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لقتال »داعش«

»جنيف 5« بال آمال كبيرة

استغل وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، مشاركته في اجتماع للتحالف الدولي 
لقتال »داعش«، عبر  األميركية  االستراتيجية  لإلعالن عن مالمح  أمس،  في واشنطن 
زيادة الضغط على التنظيم، وإقامة »مناطق استقرار آمنة« إلعادة الالجئين، وذلك 

بالتزامن مع عملية إنزال أميركية غربي الرقة

واشنطن ــ العربي الجديد

كل املؤتمر الدولي ملحاربة تنظيم 
ّ

ش
»الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــــش(، الــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه الـــعـــاصـــمـــة األمــيــركــيــة 
ــة، إضـــافـــة  ــ ـــ ــاء بـــحـــضـــور 67 دول ــ ــعـ ــ أمـــــس األربـ
إلــى الــواليــات املــتــحــدة، والـــذي ُيــعــّد األول من 
نــوعــه مــنــذ تسلم الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
لواشنطن كي  فــرصــة  مــهــام منصبه،  تــرامــب، 
ــا عــــن الــســيــاســة  ــر وضــــوحــ ــثـ تــعــلــن بــشــكــل أكـ
وخصوصا  املنطقة،  فــي  الــجــديــدة  األميركية 
لجهة رؤيتها القائمة على تازم الحربني في 
سورية والعراق على تنظيم »داعش«. والافت 
مع  ترافقت  أمــس  األميركية  التصريحات  أن 
قرب  متزايدة عن  أميركية  مؤشرات عسكرية 
إطــــاق مــعــركــة الـــرقـــة، إذ تـــزامـــن املــؤتــمــر مع 
عملية إنزال قامت بها طائرات أميركية غرب 
مدينة الرقة الستعادة سد الطبقة عبر تقديم 

»قوات سورية الديمقراطية«. دعم مباشر لـ
ــلــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي ريــكــس  وأعــ
ــتــــحــــدة ســتــزيــد  الــــــواليــــــات املــ تـــيـــلـــرســـون أن 
و»الــقــاعــدة«  »داعـــش«  تنظيمي  الضغط على 
ــقـــرار مــؤقــتــة«  ــتـ وتــعــمــل إلقـــامـــة »مـــنـــاطـــق اسـ
ملــســاعــدة الــاجــئــني على الــعــودة إلــى ديــارهــم 
في املرحلة املقبلة من املعركة ضد التنظيمني، 
وهــو الــطــرح الــذي كــان تــرامــب قــد قــّدمــه خال 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع املــلــك الـــســـعـــودي ســلــمــان 
بــن عبد الــعــزيــز فــي بــدايــة واليــتــه، حــني طلب 
السعودي دعم  العاهل  األميركي من  الرئيس 

املناطق اآلمنة في سورية تحديدًا.
ــه خـــــــال اجــــتــــمــــاع مـــســـؤولـــي  ــ وفـــــــي كـــلـــمـــة لــ
التحالف الدولي ضد »داعش« أمس في وزارة 
إن باده  الخارجية األميركية، قال تيلرسون 
»ستزيد الضغط على تنظيم داعش والقاعدة، 
وســــوف تــعــمــل عــلــى إقـــامـــة مــنــاطــق اســتــقــرار 

ــــاق  ــن خــــــال اتــــفــــاقــــات لــــوقــــف إطـ ــ مـــؤقـــتـــة مـ
الــنــار مــن أجــل الــســمــاح بــعــودة الــاجــئــني إلى 
ديارهم«، من دون أن يتطرق إلى املواقع التي 
املناطق  تلك  املتحدة إلقامة  الواليات  تخطط 

اآلمنة فيها.
ــلـــن الـــوزيـــر األمـــيـــركـــي أن »كــــل مــعــاونــي  وأعـ
ــــش( أبــــو بــكــر الــبــغــدادي  ــيـــم تــنــظــيــم داعــ )زعـ
ــر  ــدبـ ــل املـ ــقـ ــعـ ــمـــن فـــيـــهـــم الـ ــا، بـ ــبـ ــريـ ــقـ ــلــــوا تـ ــــتــ
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يلقى  وأن  وبــــاريــــس.  بـــروكـــســـل  ــــداءات  ــتـ ــ العـ
وأكد  وقــت«.  نفسه مسألة  املصير  البغدادي 
ــهـــود فــي  ــرامــــب مــســتــعــد لــتــكــثــيــف الـــجـ أن تــ
محاربة »داعش«، مشيرًا إلى أن هدف اإلدارة 
األميركية هو القضاء على التنظيم من خال 
العمليات العسكرية، معلنا أن باده ستضم 
الــشــام( إلى  الــنــصــرة« )فــتــح  عناصر »جبهة 
قائمة أهــداف العمليات العسكرية. ونّبه في 
ــــرورة »مــكــافــحــة أفــكــار  الـــوقـــت نــفــســه إلـــى ضـ
باإلضافة  املــســاجــد«،  فــي  املتطرفة  التنظيم 
إلـــى حــديــثــه عــن »اتـــبـــاع وســائــل حــديــثــة في 
اإلنــتــرنــت«،  شــبــكــات  عــلــى  التنظيم  مكافحة 

على حد قوله.
ــيــــركــــي، إن تـــركـــيـــا نــفــذت  وقــــــال الــــوزيــــر األمــ
عمليات مهمة للقضاء على »داعش«، شمالي 
سورية. وأضاف في كلمته: »حلفاؤنا األتراك 
حــــرروا عــشــرات املــــدن والــبــلــدات مــن داعـــش، 
املحافظة  والــعــراق، واستطاعوا  فــي ســوريــة 
عـــلـــيـــهـــا«. ولـــفـــت إلـــــى جـــمـــع بــــــاده مــلــيــاري 
دوالر، لــدعــم املــنــاطــق املـــحـــررة مــن »داعـــش« 
ــن أن واشــنــطــن  ــلـ ــــراق. وأعـ ــعـ ــ ــة والـ ــوريـ فـــي سـ
العسكرية  املـــوارد  املائة من  بـــ75 في  تساهم 
في الحرب الدائرة ضد التنظيم، في البلدين 
األكــثــر تــضــررًا مــن نــشــاطــه. وعــّبــر تيلرسون 
عن أمله بوجود مرحلة جديدة من االستقرار 
باملنطقة، بعد التخلص من »داعش«، مشيرًا 
إلــــى حــــرص واشـــنـــطـــن عــلــى تــســهــيــل عـــودة 

وإعــادة  مناطقهم،  إلــى  والاجئني  النازحني 
إعـــمـــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــيــهــا، بــعــد تحقيق 

األعمال العسكرية أهدافها.
الـــكـــام األمـــيـــركـــي عـــن تــصــعــيــد الـــحـــرب ضد 
تنظيم »داعش«، تزامن مع عملية إنزال غربي 
»العربي  لـ أمــس. وقالت مصادر محلية  الرقة 
الجديد« إن طائرات أميركية تابعة للتحالف 
الدولي قامت بعملية إنزال جنود من »مشاة 
الــفــرات فــي منطقة  البحرية« بالقرب مــن ســد 
ــادر أن الــعــمــلــيــة  ــ ــــصـ ــــت املـ ــحـ ــ الـــطـــبـــقـــة. وأوضـ

محمد أمين

تــنــطــلــق جــــولــــة جــــديــــدة مــــن مــــســــار جــنــيــف 
السورية والنظام  املعارضة  التفاوضي، بني 
اليوم، على  الجمعة بعدما كانت مقررة  غدًا 
قاعدة السال األربــع التي تم االتفاق عليها 
السابقة، وهي قضايا  املفاوضات  في جولة 
واإلرهــاب،  والدستور،  واالنتخابات،  الحكم، 
في وقت ال تبدي فيه املعارضة تفاؤاًل كبيرًا 
قبل انطاق املــفــاوضــات، وهــو األمــر الــذي ال 
الــرغــم مــن حديثها  تبتعد روســيــا عنه على 
ــأتـــي  عــــن »لـــحـــظـــة حــــاســــمــــة« لـــلـــتـــســـويـــة. وتـ
هــذه الــجــولــة على وقــع مــعــارك محتدمة في 
العاصمة دمشق، وفي ريف حماة الشمالي، 
مـــن املـــتـــوقـــع أن تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى جــولــة 
جــنــيــف، إذ قـــد يـــحـــاول وفـــد الــنــظــام إلــصــاق 
تهم نسف اتفاق التهدئة باملعارضة. وتؤكد 
ــرارات  ــقـ املـــعـــارضـــة أن ســاحــهــا الــرئــيــســي الـ
الــدولــيــة الــتــي تــدعــو إلــى حــل سياسي يقوم 

اســـتـــهـــدفـــت تــحــصــيــنــات عـــســـكـــريـــة لــتــنــظــيــم 
ــــو هـــريـــرة  ــــرى أبـ »داعــــــــش« فــــي مـــنـــاطـــق فــــي قـ
الرقة وشرق  مدينة  غرب  واملشيرفة  والكرين 
مدينة الطبقة، بالقرب من طريق الرقة حلب. 
فــي محيط  اشتباكات  مــع  العملية  وتــزامــنــت 
واملليشيات  التنظيم  عناصر  بــني  املنطقتني 
ــكـــرديـــة الـــتـــي تـــحـــاول الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه سد  الـ
الــفــرات ونــهــر الــفــرات وطــريــق حلب الــرقــة من 
ريف الطبقة الشمالي بدعم التحالف الدولي.

الـــدفـــاع  فـــي وزارة  قــــال مـــســـؤولـــون  بــيــنــمــا 
األميركية إن التحالف الذي تقوده الواليات 
املتحدة قــام بعملية إنــزال جــوي لقوات من 
ووفــر  الطبقة  قــرب  الديمقراطية«  »ســوريــة 
لــهــا نـــيـــرانـــا لـــلـــدعـــم. وقـــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
غالواي،  رانكاين  أدريــان  امليجر  البنتاغون 
ــو األمـــيـــركـــي  ــجــ ــــن ســــــاح الــ إن طـــــائـــــرات مـ
ــراد مــن »قــــوات ســوريــة  ــخــدمــت لنقل أفــ
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الــديــمــقــراطــيــة« فــي مــحــاولــة الســتــعــادة سد 
بشأن  تفاصيل  املتحدث  يقدم  ولــم  الطبقة. 
حــجــم الــقــوات الــتــي نقلت إلـــى الــطــبــقــة. كما 
لوكالة  البنتاغون  في  أميركي  أكــد مسؤول 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ـــوات األمـ ــقـــ ــ الــ بــــــــرس« أن  »فــــــرانــــــس 

استخدمت املدفعية في هذه العملية.
من جهتها، قالت »قوات سورية الديمقراطية« 

مجددة  ذي مصداقية،  انتقال سياسي  على 
التأكيد أن هذا الحل خيارها االستراتيجي، 
املفتاح للقضاء على اإلرهــاب، وتهيئة  وهو 

الباد ملسار ديمقراطي حقيقي.
من جهته، ال يزال املوفد األممي ستيفان دي 
ميستورا يسعى لحشد تأييد دولي وإقليمي 
لتحقيق تقّدم في جنيف 5، إذ يقوم بزيارات 
مــتــاحــقــة لـــعـــواصـــم لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر في 
القضية السورية، على أن يكون دي ميستورا 
الــجــمــعــة فـــي جــنــيــف، إثــــر عـــودتـــه مـــن جــولــة 
الرياض، ثم موسكو وانقرة.  إلى  أواًل  قادته 
كـــمـــا مــــن املــــقــــرر أن يــطــلــع املـــبـــعـــوث األمـــمـــي 
املــفــاوضــات، أثناء  الــقــادة العرب على نتائج 
الحالي.  الشهر  أواخـــر  عمان  فــي  اجتماعهم 
وبعدما كان من املقرر أن تنطلق املفاوضات 
اليوم الخميس، أعلن نائب املتحدث الرسمي 
باسم األمني العام لألمم املتحدة فرحان حق، 

أنها ستبدأ الجمعة.
والتقى املبعوث األممي أمس وزير الخارجية 
الذي  الروسي سيرغي الفــروف في موسكو، 
الجولة  شــدد على ضــرورة تحقيق تقّدم في 
الحالية. ووصف الفروف الوضع الحالي في 
التسوية السورية بأنه »لحظة حاسمة«، داعيا 
إلــى تثبيت الــتــقــّدم »الــهــش« الــذي تحقق في 
الجولة األخيرة من مفاوضات جنيف. وشدد 
تقّدم  لتحقيق  الجهود  على ضــرورة تضافر 
حـــول املـــســـارات األربــعــة املــحــددة للتفاوض، 
ــــي مـــســـائـــل صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور الـــســـوري  وهـ
املرحلة  الجديد وإجــراء االنتخابات وإطــاق 
االنتقالية ومحاربة اإلرهــاب. وأضــاف: »تعد 
هــذه الــســال مــن املطالب الــضــروريــة الـــواردة 
في القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس األمن 
الـــدولـــي«، مــشــددًا عــلــى أهــمــيــة املــســاهــمــة في 

تطبيق بنود القرار رقم 2254.
بـــــــدوره أعــــــرب دي مـــيـــســـتـــورا عــــن قــلــقــه مــن 
تصعيد األوضاع امليدانية في سورية خال 

في بيان على موقع للتواصل االجتماعي إن 
الــعــمــلــيــة تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
كما  الــفــرات.  نهر  االستراتيجية عند  الطبقة 
قال قيادي في »قــوات سورية الديمقراطية« 
لوكالة »فرانس برس« إن قوات مشاة البحرية 
األميركية )املــاريــنــز( »نــفــذت مــع عناصر من 
إنـــزااًل جويا من  الديمقراطية  قــوات ســوريــة 
املروحيات في ثاث قرى جنوب نهر الفرات 
هــي أبـــو هــريــرة ومــشــيــرفــة ومحمية الــثــورة 
بهدف التقدم باتجاه مدينة الطبقة«. وتبعد 
القرى حوالى 15 كيلومترًا غرب مدينة  تلك 
الطبقة. وأشار املصدر الى أن عناصر أخرى 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« عــبــرت بحيرة  مـــن »ســـوريـ
ــزال  ــد فـــي زوارق لــتــصــل الـــى مــكــان اإلنــ األســ

لدعم الهجوم.
وفــي السياق ذاتـــه، أكــد العضو فــي تنسيقية 
»العربي  »الرقة تذبح بصمت« حسام عيسى لـ
تحصينات  استهدفت  العملية  أن  الــجــديــد«، 
لتنظيم »داعش« بالقرب من سد الفرات والتي 
ــه تـــقـــدم الـــــــزوارق الـــتـــي تحمل  وقـــفـــت فـــي وجــ
عناصر من املليشيات الكردية من جهة قلعة 
جــعــبــر بــاتــجــاه ريـــف مــديــنــة الــطــبــقــة، إضــافــة 
الطريق  على  املتمركزة  التحصينات  لضرب 

الواصل بني الطبقة والرقة والرقة وحلب.

األيــام القليلة املاضية، لكنه أمــل في وصول 
إلــى جنيف للمشاركة  املــدعــوة  الــوفــود  كافة 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــفــــاوضــــات، مــعــتــبــرًا أن املـ فــــي املــ
املفاوضات تؤكد عزم األطــراف على تحقيق 
تقّدم في التسوية السياسية. وأكد أن السال 
األربع التي تحدث عنها الفروف ستكون في 
صلب املناقشات في جنيف في سياق تنفيذ 
وأعلن دي  وبيان جنيف.   2254 القرار  بنود 
ميستورا أنه سيغيب عن انطاق املفاوضات، 
ــاملــــشــــاورات في  وربـــــط تـــأخـــره بــانــشــغــالــه بــ
موسكو وأنقرة، في سياق املساعي لتحقيق 

تقّدم في العملية السياسية.
ـــر مـــــع نـــظـــيـــره  ــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي آخــــ وفـ
ــار شــي  ــونـ ــيـ ــن الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـ مــ
ــلــــن الفــــــــروف أن مــوســكــو  أوكــــيــــتــــونــــدو، أعــ
ســتــواصــل الــحــوار مــع تــركــيــا حـــول ضـــرورة 
إشـــراك األكـــراد فــي مفاوضات جنيف. وقــال 
إنه بحث مع دي ميستورا التحضير لجولة 
ــأمــــني تــمــثــيــل واســــع  جـــنـــيـــف و»ضـــــــــــرورة تــ
املــفــاوضــات«،  هــذه  فــي  السورية  للمعارضة 
ــأمـــني مــشــاركــة  ــــروري تـ ــــضـ ــن الـ ــ مــضــيــفــا: »مـ
لــيــس فــقــط مــجــمــوعــتــي مــوســكــو والــقــاهــرة، 
بــل وكــذلــك مــجــمــوعــتــي أســتــانــة وحميميم. 
ومن املهم جدًا إيجاد حل إلشراك األكراد في 

مفاوضات جنيف«.
وأعـــلـــن الفـــــروف أن مــوســكــو تــحــتــرم مــوقــف 
الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــــذي قــــرر عــــدم اســتــقــبــال 
املــبــعــوث األمــمــي، إال أنـــه أشـــار إلـــى ضـــرورة 
الــحــوار. واعتبر أنــه يمكن إيــجــاد عيوب في 
أزمة  عمل أي مسؤول دولــي مكلف بتسوية 
أن موسكو تدعم جهود  معقدة جــدًا، مؤكدًا 
إلــى إقــامــة حــوار  الـــذي يسعى  دي ميستورا 
مباشر بني أطراف النزاع السوري، وقال إنه 
ال يمكن االستغناء عن ذلــك الــحــوار. وأعــرب 
إليه مفاوضات  مــا توصلت  أن  فــي  أمله  عــن 
أســـتـــانـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــوضـــوع الــدســتــور، 

في غضون ذلك شن طيران التحالف الدولي 
غـــــارات عــــدة عــلــى مــديــنــتــي الـــرقـــة والــطــبــقــة 
متسببا بسقوط قتلى وجرحى ودمار كبير، 
الــتــوالــي، إذ أسفر  الــثــالــث على  وذلـــك لليوم 
القصف املكثف خال يومي االثنني والثاثاء 
عــن وقـــوع عــشــرات الــضــحــايــا بــني املــدنــيــني، 
النزوح  الــذيــن يمنعهم تنظيم »داعـــش« مــن 
خارج املدينة. واستهدفت طائرات التحالف 
الدولي فجر الثاثاء مدرسة البادية الواقعة 
الــرقــة، ما  في بلدة املنصورة غــرب محافظة 
أدى إلى وقوع عدد غير محّدد من الضحايا 

جراء هذا االستهداف. 
»الــعــربــي  ــادر مــحــلــيــة أّكــــــدت لـــ غــيــر أن مـــصـ
الــجــديــد« أن عـــدد األشـــخـــاص املــقــيــمــني في 
املـــدرســـة هــم 50 عــائــلــة يـــتـــراوح عــددهــا بني 
املــدنــيــني  مــن  جميعهم  شــخــص،  و300   200
الــنــازحــني مــن أريـــاف الــرقــة وحمص وحلب. 
وأفـــاد املــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان أن 
الغارة أدت إلى مقتل 33 شخصا من عائات 
نـــازحـــة مـــن الـــرقـــة وحــلــب وحـــمـــص. غــيــر أن 
وزارة الدفاع األميركية قالت في بيان أمس 
ــل عـــلـــى أن الــضــربــة  ــ ــنـــاك دالئــ ــه لــيــســت هـ ــ إنـ
ــن ســـقـــوط ضــحــايــا  ــرت عــ ــفــ ــد أســ ــة قــ ــويـ ــجـ الـ
مدنيني، لكنها ستجري املزيد من التحريات.

ــات فــي  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى تـــحـــريـــك املـ
جنيف. واعتبر الوزير الروسي أن »محاوالت 
املسلحني توسيع نطاق أنشطتهم في سورية 
تــهــدف إلـــى تــقــويــض مــفــاوضــات الــســام في 
»مشرفني خارجيني  أن  إلــى  جنيف«، مشيرًا 
عشية  بــذلــوا  املسلحة  الــســوريــة  للمعارضة 
االجــتــمــاع األخــيــر فــي كــازاخــســتــان قــصــارى 
جهدهم للحيلولة دون قدومها إلى أستانة«.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــدًا ال يــنــتــظــر حـــدوث  صــحــافــيــة أمــــس، إن أحــ
»مـــعـــجـــزة« خــــال مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، »ألن 
السبب  ولــهــذا  وصعبة،  جــدًا  معقدة  املسألة 
بالتحديد علينا أن نكون أكثر تصميما وأن 

على  نكون  لكي  السياسية  بـــاإلرادة  نتحلى 
الطريق الصحيح«.

مقابل ذلـــك، أكــد أحــد أعــضــاء وفــد املعارضة 
ــديــــد« أن ســـاح  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــاوض لــ ــ ــفـ ــ املـ
املعارضة في املعركة السياسية هو القرارات 
الــســيــاســي  الــحــل  الــصــلــة، وأن  الــدولــيــة ذات 
الــذي ال نحيد عنه«،  »خيارنا االستراتيجي 
الدولي بات يــدرك هذه  مضيفا أن »املجتمع 
الحقيقة«. ويفتح دي ميستورا أمام املعارضة 
الــســوريــة والــنــظــام، ساله األربـــع التي اتفق 
عليها الطرفان في الجولة السابقة، في تقّدم 
إجـــرائـــي مــهــم يــوضــح حـــرص األمـــم املتحدة 
والقوى الفاعلة في امللف السوري، على إنجاز 
واالنتخابات،  الحكم،  قضايا  في  جــاد  تقّدم 

ــاب، وهــي القضايا األهــم  والــدســتــور، واإلرهــ
واألبرز، التي تشكل مفاتيح الحل في سورية. 
وأبدت املعارضة »مرونة كبيرة« في الجولة 
املوافقة على إضافة سلة  السابقة من خــال 
وهــي سلة  النظام،  تفاوضية جديدة طلبها 
اإلرهـــــــاب بـــشـــرط الـــقـــيـــام بـــتـــفـــاوض تــراتــبــي 
يحتل االنتقال السياسي مكان الصدارة فيه، 
كما نــّصــت الــقــرارات الــدولــيــة. ولــكــن النظام، 
ــن خــلــفــه املـــوفـــد األمــــمــــي، يـــريـــد تــفــاوضــا  ومــ
متزامنا، من خال فرق فنية، تعمل في الوقت 
نــفــســه عــلــى هــــذه املـــلـــفـــات، فـــي مـــحـــاولـــة من 
الــنــظــام للتهّرب مــن جــوهــر الــتــفــاوض، وهو 
االنتقال السياسي القائم على تشكيل هيئة 
حكم كاملة الصاحيات وفق بيان جنيف 1، 
والقرار الدولي 2218 الذي صدر في أكتوبر/

تشرين األول 2013.
وذكــر أحــد أعضاء مستشاري وفــد املعارضة 
»الــعــربــي الــجــديــد« قــبــيــل تــوّجــه الــوفــد إلــى  لـــ
جــنــيــف، أن دي مــيــســتــورا »يـــحـــاول مــمــارســة 
ــام  ــ ــد أمــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــن خـــــــال الــ ــ ــاســــي مــ ــيــ ــبــــث ســ خــ
املــعــارضــة عــلــى أولـــويـــة االنــتــقــال الــســيــاســي، 
الــنــظــام كاما  الـــروس حلفاء  مــع  يتكلم  فيما 
مــغــايــرًا«. ويــذهــب وفــد املعارضة إلــى جنيف، 
أن مهمته  يـــدرك  فهو  آمـــال منخفض،  بسقف 
شـــاقـــة، فـــي ظـــل إصــــــرار الـــنـــظـــام عــلــى تغيير 
التفاوض برمته. وأفــادت مصادر من  مجرى 
»العربي الجديد«،  وفد املعارضة التفاوضي، لـ
بأنه »ال يوجد تصور واضح عن استراتيجية 
الــتــي  لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات،  األمــــمــــي  الـــفـــريـــق  إدارة 
ستتبني عقب انتهاء لقاءات اليوم الخميس«، 
املباحثات  بجولة  تفاؤلها  »عـــدم  عــن  معربة 
العريضي،  قــال يحيى  الــجــديــدة«. مــن جهته، 
أحــد االســتــشــاريــني املــرافــقــني لــوفــد املعارضة 
إلى جنيف، لوكالة »فرانس برس«، إن »اآلمال 
ــر وعـــدم  مـــحـــدودة بــحــكــم تــعــنــت الــفــريــق األخــ

رغبته باالنخراط الجدي في إيجاد حل«.

أهداف مشتركة لسورية والعراق و»مناطق استقرار 
مؤقتة« لالجئين وأولوية للرقة في المرحلة المقبلة

تيلرسون والعبادي خالل اجتماع التحالف الدولي أمس )نيكوال كام/فرانس برس(

)Getty( واصل دي ميستورا لقاءاته الدولية باجتماع مع الفروف

محمد الفضيالت

استطاعت الحكومة األردنية، وعلى 
مدار أكثر من عامني، خداع األردنيات 

املتزوجات من غير أردنيني، عندما 
أقرت ألبنائهن مزايا خدمية ال ترتقي 
إلى مستوى الحقوق املدنية، لتعرقل 
بذلك نضالهن النتزاع حقهن بمنح 

جنسيتهن ألبنائهن.
يمكن اعتبار الحركة النضالية التي 

قادتها السيدات، والتي أطلقتها 
املنسقة السابقة لحملة »أمي أردنية 
وجنسيتها حق لي«، الراحلة نعمة 

الحباشنة، عام 2006، واحدة 
من أكثر الحركات تنظيمًا وثباتًا 

 في املشهد األردني. ويمكن 
ً
وصالبة

النظر إليها كنموذج يستفيد منه 
غيرها من الحركات إلحداث فرق 

حقيقي على األرض.
عاما الخديعة انتهيا، وعادت 

األردنيات مرة أخرى إلى الشارع 
بعدما اكتشفن أن املزايا الخدمية التي 
منحت ألبنائهن في مجاالت الصحة 
والتعليم واإلقامة واالستثمار والعمل 
وقيادة السيارة، أثبت التطبيق العملي 

أنها ال تتعدى حبرًا على ورق، وأن 
معاناة األبناء تواصلت، كما كانت 

عليه قبل منحهم املزايا.
كان بمقدور الحكومة أن تحافظ 

على الهدوء النسبي الذي أعقب قرار 
منح املزايا الخدمية، لو كانت جادة 
في تطبيق تلك املزايا، والتي أدركت 
السيدات منذ اإلعالن عنها أنها ال 

تلبي الحد األدنى ملطالبهن. لكن 
السيدات وافقن عليها على مضض، 
العتقادهن بأنها أفضل املمكن في 
ظل التعنت الحكومي بشأن مطلب 

منح الجنسية ألبنائهن، وفي ظل 
مزاج سياسي واجتماعي سائد، 
يخّون حتى من يدافع عن حقوق 

السيدات ويتهمه بالتآمر على اململكة 
وهويتها الوطنية.

والخوف من إعطاء األردنيات حق منح 
الجنسية ألبنائهن، له جذور عميقة 
»فوبيا« الوطن البديل. ففي  ترتبط بـ
وقت ال ُيثار فيه جدل كبير بشأن 
عشرات آالف األردنيات املتزوجات 

من جنسيات مختلفة، يحتدم الجدل 
عند النظر إلى األردنيات املتزوجات 
من فلسطينيني، وهن أغلبية من بني 
املتزوجات من غير أردنيني. وتعود 
أسطوانة الوطن البديل والدفاع عن 

حق العودة إلى الواجهة لتبرر محاربة 
مطالب السيدات.

لم يعد خافيًا أن معضلة منح 
األردنيات الجنسية ألبنائهن تبقى بال 

حل بسبب املتزوجات بفلسطينيني. 
لكن نضال السيدات لنيل حقهن 
الدستوري، الذي يعارضه قانون 

الجنسية األردني مع أن هذا القانون 
يخالف نص الدستور، حافظ على 

موقف مبدئي بحل شامل لقضيتهن 
ال يستثني فئة أو جنسية، فواَجْهن 

متحدات خديعة املزايا و»فوبيا« 
الحقوق، بفضل صالبتهن.

تبدأ جولة جديدة 
من مفاوضات جنيف 

غدًا الجمعة، على 
أساس السالل األربع التي 

تم التوافق عليها 
في الجولة السابقة، 

فيما تحضر المعارضة 
المفاوضات وسط آمال 
منخفضة، مقابل دفع 

روسي للتسوية

)الصورة(، خالل مؤتمر  الروسي سيرغي الفروف  الخارجية  أعلن وزير 
صحافي أمس األربعاء، وردًا على سؤال حول توجيه إسرائيل ضربات 
بين  اتفاقًا  هناك  إن  سورية،  في 
تعامل  بــشــأن  ــيــل  وإســرائ ــا  روســي
سورية،  فــي  البلدين  عسكريي 
ستقيّم  مــوســكــو  أن  ــدًا  ــؤك م
باألفعال  ــاق  ــف االت ــذا  ه تنفيذ 
وليس باألقوال. وأشار إلى أن رئيس 
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 
ــزام تــل أبــيــب بهذا  ــت قــد أكــد ال
إلى  األخيرة  زيارته  خالل  االتفاق 

موسكو قبل أيام.

تنسيق روسي إسرائيلي
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  شرق
      غرب
»لجنة المقاطعة«: 

ترهيب عمر البرغوثي 
لن يثنينا

ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــ ــنــ ـــ ــجـ ــ ـــلــ ـــ اعــــــــتــــــــبــــــــرت ال
ــقـــاطـــعـــة، أمــــس  ــلـــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـ
ــاوالت االحـــتـــال  ــحــ األربـــــعـــــاء، أن مــ
تــرهــيــب الـــنـــاشـــط عــمــر الــبــرغــوثــي 
)الصورة(، أقوى مؤشر على اليأس 
ــهــــم، بـــعـــد فـــشـــل نــظــام  ــابــ ــذي أصــ ــ ــ الـ

الهائل  النمو  إبطاء  في  االستعمار 
إس(.  دي  ــــي  )بــ ــقـــاطـــعـــة  املـ لـــحـــركـــة 
وشــــددت الــلــجــنــة عــلــى أن الــتــدابــيــر 
تستطيع  »لن  اإلسرائيلية  القمعّية 
 
ّ
 إلــى أن

ً
وقــف هــذه الحركة«، مشيرة

»الــتــرهــيــب والــقــمــع ال يــؤثــران على 
الحركة الشعبية التي تكسب عقول 

وقلوب الناس«. 
)العربي الجديد(

رفض تحويل جثامين 
الشهداء إلى مقابر 

األرقام
لاحتال  العليا  املحكمة  أصــــدرت 
اإلســرائــيــلــي، أمـــس األربـــعـــاء، قـــرارًا 
احـــتـــرازيـــا بـــعـــدم تــحــويــل جــثــامــني 
الــشــهــداء املــحــتــجــزة فـــي الــثــاجــات 
إلى مقابر األرقــام، وأمهلت حكومة 
االحتال 45 يوما لتوضيح أسباب 
تسليمها  وعــدم  الجثامني  احتجاز 
ــال مــديــر عـــام مــركــز  لــعــائــاتــهــم. وقــ
ــقــــدس لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــقـــانـــونـــيـــة،  الــ
ــاروري، »كــنــا  ــ ــعـ ــ املـــحـــامـــي عـــصـــام الـ
نتوقع أن يكون قرار املحكمة نهائيا 
بخصوص الجثامني، لكن االحتال 
ــقــــرا،ر بــهــدف  يــمــاطــل فـــي إصـــــدار الــ

زيادة معاناة أهالي الشهداء«.
)العربي الجديد(

فلسطينيون في تونس: 
معًا لدعم قضية األسرى

الفلسطينية،  السفارة  من  وفد  دعا 
ومـــــمـــــثـــــلـــــون عــــــــن نــــــــــــادي األســـــيـــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومـــنـــظـــمـــات أهــلــيــة 
فلسطينية، متواجدة في تونس، إلى 
الفلسطينيني.  األســـرى  دعــم قضية 
ــد فــلــســطــيــنــي  ــ ــت يــــــزور وفـ ــ ــــي وقـ وفـ
ــبــــوع  ــاء ذكـــــــــرى أســ ــ ــيــ ــ ــــس، إلحــ ــونــ ــ تــ
م 

ّ
نظ الفلسطيني،  واألرض  األســيــر 

التونسية،  للمرأة  الوطني  االتحاد 
مــســاء أول مــن أمــــس، لــقــاء إعــامــيــا 
األســرى، وعرض  للتعريف بقضية 
التونسي  التضامن  أنشطة أسبوع 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــتــواصــل حتى 

الرابع من أبريل/نيسان املقبل.
)العربي الجديد(

الخارجية الفلسطينية: 
نتنياهو يحاول فرض 

االستيطان على واشنطن
ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
ــوزراء  ــ ــاء، أن رئــيــس الـ ــعــ أمـــس األربــ
ــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
ف إمكانياته وعاقاته، وقدرته 

ّ
يوظ

مواقف  على  للتأثير  اإلقــنــاع،  على 
الدولية، واملوقف  الدول واملنظمات 
األمــــــيــــــركــــــي بــــــشــــــأن االســــتــــيــــطــــان 
ــي بـــيـــان،  ــرت، فــ ــبــ ــتــ ــا. واعــ خـــصـــوصـ
أن نــتــنــيــاهــو يــعــمــل عـــلـــى »وضــــع 
العراقيل أمام الجهود التي تبذلها 
دونــالــد  األمـــيـــركـــي،  الــرئــيــس  إدارة 
ــاء عـــمـــلـــيـــة الــــســــام،  ــ ــيـ ــ تـــــرامـــــب، إلحـ
وإطـــــــــــاق مـــــفـــــاوضـــــات جـــــــــادة بــني 
والفلسطيني،  اإلسرائيلي  الطرفني 

وذلك عبر تمسكه باالستيطان«. 
)العربي الجديد(

توتر على الحدود 
السورية التركية

ــيــــة، أمـــس  ــتــــركــ أطـــلـــقـــت الـــــقـــــوات الــ
األربعاء، النار على منطقة يسيطر 
ــال غــربــي  ــمـ عــلــيــهــا األكــــــــراد فــــي شـ
أحـــد جنودها  بــعــد مقتل  ســوريــة، 
بــرصــاصــات أطلقها قــنــاص. وقــال 
الــجــيــش الــتــركــي إن الــجــنــدي قتل 
قناص  برصاص  هاتاي  إقليم  في 
عبر الحدود من عفرين في سورية، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــلــيــشــيــات 
ردوا  جــنــوده  أن  الــكــرديــة، مضيفا 

بإطاق النيران.
)رويترز(

عدنان علي

قبل ساعات من انطاق الجولة الخامسة 
ــن مــــفــــاوضــــات جــنــيــف الــــســــوريــــة بــني  مــ
التطورات  تسارعت  والنظام،  املعارضة 
العسكرية من دمشق إلى حماة، ومناطق 
ــــرى، وفـــق إيـــقـــاع يــبــدو مــنــّســقــا جعل  أخـ
زمــــام املـــبـــادرة بــيــد الــفــصــائــل املــعــارضــة 
للنظام التي وّجهت له ضربات قوية في 
أي  باتت حصينة على  أنها  ظــن  معاقل 
الحصار  من  بعد شهور طويلة  هجوم، 
والضربات الجوية وسياسات التهجير 

إزاء تلك املناطق.
وعــلــى غـــرار االنــدفــاعــة الــســريــعــة ملعركة 
ــلــــت الـــفـــصـــائـــل إلـــى  دمــــشــــق، الـــتـــي أوصــ
مشارف حي العباسيني، بعد سيطرتها 
ــه الــــــذي يـــوصـــل دمـــشـــق مــع  عـــلـــى كــــراجــ
في  الفصائل  سيطرت  املحافظات،  بقية 
العديد من  حماة، خــال 24 ساعة، على 
املـــدن والــبــلــدات والــنــقــاط العسكرية في 
مــحــافــظــة حـــمـــاة، وفــــق خـــط ســيــر يتجه 
نحو مدينة حماة نفسها، التي تسيطر 
عليها قوات النظام، وفي ظل تصّدعات 
فــي صــفــوف األخــيــرة الــتــي ســارعــت إلــى 
إخاء مواقعها، مع حد أدنى من القتال.

وتواصلت معركة دمشق، أمس األربعاء، 
ــيــــرة أقـــــــل، وذلـــــــك بـــعـــد تــمــّكــن  ولــــــو بــــوتــ
الــفــصــائــل مـــن اســتــرجــاع املــنــاطــق الــتــي 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا فــــي هــجــومــهــا األول، 
واســــتــــعــــادهــــا الـــنـــظـــام لـــبـــعـــض الــــوقــــت. 
وتجددت املواجهات، أمس األربعاء، في 
مــنــطــقــة كـــراجـــات الــعــبــاســيــني، فـــي حني 
الرئيسي  الفصيل  الرحمن«،  »فيلق  أكــد 
املـــشـــارك فـــي املـــعـــركـــة، الـــتـــزام الــفــصــائــل 
ــة املــتــعــلــقــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ بـــجـــمـــيـــع األعـــــــــــراف الـ

باملعارك والنزاعات. 
مــن جهتها، صــّعــدت قـــوات الــنــظــام من 
ــة فـــي حيي  ــعـــارضـ قــصــفــهــا ملــنــاطــق املـ
جوبر والقابون ومجمل أحياء الغوطة 
الشرقية. وقال املرصد السوري لحقوق 
اإلنـــســـان، إن طــيــران الــنــظــام والــطــيــران 
ــارة  ــ ــن 140 غـ ــ أكــــثــــر مـ ــــا 

ّ
ــــي شــــن ــــروســ الــ

اســتــهــدفــت فـــي مــعــظــمــهــا حـــي جــوبــر، 
بــاإلضــافــة إلــى حــي الــقــابــون ومــزارعــه. 
ــــي  ــــروســ ــا اســـــتـــــأنـــــف الــــــطــــــيــــــران الــ ــ ــمـ ــ كـ

والـــســـوري الـــغـــارات الــجــويــة عــلــى مــدن 
ــة، خــــصــــوصــــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ الـ
فــي محاولة مستميتة  وعــربــني،  جوبر 
ــــوات الــنــظــام الســـتـــرجـــاع منطقة  مـــن قـ
الـــكـــراجـــات واملــعــامــل الــصــنــاعــيــة. وفــي 
سياق متصل، كشفت وكالة أنباء »آكي« 
استخدمت  الفصائل  أن  عــن  اإليطالية 
ــارك دمـــشـــق،  ــعــ تــقــنــيــات حـــديـــثـــة فــــي مــ
اســتــطــاعــت مــن خــالــهــا الــســيــطــرة على 
املدينة. ونقلت  العباسيني وسط  كــراج 
ــل قـــوات  ــ الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــادر مـــن داخـ
في  الفصائل  هــجــوم  إن  قولها  الــنــظــام 
دمشق ترافق مع عملية تشويش كبير 
على أجهزة تنصت النظام، وانقطاعات 
التي  اإللكترونية  التواصل  أجهزة  في 
تمتلكها قــوات النظام، ووســط تحويم 
طائرات مراقبة ُمسّيرة عن ُبعد، لم يكن 
يمتلكها مقاتلو الفصائل من قبل، وفق 
تأكيد هــذه املــصــادر. وفــي إطــار التقدم 
الــــذي تـــحـــرزه الــفــصــائــل عــلــى أكــثــر من 
جـــبـــهـــة، ســـيـــطـــرت فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة، 
ــلـــى مــــفــــرق املــحــســا  أمـــــس االربــــــعــــــاء، عـ
االســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي الــقــلــمــون الــشــرقــي 
بــــريــــف دمــــشــــق، عـــقـــب اشـــتـــبـــاكـــات مــع 

تنظيم »داعش« . 
الــتــي  ــارك  ــعــ املــ هــــذه  أن  ــبـــون  مـــراقـ ورأى 
ــبــــادرة  أخــــــذت فــيــهــا الـــفـــصـــائـــل زمــــــام املــ
وحـــقـــقـــت نــــجــــاحــــات مـــلـــحـــوظـــة، تــكــســر 
الصورة التي حاول النظام تكريسها في 
الــفــتــرات األخـــيـــرة، ال سيما بــعــد معركة 
حـــلـــب، بـــــأن املــــعــــارضــــة بـــاتـــت مــهــزومــة 
عسكريا وأن النظام هو املنتصر، ويجب 
بناء العملية السياسية سواء في جنيف 

أم أستانة على هذا األساس.
ــق، تــشــهــد  ــ ــشـ ــ وفــــــي مـــــــــــوازاة مـــعـــركـــة دمـ
ــاة إعـــــانـــــات مـــتـــتـــالـــيـــة مــن  ــمــ مــــعــــارك حــ
تحقيق  عــن  العسكرية  الفصائل  جــانــب 
النظام. وقالت مصادر  قــوات  تقدم على 
»العربي الجديد« إن الفصائل  ميدانية لـ
الشيحة  تلة  على  السيطرة  مــن  تمكنت 
وقرية أرزة، والتي تقع على بعد خمسة 
العسكري،  حــمــاة  مــطــار  مــن  كيلومترات 

كما تمت السيطرة على قرية معرزاف.
ولم تعلن الفصائل عن هدف محدد لهذه 
املعارك  سير  أن  غير  اآلن،  حتى  املعركة 
مــديــنــة حماة  نــحــو  توجهها  إلـــى  يشير 
ومطارها العسكري، وقبلهما جبل زين 

العابدين االستراتيجي.
لــفــتــت مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي املــعــارضــة 
إلى أن معارك حماة تتم بالتنسيق مع 
العاصمة  فــي  تــحــديــدًا  الــجــبــهــات،  بقية 
دمشق التي تشهد معركة أخرى حققت 
فيها الــفــصــائــل تــقــدمــا الفــتــا عــلــى قــوات 
النظام. وإذ تشير املصادر إلى حالة من 
واملليشيات  النظام  قوات  الذعر طاولت 
ــــدم الـــســـريـــع  ــقـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــعــ ــا بــ ــهــ املـــــوالـــــيـــــة لــ
ــاه نـــقـــاط الـــنـــظـــام، مــا  ــاتـــجـ لــلــفــصــائــل بـ
تجلى في حاالت هروب جماعي لقوات 
الــنــظــام بــاتــجــاه قــريــة كــوكــب الخاضعة 
ر بعض املراقبني من أن 

ّ
لسيطرتها، حذ

تأتي  قــد  للنظام  الكبيرة  االنــســحــابــات 
فـــي ســيــاق تـــوريـــط الــفــصــائــل بمساحة 
جغرافية كبيرة يكون من الصعب عليها 
منطقة  تصبح  وبالتالي  فيها.  التمركز 
استنزاف كبرى للفصائل ومن ثم يعيد 

النظام الهجوم مرة أخرى.

تحقق المعارك في 
سورية، تحديدًا في 

دمشق وحماة، أكثر 
من هدف، وتتضمن 

رسالة واضحة بأن 
الحسم في الميدان إذا 

تعثّرت المفاوضات

الفصائل على 
بعد كيلومترات 
من مطار حماة

النظام ينتقم من المدنيين في الغوطة

معركتا دمشق وحماة
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  شرق
      غرب
إيران تكثف دعمها 

للحوثيين
كــشــفــت مـــصـــادر إقــلــيــمــيــة وغــربــيــة 
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمــس األربــعــاء، 
عن أن إيران كثفت دعمها للحوثيني 
ــمـــن، وهـــــي تـــرســـل أســلــحــة  ــيـ فــــي الـ
عسكريني.  ومستشارين  مــتــطــورة 
ــرانـــي كــبــيــر بــأن  وأفـــــاد مـــســـؤول إيـ
»الحرس  فــي  الــقــدس«  »فيلق  قائد 
الثوري اإليراني«، قاسم سليماني، 
الحرس  اجتمع مع كبار مسؤولي 
فــي طــهــران الشهر املــاضــي، لبحث 
ســبــل »تـــمـــكـــني« الـــحـــوثـــيـــني، وأكـــد 
أنـــه تــم »االتـــفـــاق عــلــى زيــــادة حجم 
املـــــســـــاعـــــدة مــــــن خــــــــال الــــتــــدريــــب 

والساح والدعم املالي«.
)رويترز(

السيسي »وسيطًا« بين 
لبنان وإسرائيل

أعــــلــــن رئــــيــــس رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــة، ســـــعـــــد الـــــحـــــريـــــري  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
ــاء، أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس األربـ
لـــبـــنـــان يـــؤكـــد عـــلـــى »أهـــمـــيـــة دور 
ــوري عـــلـــى الــســاحــتــني  ــحــ مـــصـــر املــ
وذلك خال  واإلسامية«،  العربية 
زيــارة رسمية له إلى مصر، التقى 

ــيـــس الـــنـــظـــام املـــصـــري  خـــالـــهـــا رئـ
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي. كـــذلـــك أكــد 
»الــســيــســي سيجري  أن  الــحــريــري 
اتصاالت بشأن تهديدات إسرائيل 
الــقــائــمــة ضــد لــبــنــان«. ويــأتــي هــذا 
املوقف في ظل الحديث عن خطط 
إسرائيلية للسيطرة على جزء من 
املياه اإلقليمية اللبنانية في إطار 

الصراع على الحقول النفطية.
)العربي الجديد(

تراجع قوة »الليكود« 
البرلمانية

أظهر استطاع للرأي في إسرائيل، 
أمس األربعاء، أن عدد مقاعد حزب 
»الليكود« بقيادة رئيس الحكومة، 
بـــنـــيـــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســـيـــتـــراجـــع 
ــــى 24 مـــقـــعـــدًا، فــــي حـــال  مــــن 30 إلـ
أجــريــت االنــتــخــابــات الـــيـــوم. وبــنّي 
ــتــــطــــاع أن حـــــزب »املــعــســكــر  االســ
سيمنى  )املــعــارض(  الصهيوني« 
مقاعده  وتــتــراجــع  كبيرة  بهزيمة 
إلــى 11 مقعدًا. فــي املقابل،  مــن 24 
أظــهــر االســتــطــاع أن حـــزب »يــش 
عــتــيــد« بــقــيــادة يــئــيــر لــبــيــد )وزيـــر 
املـــالـــيـــة الـــســـابـــق( يـــواصـــل تــقــدمــه 
عدد  سيرتفع  إذ  قــوتــه،  ويستعيد 

مقاعده من 11 إلى 26 مقعدًا. 
)العربي الجديد(

إقالة قيادية في حزب 
بوتفليقة بسبب رشوة

أقــــــــــال حــــــــزب »جــــبــــهــــة الـــتـــحـــريـــر 
الوطني« عضوة املكتب السياسي 
لـــلـــحـــزب، ســلــيــمــة عـــثـــمـــانـــي، بــعــد 
تـــــــورطـــــــهـــــــا فـــــــــي قـــــضـــــيـــــة رشـــــــــوة 
خــــال الــتــرشــيــحــات لــانــتــخــابــات 
البرملانية املقررة في الرابع مايو/

ــبــــل. وعـــثـــمـــانـــي مــتــهــمــة  ــقــ أيـــــــار املــ
بــتــلــقــي عــــمــــوالت مـــالـــيـــة مــــن قــبــل 
نورالدين  واليته،  املنتهية  النائب 
كيحل، لتزكيته كمرشح في قائمة 

الحزب لانتخابات املقبلة.
)العربي الجديد(

مباحثات الشاهد 
في السودان

التونسية،  الحكومة  رئيس  باشر 
ــــف الـــــشـــــاهـــــد )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــوســ ــ يــ
أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، زيـــــــــارة رســمــيــة 
ــــى الـــــســـــودان، تــســتــمــر لــيــومــني،  إلـ
مـــن أجـــل الــتــوقــيــع عــلــى جــمــلــة من 
السوداني  الجانب  مع  االتفاقيات 
ــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي  لـ
مــــجــــاالت مـــخـــتـــلـــفـــة. واملـــبـــاحـــثـــات 
ــد مــع  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ الـــــتـــــي ســـيـــجـــريـــهـــا الـ
نــظــيــره الــــســــودانــــي، بـــكـــري حسن 
ــوم، بــعــد لــقــائــه أمــس  ــيــ صـــالـــح، الــ
األولــى  تعد  البشير،  عمر  الرئيس 
نحو  قبل  توقفها  بعد  نوعها  مــن 

عشرة أعوام.
)العربي الجديد(

الموصل ـ أحمد الجميلي

تــواصــل الــقــوات الــعــراقــيــة املــشــتــركــة تقدمها 
فــي الــســاحــل الــغــربــي ملــديــنــة املــوصــل، وســط 
احــتــدام املــعــارك مــع عناصر تنظيم »الــدولــة 
)داعــــش(، يقابلها تعثر واضــح  اإلســامــيــة« 
لــلــيــوم الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى املــنــطــقــة الــقــديــمــة فـــي املــــوصــــل، أو ما 
يعرف باملوصل القديمة، وهو ما دفع بقيادة 
ــقـــوات الــعــراقــيــة إلـــى وضـــع خــطــة جــديــدة،  الـ
واســتــبــدال الــقــوات املـــوجـــودة هــنــاك بــأخــرى 
الفارين  النازحني  عــدد  أكثر حرفية. ووصــل 
مــن املــعــارك، حتى مساء أمــس األربــعــاء، إلى 

بعد 60 عامًا على توقيع املعاهدة املؤسسة 
لـــاتـــحـــاد األوروبـــــــــي، تــكــبــر األزمـــــــات داخــلــه 
مهددة وجوده، وذلك مع قرب انطاق عملية 
الشعبوية،  وتصاعد  منه،  بريطانيا  خــروج 
ــة الـــــعـــــداء لــلــمــهــاجــريــن،  ــتــــي تــــركــــب مــــوجــ الــ
ــة. كما  ــيــ ــابــ ــة إلــــى الــهــجــمــات اإلرهــ ــافـ بـــاإلضـ
انفجر الوضع مع تركيا، التي حذر رئيسها 
رجب طيب أردوغان، أمس األربعاء، من أن أي 
أوروبي قد ال يتمكن من أن »يسير خطوة في 
الشارع بأمان« إذا بقي االتحاد على موقفه، 

الذي اعتبره معاديًا ألنقرة.
ويـــبـــدو عــــام 2017 أقـــــرب إلــــى عــــام املــخــاطــر 
ــد االتـــحـــاد نــفــســه مضطرًا  املــجــتــمــعــة، إذ وجـ
لــلــتــفــاوض حــــول انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عــنــه، 
والحد من صعود األحزاب املعادية لألجانب 
واملشككة في جدوى الوحدة األوروبية، والتي 

عادل األحمدي

ــرار األمـــيـــركـــي بــفــرض حــظــر على  ــقـ يــســلــط الـ
حمل األجهزة اإللكترونية على منت الطائرات 
اآلتية من دول شــرق أوسطية، ومــا تبعه من 
إجراء بريطاني مماثل، األضواء مجددًا على 
تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة فـــي جـــزيـــرة الــــعــــرب«، بعد 
اإلجــراء جاء  أن  مفادها  أميركية  تصريحات 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات حــــول تــهــديــد مــصــدره 
»قـــاعـــدة« الــيــمــن، مــا يعيد إلـــى األذهــــان أزمــة 
والتي  بالتنظيم،  املرتبطة  املفخخة  الــطــرود 
تــصــدرت وســائــل اإلعــــام الــعــاملــيــة فــي الــعــام 

.2010
ونقلت شبكة »سي إن إن« عن مسؤول أميركي 
قوله إن معلومات استخباراتية، تم الحصول 
عليها خـــال األســابــيــع املــاضــيــة، أفــــادت بــأن 
العربية«  الجزيرة  شبه  في  »القاعدة  تنظيم 
املتفجرات  إخــفــاء  تقنيات  إتــقــان  على  يعمل 
وأضــاف  اإللكترونية.  األجــهــزة  بطاريات  في 
تنظيم  أن  األميركية  الحكومة  »اكــتــشــاف  أن 
الــقــاعــدة فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة يسعى 
الــبــطــاريــات، وأمــاكــن تخزينها  إلــى استغال 
املحمولة، وغيرها من  الكمبيوتر  في أجهزة 
أميركا  دفــع  التجارية،  اإللكترونية  األجــهــزة 
ألجهزة  الــركــاب  حمل  حظر  إلــى  وبريطانيا 
الطائرات،  داخــل  املحمولة  الهواتف  من  أكبر 

خال رحات محددة«.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر األمـــيـــركـــيـــة إلـــــى أن هـــذا 
الــتــي جمعتها  املعلومات  اإلجـــراء جــاء عقب 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة، مــن عملية اإلنـــزال 
أميركية خاصة،  قــوات  نفذتها  التي  الــجــوي 
الـــرئـــيـــس  إدارة  تـــســـلـــم  ــن  ــ مــ ــوع  ــ ــبــ ــ أســ ــد  ــعــ بــ
وتحديدًا  للسلطة،  ترامب  دونالد  األميركي، 
ــــي،  ــــاضـ املـ الــــثــــانــــي  يــــنــــايــــر/كــــانــــون  فـــــي 28 
واســتــهــدفــت قــريــة يــكــا، فــي منطقة قيفة في 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســــط الـــيـــمـــن. وتــعــتــبــر 
العملية األضخم في اليمن، وشملت ضربات 
جــويــة إلـــى جــانــب إنــــزال جــنــود اشــتــبــكــوا مع 

350 ألف نازح، وفقًا لتقارير منظمات اإلغاثة 
العاملة في محيط املوصل.

ــد الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــحــريــر  ــائــ وقـــــــال قــ
املوصل، الفريق الركن عبد األمير رشيد يار 
الله، لـ»العربي الجديد«، إن »مجمل العمليات 
تــســيــر وفــقــًا للخطة املــعــدة مــســبــقــًا، وحــالــيــًا 
ــقــــدم مــــن ثــــاثــــة مـــحـــاور  تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات تــ
ــاء الــبــاقــيــة  ــيــ مــخــتــلــفــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى األحــ
فــي الساحل األيــمــن. وأشـــار إلــى أن »الــقــوات 
القتال،  عمليات  فــي  بــدورهــا  تقوم  املشتركة 
وأيــضــًا فــي رفـــع األلــغــام والــعــبــوات وتفكيك 
املــفــخــخــات مــن املـــنـــازل فــي األحـــيـــاء الــتــي تم 
تحريرها«. وتقتصر منذ نحو أسبوع كامل 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى ثـــاثـــة صــنــوف 
قـــتـــالـــيـــة، جــمــيــعــهــا نـــظـــامـــيـــة، هــــي الــجــيــش 
والشرطة  اإلرهـــاب  مكافحة  وجهاز  العراقي 
االتحادية، في حني يضطلع فصيل واحد من 
»العباس«،  هــو  الشعبي«،  »الحشد  مليشيا 
بــمــهــام قتالية عــلــى أطــــراف املــوصــل. وقــالــت 
مصادر عسكرية عراقية، لـ»العربي الجديد«، 
ــوات الــجــيــش اضـــطـــرت لــانــســحــاب من  إن قــ
مــحــيــط جــامــع الـــنـــوري الــقــديــم، بــعــد إحــكــام 
سيطرتها عــلــى مــداخــلــه والــطــرقــات املــؤديــة 
إليه، إثر هجمات انتحارية لتنظيم »داعش« 

بواسطة سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.
الطوب  وبـــاب  البيض  بــاب  وشــهــدت مناطق 

املقبلة  االنتخابات  تقدم في  إحــراز  تأمل في 
ــال رئـــيـــس الــبــرملــان  ــ ــا. وقـ ــيـ ــانـ فـــي فــرنــســا وأملـ
األوروبي، أنطونيو تاجاني، عشية االحتفال 
في روما بالذكرى الستني للمعاهدة املؤسسة 
لاتحاد األوروبــي، إن »املشروع األوروبي لم 
اليوم«.  كما هو  الشعب  عن  بعيدًا  يومًا  يبُد 
»كارنيغي  الفكري  املــركــز  فــي  الباحث  ويـــرى 
يــــــوروب«، شــتــيــفــان لــيــنــي، أن »مـــا تــغــيــر هو 
أننا ال نواجه أزمة واحدة كبرى، بل مجموعة 
أزمــــات خــطــيــرة جـــدًا ومــعــقــدة«. وأضــــاف »لــم 
نعد نضمن أن يخرج االتــحــاد األوروبـــي من 
هذه األزمات في 2017 و2018«. وقال ليني إن 
االتحاد األوروبي سينجو، على األقل كسوق 
واحدة، بفضل »األسس االقتصادية املنطقية 

التي يقوم عليها«.
ــة  ــيــ ــدراســـــات األوروبــ وقـــــال الـــبـــاحـــث فـــي الـــ

القرية.  فــي  »الــقــاعــدة«،  تنظيم  مــن  مسلحني 
تـــرامـــب،  إدارة  واجـــهـــتـــهـــا  انــــتــــقــــادات  ــقـــب  وعـ
األميركيون، مطلع مارس/ املسؤولون  خرج 

أن واشنطن  عــن  بــتــصــريــحــات  الــحــالــي،  آذار 
وضعت، خال عملية يكا، يدها على »كنز من 
تكون  قد  وأنها  االستخباراتية«،  املعلومات 
مفيدة للغاية »في عمليات مستقبلية«، قبل 
أن يأتي اإلعان األخير عن القيود األميركية 
والبريطانية على شركات طيران ثماني دول، 
عــلــى ضـــوء هـــذه املــعــلــومــات املــزعــومــة، ســواء 
فــي عملية يــكــا، أو عبر وســائــل أخـــرى، غير 
أنــهــا فــي املــجــمــل، تفيد بــاكــتــشــاف واشنطن 
تقنية جديدة لدى التنظيم يسعى من خالها 

الستخدام األجهزة اإللكترونية كمفخخات.
ويــــقــــول خـــبـــيـــر مــتــخــصــص بــمــتــابــعــة مــلــف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــاب فــي الــيــمــن، لـــ اإلرهــ
مـــا تـــم اإلعــــــان عـــنـــه، أمــيــركــيــًا وبــريــطــانــيــًا، 
يرتبط على األرجــح، بالشبهات املثارة حول 
الــذي يوصف بأنه األخطر  خبير املتفجرات، 
الــذي يعد من  العسيري،  إبراهيم  العالم،  في 
أبــــرز قـــيـــادات التنظيم اإلرهـــابـــي فــي الــيــمــن، 

»العربي  لـ محمد،  بسام  االتــحــاديــة،  الشرطة 
الـــجـــديـــد«، إن »قــطــعــات الــشــرطــة االتــحــاديــة 
والرد السريع تخوض حرب شوارع في أزقة 
املوصل القديمة«. وأضاف إن »عناصر داعش 
ــلــــوب الـــكـــمـــائـــن والـــعـــبـــوات  يــســتــخــدمــون أســ
ــــات نـــاريـــة  ــــدراجـ والـــهـــجـــمـــات االنـــتـــحـــاريـــة، بـ
وأحزمة ناسفة، لوقف توغل عناصر الشرطة 
االتــحــاديــة فــي املــنــطــقــة«. وكــشــف مــســؤولــون 

في 2015 و2016، إذ إن بعض الدول طالبت 
فتحت  بينما  طريقهم،  في  حواجز  بوضع 
لــهــم دول أخــــرى، مــثــل أملــانــيــا، أبـــوابـــه. كما 
أخــفــق االتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي وضـــع خطة 
عــمــل مــشــتــركــة ملـــواجـــهـــة تـــدفـــق الــاجــئــني. 
وأقر رئيس املفوضية األوروبية، جان كلود 
يــونــكــر، بــصــعــوبــة الـــوضـــع داخــــل االتــحــاد 
بــقــول: »لــم أر مثل هــذا الــتــشــرذم ومثل هذا 
التراجع في التوافق في اتحادنا«. ووصف 
ــا بــأنــهــا تــمــر »بـــأزمـــة وجـــوديـــة«. في  ــ أوروبـ
املــفــاوضــات  هــذه األجــــواء، يمكن أن تعطي 
حـــول خــــروج بــريــطــانــيــا، الــتــي يــفــتــرض أن 
بأن  االنطباع  املقبل،  مايو/أيار  في  تفتتح 
االتحاد األوروبــي بات على شفير الهاوية. 
لــكــن الــخــبــراء يـــؤكـــدون أن اآلفــــاق يــمــكــن أن 
الفرنسية  االنــتــخــابــات  أفـــرزت  إذا  تتحسن 

نائب  استهداف  انتحاري  بمحاولة  وتمثلت 
نايف  بــن  الــســعــوديــة، محمد  الداخلية  وزيـــر 
)ولــي العهد حاليًا(، واالنــتــحــاري، الــذي كان 
ملغمًا بمادة« PETN« املتفجرة، هو عبدالله 
الــعــســيــري، شــقــيــق، خــبــيــر صــنــع املــتــفــجــرات، 
ــا الـــحـــادثـــة الــثــانــيــة،  إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري. أمــ
فوقعت في ديسمبر/كانون األول 2009، وهي 
مــحــاولــة نيجيري ُيــدعــى عــمــر الـــفـــاروق عبد 
طــائــرة متجهة  داخـــل  نفسه  تفجير  املــطــلــب، 
إلــــى مــديــنــة ديـــتـــرويـــت فـــي واليــــة ميشيغان 
نبلة وضعت داخل مابسه 

ُ
ق األميركية، عبر 

الــداخــلــيــة. ووجــهــت أمــيــركــا أصــابــع االتــهــام 
لــلــعــســيــري فـــي الــيــمــن، بــأنــه صــانــع القنبلة. 
الثالثة الشهيرة، فقد وقعت في  أما الحادثة 
أكتوبر/تشرين األول 2010، إذ تم اإلعان عن 
اكــتــشــاف طــرديــن مفخخني فــي عــبــوات حبر 
من  متجهتني  طائرتني  منت  على  للطابعات، 
املتحدة. وفــي نوفمبر/ الــواليــات  إلــى  اليمن 
تنظيم  أعلن   ،2010 العام  من  الثاني  تشرين 
»القاعدة« في اليمن، في بيان على اإلنترنت، 
تبنيه عملية إرســـال الــطــرديــن إلــى الــواليــات 
تابعة  طــائــرة  إســقــاط  أيضًا  وتبنى  املتحدة، 
انفجرت في  األميركية،  »يــو بي أس«  لشركة 
قـــاعـــدة عــســكــريــة إمـــاراتـــيـــة قـــرب مــطــار دبـــي، 

مطلع سبتمبر/أيلول من العام نفسه. 
إلى ذلك، اتهم مسؤولون أميركيون، في مايو/
بأنه كان وراء  العسيري  إبراهيم  أيــار 2012، 
صنع قنبلة ُمحسنة تردد أنها أعطيت لعميل 
لــاســتــخــبــارات الــســعــوديــة داخـــل »الــقــاعــدة«، 
الــواليــات  إلـــى  بــهــدف تفجير طــائــرة متجهة 
املــتــحــدة. يــذكــر أن أزمــــة الــطــرديــن املفخخني 
في 2010، صنعت أزمة بني السلطات األمنية 
الــيــمــنــيــة آنـــــذاك وبــــني نــظــيــرتــهــا الــســعــوديــة، 
بعد أن كانت الرياض هي من أبلغت أميركا 
اليمن، ولم  املتوجهني مــن  الــطــرديــن  بــوجــود 
القيود  تعيد  أن  املتوقع  ومــن  صنعاء.  بلغ 

ُ
ت

األمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة تــســلــيــط األضـــــواء، 
عــلــى إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـيـــري، بـــالـــرغـــم مـــن عــدم 
اليوم. وال  أخيرًا حتى  املعلن  باإلجراء  ربطه 
الــذي  العسيري،  يكون  أن  مراقبون  يستبعد 
ُيوصف بأنه األخطر في التنظيم، واملطلوب 
رقــــم واحـــــد لــلــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة، قـــد درب 
آخـــريـــن، عــلــى صــنــع املــتــفــجــرات. ويــعــزز هــذا 
الــتــطــور احــتــمــال توسيع أمــيــركــا، فــي الفترة 
في  »القاعدة«  تنظيم  ضد  عملياتها  املقبلة، 
ــدأ بــالــفــعــل، ســــواء عبر  ــو مـــا قـــد بـ الــيــمــن، وهـ
العملية التي وقعت في البيضاء في يناير/ 
الضربات  عشرات  أو  املاضي،  الثاني  كانون 
الجوية، التي نفذتها الطائرات األميركية، مع 
النصف  اليمن، في  إنــزال بحري في  محاولة 

األول من مارس/آذار الحالي.

ورأس ســنــجــار، أمـــــس، مـــعـــارك هـــي األعــنــف 
ــام، فــيــمــا تــدخــل الــطــيــران  ــ مـــن نــوعــهــا مــنــذ أيـ
ــي لـــقـــصـــف مـــــواقـــــع وتـــحـــصـــيـــنـــات  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
تنظيم »داعـــش«. وقــال املتحدث باسم قيادة 
الزبيدي،  يحيى  العميد  املشتركة،  العمليات 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
الجامع  على  السيطرة  اســتــعــادة  »عملية  إن 
مسألة وقــت ال أكــثــر«. وقـــال الــرائــد فــي قــوات 

أملــان،  فريديريك  لوكسمبورغ،  جامعة  فــي 
إن »األزمــــــات الــتــي نــواجــهــهــا الـــيـــوم تمس 
ــشـــــروع األوروبـــــــــــي«.  بـــاملـــعـــنـــى الـــعـــمـــيـــق املـــ
وأضـــــــاف »بـــالـــتـــأكـــيـــد ال يــــــزال الــــســــام هــو 
اإلطـــــــار الـــرئـــيـــســـي، لـــكـــن بـــمـــعـــزل عــــن ذلــــك، 
ــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي نــريــد  أي نـــمـــوذج اقـ
فـــي أوروبــــــــا؟«. ومــنــذ عــقــد، لـــم تــشــهــد هــذه 
زالـــت مرتفعة  مــا  فالبطالة  هــــدوءًا،  الــفــكــرة 
في االتحاد والنمو بطيء، ثم أزمــات ديون 
دول الــجــنــوب الــتــي تــصــدت لــهــا املفوضية 
نقمة  ــــارت  أثـ تقشفية  بــوســائــل  األوروبــــيــــة 
الــيــونــان تخرج  ــادت  كـ  2015 وفـــي  شعبية. 
مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو. وفـــي كـــل مــكــان غــيــرت 
االعتداءات اإلرهابية جذريًا البيئة األمنية. 
الــدول األوروبية مع  وتزايدت الشروخ بني 
وصـــول 1.4 مــلــيــون مــهــاجــر وطــالــب لجوء 

تقريبًا(.  عــامــًا   35( الجنسية  ســعــودي  وهـــو 
ويضيف إن عملية اإلنــزال، التي حصلت في 
البيضاء فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
ربـــمـــا كـــانـــت تــســعــى الســـتـــهـــداف الــعــســيــري، 
ألنــه بالنسبة لواشنطن هــدف أهــم من زعيم 
الــتــنــظــيــم فـــي الــيــمــن، قــاســم الــريــمــي. وُعـــرف 
اليمن، كأحد أخطر فروع  »القاعدة« في  فرع 
الــعــالــم، بعد إعـــان دمــج فرعيه  التنظيم فــي 
بقيادة موحدة، تحت  والسعودية  اليمن  في 
ــاد فــــي شــبــه  ــهـ ــدة الـــجـ ــاعــ مــســمــى »تـــنـــظـــيـــم قــ
الجزيرة العربية«، في العام 2009، ثم اشتهر 
بــثــاث مـــحـــاوالت لعمليات إرهــابــيــة، خــارج 
ــــدود، األولـــــــى فــــي أغــــســــطــــس/آب 2009،  ــحـ ــ الـ

»العربي الجديد«، عن »استبدال  في بغداد، لـ
القديمة،  املوصل  في  املــوجــودة  القوات  كامل 
الـــواقـــعـــة فــــي قـــلـــب الـــســـاحـــل األيــــمــــن، بــشــكــل 
تدريجي منذ مساء اإلثنني«، موضحني أنه تم 
والجيش  االتحادية  الشرطة  قــوات  استبدال 
إلى  التابعة  النخبة  بــقــوات  املنطقة  تلك  فــي 
جهاز مكافحة اإلرهــاب، والتي أثبتت جدارة 
الشرقاط،  ومدينة  الفلوجة  معارك  في حسم 
الــعــام املــاضــي، وذلـــك بــدعــم أمــيــركــي مباشر. 
ــبـــدال الـــقـــوات  ــتـ وأشــــــــاروا إلــــى أن عــمــلــيــة اسـ
تأتي ضمن خطة عسكرية جــديــدة، بإشراف 
قوات التحالف الدولي، من دون اإلفصاح عن 
القوات  وتمكنت  الخطة.  تفاصيل  أو  مامح 
من  الغربي  الجنوبي  املحور  على  املتواجدة 
الــســيــطــرة عــلــى حـــي رجــــم الــحــديــد ومنطقة 
منطقة  فــي  وتوغلت  كــامــل،  بشكل  اليابسات 

وادي العني، بحسب بيانات رسمية.
وفـــي تــطــور جــديــد، شــهــدت أحــيــاء املــوصــل 
ــــى فــــرق الـــدفـــاع املــدنــي  ــــول أولـ املـــحـــررة دخـ
النتشال جثث املدنيني من تحت األنقاض. 
ودخــلــت ثــاث فــرق مــن الــدفــاع املــدنــي، آتية 
ــل، املـــــوصـــــل، وبــــاشــــرت  ــ ــيــ ــ مــــن بــــغــــداد وأربــ
بـــعـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الـــجـــثـــث املــــــوجــــــودة عــلــى 
إلى هويات أصحابها،  الطرقات، والتعرف 
إلــى رفــع الجثث  لتنتقل فــي مرحلة الحــقــة 

املوجودة تحت األنقاض.

فــي سبتمبر/أيلول  واألملــانــيــة  الــربــيــع  فــي 
قادة قادرين على إنعاش املشروع األوروبي 
من جديد.  وفي إطار املعركة املتواصلة بني 
أنقرة وأوروبا، قال أردوغان، في خطاب في 
أنقرة، »أتوجه مرة جديدة إلى األوروبيني. 
تركيا ليست بلدًا يمكن هزه واللعب بشرفه 
وطـــرد وزرائــــه«. وأضـــاف إن »الــعــالــم أجمع 
ــثـــب. إذا واصــلــتــم  يـــتـــابـــع مــــا يـــجـــري عــــن كـ
التصرف بهذه الطريقة، غدًا قد ال يستطيع 
أي أوروبي، أي غربي، السير خطوة واحدة 
الــشــارع، في أي مكان  بأمان وطمأنينة في 
العالم«. وأضــاف »نحن نطالب أوروبــا  في 
بــاحــتــرام حــقــوق اإلنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، 
حاجتها  تنسى  أال  أوروبـــا  على  ويتوجب 

لهذه القيم، مثل حاجتنا إليها«. 
)فرانس برس، األناضول، أسوشييتد برس(

حظر األجهزة 
اإللكترونية

دوافع اقتصادية ترتبط باملنافسة في سوق 
املواصات الجوية، وأهداف تتعلق بإضعاف 
بــعــض شــركــات الــطــيــران املــنــافــســة للشركات 

األميركية، ال سيما الشركات الخليجية.
تلغراف«  »الديلي  تقرير لصحيفة  وجــاء في 
إرهابي جديد وراء منع  تحت عنوان »خطر 
اآليباد«، أن أجهزة االستخبارات في واشنطن 
ولندن حصلت على »معلومات استخباراتية 
تها قــوة 

ّ
مــهــمــة« بــهــذا الــصــدد، إثـــر غـــارة شن

املهام الخاصة في البحرية األميركية »نيفي 

لندن ـ نواف التميمي

بــــعــــد ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة مــــــن قــــــرار 
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة األمـــيـــركـــيـــة 
واألجهزة  الحواسيب  حمل  حظر 
اللوحية والهواتف الذكية على منت الطائرات 
ــارات فــي  ــطــ ــــني مــــن عـــشـــرة مــ ــاب اآلتــ ــركــ مــــع الــ
مـــدن مــركــزيــة فــي الــشــرق األوســــط وأفــريــقــيــا، 
وهـــي الــقــاهــرة ودبـــي وأبــوظــبــي وإسطنبول 
والــدوحــة وعــّمــان والــكــويــت والــــدار البيضاء 
ــــدرت بــريــطــانــيــا قـــرارًا  ــدة والــــريــــاض، أصـ وجــ
 ليشمل حظرها تركيا ولبنان واألردن 

ً
مماثا

أن  ومصر وتونس والسعودية، مع توقعات 
قــرارات مماثلة عن دول غربية أخرى  تصدر 

مثل كندا وفرنسا. 
ــة أمــيــركــيــة  ــيـ ــر إعـــامـ ــاريـ ــقـ وفـــيـــمـــا أشـــــــارت تـ
وبريطانية إلى أن قرارات الحظر جاءت بناًء 
فيد بأن تنظيمات 

ُ
على معلومات »موثوقة« ت

ــتـــشـــددة، مــثــل تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة فـــي شبه  مـ
اإلسامية«  »الــدولــة  وتنظيم  العرب«  جزيرة 
متفجرات  بتطوير  تــقــوم  وغــيــرهــا،  )داعــــش( 
يمكن إخفاؤها في األجهزة اإللكترونية، أبدى 
الذريعة  عــدد مــن الخبراء تشكيكهم فــي دقــة 
األمنية، وسط معطيات تفيد بأن لقرار الحظر 

ســيــل« فــي الــيــمــن، فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
املـــاضـــي، واســتــهــدفــت تنظيم »الــقــاعــدة« في 
الــعــرب. وأضــافــت الصحيفة أن  شبه جــزيــرة 
الــتــقــاريــر االســتــخــبــاراتــيــة الــتــي تــابــعــت تلك 
القنابل  إلــى أن خبير صنع  العملية، أشــارت 
في التنظيم، إبراهيم العسيري، يحاول بناء 
من  قليلة  كمية  على  تحتوي  مدمجة  قنابل 
املعادن يمكن تهريبها على منت الطائرات في 

الرحات الجوية. 
ــواء فـــي واشــنــطــن  أمـــا الــجــهــات الــرســمــيــة، ســ
وزارة  ُمقتضبة.  ببيانات  فاكتفت  لــنــدن،  أو 
إن  بيانها  قالت في  األميركية  القومي  األمــن 
الحكومة األميركية »تشعر بقلق إزاء اهتمام 
الــطــائــرات  املــتــواصــل باستهداف  اإلرهــابــيــني 
الــتــجــاريــة، بــمــا فـــي ذلـــك مـــراكـــز الــنــقــل خــال 
الــعــامــني املــاضــيــني، كــمــا يــتــضــح مــن إســقــاط 
طائرة في مصر عام 2015، ومحاولة إسقاط 
طــائــرة فــي الــصــومــال عــام 2016، والهجمات 
ــى مــــــــطــــــــارات فـــــــي بــــروكــــســــل  ــ ــلـ ــ املــــســــلــــحــــة عـ
وإســطــنــبــول عـــام 2016«. وأضــــاف الــبــيــان أن 
للتقييم،  خضعت  استخباراتية  »معلومات 
تستمر  اإلرهــابــيــة  املجموعات  أن  إلــى  تشير 
في استهداف الطائرات التجارية، بما في ذلك 
تهريب األجهزة املتفجرة في مختلف أصناف 

وتابعت  الــبــيــان.  وفــق  االستهاكية«،  السلع 
ــى هــذا  ــادًا إلــ ــنـ ــتـ ــه »اسـ الــــــــوزارة األمـــيـــركـــيـــة أنــ
واملواصات،  النقل  أمن  إدارة  قــررت  االتجاه، 
بالتشاور مع الوزارات والوكاالت املعنية، أنه 
األمنية، بحيث  التدابير  الحكمة تحسني  من 
تشمل اإلجراءات األمنية في املطارات املتخذة 
ــارات التي  ــطـ بــالــنــســبــة لــلــركــاب فــي بــعــض املـ
الواليات  إلى  الطائرات مباشرة  تغادر منها 
املتحدة«. وذكرت أن »هذه التحسينات تشمل 
أشــد صــرامــة تطبق على 10 مطارات  تدابير 
مــحــددة«، وفــق مــا ورد فــي بيان وزارة األمــن 

القومي األميركي.
واكــتــفــى مـــصـــدر حــكــومــي فـــي لـــنـــدن بــإعــان 

أن »بــريــطــانــيــا مــطــلــعــة عــلــى نــفــس املــصــادر 
ــــدى الــــواليــــات  ــرة لــ ــوفــ ــتــ االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة املــ
البريطاني،  املتحدة«. وقــال وزيــر املواصات 
كــريــس غــرايــلــيــنــغ، إن بــلــده يــواجــه »تــهــديــدًا 
الرد  ويجب  باستمرار  التطور  دائــم  إرهابيًا 

وفقًا لذلك«، بحسب تعبيره.
وأثار قرارا كل من واشنطن ولندن العديد من 
مــا يخص توقيتهما،  فــي  األســئــلــة، ال سيما 
وتـــزامـــنـــهـــمـــا مــــع قــــــــرارات مـــنـــع الـــســـفـــر الــتــي 
ــاول الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب،  ــ حـ
فــرضــهــا عــلــى مــســافــريــن مـــن أقـــطـــار عــربــيــة 
وإســامــيــة. وتــســاءل مــراقــبــون فــي لــنــدن عن 
ــاب الــــتــــي دفــــعــــت واشـــنـــطـــن  ــ ــبـ ــ حــقــيــقــيــة األسـ

ولــنــدن لــفــرض الــحــظــر اآلن. وثــمــة تــســاؤالت 
حـــول تــبــايــن مــضــمــون قـــرار كــل منهما. وفــي 
حني طاول املنع األميركي تسع شركات غير 
أمــيــركــيــة وهــــي: »املــلــكــيــة األردنـــيـــة« و»مــصــر 
لـــلـــطـــيـــران« و»الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة الــتــركــيــة« 
ــيـــران الــكــويــت«  و»الــعــربــيــة الــســعــوديــة« و»طـ
املغربية« و»طيران قطر«  امللكية  و»الخطوط 
ــاد«، طـــاول  ــ ــــحـ و»اإلمــــاراتــــيــــة« و»طــــيــــران االتـ
ــقـــرار الــبــريــطــانــي ســـت شـــركـــات بــريــطــانــيــة  الـ
»بريتيش  التكلفة،  منخفضة  شركات  تشمل 
إيروايز« و»إيزي جيت« و»جيت تو دوت كوم« 
و»مـــونـــارك« و»تــومــاس كـــوك« و»تــومــســون«. 
ــقـــرار عــلــى ثــمــانــي نـــاقـــات أجنبية  ويـــؤثـــر الـ

األردنــيــة«  و»امللكية  للطيران«  »مصر  تشمل 
ــــوط الـــجـــويـــة  ــطـ ــ ــخـ ــ ــــس« و»الـ ــونـ ــ و»طــــــيــــــران تـ

التركية«.
بــالــنــظــر إلــــى قــائــمــة الـــشـــركـــات الــتــي شملها 
ــيــــركــــي، ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــالــشــركــات  الــــقــــرار األمــ
لفتت  البريطاني،  الحظر  قــرار  أدرجــهــا  التي 
ــى أن ثــاث  صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« إلــ
القائمة  فــي  وردت  خليجية  طــيــران  شــركــات 
األميركية، هي »االتحاد اإلماراتية« و»طيران 
لم يشملها  القطرية«،  و»الخطوط  اإلمـــارات« 
الـــحـــظـــر الـــبـــريـــطـــانـــي. ولـــــم تـــجـــد الــصــحــيــفــة 
األميركية تفسيرًا لذلك إال بالنظر إلى »حرب 
شركات  سنوات  منذ  تشنها  التي  املنافسة« 

ــد الــــشــــركــــات الـــجـــويـــة  ــ ــران أمـــيـــركـــيـــة ضـ ــ ــيـ ــ طـ
ماليًا  دعمًا  األخــيــرة  تلقي  بسبب  الخليجية 
على  أقــدر  ما يجعلها   من حكوماتها، 

ً
هائا

منافسة نظيراتها األميركية.
وبــالــنــظــر إلـــى تــوقــيــت الــقــرار األمــيــركــي، رأت 
ــه تـــزامـــن مـــع مــخــاوف  »واشــنــطــن بـــوســـت« أنـ
عّبرت عنها شركات الطيران الخليجية، بأن 
ينوي  الحمائية،  السياسة  صــاحــب  تــرامــب، 

التدخل لصالح الشركات املحلية في باده.
قــرار  إن  »فـــوربـــس«  قــالــت مجلة  مــن جهتها، 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بالحظر جاء 
بعد أيام من ضغوط لدوائر صناعة الطيران 
اتفاقية األجــواء املفتوحة،  األميركية لتعديل 
والتي تسمح لخطوط طيران دولية بتسيير 
رحــــات طــيــران مــبــاشــرة لــلــواليــات املــتــحــدة. 
ونقلت املجلة عن الخبير في شؤون الطيران، 
إلــى لقاء جمع ترامب  بــرايــان كيلي، إشــارتــه 
مــع املــديــريــن الــتــنــفــيــذيــني لــشــركــات الــطــيــران 
ــّهـــد خــالــه  ــي، تـــعـ ــ ــاضـ ــ األمـــيـــركـــيـــة الـــشـــهـــر املـ

بمساعدة الشركات املحلية.
ولم يستبعد الباحثان في العلوم السياسية، 
هــنــري فــاريــل، وأبـــراهـــام نــيــومــان، أن يكون 
قـــرار حــظــر األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة عــلــى منت 
املتحدة،  الــواليــات  إلــى  املتوّجهة  الــطــائــرات 
جزءًا من أجندة »حمائية على نحو واسع« 
ــتــــرامــــب، كـــمـــا قـــــاال لــصــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن  لــ
ــؤون  ــ ــي شـ ــ ــيـــر فـ ــبـ ــاءل الـــخـ ــ ــســ ــ ــــت«. وتــ ــــوســ بــ
الطيران، برايان كيلي، عن معنى استهداف 
األمنية  التقنيات  أحــدث  مــطــارات تستخدم 
ــة ودبـــي  ــارات الــــدوحــ ــالـــم، مــثــل مــــطــ فـــي الـــعـ
قــطــر واإلمـــــارات حليفتان  فيما  وأبــوظــبــي، 
للواليات املتحدة في الحرب ضد اإلرهــاب، 

ويــتــم فــي املــقــابــل »اســتــثــنــاء مــطــار الغــوس 
»الجدوى  في  خبراء  وشكك  نيجيريا«.  في 
األمنية« لإلجراءات األميركية والبريطانية، 
 لكل شركات 

ً
ذلــك أن الحظر لــم يــأت شــامــا

أن  العالم، ما يعني  واملــطــارات في  الطيران 
بــإمــكــان »اإلرهـــابـــيـــني املــفــتــرضــني« التسلل 
مــن أحــد املــطــارات التي لــم يشملها الحظر، 
وتفادي اإلجراءات األمنية التي ستركز على 
املسافرين اآلتني من الدول أو املطارات التي 
كذلك شكك خبراء  الحظر.  قـــرارات  شملتها 
الجديدة  اإلجـــراءات  قــدرة  التكنولوجيا في 
عــلــى تــأمــني ســامــة الــطــائــرات واملــســافــريــن، 
ــــود األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة  إذ إن خــطــر وجـ
ـــفـــخـــخـــة« يــظــل قــائــمــًا ســـــواء كـــانـــت بني 

ُ
»امل

األمتعة املحمولة في مقصورة املسافرين أو 
األمتعة املوجودة في عنابر الشحن. 

وفـــــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــني هــــي مــــوجــــودة عــلــى 
إن  التكنولوجيا  خبراء  قــال  كذلك  الطائرة. 
العديد من الهواتف الذكية، والتي ال ينطبق 
األجهزة  قــدرات  نفس  لديها  الحظر،  عليها 
الــكــبــيــرة. وأثــــار بــعــض الــخــبــراء، بــمــن فيهم 
األميركية،  الفيدرالية  الطيران  إدارة  خبراء 
مــخــاوف مــن وجــــود بــطــاريــات »الــلــيــثــيــوم« 
ستخدمة في األجهزة املحظورة، في عنابر 

ُ
امل

الــشــحــن الــخــاصــة بــالــطــائــرات، مــع احــتــمــال 
انــفــجــارهــا. ونــقــلــت صــحــيــفــة »ذي تــايــمــز« 
باألمن  تخصص 

ُ
امل الخبير  عن  البريطانية 

الجوي، جيفري برايس، قوله إن اإلجراءات 
الجديدة سترفع من وتيرة حــوادث السرقة 
عنابر  فــي  املنقولة  األمتعة  تستهدف  التي 
الــشــحــن عــلــى الـــطـــائـــرات، كــمــا أن إجـــــراءات 

الحظر ستضر برجال األعمال.

يستغل تنظيم القاعدة الفوضى في اليمن )فرانس برس(

مسافر يستخدم حاسوبه المحمول في بيروت أمس )أنور عمرو/فرانس برس(

تدور حرب شوارع في الموصل القديمة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يشكك خبراء بدوافع قرارات الواليات المتحدة 
األجــهــزة  حمل  حظر  وبريطانيا  األميركية 
اإللكترونية على متن طائرات تقلع من عشرة 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  من  مطارات 
وال يعتقدون أن الدوافع أمنية بقدر ما هي 
طيران  شركات  إلضعاف  تهدف  اقتصادية 

منافسة للشركات األميركية

قضية

حماية أمنية أم حمائية ترامب؟

الحظر لم يأت شامًال 
لكل شركات الطيران 

والمطارات

تشكيك في الذرائع 
األمنية لتبرير قراري لندن 

وواشنطن

أميركا حصلت على 
معلومات من عملية 

اإلنزال في اليمن

أجبرت شراسة المعارك 
الدائرة مع تنظيم 

»داعش« بالموصل 
القديمة على استبدال 

القوات المقاتلة بقوات 
النخبة التابعة لجهاز 

مكافحة اإلرهاب

وّجه فرض أميركا 
وبريطانيا حظرًا على 

حمل األجهزة اإللكترونية 
على متن الطائرات األنظار 

إلى إبراهيم العسيري، 
الخبير في عمليات 

التفخيخ

يثير قرار واشنطن ولندن منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات 
رسميا  استياء  ــط،  األوس الشرق  من  آتية  شركات  طائرات  في  الركاب 
الخارجية  ــر  وزيـ ــال  وقـ وشــعــبــيــا. 
أوغلو  جــاووش  مولود  التركي، 
لواشنطن،  ــارة  زي خــال  )الــصــورة(، 
اتخاذ  األفضل  من  »سيكون  إنــه 
إجراءات مشتركة ضد أولئك الذين 
معاقبة  من  بدًال  خطرًا  يشكلون 
تونس،  وفــي  العاديين«.  الــركــاب 
»الجبهة  ــي  ف ــادي  ــي ــق ال انــتــقــد 
الهمامي،  الجياني  الشعبية«، 
الحظر، وطالب لندن بالتراجع عنه.

استياء واسع في المنطقة

العين على »قاعدة اليمن«: إبحث عن العسيري
تقرير

استحقاق
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سياسة

القاهرة ـ العربي الجديد

الــرغــم مــن إصـــدار بيان مشترك لوزيري  على 
الخارجية املصري سامح شكري، والسوداني 
إبــراهــيــم غــنــدور، فــي مــحــاولــة لــتــجــاوز حالة 
البلدين على خلفية  بــن  اإلعــامــي  الــتــراشــق 
تــصــريــحــات مــســؤولــن ســودانــيــن عــن وضــع 
خــطــة إلنــهــاء وجـــود مــصــر فــي مثلث حايب 
وشــاتــن وتــقــلــيــل اإلعــــام املــصــري مــن قيمة 
األثــريــة بشمال  الــبــجــراويــة  أهـــرامـــات  منطقة 
ــرات تـــؤكـــد اســتــمــرار  الــــســــودان، إال أن املــــؤشــ
الخافات التي قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية 

بن القاهرة والخرطوم.
وصـــدرت أخــيــرًا مــواقــف رسمية عــديــدة حول 
ســـودانـــيـــة مــثــلــث حـــايـــب وشـــاتـــن، أبـــرزهـــا 
تمثل بإعان الرئيس السوداني، عمر البشير، 
ك بــاده بحقوقها فــي هــذه املنطقة،  عــن تمسُّ

وهو ما أثار ردة فعل مصرية غاضبة.
وتــكــشــف مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وأمـــنـــيـــة عن 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــي مـــــســـــؤول فــي  كــــشــــف مــــصــــدر دبــــلــــومــــاسـ
الــجــزائــر عــن مــقــتــرح تــونــســي لعقد اجتماع 
ــتـــوى بــــن الـــرئـــيـــســـن الــتــونــســي  رفـــيـــع املـــسـ
الباجي قائد السبسي واملصري عبد الفتاح 
عبد  الجزائرية  الحكومة  ورئــيــس  السيسي 
 لــلــرئــيــس عبد 

ً
املـــالـــك ســــال، بــصــفــتــه مــمــثــا

العزيز بوتفليقة، على هامش القمة العربية 
الــتــي ستعقد فــي الــعــاصــمــة األردنـــيـــة عــّمــان 

أواخر الشهر الحالي.
»الــعــربــي  ــري لـــ ــزائـ ــجـ وقـــــال الــدبــلــومــاســي الـ
يـــهـــدف  الــــتــــونــــســــي  املــــقــــتــــرح  ــــد« إن  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــة لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع  ــمـ ــقـ ــقــــاد الـ ــتــــغــــال انــــعــ الســ
رفيع املستوى بــن الــقــيــادات الــثــاث، لبحث 
الساحة  شهدتها  التي  الخطيرة  الــتــطــورات 
الليبية في الفترة األخيرة، والبحث عن إعادة 

أن هــنــاك حــالــة مــن الــتــرقــب لـــدى دوائــــر نظام 
وتـــيـــرة  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ إزاء  الـــســـيـــســـي  عـــبـــدالـــفـــتـــاح 
حايب  أزمــة  إلثـــارة  السودانية  التصريحات 
وشاتن املجمدة منذ منتصف التسعينيات. 
وتــضــيــف أن هــنــاك مــلــفــن أســاســيــن يسعى 
على  للضغط  الستغالهما  املــصــري  الــنــظــام 
الــســودان بهدف تخفيف ضغوطه والحد من 
الدولي  األمــن  إلى مجلس  باللجوء  تهديداته 

لحسم النزاع الحدودي.
يــتــعــلــق  األول،  ــلـــف  املـ أن  املــــصــــادر  وتــــوضــــح 
في  عليهم  واملحكوم  املعتقلن  بالسودانين 
مصر، والذين يناهز عددهم اآلالف ممن يلقي 
لتجاوزهم  عليهم  الــقــبــض  املــصــري  الــجــيــش 
الـــحـــدود بـــن الــبــلــديــن، وملــمــارســتــهــم أنشطة 
غــيــر مـــشـــروعـــة فـــي مـــصـــر، ســـــواء بــالــتــنــقــيــب 
أو تهريب  الصحراء  الذهب واملــعــادن في  عن 
األســلــحــة واملــخــدرات أو أنشطة الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة. ويـــحـــال جــمــيــع املــتــهــمــن فـــي هــذه 
تصدر  التي  العسكرية  املحاكم  إلــى  القضايا 

أحكامًا متفاوتة عليهم وال تبرئ أحدًا منهم.
وتشير املــصــادر إلــى أن البشير كــان قد اتفق 
مع السيسي خال زيارته إلى مصر في خريف 
2016، والتي تم تكريمه فيها بوسام عسكري، 
عــلــى تشكيل لــجــنــة مــشــتــركــة لــبــحــث الــوضــع 
تمهيدًا إلصــدار  املــســاجــن،  لــهــؤالء  القانوني 
قــــــرار جـــمـــهـــوري بـــالـــعـــفـــو عــنــهــم وإعـــادتـــهـــم 
لبلدهم. ويشار إلى أنه لم يتم إصدار أي عفو 
عـــن الــســودانــيــن املــحــبــوســن عــلــى ذمـــة هــذه 

القضايا منذ عام 2013. 
ــادر، فــقــد وافــــق الــســيــســي من  وبــحــســب املـــصـ
حـــيـــث املــــبــــدأ عـــلـــى طـــلـــب الـــبـــشـــيـــر، لـــكـــن هـــذه 

الجنوبية،  جارتها  على  للضغط  استخدامه 
إلــى  الــهــاربــن  املــطــلــوبــن املــصــريــن  بتسليم 
السودان، وبصفة خاصة من قيادات وأعضاء 
جــمــاعــة »اإلخـــــــوان املــســلــمــن«. وفــيــمــا تنفي 
الــــســــودان رســمــيــًا الــتــســتــر عــلــى أي مــطــلــوب 
للقضاء املصري، تمتلك أجهزة األمن املصرية 

ــة الــلــيــبــيــة إلـــى طــاولــة  ــ ــراف األزمـ ــ تــجــمــيــع أطـ
الــحــوار والــحــل الــســيــاســي. وأوضـــح املصدر 
االجتماع،  انعقاد  في  تمانع  ال  »الجزائر  أن 
وكــــذلــــك أي مـــســـعـــى يـــســـتـــهـــدف حــــل األزمـــــة 
ــب انــــزالق الــبــاد إلـــى الــحــرب 

ّ
الليبية وتــجــن

الــجــزائــر تتقاسم  إلـــى أن  األهـــلـــيـــة«، مــشــيــرًا 
املـــخـــاوف اآلنـــيـــة نــفــســهــا مـــع تــونــس ومــصــر 
والعسكري  األمني  االنـــزالق  تداعيات  بشأن 

في ليبيا على أمن واستقرار الدول الثاث.
ـــعـــقـــد قـــمـــة بــــن الــســبــســي 

ُ
ــررًا أن ت ــقــ وكــــــان مــ

منتصف  الجزائر  في  وبوتفليقة  والسيسي 
شـــهـــر مـــــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي، بـــعـــد اجــتــمــاع 
الجهيناوي،  خميس  تونس  خارجية  وزراء 
والجزائر عبد القادر مساهل، ومصر سامح 
شــكــري، والـــذي عقد فــي تــونــس نهاية شهر 
أرضية  إلــى  وخلص  املاضي،  فبراير/شباط 
ــونــــس، وتــضــمــن  ســـيـــاســـيـــة ســمــيــت بـــيـــان تــ
الليبية  التأكيد على الحل السياسي لألزمة 
أجنبي  ل 

ّ
تدخ وأي  العسكري،  الحل  ورفــض 

ودعــــوة األطــــراف الليبية إلـــى الــجــلــوس إلــى 
طاولة املفاوضات.

بإمكانية  الجهيناوي  أقــر  وقــت سابق  وفــي 
في  املــقــررة  الرئاسية  القمة  تأجيل  أو  إلــغــاء 
الجزائر، من دون أن يذكر األسباب التي تقف 
وراء ذلك، لكن مراقبن قــّدروا أن يكون األمر 
مرتبطًا بالوضع الصحي للرئيس الجزائري 
ــــذي ال تــســمــح صــحــتــه بــعــقــد اجــتــمــاعــات  الــ
مـــلـــفـــات  ــتــــوى وذات  ــســ املــ ــذا  ــ ــ هـ مـــــن  رفــــيــــعــــة 
بشأن  املتردد  املصري  باملوقف  أو  حساسة، 
الــقــبــول بــمــشــاركــة اإلســـامـــيـــن فـــي صــيــاغــة 
الــحــل الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا. لــكــن الــتــطــورات 

الــعــســكــريــة الــســاخــنــة فـــي لــيــبــيــا فـــي األيــــام 
األخـــيـــرة فــي بــنــغــازي والــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
زادت من مخاوف دول الجوار الثاث، تونس 
والـــجـــزائـــر ومـــصـــر، وبـــاتـــت تـــفـــرض تــحــّركــًا 
ــًا لـــوقـــف االقـــتـــتـــال الـــداخـــلـــي  ــديـ ســيــاســيــًا جـ

الدامي بن األفرقاء الليبين.
ويـــتـــزامـــن هــــذا الــتــطــور مـــع تـــزايـــد الـــدعـــوات 
على  رتكب 

ُ
ت التي  االنتهاكات  فــي  للتحقيق 

الساحة الليبية، بعد نشر مقطع فيديو ُيظهر 
النقيب محمود الورفلي، آمر محاور القوات 
يقودها  التي  بــرملــان طبرق  بــقــوات  الخاصة 
خليفة حــفــتــر، وهـــو يــعــدم رمــيــًا بــالــرصــاص 
ثــاثــة أشــخــاص فــي مــديــنــة بــنــغــازي شرقي 
ليبيا. وهو األمر الذي اعترف به مسؤول في 

قوات حفتر، وتعّهد بمحاسبة الورفلي.
ــرب املــبــعــوث األمـــمـــي إلـــى لــيــبــيــا مــارتــن  ــ وأعـ
كوبلر، في بيان له أمس، عن قلقه العميق إزاء 
التقارير املستمرة حول »انتهاكات خطيرة« 
في  ارتكابها  يتم  الدولي  اإلنساني  للقانون 
أنحاء ليبيا. ودعــا كوبلر كافة األطــراف إلى 
ــال رســالــة قــويــة بــأن هــذه األفــعــال غير  »إرســ
ــذه الــرســائــل  ــم هـ مــقــبــولــة عــلــى اإلطـــــاق ودعــ

مرتكبي  لتحديد  مصداقية  ذات  بتحقيقات 
تلك الجرائم ومحاسبتهم«.

وذّكـــر كوبلر »كــافــة األطـــراف بــأن املسؤولن 
عن ارتكاب هذه األفعال التي تشمل احتجاز 
ــارج نطاق  ــدام خـ ــ الــرهــائــن، والــتــعــذيــب واإلعـ
ــاء، والـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي، وتــدنــيــس  ــقـــضـ الـ
الجثث أو إصــدار أوامــر بشأنها أو اإلخفاق 
في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، 
معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك 

أمام املحكمة الجنائية الدولية«.
ت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 

ّ
كذلك حث

حفتر على التحقيق في ارتكاب قواته جرائم 
حــــرب، مــثــل قــتــل ســجــنــاء والــتــمــثــيــل بجثث، 
الفتة في بيان لها أمس إلى أن أقارب ضحايا 
عن  تحدثوا  وناشطن وصحافين محلين 
ارتكاب قــوات حفتر هــذه الجرائم في مدينة 

بنغازي في 18 مارس/آذار الحالي.
وقــــال نــائــب مــديــر الـــشـــرق األوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا فــي »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، جو 
الليبي  الوطني  ســتــورك، إن »قــيــادة الجيش 
بــحــاجــة إلـــى الــــرد بــســرعــة عــلــى هـــذه املــزاعــم 
املزعجة للغاية بالتحقيق مع الجناة املشتبه 
بــهــم، وبــيــنــهــم قــــادة عــســكــريــون بــــــارزون قد 
ستورك  ولفت  فــرديــة«.  مسؤولية  يتحملون 
إلــى أن »الــقــوات العاملة تحت إمــرة الجيش 
جسيمة  انتهاكات  ارتكبت  الليبي  الوطني 
ــان لــبــعــض الــــوقــــت، وقــد  ضـــد حـــقـــوق اإلنــــســ
أفــلــتــت مــن الــعــقــاب«. وأضــــاف »يــتــعــّن على 
الـــقـــادة الــعــســكــريــن الــكــبــار أن يــعــرفــوا أنهم 
أيضًا قد يتعرضون للمساءلة ما لم يفعلوا 

شيئًا ملموسًا لوقف هذه االنتهاكات«.

املوافقة أتت آنذاك في إطار محاولة استمالة 
ــــى جـــانـــب مـــصـــر فــــي املـــفـــاوضـــات  الــبــشــيــر إلـ
ــيـــوبـــي. إال  ــد الــنــهــضــة اإلثـ ــول سـ الــثــاثــيــة حــ
أن الــتــصــعــيــد الـــســـودانـــي الــــذي تـــرى أجــهــزة 
سيادية مصرية أنه بإيعاز سعودي للضغط 
على مصر في األزمة التي تعصف بالعاقات 
املــصــريــة الــســعــوديــة، أدى إلـــى تــعــطــيــل هــذه 
ــــــض الــســيــســي إصــــــدار قـــــرارات 

ْ
الـــجـــهـــود ورف

السودانية.  للمطالب  باالستجابة  »سريعة« 
ــــى مــــا بــعــد  ويــــبــــدو أن الــــرفــــض ســيــســتــمــر إلـ
شهر إبريل/نيسان املقبل على أقل تقدير، إذ 
تــشــاور سياسي  الشهر جــولــة  هــذا  سيشهد 

بن البلدين في الخرطوم.
ويــتــعــلــق املـــلـــف الـــثـــانـــي الـــــذي تـــحـــاول مصر 

معلومات موثوقة عن أن مئات من »اإلخوان« 
املــطــلــوبــن فــي قــضــايــا مــا بــعــد عـــزل الــرئــيــس 
فــي  يــعــيــشــون  )عــــــام 2013(،  مـــرســـي  مــحــمــد 
قــوى قريبة من  الــســودان ويــحــظــون بحماية 

النظام الحاكم.
ويـــقـــول مــصــدر دبــلــومــاســي إن الــســيــســي قد 
يستخدم ورقة اتهام السودان بإيواء عناصر 
أكثر  الخرطوم  إلى صــورة  إرهابية، لإلساءة 
في األوساط األميركية واألوروبية، ال سيما أن 
اإلدارة األميركية الجديدة مستعدة للتعاطي 
مع مثل هــذه األطــروحــات التي تضع في كفة 
اإلسامية  للحركات  املنتمن  جميع  واحـــدة 

بمختلف درجات تشددها.
استمالة  حـــاول  السيسي  أن  املــصــدر  ويــؤكــد 
البشير أكثر من مرة لتكون مواقفه متناغمة 
مع مواقف القاهرة في أزمــة سد النهضة في 
مواجهة رغبة إثيوبيا في التحكم الكامل في 
قرارات إدارة السد وتنظيم قواعد امللء للمرة 

األولى ثم امللء الدوري. 
السياق،  هــذا  السيسي فشلت في  لكن جهود 
الــذي  البشير  إليه تصريحات  مــا تشير  وفــق 
سبق وحاول طمأنة الرأي العام املصري أكثر 
من مرة بأن سد النهضة لن يؤثر على حصة 
مصر من املياه. ويوضح املصدر الدبلوماسي 
البشير  من  املقربن  الدبلوماسين  بعض  أن 
اشـــتـــرطـــوا بــشــكــل ضــمــنــي، أكــثــر مـــن مــــرة، أن 
تـــتـــنـــازل مــصــر عـــن مــثــلــث حـــايـــب وشــاتــن 
الــحــدودي في مقابل أن يــؤدي الــســودان دورًا 
اســتــراتــيــجــيــًا ملــصــلــحــة مــصــر فـــي أزمـــــة سد 
الــنــهــضــة. وأكــــد املــســؤولــون الــســودانــيــون أن 
بلدهم لن يتضرر البتة من بناء سد النهضة.

انتخابات نقابة 
الصحافيين المصريين

التصعيد 
اإلسرائيلي 

تجاه غزة

خـــاض رشــــوان مــبــاشــرة انــتــخــابــات مجلس 
الشعب املصري عام 2010 على مقعد أرمنت 
بمحافظة األقصر، جنوبي مصر، لكنه رسب 
آنذاك  الحاكم  الوطني  الحزب  واتهم  نيابيًا، 
ــورة يــنــايــر،  ــ ــم فـــي ثـ بـــتـــزويـــر االنـــتـــخـــابـــات. ثـ
وعــقــب اإلطـــاحـــة بــالــرئــيــس املــخــلــوع حسني 
مــبــارك، تمكن الــصــحــافــيــون الــغــاضــبــون من 

إجبار أحمد على الرحيل من النقابة.
ــع أول انــتــخــابــات  ــا بــعــد ثــــورة يــنــايــر، ومـ أمـ
للنقابة في 26 أكتوبر/ تشرين األول 2011، 
ــام  ــــاش، أمـ فــقــد خــســر الــصــحــافــي يــحــيــى قـ
الــصــحــافــي مــمــدوح الـــولـــي، املــحــســوب على 
جــمــاعــة اإلخــــوان املــســلــمــن، الــتــي اســتــأثــرت 
آنـــــــذاك بــمــعــظــم مـــقـــاعـــد الــــبــــرملــــان املـــصـــري، 
وكانت تمّهد للنجاح في انتخابات الرئاسة.

ــب نـــقـــيـــب  ــنــــصــ ــمــ حـــــســـــم الــــــــولــــــــي الــــــــفــــــــوز بــ
 300 قــرابــة  بــفــارق  تقدمه  بعد  الصحافين، 
صوت، بعد حصوله على 1716 صوتًا مقابل 

استهدفهم، فجر أمس األربعاء، في املنطقة 
الــحــدوديــة الــواقــعــة شـــرق رفـــح فــي جنوب 
ــهـــود عــــيــــان، فـــإن  ــزة. وبـــحـــســـب شـ ــ قـــطـــاع غــ
املــدفــعــيــة اإلســرائــيــلــيــة أطــلــقــت عـــدة قــذائــف 
استهدفت مجموعة من الشبان كانوا قرب 

الحدود بن القطاع وإسرائيل.
ــقــــول الــخــبــيــر الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــشـــأن  ويــ
»الــعــربــي  ــو زايـــــدة، لـــ اإلســرائــيــلــي، حــاتــم أبـ
القيادتن  لــدى   هناك شــعــورا 

ّ
الــجــديــد«، إن

 
ّ
السياسية والــعــســكــريــة فــي إســرائــيــل، بــأن

 
ّ
وأن كبير،  بشكل  ارتفعت  املــخــاطــرة  درجـــة 

هناك إمكانية الندالع حرب، سواء في قطاع 
غزة، أو على الحدود مع سورية. ويشير إلى 
ــه بالنسبة إلــى قطاع غــزة، فهناك شعور 

ّ
أن

إسرائيلي بــأن انفجار األوضــاع قد يحدث 
ألسباب تتعلق بالوضع اإلنساني املتردي 
املعيشية، وربــمــا حــدوث  ــاع  األوضـ وتفاقم 
ــام بـــعـــض الــخــايــا  ــيـ مـــفـــاجـــأة، مــــن قــبــيــل قـ
الــســلــفــيــة بــــإطــــاق صــــواريــــخ تــتــســبــب فــي 
 هناك 

ّ
سقوط قتلى إسرائيلين. ويوضح أن

القاهرة ـ العربي الجديد

لــطــاملــا شــّكــلــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن 
ــــن انــــعــــكــــاســــًا لـــــألوضـــــاع  ــريـ ــ ــــصـ املـ
للسائد  خافًا  املصرية،  السياسية 
ــام الــصــحــافــيــن بــمــفــاصــل األمــــور  ــ مـــن أن إملـ
ــلـــهـــم، مـــّيـــز  ــة بـــحـــكـــم طـــبـــيـــعـــة عـــمـ ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ فـ
السير عكس  نقابتهم وجعلهم قادرين على 
اخــتــيــار  اتــــجــــاهــــات  أن  إال  أحــــيــــانــــًا.  ــار  ــيـ ــتـ الـ
ثــورة  منذ  لنقبائهم  املــصــريــن  الصحافين 
أن  الــثــانــي 2011، كشفت  كــانــون  يــنــايــر/   25
االخــتــيــارات كــانــت تتم بــمــواءمــة شــديــدة مع 
الــتــيــار الــســيــاســي الــســائــد. فــفــي أواخــــر عــام 
الصحافين  نقيب  انــتــخــابــات  خـــاض   2009
رئــيــس مــركــز األهــــرام لــلــدراســات السياسية 
آنذاك،  املعارضة  أوجه  أحد  واالستراتيجية، 
ــد نـــقـــيـــب الــصــحــافــيــن  ــ ــاء رشــــــــــوان، ضـ ــيــ ضــ
آنــذاك مكرم محمد أحمد، الذي فاز. إثر ذلك، 

غزة ـ ضياء خليل

على نحو مفاجئ، غّيرت إسرائيل 
والعسكرية  السياسية  وقــيــادتــهــا 
غزة.  قطاع  تجاه  تصريحاتها  من 
 ال حــرب في 

ّ
أن التأكيد على  أيـــام مــن  فبعد 

األفـــق مــع حــركــة »حــمــاس« وغـــزة، عــاد قــادة 
االحـــتـــال لــلــتــلــويــح مـــجـــددًا بــالــحــرب ودق 
الداخلي  التجّهز  إلــى  الــدعــوة  مــع  طبولها، 
استعدادًا لها. رئيس أركان جيش االحتال، 
ــّدر الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــــصـ ــــوت، تـ ــكـ ــ ــزنـ ــ غــــــــادي أيـ
 الوضع في قطاع غزة قابل 

ّ
الجديدة، بقوله إن

عسكرية،  مواجهة  انـــدالع  لجهة  لاشتعال 
مــعــتــبــرًا أن املــعــيــار الــرئــيــســي هـــو امــتــحــان 
ــــداث األخـــيـــرة  ـــ ــــى األحـ ــارة إلـ ــ ــ ــوة، فــــي إشـ ــقــ الــ
ــتــــهــــديــــدات املـــتـــبـــادلـــة. وبــــــرر أيـــزنـــكـــوت  والــ
 
ّ
تــصــريــحــاتــه املــخــتــلــفــة عــن ســابــقــاتــهــا، بــأن
ــاق، بــمــا في  ــفــ »حـــمـــاس« تـــواصـــل حــفــر األنــ
وتواصل  إسرائيل،  باتجاه  الهجومية  ذلــك 
عملية استعادة وبناء قوتها العسكرية في 
مجال الصواريخ املوجهة الدقيقة، والتزود 

بوسائل قتالية متطورة.
الــحــرب، فحركة   ذلــك يبقى دقــًا لطبول 

ّ
لكن

ــاء عـــــــدوان صــيــف  ــهـ ــتـ »حـــــمـــــاس«، ومـــنـــذ انـ
2014 على غزة، تعلن صراحة تجّهزها ألي 
 
ّ
مــواجــهــة مقبلة مــع إســرائــيــل، مــا يعني أن

ربما يكون  الوقت  هــذا  بذلك في  التصريح 
هـــروبـــًا مـــن فــتــح جــبــهــات أخــــــرى، ال تــريــد 
إســرائــيــل خــوضــهــا. وشــهــد قــطــاع غـــزة، في 
األيام املاضية، ارتفاعًا ملحوظًا في تحليق 
ــائـــرات االســتــطــاع  الــطــائــرات الــحــربــيــة وطـ
ذ 

ّ
على غير الــعــادة فــي فــتــرات الــهــدوء. ونف

ــن عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف  ــــال ســلــســلــة مــ ــتـ ــ االحـ
املــحــدودة على  الــتــوغــل  املــدفــعــي وعمليات 
املقاومة  الحدود، بحثًا عن عبوات تزرعها 
ذ االحتال، 

ّ
على الشريط. وتزامنًا مع ذلك، نف

ــاورات عــســكــريــة لــيــوم  ــنــ بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، مــ
واحــد على الحدود مع القطاع ومــا يسمى 
»غاف غزة«، لرفع القدرات للتصدي ألي  بـ
إسرائيل،  غــزة على  قد تحدث من  هجمات 
إعاميًا  اإلسرائيلي،  الحديث  استمرار  مع 
وســيــاســيــًا وعـــســـكـــريـــًا، عـــن خــطــر األنـــفـــاق 
شهد 

ُ
غــزة. واست املقاومة في  التي تحفرها 

الشاب يوسف شعبان أبو عــاذرة، وأصيب 
آخران بجروح، في قصف مدفعي إسرائيلي 

إقبااًل  انتخابات شهدت  في  أصـــوات،   1406
ع 

ّ
كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية. ووق

3127 عــضــوًا عــلــى كــشــوف الــحــاضــريــن بما 
2959 عضوًا،  وهــو  املــقــرر  النصاب  يتجاوز 

وفتح باب التصويت باللجان.
التي  »تمرد«  لحركة  التجهيز  أثناء  بعدها، 
كانت أساسية في أحداث 30 يونيو/ حزيران 
2013 ومن بعدها انقاب 3 يوليو/ تموز من 
العام عينه، فاز ضياء رشوان بمنصب نقيب 
الصحافين في انتخابات التجديد النصفي 
 ،2013 آذار  مــــــارس/   15 فـــي  أجـــريـــت  الـــتـــي 
املنحل  الوطني  الحزب  منافسه عضو  على 
ســـابـــقـــًا، الــصــحــافــي عــبــد املــحــســن ســامــة، 
بـ1280 صوتًا، في مقابل 1015 صوتًا حصل 
عليهم سامة من جملة األصوات الصحيحة 

التي بلغت 2339 صوتًا.
مرحلة  لطبيعة  مناسبًا  رشـــوان وجهًا  كــان 
مــا بــعــد االنــقــاب الــعــســكــري فــي مــصــر، فقد 
ــد أبــــرز اإلعــامــيــن املـــوالـــن للنظام  ــان أحـ كـ
الحاكم الجديد. وفــي عهده، أبــرم مع معظم 
والخاصة  القومية  الصحف  تحرير  رؤســاء 
والــحــزبــيــة فــي مــصــر، فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
»وثــيــقــة رؤســـاء  الــثــانــي 2014، مـــا يــعــرف بـــ
الــتــحــريــر«، فــي اجــتــمــاع ضمهم بمقر حــزب 
تفجير حصل  عــلــى خلفية  املــصــري،  الــوفــد 

 املعركة املقبلة 
ّ
شعورًا بات أكثر حضورًا بأن

قــد تــحــدث مــن دون مــفــاجــآت أو مــقــدمــات، 
وهــنــاك وضــع متغير مــن ساعة إلــى أخــرى 
فــي الــقــطــاع، وكــلــهــا تــغــيــرات قــد تـــؤدي إلــى 
واملقاومة  إسرائيل   

ّ
أن رغــم  واســـع،  انفجار 

في غزة ال تريدان الذهاب إلى حرب واسعة. 

في سيناء آنذاك. وقرر املجتمعون »التوقف 
ــتـــي تــدعــم  ــــادرة الـ ــــصـ عــــن نـــشـــر الـــبـــيـــانـــات الـ
ــى تــقــويــض مــؤســســات  ــو إلــ ــدعـ اإلرهـــــــاب وتـ
ــيــــر مـــبـــاشـــر  ــبــــاشــــر أو غــ ــل مــ ــكـ الــــــدولــــــة بـــشـ
والــتــعــامــل بــمــوضــوعــيــة ودون مــبــالــغــة مع 
ــار الـــتـــظـــاهـــرات الــتــخــريــبــيــة لــجــمــاعــة  ــبــ أخــ
اإلخوان داخل الجامعات وخارجها، ووضع 
الــصــحــف كافة  املــشــتــرك بــن  آلــيــة للتنسيق 
إلى  والسعي  اإلرهابية  املخططات  ملواجهة 
ــراءات ملــواجــهــة هــذه املخططات  ــ اتــخــاذ اإلجـ
التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة 
لــإلرهــاب إلـــى الــصــحــافــة ومــواجــهــة الثقافة 

املعادية للثوابت الوطنية«.
ــره صـــحـــافـــيـــون  ــبــ ــتــ ــان الــــــــذي اعــ ــيــ ــبــ وهــــــو الــ
مــســتــقــلــون »تــأمــيــمــًا لــلــصــحــافــة فــي مــصــر«، 
ع أكثر من 487 صحافيًا منهم على بيان 

ّ
ووق

ضد إعان رؤساء تحرير الصحف القومية 
الصحافين،  ونــقــيــب  والــحــزبــيــة  والــخــاصــة 
ــددوا فــيــه عــلــى أن مـــا صـــدر عـــن اجــتــمــاع  ــ شـ
الصحافة،  حرية  عــن  »ردة  التحرير  رؤســـاء 
ــل مـــتـــعـــمـــد لـــلـــمـــهـــنـــة، وإهــــــــــدار لـــكـــرامـــة  ــتــ وقــ
إعــان  لــإلرهــاب، عبر  وانــتــصــار  الصحافي، 
التخلي الطوعي عن حرية الرأي والتعبير«.

ثم في مــارس 2015، تمكن قاش من انتزاع 
لـــقـــب نــقــيــب الــصــحــافــيــن بـــإجـــمـــالـــي 1950 
صوتًا، على رشــوان الــذي حصل على 1077 
صــوتــًا، فــي انــتــخــابــات وصــفــهــا صحافيون 
ــاءت لـــصـــالـــح قـــــاش كـــ«تــصــويــت  ــ بـــأنـــهـــا جــ
عــقــابــي لــضــيــاء رشـــــوان عــلــى مــجــمــل عــهــده 
النقابة  توليه  فترة  إذ شهدت  النقابة«؛  في 
سقوط قتلى ومصابن وعشرات االعتقاالت 
بن الصحافين دون موقف جاد وصارم من 
استقاالت  توليه  فترة  شهدت  كما  النقابة، 

داخل املجلس، مثل النقابية عبير السعدي.
الحكومة  افتعلتها  التي  األزمـــات  كل  ثم مع 
في  والنقابات  املدني  املجتمع  منظمات  مع 
مــصــر، عــلــى مـــدار الــعــامــن املــاضــيــن، ودعــم 
مــرشــح جــريــدة »األهــــــرام« الــقــومــيــة وعضو 
الــــحــــزب الـــوطـــنـــي املـــنـــحـــل، مــــن مـــؤســـســـات 
كـــان طبيعيًا أن يــحــل عــبــد املحسن  الـــدولـــة، 
ســامــة فـــي انــتــخــابــات الــصــحــافــيــن فـــي 17 
مارس الحالي، التي أطاحت بقاش وعضو 
املـــجـــلـــس ومـــنـــســـق لــجــنــة الــــحــــريــــات فــيــهــا، 
خالد البلشي، الــذي قضى أربــعــة أعـــوام في 
النقابة يــصــدر تــقــاريــر صــادمــة عــن أوضــاع 
الصحافين والحقوق والحريات بشكل عام.

ــذا الــــطــــرح، اتـــفـــق مــعــه الــنــقــابــي املـــصـــري،  هــ
انتخابات  في  أعلى نسب تصويت  صاحب 
مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، مــنــســق لــجــنــة الـــحـــريـــات 
األســبــق، محمد عبد الــقــدوس، الـــذي أكــد أن 
»الصحافين يشكلون الرأي العام في مصر 
وتوجهاتهم  اختياراتهم  تعكسها  بــصــورة 

االنتخابية«.
وأضـــاف عبد الــقــدوس أنــه »كـــان طبيعيًا أن 
خالد  مثل  بنقابي وصــحــافــي  اإلطــاحــة  تتم 
قــاش،  بيحيى  اإلطــاحــة  تمت  كما  البلشي، 
في وقت أغرى فيه النظام جموع الصحافين 
بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، في ظل 
أوضاع اقتصادية صعبة«، كما كان متبعًا في 
املنافسة  يخوض  التي  السابقة  االنتخابات 
املحسن  عبد  غــرار  على  للدولة  فيها مرشح 
سامة. و»بدل التدريب والتكنولوجيا«، هو 
عبارة عن مخصصات مالية شهرية ألعضاء 
األعلى  املجلس  قبل  مــن  الصحافين  نقابة 
للصحافة )جهة حكومية(، وقيمته نحو 82 

دوالرًا أميركيًا.
عــلــى نسبة 36 في  الـــدولـــة تحصل  أن  يــذكــر 
املائة من نسبة ضرائب وإعــانــات الصحف 
ــيـــارات، مــقــابــل أن يحصل  ــلـ الـــتـــي تـــقـــدر بـــاملـ
قيمة  وأصبحت  »الــبــدل«.  على  الصحافيون 
ــتـــجـــاوز 50  ــبــــدل بـــعـــد قــــــرار الـــتـــعـــويـــم ال تـ الــ
ــئـــات مـــن الــصــحــافــيــن  ــنـــاك املـ فـــي املـــائـــة. وهـ
الحزبية  بالصحف  كــانــوا  املــصــريــن، ســـواء 
املـــتـــوقـــفـــة أو بـــعـــض املــــؤســــســــات الـــخـــاصـــة، 
يعيشون با دخل مادي بعد توقف صحفهم 
إن  وفعليًا،  تعسفيًا.  وفصلهم  تشريدهم  أو 
»بدل التدريب والتكنولوجيا« وسيلة ضغط 

حكومية دائمة على الصحافين.

 الـــقـــاعـــدة األســـاســـيـــة تــقــول 
ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

إنــه سيكون هناك صــدام مسلح، ســواء في 
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، أو خــــال ســــنــــوات، فقط 
م 

ّ
لقناعة إسرائيل بأن املقاومة ال تزال تعظ
من قوتها وتعيد صيانة بنيتها التحتية.

مـــواجـــهـــة   
ّ
أن يـــعـــتـــقـــدون  ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ وفــــــي 

أكـــيـــدة ســـتـــحـــدث، ولـــكـــن ال ُيـــعـــرف وقــتــهــا، 
وقــــد تــكــون هــــذا الــصــيــف، أو الـــعـــام املــقــبــل. 
االحتماالت،  ألســوأ  اإلسرائيليون  ويستعد 
واملـــنـــاورات الــتــي جـــرت ملـــدة 24 ســاعــة قبل 
يــومــن، وأكــثــر مــن 10 مـــنـــاورات خـــال عــام، 
للمواجهة، فهناك  اســتــعــدادًا  تــدريــبــات  هــي 
استعدادات موسعة وتدريبات شبه شهرية 
اســتــعــدادًا لــألســوأ فــي قــطــاع غـــزة، وفــق أبو 
 التقارير الدولية تؤشر إلى 

ّ
زايدة. ويبّن أن

تأزم األوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع 
غــــزة، وقــــد تــحــدث اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة. 
القوى املوجودة في غزة  وفي تصوره، فإن 
لن تواجه شعبها، وسيكون االنفجار تجاه 
إســرائــيــل، فالوضع اإلنــســانــي املــتــدهــور قد 
يدفع السكان إلى فعل أشياء والقيام بأعمال 
من الصعب تفهمها، مشددًا على أنه »إذا ما 
حدث شيء في غــزة، فسيتحول بالضرورة 

باتجاه إسرائيل ولن يبقى في قطاع غزة«.
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية 
فــي جامعة األمــة فــي غــزة، حسام الدجني، 
 املناورات 

ّ
»العربي الجديد«، أن في حديث لـ

تأتي  أخيرًا،  اإلسرائيلي  لاحتال  القائمة 
في إطار االستعداد ألن يكون اليوم التالي 
بمثابة إعــان حــرب، إلــى حــن صــدور قــرار 
 الطرف 

ّ
سياسي باألمر. لكن ذلك ال يعني أن

الفلسطينية يرغبان  اإلسرائيلي واملقاومة 
فـــي الــــدخــــول فـــي مــعــركــة جــــديــــدة. ويــشــيــر 
 »ربــط االســتــعــدادات التي يقوم بها 

ّ
إلــى أن

ــتــــال بـــقـــرب بــــدء الـــحـــرب على  جــيــش االحــ
قــطــاع غـــزة، أمـــر غــيــر مــوضــوعــي«، ُمرجعًا 
ذلك إلى البعد السياسي الذي يحكم طرفي 
املعركة، إضافة إلى األوضــاع اإلقليمية في 
الرئيس  املنطقة، واالنتظار ملعرفة سياسة 

األميركي، دونالد ترامب، تجاههم.
 االحتال اإلسرائيلي 

ّ
ويلفت الدجني إلى أن

يــعــمــل بــنــظــريــة الــجــهــوزيــة لــلــحــرب فـــي أي 
وقــــت، وتــوقــع كــافــة الــســيــنــاريــوهــات، لكنه 
ــــدوان عــلــى  ــعـ ــ ــه بـــعـــد الـ ــ ــدًا أنـ ــيـ ــات يــعــلــم جـ ــ بـ
الـــعـــام 2014، يــجــب أن  قـــطـــاع غــــزة صــيــف 
يـــكـــون عــلــى عــلــم بـــطـــرق مــحــاربــة املــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وأنــفــاقــهــا الــتــي تــســبــبــت في 
خــســائــر لـــه فـــي املــعــركــة األخـــيـــرة. وبعكس 
إن  الدجني  يقول  اإلسرائيلية،  التحليات 
لحركة  كقائد جديد  السنوار،  قــدوم يحيى 
»حــمــاس« فــي غــزة، ُيبعد شبح الــحــرب عن 
العسكرين غالبًا ما  الــقــادة  إن  إذ  الــقــطــاع، 
يضعون خيارات الشروع باملعركة في آخر 
»رجل  بـ الجديد  القائد  االحتماالت، واصفًا 

الصفقات ورجل الحلول«.
وعـــــن مــســتــقــبــل الـــتـــهـــدئـــة بــــن الـــجـــانـــبـــن، 
فــي ظــل الــخــروقــات الحاصلة أخــيــرًا، ينوه 
ــه فـــي ظـــل تــنــّكــر االحـــتـــال  ــى أنــ الـــدجـــنـــي إلــ
ــدم اتــــخــــاذ مـــوقـــف تــجــاهــهــا  ــ لــلــتــهــدئــة، وعــ
الــدولــي، فمن املــؤكــد أنها  مــن قبل املجتمع 
أن ذلك  ، غير 

ً
ستنتهي ولــن تستمر طــويــا

إلى مرحلة  املقاومة  انتقال  »ال يمثل بداية 
الــــحــــرب مــــع االحــــــتــــــال«. ويــــقــــول إن عــلــى 
املقاومة الفلسطينية أن تدرك أن النظريات 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة، ال تــجــعــل الــخــيــارات 
متعلقة فقط بالرد عبر الشروع في الحرب، 
القيام  قـــادرة على  املقاومة  أن  مــشــددًا على 
بــأشــكــال مــتــعــددة فـــي مــحــاربــة »خـــروقـــات 
بــه االحتال  مــا يقوم  والـــرد على  التهدئة« 

اإلسرائيلي أخيرًا.

)Getty( حاول السيسي استمالة البشير لدعم مصر بأزمة سد النهضة

دمار ناتج عن غارة في 16 مارس 2017 )علي جاداهلل/األناضول(

)Getty( صحافيون مصريون خالل االنتخابات النقابية

بدت انتخابات نقابة 
الصحافيين المصريين 

التي نظمت في 
17 مارس/ آذار، أقرب 

إلى تكريس واقع 
سيطرة النظام 

المصري على النقابة 
في صورة واضحة 

للتضييق على 
الحريات اإلعالمية. 

وللسيطرة على 
الصحافيين بعٌد 

يهدف إلى ضرب 
منجزات ثورة 

يناير 2011

تبدو تصريحات رئيس أركان جيش االحتالل، غادي أيزنكوت، بأّن الوضع 
في قطاع غزة قابل لالشتعال واتهاماته لحركة »حماس« أقرب إلى 

دق طبول عدوان جديد على القطاع
الحدثقضية

تكريس سيطرة النظام 
على اإلعالم

طبول عدوان جديد على 
القطاع المحاصر

خاصتقرير

مقاطعة 
السيسي

وجهت منظمات مدنية 
مصرية، أبرزها »الوطن 

للجميع«، و»الديمقراطية 
من أجل مصر«، نداًء 

إلى أعضاء الكونغرس 
األميركي تدعوهم فيه 

إلى االنتباه لالنتهاكات 
الحاصلة في مصر 

وطالبتهم بعدم اللقاء 
مع الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي الذي يزور 
واشنطن الشهر المقبل.

كان رشوان وجهًا 
مناسبًا لطبيعة مرحلة 

ما بعد االنقالب

أجرت إسرائيل خالل 
عام نحو 10 مناورات 
استعدادًا للمواجهة

الدولة تحصل على 
36% من نسبة ضرائب 

وإعالنات الصحف

أحد الملفات يتعلق 
بالمطلوبين المصريين 

في السودان

دعوات أممية 
وحقوقية للتحقيق في 

انتهاكات قوات حفتر

تزايد تحليق الطائرات 
الحربية وطائرات 

االستطالع

ينوي النظام المصري 
الضغط على السودان 

بشأن أزمة مثلث حاليب 
وشالتين، من خالل 

ملفين، أحدهما 
يتعلق بالموقوفين 

السودانيين بمصر

تتحرّك الدول المجاورة 
لليبيا، في محاولة 

جديدة لدفع الحل 
السياسي في البالد، 

عبر مسعى تونسي 
الجتماع ثالثي مع مصر 

والجزائر على هامش 
القمة العربية
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  شرق
      غرب

ترامب يتمنّى لإليرانيين 
عامًا سعيدًا

ــركـــي، دونـــالـــد  ــيـ بــعــث الـــرئـــيـــس األمـ
ــــس األربـــــــعـــــــاء، تــهــنــئــة  ــ ــب، أمـ ــ ــرامــ ــ تــ
مـــتـــأخـــرة إلــــى اإليـــرانـــيـــن ملــنــاســبــة 
الـــجـــديـــدة.  الـــفـــارســـيـــة  الــســنــة  رأس 
وبــعــث تــرامــب، والـــذي ينتقد إيــران 
عــلــنــًا، فــي بــيــان، »بــأفــضــل التهاني 
ــــى جـــمـــيـــع مــــن يـــحـــتـــفـــلـــون بــعــيــد  إلــ
ــنـــوروز الــقــديــم الـــرائـــع فــي جميع  الـ
أنــحــاء الــعــالــم«. وصـــادف عيد رأس 
السنة الفارسية الجديدة )النوروز( 

أول من أمس. 
)فرانس برس(

... ويشارك في اجتماع 
»األطلسي« في مايو 

األربعاء،  أمــس  البيت األبيض،  أكــد 
دونــــالــــد  األمـــــيـــــركـــــي،  ــيــــس  ــرئــ الــ أن 
تـــرامـــب )الـــــصـــــورة(، ســـيـــشـــارك في 
25 مــايــو/أيــار املقبل في قمة حلف 
شــــمــــال األطــــلــــســــي فـــــي بــــروكــــســــل، 
بهدف طمأنة الــدول األعضاء حول 
التزام الواليات املتحدة في الحلف. 
ـــيــــض، فــــي بـــيـــان،  ــر الـــبـــيـــت األبـ ــ وذكــ
نظرائه  لــلــقــاء  يتطلع  »الــرئــيــس  أن 
فــي حلف شــمــال األطلسي مــن أجل 
الــتــأكــيــد مــجــددًا عــلــى الــتــزامــنــا إزاء 
الــحــلــف ومــنــاقــشــة مــســائــل حيوية 
للحلف، ال سيما تقاسم املسؤولية 
األطـــلـــســـي في  الــحــلــفــاء ودور  بـــن 

الحرب على اإلرهاب«.
)فرانس برس(

بلجيكا تحيي الذكرى 
السنوية العتداءات 

بروكسل 
أحيت بلجيكا بتأثر، أمس األربعاء، 
ــوأ  ــــرى الـــســـنـــويـــة األولـــــــى ألســ ــــذكـ الـ
اعــتــداءات في تاريخها، في مراسم 
وكلمات  للضحايا  تكريمًا  شملت 
ــي مــحــطــة  ــ ــج« فــ ــيــ ــجــ و»دقـــــيـــــقـــــة ضــ
ــن املــلــك  ــ ــتـــرو فـــي بـــروكـــســـل. ودشـ املـ
ــلـــكـــة مـــاتـــيـــد ومــمــثــلــون  فــيــلــيــب واملـ
عــن الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة واملــنــاطــق، 
ــى رؤســــــاء املــفــوضــيــة  بـــاإلضـــافـــة إلــ
والبرملان واملجلس األوروبــي، جان 
كـــلـــود يــونــكــر وانــطــونــيــو تــاجــانــي 
ودونــــالــــد تـــوســـك، نــصــبــًا تــذكــاريــًا 
على  ــتـــداءات  االعـ لضحايا  تكريمًا 
مقربة من مقر املفوضية األوروبية.
)فرانس برس(

الكرملين ينفي 
»وساطة فيون« 

ــــس األربــــعــــاء،  ــــض الـــكـــرمـــلـــن، أمـ رفـ
املــرشــح للرئاسة  تــقــريــرًا مــفــاده أن 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، فــــــــرانــــــــســــــــوا فــــيــــون 
ــــورو  يـ ألــــــف  )الــــــــصــــــــورة(، دفــــــع 50 
الروسي،  الرئيس  لقاء بن  لترتيب 
ــل األعـــمـــال  ــ فــاديــمــيــر بـــوتـــن، ورجـ
الــلــبــنــانــي، فـــؤاد مــخــزومــي. وكــانــت 
ــو كـــــانـــــار أنـــشـــيـــنـــيـــه«  ــ ــ صـــحـــيـــفـــة »لـ
األســـبـــوعـــيـــة قــــد ذكـــــــرت أن شــركــة 
االجتماع  رتبت  االستشارية  فيون 
بــن بــوتــن ومــخــزومــي فــي منتدى 

اقتصادي في عام 2015.
)أسوشييتد برس(

فشل تجربة صاروخية
لكوريا شمالية

كوريا  أن  وواشنطن  سيول  أعلنت 
ــرت، أمــــس األربــــعــــاء،  ــ الــشــمــالــيــة أجــ
تــجــربــة صـــاروخـــيـــة جـــديـــدة بـــاءت 
ــبـــوعـــن  ــفــــشــــل، وذلــــــــك بــــعــــد أسـ ــالــ بــ
ــــخ،  ــــواريـ ــــة صـ ــعـ ــ ــا أربـ عـــلـــى إطــــاقــــهــ
ــيــــونــــغ يــــانــــغ إنـــــــه تــــدريــــب  قــــالــــت بــ
ــد األمـــيـــركـــيـــة  ــواعــ ــقــ ــلـــى قـــصـــف الــ عـ
فــي الــيــابــان. وذكــــرت وزارة الــدفــاع 
الكورية الجنوبية أن الشمال أطلق 
ــدة جــــويــــة فــي  ــ ــاعـ ــ ــن قـ ــ ــًا مـ ــ ــاروخــ ــ صــ
لكن عملية  الشرقي،  مرفأ وونسان 
اإلطــــــاق »فــشــلــت عــلــى مـــا يـــبـــدو«، 
فــيــمــا أكـــد الــجــيــش األمــيــركــي فشل 
ــال املــتــحــدث  ــ ــــاق الــــصــــاروخ. وقـ إطـ
بـــاســـم الـــقـــيـــادة األمـــيـــركـــيـــة، ديــفــيــد 
بــيــنــام، إن »قـــيـــادة املــحــيــط الــهــادئ 
ــلـــة إلطــــاق  رصـــــــدت مـــحـــاولـــة فـــاشـ
ــاروخ كـــوري شمالي فــي محيط  صـ
كاملا. يبدو أن الصاروخ انفجر بعد 

ثواٍن على إطاقه«.
)فرانس برس(



نهاية حقبة النأي بالنفس عن السلطة

األمازيغ في الحياة 
السياسية المغربية

يتزعم أكبر األحزاب 
المغربية حاليًا 

شخصيات أمازيغية

الرباط ـ حسن األشرف

ــن الــعــثــمــانــي،  ــديـ أصـــبـــح ســعــد الـ
ــادي فـــــي حـــــــزب »الــــعــــدالــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــربـــي، بــوصــولــه  ــغـ والـــتـــنـــمـــيـــة« املـ
إلى كرسي رئاسة الحكومة في املغرب، أول 
ــذا املــنــصــب  شــخــصــيــة أمــازيــغــيــة تــتــولــى هــ
الحكومي الكبير في تاريخ املغرب املستقل 
منذ عام 1955. وبدأت العائالت ذات األصول 
السياسي  املشهد  على  تــزحــف  األمــازيــغــيــة 
والــحــزبــي والــحــكــومــي فــي املــغــرب، إذ باتت 
والسياسية  الحزبية  املناصب  أعلى  تتبوأ 
بخالف  أمازيغية،  شخصيات  والحكومية 
ــنـــوات مــضــت عــنــدمــا  ــا فـــي سـ ــان رائـــجـ ــا كــ مـ
كــانــت تــســيــطــر عـــائـــالت ذات أصــــول عربية 

وفاسية بالخصوص. 
ــر األحــــــــــزاب املـــغـــربـــيـــة حــالــيــا  ــبــ ــتــــزعــــم أكــ ويــ
شخصيات أمازيغية، فسعد الدين العثماني 
املنحدر من منطقة إنزكان األمازيغية يرأس 
حــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، وعــزيــز أخنوش 
ابــن منطقة تــافــروات يــرأس حــزب »األحـــرار«، 
ومحمد ساجد يتزعم »االتحاد الدستوري«، 
ــر يــــــــرأس حـــــــزب »االتـــــحـــــاد  ــكـ وإدريــــــــــــس لـــشـ
االشــتــراكــي«، وإلــيــاس الــعــمــاري مــن أمــازيــغ 

الريف يقود حزب »األصالة واملعاصرة«.
وتتّبعت الباحثة أمينة املسعودي في كتابها 
واالجتماعية  الثقافية  األصــــول  »الــــــوزراء«، 

بمفاتيح السياسة واألحــزاب في املغرب في 
الفترة األخيرة، يمكن إجماله في عدة دالالت 
ــى أن هــنــاك حــركــيــة وحيوية  رئــيــســيــة، األولــ
ــبـــح يــعــيــشــهــا املــــغــــرب فــــي مــا  مــلــحــوظــة أصـ
يتعلق باملسألة الثقافية ال سيما األمازيغية 
منها. ويلفت إلــى أنــه »مــن الطبيعي جــدًا أن 

من  الحركية  هــذه  الرسمية  السياسة  تالقي 
خــــالل الــعــديــد مـــن اإلجــــــــراءات، مــثــل تــرســيــم 
الــلــغــة األمــازيــغــيــة عــبــر الــنــص الـــدســـتـــوري، 
وإدخــال تعليم اللغة األمازيغية في املناهج 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتــأســيــس الــعــديــد مـــن املــعــاهــد 
املــخــتــصــة بــالــعــنــايــة بــالــعــنــصــر األمــازيــغــي، 
فــي مناصب  أمــازيــغــيــة  وتــعــيــن شخصيات 

مناطقية وحكومية«.
ــعـــالم، هـــي سد  والـــداللـــة الــثــانــيــة، بــحــســب الـ
الــتــصــورات املفرطة فــي العرقية،  الــبــاب على 
وعـــدم تــوفــيــر املـــبـــررات الــتــي تــســاعــدهــا على 
تجييش واستقطاب فئات جديدة، وذلك من 
انتهاج أســلــوب اإلدمـــاج واالستيعاب  خــالل 
ــل هــيــكــل الــســلــطــة،  ــ لــعــنــاصــر أمــازيــغــيــة داخـ

واتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن اإلجـــــــراءات الــتــي تــنــزع 
املـــشـــروعـــيـــة عـــن االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تتهم 

الدولة بتهميش العنصر األمازيغي.
الرغم  على  أنــه  الجامعي  األســتــاذ  ويضيف 
مــمــا ســلــف، »ال يــمــكــن أن نــقــول إن هـــذه هي 
ــــرة األولـــــى الـــتـــي يــصــل فــيــهــا أمـــازيـــغ إلــى  املـ
موقع املسؤولية والتأثير، لكون املغرب عرف 
القصر  قّربها  التي  الشخصيات  مــن  الكثير 
ــا املـــكـــانـــة املـــتـــقـــدمـــة«. ويــخــلــص  مــنــه وبــــوأهــ
العالم إلى أن »الفارق بن األمس واليوم هو 
أنه لم تكن هناك مطالب أمازيغية كثيرة كما 
اليوم، ولم تكن للدولة استراتيجية واضحة 
تـــهـــدف إلــــى االســـتـــجـــابـــة ملــطــالــب الــحــركــات 

األمازيغية كما يحصل في الوقت الراهن«.
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حضورًا قويًا للشخصيات 

األمازيغية التي تتبوأ 
مناصب حزبية وسياسية 

مهمة، وذلك بعكس ما 
كان قائمًا منذ سنوات

العثماني أول رئيس معيّن للحكومة من أصول أمازيغية )جالل مرشدي/األناضول(

السلطة  على  وهيمنتها  الفاسية  للعائالت 
إلى نتيجة  املغرب، وخلصت  والحكومة في 
 

ّ
أصــبــحــت فــي مــا بــعــد بــديــهــيــة، وهـــي أن جــل
الوزراء قادمون من فاس. ويبدو أن املعطيات 
صــــــارت تــســيــر نـــحـــو الــتــغــيــيــر فــــي املـــغـــرب، 
بــاعــتــبــار أن الــشــخــصــيــات األمــازيــغــيــة التي 
إلــى حــد وقــت قريب تفضل العمل في  كانت 
مــجــال املــــال واألعــــمــــال وتـــنـــأى بــنــفــســهــا عن 
هيمنتها  تفرض  بــدأت  والسلطة،  السياسة 
تــدريــجــيــا فـــي املــشــهــد الــســيــاســي والــحــزبــي 

والحكومي في البالد.
ويسجل أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
أن شخصيات  الــعــالم،  الرحيم  مــراكــش، عبد 
ــات تــنــتــمــي  ــئـ ــيـ ــــرأس هـ ــتـ ــ أمــــازيــــغــــيــــة بـــــــدأت تـ
الطابع  عليها  يغلب  توّجهات  إلــى  جغرافيا 
العربي؛ مثل محمد ساجد األمن العام لحزب 
»االتحاد الدستوري«، وهو القادم من منطقة 
تارودانت األمازيغية. والشيء نفسه بالنسبة 
ــتـــرأس الــيــوم  ــذي يـ ــ لــعــبــد الــصــمــد الـــســـكـــال الـ
واحــدة من أكبر مناطق املغرب، وهي الرباط 
ــقـــادم مـــن مــنــطــقــة ســـوس.  الــقــنــطــيــرة، وهـــو الـ
الريفي فهو إضافة إلى  أما إلياس العماري، 
قربه من دوائر السلطة، يرأس واحدة من أهم 

مناطق املغرب، وهي منطقة الشمال.
أما على املستوي الحكومي، يضيف العالم، 
فـــإن شــخــصــيــات أمــازيــغــيــة كــبــيــرة أصبحت 
أخنوش  مثل  مهمة،  قــطــاعــات  على  تسيطر 
الـــذي يـــرأس الــحــزب الـــذي أســســه صهر امللك 
أحد  الثاني، وُيعتبر  الحسن  وأحــد رجــاالت 
األركان األساسين في الحكومات املتعاقبة، 
ــال األعــــمــــال املـــقـــربـــن مــن  ــ ــرز رجــ ــ ــد أبــ ــ بــــل أحـ
القصر، والذي يصاحب امللك املغربي محمد 
الخارجية. ويشير  زياراته  السادس في جل 
املحلل ذاته إلى أن هذا التوّجه تعزز بتكليف 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
أول  مهامه سيصبح  فــي  توفق  فــإذا  املقبلة، 
ــــرأس حــكــومــة مــغــربــيــة، ويــحــتــل  أمـــازيـــغـــي يـ

الرتبة الثانية في هرم السلطة في املغرب.
ويرى العالم أن إمساك شخصيات أمازيغية 
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