املــنــطــقــة، بــــدءًا مــن املــلــف الـــســـوري وتــأكــيــده 
أن »الــوضــع فــي ســوريــة حــافــل بــاملــفــاجــآت، 
مـــــرورًا  األرض«،  عـــلـــى  تــنــتــه  ــم  لــ واملــــعــــركــــة 
بالحرب على »داعـــش«. كما يتوقف مطواًل 
فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عند لغة 
الــتــصــعــيــد بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة وإيـــــران، 
أنها »ال تبشر بخير«، ال سيما في  معتبرًا 
ظل مؤشرات تفيد بتوجه الرئيس األميركي، 
إلــى »وضــع سياسة جديدة  دونالد ترامب، 
ــــول فــــي شـــراكـــات  ــــدخـ لــلــمــنــطــقــة« تــشــمــل الـ
للمسؤول  ووفقًا  الخليج.  مع  استراتيجية 

عدنان علي

لتنظيم  مــبــايــعــون  مــقــاتــلــون  أقـــــدم 
»الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« )داعـــــــش( في 
ــرة عـــلـــى قـــتـــل عـــشـــرات  ــيــ ــام األخــ ــ ــ األيـ
السوري  الجيش  لفصائل  التابعني  املقاتلني 
الحر في محافظتي إدلــب ودرعــا، وذلــك بعد 
ــم رمــيــًا  ــهـ ــدامـ ــر، إذ تــــم إعـ ــ ــ وقـــوعـــهـــم فــــي األسـ
بــالــرصــاص أو ذبـــحـــًا، مـــا يــشــيــر الـــى أجــنــدة 
ــــؤالء وغــلــوائــهــم وتــقــديــمــهــم قــتــل عــنــاصــر  هـ
بــاملــرتــديــن  الــذيــن يصفونهم  الــحــر،  الــجــيــش 
ــال الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــتـ ــوات، عـــلـــى قـ ــحــ والــــصــ

واملليشيات اإليرانية.
ووصل أكثر من مئة عنصر من تنظيم »لواء 
األقـــــصـــــى«، وهـــــو أحـــــد مـــجـــمـــوعـــات فــصــيــل 
ــــف الـــرقـــة  ــى ريـ ــ ــنـــحـــل، إلـ ــد األقــــصــــى« املـ ــنـ »جـ
»داعــش«، شرقي  الخاضع لسيطرة  الغربي، 
ســوريــة، قــادمــني مــن محافظة إدلـــب، شمالي 
ارتكابهم مجزرة جماعية  البالد، وذلــك بعد 
بــحــق عـــشـــرات مـــن مــقــاتــلــي الــجــيــش الــحــر. 
ونــقــلــت وكــالــة »ســمــارت نــيــوز« عــن مــصــادر 
العناصر وصلوا مع نحو  إن  قولها  محلية 
50 مـــن عـــائـــالتـــهـــم، بـــســـيـــارات الــنــقــل الـــعـــام، 
حاملني أسلحة فردية، وذلــك بعد أن سلموا 
أســلــحــتــهــم الــثــقــيــلــة إلــــى »داعــــــش« فـــي ريــف 
حماة الشرقي، أو قاموا بإحراقها وتعطيلها. 
وأشارت املصادر إلى أن العناصر واملقاتلني، 
خــصــوصــًا الـــســـوريـــني مــنــهــم، ســيــخــضــعــون 
لــــــدورات »شـــرعـــيـــة« وعــســكــريــة تــمــتــد لنحو 
ــر  ــر ونــــصــــف الــــشــــهــــر. وكـــــــان هـــــــؤالء آخـ ــهـ شـ
دفــعــة خــرجــت األربـــعـــاء املــاضــي مــن معسكر 
ــنــــة خـــــــان شـــيـــخـــون،  الـــــخـــــزانـــــات قـــــــرب مــــديــ
ــب، إلــــى مــحــافــظــة الــــرقــــة، وذلـــك  ــ جــنــوبــي إدلــ
تحرير  »هيئة  إليه  توصلت  اتــفــاق  بموجب 
الــــشــــام« وتــنــظــيــم »لـــــــواء األقـــــصـــــى«، قــضــى 
بخروج عناصر التنظيم إلى محافظة الرقة 
الخاضعة لسيطرة »داعش«، بعد اشتباكات 
في إدلــب وحماة أسفرت عن مقتل العشرات 

من الطرفني.
وقـــال الـــدفـــاع املــدنــي فــي إدلـــب إنـــه عــثــر على 
 من الجيش السوري الحر، 

ً
جثث 145 مقاتال

كان »لواء األقصى« أعدمهم. وأضاف أن فرق 

مع الشركات األميركية مثل شل أويل وغاز 
أويـــــل، وفـــي مـــيـــدان الــطــاقــة املــتــجــددة الــتــي 

تعتمد على الذرة«.
أن  إلــى  العسكري فيشير  أمــا على الصعيد 
الصيغ  تطوير  إلى  تتجه  األميركية  اإلدارة 
املوجودة حاليًا من اتفاقات دفاعية وأمنية 
ــعــــاهــــدات دفـــاعـــيـــة وأمـــنـــيـــة.  إلـــــى تـــوقـــيـــع مــ
ويتوقف عند معرفة رموز اإلدارة الجديدة 
ــر مع  ــ ــدًا، كــمــا هـــو األمـ ــيـ مــنــطــقــة الــخــلــيــج جـ
ماكماستر  هربرت  القومي  األمــن  مستشار 
ووزيــري الدفاع جيمس ماتس والخارجية 
متابعة  على  وجميعهم  تيلرسون،  ريــكــس 
ألوضاعها منذ زمن طويل. وردًا على سؤال 
»العربي الجديد« حول احتماالت أن ينعكس 
ــربـــي عــمــومــًا  ــعـ ــع الـ هـــــذا األمــــــر عـــلـــى الــــوضــ
وفــي ســوريــة على وجــه الــخــصــوص، يشير 
املسؤول العربي إلى أنه لم تحصل تطورات 
كبيرة في املشهد السوري، باستثناء املوقف 
التركي الذي اختلف بعد انقالب 15 يوليو/ 
تموز املاضي على الصعيد التكتيكي، وكان 
ملوقف إدارة الرئيس األميركي السابق باراك 
أوباما دور أساسي في ذلك، على حد وصفه. 
ويلفت إلــى أن »مــا حصل فــوق طاقة تركيا 
على تحمله لوحدها في الوقت الذي كانت 
ــاب داعـــش وحــزبــي العمال  تــواجــه فــيــه إرهــ

»هيئة تحرير الشام«،  خان شيخون، التابعة لـ
للهجوم، وقام عناصر »اللواء« بتصفية أكثر 
من 40 عنصرًا من »الهيئة« رميًا بالرصاص 
ــدي،  ــ ــ وذبــــحــــًا بـــالـــســـكـــاكـــني وهـــــم مــكــبــلــو األيـ

غالبيتهم من ريف إدلب الجنوبي.
ــــب  ــــي ريــــــف إدلـ ــنــــاشــــط اإلعـــــالمـــــي فـ وقــــــــال الــ
»العربي الجديد«، إن  الجنوبي، أبو محمد، لـ
الــدفــاع املدني وأهــالــي املعتقلني قاموا  أفــراد 

الكردستاني واالتحاد الديمقراطي الكردي، 
وتمكن مالحظة ذلــك من خــالل موقفها من 
حلب التي تعتبرها منطقة حيوية بالنسبة 

لها على كافة املستويات«.

تقسيم سورية... تكهنات
قناعته  نفسه عن  العربي  املــســؤول  ويعرب 
ــأن »الـــحـــديـــث عـــن تــقــســيــم ســـوريـــة مــجــرد  بــ
تكهنات ال أســاس لها«. ويؤكد »أن الوضع 
ــة حـــافـــل بـــاملـــفـــاجـــآت. واملـــعـــركـــة  فــــي ســــوريــ
فـــالـــســـوريـــون يمكن  األرض،  عــلــى  تــنــتــه  لـــم 
ــا، ولــكــنــهــم  ــيــ أن يــقــبــلــوا الــتــفــاهــم مـــع روســ
لــن يــقــبــلــوا بـــإيـــران ودور لــبــشــار األســــد في 
املــســؤول  يستبعد  ولـــم  ســـوريـــة«.  مستقبل 
العربي مسألة إقامة مناطق آمنة في سورية 
الـــجـــديـــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  تـــوجـــه  ــق  ــ وفـ

ومشروع تركيا.
ــامــــة هـــذه  ــإن إقــ ــ ــًا لـــلـــمـــســـؤول نــفــســه فـ ــقــ ووفــ
طيران  حظر  عليها  يترتب  ســوف  املــنــاطــق 
الــــعــــراق عـــــام 1991، وفـــي  كـــمـــا حـــصـــل فــــي 
للنظام  كبيرة  ضــربــة  ستوجه  الحالة  هــذه 
الــــســــوري وإيــــــــران واملـــلـــيـــشـــيـــات الــطــائــفــيــة 

املرتبطة بها والتي تقاتل السوريني.
ــــرى املـــصـــدر أن الـــحـــل فـــي ســـوريـــة حتى  ويـ
مشاركة  يتطلب  فهو  ثابتة،  بخطى  يسير 
ــات املــتــحــدة،  خــمــس دول أســـاســـيـــة، الــــواليــ
روســـيـــا، تــركــيــا، إيــــــران، واملــمــلــكــة الــعــربــيــة 
أي مسعى  فــإن  إلــيــه،  وبالنسبة  السعودية. 
جــاد للحل فــي ســوريــة يجب أن يــأخــذ هذا 
األمــر فــي عــني االعتبار بعدما جــّرب العالم 
كـــل الــســبــل والـــطـــرق ولـــم يــصــل إلـــى مــخــرج 
حــقــيــقــي ونــهــائــي مــنــذ مــجــمــوعــة »أصـــدقـــاء 
ــم املــتــحــدة  ســـوريـــة« وصــيــغــة مــبــعــوثــي األمــ
وآخــــرهــــم ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا. ويــلــفــت 
املـــســـؤول الــعــربــي إلـــى أن الــجــمــيــع يتحدث 
ن هذا الطريق 

ّ
عن حل سياسي، لكن من دش

هو روسيا وتركيا، وكي نذهب حتى نهاية 
الطريق ال بد من تفاهم الدول الخمس أواًل.

داعش واألسد في نفس الميزان
وحول مسألة محاربة اإلرهــاب في سورية، 
يـــقـــول املـــصـــدر »نـــحـــن إزاء طـــرفـــني، داعـــش 
وبقية الفصائل التي يتم تصنيف بعضها 
إرهـــابـــيـــة مــثــل جــبــهــة الـــنـــصـــرة، وبــالــنــســبــة 
لـــداعـــش هــنــاك إجـــمـــاع دولــــي عــلــى ضـــرورة 
محاربته وهزيمته، ولكن حتى اآلن ال تبدو 
ــــش أعـــطـــت نــتــيــجــة كــبــيــرة  الـــحـــرب ضـــد داعـ
سواء في العراق أو سورية«. ويضيف »مثال 
ــن مـــراوحـــة  ــل مـ ــا يــحــصــل فـــي املـــوصـ ذلــــك مـ
وعدم حصول تقدم كبير منذ أكثر من أربعة 
أشهر، وهذا التقييم تتشاركه أطراف دولية 
عـــدة«. ويــبــدي املــصــدر قناعة بــأن »القضاء 
على داعش في سورية يجب أن يوضع في 
الــســوري وبشار  النظام  ميزان رحيل  نفس 

األسد«.
املرتقبة  امليدانية  بــاملــعــارك  يتعلق  مــا  وفــي 
ــــي الـــــرقـــــة، يـــقـــول  ــة وتــــحــــديــــدًا فـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
الرقة من  »إن من سيحرر  العربي  املــســؤول 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  داعـــــش لــيــس قـــــوات ســـوريـ
واألكــــراد وأحــمــد الجربا )رئــيــس تيار الغد 
ــثــــورة الــســوريــة  الــــســــوري( ، بـــل فــصــائــل الــ
املسلحة«. ويكشف املصدر عن أن »الواليات 
املتحدة طلبت من دول خليجية ذات تأثير 
على املعارضة السورية املسلحة بحث هذا 
األمــر«. ويوضح أن »األمــر ينتظر ضمانات 
أميركية للمعارضة السورية لوضع معركة 

الرقة وبشار األسد في مستوى واحد«.
متباينة  الفصائل  »بقية  أن  إلــى  يشير  كما 
األيـــديـــولـــوجـــيـــات واملـــرجـــعـــيـــات، وبــعــضــهــا 
ــة بــــاإلرهــــاب مثل  ــيـ تــتــهــمــه األطـــــــراف الـــدولـ
جبهة النصرة«. لكنه يلفت إلى أن »األطراف 
ــة لــيــســت مــســتــعــجــلــة لــفــتــح مــعــارك  ــيـ الـــدولـ
مـــع بــعــض هــــذه الــفــصــائــل، ألنــهــا تــــدرك أن 
للمسؤول  ووفــقــًا  دولــيــة«.  ليست  أجندتها 
معها،  للتعامل  هناك طريقتني  »فــإن  نفسه 
فإما الطلب منها كي توائم نفسها وفكرها 
مع الوضع السوري، أو مقاتلتها الضعافها 

أو دفعها النشقاقات واندماجات جديدة«.

بعد خروج عناصر »لواء األقصى« بساعات 
بانتشال الجثث، التي رمي بعضها في اآلبار 
وأخــــرى دفــنــت فــي مــقــابــر جــمــاعــيــة، ومعظم 
الــجــثــث كــانــت مــكــبــلــة الـــيـــديـــن، وبــعــضــهــا تم 
ذبح أصحابها، مشيرًا إلى أن »لواء األقصى« 
الثقيلة.  أحـــرق، قبل خــروجــه، معظم اآللــيــات 
وكان »اللواء« بدأ قبل أيام في إخالء مقراته 
خــان شيخون ومحيطها، متجهًا  مدينة  من 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة تنظيم »داعـــــش« وفقًا 
لـــالتـــفـــاق املـــبـــرم مـــع »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« 
اإلســالمــي«،  »التركستاني  الــحــزب  ووســاطــة 
والذي قضى بخروجهم بأسلحتهم الخفيفة 
ــراج عن  ــ واإلفـ الثقيلة،  مــن دون  واملــتــوســطــة، 
املعتقلني األحـــيـــاء، وذلـــك بــعــد مــعــارك دامــت 
أربــعــة أيـــام ســيــطــرت خــاللــهــا »الــهــيــئــة« على 
مــنــاطــق واســعــة خــاضــعــة لسيطرة »الـــلـــواء«. 
ــالـــث مــن  ــثـ ــفـــريـــق الـ و»لــــــــواء األقــــصــــى« هــــو الـ
جــمــاعــة »جــنــد األقــصــى« الــتــي كــانــت »حــركــة 
الــحــرب عليها الشهر  الـــشـــام« أعــلــنــت  ــرار  أحــ
املاضي، فأعلنت اندماجها في »هيئة تحرير 
الشام« لكنها لم تندمج فعليًا، وانقسمت إلى 
ــدة قبلت بــاالنــدمــاج،  ثـــالث مــجــمــوعــات، واحــ
وقفت  التركستان  املقاتلني  وتضم  والثانية، 
على الــحــيــاد، والــثــالــثــة هــي »لـــواء األقــصــى«، 
»داعــــش«، ودخـــل  الــــذي يــعــتــقــد أنــــه مــبــايــع لـــــ
وأعــرب  املعارضة.  فصائل  مع  مواجهات  في 
ناشطون عن استغرابهم من سكوت فصائل 
وارتكابات  جــرائــم  عــن  املنطقة  فــي  املعارضة 
»لــــــواء األقــــصــــى« بــحــق مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة، 
وتركهم يغادرون بسالم إلى مناطق »الدولة 
اإلسالمية«، مع علمهم مسبقًا بأنهم ارتكبوا 
لفت  كما  مقاتليهم.  بحق  جماعية  إعــدامــات 
هؤالء إلى تغاضي طيران التحالف والطيران 
الـــروســـي، وكــذلــك طــيــران الــنــظــام، عــن تحرك 
إلى  هــؤالء فــي مناطق مكشوفة، ووصــولــهــم 
يــعــتــرض طريقهم  أن  مــن دون  بــســالم  الــرقــة 
الطيران الذي يتواجد في سماء املنطقة على 

مدار الساعة. 
الــســوري تكرر في  وهــذا املشهد فــي الشمال 
الــجــنــوب فــي الــوقــت ذاتــــه تــقــريــبــًا. وأحــصــى 
مــكــتــب تــوثــيــق الــشــهــداء فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
مقتل 110 مقاتلني من فصائل الجيش الحر، 
غالبيتهم جرى إعدامهم ميدانيًا، بالرصاص 
ابن  مقاتلي »جيش خالد  يد  على  ذبحًا،  أو 
الوليد« املبايع لتنظيم »داعــش«، وذلك بعد 
ــيـــش« بعض  أن اجـــتـــاح عــنــاصــر هــــذا »الـــجـ
القرى املحيطة في منطقة وادي اليرموك في 
محافظة درعا أخيرًا. ويتمركز »جيش خالد« 
فــي عـــدد مــن قـــرى حـــوض الــيــرمــوك املــحــاذي 
وتفرض  املحتلة،  وفلسطني  األردن  لــحــدود 
منذ  املنطقة  على  املعارضة حصارًا  فصائل 
مقاتلو »جيش خالد«،  واجــتــاح  أشهر.  عــدة 
قبل ثالثة أيـــام، قــرى تسيل وعـــدوان وجلني 
وسحم الجوالن وتل الجموع، وقتل العشرات 
من مقاتلي املعارضة، قبل أن تتمكن فصائل 
الجيش الحر من استعادة بعض تلك القرى، 
ــه  ــاودتـ ــعـ ــة مـ ــيـ ــانـ ــكـ ــــن إمـ ــرات مـ ــذيــ ــحــ وســــــط تــ
انشغال   

ً
أخـــرى، مستغال قــرى  الــهــجــوم على 

فصائل املعارضة بمعركة »املوت وال املذلة« 
ضـــد قــــوات الــنــظــام فـــي حـــي املــنــشــيــة بــدرعــا 

البلد.
ــة مـــحـــاوالتـــهـــا  ــارضــ وتـــــواصـــــل قـــــــوات املــــعــ
ــق الــــتــــي تـــقـــدم  ــاطــ ــنــ الســــتــــعــــادة جـــمـــيـــع املــ
إلــيــهــا »جــيــش خـــالـــد«، وقــصــفــت بــراجــمــات 
الــــصــــواريــــخ، أول مــــن أمــــــس، تــــل الــجــمــوع 
الـــذي اســتــولــى عليه »جــيــش خــالــد«. وقــال 
املتحدث باسم »تجمع أحــرار حــوران«، أبو 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ الــحــورانــي،  محمد 
تمت حتى اآلن استعادة جلني وسد عدوان 

وتأمني قرية حيط.

)Getty/تشتد المعارك بين »داعش« والقوات العراقية )مارتن آيم

داعش يهاجم المعارضة عند كل اشتباك مع النظام )إبراهيم الحريري/األناضول(

)Getty( توقعات بأن تتجه العالقات األميركية اإليرانية نحو تصعيد إضافي

يرى مسؤول عربي 
رفيع المستوى، 

تحدث إلى »العربي 
الجديد«، أن لغة 

التصعيد بين 
أميركا وإيران »ال 

تبشر بخير«، وسط 
توجهات اإلدارة 

األميركية لـ»خنق 
طهران«. أما سوريًا، 

فيعتبر أن القضاء 
على »داعش« يجب 

أن يوضع بنفس 
ميزان رحيل النظام 

وبشار األسد

يرتكب عناصر يتبعون »داعش« مجازر بحق الجيش السوري الحر في 
فصائل  سكوت  من  استغرابهم  عن  ناشطون  وأعــرب  ودرعــا.  إدلب 
المعارضة بإدلب وتغاضي طيران التحالف وروسيا والنظام عما يحدث

قضيةخاص

مسؤول عربي: الوضع في 
سورية »حافل بالمفاجآت«

إعدامات »داعش« 
متالحقة في إدلب ودرعا

تحليلمتابعة

 400
كيلومتر

أكد وزير الدفاع اإليراني، 
العميد حسين دهقان، 

أن القوات المسلحة، 
بلغت مرحلة تمكنها من 
التصدي ألي تهديد ضد 
النظام اإلسالمي. وقال 

إن »دقة إصابة الصواريخ 
البالستية على مسافة 

نحو 400 كيلومتر للهدف 
المنشود، دليل على تزويد 

الصناعة الدفاعية في 
البالد بالتقنيات الحديثة«.

الحديث عن تقسيم 
سورية مجرد تكهنات 

ال أساس لها

»لواء األقصى« هو 
الفريق الثالث من جماعة 

»جند األقصى«

اإلدارة األميركية 
الجديدة تريد شراكة 

استراتيجية مع الخليج

توجد رغبة لدى بغداد 
وواشنطن بتحرير الموصل 

في فترة قياسية

انقسام يمني 
حول تفسير القرار 

األممي 2342

عثر الدفاع المدني 
في إدلب على جثث 145 

مقاتًال من »الحر«

تتكثف المشاورات بين 
المسؤولين العراقيين 

واألميركيين لتسريع 
عملية تحرير الموصل 
من »داعش«، فيما برز 
قطع طريق بغداد ـ 

عمان من قبل مسلحين

يحمل االعتداء الذي 
نفذه تنظيم »القاعدة« 

في محافظة أبين اليمنية 
رسائل عدة، بعدما 

استهدف مقرًا لقوات 
الحزام األمني المدعومة 

من اإلمارات
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سياسة

D D

  شرق
      غرب

االحتالل يوقف منح 
التأشيرات لـ»هيومن 

رايتس ووتش«
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بـــعـــد اآلن بــمــنــح  تــــقــــوم  أنــــهــــا »لــــــن 
تــأشــيــرات ملــوظــفــي مــنــظــمــة هيومن 
رايتس ووتش«، متهمة إياها بأنها 
ــد الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة«.  »مــــنــــحــــازة ضــ
ــشــــرت  ــة الــــــتــــــي نــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وكـــــــانـــــــت املـ
االحتالل  حــول  التقارير  مــن  العديد 
قدمت  الغربية،  للضفة  اإلسرائيلي 
طلبًا لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة عمل 
ــا فــــي إســــرائــــيــــل واألراضـــــــي  ــديـــرهـ ملـ
أشهر  قبل  شــاكــر  عمر  الفلسطينية 
ــم إبــالغــهــا بــأن  ــه »تـ عــــدة، وذكــــرت أنـ

التأشيرة ُرفضت«. 
)فرانس برس(

»العمال« األسترالي 
لنتنياهو: نؤيد الحقوق 

الفلسطينية

أكـــد زعــيــم حـــزب الــعــمــال األســتــرالــي 
املـــعـــارض، بــيــل شــورتــن )الـــصـــورة(، 
أمـــس الــجــمــعــة، دعــمــه »حـــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــأســيــس دولـــتـــه«. 
ــــد شـــورتـــن، خــــالل لــقــائــه رئــيــس  وأكـ
الــــــــــــــــوزراء اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــن 
ــًا فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــاهــــو املــــــــوجــــــــود حـ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
االستيطان  »وحــــدات  أن  أســتــرالــيــا، 
اإلســرائــيــلــيــة وتــوســيــع رقــعــتــهــا في 
أمام   

ً
الغربية يشكالن حائال الضفة 

طريق السالم في املنطقة«. 
)األناضول(

صدامات في ذكرى 
مجزرة الحرم اإلبراهيمي

الجمعة، بن  وقعت صدامات، أمس 
مـــئـــات املـــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
وجـــنـــود إســرائــيــلــيــن فـــي الــخــلــيــل، 
ــة، فــي  ــلــ ــتــ ــحــ ــة املــ ــيــ ــربــ ــغــ بــــالــــضــــفــــة الــ
ــرم اإلبــراهــيــمــي  ــحـ ــزرة الـ ــجـ ذكـــــرى مـ
الـــتـــي ارتــكــبــهــا مــســتــوطــن مــتــطــرف 
الــجــنــود  عــــام 1994. وحـــــاول مـــئـــات 
الغاز  مستخدمن  التظاهرة  تفريق 
الصوتية.  والقنابل  للدموع  املسيل 
مت التظاهرة في ذكرى املجزرة 

ّ
ظ

ُ
ون

الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا املـــســـتـــوطـــن بـــــاروخ 
شباط  فبراير/   25 في  غولدشتاين 
قتل بسالحه 29 مصليًا  1994 حن 
فــلــســطــيــنــيــًا وأصــــــاب أكـــثـــر مـــن 100 

آخرين داخل الحرم اإلبراهيمي.
)فرانس برس(

أول ظهور علني للسنوار 
في غزة منذ انتخابه

ـــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــيـ شــــــــارك رئــ
فــي قطاع  الجديد لحركة »حــمــاس« 
ــنـــوار )الــــصــــورة(،  غـــــزة، يــحــيــى الـــسـ
أمــــس الــجــمــعــة، فـــي افــتــتــاح مسجد 
الــشــهــيــد رائــــــد الـــعـــطـــار فــــي جــنــوب 
لـــه يحظى  الـــقـــطـــاع، فـــي أول ظــهــور 
بتغطية إعالمية منذ توليه منصبه. 
ويعّد السنوار، الذي انتخب لرئاسة 
املــكــتــب الــســيــاســي فـــي 13 فــبــرايــر/ 
شــــــبــــــاط الــــــحــــــالــــــي، أحـــــــــد األســـــــــرى 
املحررين في صفقة »وفــاء األحــرار« 
عـــام 2011، وملـــع اســمــه فــي الــعــدوان 
اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر عــلــى غــــزة عــام 
الــحــركــة  قـــــادة  أحــــد  بــصــفــتــه   ،2014
العسكرية،  الـــذراع  مــن  املقربن جــدًا 
»كــتــائــب الــقــســام«، وقــائــدهــا محمد 

الضيف.
)العربي الجديد(

الجيش المصري يدّمر 
نفقًا في رفح

أعلن الجيش املصري، أمس الجمعة، 
الشريط  على  »رئيسي«  نفق  تدمير 
سيناء  شــمــال  بمحافظة  الـــحـــدودي 
)شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــالد(، املــــحــــاذي 
لحدود قطاع غزة. وقال العقيد تامر 
الرفاعي، املتحدث باسم الجيش، في 
الرسمية  نــشــره على صفحته  بــيــان 
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــع الــــــتــــــواصــــــل االجــ ــــوقـ ــمـ ــ بـ
»فيسبوك«، إن »قوات إنفاذ القانون 
بشمال سيناء، تمكنت من اكتشاف 
وتــدمــيــر جــســم نــفــق رئــيــســي تتفرع 
ــرى عــلــى الــشــريــط  ــ ــفـــاق أخـ مــنــه 3 أنـ

الحدودي جنوب مدينة رفح«.
)األناضول(

الكويت ـ خالد الخالدي

أزمة  الكويتي يتجاوز  األمــة  يكد مجلس  لم 
استجواب وزير اإلعالم، وزير الدولة لشؤون 
الــشــبــاب الـــســـابـــق، الــشــيــخ ســلــمــان الــحــمــود 
الـــصـــبـــاح، والـــتـــي انــتــهــت بــاســتــقــالــة الــوزيــر 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــيــة إيـــقـــاف نــشــاط الــكــويــت 
الرياضي خارجيًا وقضايا فساد مالي، حتى 
ظهرت مالمح أزمة سياسية جديدة، تمثلت 
استجوابات  بثالثة  نـــواب  ثــالثــة  تهديد  فــي 
منفصلة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املــبــارك الــصــبــاح، عــلــى خلفية ثـــالث قضايا 
مختلفة. وبعد انتهاء قضية استجواب وزير 
اإلعالم بنجاح، باستقالة الوزير ورحيله عن 
الحكومة، أعلن النائب السلفي املستقل وليد 
الــوزراء  الطبطبائي، عزمه استجواب رئيس 
في األول من شهر مـــارس/آذار املقبل، ما لم 

يقم بحل بعض القضايا العالقة.
الطبطبائي في مؤتمر صحافي داخل  وقال 
»الــنــواب سيعطون رئيس  إن  األمـــة،  مجلس 
العالقة،  الــوزراء مهلة لحل القضايا  مجلس 
املـــتـــمـــثـــلـــة فــــي أربــــعــــة بــــنــــود، أولــــهــــا قــضــيــة 
ســـحـــب الـــجـــنـــســـيـــات، وثـــانـــيـــهـــا قــضــيــة مــنــع 
املسيء للذات األميرية من الترشح لعضوية 
مجلس األمة، وثالثها رفع اإليقاف الرياضي 
ــان ســبــبــًا فـــي تــقــديــم  ــــذي كــ عـــن الـــكـــويـــت، والــ
ــر الشباب  االســتــجــواب لــوزيــر اإلعــــالم ووزيــ
والرياضة، ورابعها إلغاء الزيادة عن الوقود 
والكهرباء«. وأضــاف أنــه »مــن دون حل هذه 
القضايا بشكل مباشر أو تقديم تصور عام 
أمــام  بــاتــت  الحكومة  فــإن  بــعــد،  فيما  لحلها 
امتحان صعب وهو استجواب رئيسها على 
الفور كونه يملك جميع الصالحيات الالزمة 
ستكون  واملهلة  العالقة.  القضايا  هــذه   

ّ
لحل

املقبل، وبعدها  آذار  مـــارس/   7 تــاريــخ  حتى 

القاهرة ـ العربي الجديد

»املــحــلــيــات مــلــيــئــة بـــالـــفـــســـاد... طــيــب هــاعــمــل 
إيـــه طـــيـــب!«. بــهــذه الــكــلــمــات تــحــدث الــرئــيــس 
املصري، عبد الفتاح السيسي، ضاحكًا، خالل 
كلمته في منتدى تأهيل الشباب للقيادة، في 
إبريل/ نيسان 2016. وعلى الرغم من اعترافه 
التابعة  البلدية  األجــهــزة  فــي  الفساد  بتغول 
توجيهه  دون  يحل  لــم  ذلــك  أن  إال  لحكومته، 
ــابـــات املــحــلــيــة قــبــل  ــتـــخـ ــراء االنـ ــ ــ ــرة إلجـ ــيــ األخــ
انتهاء الــعــام املــاضــي، وهــو مــا لــم يــحــدث في 
ظل توقعات تشير إلى أنه من املتوقع إرجاء 

االنتخابات إلى عام 2019.
ــرة أيـــــضـــــًا تــــعــــهــــد الـــســـيـــســـي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي تــــلــــك الـ
نظم 

ُ
امل بضرورة االنتهاء من قانون املحليات 

العام  مــّر  لكن   ،2016 نهاية  قبل  النتخاباتها 
مـــن دون انــتــخــابــات أو إقـــــراٍر لــلــقــانــون الـــذي 
بعدما  الـــنـــواب،  أدراج مجلس  داخـــل  اخــتــفــى 
أحــمــد  املـــحـــلـــيـــة،  اإلدارة  لــجــنــة  رئـــيـــس  ــلـــن  أعـ
مناقشات  مــن  اللجنة  انــتــهــاء  عــن  السجيني، 
القانون، وإيداعه بمكتب رئيس البرملان، علي 

عبد العال، في 3 فبراير/ شباط الحالي.
توافقت  البرملانية  اللجنة  إن  السجيني  وقال 
مع الحكومة على نصوص القانون، بعد عقد 
جلسات استماع ضّمت ممثلن عن األحزاب، 
وأساتذة  املتخصصة،  واملجالس  والنقابات، 
الــجــامــعــات. وهـــي جــلــســات صــوريــة قاطعها 
عدد من أعضاء اللجنة، بعد رفض السجيني 
ملناقشة أربعة مشاريع ُمقدمة من النواب عن 
املعد من  املشروع  بتمرير  واالكتفاء  القانون، 

الحكومة.
مـــن جــهــتــه، قـــال عــضــو الــلــجــنــة، الــنــائــب عبد 
الحميد كمال )أحد مقدمي مشروعات اإلدارة 
املــحــلــيــة(، إن إرســــال رئــيــس الــلــجــنــة ملــشــروع 
قره 

ُ
ت أن  إلى رئيس املجلس من دون  القانون 

الــلــجــنــة بــشــكــل نـــهـــائـــي فــــي جــلــســة خـــاصـــة، 

سنبدأ في تجهيز صحيفة االستجواب«.
الـــذي قاطعته  الــســابــق،  وكـــان مجلس األمـــة 
ــّر حــزمــة مــن الــقــوانــن التي  املــعــارضــة، قــد أقـ
يــرغــب أعــضــاء الــبــرملــان الــحــالــي فــي إلغائها 
أو تــحــيــيــدهــا عــلــى األقــــــل، وأبــــرزهــــا قــانــون 
منع املــدان بــاإلســاءة إلــى الــذات األميرية من 
ــة، والـــذي  ــ الــتــرشــح النــتــخــابــات مــجــلــس األمـ
اعــتــبــر املـــعـــارضـــون أنــــه »يــســتــهــدف بشكل 
ــة املـــتـــهـــمـــن بــعــدة  ــارضــ ــعــ ــــاص زعــــمــــاء املــ خــ
لــلــذات األمــيــريــة، وعلى  ة  قضايا فيها إســـاء
الــبــراك، والــذي  النائب السابق مسلم  رأسهم 
يقضي عقوبة السجن لسنتن بسبب اتهامه 

باإلساءة للذات األميرية«.
وأمام النواب املعارضون في البرملان فرصة 
الـــيـــوم الــســبــت، لـــصـــدور عــفــو عــــام عـــن أمــيــر 
البالد. وفي هذا  الكويت في ذكــرى استقالل 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر  كشفت  الصدد، 
أن »وفـــدًا برملانيًا ضــّم مجموعة مــن أعضاء 
مــجــلــس األمـــــة، بــيــنــهــم رئــيــس لــجــنــة حــقــوق 
اإلنسان في املجلس عادل الدمخي، قد اجتمع 
الجنسيات  إعـــادة  منه  طالبًا  الــبــالد،  بأمير 
املسحوبة من العائالت التي انخرط أبناؤها 
ــدار  ــ ــــارض، وإصــ ــعـ ــ فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي املـ
التعدي على  املتهمن بقضايا  عفو عام عن 
الذات األميرية وعلى رأسهم النائب السابق 
مسلم الــبــراك. وفــي حــال عــدم إصـــدار العفو 
املباشر  للتصعيد  سيتجهون  الــنــواب  فـــإن 
فـــي شــهــر مـــــارس، خــصــوصــًا أن اســتــجــواب 
وزيــر اإلعــالم وشــؤون الشباب أوضــح فقدان 
إذ  البرملان،  داخــل  نفوذها  لبعض  الحكومة 
أيد عدد من النواب املحسوبن على الحكومة 
رحيل الوزير الحمود«. من جهة أخرى، أبدى 
ــه تــقــديــم  ــزامـ ــتـ الـــنـــائـــب يـــوســـف الـــفـــضـــالـــة اعـ
استجواب آخر لرئيس مجلس الوزراء، حول 
هدد  كما  الصحة.  وزارة  فــي  الفساد  قضايا 
ــر الــصــحــة جـــمـــال الــحــربــي بــاالســتــقــالــة  ــ وزيـ
املتعلقة  قــراراتــه  الحكومة على  لم توافق  ما 
في  املساعدين  الــوكــالء  صالحيات  بتجميد 
ــوزارة والــتــحــقــيــق فــي قــضــايــا الــفــســاد في  ــ الــ
مــلــف »الـــعـــالج الــســيــاحــي«، والــــذي اتــهــم من 
خاللها بعض النواب بتلقي »رشى« بصورة 

قانونية. 
وقــــال الــفــضــالــة، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي داخــل 
ــة  ــدايـ مـــجـــلـــس األمـــــــة الـــكـــويـــتـــي، إنــــــه »فــــــي بـ
ــــن وزيـــــــر الــصــحــة  دور االنــــعــــقــــاد طـــلـــبـــنـــا مـ
ــاء  ــهـ مــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن فــــي الـــــــــوزارة وإنـ
مــهــزلــة الــتــنــفــيــعــات الـــتـــي تـــحـــدث فـــي إدارة 

ــم كــمــال  ــهــ ــالـــف لـــنـــصـــوص الــــالئــــحــــة. واتــ ُمـــخـ
السجيني بــتــجــاهــل مــنــاقــشــة عـــدد مــن املـــواد 
الــخــالفــيــة بـــالـــقـــانـــون، واإلعـــــــالن عـــن انــتــهــاء 

مناقشاته، من دون العودة إلى األعضاء.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــي حــــديــــث مـ ــ ــال، فـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــاف كـ
ــانــــون ُمـــــــرر بـــنـــص تــعــيــن  ــقــ الــــجــــديــــد«، أن الــ
املحافظن الــوارد في مشروع الحكومة، وهو 
ــاء الــلــجــنــة،  ــدد كــبــيــر مـــن أعـــضـ ــا يــرفــضــه عــ مـ
بعدما أثبت فشله الذريع طوال الستن عامًا 
األخيرة، منذ تطبيقه في عهد الرئيس الراحل 
الــنــاصــر، نــظــرًا ألن والء املحافظ  جــمــال عــبــد 
يــكــون ملـــن عــيــنــه، بــخــالف املــحــافــظ املنتخب 
ــكــــومــــة وضـــــــع نــص  شـــعـــبـــيـــًا. وتـــــرفـــــض الــــحــ
املحلية  لـــإدارات  املنتخبن  للرؤساء  »ُيتيح 
بــاملــحــافــظــات، الــحــق فــي انــتــخــاب املحافظن، 
وتتمسك  الــشــعــبــيــة«.  الــرقــابــة  ملــبــدأ  تعظيمًا 
الحكومة بمسألة اختيار املحافظن بالتعين 

من جانب رئيس الجمهورية، من دون غيره.
ــافـــظـــات  وأشـــــــــار كــــمــــال إلــــــى أن تـــعـــيـــن املـــحـ
املتعاقبة،  الحكومات  اخــتــالف  على  اقــتــصــر، 
ــال  ــ ــيـــش والــــشــــرطــــة، ورجــ ــلـــى لــــــــــواءات الـــجـ عـ
الــقــضــاة، وأســاتــذة الــجــامــعــات، والــذيــن ليس 
لــهــم بـــاع فــي مــجــال اإلدارة املــحــلــيــة، مــن غير 
املــحــتــكــن بــمــشــكــالت املــواطــنــن فــي الــشــوارع 
والقرى والنجوع، وبالتالي ال يستمرون في 

نــــواب  ــات  ــ ــكـ ــ تــنــفــيــع وإسـ يـــتـــم  إدارة  مــــجــــرد 
البرملان السابق فيها. وال يعقل في أي دولة 
من دول العالم أن تضحي الحكومة بوزير في 
وزارتها من أجل مجموعة موظفن فاسدين 
يسيطرون على مــوارد الــوزارة منذ أكثر من 
30 عامًا ويسخرونها لصالحهم. فإذا فعلت 
الحكومة ما تنوي فعله وهو قبول استقالة 
منصبه،  في  املسيطر  الوكيل  وإبقاء  الوزير 
فإن استجواب رئيسها سيكون مستحقًا بال 

شك«.
وأبـــــــدى الـــنـــائـــب فــــي مــجــلــس األمـــــــة، ريــــاض 
ــتـــجـــواب  ــقـــديـــم اسـ ــانــــي، نـــيـــتـــه فــــي تـ الــــعــــدســ
منفصل لرئيس مجلس الــوزراء، بما يخص 
قضية اإليداعات املليونية، التي تفجرت بن 
النيابة  حققت  حينما  و2012،   2011 عــامــي 
موا 

ّ
العامة مع 11 نائبًا في برملان 2009، تسل

مبالغ مليونية من أطراف حكومية للوقوف 
فــي وجـــه املــعــارضــة الكويتية آنــــذاك، والــتــي 

الفقراء في املحليات، لصالح توفير الخدمات 
ألصحاب »الكومباوندات« باملدن الجديدة.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـــالـــت مـــصـــادر بــرملــانــيــة 
ــوبــــة فــــــي إجــــــــراء  ــعــ ــلــــعــــة إنــــــــه تـــــوجـــــد صــ ُمــــطــ
ــيـــة خــــــالل عــــامــــي 2017  ــلـ االنــــتــــخــــابــــات املـــحـ
إلـــى عــام  املــتــوقــع إرجـــاؤهـــا  مـــن  و2018، وأن 
السياسية  اإلرادة  غياب  إلــى  اســتــنــادًا   ،2019
إلجــرائــهــا، ســـواء مــن جــانــب الــنــظــام الــحــاكــم، 
 فــي حــكــومــة شــريــف إســمــاعــيــل، أو من 

ً
مــمــثــال

يمثله في إدارة املجلس النيابي.
وأوضــحــت املــصــادر، فــي حــديــث مــع »العربي 
ُيعطل تمرير قانون  الــعــال  أن عبد  الــجــديــد«، 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات، الــــذي انتهت 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــــن مـــنـــاقـــشـــة مـــــــواده، 
ويرتبط صدور قانون اإلدارة املحلية بإقراره، 

كونه أحد التشريعات املكملة للدستور.
الوطنية  الهيئة  قانون  العال  ُيــدرج عبد  ولــم 
ــابـــات فــــي جـــــــدول أعــــمــــال الــــبــــرملــــان،  ــتـــخـ لـــالنـ
األســبــوعــن املــقــبــلــن، مــا ُيــنــذر بــعــدم تمريره 
أنه  املقبل، ال سيما  آذار  مـــارس/  خــالل شهر 
يجب إرساله للمراجعة بمجلس الدولة عقب 
ــه ُمــــجــــددًا لــأخــيــر  مـــوافـــقـــة الـــبـــرملـــان، وعــــودتــ
وهو  النهائية،  صــورتــه  فــي  عليه  للتصديق 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى اإلدارة املــحــلــيــة، حــــال أخــذ 
دوره فــي املــنــاقــشــة خـــالل الــجــلــســات الــهــامــة، 
الحكومة  أن  املصادر:  املصادر. وتابعت  وفق 
ُمــلــزمــة بــعــرض مـــوازنـــة الـــدولـــة لــلــعــام املــالــي 
نيسان،  إبريل/  األول من  في   ،)2018  /2017(
والتي لن تشمل، على األغلب، وضع ميزانية 
ــدور قــانــونــهــا، إذ  لــعــدم صــ الــوطــنــيــة  للهيئة 
نــص الــدســتــور على أن »تشمل املــوازنــة كافة 
ــا، ومـــصـــروفـــاتـــهـــا، دون اســتــثــنــاء،  ــهــ ــراداتــ إيــ
ــنـــواب  وُيــــعــــرض مـــشـــروعـــهـــا عـــلـــى مــجــلــس الـ
قبل تسعن يــومــًا، على األقـــل، مــن بــدء السنة 

املالية«.
كــمــا أشــــارت إلـــى أن عـــدم وضـــع مخصصات 
الهيئة في املوازنة الجديدة يعني عدم وجود 
نــيــة لــــدى الـــدولـــة فـــي الـــبـــدء فـــي اســـتـــعـــدادات 

انتخابات املحليات.
وعن عام 2018، أشارت املصادر إلى صعوبة 
إجراء االنتخابات املحلية بالتزامن مع إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، لـــعـــدم ســابــقــة جمع 
الدولة املصرية ألي من االنتخابات )الرئاسية 
إلى  نــظــرًا  ــد،  عــام واحـ فــي  املحلية(  البرملانية 
الكلفة الضخمة التي تتحملها في إجــراء أي 
جرى الواحدة منها 

ُ
من تلك االنتخابات، التي ت

على مراحل عدة، بحسب تقسيم املحافظات.

الوزير  استجاب  وبالفعل  بالخارج،  العالج 
لــنــا وشــــرع فـــي مــحــاســبــة الــفــاســديــن الــذيــن 
استنجدوا بــأطــراف خـــارج الــــوزارة وهـــددوا 
الـــوزيـــر بــالــرحــيــل، مــمــا أدى إلـــى قــيــام وزيــر 
تستجب  لــم  مــا  شفهيًا  باالستقالة  الصحة 
الـــوزارة  الحكومة ملطالبه، وهــي عــزل وكـــالء 
العامة بتهمة  للنيابة  الفاسدين وتحويلهم 
ــتــــالس األمـــــــــوال«. وأضــــــاف أن  تــضــيــيــع واخــ
»تقرير ديــوان املحاسبة يثبت وجــود فساد 
كبير في إدارة العالج بالخارج التي صارت 

ثم  األرجـــح،  قليلة، على  إال ألشهر  مناصبهم 
ُيجرى استبدالهم بغيرهم من الفئات ذاتها.

ــاط الـــخـــالفـــيـــة  ــقــ ــنــ ـــن الــ وأوضـــــــــح كــــمــــال أن مــ
الــنــص على  اللجنة بــضــرورة  أعــضــاء  تمسك 
لــلــمــحــافــظــن،  واإلداري  املــــالــــي  ــقــــالل  ــتــ االســ
ومنحهم صالحيات حقيقية، مقابل مجالس 
مــحــلــيــة مــنــتــخــبــة لــهــا حـــق ســحــب الــثــقــة من 
املــحــافــظ، وفــقــًا ألدواتـــهـــا الــرقــابــيــة، فــي إطــار 
تشكيل  عن  عوضًا  الالمركزية،  نظام  تطبيق 
رقابة  دون  مــن  للمحافظن،  تنفيذي  مجلس 

على قراراته.
وشــدد كمال على عــدم دستورية النص على 
واليــــة املــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة على 
لــوزارة  التابعة  العمرانية،  املجتمعات  هيئة 
املحلية، ألنها  املــجــالــس  عــن  بعيدًا  اإلســكــان، 
الــجــغــرافــي ذاتـــه للمحافظة،  الــنــطــاق  تقع فــي 
على اعتبار أنه تمييز واضح، يأخذ من أموال 

 مجلس األمة.  لكن مجلس 
ّ

كانت تسعى لحل
األمة السابق أغلق القضية لعدم كفاية األدلة 
العدساني في  ريــاض  النائب  وأعــاد فتحها 
هـــذا املــجــلــس حـــن قـــرأ بــصــوت عــــاٍل أســمــاء 
 حصانته 

ً
الـــنـــواب املــتــهــمــن فــيــهــا، مــســتــغــال

البرملانية. 
الترقب  مــن  حالة  الكويتي  البرملان  ويعيش 
فـــي انـــتـــظـــار قـــــرار املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة )3 
مايو/أيار املقبل( الذي قد يبطل االنتخابات 
كــمــا حــــدث عــــام 2012 مـــع مــجــلــس األغــلــبــيــة 
املــعــارضــة. ويــحــاول رئــيــس مجلس الــــوزراء 
تدارك األمور، خصوصًا بعدما فاجأه النائب 
الــســلــفــي املــســتــقــل مــحــمــد هـــايـــف املـــطـــيـــري، 
بــتــقــديــمــه مـــشـــروع اقــــتــــراح بـــقـــانـــون يقضي 
بــتــعــديــل املـــــادة 79 مـــن الـــدســـتـــور الــكــويــتــي، 
ــواد الـــقـــوانـــن الــتــي  ــ ــــك ألســلــمــة جــمــيــع مـ وذلـ
فيه. وهو ما اعتبره النواب اآلخرون تجاوزًا 

لجدول األولويات املتفق عليه.

مسيحيّو العريش
ــر في  الــشــهــر ذاتــــه، قــتــل الطبيب بهجت زاخـ
وقبلها  العريش،  مدينة  جنوب  العبور  حي 
بنحو أسبوعن قتل وائل ميالد داخل محله 

وسط العريش.
ــتــــي تــــؤكــــد االســـتـــهـــداف  ــذه الــــــحــــــوادث، الــ ــ هــ
تكشف  الــعــريــش،  فــي  للمسيحين  املــمــنــهــج 
عــن غــيــاب الــســيــطــرة األمــنــيــة عــلــى األوضـــاع 
فـــي تــلــك املـــديـــنـــة، الــتــي نــقــل إلــيــهــا التنظيم 
فقط  يقتصر  ولــم  املسلحة.  العمليات  محور 
القوات املشتركة من الجيش  على استهداف 
والــشــرطــة، لكنه تــوســع أيــضــًا فــي استهداف 
املسيحين  قتل  يمكن فصل  املسيحين. وال 
فـــي الـــعـــريـــش عـــن إصــــــدار تــنــظــيــم »داعـــــش« 
ــق 

ّ
ــبــــوع املــــاضــــي، شــريــطــًا مـــصـــورًا يــوث األســ

تفجير الكنيسة البطرسية، والتعهد بتنفيذ 
في  املسيحين  تــســتــهــدف  عــمــلــيــات  سلسلة 

مختلف أنحاء مصر.
وبــحــســب مـــصـــادر مــســيــحــيــة، فـــإن مـــا يــقــرب 
العريش،  مدينة  فــي  أســـرة مسيحية   50 مــن 
ــبـــعـــض  ــنــــاء تــــمــــامــــًا، والـ ــيــ بـــعـــضـــهـــا تـــــــرك ســ
ــام قليلة، خــوفــًا من  أيـ اآلخـــر سينتقل خـــالل 
إن  فــي سيناء  قبلي  وقــال شيخ  استهدافها. 
للمسيحين  االســـتـــهـــداف  عــمــلــيــات  تـــوالـــي 
تؤكد وجود رغبة حقيقية في تهجيرهم من 
الــدولــة على  إظهار   عن 

ً
تمامًا، فضال سيناء 

أنــهــا ال تستطيع حــمــايــتــهــم، ملــحــاولــة إثـــارة 
غــضــب املــســيــحــيــن تـــجـــاه الـــنـــظـــام الــحــالــي. 
الجديد«،  »العربي  لـ القبلي،  الشيخ  وأضــاف 
أنــــه ال يــوجــد مــســيــحــيــون فـــي الــشــيــخ زويـــد 
ورفـــــــح، ألن األســــــر املــســيــحــيــة انــتــقــلــت إلـــى 
العريش بشكل طوعي، مع اشتداد العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي املــديــنــتــن، وبــعــضــهــا انــتــقــل 
ــار إلــى أن األســر  إلــى مدينة بئر الــعــبــد. وأشـ
قــررت  سيناء  شمال  محافظة  فــي  املسيحية 
ــاورة، أو لـــدى  ــ ــجـ ــ ــــى مــحــافــظــة مـ االنـــتـــقـــال إلـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــل 
ْ
ــوادث اســـتـــهـــداف وقــت ــ دفـــعـــت حــ

املــســيــحــيــن فـــي مــحــافــظــة شــمــال 
ــدًا فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ســــيــــنــــاء، وتـ
إلى  االنتقال  إلــى  املسيحية  األســر  العريش، 
ــــالل الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة،  ــرى خـ ــ مـــحـــافـــظـــات أخــ
ــــوات املـــشـــتـــركـــة، مــن  ــقـ ــ ــدرة الـ ــ ــ بـــســـبـــب عـــــدم قـ
الجيش والشرطة، على مواجهة االستهداف 

املمنهج لهم.
فبراير/ مطلع  منذ  مسيحين  سبعة  وقتل 
يد  الــعــريــش، على  فــي مدينة  الحالي  شباط 
ســيــنــاء«،  »واليــــة  لتنظيم  تــابــعــن  مسلحن 
التابع ملا يعرف بتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
ــمـــات  ــهـــجـ ــك الـ ــلــ )داعــــــــــــــش(. وكـــــــــان أحـــــــــدث تــ
مساء  كامل،  رؤوف  كامل  املواطن  استهداف 
أول مــن أمـــس، أمـــام أســرتــه داخـــل مــنــزلــه في 
حي الزهور. وقال شهود عيان إن املسلحن 
»أبو روماني«،  اقتحموا منزل كامل، الشهير بـ
منزله،  فــوق سطح  له 

ْ
وقت بمطاردته  وقاموا 

ثــم أشــعــلــوا الــنــار بــاملــنــزل بــعــد هـــروب باقي 
أفـــــراد أســـرتـــه. وقــــد أثـــــارت الــجــريــمــة غضب 
األهــالــي فــي سيناء، كما أثـــارت غضب كثير 
مــن فــئــات الشعب املــصــري عــمــومــًا، ال سيما 
مــن سكان  املسيحين  على  االعـــتـــداءات  وأن 
الحالي.  الــعــام  بــدايــة  مــع  العريش تصاعدت 
وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية قد 
اختطفت، فجر األربعاء املاضي، سعد حكيم 
حنا )65 سنة( ونجله مدحت )45 سنة(، من 
منزلهما في شارع سلمان الفارسي في حي 
الــبــطــل بـــدائـــرة قــســم شــرطــة ثــالــث الــعــريــش، 
ــوا بـــإطـــالق الـــنـــار عــلــيــهــمــا، ثـــم إشــعــال  ــامـ وقـ
الــجــثــة تمامًا.  الــنــار فــي جــثــة االبـــن لتتفحم 
أحذية  بائع  مسلحون  قتل  فبراير،   16 وفــي 
يدعى جمال توفيق داخل منزله. وفي 13 من 

كانت  لكنها  أخـــرى،  فــي محافظات  أقــاربــهــا 
تنتظر ملتابعة تطورات الوضع لناحية بْسط 
السيطرة وعــودة الهدوء في العريش، إال أن 
تصاعد العمليات املسلحة وتكرار استهداف 
املسيحين، جعالهم يعّجلون بقرار الرحيل. 
ولــفــت إلـــى أن بــعــض األســــر فـــي مــديــنــة بئر 
أيــضــًا، رغم  عــن سيناء  الرحيل  قـــررت  العبد 
عـــدم اســتــهــدافــهــم، لكنهم يــتــوقــعــون وصــول 

عمليات القتل لهم قريبًا.
وشــــدد الــشــيــخ الــقــبــلــي عــلــى أنــــه خــــالل أيـــام 
قــلــيــلــة ســيــتــم اإلعــــــالن عـــن مــحــافــظــة شــمــال 

يعد  مــا  وهــو  املسيحين،  مــن  سيناء خالية 
استمرارًا لأزمة في سيناء، وطريقة التعامل 
ــع املــســلــحــن.  ــزة املـــعـــنـــيـــة مــ ــهـ الـــســـيـــئـــة لـــأجـ
وقال »قــوات الجيش والشرطة تشن حمالت 
أمــنــيــة عــلــى عـــدة أحــيــاء فــي مــديــنــة العريش 
منذ أشهر عــدة، مــن دون توقف االعــتــداءات 
ــفــت الــحــمــالت بــمــوازاة 

ّ
فــي قــلــب املــديــنــة. وكــث

إظهار وجود  ملحاولة  املسيحين  استهداف 
جهود حقيقية لوقف هــذا االســتــهــداف، لكن 
على أرض الــواقــع هي مــحــاوالت فاشلة، ألن 
ينفذون  املدينة.  في  يتواجدون  ال  املسلحن 

العمليات وينسحبون في هدوء تام من دون 
مالحقة«.

وفي يونيو/حزيران، قتلت عناصر تابعة لـ 
»واليــة سيناء« كاهن كنيسة مــاري جرجس 
بــالــعــريــش، ويــدعــى الــقــس روفــائــيــل موسى، 
في املنطقة الصناعية خالل إصالح سيارته. 
وبــدأت عملية تهجير املسيحين من مدينة 
قال  رفــح، في سبتمبر/أيلول 2012. حينها، 
كاهن كنيسة ماري جرجس، القس ميخائيل 
ــر مــن رفـــح إلــى  ــه تــم تهجير 9 أسـ أنــطــون إنـ
العريش، بناء على تعليمات محافظ شمال 

ســيــنــاء، الـــلـــواء عــبــد الــفــتــاح حـــرحـــور، بعد 
تعرضهم للتهديد بالقتل، ومحاولة البعض 
ــعــــض املــــحــــالت  ــى بــ ــلــ ــــاص عــ ــ ــرصـ ــ ــ إطـــــــــالق الـ
ــاحـــث فــي  ــال بـ ــ ــم. مــــن جـــهـــتـــه، قـ ــهـ املـــمـــلـــوكـــة لـ
»داعــش«  استهداف  إن  اإلسالمية،  الحركات 
لــلــمــســيــحــيــن لــيــس كــمــا يـــدعـــى ملــشــاركــتــهــم 
فـــي الـــحـــرب عــلــيــه، لــكــن هـــي مــحــاولــة إلثـــارة 
القالقل في مصر، وزيــادة الغضب املسيحي 
ضـــد الــنــظــام الـــحـــالـــي، بــاعــتــبــاره غــيــر قـــادر 
»العربي  لـ الباحث،  وأضــاف  حمايتهم.  على 
الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة تسعى  الـــجـــديـــد«، إن 

ــارة الــفــوضــى وزعــزعــة أي اســتــقــرار حتى  إلثـ
تــحــافــظ عــلــى تـــواجـــدهـــا، وتــلــعــب عــلــى وتــر 
الداخلي  التوتر  من  مناخ  إلشاعة  الطائفية 
أجهزة  وإنهاك  السيطرة،  على  القدرة  وعــدم 
األمـــــــن. وحــــــذر مــــن اســــتــــهــــداف الــتــنــظــيــمــات 
أخــرى،  محافظات  في  للمسيحين  املسلحة 
غير سيناء، مثلما حدث في تفجير الكنيسة 
البطرسية في ديسمبر/كانون األول املاضي، 
مرحلة جديدة  بــدأ  التنظيم  أن  على  مــشــددًا 

من استهداف املسيحين.
وقال الخبير األمني، اللواء جمال أبو ذكري، 

إن األجهزة املعنية بمواجهة اإلرهاب تواجه 
الجماعات  هــذه  دعــم  لناحية  كــبــيــرًا،  تحديًا 
يذكرها،  لــم  إقليمية،  دول  قبل  مــن  املسلحة 
لذلك  املصرية تحاصرها بشدة،  الدولة  لكن 
ــاف أبـــو ذكـــري،  ــ ــارة الــفــتــنــة. وأضـ ــ تــســعــى إلثـ
فــي تصريحات خــاصــة، إن األجــهــزة األمنية 
للمسيحين،  العبادة  ودور  الكنائس  تؤّمن 
عقب تفجير الكنيسة البطرسية، مع توسيع 
والعمل  املتطرفة،  للعناصر  االشتباه  دائــرة 
بقوة لرصد أي تجمعات للمسلحن. واعتبر 
أن حـــــوادث قــتــل املــســيــحــيــن فـــي ســيــنــاء لن 

تؤدي لفتنة طائفية في مصر كما تريد تلك 
الجماعات اإلرهابية، لكن على العكس يزداد 
ــاب  الــتــمــاســك املــجــتــمــعــي، ألن ضــريــبــة اإلرهــ
قوات  املصري، من  الشعب  أبناء  كل  يدفعها 
الجيش والشرطة واملواطنن، حتى تمر هذه 
الفترة العصيبة وزوال اإلرهاب تمامًا، الذي 

يلفظ أنفاسه األخيرة.
وبـــعـــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن ســـقـــوط الــضــحــيــة 
ــاء، تـــوجـــه  ــنــ ــيــ الــــســــابــــعــــة مـــــن مـــســـيـــحـــيـــي ســ
إلى  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري،  الرئيس 
مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، 
فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، يــرافــقــه وزيـــر داخليته، 
ــدا طــابــور 

ّ
الـــلـــواء مــجــدي عــبــد الــغــفــار، وتــفــق

اإلعــداد  تدريبات  وتابعا  الصباحي،  الطلبة 
للطلبة.  القتالية  الــفــنــون  ومــهــارات  الــبــدنــي، 
ــم  ــدادهــ ــــأن الـــســـيـــســـي عـــلـــى عــمــلــيــة إعــ ــمـ ــ واطـ
بيان  بحسب  بها،  يتمتعون  التي  والــكــفــاءة 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة. وبــعــد انــتــهــاء الــطــابــور 
الـــعـــســـكـــري، شــــــارك الــســيــســي بـــعـــض طــلــبــة 
الــكــلــيــة فــي جــولــة بـــالـــدراجـــات الــهــوائــيــة في 
شـــــوارع مــنــطــقــة »الــتــجــمــع الـــخـــامـــس« حيث 
تقع األكاديمية، تحت حراسة أمنية مشددة. 
وشــهــد السيسي بعد الــجــولــة قــيــام عــدد من 
»قفزة الثقة« في حوض  الطلبة بما يسمى بـ
السباحة الخاص بالكلية، ثم تناول إفطاره 
الرئاسة  الطلبة والــطــالــبــات. وذكــر بيان  مــع 
أن الــســيــســي تــحــدث مــع طــلــبــة الــكــلــيــة خــالل 
ــدًا أن  الـــطـــابـــور الـــعـــســـكـــري واإلفـــــطـــــار، مــــؤكــ
»الدولة املصرية قد عادت، وبمشيئة الله لن 

يستطيع أحد املساس بها«.
املتكررة  االعــتــداء  لحوادث  السيسي  تجاُهل 
عــلــى املـــواطـــنـــن املــســيــحــيــن، يـــدفـــع بخبير 
أمـــنـــي، كـــان مــتــخــصــصــًا فـــي مــجــال مكافحة 
ظ على ذكر اسمه، إلى القول، 

ّ
اإلرهــاب وتحف

»الــســيــســي يعتبر  إن  الـــجـــديـــد«،  لـــ«الــعــربــي 
مسؤواًل عن تكرار حوادث قتل املواطنن في 

سيناء، خصوصًا املسيحين منهم«.

البرلمان قد يُبطل بقرار من المحكمة الدستورية في 3 مايو )ياسر الزيات/فرانس برس(

)Getty/يُستبعد إجراء االنتخابات المحلية في 2018 )بيتر ماكديارميد

7 ضحايا مسيحيين في سيناء منذ مطلع فبراير الحالي )سامر عبداهلل/األناضول(

تكشف عمليات االستهداف الممنهج للمسيحيين في العريش، والتي بدأت تؤدي إلى هجرة 
جماعية، فشل القوات األمنية في السيطرة على المنطقة، ما يدفع إلى طرح أسئلة حول 
إهمال النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، حماية المواطنين في منطقة سيناء، 

على وقع اهتمام الرئيس بشؤون أخرى. ومع استمرار عملية التهجير، في ظّل تلكؤ الدولة 
عن حماية مواطنيها، يبدو مصير سكان المنطقة في المرحلة المقبلة غامضًا، مع تواصل 

عمليات تنظيم »والية سيناء« واعتداءاته
قضية

جرائم »والية سيناء« تتسبب بهجرة 
جماعية وسط غياب للدولة

اعتداء »داعش« 
على المسيحيين محاولة 

إلثارة القالقل في مصر

50 أسرة مسيحية 
تغادر مدينة العريش 

خوفًا من استهدافها

يترّقب المعارضون 
فرصة صدور عفو 

بمناسبة العيد الكويتي

خالفات داخل لجنة 
اإلدارة المحلية حول 

قانون المحليات

ُتهّدد 3 استجوابات 
جديدة عالقة مجلس 

األمة بالحكومة في 
الكويت على وقع انتظار 

نتائج قرار المحكمة 
الدستورية بشأن االنتخابات

يبدو أن انتخابات المحليات 
لن تعقد قبل عام 2019، 

نتيجة التعقيدات التي 
تحول من دون إجرائها 

هذا العام واستبعاد 
تنظيمها في 2018

إلى  )الصورة(  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  زيارات  مسألة  محللون  أرجع 
الجماهير  مع  التواصل  على  القدرة  فقدان  إلى  العسكرية،  الكليات 
ما  ــو  وه أيــضــً،  منها  والــخــوف 
يعيشها  عزلة  عن  بوضوح  يعبّر 
أنه  مؤكدين  بالده،  داخل  الرئيس 
للناس في أماكن  ال يحبّذ أن يخرج 
عامة ليلتقي بهم في مؤتمرات 
كما  المحافظات  في  جماهيرية 
ما  وهــو  يفعلون،  أسالفه  كــان 
إليه  يتوجه  مكانً  يجد  ال  يجعله 
المحصنة.  العسكرية  األماكن  غير 

أي المالذ األخير له.

السيسي والزيارات العسكرية

خاص الكويت
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أكبر من صورة وأقل من »صانع ملوك«

نتائج »مبايعة« بايرو ماكرون للرئاسة الفرنسية

موسكو تخشى نهاية »شهر العسل« مع ترامب

يعترف بايرو أن دوره 
هو »فعل كل شيء 
لمساعدة ماكرون«

باريس ـ محمد المزديوي

ــــم تـــنـــتـــظـــر اســــتــــطــــاعــــات الــــــرأي  لـ
»مــبــايــعــة« فــرانــســوا بـــايـــرو، رغــم 
ــه ال يـــروقـــه املــصــطــلــح الـــجـــارح  أنــ
للذات، إليمانويل ماكرون، حتى تصعد أكثر 
وتذهب باملرشح للرئاسة الفرنسية ماكرون، 
أكــثــر فــأكــثــر، نــحــو املــرتــبــة الــثــانــيــة، أي ورقــة 

النجاح ملواجهة 
مـــاريـــن لـــوبـــان، فـــي الــنــهــايــة. هــــذه الحقيقة 
ــك  ــ ــئـ ــ ــــض أولـ ــعـ ــ ــى بـ ــ ــتـ ــ ال يــــنــــكــــرهــــا أحـــــــــــد، حـ
الــــذيــــن يـــــّدعـــــون، عـــانـــيـــة، عـــــدم تــصــديــقــهــم 
الستطاعات الرأي، وهذا ما يعترف به رجل 
»الــجــمــهــوريــون« الـــقـــوي فـــي شــمــال فــرنــســا، 
قــّرر، أخيرًا، املساهمة  كزافيي برتراند، الذي 
بشكل قــوي فــي حملة فــرانــســوا فــيــون، حني 
ــا األوفـــر حظًا، ولــم نعد كــذلــك. كل 

ّ
يــقــول: »كــن

شيء يمكن أن يتحقق بفضل الطاقة وبرودة 
الدم. إن 60 يومًا فترة قصيرة، لكن يمكن أن 

تحدث خالها أحداث كثيرة«.
وإذا كـــانـــت شــخــصــيــات كــثــيــرة، مـــن الــيــمــني 
والـــيـــســـار، الــتــحــقــت بـــمـــاكـــرون، فـــإن الــتــحــاق 
رئيس حزب »االتحاد من أجل الديمقراطية«، 
فــرانــســوا بـــايـــرو، يــمــنــح لــلــمــرشــح دعــمــًا من 
شــخــصــيــة ال تــشــوبــهــا تــهــم فـــســـاد، كــمــا هو 
الفرنسية،  السياسية  الطبقة  من  كثير  حــال 
متميز.  سياسي  تــاريــخ  لها  شخصية  ومــن 
ــر إلــيــه بــاعــتــبــاره 

َ
إذ كــــان قــبــل ســـنـــوات ُيــنــظ

الرئاسية،  االستحقاقات  فــي  الثالث  الــرجــل 
ويحظى بتأييد 14 في املائة من الفرنسيني 
ــرأي، أي كـــان قــــادرًا على  ــ فــي اســتــطــاعــات الـ
إيــصــال مــرشــحــني إلـــى اإللــيــزيــه. ولــهــذا فــإن 
ــدم  قـــــــرار عـ ــتــــي أعـــقـــبـــت  الــ أول االنـــــتـــــقـــــادات 
تــرشــحــه، وقــــرار عـــرض خــدمــاتــه السياسية 
على مــاكــرون، وفــق شـــروط معينة، كــان من 
امتدادًا  القرار  اعتبر  الــذي  التقليدي،  اليمني 
لتحالفه مع اليسار، في إشارة إلى تصويته 
لصالح فرانسوا هوالند ضد منافسه نيكوال 
يــتــضــمــن  مــــا  ــو  ــ ــــوزي ســـنـــة 2012. وهـ ــاركـ ــ سـ
أن  إال  يــأبــى  الفرنسي  اليمني  أن  إلــى  إشـــارة 
يــضــع املــرشــح إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي خانة 
مرشح اليسار، رغم أن ماكرون ُيشهر ورقته 
كــمــرشــح لــلــتــقــدم، نــافــيــًا عـــن حــركــتــه وصــف 
عليه  ُيبرهن  ما  وهــو  معًا،  واليمني،  اليسار 
ــام« الــســيــاســة  ــتــ بــاســتــقــطــابــه لــكــثــيــر مـــن »أيــ

الكثر، من اليسار ومن اليمني.
يــكــون  أن  إال  ــرو  ــايــ بــ ــرانـــســـوا  ــفـ لـ يــمــكــن  وال 
مــفــيــدًا للمرشح مـــاكـــرون، فــي إمــــداده بكثير 
ـــــوات الــتــي كــانــت تــجــد نــفــســهــا في  مـــن األصـ
الــتــحــالــف املــعــلــن عــنــه، ســابــقــًا، بــني فــرانــســوا 
بــايــرو وأالن جــوبــيــه، والــتــي وجـــَدت نفَسها 
 من األمر، حني انتصر فرانسوا فيون 

ٍّ
في ِحل

ومعه خطه العنيف، الذي يريد أن يكّسر كل 
شيء، كما قال فيون نفسه، قبل أشهر. وهذه 
ــوات الــتــي ال تــنــظــر بــعــني الـــرضـــى إلــى  ــ األصــ
عودة شوكة رجــاالت ساركوزي في الحملة، 
وتـــشـــدد خــطــاب فــيــون بــعــد تـــوالـــي فــضــائــح 
بــيــنــيــلــوبــي، وعـــقـــب لــقــائــه بــــســــاركــــوزي، لن 

الــتــقــاء، أي أن يعقد صفقة  معه عــن خــطــوط 
يتخلى بموجبها عن ترشحه، مقابل مناصب 
هـــامـــة لـــرجـــاالتـــه ومـــقـــاعـــد انــتــخــابــيــة تمنح 
حزبه فريقًا برملانيًا، لوال أن كشفت صحيفة 
»لـــوكـــنـــار أنـــشـــيـــنـــيـــه« فـــضـــائـــح بــيــنــيــلــوبــي، 
فغيّرت موقفه، وهو الداعي، بصدق ودونما 
 رفضه 

ّ
كلل، لتخليق الحياة السياسية. ولعل

الــدائــم لــحــضــور الــعــشــاء الــســنــوي الــيــهــودي 
فــــي فـــرنـــســـا يــــبــــنّي قـــلـــقـــه مــــن كــــل الــصــفــقــات 
نزع  فيون  من  مقربون  ويحاول  والشبهات. 
أي أهمية كبيرة ملوقف بايرو. ويقول األمني 
أكويير،  برنار  »الجمهوريون«،  لحزب  العام 
إن مــوقــف بــايــرو »لــن يغير مــن األمـــر كثيرًا. 
ربــمــا نــقــطــة زيـــــادة أو نــقــطــة نــقــصــان، ثـــم ال 
شيء في نهاية أسبوع«، وهو ما يوافق عليه 
ــُدمـــًا«، ثيري  ـ

ُ
الــقــيــادي فــي حــركــة »مــاضــون ق

إن »رئيس  أخـــرى، ويــقــول  كورنيي، بصيغة 
 مــعــزواًل بني زعماء 

ً
حــزب املــوديــم يظل رجــا

انضمام  الــوســط«، وبالتالي »ال يجب توقع 
اتخذ  أن »فرانسوا بايرو  لكنه يرى  فيالق«، 
مــوقــفــًا حــكــيــمــًا، لــكــن لـــم يــكــن لــديــه أي خــيــار 
آخـــــر«. وهــــو لــيــس الــوحــيــد الــــذي يــعــتــبــر أن 
فرانسوا بايرو لم يجد أي صعوبة في اتخاذ 

الوسطي،  التحالف  القرار، فكما يرى رئيس 
الــذي انضم إلى ماكرون قبل  جان أرتويس، 
ــإن »بــــايــــرو الــتــحــق بــالــكــثــيــر من  شـــهـــريـــن، فــ
مــنــاضــلــي حـــزبـــه، الـــذيـــن ســبــقــوه إلـــى حــركــة 
ماضون قدمًا«، وهو ما يجعل الزعيم اآلخر 

للوسط، رئيس الحزب الديمقراطي املستقل، 
جــــــان - كـــريـــســـتـــوف الغــــــــــارد، الـــــــذي انـــضـــّم 
ــيـــون، يــســخــر مـــن حـــالـــة بـــايـــرو،  لــفــرانــســوا فـ
ر: أنـــا زعــيــمــهــم، إذن 

ُ
ــه تـــنـــاذ ويــلــخــصــهــا: »إنــ

سأقتفي أثَرُهم«. وهو ما يعني في نظره أن 
»قــرار بايرو لن يغير شيئًا، في النهاية، من 

موازين القوى«.
يــبــقــى أن الــكــثــيــريــن ال يـــــرون األمــــــور بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة، ويـــشـــيـــدون بـــأريـــحـــيـــة وإيـــثـــاريـــة 
املرشح فرانسوا بايرو، خصوصًا حني أعلن 
عن حرصه على سمعة ومصالح ومستقبل 
إيمانويل  على  يتعني  عارضًا شروطًا  بلده، 
مـــاكـــرون قــبــولــهــا، قــبــل أي تــحــالــف، ومــنــهــا 
الحفاظ على هوية وثقافة أنصار الوسط، ثم 
في خطاب  الليبرالي  الجموح  من  التخفيف 
مـــاكـــرون وبــرنــامــجــه، إضــافــة إلـــى »تخليق« 
الحياة السياسية، حتى ال تعود قضايا من 
أي محاربة  للوجود،  بينيلوبي  نــوع قضية 
ــايــــرو،  املـــحـــســـوبـــيـــة والــــفــــســــاد. ويــــعــــتــــرف بــ
بتواضع شديد، أن دوره بسيط، ويتمثل في 
»فــعــل كــل شــيء مــن أجــل مساعدة مــاكــرون«. 
وكأنه ُيطْمِئن نفَسه، يضيف: »يوجد مرشح، 
ويــســتــطــيــع بــشــكــل طــبــيــعــي أن يــجــمــع مــن 
حوله، في ظل احترام لاختافات وللهوّيات 
ولــتــواريــخ كــل مــن يصبو للمشاركة فــي هذا 

األمل«.
 من أن 

ً
ال شك أن فرانسوا بايرو يخاف فعا

يــذوب حزبه في هــذا الخليط الــذي يعجنه 
ماكرون، ولهذا يحاول الحصول على أكبر 
ح ُيحّول 

ّ
قدر من الضمانات، من طرف مرش

كــل شـــيء يلمسه إلـــى ذهـــب، لــحــّد الــســاعــة. 
يستطيع  بايرو  فرانسوا  فإن  النهاية  وفي 
أن يكون أكثر من مجرد صورة تذكارية مع 
ماكرون، وهو ما يقوله آخر استطاع للرأي، 
أمــــس الــجــمــعــة، بــعــد اإلعــــــان عـــن تــحــالــف 
الرجلني، إذ يرى 62 في املائة من الفرنسيني 
أن »بايرو اتخذ قرارًا صائبًا بالتحالف مع 
ماكرون«، لكنه، حتمًا، وهو الذي تقطعت به 
السبل، لن يكون له دور »صانع امللوك«، أي 

لن يكون له الدور الحاسم.
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سياسة

لم تعد العالقة بين 
روسيا فالديمير بوتين 

وأميركا دونالد ترامب، 
كما كانت في وقٍت 

سابق، بعد استعادة البيت 
األبيض خطاب الرئيس 

السابق باراك أوباما أخيرًا

لم تتأخر تداعيات التحاق فرانسوا بايرو بالمرشح إلى االنتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون عن الظهور، بعدما فجرت 
الخطوة غضب اليمين التقليدي، الذي اعتبر القرار امتدادًا لتحالف حزب االتحاد من أجل الديمقراطية مع اليسار

)Getty/بايرو )إلى اليسار( يمنح ماكرون دعمًا من شخصية ال تشوبها تهم فساد )فنسان إيزوريه

موسكو ـ رامي القليوبي

ي الرئيس 
ّ
بعد مرور أكثر من شهر على تول

األميركي دونــالــد تــرامــب زمــام السلطة في 
البيت األبيض، بدأت تتاشى آمال موسكو 
اعــتــراف واشنطن بضمها شبه جزيرة  في 
القرم األوكرانية، ورفع العقوبات املفروضة 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــع فــ ــ ــــوضــ ــا بـــســـبـــب الــ ــيـــهـ ــلـ عـ
السوري، وباتت لهجة  امللف  والتعاون في 
الــجــديــدة تــجــاه روســيــا  اإلدارة األمــيــركــيــة 
الرئيس  إدارة  أيــام  ســادت  التي  تلك  تشبه 
بــــــاراك أوبــــامــــا، بــمــا فـــي ذلــــك اعـــتـــبـــار ضم 
ــااًل«. فـــي هـــذا الــســيــاق، وضــع  ــتــ الـــقـــرم »احــ
مــديــر مــركــز تــحــلــيــل الـــنـــزاعـــات فـــي الــشــرق 
األوســــط بمعهد الـــواليـــات املــتــحــدة وكــنــدا 
التابع ألكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر 
شــومــيــلــني، الــوضــع الــحــالــي لــلــعــاقــات بني 
في  الــجــديــدة  األمــيــركــيــة  واإلدارة  الكرملني 
التبّصر واإلحــبــاط«، معتبرًا  إطــار »مرحلة 
أن »تــحــّســن الـــعـــاقـــات مـــرهـــون بــالــتــوصــل 
ــلـــى املـــــــدى الـــبـــعـــيـــد«.  ــط عـ ــ ــلــــول وســ ــى حــ ــ إلــ
»الــعــربــي  ــــاف شــومــيــلــني فـــي حـــديـــٍث لـــ وأضـ
الــجــديــد«، أن »هــنــاك رغبة فــي الــتــعــاون من 
تــدرك  بـــدأت  ولكنها  الــجــديــدة،  اإلدارة  قبل 

الـــعـــوائـــق الــقــائــمــة، وهــــو أمــــر يــعــيــدهــا إلــى 
الجانب  يشعر  بينما  أوبــامــا،  إدارة  موقف 
أمام  العراقيل  باإلحباط«. وحــول  الــروســي 
رأى شوميلني  الــســوري  امللف  فــي  التعاون 
أن »الــواليــات املتحدة تــدرك أنــه ال يمكنها 
التعاون مع روسيا في ظل تمّسكها بدعم 
استبعد  األســـد«. من جهته،  الرئيس بشار 
السياسة  رئيس تحرير مجلة »روسيا في 
العاملية«، فيودور لوكيانوف، احتمال إبرام 
»صــفــقــة« بــني روســيــا والـــواليـــات املــتــحــدة. 
ــح، فـــي مــقــال بــعــنــوان »الـــعـــودة إلــى  ــ وأوضــ
ــا.رو«  ــتــ ــازيــ الــطــبــيــعــة« نـــشـــر بــصــحــيــفــة »غــ
اإللــكــتــرونــيــة،  بـــأن »الــتــوقــعــات بـــأن تــرامــب 
وواشنطن،  موسكو  بــني  العاقات  سيغّير 
أولهما إشادته بصفات  أمرين،  ناجمة عن 
)الــرئــيــس فــاديــمــيــر( بــوتــني كــزعــيــم يــدافــع 
عــن املــصــالــح الــوطــنــيــة، وثــانــيــهــمــا الحملة 
اإلعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة الـــتـــي كـــانـــت تتهم 
تـــرامـــب بــمــواقــف مــوالــيــة لـــروســـيـــا، وحــتــى 
عـــاقـــات مــبــاشــرة مـــع الــكــرمــلــني واألجـــهـــزة 

الخاصة الروسية«. 
ــدم املــبــالــغــة في  ــ ــا لــوكــيــانــوف إلــــى »عـ ــ ودعـ
تفسير تصريحات ترامب بشأن بوتني، إذ 
كان املرشح الجمهوري يبني استراتيجيته 
عـــلـــى إنــــكــــار كــــل مــــا هــــو مــتــعــلــق بـــأوبـــامـــا، 
ــاءت صـــاتـــه بـــروســـيـــا اخـــتـــراعـــًا  ــ بــيــنــمــا جــ
الرئاسية  )املــرشــحــة  حملة  عــلــى  للقائمني 
هياري(  الديمقراطي  الحزب  عن  السابقة 
الناخبني  تــرويــع  على  ورهــانــهــم  كلينتون، 
الكاتب السياسي  البوتينية«. وذّكر  بشبح 
الــروســي بــأن »هــذه الــظــروف مؤقتة، بينما 
ــيـــجـــي الـــروســـي  ــراتـ ــتـ يـــتـــحـــدد اإلطــــــــار االسـ
ترسانتني  أكبر  البلدين  بامتاك  األميركي 
نوويتني في العالم، وقدرتهما على تدمير 
أحـــدهـــمـــا اآلخـــــــر«، مــشــيــرًا إلــــى أن »مــســار 
لم  العاقات بني موسكو وواشنطن  تطور 
يتغير بشكل جــوهــري مــنــذ إقــامــة نــمــوذج 

القرن  الخمسينيات من  الــنــووي في  الــردع 
املاضي«.

ــــوف إلــــــــــى الـــــــقـــــــول إن  ــانــ ــ ــيــ ــ ــوكــ ــ وخــــــلــــــص لــ
اإلدارة  ملــمــثــلــي  ــرة  ــ ــيـ ــ األخـ ــريـــحـــات  ــتـــصـ »الـ
األمــيــركــيــة تـــدل عــلــى أن واشــنــطــن فــي عهد 
ضــمــن  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ إدراج  تـــنـــوي  ال  ــرامــــب  تــ
ــل أن يـــتـــم وضـــع  ــكـــو، بــ ــع مـــوسـ الــصــفــقــة مــ
ــا كـــشـــرط  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــســـويـــة الـــــنـــــزاع شــــــرق أوكـ
مسبق لــلــتــفــاوض«. ومـــع هـــذا الــتــحــول في 
ــرامـــب تـــجـــاه روســــيــــا، بـــدأت  لــهــجــة إدارة تـ
ــلـــني« فــي  ــمـــواقـــف »رجــــــل الـــكـــرمـ اإلشــــــــادة بـ
البرامج  عناوين  عن  تغيب  األبيض  البيت 
أحد  وعــاد  الــروســي.  بالتلفزيون  الدعائية 
يشبه حلقاته  األكــثــر شعبية  البرامج  هــذه 
فــي عهد أوبــامــا ومــا اتسمت بــه مــن أجــواء 
آخــر حلقاته،  لتتضمن  الـــبـــاردة«،  »الــحــرب 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، تــقــريــرًا »يــفــضــح قــنــاة 
دعــائــيــة وعــدائــيــة أمــيــركــيــة جــديــدة ناطقة 
باللغة الروسية ومدونني معادين لروسيا 
فــي الـــخـــارج«. مــع الــعــلــم أن الــبــرنــامــج ذاتــه 
استمر على مدى أشهر في تمجيد ترامب، 
مـــركـــزًا عــلــى نــجــاحــاتــه فـــي مــجــال األعــمــال 
إخــفــاقــات منافسته  مــقــابــل  وبــراغــمــاتــيــتــه 
هذا  وجــاء  كلينتون.  هياري  الديمقراطية 
التحول في خطاب اإلعام الرسمي الروسي 
نبأ  »بلومبرغ«  وكالة  تناول  مع  بالتزامن 
مــفــاده، بــأن الكرملني وجــه وســائــل اإلعــام 
الحكومية بالكف عن مدح ترامب، متخوفًا 
مـــن انــتــهــاج واشــنــطــن ســيــاســة غــيــر وديـــة 
الصحافي  السكرتير  أن  إال  موسكو.  تجاه 
نفى  بيسكوف،  دميتري  الروسي،  للرئيس 
ــك بـــشـــدة، مــعــتــبــرًا أن الــخــبــر »مـــفـــبـــرك«.  ذلــ
ووفقًا لقاعدة »ميديالوجيا« لرصد وسائل 
اإلعام، فقد انخفض عدد مرات ذكر ترامب 
الــروســيــة، من  الرئيسية  الــتــســع  بــالــقــنــوات 
141 مــرة فــي 5 فبراير/شباط إلــى 116 في 

12 فبراير و35 مرة فقط في 19 فبراير.

تعثر على مرشح أفضل من ماكرون بكوابح 
فــرانــســوا  فيها  أخــاقــيــة يتحكم  وضــمــانــات 
بايرو. وال يكفي من أجل التخفيف من طابع 
قــرار بــايــرو، أن ينهال  املــفــاجــأة التي خلقها 
عليه قياديو اليمني، ويتهمونه، وهو املرشح 
وابتاعه  اندثاره  من  ِلق 

َ
والق للوسط  الدائم 

يــســارًا، وهم  بامليل  املحافظ،  اليمني  قبل  من 
الذين يصفون فيون بمرشح اليمني والوسط 
فيون  إعـــان  بعد  استمالته،  مــعــًا، وحــاولــوا 
مرشحًا رسميًا لليمني والوسط، ولم ُيفلحوا 
ــديـــدة، وغـــيـــر الــقــابــلــة  بــســبــب الــكــراهــيــة الـــشـ
لــلــمــصــالــحــة، لـــســـاركـــوزي وألنــــصــــاره تــجــاه 
 فــرانــســوا بــايــرو، كما 

ّ
بــايــرو. وللحقيقة فـــإن

يــقــول كــثــر، وبــضــغــط خــفــي مـــن حــلــيــفــه أالن 
جــوبــيــه، كــاد أن يتحالف مــع فــيــون ويبحث 

تقرير

■  فر حوالى 217.000 شخص منذ بدء الهجوم على #املوصل في 17 
أكتوبر.

■  شاهدة عيان #منقول #أبوسليم: معقولة 3 حكومات في #ليبيا 
ومفيش وحدة منهن تنقذنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم #حفظ_

الله_طرابلس #طرابلس

■  الذخيرة جاية بي فلوس الشعب. املتقاتلني يخلصوا من فلوس 
الشعب. ساحة الحرب مناطق سكنية ومنازل الشعب يموت الشعب  

#ليبيا #أبوسليم

■  #اليمن بعد استحالة الحل العسكري قريبًا سيسقط الحوثي بإيدي 
أبناء صنعاء بعد تفشي الفقر والنهب والتصفيات التعسفية ألعيان 

ومشايخ القبائل

الرئيس #محمود_عباس يلتقي بمتسابقي  #عرب_آيدول في بيروت. 
ليس عندي مشكلة مع الفن، إنما سؤالي: هل التقاهم قبل زيارته مخيمات 

الاجئني أم بعدها؟!

■ زج منصات مؤمنة ببقاء األسد ونظامه من قبل دي ميستورا في #جنيف 
هو استهانة بدم نصف مليون شهيد ومئات املعتقلني في سجون األسد 

وآالف املهّجرين.

■ غياب مطلب رحيل األسد ونظامه وإخراج املعتقلني، وخروج املليشيات 
األجنبية، سيؤدي لفشل أي مفاوضات، واستمرار سلسلة #جنيف 

واستباحة الدم السوري.

■ #العبادي: وجهنا القوة الجوية لضرب مواقع #داعش داخل األراضي 
السورية. حتى العبادي؟؟؟؟ 

■ أنا بحاول اتخيل مدى الرعب اللي في املطلق األقباط عايشني به في 
مصر.. ولكن اللي بيحصل ألقباط العريش ده فزع بجد

■ #السيسي ال يري ف #مصر إال جيش شرطة قضا ومش شايف في 
شبابها إال طلبة الكليات العسكرية

■ ترامب يلهو بكل شيء. حتى الديمقراطية لم تعد مضمونة في عهده. 

يانيك  الرئاسية،  االنتخابات  الفرنسي في  )الخضر(  البيئة  أعلن مرشح حزب 
جادو، انسحابه من السباق الرئاسي وتأييده مرشح اليسار بونوا هامون، 
وعلى  بالرئاسة.  االحتفاظ  في  المتعثر  اليسار  حظوظ  تعزيز  في  أمًال 
البعض  اعتبر  ــرأي،  ال استطالعات  في  جادو  شعبية  تدني  من  الرغم 
هذه الخطوة لصالح اليسار المنقسم. وكان جادو قد فاز بترشيح حزبه 
التي جرت  التمهيدية للحزب  الثانية من االنتخابات  للرئاسيات في الدورة 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

مرشح الخضر ينسحب لهامون

السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
Saturday 25 February 2017


