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في ظل عدم 
انتهاء تداعيات 

المجزرة الكيميائية 
التي ارتكبها 

النظام السوري 
في خان شيخون، 

ومحاوالت 
موسكو المستمرة 
لتبرئة النظام منها، 

برزت تحذيرات 
أممية جديدة من 
تعرض محافظة 

إدلب لكارثة 
وشيكة، ما يعرض 

حياة مئات آالف 
المدنيين فيها 

لخطر داهم

املنظمة الدولية لحظر األسلحة الكيميائية 
رفــــضــــت الـــخـــمـــيـــس فــــي تـــصـــويـــت اقـــتـــراحـــا 
ــران يــقــضــي بــتــشــكــيــل فــريــق  ــهــ ملــوســكــو وطــ
ف التحقيق في الهجوم الكيميائي 

ّ
جديد يكل

في سورية.
ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــكــشــفــت مــعــطــيــات عن  فـ
منظمة »أطـــبـــاء ســويــديــون مــن أجـــل حقوق 
اإلنسان«، التي استندت روسيا إليها إلنكار 
ما جرى في خان شيخون. وذكــرت صحيفة 
»داغـــنـــيـــهـــتـــر« الـــســـويـــديـــة أمــــس الـــســـبـــت، أن 
املنظمة تستند إلى »دراســة أشرطة الفيديو 
وتدعي أن األطفال الذين ظهروا في الشريط 
كـــانـــوا تــحــت تــأثــيــر مـــخـــدر لــفــبــركــة األمـــــر«. 

البحث  على  »اتفقا  وتيلرسون  الفـــروف   
ّ
أن

موضوعي  تحقيق  فتح  احتمال  في  مجددًا 
الدولية  املنظمة  الحادث بإشراف  حول هذا 
أفــادت  بينما  الكيميائية«.  األسلحة  لحظر 
الوزيرين   

ّ
أن بيان،  في  األميركية  الخارجية 

)املحادثات(  »مواصلة  موضوع  إلــى  تطّرقا 
وبمواضيع  الــثــنــائــيــة«  بــالــقــضــايــا  املتعلقة 
»تـــشـــمـــل الــتــحــقــيــق الــــــذي تـــجـــريـــه املــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــحــظــر األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة عن 
اســتــخــدام ســوريــة أســلــحــة كيميائية فــي 4 
أبريل/نيسان«. وأضاف البيان أن تيلرسون 
ــّدد دعـــمـــه آللـــيـــة الــتــحــقــيــق الــحــالــيــة في  ــ »جــ
وكانت  الكيميائية«.  األسلحة  منظمة حظر 

ولــفــتــت إلـــى أن الــطــبــيــب الــيــســاري املــتــقــاعــد، 
من أصل تشيلي، مارسيللو فــردا دي نولي، 
أســس مع زميل سابق لــه، أنــدرس رومشلو، 
في 2015 هذه املنظمة، مشيرة إلى أن هدف 
دي نولي »العمل على تنظيف صفحة النظام 
الـــســـوري فــي مــجــال جــرائــم الـــحـــرب، إذ يطل 
عــلــى املــاكــيــنــة الــدعــائــيــة الــروســيــة كخبير«. 
وذكــــــرت »داغـــنـــيـــهـــتـــر« أنــــه »بـــالـــتـــواصـــل مع 
نــقــابــة األطـــبـــاء وجــمــعــيــة الــطــب فــي الــســويــد 
ومنظمات مساعدات إنسانية، فإن أحدًا منها 
ال يــعــرف شــيــئــا عـــن دي نــولــي ورومــشــلــو«. 
ولتفكيك ما أطلقت عليه الصحيفة »خريطة 
ــنــــدا«، ذكــــــرت أنـــــه »لــتــبــرئــة  ــاغــ ــبــــروبــ عـــمـــل الــ

الــنــظــام الـــســـوري، يــقــوم هــــؤالء بــنــشــر مــقــال 
بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة عــلــى مــوقــعــهــم، وبــعــدهــا 
تــتــولــى املــاكــيــنــة الــروســيــة فــي روســيــا الــيــوم 
ليتحدثوا  معهم  لــقــاءات  إجـــراء  وسبوتنيك 
باإلنكليزية، وإثر ذلك يأخذ الدبلوماسيون 
الـــروس والنظام الــســوري مــا جــاء فــي اللقاء 
لــيــعــرضــوه للتشويش حــول  بــه  كــأمــر مسلم 

العالم، بما فيها في األمم املتحدة«.
ــك، تــثــيــر تـــحـــذيـــرات أطــلــقــهــا  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة املــســتــقــلــة 
أمس  أول  بينيرو،  باولو  بسورية  الخاصة 
إدلــب. وعقب  على مصير  الجمعة، مخاوف 
اللجنة  جلسة ملجلس األمـــن عــرض أعــضــاء 

على  املــمــارس  العنف  حــول  تقاريرهم  فيها 
رتكبة 

ُ
املدنيني، وانتهاكات حقوق اإلنسان امل

في سورية من قبل قوات النظام، كما بحثوا 
في آليات فرض عقوبات على املسؤولني عن 
االنتهاكات والجرائم، بما في ذلك استخدام 
األسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة، قال 
التي  اللجنة  لـــدى  إن  للصحافيني  بينيرو 
يــرأســهــا »انــطــبــاع بـــأن مــشــاهــد تــجــري اآلن 
كــمــا لـــو كــانــت بــالــتــصــويــر الــبــطــيء لــوقــوع 
كـــارثـــة فـــي إدلــــــب«، مــشــيــرًا إلــــى أن »الــنــظــام 
السوري والقوات املوالية له، قصفت املدارس 
واملــســتــشــفــيــات واألســــــواق ومــحــطــات املــيــاه 
 عن تــورط قوات 

ً
في األشهر األخــيــرة، فضال

حلب  شرقي  الكلور  غــاز  باستخدام  النظام 
طــوال عــام 2016«. وقــال إن حياة السوريني 
املوجودين في إدلب »عرضة لخطر جسيم«، 
منوها إلى أن أعداد املدنيني هناك في تزايد 
بعد تهجير سكان أحياء حلب الشرقية نحو 
 إن »العديد 

ً
ريف حلب الغربي وإدلــب، قائال

مــن اتــفــاقــات اإلجـــالء وقــعــت بعد حــلــب، مما 
إلــى نـــزوح عــشــرات اآلالف مــن املدنيني  أدى 
إلى إدلب وغرب حلب حيث يعيشون ظروفا 

صعبة«.
ــديــــه  لــ أن  األمــــــــمــــــــي،  املــــــــســــــــؤول  وأضــــــــــــــاف 
»تــأكــيــدات« أنــه تــم »اســتــخــدام غــاز السارين 
لكننا ال نستطيع تأكيد  في خــان شيخون، 
الجهة الــتــي وقــفــت وراء ذلـــك«، الفــتــا إلــى أن 
التحقيقات »مــســتــمــرة عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
تمكننا من الوصول إلى خان شيخون... وقد 
قمنا بالحديث مع شهود عيان ومع أقارب 
الضحايا ونقوم بجمع األدلة وهناك تعاون 
مع أجهزة استخبارات تابعة لبعض الدول« 
للوصول إلــى أدلــة دامــغــة للجهة التي تقف 
التي راح ضحيتها نحو 100  وراء املجزرة، 

مدني يوم الرابع من هذا الشهر.
ــيــــطــــرت فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة  وســ
ــلــــى مـــعـــظـــم أريــــــــــاف مـــحـــافـــظـــة  املـــســـلـــحـــة عــ
بتوسيع  واســتــمــرت   ،2012 سنة  منذ  إدلـــب 
سيطرتها هناك، لحني استطاعت أن تبسط 
نــفــوذهــا عــلــى كـــامـــل املــحــافــظــة )بــاســتــثــنــاء 
بلدتي كفريا والفوعة( منذ أن طــردت قوات 
ــن مـــركـــز املـــحـــافـــظـــة يـــــوم الــثــامــن  ــام مــ ــظـ ــنـ الـ

والعشرين من مارس/آذار 2015.
ــم مــــن أن مـــديـــنـــة إدلــــــب دخــلــت  ــرغــ وعـــلـــى الــ
الرابع  أبرمت في  التي  التهدئة  ضمن هدنة 
والعشرين من سبتمبر/أيلول، ضمن اتفاق 
تلقت  املدينة  أن  إال  الفوعة-الزبداني،  كفريا 
عــشــرات الــضــربــات الــجــويــة مــن قــبــل طــيــران 
الــنــظــام وســــالح الــجــو الـــروســـي، مـــا تسّبب 
بمجازر عديدة، آخرها عندما قصفت طائرة 
يــرجــح أنــهــا روســـيـــة، بــنــاء ســكــنــيــا فـــي حي 
السورية  »الشبكة  أدى بحسب  ما  القصور، 
لحقوق اإلنسان« إلى مقتل 24 مدنيا بينهم 
 وست سيدات. كما أن أرياف املدينة 

ً
15 طفال

تـــتـــعـــرض لــلــقــصــف الــــجــــوي بــــصــــورة شــبــه 
يومية، ما أدى ملقتل وإصابة مئات املدنيني، 
خالل األشهر القليلة املاضية، في وقت باتت 
ستهدفة، مكتظة 

ُ
امل البلدات واملــدن  فيه هــذه 

بــاملــدنــيــني أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، نتيجة 
ــهــجــريــن قــســريــا مـــن بــلــدات 

ُ
تـــوّجـــه مــعــظــم امل

ومـــدن ريـــف دمــشــق وحـــي الــوعــر الحمصي 
إلــيــهــا. وتــخــشــى املــعــارضــة الــســوريــة مــن أن 
الـــنـــظـــام، يــتــعــّمــد تــجــمــيــع مــعــارضــيــه ضمن 
هــــذه املــحــافــظــة، الـــتـــي ُيــخــشــى أن تــتــعــرض 
لحملة إبادٍة ضخمة، كونها باتت مركز ثقل 

املعارضة الرئيسي في البالد.

إدلب على مشارف كارثة

بعد إفراج النظام السوري عن الدفعة األولى من المعتقلين بموجب 
بالمعايير  النظام  التزام  عدم  حول  جدل  أثير  األربع«،  »المدن  اتفاق 
لـ»العربي  ناشطون  وقال  المفاوضة.  الفصائل  مع  عليها  المتفق 
الجديد« إن معظم المفرج عنهم اعتقلوا قبل شهرين على األكثر، 
وإن أغلبهم موظفون ومدرّسون اعتقلتهم حواجز النظام، فيما 
عملية  إن  الخطاب،  عمر  الشام«،  »أحرار  حركة  باسم  المتحدث  قال 
اإلفراج لم تكن متطابقة مع ما تم االتفاق عليه في بعض الجوانب.

خدعة معتقلي »المدن األربع«

الحدث

أحمد حمزة

في وقت ال يزال فيه موضوع قصف 
ــان شــيــخــون  الـــنـــظـــام الــــســــوري لـــخـ
بــالــســالح الــكــيــمــيــائــي مــحــور جــدل 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، مـــع اســتــمــرار دفـــاع 
ــفـــي ارتـــكـــابـــه لــهــذه  ــا عــــن الـــنـــظـــام ونـ ــيــ روســ
ــار إلـــــى مــحــافــظــة  ــ ــظـ ــ املـــــجـــــزرة، اتـــجـــهـــت األنـ
إدلــب، وســط تحذيرات من تعرضها لكارثة 
وشيكة، قد تطاول مئات آالف املدنيني فيها، 
تباعا، مع تحولها  أعــدادهــم  تتزايد  والذين 
من  قسريا  املهجرين  أغــلــب  يقصدها  لقبلٍة 

ريف دمشق وحي الوعر الحمصي.
وفـــــي مـــــــــوازاة تـــحـــذيـــر أمــــمــــي مــــن أن إدلــــب 
»عــــرضــــة لـــخـــطـــر جـــســـيـــم«، كــــانــــت مــوســكــو 
تقصي  بعثة  تحقيق  على  االلتفاف  تحاول 
الــحــقــائــق الــتــابــعــة ملــنــظــمــة حــظــر األســلــحــة 
ــان شــيــخــون،  ــ ــــول هـــجـــوم خـ الــكــيــمــيــائــيــة حـ
ــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي  ــاد وزيـ إذ أعـ
الفــــروف، الــحــديــث عــن تشكيل فــريــق جديد 
لــلــتــحــقــيــق فــــي الـــهـــجـــوم. وأبـــــــدى الفــــــروف، 
خــالل اتــصــال هاتفي مــع نظيره األمــيــركــي، 
ريــــك تــيــلــرســون، أســـفـــه ملــعــارضــة واشــنــطــن 
للتحقيق بهجوم  اقــتــراحــا، روســيــا-إيــرانــيــا، 
خـــان شــيــخــون، وفـــق الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
الـــتـــي أشــــــــارت فــــي بـــيـــان إلـــــى أن االتـــصـــال 
الهاتفي بني الوزيرين جاء بمبادرة أميركية. 
 الفــــروف أبـــدى خـــالل االتــصــال 

ّ
وأضــافــت أن

ــات املــتــحــدة داخـــل  ــفـــه ملــعــارضــة الــــواليــ »أسـ
املنظمة الدولية لحظر األسلحة الكيميائية، 
ــشــني إلــى 

ّ
ــال مــفــت ــإرسـ لــلــمــبــادرة الــقــاضــيــة بـ

سورية للتحقيق في معلومات عن استخدام 
غـــاز الــســاريــن فــي خـــان شــيــخــون«، مضيفة 

الفروف وتيلرسون اتفقا 
على بحث فتح تحقيق 

بمجزرة الكيميائي

تأكيدات أممية 
باستخدام غاز السارين 

في خان شيخون

محاوالت روسية مستمرة لمنع إدانة النظام السوري 
بمجزرة خان شيخون

ال يتوقف النظام وروسيا عن استهداف إدلب )عبد الغني عريان/األناضول(

األسد نقل العداء 
لمستوى جديد حين 
شكك باستقالل األردن

تقرير

مؤشر على هشاشة العالقات التي حافظ 
عــلــيــهــا األردن مـــع نـــظـــام األســــــد، طـــوال 
ســنــوات األزمـــــة، وحــتــى تــلــك العسكرية 
واألمــنــيــة الــتــي تــحــّدث بــإيــجــابــيــة عنها 
األردنية،  املشتركة  األركــان  رئيس هيئة 
الـــفـــريـــق الــــركــــن مـــحـــمـــود فـــريـــحـــات، فــي 
مقابلة نادرة نهاية العام املاضي. وساد 
اعتقاد بأن هذه العالقات تدار عبر قناة 
تواصل روسية، ال سيما في ظل التقارب 
األردني الروسي، الذي كان عنوانه إدارة 
الــجــبــهــة الــســوريــة الــجــنــوبــيــة، املــحــاذيــة 

للمملكة، بما يضمن استقرارها.
ــلــــك األردنــــــــــي ومــقــابــلــة  بــــني مـــقـــابـــلـــة املــ
تغيرات  السوري، حدثت  النظام  رئيس 
دراماتيكية على األزمة السورية وبشأن 
تــعــاطــي املــجــتــمــع الـــدولـــي مــعــهــا. وأهـــم 
الــتــحــوالت تتمثل فــي املــوقــف األميركي 
ــذي تـــجـــاوز »الــصــبــر االســتــراتــيــجــي«  الــ
الذي تمسكت به إدارة الرئيس السابق، 
ــاراك أوبـــامـــا. وبــــات الــرئــيــس الــحــالــي  بـــ
دونـــالـــد تـــرامـــب، يتبنى مــوقــفــا صــارمــا 
ــد، وهـــو تــغــّيــر التقطت  مــن مصير األســ
األردنية وأدمجته في  السياسة  جدّيته 
خطابها تجاه األزمــة السورية من دون 
لناحية  املعلن  موقفها  عــن  تــتــراجــع  أن 

حل األزمة سياسيا.
بالتوازي مع ذلك، وبعد أيام على املقابلة 
وقبل  الثاني،  الله  عبد  للملك  الصحافية 
ــرة، تـــم الــكــشــف عن  ــيــ ــد األخــ ــ مــقــابــلــة األسـ
الــعــســكــريــة  الــحــمــلــة  فـــي  انــــخــــراط األردن 
الــربــاعــيــة الــتــي مــن املــرتــقــب إطــالقــهــا في 
بــمــشــاركــة السعودية  الـــســـوري،  الــجــنــوب 
والهادفة  وبريطانيا،  املتحدة  والــواليــات 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى »داعـــــــــش« الـــنـــاشـــط عــلــى 
مــقــربــة مــن الـــحـــدود األردنـــيـــة. وبــانــتــظــار 
ــام املــقــبــلــة مـــن تــطــورات  ــ مـــا ستحمله األيـ
ــة مـــحـــتـــمـــلـــة، تــــــزداد  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة وسـ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الــتــوقــعــات بــتــفــاقــم الــتــوتــر فـــي الــعــالقــات 

األردنية-السورية من اآلن فصاعدًا.

لــلــرد عــلــى مــقــابــلــة عــبــد الــلــه الــثــانــي مع 
صحيفة »واشنطن بوست«.

ــام 2011 عن  ــد مــنــذ عـ ــم يــتــوقــف األســ ولـ
اتهام األردن بتسهيل عبور »اإلرهابيني« 
إلـــى ســوريــة، وتــدريــبــهــم فــي معسكرات 
الــســوري،  الــنــظــام  أردنــيــة ملقاتلة جيش 
الـــرغـــم مـــن إعـــــالن األردن تــدريــبــه  عــلــى 
»الــدولــة  تنظيم  مقاتلة  عــلــى  املــعــارضــة 
اإلســالمــيــة« )داعـــــش(. إال أن األســــد، في 
مقابلته، نقل العداء إلى مستوى جديد 
وغـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــني شــكــك بــاســتــقــالل 
األمــيــركــيــني  بــيــد   

ً
أداة واعـــتـــبـــره  األردن 

وينفذ ما يريدونه، وفق قوله.
االتـــهـــامـــات  عـــلـــى  صـــمـــت  ــــذي  ــ الـ واألردن 
الضرورة  عند  وتعمد  القديمة،  السورية 
الحملة  وتجاهل  دبلوماسية،  بلغة  الــرد 
النظام السوري أخيرًا،  التي شنتها أذرع 
فــضــل عــــدم الــصــمــت عــلــى الــتــصــريــحــات 
املنسوبة لألسد، ورأى ضرورة الرد بلغة 
يعتقد أنها »مناسبة«. ويبدو الرد األردني 
عن  الحديث  عند  دبلوماسيا  ظــاهــره  فــي 
املوقف الثابت الداعم لحل سياسي يحفظ 
وحـــــدة ســـوريـــة ويــقــضــي عــلــى اإلرهــــــاب. 
غير  نحو  على  قاسية  لغة  يستخدم  لكن 
مسبوق ضد األسد، تجسد بقول املتحدث 
املومني،  األردنية، محمد  الحكومة  باسم 
»مـــؤســـف أن يــتــحــدث الــرئــيــس  إنــــه مـــن الــــ
السوري عن موقف األردن وهو ال يسيطر 

على غالبية أراضي بالده«.
ويرى مراقبون أن التصعيد املتبادل هو 

عّمان ـ محمد الفضيالت

فــي 6 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، قــال امللك 
األردنــي، عبد الله الثاني، بوضوح، في 
بوست«  »واشنطن  مع صحيفة  مقابلة 
ــطـــق يــقــتــضــي بـــأن  ــنـ ــيـــة إن »املـ ــيـــركـ األمـ
من  دمـــاء شعبه  بسفك  ارتــبــط  شخصا 
األرجــــح أن يــخــرج مــن املــشــهــد«، قــاصــدًا 
ــد.  رئـــيـــس الــنــظــام الـــســـوري بـــشـــار األســ
تـــصـــريـــح املـــلـــك نـــقـــل مـــوقـــف الــســيــاســة 
ــلـــن، بــعــد  ــعـ ــى الـ ــة مــــن األســــــد إلـــ ــيـــ األردنـــ
سنوات حرص فيها األردن على تجنب 
الخوض في هذا الشأن. لكنه أثار غضب 

 على عّمان.
ً
دمشق الناقمة أصال

الـــســـوري  الــنــظــام  أذرع  يــتــأخــر رد  ــم  ولــ
على األردن. وأتى هذا الرد ضمن هجوم 
استهدف القيادة األردنية، وقاده السفير 
السوري املطرود من عمان، اللواء بهجت 
سليمان، الذي أطلق تصريحات أخيرًا، 
مــســتــخــدمــا عــــبــــارات تـــخـــويـــنـــيـــة، القـــت 
ترحيبا حتى من قبل مجموعات أردنية 
مؤيدة للنظام السوري. وتوجت الحملة 
الـــســـوريـــة بــتــصــريــحــات غــيــر مــســبــوقــة 
»ريــا  مــع وكالتي  مقابلته  لألسد خــالل 
الروسيتني،  و»سبوتنيك«  نوفوستي« 
نــشــرت الجمعة املــاضــيــة، والــتــي تعتقد 
ــــاءت مــبــرمــجــة  مـــصـــادر أردنـــيـــة أنـــهـــا جـ

تصعيد بين األردن والنظام السوري
الجبهة الجنوبية والموقف من األسد أبرز األسباب

تتجه العالقات بين 
األردن والنظام السوري 

لمزيد من التوتر، بعد 
تبني الملك األردني 

عبد اهلل الثاني مواقف 
حاسمة بشأن ضرورة 

رحيل بشار األسد

القاهرة ـ العربي الجديد

الفتاح  عبد  املــصــري  النظام  رئيس  يجري 
إلى  زيـــارة رسمية  األحـــد،  الــيــوم  السيسي، 
خاللها  يلتقي  السعودية،  العربية  اململكة 
تفاؤل  بن عبدالعزيز، وسط  بامللك سلمان 
رسمي مصري بأن تضع هذه الزيارة نهاية 
للخالفات التي سيطرت على العالقات بني 

البلدين خالل األشهر السبعة األخيرة.
ــفــــاؤل فــــي بــيــان  ــتــ وظــــهــــرت مــــالمــــح هـــــذا الــ
القمة  أن  أعلنت  والــتــي  املــصــريــة،  للرئاسة 
تعزيز  سبل  ستتناول  اليوم  عقدها  املقرر 
الــعــالقــات االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تجمع بني 
القضايا  مختلف  حول  والتشاور  البلدين، 
املشترك،  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 
ــاب الـــذي بــات  وعــلــى رأســهــا مكافحة اإلرهــ
العربية  يمثل تهديدًا ألمن واستقرار األمة 
بـــل واملــجــتــمــع الـــدولـــي بــأكــمــلــه، وفـــق بــيــان 

الرئاسة املصرية.
وتـــأتـــي زيـــــارة الــســيــســي اســتــجــابــة لــدعــوة 
وجهها له العاهل السعودي في إطار اتفاق 
الجانبني خالل لقائهما األخير على هامش 
القمة العربية األخيرة في األردن، على تبادل 

ــــذي ســيــتــحــقــق فــي  عـــلـــى حـــجـــم اإلنــــجــــاز الــ
الــزيــارة، مشيرة إلــى أن وزارتـــي الخارجية 
املاضي  األســبــوع  للبرملان  قدمتا  والــدفــاع 
تقديمها  تــم  التي  األصلية  الوثائق  جميع 
في السابق للمحاكم املختلفة، والتي تثبت 

سعودية الجزيرتني.
وفــــــي الــــســــيــــاق، أوضـــــــح مــــصــــدر حــكــومــي 

إلــــى الجلسة  مــصــري أن إحـــالـــة االتــفــاقــيــة 
الــعــامــة تــتــوقــف عــلــى أمـــريـــن؛ األول يتمثل 
بــاملــســتــجــدات الــقــضــائــيــة إذ يــرغــب الــنــظــام 
املصري في معرفة الرأي النهائي للمحكمة 
القضاء  الدستورية في مسألة مدى سلطة 
في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية في إبرام 
عن حسم  النظر  بغض  الدولية  االتفاقيات 

األمــر  أمــا  الجزيرتني.  سعودية  أو  مصرية 
السعودية  مع  العالقات  عــودة  فهو  الثاني 
إلى سابق عهدها، و»هذا ما سيتأكد بمدى 
السيسي  ســيــعــقــدهــا  الــتــي  الـــلـــقـــاءات  دفء 
خالل زيارته اليوم ومدى فاعلية نتائجها«، 

على حد وصف املصدر.
وأكـــــد املـــصـــدر الــحــكــومــي نــفــســه أن مصر 
وصنافير  تيران  ملف  إنهاء  على  حريصة 
بــــــدون خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة أو ســيــاســيــة، 
حتى تتفرغ في ما بعد مللف مثلث حاليب 
وشــالتــني الـــذي يعتبر مــحــور الــخــالف مع 
الــســودان، والــذي قد يتطلب نزاعا قانونيا 
طــويــل األمـــد بــني الــقــاهــرة والــخــرطــوم أمــام 
الـــدولـــيـــة أو هــيــئــة تحكيم  ــعـــدل  الـ مــحــكــمــة 
ترسيم  أن عملية  دولــيــة مستقلة، ال سيما 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة املــــقــــررة بــــني الــــســــودان 
ــة مــتــوقــفــة عـــلـــى حـــســـم تــبــعــيــة  ــعـــوديـ والـــسـ

املثلث ملصر أو السودان. 
ــات املـــصـــريـــة  ــالفــ ــخــ ــأن الــ ــ وذّكــــــــر املــــصــــدر بــ
الــســعــوديــة كــانــت قـــد بــــدأت لــــدى تــصــويــت 
مصر في مجلس األمن الدولي، في أكتوبر/

قرارين  األول 2016، على مشروعي  تشرين 
فــي مدينة حلب  الــحــرب  بــشــأن  متناقضني 
الــســوريــة، وال تــريــد الــقــاهــرة تــكــرار الفترة 
أشــهــر وعانت  لستة  امــتــدت  الــتــي  الصعبة 
ــــف الــــــــــــواردات الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــا مــــن وقــ ــهـ خـــاللـ

السعودية. 
ــة، خــــالل  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرت الـ ــ ــبـ ــ ــي املـــــقـــــابـــــل، عـ ــ فــ
االتـــــصـــــاالت غـــيـــر املــــبــــاشــــرة الـــتـــي أجـــراهـــا 
ــــني، عــن  ــيـ ــ ــــاضـ ــان فـــــي الــــشــــهــــريــــن املـ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
»انزعاجها من أداء مصر في مجلس األمن« 
وهو ما تمت ترجمته باتخاذ مصر موقفا 
الــســعــودي خــالل التصويت  مــؤيــدًا للتوجه 
نظام  بمجزرة  الخاص  القرار  مشروع  على 
بشار األســد فــي قرية خــان شيخون بإدلب 
)فــي أوائـــل الشهر الــحــالــي(، مــع أنــهــا كانت 
تعلم أن القرار األممي لن يصدر من األساس.

خطوة أولى لتحسين العالقات
مالية  مــســاعــدات  احتمال طلب مصر  وعــن 
سعودية جديدة، استبعد املصدر الحكومي 

املطلع على ملفات التعاون الدولي، أن يتم 
ذلك خالل زيارة اليوم، واصفا الزيارة بأنها 
ــــى مــهــمــة لــتــحــســني الــعــالقــات،  »خـــطـــوة أولـ
االتفاق عليه  تم  ما  تأمني  فقط  وتستهدف 
خالل زيارة امللك سلمان للقاهرة في إبريل/

نــيــســان مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، ال ســيــمــا املــنــح 
التنموية لجنوب سيناء وبعض املحافظات 
الحدودية«، وفق املصدر. وأشار املصدر إلى 
أن مــشــروع جسر املــلــك سلمان الــرابــط بني 
 مرحليا 

ً
مــؤجــال والــســعــوديــة سيظل  مصر 

لحني نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة، 
وبــالــتــالــي فــإن مصر ال تنتظر مــن الــزيــارة 
ــا كــان  ضــخ مــزيــد مــن املــســاعــدات املــالــيــة أيـ
شكلها، بل ستقتصر على تأكيد وتأمني ما 
تم االتفاق عليه مسبقا، بحسب قوله. ورجح 
املــصــدر أن تــجــري وزيـــرة الــتــعــاون الــدولــي، 
سحر نصر، زيارات متتالية للرياض خالل 
الشهر املقبل، للتباحث حول قروض جديدة 

أو استثمارات إضافية سعودية.
وظهرت بوادر نجاح الوساطات األميركية 
ــقـــاهـــرة والــــريــــاض بــلــقــاء  والـــعـــربـــيـــة بـــني الـ
قــصــيــر بـــني الــســيــســي واملـــلـــك ســلــمــان، عقد 
خـــــالل الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة األخــــيــــرة الـــتـــي فــي 
منطقة البحر امليت باألردن، في 29 مارس/

آذار املاضي، وكان أهم ما نتج عنه االتفاق 
األجـــواء بني  لتصفية  اجتماعات  على عقد 

البلدين خالل شهر إبريل/نيسان الحالي.
السعودية،  التقارب مع  النقيض من  وعلى 
ــب تعليق االتـــصـــاالت بــالــعــراق 

ّ
والــــذي تــطــل

وإيران من أجل التوصل التفاقات مستديمة 
الستيراد النفط، تبدو العالقة بني القاهرة 
ــيـــض لـــلـــســـيـــاســـات  ــقـ ــنـ ــا )طــــــــرف الـ ــ ــيــ ــ وروســ
الــســعــوديــة فـــي املــلــف الــــســــوري( فـــي أســـوأ 
في  سيما  ال   ،2013 منتصف  منذ  حاالتها 
ظــل اإلرجــــاء املستمر مــن الــجــانــب الــروســي 
وتوقيع  ملصر  الطيران  رحــالت  الستئناف 
بــروتــوكــول الــســالمــة الــجــويــة الـــذي يماطل 
 منه في فرض 

ً
الــروســي، رغبة الجانب  فيه 

مــزيــد مــن الـــشـــروط واالحــتــيــاطــات األمــنــيــة 
ــة ولــيــس  ــريـ بـــشـــأن جــمــيــع املـــــطـــــارات املـــصـ

املطارات األهم للسياحة الروسية وحسب.

السيسي في السعودية اليوم: تعويل مصري على إنهاء  الخالفات
تقرير

مصر ال تنتظر ضخ 
مزيد من المساعدات 

المالية السعودية

تكتسب زيارة رئيس النظام 
المصري، عبدالفتاح 

السيسي، إلى السعودية 
اليوم األحد، أهمية 

متعددة األبعاد كونها 
تساهم في كسر الجمود 

الحاصل في العالقات 
الثنائية بسبب قضية 

جزيرتي تيران وصنافير 
والملف السوري

تأتي زيارة السيسي بناء على دعوة وجهها له الملك سلمان )األناضول(

العام الحالي. وكانت  الــزيــارات في غضون 
»العربي الجديد« قد نشرت الشهر املاضي 
ــادر مـــصـــريـــة رجــحــت  ــن مــــصــ مـــعـــلـــومـــات مــ
حصول زيارة للسيسي إلى الرياض خالل 

النصف األول من العام الحالي.
وذكـــــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة أن 
املـــحـــادثـــات الــتــي ســيــجــريــهــا الــســيــســي مع 
ــــي الــعــهــد،  ــــي ولـ ــــع ولـ ــلـــك الــــســــعــــودي، ومـ املـ
 عن 

ً
وزيــر الــدفــاع، محمد بن سلمان، فضال

من  الدبلوماسيني  بني  املرتقبة  املحادثات 
ــر، ســتــتــنــاول كل  الــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى آخـ
املفتوحة واملــعــلــقــة. وأضــافــت  املــوضــوعــات 
املصادر أن األولوية ستكون لبحث مسألة 
ــة تــرســيــم  ــيـ ــاقـ ــفـ كــيــفــيــة ومــــوعــــد تــنــفــيــذ اتـ
الـــحـــدود الــبــحــريــة بـــني الــبــلــديــن، بــعــد عــام 
مــن توقيعها، فــي ظــل اســتــمــرار املــنــازعــات 
القضائية املحلية في مصر حول جزيرتي 
تـــيـــران وصــنــافــيــر. وتــابــعــت أن مــبــاحــثــات 
الطرفني ستركز أيضا على تنسيق املواقف 
بــإيــران،  مصر  عــالقــة  ومستقبل  ليبيا،  فــي 
في  واالســتــخــبــاراتــي  العسكري  والتنسيق 
منطقة باب املندب، إلى جانب بحث مسألة 
الــتــســهــيــالت االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي تــعــهــدت 
السعوديني  األعمال  لرجال  بمنحها  مصر 
املشاريع  تنفيذ بعض  فــي  الــبــدء  ومواعيد 
الـــتـــنـــمـــويـــة املـــمـــولـــة ســـعـــوديـــا فــــي جــنــوب 

سيناء.

تحريك ملف تيران وصنافير
يشهد  أن  الدبلوماسية  املــصــادر  وتوقعت 
سيادة  لنقل  الــحــدود  ترسيم  اتفاقية  ملف 
السعودية،  إلــى  وصنافير  تــيــران  جزيرتي 
حـــراكـــا واســـعـــا خــــالل األســـبـــوعـــني الــحــالــي 
املختصة  البرملانية  اللجان  داخــل  واملقبل، 
زيــارة  تزامنا مع  املصري،  النواب  بمجلس 
املصادر  كما رجحت  اململكة.  إلى  السيسي 
أن تعقد اللجان املختصة جلسات استماع 
لـــبـــعـــض الـــــخـــــبـــــراء املـــــؤيـــــديـــــن لـــســـعـــوديـــة 
الجزيرتني من بينهم الوزير السابق، مفيد 
ــة املــلــف  ــالـ ــهـــاب. وأكــــــدت املــــصــــادر أن إحـ شـ
لــلــجــلــســة الــعــامــة ملــجــلــس الـــنـــواب مــتــوقــفــة 
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حضرموت تخلط األوراق
مطالبة بإقليم مستقل واحتفاظ بحق »ترك االتحاد« اليمني

»خارطة طريق« الحكومة المغربية تواجه تشكيكًاالعراق: تطبيق القوانين رهينة إرادة المليشيات واألحزاب

يحدث اآلن
طالبت محافظة حضرموت اليمنية، من خالل مؤتمر حضرموت الجامع، الذي ُعقد أمس السبت، بأن تكون 
إقليمًا مستقًال يحظى بكامل حقوقه، في تطور يتوقع أن تكون له تأثيرات كبيرة على مستقبل البالد، ويسقط 

مشروع االنفصال وفق صيغة شمال وجنوب

45
سياسة
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ساهم اإلعالم املحلي، بشقيه النظامي 
واملعارض، وكل من اإلعالم العربي 
والغربي، بتصدير صورة مشوهة 

عن توجهات سكان املناطق الشمالية 
من سورية، وتصويرها كحواضن 

للفكر املتطرف، من خالل نقل مظاهر 
حياتية من تلك املناطق توحي بأن 
غالبية السكان يتبنون ذلك الفكر 
كعقيدة وقناعة، وأنهم يرون في 
»الدولة اإلسالمية«، على طريقة 

»داعش« أو »جبهة النصرة«، الخيار 
األنسب لهم.

قد يكون جزء من املقاتلني من فئة 
الشباب، بني 18 و25 عامًا، والذين 
ال يتجاوز عددهم املئات، قد تمت 

أدلجته من خالل التيارات املتطرفة، 
التي استطاعت قراءة احتياجاته 

الحياتية، وأعطته شيئًا من السلطة 
من خالل السالح في ظل ظروف 

حياتية شبه مستحيلة، من قصف 
شبه يومي وافتقار إلى أبسط 
مقومات العيش. إال أن الغالبية 

العظمى من سكان تلك املناطق ليسوا 
مع خيار الدولة املدنية الديمقراطية 
وحسب، بل يتخذون موقفًا عدائيًا 
ضد كل فكر التنظيمات املتطرفة، 

وحتى ضد اإلسالم السياسي بكل 
أشكاله، خصوصًا بعد أن عاصروا 

تجربة حكم تلك التنظيمات ملناطقهم، 
والتي كانت بالنسبة لهم أسوأ حتى 

من حكم النظام الذي كان يتدخل 
بحرياتهم الشخصية بما يخص 

الشأن السياسي، ليجدوا أنفسهم 
تحت حكم تنظيمات تتدخل بأدق 

تفاصيل حياتهم وبطريقة ال تتناسب 
مع عاداتهم وثقافة مجتمعهم.

قد يوحي املظهر العام لسكان تلك 
املناطق أن هناك توجهًا عامًا يميل 

إلى تبني أفكار التنظيمات املتطرفة، 
لكنه في الواقع بالنسبة ملعظم السكان 

هو نوع من التماهي مع األقوى الذي 
يفرض شروطه على األرض، وليس 

تبنيًا لفكره. وقد شهدنا تحوالت في 
هذا التماهي، من خالل تحول بعض 

املناطق من سيطرة جهة إلى سيطرة 
جهة نقيضة لها، فيتحول املشهد 

العام للسكان متماهيًا مع توجهات 
الجهة املسيطرة. طبعًا هذا عدا عن أن 
األسس التي تحكم بها تلك التنظيمات 

السكان املدنيني بعيدة كل البعد 
عن األسس التي تحكم عالقاتهم 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 
ويمارسون من خاللها شعائرهم 

الدينية بعيدًا عن التشدد. فمن باب 
مصلحي، وجد الناس أنفسهم تحت 

حكم أغلق كل األبواب على املرأة 
 أساسيًا في العمل 

ً
التي كانت عامال

الزراعي وغيره، فحرم املجتمع من 
قسم كبير من قوته االقتصادية. إن 

وجود النظام هو السبب الوحيد الذي 
يمنع حتى اآلن صداما محتما بني 
املجتمع املدني في الشمال السوري 

والتنظيمات املتطرفة.

شمال سورية 
اختراق سياسي ليبي برعاية إيطالـيةليس متطرفًا

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

األبــرز  السياسي  االخــتــراق  تحقيق  مــن  إيطاليا،  تمكنت 
مــنــذ أشــهــر فــي املــلــف الــلــيــبــي، بــعــد اإلعــــان عــن جمعها 
رئــيــس املــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة فــي ليبيا، عــبــد الرحمن 
عقيلة  طــبــرق،  فــي  املنعقد  الــبــرملــان  برئيس  السويحلي، 
صالح، في العاصمة اإليطالية روما، يوم الجمعة، وذلك 
بعد فترة وجيزة من رعايتها اتفاق مصالحة بني قبيلتني 
في الجنوب الليبي، فيما كشف مصدر دبلوماسي ليبي 
الليبي  الــجــوار  لــدول  عــن تحضيرات لعقد جلسة مقبلة 
العاصمة طرابلس  في  والجزائر،  الثاث، تونس ومصر 

لبحث مستجدات الواقع السياسي في ليبيا. 
ــــال مــحــاوالتــهــا  ــة، مــــن خـ ــيـ ــالـ وتــــهــــدف الـــســـلـــطـــات اإليـــطـ
إحداث اختراق في جدار الجمود الذي يهيمن على عاقة 
باتجاه حل  والدفع  البعض  ببعضهم  ليبيني  مسؤولني 
سياسي، إلى تحقيق أكثر من هدف، من بني ذلك اإلبقاء 
الــتــي تحصل منها على  فــي ليبيا  قــدم لها  على مــوطــئ 
استقرار سياسي  تحقيق  إلــى  باإلضافة  نفطها،  غالبية 
وأعلن  باتجاهها.  ليبيا  من  السرية  الهجرة  وقــف  يتيح 

املجلس األعلى للدولة في ليبيا عن أول لقاء جمع رئيسه، 
عقيلة  طــبــرق،  بــرملــان  برئيس  السويحلي،  الــرحــمــن  عبد 
صالح، في العاصمة اإليطالية روما مساء أول من أمس. 
»العربي  تلقت  الــدولــة،  ملجلس  صحافي  بــيــان  وبحسب 
الــذي رعته رومــا ســاده  اللقاء  فــإن  الجديد« نسخة منه، 
»جــو مــن الـــود والــصــراحــة«، ونــاقــش الــعــديــد مــن امللفات 
إلى  التوصل  أن  على  »اتفقا  الطرفني  أن  وأكــد  املشتركة. 
حـــلـــول ســلــمــيــة ومــنــصــفــة لــلــقــضــايــا الــعــالــقــة سيتطلب 
لــقــاءات أخــرى ترتكز أساسًا على إعــاء مصلحة الوطن 
واملواطن، واملصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة 

كل النازحني في الداخل والــخــارج«. وأعــرب الطرفان عن 
تثمينهما العالي للدور النشط والبناء لوزير الخارجية 
اإليطالي، أنجيلينو ألفانو، والحكومة اإليطالية في إطار 
التي  والتعديات  الليبي  السياسي  االتفاق  تطبيق  دعم 

سيتم االتفاق عليها.
ويعتبر لقاء السويحلي وعقيلة صالح، األول من نوعه، 
ويــأتــي بعد أيـــام مــن إعـــان بــرملــان طــبــرق عــن رغبته في 
العودة إلى طاولة الحوار السياسي، بعدما أعلنت األمم 
تعديات  إدخـــال  الليبية  األطـــراف  غالبية  قبول  املتحدة 

على االتفاق السياسي.
واإلقليمية من  الــدولــيــة  املــســاعــي  أســابــيــع  منذ  وتتكثف 
أجــل إقــنــاع طرفي الــنــزاع فــي الــبــاد بالعودة إلــى طاولة 
إلنهاء  املجلسني،  مــن  لكل   

ً
ممثا  15 بــواقــع  املــفــاوضــات 

حالة الجمود السياسي. وتعتبر املادة الثامنة من اتفاق 
املناصب  التعيني في  التي تعطي صاحية  الصخيرات، 
الــعــلــيــا لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي أكـــثـــر الـــنـــقـــاط اخـــتـــافـــًا بني 
أطراف النزاع، في ظل إصرار برملان طبرق على تعديلها، 
اللواء املتقاعد، خليفة حفتر، املعني من  وتمسكه بتولي 

قبل البرملان، منصب القائد العام للجيش. 

ــاق، كـــشـــف مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي لـــيـــبـــي عــن  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ــدول الــــجــــوار الــلــيــبــي  ــ تــحــضــيــرات لــعــقــد جــلــســة مــقــبــلــة لـ
الثاث، تونس ومصر والجزائر، في العاصمة طرابلس. 
وتـــوقـــع املـــصـــدر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
ملا ستسفر عنه  انتظارًا  اللقاء بعد شهر رمضان،  يعقد 
الــلــقــاءات املــرتــقــبــة بــني لــجــان الــبــرملــان واملــجــلــس األعــلــى 
للدولة. وأضاف أن الجولة التي قام بها الوزير الجزائري 
عــبــد الـــقـــادر مــســاهــل أخــيــرًا لــم »تــســفــر عــن نــتــائــج«، وأن 
لقاء عقيلة صالح  والسويحلي، برعاية إيطالية، تجاوز 

للجهود الجزائرية.
ــد دورهــــــا فـــي األزمــــــة الــلــيــبــيــة،  ــزايـ يـــذكـــر أنــــه فـــي إطـــــار تـ
قــامــت رومـــا أخــيــرًا بــرعــايــة اتــفــاق مصالحة مــن 12 بندًا 
نحو  توجهها  الليبي، ضمن  الــجــنــوب  فــي  قبيلتني  بــني 
مالية  مساعدات  تقديم  عبر  املحلية،  املجتمعات  تمكني 
وتقنية، لتشكل حائط صد أمام تدفقات الهجرة السرية، 
بــاإلضــافــة إلـــى مــكــافــحــة اإلرهــــــاب، ومـــن ثـــم ضــمــان أمــن 
إيطاليا بليبيا،  اهتمام  لكن  الجنوبية ألوروبــا.  الحدود 
ال يتوقف عند ملف الهجرة، فروما، أكبر مستورد للنفط، 

واملتلقي الوحيد للغاز الليبي.

صنعاء ــ العربي الجديد

خلطت محافظة حضرموت األوراق 
على الساحة اليمنية، موّجهة ضربة 
ــروع االنــــفــــصــــال عــلــى  ــ ــشـ ــ قـــاســـيـــة ملـ
»مؤتمر  صيغة شمال وجــنــوب، مع مطالبة 
حضرموت الجامع«، الذي ُعقد أمس السبت، 
، وهـــو مـــا يضع 

ً
بـــأن تــكــون إقــلــيــمــًا مــســتــقــا

أيضًا صيغة الدولة التي كانت تحكم اليمن 
بعد عام 1990، أمام ظروف وعوامل مختلفة، 
مستقبل  على  تأثيرات  لها  يكون  أن  يتوقع 
الــبــاد. والــافــت أن بيان املؤتمر لم يتضمن 
إشارة ولو بكلمة واحدة، إلى اليمن، وعوضًا 
عـــن ذلـــــك، شــــدد أكـــثـــر مـــن مــــرة عــلــى مسمى 
»الــهــويــة الــحــضــرمــيــة«، وتــضــمــن مــطــالــبــات 
ــرار  مـــن شــأنــهــا االنـــفـــصـــال الــعــمــلــي، عــلــى غـ
إيـــراد »اعــتــمــاد حــضــرمــوت منطقة عسكرية 
واحدة بقيادة حضرمية«، وأن »يتمتع إقليم 
حــضــرمــوت بــحــقــوقــه الــســيــاســيــة الــســيــاديــة 
كاملة غير منقوصة«. وعلى الرغم من حديثه 
عن حضرموت كإقليم، إال أن البيان الختامي 
لــم يــذكــر مــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار الوطني 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الـــشـــرعـــيـــة، كــمــا لـــم يــوصــف 
حضرموت بأنها تلك املحافظات املحددة في 
)شــبــوة، سقطرى،  الــحــوار  مؤتمر  مخرجات 
املهرة(، بل حدد أن تكون »حضرموت إقليمًا 

 بذاته وفق جغرافيتها املعروفة«. 
ً
مستقا

وتــمــتــلــك حــضــرمــوت مــخــتــلــف املــقــومــات من 
الخصوصية النسبية إلى املوانئ واملطارات 

الــذي  الــجــغــرافــي  والـــثـــروة النفطية واملـــوقـــع 
يــجــعــلــهــا بــعــيــدة نــســبــيــًا عـــن مـــراكـــز الــنــفــوذ 
شمااًل وجنوبًا. وكان التقسيم الفيدرالي قد 
ف حضرموت كإقليم بمساحة تزيد عن 

ّ
صن

نصف مساحة اليمن.
ــالـــب املـــؤتـــمـــر فـــي بــيــانــه الـــخـــتـــامـــي، بــأن  وطـ
 بــذاتــه 

ً
ــكـــون حـــضـــرمـــوت إقــلــيــمــًا مــســتــقــا »تـ

يتمتع  أن  على  املــعــروفــة«،  وفــق جغرافيتها 
كاملة  السيادية  السياسية  بحقوقه  اإلقليم 
 40 بتخصيص  املطالبة  مــع  منقوصة،  غير 
في املائة من املواقع في السلطات االتحادية 
لــصــالــح اإلقــلــيــم. وتــضــمــن بــيــان املــؤتــمــر أنــه 
»يــحــق ألبــنــاء حضرموت تــرك االتــحــاد متى 

 عليه، 
َ

ِفق
ُّ
رأوا أنه لم يعد على النحو الذي ات

ويحفظ  حقوقه،  لكافة  امتاكه  يضمن  بما 
الهوية الحضرمية، وبخاصٍة الهوية الثقافية 
ــقــســم 

ُ
ــيـــة واملــــدنــــيــــة«. وبــيــنــمــا ت ــتـــمـــاعـ واالجـ

إلى منطقتني عسكريتني،  حضرموت حاليًا 
»اعتماد  بـ الجامع،  طالب مؤتمر حضرموت 
بقيادة  ــدة  واحـ عسكرية  منطقة  حــضــرمــوت 
الحضارم  الضباط  جميع  وضــم  حضرمية، 
والنظر في  التقاعد  إلــى  أحيلوا قسرًا  الذين 

تظلمات املراحل السابقة وفقًا للقانون«.
وُعــقــد املــؤتــمــر أمــس فــي مدينة املــكــا، مركز 
يمثلون  مــشــارك،   3001 بحضور  املــحــافــظــة، 
واالجتماعية  السياسية  املــكــونــات  مختلف 

والشخصيات الحضرمية في املهجر، ورجال 
الــشــرائــح االجتماعية،  أعــمــال، ومــن مختلف 
ــلــــة قــــــــرن فــي  ــــــل »الـــــــحـــــــدث األكــــــبــــــر طــــيــ

ّ
ومــــــث

حضرموت«، وفق وصف أحد أعضاء الهيئة 
التحضيرية العليا للمؤتمر.

ــلــــواء أحــمــد  وأطـــلـــق مــحــافــظ حـــضـــرمـــوت، الــ
ــك، خـــــال افـــتـــتـــاح املـــؤتـــمـــر،  ــريــ ــن بــ ســعــيــد بــ
ومهمة  صريحة  رســائــل  حملت  تصريحات 
ــــن أن  ــلـ ــ أعـ إذ  الــــيــــمــــن،  مـــســـتـــقـــبـــل  بـــتـــحـــديـــد 
ل ثلث مساحة اليمن، ال 

ّ
حضرموت التي تمث

تسعى لانفصال، ولكنها إقليم مستقل في 
إطار الدولة االتحادية املؤلفة من ستة أقاليم.
أمـــا الــرســالــة الــتــي كــانــت مـــن أبــــرز مـــا تـــردد 
عــلــى اإلطــــاق، والــتــي تــقــول مــصــادر مطلعة 
مؤتمر  تحضيرية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــخــوض فيها  بت 

ّ
الــجــامــع تجن حــضــرمــوت 

لسان  كانت على  فقد  املاضية،  الفترة  خــال 
ــــوح أن  ــد بــكــل وضـ ــــذي أكــ ــًا، الـ املــحــافــظ أيـــضـ
لـــتـــعـــويـــض 50 ســنــة  تـــســـعـــى  حــــضــــرمــــوت 
التبعية، وهي رسالة  ماضية، وأنها ترفض 
متعلقة بامللف األكثر حساسية جنوبًا أكثر 
منه شمااًل، إذ إنها تعبر عن قطاع غير قليل 
من أبناء محافظة حضرموت، ينظرون لدولة 
الشطر الجنوبي في اليمن قبل الوحدة بأنها 
فرضت نظامها على حضرموت بالقوة بعد 
االســتــقــال مــن االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي عــام 

.1967
ــه مـــحـــافـــظ حــــضــــرمــــوت، فــــي رســائــلــه  ــجــ واتــ
السياسية، إلى ما هو أبعد من ذلك، من خال 

)عــدن،  الجنوبية  املحافظات  أبناء  مخاطبة 
لــحــج، الــضــالــع، أبـــني(، بــالــقــول »كــفــى عبثًا«، 
و»نريد منهم أن يقيموا إقليمًا تحت الستة 
يــتــوّحــدوا ويبتعدوا عن  أن  نريدهم  أقــالــيــم، 
الخافات مثل ما عمل الــحــضــارم«، وهــو ما 
يعني أن حضرموت لن تكون ضمن انفصال 
جــنــوبــي عــن الــشــمــال، بــنــاًء عــلــى خــريــطــة ما 

عتبر 
ُ
قبل إعــادة توحيد اليمن عام 1990. وت

»إقــلــيــم«، من  مــســألــة اســتــقــال حــضــرمــوت كـــ
الجنوبية  بالذهنية  املرتبطة  املخاوف  أبــرز 
قــبــل الــشــمــالــيــة، إذ كــــان جـــنـــوب الــيــمــن قبل 
االستقال 1967، مؤلفًا من نحو 23 سلطنة 
ومشيخة تحت االستعمار البريطاني، وكان 
توحيدها أبرز تحٍد للنظام االشتراكي الذي 

قام في عدن، ووحد الجزء الجنوبي والشرقي 
الــــحــــضــــارم، أو جــــزءًا  أن  فــــي حــــني  لـــلـــيـــمـــن، 
يـــرون حضرموت  واســعــًا منهم عــلــى األقــــل، 
خصوصية أحق بذاتها، وينظرون إلى الـ 50 

عامًا املاضية بأنها لم تحقق إرادتهم.
ــــي األوســــــــــاط الــســيــاســيــة  ومــــــن املـــــعـــــروف فـ
اليمنية، أن الخوف من انفصال حضرموت، 

الــذي  الــحــراك الجنوبي  أمــام  أبــرز تحٍد  ُيعد 
انطلقت فعاليته جنوبًا في عام 2007 بمطالب 
دعـــوات لانفصال عن  إلــى  حقوقية تحولت 
الشمال بــنــاًء على حــدود مــا قبل 1990. لكن 
اجتماع ثاثة آالف حضرمي في »أكبر عرٍس 
 تــشــهــده املــحــافــظــة«، وفــقــًا لوصف 

ٍ
ســيــاســي

جاء  الجديد«،  »العربي  لـ حضرمي  سياسي 
لــيــوّجــه رســالــة للجنوب بــأن حــضــرمــوت لن 
ــزءًا مــن جــنــوب منفصل، بــل إقليمًا  تــكــون جـ

 في دولة اتحادية يمنية.
ً
مستقا

ــــال افــتــتــاح املـــؤتـــمـــر، أعـــلـــن املــحــافــظ أن  وخـ
تدشني األقاليم قد يتم في غضون عشرة أيام، 
إال أنه لم يوضح طبيعة التدشني، باعتباره 
أمرًا متعلقًا بالدستور املعني بإقرار األقاليم، 
فـــي حـــني أن مـــســـودة الــدســتــور املــنــبــثــقــة عن 
عرض حتى 

ُ
ت لم  الوطني،  الــحــوار  مخرجات 

الــيــوم عــلــى االســتــفــتــاء بــســبــب الــحــرب التي 
تعيشها الباد منذ أكثر من عامني.

ــاد مــؤتــمــر  ــقـ ــعـ ــع أن تـــكـــون النـ ــوقـ ــتـ ومـــــن املـ
على  مباشرة  تأثيرات  الجامع،  حضرموت 
إذ إن  البلد عــمــومــًا،  فــي  الــوضــع السياسي 
املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة الــتــي يــرفــع الــعــديــد 
»االنــفــصــال«،  مطلب  فيها  السياسيني  مــن 
ــال، ســتــجــد  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ أو »االســــــتــــــقــــــال« عـــــن 
أمــامــهــا شــبــح تــقــســيــم الــجــنــوب شــاخــصــًا، 
الــداعــني إلى  أنــه نقطة ضعف  تمامًا مثلما 
االنــفــصــال. وإلــــى وقـــت قــريــب، كـــان الــحــزب 
ــتــــراكــــي الــيــمــنــي الــــــذي يــعــتــبــر بــعــض  االشــ
قـــيـــاداتـــه أن لــــه الـــــــدور األبـــــــرز فــــي تــوحــيــد 
الــجــنــوب، األكــثــر تــخــوفــًا مــن تقسيم اليمن 
إلى أقاليم، مع مطالبتهم أن يكون التقسيم 
إلى إقليمني شمالي وجنوبي يحافظ على 
الجنوب  وبــســبــب تقسيم  الــجــنــوب.  ــدة  وحـ
إلــى إقليمني )عــدن وحــضــرمــوت(، انسحب 
مــكــون الـــحـــراك الــجــنــوبــي، الــــذي شــــارك في 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي، بــرئــاســة محافظ 
أبني األسبق، محمد علي محمد، كما تغيب 
عن األسابيع األخيرة ملؤتمر الحوار، األمني 
الــعــام لــلــحــزب االشــتــراكــي ســابــقــًا، وسفير 

اليمن حاليًا في لندن، ياسني نعمان.

بغداد ــ أكثم سيف الدين

ــا الـــبـــرملـــان  ــتـــي أقــــرهــ لــــم تــصــمــد الـــقـــوانـــني الـ
ــوافـــق والــتــصــويــت  ــتـ ــراقـــي عـــن طـــريـــق الـ ــعـ الـ
الرسمي، بوجه إرادة جهات سياسية وحزبية 
ذات نــفــوذ فــي الــبــاد، حتى بــدت كــل قوانني 
إرادة تلك  ــام  ــ أمـ الــتــشــريــعــيــة هــشــة  الــســلــطــة 
طت بقوة على عمل أعلى 

ّ
التي تسل الجهات 

الرباط ـ حسن األشرف

تنتظر الحكومة املغربية الجديدة تنصيب 
ــبــــوع املــقــبــل بعد  الـــبـــرملـــان لــهــا خــــال األســ
مجلس  فــي  السياسية  األحــــزاب  مناقشات 
ــــذي قــّدمــه  الـــنـــواب لــلــبــرنــامــج الــحــكــومــي الـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي 
ــام الــبــرملــان بــغــرفــتــيــه، واملـــصـــادقـــة عليه  أمــ
بــاألغــلــبــيــة وفـــق نــص الــدســتــور. وســارعــت 
أحـــــزاب األغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة إلــــى اإلشــــادة 
جرى  الــذي  الحكومي  البرنامج  بمضامني 
ــاء، ورأت أن »خــارطــة  ــعــ يـــوم األربــ تــقــديــمــه 
الـــطـــريـــق« الـــتـــي قـــّدمـــهـــا الــعــثــمــانــي لــواليــة 
ــتـــدة عـــلـــى خـــمـــس ســـنـــوات،  ــمـ الـــحـــكـــومـــة املـ

عتبر عملية وواقعية.
ُ
ت

حزب »العدالة والتنمية« وجد في البرنامج 
 6 مــن  املشّكلة  الحكومة  عليه  اتفقت  الـــذي 
أحزاب، وينتظر مصادقة البرملان، استمرارًا 
لإلصاحات الهيكلية الكبرى التي انطلقت 

في عهد الحكومة السابقة. 
وفيما اعتبرت أحزاب مشاركة في الحكومة 
ــذي تــســيــر على  أن الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الــ
خـــطـــاه الــحــكــومــة خــــال الـــســـنـــوات املــقــبــلــة 
ــًا  ــ ــواتـ ــ ــتـــســـي صـــبـــغـــة عـــمـــلـــيـــة، فـــــــإن أصـ ــكـ يـ
ــــان لــحــســن  مـــعـــارضـــة رأت فـــيـــه مـــجـــرد إعــ
نــــوايــــا، مـــن دون تــحــديــد روزنــــامــــة زمــنــيــة 

سلطة في الباد. فبعد أن وّجهت مستشارية 
األمن الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس 
هيئة مليشيا »الحشد الشعبي« أمرًا منعت 
فــيــه تطبيق قــانــون الــعــفــو الــعــام الـــذي أقــره 
البرملان منذ نحو عــام، أصبح عمل السلطة 
التشريعية مرهونًا بإرادة هذه الجهات التي 
تجاوزت كل الصاحيات وتحكمت بقوانني 

سيادية.
السلطة  قــوانــني  كــل  التحركات،  هــذه  وتضع 
الــتــشــريــعــيــة، والـــتـــي صـــادقـــت عــلــيــهــا أيــضــًا 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة وطـــبـــقـــتـــهـــا الــســلــطــة  ــ ــاسـ ــ رئـ
الريح، لتصبح بقبضة  القضائية، في مهب 
جــهــات ســيــاســيــة تــتــحــّكــم فــيــهــا، األمــــر الــذي 
يــفــرض واقــعــًا جــديــدًا يشير إلــى تسلط تلك 
الــجــهــات عــلــى عــمــل الــبــرملــان وقــدرتــهــا على 

تحجيم دوره التشريعي. 
املستهدفة  القوانني   

ّ
أن مراقبون  يرى  بينما 

ــتـــي تــــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا  هــــي الـــقـــوانـــني الـ
 تلك 

ّ
بــعــد الــتــوافــق الــســيــاســي، مـــا يــعــنــي أن

الجهات تسعى لحصر عمل البرملان باتجاه 
الــتــصــويــت عــن طــريــق األغــلــبــيــة السياسية، 
وهي الطريقة التي أقّر فيها قانون مليشيا 

»الحشد الشعبي«.
ووّجـــهـــت مــســتــشــاريــة األمــــن الــوطــنــي الــتــي 
يــرأســهــا فــالــح الــفــّيــاض، أخــيــرًا كــتــابــًا ســرّيــًا 
إلى وزارة العدل، وّجهتها فيه بوقف تطبيق 

ملــواعــيــد الــقــيــام بــاإلصــاحــات الــتــي تتعهد 
ــة الـــعـــثـــمـــانـــي بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. تــحــديــد  ــكـــومـ حـ
الـــروزنـــامـــة الــزمــنــيــة لــتــنــفــيــذ اإلصـــاحـــات، 
أول مجلس  فــي  الــحــكــومــة  رئــيــس  رد عليه 
حكومي له، بالتأكيد أن هناك توّجهًا لدى 
األحزاب املشّكلة للحكومة لتحديد مواعيد 
اإلصاحات وااللتزامات الكبرى، من دون أن 
الحكومي  البرنامج  بالضرورة  يتضمنها 

الذي يرسم فقط املحاور العريضة لها.
وفيما لم يحدد حزب »األصالة واملعاصرة« 
طــبــيــعــة مــعــارضــتــه لــلــتــدابــيــر الــتــي جـــاءت 
بها خــارطــة طــريــق اإلصــاحــات الــتــي أعلن 
عــنــهــا الــعــثــمــانــي، عــمــد حـــزب »االســتــقــال« 
الـــذي ال يــشــارك فــي الــحــكــومــة، إلـــى إمــســاك 
عصا عاقته بالحكومة من الوسط. وقالت 
خــديــجــة زومـــــي، مـــن مــمــثــلــي »االســـتـــقـــال« 
فــــي مـــجـــلـــس املـــســـتـــشـــاريـــن، إن الــحــكــومــة 
استحضرت عددًا من اإلجراءات اإليجابية، 
مــثــل تــحــســني ظــــروف الــعــمــل والـــدعـــوة إلــى 
الـــحـــوار االجــتــمــاعــي مـــع الــنــقــابــات، لكنها 
افــتــقــدت إلــــى الــتــدابــيــر املــضــبــوطــة بــآجــال 
لــلــتــنــفــيــذ، والـــتـــي تــتــيــح للحكومة  مـــحـــددة 

تطبيق إصاحاتها املذكورة.
العلوم السياسية في جامعة  ويرى أستاذ 
ــــراوي، أن الــبــرنــامــج  ــــزهـ مـــراكـــش، مــحــمــد الـ
الــحــكــومــي فـــي الــتــجــربــة املــغــربــيــة ُيــعــتــبــر 

قانون العفو العام على وجه السرعة، ووقف 
بالقانون،  املشمولني  السجناء  إطاق سراح 
من دون ذكر األسباب املوجبة لذلك. بدورها 
كــافــة  عـــلـــى  تــعــمــيــمــًا  ــعــــدل  الــ ــهــــت وزارة  وّجــ
تطبيق  بوقف  فيه  أمــرت  العراقية  السجون 
ــاع الــســجــنــاء الــذيــن اكتملت  ــ الــقــانــون، وإرجـ
مـــعـــامـــات اإلفـــــــــراج عـــنـــهـــم إلـــــى ســجــونــهــم، 
ــى الـــفـــّيـــاض، مع 

ّ
وتـــم وقـــف الـــقـــانـــون. ويــتــول

منصبه في املستشارية، منصب رئيس هيئة 
»الحشد الشعبي«، األمر الذي يطرح عامات 
عمله  فــي  استقاليته  إزاء  كــثــيــرة  اســتــفــهــام 
كرئيس لألمن الوطني، وعدم إنفاذ رأي قادة 

املليشيات بقراراته.
وأثار هذا التجاوز للدستور وللصاحيات، 
ــّدوه خــطــوة  ــ غــضــب بــرملــانــيــني عـــراقـــيـــني، عــ
نــحــو »الــفــوضــى فــي عــمــل الـــبـــرملـــان«. وقــال 
عــضــو لجنة األمـــن الــبــرملــانــيــة الــنــائــب رعــد 
ــذا   »هـ

ّ
ــد«، إن ــديـ الـــدهـــلـــكـــي، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـ

اإلجـــــراء خـــرق صــــارخ لــلــقــوانــني الــبــرملــانــيــة 
السارية، فالقانون ال يمكن وقفه أو تعطيله 
إال بقانون جديد، وال يمكن إلرادة شخص 
أو جهة سياسية أن تتحّكم بقانون صّوت 
اإلجـــراء  »هـــذا   

ّ
أن الــبــرملــان«، موضحًا  عليه 

يؤشر إلى شيء خطير، وهو توّجه أشخاص 
وجهات سياسية للتحّكم بالقوانني النافذة 
وعــمــل الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وفــقــًا ملــا تــراه 

والــتــزامــًا  للحكومة،  طــريــق  خــارطــة  بمثابة 
تــعــاقــديــًا حــكــومــيــًا أمــــام الـــبـــرملـــان لتحقيق 
ــتــــي تـــصـــب فــي  ــات الــ ــايــ ــغــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
امللفات  مختلف  ومعالجة  التنمية،  اتــجــاه 
والخارجية.  الداخلية  بالقضايا  املرتبطة 
ويعتبر الزهراوي أنه من الناحية املنهجية، 
الـــبـــرنـــامـــج فـــي الــــــدول الــديــمــقــراطــيــة يــأتــي 
مــنــســجــمــًا مـــع بـــرامـــج وتـــوّجـــهـــات األحــــزاب 
ــتـــاف الـــحـــاكـــم. ويـــلـــفـــت إلـــى  املـــشـــّكـــلـــة لـــائـ
أن الــتــجــربــة الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة هـــي مثل 
سابقاتها، إذ إن التحالفات الحزبية تخضع 
ملنطق مغاير ومناٍف ملا هو معمول به لدى 
الغرب، فتوزيع الحقائب الوزارية يبقى هو 
املحدد األساسي في تشكيل الحكومة، وفي 

مرحلة ثانوية يأتي البرنامج.
أعلن  التي  الطريق  الزهراوي خارطة  ويقّسم 
عنها العثماني لتنفيذ إصاحاته، إلى شقني 
واألرقـــام  بــاملــؤشــرات  يتعلق  األول  رئيسيني، 

أهــــواؤهــــم وأمــزجــتــهــم الــشــخــصــيــة«. وأكـــد 
العلواني،  القوى، خالد  النائب عن تحالف 
أن »الــبــرملــان ســيــكــون لــه رد فــعــل عــلــى هــذا 
ل الصارخ وغير القانوني في عمله«. 

ّ
التدخ

ل في 
ّ

 »أي تدخ
ّ
وقال لـ«العربي الجديد«، إن

الــبــرملــان هــو غير قانوني ومــرفــوض،  عمل 
الحكومة  رئــاســة  يحق ألي جهة حتى  وال 
تعطيل عمل القوانني املشرعة، إال من خال 
املحكمة االتــحــاديــة وهـــي الــجــهــة الــوحــيــدة 

التي تملك الصاحية بذلك«.
أما الخبير السياسي، عبد السام الهاشمي، 
فـــــــرأى أن »هـــــــذا الـــــقـــــرار هــــو تــــجــــاوز لــعــمــل 
مــؤســســات الـــدولـــة واســتــقــالــيــتــهــا، وضـــرب 
لهيبة الدولة بذات الوقت«. وقال في حديث 
مع »العربي الجديد«، إن »هذا القرار الفردي 
ضرب أعلى سلطات في البلد، وهي السلطة 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي أقـــــّرت الـــقـــانـــون، ورئــاســة 
الــجــمــهــوريــة الــتــي صــادقــت عــلــيــه، والسلطة 
 دور 

ّ
الــقــضــائــيــة الــتــي طــبــقــتــه، مـــا يــعــنــي أن

ل بقرار فــردي من 
ّ
هذه الرئاسات الثاث عط

ــرارات بهذا  ــ جــهــة ال صــاحــيــة لــهــا التــخــاذ قـ
املستوى«.

ــــي قـــــد أقــــــــّر نـــهـــايـــة  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ وكــــــــان الـ
أغــســطــس/آب املــاضــي قــانــون الــعــفــو الــعــام، 
بــعــد مــنــاكــفــات وخـــافـــات ســيــاســيــة طــويــلــة، 

لت تمريره لفترة طويلة.
ّ
عط

ــتـــوى االقـــتـــصـــادي،  املـــعـــلـــن عــنــهــا عـــلـــى املـــسـ
مشيرًا إلــى أنــه وفــق التجارب السابقة تبقى 
ــــان حــســن نــــوايــــا، أو  ــام مـــجـــرد إعـ ــ ــ تــلــك األرقـ
وعــــود تفتقر إلـــى وســائــل مــلــمــوســة وخطط 
يخص  ما  في  خصوصًا  لتحقيقها،  محكمة 
معدل النمو والعجز والديون. ويلفت إلى أن 
املعلن  املــؤشــرات  كــافــة  مــع  بواقعية  التعامل 
عنها في البرنامج الحكومي الجديد، يستلزم 
الحذر والتريث في ظل األوضاع االجتماعية 
املــزريــة، خصوصًا في خضم ضــرب استقرار 

الطبقة الوسطى في املجتمع.
ــتــــوى الــــثــــانــــي، وفــــــق الــــــزهــــــراوي،  أمــــــا املــــســ
تفعيل  في  االستمرار  بــاإلعــان عن  فيتعلق 
بعض اإلصاحات خصوصًا على مستوى 
ــتـــوّجـــه يــطــرح  ــقـــاصـــة، »فـــهـــذا الـ صـــنـــدوق املـ
ــول كــيــفــيــة تــحــقــيــق هـــذا  ــ ــدة حـ ــ تــــســــاؤالت عـ
اإلصاح من دون املساس بالقدرة الشرائية 
لــلــطــبــقــات الـــوســـطـــى الـــتـــي تـــضـــررت كــثــيــرًا 
جــــــراء الـــســـيـــاســـات الـــســـابـــقـــة املـــعـــتـــمـــدة فــي 
أبــرز  ومــن  بنكيران«.  عبداإلله  حكومة  عهد 
العثماني  حكومة  طــريــق«  »خــارطــة  تدابير 
السداسية، حرصها على مواصلة إصاحات 
ما يخص  السابقة، خصوصًا في  الحكومة 
نظام دعم املواد األساسية مثل الدقيق وغاز 
البوتان والسكر، وأيضًا دعم الفئات الهشة 

وذوي االحتياجات الخاصة.

يشكو سكان 
المحافظة 

من التهميش 
سياسيًا ومعيشيًا 

)Getty(

يعتبر لقاء 
السويحلي وعقيلة صالح، 

األول من نوعه

يرى معارضون 
أن »الخارطة« مجرد 

إعالن لحسن نوايا

باتت القوانين الصادرة عن 
برلمان العراق مهددة 

بالسقوط مع تدخل 
جهات لوقفها، كما 

حصل مع قانون العفو

تخّوف من تحجيم دور البرلمان )صباح عرار/فرانس برس(

يمثّل انعقاد »مؤتمر حضرموت الجامع«، في ظل الظروف العصيبة 
التي يمر بها اليمن، تجليًا واضحًا لواقع مفاده أن حضرموت التي تحرر 
مركزها مدينة المكال قبل عام من مسلحي تنظيم »القاعدة«، تتقّدم 
اليمن  في  التقليدية  والحكم  النفوذ  مراكز  تنهمك  بينما  األمام،  إلى 
شماًال وجنوبًا بالصراعات المحلية. وأعلن المحافظ اللواء أحمد سعيد 
سيكون  المكال(،  تحرير  )تاريخ  إبريل/نيسان   24 أن  المؤتمر  في  بريك  بن 

عطلة رسمية في المحافظة.

تقّدم في ظل الصراعات

دعا النائب اإليطالي، أليساندرو باغانو، رئيس 
الوزراء اإليطالي، باولو جينتيلوني )الصورة(، 

إلى ترتيب لقاء مع اللواء الليبي املتقاعد، خليفة 
حفتر. وكتب باغانو، على موقع »تويتر«، »يبدو 

أن )الرئيس األميركي دونالد( ترامب سيلتقي في 
 من رئيس 

ً
يونيو/حزيران املقبل في واشنطن كال

حكومة الوفاق، فائز السراج، وحفتر. لكن ملاذا ال 
يجتمع فورًا جينتيلوني بالجنرال حفتر؟«.

اعتبر مصدر دبلوماسي ليبي أن االستقبال 
العسكري الذي أقامه اللواء الليبي املتقاعد، خليفة 

حفتر، للوزير الجزائري، عبد القادر مساهل 
)الصورة(، »يدلل على نيته املضي في طريقه 
العسكري«، الفتًا إلى أن املبادرة التي طرحها 

مساهل على سلطات شرق البالد بشأن تشكيل 
ى 

ّ
مجلس لقيادة البالد يجمع حفتر بخصومه تخل

عن طرحها ملمثلي املدن التي زارها في الغرب.

مطالبة 
جينتيلوني 
بلقاء حفتر

دالالت 
االستقبال 

العسكري 
لمساهل
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أمير قطر يلتقي وزير 
الدفاع األميركي

بن  تميم  الشيخ  قطر،  أمير  التقى 
حــمــد آل ثـــانـــي، فـــي الـــدوحـــة أمــس 
ــاع األمــيــركــي  ــدفــ الـــســـبـــت، وزيـــــر الــ
جــيــم مـــاتـــيـــس، الـــــذي قــــام بـــزيـــارة 
ــرق  ــ ــن جــــــولــــــة شـ ــ ــمـ ــ ــر ضـ ــ ــطـ ــ إلـــــــــى قـ
أوسطية شملت السعودية ومصر 
األحد  اليوم  وإسرائيل، وستقوده 
إلــــى جــيــبــوتــي. وقـــــال مــاتــيــس إن 
اللقاء هدف إلى »تعزيز العاقات« 

بني البلدين، مضيفًا أن »العاقات 
تكون قوية أو تضعف، وأنا ملتزم 
ــا«.  ــنـ ــبـ ــانـ بـــجـــعـــلـــهـــا أفــــضــــل مـــــن جـ
وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء القطرية أن 
الــلــقــاء تـــنـــاول تـــطـــورات األوضــــاع 
ــة، وال ســيــمــا  ــيــ اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
القضيتني الفلسطينية والسورية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

سلسلة تحركات تضامنًا
مع األسرى المضربين

تحركاتهم  الفلسطينيون  واصـــل 
ــة مـــــــع األســـــــــــــرى فـــي  ــيــ ــنــ ــامــ ــتــــضــ الــ
ســــجــــون االحـــــتـــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، 
اعتصامات  السبت  أمــس  ونظموا 
الطعام  أوانــي  قرعوا خالها على 
الــلــه  ــط مـــديـــنـــة رام  ــ ــة، وسـ ــارغــ ــفــ الــ
وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن 
ملقاطعة بضائع  إطـــاق حملة  مــع 
مع  تضامنًا  اإلسرائيلي  االحتال 
األسرى املضربني عن الطعام منذ 
أيام. وذكرت »الجبهة الديمقراطية 
فـــلـــســـطـــني« أن ســلــطــات  لـــتـــحـــريـــر 
ــتـــــال نــقــلــت الــــقــــيــــادي فــيــهــا،  ــ االحـ
األســــيــــر وجـــــــدي جــــــــودة، املــعــتــقــل 
منذ 13 عامًا، من سجن »هداريم« 
إلــى سجن »الــجــلــمــة« يــوم االثنني 

املاضي.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتدي 
على فلسطينيين

أصيب الطفل الفلسطيني، يوسف 
ــوام(، أمــس  ــواودة )6 أعـــــ ــعــ وائــــل الــ
الـــــســـــبـــــت، بــــــرصــــــاص مـــســـتـــوطـــن 
إســــرائــــيــــلــــي، عـــقـــب إطــــــــاق الـــنـــار 
فـــي مــنــطــقــة كــرمــة بالخليل  عــلــيــه 
جنوب الضفة الغربية، بحسب ما 
الفلسطينية  أعلنت وزارة الصحة 
مـــســـتـــقـــر«.  »وضـــــعـــــه  أن   

ً
مــــــؤكــــــدة

فلسطينيني  أربعة شبان  وأصيب 
بــــــالــــــرصــــــاص املـــــعـــــدنـــــي املـــغـــلـــف 
بـــاملـــطـــاط فـــي مـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
االحتال واملستوطنني،  بني قوات 
وأهــــــالــــــي بــــلــــدة عـــــوريـــــف جـــنـــوب 

نابلس بشمال الضفة.
)العربي الجديد(

نابلس تشيع الشهيد 
أحمد غزال

الــفــلــســطــيــنــيــني،  مــــن  اآلالف  شـــيـــع 
أمس السبت، جثمان الشهيد أحمد 
نابلس  بــمــديــنــة  عـــامـــًا(   17( غــــزال 
ــة، وذلـــــك  ــيــ ــربــ ــغــ شــــمــــال الـــضـــفـــة الــ
بعدما سلم االحتال جثمانه يوم 
الجمعة ألهله. وشارك في التشييع 
ــــني ومـــمـــثـــلـــو  ــؤولــ ــ ــســ ــ عــــــــدد مــــــن املــ

الــفــصــائــل الــوطــنــيــة واملــؤســســات. 
هــتــافــات طالبت  املــشــاركــون  وردد 

باستمرار املقاومة ضد االحتال.
)العربي الجديد(

بريطانيا ترفض االعتذار
عن وعد بلفور

رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ــــت، تــــقــــديــــم اعـــــتـــــذار  ــبـ ــ ــسـ ــ أمــــــــس الـ
ــد بــلــفــور«  ــ ــــان »وعـ رســـمـــي عـــن إعـ
ــتـــال  الــــــذي مـــّكـــنـــت بــمــوجــبــه االحـ
اإلســـرائـــيـــلـــي مـــن االســـتـــيـــاء على 
األراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وذلـــــك 
ــلــــى نــشــر  ــــي عــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــي ردهـــــــــا الـ فــ
ــــاوز عــــــدد املـــوقـــعـــني  ــــجـ ــة تـ ــريـــضـ عـ
عــلــيــهــا 11 ألــــف شــخــص وتــطــالــب 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــاالعــتــذار 
عن سماحها ببناء دولة االحتال. 
ــتــــذار أعـــربـــت لـــنـــدن عن  ــــدل االعــ وبـ
»افــتــخــارهــا« بــتــأســيــس مــا سمته 

»دولة إسرائيل«.
)العربي الجديد(
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العراق حتى القضاء 
على »داعش«

ــد مــبــعــوث الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي،  أكــ
الــدولــي  دونــالــد تــرامــب، للتحالف 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، بـــــريـــــت مــــاكــــغــــورك 
ــائــــه وزيــــــر  ــقــ ــد لــ ــعــ )الـــــــــصـــــــــورة(، بــ
ــة الـــــعـــــراقـــــي، إبــــراهــــيــــم  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الجعفري، في بغداد، أمس السبت، 
استمرار دعم العراق حتى القضاء 
عــلــى تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« 

)داعـــــــش(. وطـــالـــب الــجــعــفــري، من 
جــهــتــه، بــضــرورة »تــضــافــر جهود 
املــجــتــمــع الـــدولـــي واملــســاهــمــة في 
بعد  التحتية  البنى  إعــمــار  إعـــادة 

القضاء على اإلرهاب«.
)األناضول(

إنزال جوي أميركي 
في ريف البوكمال 

العراقي  الجيش  فــي  العقيد  أعلن 
في محافظة األنبار، أمس السبت، 
أن قوة أميركية قامت بعملية إنزال 
جـــوي فـــي ريـــف مــديــنــة الــبــوكــمــال 
فــــي مــحــافــظــة ديـــــر الـــــــزور شــرقــي 
الــفــرات«  ســوريــة، واعتقلت »والـــي 
التابع لتنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش(.
وقــال العقيد، إن »قــوة مــن القوات 
بعملية  قامت  األميركية  الخاصة 
ــاغـــوز  ــبـ ــة الـ ــوي فــــي قــــريــ ــ إنــــــــزال جــ
السورية  البوكمال  ملدينة  التابعة 
الـــحـــدوديـــة مـــع الــــعــــراق«. وأضـــاف 
أن »الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن اعــتــقــال 
مــا يسمى والـــي الــفــرات الـــذي كان 
 عربة 

ً
قــادمــا مــن الـــعـــراق، مــســتــقــا

عسكرية«.
)األناضول(

تحرير حي الصحة في 
الموصل

في  العسكرية  الحملة  قــائــد  أعــلــن 
األمير  الركن عبد  الفريق  املوصل، 
ــبـــت،  رشــــيــــد يـــــارالـــــلـــــه، أمـــــــس الـــسـ

تــحــريــر حـــي الــصــحــة الــثــانــيــة في 
الـــجـــانـــب األيـــمـــن لــلــمــوصــل. وأكـــد 
يارالله، في بيان، أن جهاز مكافحة 
اإلرهـــــاب تــمــكــن مـــن تــحــريــر الــحــي 
مبانيه.  فــوق  العراقي  العلم  ورفــع 
ــقــــوات الــعــراقــيــة  وأشــــــار إلــــى أن الــ
اإلسامية«  »الــدولــة  تنظيم  كبدت 
)داعـــش( خسائر فــادحــة بـــاألرواح 

واملعدات.
)العربي الجديد(

المغرب يهاجم فنزويال 
عــــمــــد املــــــغــــــرب إلــــــــى شــــــن هـــجـــوم 
فنزويا،  حكومة  ضد  دبلوماسي 
عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش االحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الــحــاشــدة الــتــي تــشــهــدهــا شـــوارع 
ــادة  كــــاراكــــاس، فــيــمــا أعـــلـــن عـــن إعــ
ــة وكــــوبــــا.  ــكـ ــلـ ــمـ الــــعــــاقــــات بـــــن املـ
املغربية،  الخارجية  وزارة  ونــددت 
فــي بــيــان، بــمــا وصــفــتــه »بــانــتــهــاك 
الحقوق السياسية، واالقتصادية، 
واالجتماعية في فنزويا« املدافعة 
وأعلنت  البوليساريو.  جبهة  عــن 
محمد  امللك  لتعليمات  تنفيذًا  أنــه 
الــســادس أعـــادت الــربــاط عاقاتها 

الدبلوماسية مع جمهورية كوبا.
 )العربي الجديد(

... ويتهم الجزائر 
بخرق »حسن الجوار«

ما  املغربية،  الداخلية  وزارة  دانــت 
ســّمــتــه »الــتــصــرفــات الــاإنــســانــيــة 
للجزائر«، على خلفية دخول أكثر 
من 50 نازحا سوريا إلى األراضي 
الجزائرية،  الــحــدود  عبر  املغربية 
ــرًا فــــي مــديــنــة  ــيــ ــقــــرارهــــم أخــ ــتــ واســ

فجيج الحدودية.
وأبــدت الــوزراة، في بيان أصدرته، 
أسفها  عــن  السبت،   - الجمعة  ليل 
ــة لــلــمــهــاجــريــن  ــ ــــزريـ لــلــوضــعــيــة املـ
شاجبة  الجزائر،  داخــل  السورين 
»التصرفات الاإنسانية للسلطات 
الجزائرية تجاه هؤالء املهاجرين«، 

على حد وصفها.
)العربي الجديد(

فرنسا تغرق 
في الشعبوية اآلتية 

من اليمين واليسار

لعبت لوبان على 
أوتار محاربة اإلرهاب 

واإلسالموفوبيا

رئاسيات 
فرنسا

باريس ــ بشير البكر

تــخــتــلــف االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــجـــري دورتـــهـــا 
األولى اليوم األحد عن سابقاتها 
منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة 
مــن قــبــل الــجــنــرال شــــارل ديــغــول عـــام 1958. 
ــرة األولــــــــى مـــنـــذ ســـتـــن ســـنـــة الــتــي  ــ ــ فـــهـــي املـ
يتشكل فيها مشهٌد سياسي خارج الثنائية 
تــيــاران  فيها  يــتــنــافــس  كـــان  الــتــي  التقليدية 

عريضان، اليمن التقليدي واالشتراكي.
»فـــرنـــســـا لـــم تــعــد فـــرنـــســـا، انــــظــــروا مـــن بــات 
يــتــنــافــس عــلــى الــرئــاســة فــيــهــا. إلـــى ســنــوات 
خــلــت كــانــت الــبــاد تــزخــر بــرجــال السياسة 
الـــذيـــن كــنــا نــحــتــار لــاخــتــيــار مـــن بــيــنــهــم ملا 
يتحلون به من خصال حميدة. أما اليوم فا 
نكاد نعثر على خصلة حميدة لدى واحد من 
املرشحن األربعة الذين يتصدرون املشهد«. 
ــادم جـــــاء عـــلـــى لــســان  ــ ــــصـ هـــــذا الـــتـــصـــريـــح الـ
رجـــل فــرنــســي، ُيــعــّبــر عــن نــحــو 40 فــي املــائــة 
فتهم 

ّ
الـــذيـــن صن الــفــرنــســيــن  الــنــاخــبــن  مـــن 

ــتــــردديــــن« عــشــيــة  »املــ ـــ ــرأي بــ ــ ــ اســـتـــطـــاعـــات الـ
الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية التي 

ستجري اليوم.
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــردديـ ــ ــتـ ــ ــرة املـ ــ ــاهـ ــ ــــعــــد ظـ

ُ
وال ت

االنتخابات الرئاسية الفرنسية، وهي ترافق 
كل حدث من هذا القبيل، ولكنها حن تصل 
إلى هذه النسبة العالية فإنها تصبح جديرة 

صورة جديدة
ــابــــات فـــرنـــســـا مـــحـــطـــاٌت  ــتــــخــ ـــن انــ تـــبـــقـــى مــ
ــتــــرب هـــذا  يـــتـــذكـــرهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون كــلــمــا اقــ
وشخصيات  حــادة  منافسات  االستحقاق، 
املنافسة  على قدر كبير من الحضور، مثل 
التي جرت عام 1981 بن فاليري  الشهيرة 
مــيــتــران، وقد  وفــرانــســوا  جيسكار ديستان 
وحرم  اإلليزيه  كرسي  ميتران  فيها  خطف 
ديــســتــان مــن الــجــلــوس عليه لــواليــة ثانية. 
تلك  تقل تشويقا،  ال  ثانية  منافسة  وهناك 
ــــاك شــيــراك  الـــتـــي حــصــلــت بـــن مــيــتــران وجـ
عام 1988، وفاز فيها ميتران بوالية ثانية، 
ــيــــزيــــه عـــــام 1995  ــراك دخـــــل اإللــ ــيــ ولـــكـــن شــ
ليمضي واليـــتـــن، تــنــافــس فــي الــثــانــيــة مع 
مــاري  جــان  حينذاك  املتطرف  اليمن  زعيم 
لوبان، وفاز عليه على نحو ساحق بعد أن 
استنفرت القوى السياسية مجتمعة لبناء 

سد ضد وصول اليمن املتطرف.
آخـــر املـــبـــارزات الــتــي حفلت بــقــدر كبير من 
عام  الــتــي حصلت  تلك  والــحــشــد،  التنافس 
نيكوال  التقليدي  اليمن  مرشح  بــن   2007
ــاركــــوزي ومــرشــحــة الـــحـــزب االشــتــراكــي  ســ
سيغوالن رويال، التي خسرت الرهان بفارق 
بسيط. وكان فوز ساركوزي بمثابة نهاية 
أفــول جيل  حقبة من تاريخ فرنسا سجلت 
ما بعد الحرب العاملية الثانية الذي خاض 
بشعارات  متسلحا  السياسي،  العمل  غمار 
البشرية  مــعــانــاة  واقـــع  مــن  نبعت  إنسانية 
الثانية،  العاملية  الحرب  التي عاشت كارثة 
وظهر ساركوزي كرمز لجيل أطلسي جديد 
ال يــنــظــر مـــن الــــزاويــــة نــفــســهــا إلــــى مــشــاكــل 
فرنسا والعالم. وفي عهده جرى التأسيس 
لفساد الحياة السياسية، وضرب أخاقيات 
القضاء، وتراجع  الصحافة، وتجاوز  مهنة 
منظومة حقوق اإلنــســان، حتى أن هزيمته 
عام 2012 أمام خصمه االشتراكي الرئيس 

بالدراسة. وكما أشار محدثنا الستيني الذي 
الذي  البريد  التقيناه وهو يخرج من مكتب 
قصده لتسلم بطاقته االنتخابية، فإن منبع 
ــتـــردد يــخــتــلــف الـــيـــوم عـــن الــســابــق. سابقا  الـ
كانت النوعية واليوم الــرداءة التي بدأت مع 
الرئيس السابق نيكوال ساركوزي. في  عهد 
الدورات السابقة كانت شروط التنافس أكثر 
وضــوحــا والــبــرامــج أكــثــر تــعــبــيــرًا عــن هموم 
الناس، والشخصيات املرشحة سبق لها أن 
جربت العمل السياسي والحكم لزمن طويل، 
ــة بـــن الــيــمــن  ثـــم إن الــــحــــدود كـــانـــت واضـــحـ
والــيــســار، ولــكــنــهــا الــيــوم مــتــداخــلــة إلـــى حد 

اختاط الرؤية.

الحالي فرانسوا هوالند، جرى النظر إليها 
املــؤســســات، ذات  ثــأر لفرنسا دولـــة  بمثابة 

اإلشعاع الخاص.
صحيح أن فــرنــســا تــغــيــرت وفـــق مــا شهده 
ــحــــّوالت ســـريـــعـــة فــــي األلــفــيــة  الـــعـــالـــم مــــن تــ
ــة، ودخــــــــــل جــــيــــل جـــــديـــــد الــــحــــيــــاة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــتـــعـــدت كـــثـــيـــرًا عــن  الـــســـيـــاســـيـــة، ولــكــنــهــا ابـ
تقاليدها في العمل السياسي التي تعلمت 
مــنــهــا الــبــشــريــة، وبــاتــت الــيــوم أمــــام طريق 
صعب ال أحد يعرف إلى أين سيفضي بعد 
االنتخابات الرئاسية. ومهما كانت النتائج 
فــــإن الـــصـــورة تــبــدو ســــــوداء، وتــبــعــث على 
التشاؤم، ومــرد ذلك إلى أن البلد يغرق في 
اليمن واليسار، وهو  الشعبوية اآلتية من 
في  ليس  مرشح ألن يدخل مرحلة جــديــدة 
وسع أحد أن يتنبأ بمآالتها، بغض النظر 
تجري  التي  الثانية  الجولة  فــي  الفائز  عــن 

في السابع من الشهر املقبل.

منافسة محتدمة
أربــعــة مرشحن  أعطى  رأٍي  استطاع  آخــر 
ـــي الـــــــــــدورة األولــــــــى،  حـــظـــوظـــا مـــتـــقـــاربـــة فــ

ــر االقــتــصــاد  ــاكـــرون، وزيــ ــم إيــمــانــويــل مـ وهـ
للحزب  وجيزة  لفترة  انتمى  الــذي  السابق 
ــام عـــن تأسيس  االشـــتـــراكـــي، وأعـــلـــن قــبــل عـ
ــا أنــه  ــان واضـــحـ ــ ــام«، وكـ ــى األمــــــ ــ حــركــتــه »إلـ
قرر خوض السباق الرئاسي، ولذا استقال 
كان  قريبة  فترة  وإلــى  الحكومة.  مــن  الحقا 
ــر حــظــا لــلــوصــول إلــى  ُيــعــتــبــر املــرشــح األوفــ
اإلليزيه، وهذه مفارقة يصعب فك ألغازها، 
التي  الكبيرة  الشعبية  تفسير  يمكن  ال  إذ 
حظي بها خال فترة قصيرة، في حن أنه 
إلى  الخاص ما يرفعه  ال يوجد في سجله 
هذه املكانة. ومعنى ذلك أن السبب الفعلي 
النجذاب قطاع واســع من الــرأي العام له ال 
إال من  املنطقية،  الناحية  تبريره من  يمكن 
خـــال لــوبــيــات املــــال املـــؤثـــرة عــلــى اإلعــــام. 
املــرشــحــة الــثــانــيــة صــاحــبــة الــحــظ بالتأهل 
إلى الجولة الثانية، هي مارين لوبان، التي 
انتزعت حزب »الجبهة الوطنية« من والدها 
جــان مــاري لــوبــان، والـــذي بناه منذ أواخــر 
السبعينات على أساس العداء للمهاجرين. 
وعلى الرغم من أنه شّكل حوله تيارًا واسعا، 
لكنه لم يتمكن من إحداث اختراق فعلي في 

الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، وبــقــي على 
الــهــامــش، ألن الــيــمــن الــتــقــلــيــدي فــي العقد 
األخــيــر تمّكن مــن سحب البساط مــن تحت 
أقــــدامــــه، حـــن تــبــنــى ســــاركــــوزي شــعــاراتــه 

وبرامجه الخاصة بالهجرة، والتحق سرب 
من تيار لوبان بساركوزي.

ســــارت مــاريــن لــوبــان عــلــى طــريــق مختلف 
عن طريق والدها، وخاطبت أجيااًل جديدة 

ــا  ــدهــ ــل والــ ــ ــي ظـ ــتــ ــيـــن غـــيـــر الــ ــفـــرنـــسـ ــن الـ ــ مـ
يعتمد عليها من أجل الوصول إلى الحكم، 
وصارت تلعب على أوتار محاربة اإلرهاب 
الشعبوية  والـــعـــواطـــف  واإلســامــوفــوبــيــا، 
املــعــاديــة لــلــوحــدة األوروبـــيـــة. وبــذلــك شقت 
ــــل حــســب 

ّ
ــفـــســـهـــا طــــريــــقــــا خـــــاصـــــا يــــمــــث ــنـ لـ

اســتــطــاعــات الــــرأي أكــثــر مــن 20 فــي املــائــة 
مــن الــنــاخــبــن الــفــرنــســيــن، وهــــذا يــعــنــي أن 
الـــدورة  كــبــيــرة فــي تــجــاوز عتبة  حظوظها 
األولى كي تتأهل للدورة الثانية على غرار 
والدها عام 2002، والذي خسر أمام شيراك.

الــثــالــث عــلــى قــائــمــة الــتــنــافــس هـــو مــرشــح 
الــذي كان  التقليدي فرانسوا فيون،  اليمن 
يحظى بأعلى رصيد في استطاعات الرأي 
الفساد،  في طريقه فضائح  تتفجر  أن  قبل 
التي كادت تبعده من السباق إلى اإلليزيه. 
وعلى الرغم من أنه استعاد بعض رصيده 
فــي األيـــام األخــيــرة، إال أن صــعــوده لــلــدورة 
املنال،  بعيد  يبدو  العادية  بالطرق  الثانية 
إرهابية،  ينقذه ســوى حصول عملية  ولــن 

على حد وصف بعض املراقبن.
صـــاحـــب الـــحـــظ الــــرابــــع فــــي الـــصـــعـــود إلـــى 

الــــدورة الــثــانــيــة هــو جـــان لـــوك ميانشون، 
ــّدم فـــــي األســــبــــوعــــن األخـــيـــريـــن  ــقـــ الــــــــذي تـــ
ــاه، لــيــكــســب فــي  ــبـ ــتـ عـــلـــى نـــحـــو مـــثـــيـــر لـــانـ
استطاعات الـــرأي قــرابــة 10 نــقــاط، وصــار 
بذلك على قدم املساواة مع ماكرون ولوبان، 
أفضلية  أعطوه  الخبراء  أن بعض  إلــى حد 
على ماكرون، ووضعوه في منافسة لوبان 

في الدورة الثانية.
ــه مــمــثــل الــيــســار  ــأنـ يـــوصـــف مـــيـــانـــشـــون بـ
الــشــعــبــوي، ودرج هــو على االســتــيــحــاء من 
تجربة يسار أميركا الاتينية، وخصوصا 
تشافيز  هوغو  الراحل  الفنزويلي  الرئيس 
والــبــولــيــفــي إيـــفـــو مـــورالـــيـــس، األمـــــر الـــذي 
ــدًا عــن  ــيــ ــعــ ــه يـــعـــتـــبـــرونـــه بــ ــعــــل خــــصــــومــ جــ
السياسة  في  وخصوصا  الفرنسي،  الواقع 
الــخــارجــيــة. وهـــو يلتقي تــمــامــا مــع مــاريــن 
لوبان في تأييد الرئيس الروسي فاديمير 
بوتن في سورية، وتفُهم وعدم إدانة جرائم 
رئــيــس النظام الــســوري بــشــار األســـد، وهو 
ــر. وقــد  ــيــ ــبــــوع األخــ مـــا نـــفـــاه كــلــيــا فـــي األســ
كــان مستغربا من هــذا الرجل تأييد بوتن 
ــم ثــالــثــيــة«  ــالـ واألســـــــد، كـــونـــه ذا خــلــفــيــة »عـ
وتــربــيــة نضالية يــســاريــة، فهو مــولــود في 
طــنــجــة املــغــربــيــة عــــام 1951 وســـبـــق لـــه أن 
كــان قــيــاديــا فــي الــحــزب االشــتــراكــي وتولى 
الحزب،  قادها  وزاريــة في حكومات  مواقع 
وخــصــوصــا مـــع لــيــونــيــل جـــوســـبـــان. غـــادر 
»حــــزب  لـــيـــؤســـس  عـــــام 2008  االشــــتــــراكــــي 
الــيــســار« الـــذي بــات زعــيــمــه، ولــفــت االنتباه 
بحصوله على املوقع الرابع في االنتخابات 
الرئاسية السابقة في عام 2012 بنسبة 11 

في املائة.
ويـــعـــزو مــراقــبــون صــعــود مــيــانــشــون إلــى 
ــل جــبــهــة سياسية 

ّ
يــمــث أنـــه  األول  عــامــلــن. 

عــريــضــة تــتــشــكــل مـــن املــتــذمــريــن تــاريــخــيــا 
مــن ســيــاســة الــحــزب االشـــتـــراكـــي، والــيــســار 
البيئة( والحزب  النقابي والخضر )أنصار 
استعماله  والــثــانــي  الــفــرنــســي.  الــشــيــوعــي 
في  األول  املرشح  وُيعد  التواصل،  لوسائل 
ــيـــدان، وقـــد بــلــغ عـــدد املــشــتــركــن في  هـــذا املـ
ألــف،  قــرابــة 300  بــه  الخاصة  قناة يوتيوب 
وهو يقّدم مناظرة أسبوعية باسم »جردة 
األسبوع«، ونشر في شهر ديسمبر/كانون 
)فرنسا  االنتخابي  برنامجه  املاضي  األول 
غير الخاضعة( الذي احتل صدارة املبيعات، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أعــطــتــه االســتــطــاعــات 
األفــضــلــيــة عــلــى الــرئــيــس الــحــالــي فــرانــســوا 
ــه حــيــنــذاك، مانويل  هــوالنــد ورئــيــس وزرائــ

فالس.
ر ميانشون بوالدة جمهورية سادسة، 

ّ
بش

الدستور  إلــى ذلــك بتعديل  الــبــدايــة  وحـــدد 
ــل انـــتـــخـــاب بــــرملــــان جــــديــــد مــغــايــر  ــ مــــن أجــ
للبرملانات السابقة، وبذلك فهو يطمح إلى 
تغيير الــقــواعــد كــافــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
بالسهل،  ليس  فإنه  مــشــروع،  الطموح  هــذا 
املرحلة  فــي  الرئيسية  الــعــقــدة  تكمن  وهــنــا 
تـــداول على حكمها  فرنسا  أن  ذلــك  املقبلة، 
ــل الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــخـــامـــســـة الــيــمــن  ــ ــــي ظـ فـ
التقليدي الذي دار في فلك ديغول، والتيار 
االشــتــراكــي، وهــذه القاعدة ليست في وارد 
االهــتــزاز فــي صــورة جــذريــة، وبالتالي فإن 
فــــوز أي مـــن املــتــنــافــســن الـــثـــاثـــة )لـــوبـــان، 
يرافقه  أن  ُيستبعد  مــيــانــشــون(  مـــاكـــرون، 
الــحــصــول عــلــى أغلبية بــرملــانــيــة تــقــود إلــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة أكـــثـــريـــة. ومــــن املـــرجـــح أن 
يكون الرئيس من لون والبرملان والحكومة 
مــن ألــــوان أخــــرى، وهــــذا ُيــتــرجــم إلـــى واليــة 
رئاسية من خمس سنوات تتسم بالضعف 

في أحسن األحوال.

أمس  الفرنسية،  الشرطة  اعتقلت 
كان  بسكين  لــّوح  مسلحًا  السبت، 
للشرطة في  بوجه دورية  يحمله 
في  للقطارات  الشمال«  »محطة 
قناة  ــادت  وأفـ بــاريــس.  العاصمة 
الرجل  بــأن  الفرنسية،  إم«  إف  »بــي 
ملّوحًا  للشرطة  دورية  من  اقترب 
ســارعــت  الــشــرطــة  لــكــن  بسكين، 
بتثبيته  وقامت  أسلحتها،  بإخراج 
على مسافة كافية، قبل أن تقوم 
حالة  أن  القناة  وأضافت  باعتقاله. 
المكان،  فــي  ســـادت  الــذعــر  مــن 
الــذيــن  ــرون  ــاف ــس ــم ال ــع  ــداف ت إذ 
تاركين  كثب،  عن  العملية  تابعوا 
وتوجهوا  وراءهـــم،  أمتعتهم 
وتوجهت  الخروج.  منافذ  نحو 
تفكيك  فــي  المختصة  ــفــرق  ال
المتفجرات إلى المكان، فيما ُفرض 

طوق أمني حول المحطة.

اعتقال رجل مسلح 
في باريس

سباق انتخابي استثنائي 
خارج الثنائية التقليدية

نحو 40% من الناخبين كانوا مترددين )فيليب هوغين/فرانس برس(

األبــرز،  األربــعــة  المرشحين  ــى  إل إضــافــة 
وإيمانويل  فيون  وفرانسوا  لوبان  مارين 
يتنافس  ميالنشون،  لوك  وجان  ماكرون 
سبعة  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  في 
يُنافسوا،  أن  يُتوقع  ال  آخرين  مرشحين 
)الصورة(،  هامون  بونوا  االشتراكي  هم 
وجاك  عامًا(   56( تينيان  دوبون  ونيكوال 
اسولينو  وفرنسوا  عامًا(   75( شوميناد 
السيادي،  التيار  مــن  ــم  وه عــامــًا(   59(
 47( أرتو  ناتالي  التروتسكيين  إلى  إضافة 
والنائب  عامًا(،   50( بوتو  وفيليب  عامًا( 

جان السال )61 عامًا(.

11 مرشحًا

من  األولى  المرحلة  األحد،  اليوم  تنطلق، 
حالة  وسط  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات 
من الترقب تهيمن على المرشحين وعلى 

عبور  من  سيتمكن  من  لمعرفة  الناخبين 
 11 رسميًا  يتنافس  وبينما  األولــى.  الــدورة 
مرشحًا، فإن المنافسة تقتصر على أربعة: 

مــاكــرون،  إيمانويل  الــوســط  مرشح  هــم 
لوبان،  مارين  المتطرف،  اليمين  مرشحة 
مرشح اليمين فرانسوا فيون ومرشح اليسار 

ما  وهو  ميالنشون،  لوك  ـ  جان  الشعبوي، 
ثنائية  مشهد  عن  تخرج  االنتخابات  جعل 

اليمين التقليدي واالشتراكي
الغالف

4 مرشحين أساسيين 
يتنافسون بحظوظ متقاربة

خالل 
تجهيز 

أحد مراكز 
االقتراع 

أمس 
)فرانس 

برس(

األمن في قلب االستحقاق الرئاسي
باريس ــ محمد المزديوي

ال يــوجــد شـــك فـــي أن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
املقاييس.  الحالية، استثنائية بكل  الفرنسية 
لــيــس فــقــط ألن األحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الــكــبــرى 
ــهــــارت أو هـــي فـــي الـــطـــريـــق إلــــى االنـــهـــيـــار،  انــ
)الــجــمــهــوريــون والـــحـــزب االشـــتـــراكـــي...( وأن 
ــا عــريــقــة لـــم تــســتــطــع تــقــديــم مــرشــحــن  ــزابـ أحـ
الوسط  تشكيات  ومختلف  كالشيوعي  لها، 
)موديم، االتحاد الديمقراطي املستقل(، وليس 
حا 

َّ
فقط ألن مرشَحْن لهما حظوظ كبيرة ترش

مــن خـــال تشكيل حــركــتــن لــهــمــا ســرعــان ما 
وجدتا أحزابا في خدمتهما )حركتا إيمانويل 
ــاكــــرون وجـــــان لــــوك مـــيـــانـــشـــون(، بـــل إنــهــا  مــ
هيمن  األمني  الهاجس  ألن  أيضا  استثنائية 
حتى  البداية  من  مسبوق،  غير  بشكل  عليها 
النهاية. فلم تشهد الجمهورية الخامسة، من 
قبل، انتخابات في ظل »حالة الــطــوارئ«، وال 

في ظل أجواء القلق األمني.
اعــتــداءات  من  الفرنسية  الحكومة  وتخشى 
ــلـــى االنـــتـــخـــابـــات،  ــة لــلــتــشــويــش عـ ــيــ ــابــ إرهــ
ــعـــديـــد مــــن األشــــخــــاص الـــذيـــن  واعـــتـــقـــلـــت الـ
ــلـــون خـــــطـــــرًا، مـــــن بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان فــي  ــكـ يـــشـ
مارسيليا قبل أيام، كانا في املراحل النهائية 
قبل تنفيذ اعتداء، وهي أعلنت عن إجراءات 
مــشــددة لــتــأمــن ســامــة املــواطــنــن والــســيــر 
أعلن  فقد  االنــتــخــابــي.  لاستحقاق  الــعــادي 
وزيـــر الــداخــلــيــة مــاتــيــاس فيكل أن أكــثــر من 
ألــف شــرطــي ودركـــي سيقومون بتأمن   50
ــراءات  ــ ــي إجــ 67 ألــــف مــكــتــب انــتــخــابــي. وهــ
أكـــدهـــا رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــرنـــارد كـــازنـــوف 
بعد انتهاء مجلس الدفاع الذي انعقد بعد 
يـــوم مـــن االعـــتـــداء اإلرهـــابـــي الــــذي وقـــع في 

خاصة  »وحـــدات  أن  مضيفا  الشانزيليزيه، 
لــلــتــدخــل ســتــكــون فــي حــالــة تــأهــب للتدخل 

لضمان الرد الفوري على أي طارئ«.
كما أنه ليس سّرًا أن املسألة األمنية في فرنسا 
وفي دول غربية أخــرى، أصبحت منذ عقود، 
مــن احــتــكــار اليمن والــيــمــن املــتــطــرف، حتى 
 اليسار ال يكترث لألمر، ومن هنا اتهامه 

َّ
لكأن

بأمن  بأنه يضحي  اليمن  قبل  مــن  املــســتــدام 
الفرنسين وعدم االستجابة لهواجسهم. وقد 
األمـــر عند  »داعـــــش« حــســاســيــة  أدرك تنظيم 
الشعوب الغربية، خصوصا الفرنسي، فكّرس 
ضــربــاتــه عــلــى فــرنــســا مــنــذ أكــثــر مــن سنتن، 
مغّيرًا في كل مرة من تكتيكاته واستهدافاته، 

ما بن ضرب الصحافة ومسرح وملعب كرة 
قدم ومقاٍه ورجال الشرطة والجيش، ثم أخيرًا 
التنظيم،  أدرك  كما  الشانزيليزيه.  استهداف 
أن اليمن املتطرف، وبعض تشكيات اليمن 
التقليدي، هو القادر على إحداث الشرخ الذي 
أي تحويل  التنظيم وفقهاؤه،  رو 

ّ
ُمنظ يريده 

األقـــلـــيـــات الــعــربــيــة املــســلــمــة فـــي فــرنــســا إلــى 
كبش فداء النتقام اليمن. ومن هنا يبدو كأن 
اليمينية،  األحـــزاب  وبعض  »داعـــش«  تنظيم 
خــصــوصــا »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« فـــي فــرنــســا، 
يــتــفــقــان فـــي الـــهـــدف، وال يـــريـــان بـــن الــشــرق 

والغرب إال الصدام.
مارين  الوطنية«  »الجبهة  زعيمة  بـــدأت  فقد 

)Getty/50 ألف رجل أمن لتأمين االنتخابات )جيف ميتشيل

لـــوبـــان حــمــلــتــهــا االنــتــخــابــيــة مــســتــفــيــدة من 
ــة الــتــي  ــيــ ــابــ ــا بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات اإلرهــ أجـــــــواء مــ
ــفــــادت مــنــهــا فــــي كــل  ــتــ ــربـــت بــــاريــــس، واســ ضـ
االنتخابات التي أجريت أثناء والية فرانسوا 
انتخابية مهمة  انــتــصــارات  هــوالنــد، فحققت 
 حـــزبـــهـــا األول فــــي املـــشـــهـــد الــســيــاســي 

ّ
ــل ــ وحــ

الــفــرنــســي. ثــم اســتــفــادت مــن كــل املــآســي التي 
ض لــهــا فــرنــســيــون مـــن جــــراء اعـــتـــداءات  تـــعـــرَّ
إرهابية. وعرفت لوبان كيف توظف كل هذه 
االعتداءات إلظهار عجز الحكومة عن حماية 
على  هــي  قــدرتــهــا  على  والتأكيد  الفرنسين، 

توفير هذا األمن.
والــــغــــريــــب أنـــــه فــــي كــــل مـــــرة تـــبـــدأ الــحــمــلــة 
االنتخابية في مناقشة قضايا تهم املواطن، 
فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، مــثــل الــعــمــل والصحة 
والــتــعــلــيــم والـــتـــقـــاعـــد، تـــأتـــي اعــــتــــداءات من 
املربع  إلــى  األمنية  املسألة  لتعيد  »داعـــش« 
الــرئــيــس  املـــوضـــوع  ــن  ــ فــيــتــحــول األمـ األول، 
ر تنظيم »داعــش«  فكَّ الوحيد. ولو  وأحيانا 
فــــي تـــقـــديـــم هــــديــــة لـــلـــوبـــان وطـــروحـــاتـــهـــا، 
ملـــا اســتــطــاع أن يـــقـــّدم أحــســن مـــن االعـــتـــداء 
اإلرهــــابــــي فـــي الــشــانــزيــلــيــزيــه. واســتــغــلــت 
املمكنة،  األشكال  بأكثر  االعتداء  لوبان هذا 
ــة لــتــصــفــي  ــاريــ ــنــ فــــجــــاءت تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الــ
الحسابات مع اليمن واليسار، وتكشف كم 
كانت تنتظر مثل هذه الهدايا. وقالت لوبان، 
قبيل فترة الصمت االنتخابي: »كل شيء تم 
تنفيذه حتى نخسر الحرب ضد اإلرهــاب«، 
ت علينا هي حرٌب 

َّ
ن

ُ
مضيفة: »الحرب التي ش

غــيــر مــتــمــاثــلــة، ثـــوريـــة، وهــدفــهــا إخضاعنا 
دون  من  علينا  ت 

ّ
ن

ُ
ش قاتلة...  أليديولوجيا 

رحمة ومن دون توقف. والجميع يــدرك أنه 
مــنــذ عشر  أنـــه  إال  نــخــســرهــا.  أن  يمكننا  ال 

ســنــوات، فــي ظــل حكومات مــن اليمن ومن 
اليسار، كل شيء تم تنفيذه حتى نخسرها«، 
وخــتــمــت تــصــريــحــهــا: »يــتــوجــب )انــتــخــاب( 
رئاسة تعمل وتحمي... الــرّد يجب أن يكون 
 وكليا«. ولعبت لوبان أيضا على وتر 

ً
شاما

»تــســامــح« الــقــضــاء مــع اإلرهــابــيــن، وقــالــت: 
»لــن نستطيع الــفــوز فــي هــذه الــحــرب إذا لم 
نضع حدًا نهائيا وفوريا للتسامح الجزائي 
غير املــســبــوق، والـــذي أتــاح للمهاجم، الــذي 
ــال الــشــرطــة، أن  ـــَر عـــن نــيــتــه فـــي قــتــل رجــ عـــبَّ

ينجح في محاولته الرابعة«.
فرانسوا  اليمن  ومــرشــح  لــوبــان،  استخدمت 
ــة أقــــــل، اعــــتــــداء الــشــانــزيــلــيــزيــه  فـــيـــون بــــدرجــ
ــع رئــيــس  ــ ــا دفـ ــو مــ ــ ــدود، وهـ ــ ــحـ ــ ــى أقـــصـــى الـ ــ إلـ
الحكومة برنارد كازنوف إلى الرد، بأن لوبان 
متهما  والتقسيم«،  »املبالغة  اخــتــارا  وفــيــون 
الخوف  بصفاقة،  »اســتــخــدمــت،  بأنها  لــوبــان 
واالنفعال ألغراض سياسية، بشكل حصري«.

ــتـــداء نــتــائــج االنــتــخــابــات،  هــل سيغير االعـ
األميركي دونــالــد ترامب؟  الرئيس  ــح 

ّ
مل كما 

الوضع مختلف في فرنسا عنه في الواليات 
املتحدة. ففي أميركا ال يوجد سوى حزبن 
 أي تقصير للحزب 

ّ
رئيسين، وبالتالي فإن

في  بينما  غــالــيــا.  يكلفه  أن  يــمــكــن  الــحــاكــم 
فرنسا، حيث التشظي الحزبي واالنتخابي، 
فــاألمــر يــخــتــلــف. إذ يــمــكــن أن تــصــل لــوبــان 
بسهولة إلــى الــدور الثاني، من دون حاجة 
ــــى اعــــــتــــــداءات إرهــــابــــيــــة. يـــكـــفـــي الـــحـــزب  إلــ
املـــتـــطـــرف أن يــعــلــن كــراهــيــتــه لــلــمــهــاجــريــن 
حتى  شعبويا،  خطابا  ويتبنى  واألجــانــب 
ــا يـــمـــكـــن أن يــســتــغــل   يـــحـــقـــق مـــكـــاســـب. كـــمـ
فيون هذه االعتداءات إلحداث اختراق كان 

ينتظره منذ أسابيع.

دور مرّجح ألصوات األقاليم الخارجية التحقيق بهجوم باريس يتواصل
أول اقتراع في ظل الطوارئ

باريس ــ العربي الجديد

ــــب، بــيــنــهــم  ــاخـ ــ ــــى 47 مـــلـــيـــون نـ ــوالـ ــ دعــــــي حـ
1.3 مــلــيــون يــقــيــمــون خــــارج فــرنــســا، لـــإدالء 
بأصواتهم في الدورة األولى من االنتخابات 
جولتها  تنطلق  الــتــي  الفرنسية،  الــرئــاســيــة 
األولى اليوم، ثم في الــدورة الثانية 7 مايو/
أيار، الختيار الرئيس الجديد الذي سيخلف 

االشتراكي فرنسوا هوالند.  
وتعد االنتخابات الرئاسية هذا العام األولى 
التي تجرى في ظل حال الطوارئ التي أعلنت 
إثر اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. 
ويــخــتــار الــنــاخــبــون رئــيــســهــم فــي انــتــخــابــات 
ــادة مــرشــح  ــزيــ بــ مـــرشـــحـــا،  بـــن 11  مـــن   2017
أقــل بخمسة  واحــد عن انتخابات 2012، إنما 
مــرشــحــن عـــن عــــام 2002 الـــــذي ســجــل رقــمــا 
وينتخب  الترشيحات.  صعيد  على  قياسيا 
الرئيس الفرنسي باالقتراع العام املباشر على 
املطلقة،  الغالبية  يعتمد  نظام  مــع  مرحلتن 
وذلك لوالية من خمس سنوات قابلة للتجديد 
مرة واحــدة. وينبغي أن يحصل املرشح على 
الغالبية املطلقة من األصوات التي يتم اإلدالء 
بها في دورة أو دورتن للفوز، أيا كانت نسبة 

املشاركة في التصويت. 
وال تعترف فرنسا بالبطاقات البيضاء التي 
يبدي الناخبون من خالها رفضهم االختيار 
ــادر عــام   بــقــانــون صــ

ً
بـــن املــرشــحــن. وعـــمـــا

2014، يتم احتساب البطاقات البيضاء على 
وتــدرج  الاغية،  البطاقات  عــن  بمعزل  حــدة، 
بصفتها تلك في محاضر مكاتب التصويت، 
غــيــر أنــــه ال يــتــم األخـــــذ بــهــا لــــدى احــتــســاب 

األصــــــوات. كــذلــك يــحــظــر الــقــانــون الــفــرنــســي 
نشر أي نتائج باستثناء تلك املتعلقة بنسب 
املــشــاركــة، قــبــل انــتــهــاء عــمــلــيــات الــتــصــويــت، 

لتفادي التأثير على الناخبن. 
وتجري الــدورة الثانية في 7 أيار/مايو بن 
املــرشــحــن الــلــذيــن يــحــان فــي طليعة نتائج 
ــى. ولـــم ينتخب أي مــرشــح من  ــ ــدورة األولـ ــ الـ
الـــــــدورة األولــــــى مــنــذ اعـــتـــمـــاد فــرنــســا نــظــام 
االقـــتـــراع الـــعـــام املــبــاشــر الـــعـــام 1962. ويــتــم 
أقصاه  مــوعــد  فــي  الجديد  الرئيس  تنصيب 
انتهاء واليــة فرنسوا  أيــار/مــايــو، تاريخ   14
هــــوالنــــد. ويـــعـــد ســـكـــان األقـــالـــيـــم الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة،  ــار  ــبـــحـ الـ ــا وراء  مــ ومـــحـــافـــظـــات 
ــنــــيــــون  ــا والريــ ــيـ ــيـــدونـ ــالـ بـــاســـتـــثـــنـــاء جــــــزر كـ
يــــدلــــون  الـــــذيـــــن  الــــنــــاخــــبــــن  أول  ــــوت،  ــ ــايـ ــ ــ ومـ
بأصواتهم، إذ شرعوا بالتصويت في الدورة 
األولـــــى لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــنــذ أمــس 
التوقيت  في  الكبير  التفاوت  السبت، بسبب 
بن باريس وأقاليم جزر األنتيل واملحيطن 
الهندي والهادئ التي تبعد بحوالي 8 آالف 

كيلومتر عن األراضي الفرنسية.   
ــادة فــي هــذه  ويتميز الــتــصــويــت لــلــرئــاســة عـ
األقـــالـــيـــم بــنــســبــة عــــزوف كــبــيــرة. فــقــد بلغت 
نــســبــة املـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات عــــام 2012، 
51 فــي املــائــة فــي مــايــوت و47 فــي املــائــة في 
ــاوادلـــوب و49 في  غـ فــي  المــارتــيــنــيــك و47.4 
املائة في غويانا. وإذا كان تصويت األقاليم 
ال يؤثر بشكل حاسم على نتائج االنتخابات 
فــإنــه قــد يــــؤدي دورًا مــهــمــا فــي تــرجــيــح كفة 
املرشحن في حــال حصول تقارب كبير في 

نتائج التصويت.

على  مقتل شرطي  إلــى  أدى  الــذي  بالهجوم  التحقيق  الفرنسية  السلطات  تواصل 
الـــدورة األولـــى مــن االنــتــخــابــات الرئاسية  جـــادة الشانزيليزيه فــي بــاريــس، عشية 
التي تجري في ظل التهديد اإلرهابي. وكان الفرنسي كريم شرفي )39 سنة( هاجم، 
الخميس املاضي، عناصر في الشرطة في باريس، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة 
اثنن وسائحة أملانية قبل أن يقتله شرطيون. وســارع تنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش( إلى تبني االعتداء.
إدانــة بمحاولة قتل، غير  الهجوم سجل قضائي حافل، يتضمن خصوصا  وملنفذ 
أمن  على  يعتبرون خطرًا  الذين  أمنيا  بهم  املشتبه  قوائم  على  مدرجا  يكن  لم  أنــه 
الدولة، على ما أفاد مدعي عام باريس فرانسوا موالنس. وأوضح موالنس أن كريم 
شرفي لم ُيظهر خال الفترة التي قضاها في السجن، والتي امتدت نحو 14 سنة، 
»مؤشرات تطرف أو مؤشرات ترويج« للتطرف الديني. وأوقــف في فبراير/شباط 
املاضي، بعدما قال لقريب له إنه يريد »قتل شرطين انتقاما ملا يجري في سورية«، 

لكن أفرج عنه لعدم كفاية األدلة.
ووقع الهجوم بعد أيام على توقيف رجلن في مرسيليا جنوب فرنسا لاشتباه 
اعـــتـــداءات عــدة  الــشــانــزيــلــيــزيــه  كــمــا ســبــقــت هــجــوَم  ــتـــداء.  اعـ لتنفيذ  بتخطيطهما 
شهدتها أوروبا في األسابيع املاضية. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أنه 

سيتم اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان األمن خال االنتخابات اليوم.
)فرانس برس(

فرنسية تقدم الورد إلى شرطي في باريس أمس )جيوفري فان دير هاسلت/فرانس برس(
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التباين حول تقييم حكمه ال ينتهي

10 سنوات 
على رحيل يلتسين

مجزرة مزار شريف بتوقيع »طالبان«

رسائل واشنطن لبكين وبيونغ يانغ

لم تخل سنوات حكم 
يلتسين من عدد 

من الفضائح

موسكو ـ رامي القليوبي

يصادف اليوم األحــد ذكــرى مرور 
عشر سنوات على رحيل أول رئيس 
لـــروســـيـــا مــــا بـــعـــد الــســوفــيــيــتــيــة، 
بوريس يلتسني )1931-2007(، وسط استمرار 
تباين التقييمات لسنوات حكمه بني تحميله 
التسعينيات واإلشــادة  أزمــات  املسؤولية عن 
بدوره في طّي الصفحة السوفييتية والحقبة 

الشيوعية بال رجعة.
تـــولـــى يــلــتــســني رئــــاســــة جـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا 
ــة االشـــتـــراكـــيـــة فــي  ــاديــ ــحــ الــســوفــيــيــتــيــة االتــ
اســم روسيا  أن يطلق عليها  عــام 1991 قبل 
االتحادية بعد تفكك االتحاد السوفييتي في 
ديسمبر/كانون األول من العام ذاته. واستمر 
في الحكم حتى نهاية عام 1999، عندما أعلن 
فـــي كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة حــلــول عــــام 2000 عن 
الذي  السلطة لفالديمير بوتني  تسليم زمــام 

كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء.
عــاشــت روســـيـــا خــــالل فــتــرة حــكــم يلتسني 
واقتصادية  سياسية  أزمـــات  مــن  مجموعة 
ــا األزمـــــــــة  ــ ــرهــ ــ ــطــ ــ واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ومـــــــــن أخــ
ــام 1993، عــنــدمــا أصـــدر  الــدســتــوريــة فـــي عـ
في  األبــيــض  البيت  بقصف  أوامـــر  يلتسني 
مــوســكــو )الـــبـــرملـــان( بــالــدبــابــات، وبــرنــامــج 
ــام طــبــقــة  ــيـ ــفـــر عــــن قـ ــاســـد أسـ خــصــخــصــة فـ
أوليغارشية مقابل إفقار ماليني من السكان، 

أواًل، ثم إلى رأسمالية الدولة في عهد بوتني، 
ولكن إصالح بلد ضخم بعد سبعة عقود من 

الشمولية والركود ليس بأمر سهل«.
على مــدى سنوات حكمه، تــردد أكثر من اسم 
كخلف محتمل ليلتسني. ومع تفاقم األزمــات 
ــاء  ــنّي يــلــتــســني أربـــعـــة رؤســ ــام 1998، عــ فـــي عــ

حكومات واحدًا تلو اآلخر خالل عام ونصف 
ــان آخـــرهـــم فــالديــمــيــر بــوتــني الـــذي  الـــعـــام. وكــ
ليتولى   ،1999 أغــســطــس/آب  فــي  تعيينه  تــم 
زمام الرئاسة خلفًا ليلتسني بعد شهر. وعند 
»روسيا  أن  يلتسني  أعلن  الحكم،  عــن  تنحيه 
يــجــب أن تـــدخـــل األلـــفـــيـــة الــثــالــثــة مـــع وجـــوه 
جــديــدة«. واعــتــذر للشعب الــروســي عن »آمــال 
مًا زمام السلطة لبوتني الذي 

ّ
لم تتحقق«، مسل

وصــفــه بــأنــه »شــخــصــيــة قــويــة، ويــســتــحــق أن 
يــكــون رئــيــســًا«. وفـــور تسلمه زمـــام الــرئــاســة، 
ع بوتني على مرسوم يضمن حصانة كاملة 

ّ
وق

ليلتسني من أي مالحقة مدنية أو جنائية. 
ومع بدء أسعار النفط في االرتفاع، تحولت 
روســـيـــا إلــــى العــــب عـــاملـــي مـــؤثـــر فـــي مــجــال 

الــطــاقــة وتــمــكــنــت مـــن تــحــقــيــق مـــعـــدالت نمو 
عالقاتها  فــي  النظر  بــإعــادة  لتبدأ  قياسية، 
مع الغرب قبل أن تعود قوة عسكرية تفرض 
الواقع خــارج أراضيها. توفي يلتسني  األمــر 
عــامــًا.   76 عـــن  إبــريــل/نــيــســان 2007   23 فـــي 
ــــرور عــشــر ســـنـــوات عــلــى رحــيــلــه، ال  وبـــعـــد مـ
يزال املجتمع الروسي يحاول تقييم سنوات 
الخطاب  كــان  حكمه بشكل مــوضــوعــي. وملــا 
اإلعــالمــي والــرســمــي فــي روســيــا يــقــدم حقبة 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي بوصفها 
فترة االضطرابات وتقديم التنازالت للغرب، 
تــشــيــر اســتــطــالعــات الـــــرأي إلــــى زيـــــادة عــدد 
الـــــروس الـــذيـــن يــتــخــذون مــوقــفــًا ســلــبــيــًا من 

يلتسني مقابل ارتفاع شعبية بوتني.

8
سياسة

يحيي الروس، اليوم، 
ذكرى مرور 10 سنوات 

على رحيل الرئيس الروسي 
بوريس يلتسين، الذي 

أنهى الحقبة السوفييتية 
ودّشن قيام روسيا 

االتحادية

طواقم طبية عسكرية عند مدخل القاعدة في مزار شريف أمس )سيد خودبردي سادات/األناضول(

)Getty/بنس: نعتقد أن بإمكان الصين أن تفعل المزيد )بريندن ثورن

)Getty/عاشت روسيا خالل حكم يلتسين أزمات عديدة )شيبارد شيربيل

كابول ـ صبغة اهلل صابر

وجهت حركة »طالبان« األفغانية ضربة 
ــيـــش األفــــغــــانــــي، بــعــدمــا  ــى الـــجـ ــ ــة إلــ قــــويــ
ــــب ضــحــيــتــهــا أكــثــر  ارتـــكـــبـــت مــــجــــزرة ذهـ
مـــن مــائــة جــنــدي بـــاإلضـــافـــة إلــــى إصــابــة 
العشرات، في هجوم على قاعدة عسكرية 
في مــزار شريف في شمال البالد، يرجح 
أن يكون األضخم من حيث عدد الضحايا.

ويــســلــط الــهــجــوم الــضــوء عــلــى املصاعب 
ــي تـــواجـــهـــهـــا الـــحـــكـــومـــة األفـــغـــانـــيـــة  ــتــ الــ
ــيـــون لـــهـــزيـــمـــة حــركــة  ــربـ ــغـ ــوهــــا الـ ــمــ وداعــ

»طالبان«، التي تبنت الهجوم.
وحــاول املتحدث باسم »طــالــبــان«، ذبيح 
الله مجاهد، في بيان أمس السبت، تبرير 
الهجوم الذي انتهى بمجزرة بالقول إنه 
»يأتي ردًا على مقتل عــدد من كبار قادة 
الــحــركــة فـــي شــمــال أفــغــانــســتــان أخـــيـــرًا«. 
وأضاف أن أربعة من املهاجمني كانوا من 
إلــى  املتعاطفني مــع »طــالــبــان« وتــســلــلــوا 

الجيش وخدموا لبعض الوقت. 
وأفادت تقارير غير رسمية، أمس السبت، 
بأن حصيلة قتلى هجوم »طالبان« على 
ــزار شــريــف شــمــال  الــقــاعــدة فـــي مــديــنــة مــ
أفغانستان، أول من أمس، وصلت إلى 140 
 
ً
فضال الجيش،  عناصر  مــن  كلهم   ،

ً
قتيال

عن إصابة العشرات،  فيما نقلت وسائل 
إعــــالم أفــغــانــيــة عــن مــصــادر فــي الجيش 
قولها إن عدد قتلى الهجوم على القاعدة 
إلى  إلى 150، باإلضافة  ارتفع  العسكرية 
إصابة عشرات آخرين بجروح. وإذا تأكد 
عــــدد الــقــتــلــى فــإنــه ســيــكــون األكـــبـــر الـــذي 

يسقط في هجوم واحد للحركة. 

وذكــرت وزارة الدفاع األفغانية، في بيان 
أمس، أن »متمردي طالبان شنوا هجومًا 
منسقًا على القاعدة العسكرية، فيما كان 
الصالة،  ألداء  متجمعني  الجنود  غالبية 
ما أوقــع أكثر من مائة قتيل وجريح بني 
مــصــادر مستقلة،  لكن  املسلحة«.  الــقــوات 
بــاإلضــافــة إلــى شــهــود عــيــان ونــاجــني من 

الـــهـــجـــوم، يــــؤكــــدون أن املــســلــحــني قــامــوا 
ــن عــنــاصــر  ــ ـــع مـ ــن تـــجـــمَّ ــ ــل مـ ــ بــتــصــفــيــة كـ
الــجــيــش فــي املــســجــد أثــنــاء أداء الــصــالة. 
»الــعــربــي  وقـــــال مـــســـؤول فـــي الـــجـــيـــش، لـــ
الــجــديــد«، إن الــجــنــود كــانــوا فــي املسجد 
واملـــطـــعـــم عــنــدمــا دخــــل املـــهـــاجـــمـــون إلــى 
القاعدة، وهم في زي الجيش، متوجهني 
بتصفية  ليقوموا  واملطعم  املسجد  نحو 

كل املتواجدين فيهما.
ــاك الــتــي  ــ ــبــ ــ ــة االرتــ ــالــ ــهــــود حــ ووصـــــــف شــ
حـــدثـــت فـــي ظـــل عــــدم تــيــقــن الـــجـــنـــود من 
هوية املهاجمني. وقال ضابط أصيب في 
الــهــجــوم إن »املــشــهــد كـــان فــوضــويــًا، ولــم 
أكن أعــرف ما يجب علي القيام به. هناك 

إطالق نار وانفجارات في كل مكان«.
األفغاني،  الجيش  باسم  املتحدث  وكــان   
ــــري، أكـــد أن الهجوم  الــجــنــرال دولـــت وزيـ
نــــفــــذه خـــمـــســـة انـــتـــحـــاريـــني عـــلـــى قـــاعـــدة 
عسكرية في مدينة مزار شريف، عاصمة 
إلـــى مقتل ثمانية  أدى  بــلــخ، وأنـــه  إقــلــيــم 
إلى  جنود وخمسة مهاجمني، باإلضافة 
إصــابــة عشرة جنود بــجــراح. وأشـــار إلى 
أن الــقــتــلــى والــجــرحــى كــلــهــم عــســكــريــون، 
بزي  الثكنة  إلــى  تسللوا  املهاجمني  وأن 
الجيش، الفتًا إلى أن بعض االنتحاريني 
كــانــوا يــرتــدون أحــزمــة ناسفة، لكن قــوات 
وقـــامـــت بتصفيتهم  لــهــم  تـــصـــدت  ــن  ــ األمـ
إن »سيارتني كانتا  قبل تفجيرها. وقــال 
تــحــمــالن املــســلــحــني، واســـتـــهـــدف حـــراس 
الــقــاعــدة إحــداهــمــا مــا أدى إلــى احتراقها 
بالكامل، لكن السيارة الثانية تمكنت من 
الــدخــول إلـــى الــقــاعــدة، وهـــرع املسلحون 

إلى املسجد، خالل أداء الجنود الصالة«.
لكن مــصــادر أخــرى فــي الجيش تؤكد أن 
جــمــيــع املــهــاجــمــني، وهـــم عــشــرة، تمكنوا 
مــن الــدخــول إلــى الــقــاعــدة، وســاهــمــوا في 
الــقــوات  املــجــزرة، قبل أن تقتلهم  ارتــكــاب 
الخاصة، بعد معركة استمرت ملدة خمس 
ــان مــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش  ــ ســـاعـــات. وكـ
األمــيــركــي قـــال إن »10 مــهــاجــمــني قــدمــوا 
للجيش  ســيــارات هامفي وشاحنات  فــي 
األفغاني، وكانوا يرتدون ثيابًا عسكرية«. 
وأضــــاف »كــــان وقـــت الــصــالة فــي مسجد 
لم يكونوا  الجنود  أن  القاعدة« ما يعني 
يحملون أسلحتهم. وتابع إن »اثنني من 
املهاجمني فجرا نفسيهما داخل املسجد 
وفتح الباقون، وبحوزتهم أسلحة خفيفة 
الصالة  أثناء  الجنود  النار على  وثقيلة، 

وعلى من كان يهم بمغادرة املسجد«.
وقــد أثـــار الــهــجــوم غضب األفــغــان، كونه 
أداء الصالة، كما  استهدف مسجدًا وقت 
املــســانــدة من  الهجوم شكوكًا حــول  أثـــار 
الداخل، بعد تمكن املسلحني من الدخول 
إلـــى الــقــاعــدة املحصنة مــن كــل األطـــراف، 
وهو ما يحدث في جل الهجمات الكبيرة 

حاليًا.

أكثر  توجيه  فــي  املتحدة  الــواليــات  تستمر 
مــن رســالــة إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة والــصــني 
ــاري الـــتـــلـــويـــح بــالــقــوة  تــعــكــس تــــــالزم مــــســ
والــتــفــاوض مــن أجــل ردع كــوريــا الشمالية 
وبرنامجها الصاروخي والنووي، فيما لم 
تتردد الواليات املتحدة في إبداء انفتاحها 
والتعويل على  امللف سلميًا  هــذا  على حــل 
وساطة من بكني تأمل واشنطن بأن تكون 

ضاغطة أكثر على نظام بيونغ يانغ.
ــي، مــايــك  ــركــ ــيــ ــن نـــائـــب الـــرئـــيـــس األمــ ــلــ وأعــ
ــارة لـــه إلــى  ــ بـــنـــس، أمــــس الــســبــت، خــــالل زيــ
أســـتـــرالـــيـــا، فـــي إطـــــار جـــولـــة شــمــلــت أيــضــًا 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان بـــهـــدف حشد 
الحلفاء بوجه كوريا الشمالية، أنه »يتعني 
يخطئ،  أال  الشمالي  الــكــوري  الــنــظــام  على 
فــالــواليــات املــتــحــدة لــديــهــا مــن اإلمــكــانــيــات 
والـــوجـــود فـــي هـــذه املــنــطــقــة مـــن الــعــالــم ما 
وأمن  على مصالحنا  بالحفاظ  لها  يسمح 
ــن حـــلـــفـــائـــنـــا«. وأشـــــار  ــ ــ هـــــذه املـــصـــالـــح وأمـ
إلــى أن حاملة الــطــائــرات األمــيــركــيــة »كــارل 
فــيــنــســون« ســتــكــون فـــي بــحــر الـــيـــابـــان في 
غضون أيــام، قبل نهاية الشهر الحالي مع 
مدمرتني وطراد قاذف للصواريخ. وتحاول 
الــغــمــوض بعد  تــزيــل  أن  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
الــتــي أرســلــتــهــا حــول  ــارات املتناقضة  ــ اإلشـ
موقع حاملة الطائرات »فينسون« التي كان 
تكون متجهة نحو حدود  أن  املفترض  من 
كوريا الشمالية. وكانت البحرية األميركية 
قد أعلنت في 8 إبريل/نيسان الحالي أنها 
الطائرات  أمــرت قوة ضاربة بقيادة حاملة 
ـــارل فــيــنــســون« بــاإلبــحــار بــاتــجــاه شبه  »كــ
»إجراء  كـ سنغافورة  من  الكورية،  الجزيرة 
حـــازم« يهدف إلــى ردع بيونغ يــانــغ. وبعد 
10 أيــام على هــذا اإلجــــراء، أقــر مــســؤول في 
وزارة الدفاع األميركية بأن األسطول يبحر 
ــواقـــع بـــاالتـــجـــاه املــعــاكــس بــعــيــدًا عن  فـــي الـ

مع  عسكرية  بــمــنــاورات  للقيام  سنغافورة 
البحرية األسترالية.

ــــوازاة ذلـــك، أشـــاد بــنــس بـــدور الصني  فــي مـ
في األزمة الكورية، لكنه جدد الدعوة لبكني 
كبح  أجل  من  »املتميز«  لتستخدم موقعها 
بيونغ يانغ. ولفت إلى أنه ال يزال من املمكن 
ــنــــووي فـــي شــبــه الــجــزيــرة  نــــزع الـــســـالح الــ
الــكــوريــة ســلــمــيــًا بــســبــب تــحــســن الــعــالقــات 
بني واشنطن وبكني. وقــال »نــرى بحق أنه 
باملنطقة  وحلفاؤنا  الصني  مارست  ما  إذا 
هــــذا الــضــغــط فــــإن هـــنـــاك فـــرصـــة لتحقيق 
الـــهـــدف الـــتـــاريـــخـــي بــجــعــل شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية خالية من السالح النووي بالطرق 
ــطـــوات الــتــي  الــســلــمــيــة « . وأضــــــاف أن »الـــخـ
نــــرى الـــصـــني تــتــخــذهــا، وهــــي بــطــريــقــة أو 
مسبوقة، الستخدام  غير  خــطــوات  بــأخــرى 
الضغوط االقتصادية على كوريا الشمالية، 
ــه جـــــــدًا«. لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى أن  أمـــــر مـــرحـــب بــ
واشـــنـــطـــن »تــعــتــقــد أن بـــإمـــكـــان الـــصـــني أن 
تفعل املــزيــد«. وأوضـــح أن واشــنــطــن تعمل 
الصني التخاذ  مع حلفائها على »تشجيع 
هــــذه الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة لــلــتــوصــل إلــى 
كورية  و)لتصبح( شبه جزيرة  حل سلمي 

خالية من األسلحة النووية«.
»رد ساحق  وكان بنس هدد يوم األربعاء بـ
وفـــّعـــال« عــلــى أي هــجــوم قـــد تــشــنــه كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــؤكــــدًا أن هـــــذا الـــبـــلـــد يــشــكــل 
»الــتــهــديــد األخــطــر على الــســالم واألمـــن في 
منطقة آســيــا واملــحــيــط الـــهـــادئ«. وصــدرت 
ــر مــــســــؤول كــــوري  ــذيـ ــد تـــحـ ــعـ تــعــلــيــقــاتــه بـ
شــمــالــي بـــأن ال نــيــة لــلــنــظــام بــالــتــراجــع عن 
الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي، مــتــعــهــدًا بـــإجـــراء 
تجارب أسبوعية، ومهددًا »بحرب شاملة« 
فــي حــال قــيــام الــواليــات املــتــحــدة بــأي عمل 

ضد البرنامج. 
)فرانس برس، رويترز(

التحالف الذي يقوده حلف  ينشر 
في  مستشارين  األطلسي  شمال 
الهجوم  شهدت  التي  القاعدة 
لتدريب ودعم القوات األفغانية، 
لكن مسؤولين بالتحالف قالوا إن 
القوات األجنبية لم تستهدف في 
»طالبان«.  شنته  الــذي  الهجوم 
وقال قائد قوات التحالف، الجنرال 
في  نيكلسون،  جون  األميركي، 
القاعدة  على  الهجوم  إن  بيان، 
الطبيعة  »يــظــهــر  ــيــة  األفــغــان
والقاعدة  لطالبان«.  الوحشية 
عن  المسؤول   209 للفيلق  مقر 

معظم شمال أفغانستان. 

عناصر التحالف 
لم يستهدفوا

 ،)1996-1994( األولــى  الشيشانية  والحرب 
واألزمة املالية في عام 1998، عندما تعثرت 
الحكومة عــن ســـداد دفــعــات كــافــة السندات 

السيادية، بما فيها الديون الداخلية.
ولــم تخل سنوات حكم يلتسني من عــدد من 
الــفــضــائــح مــثــل ظــهــوره فــي حــالــة ســكــر أمــام 
أملانيا في أغسطس/آب 1994،  الجمهور في 
ــه فــــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة،  ــرتــ ــل أســ وتــــدخــ
وسيطرة األوليغارشيني على وسائل اإلعالم 
 عن وجود 

ً
واملــوارد الطبيعية للدولة، فضال

ــر فــي  ــزويــ ــــاؤالت حـــــول وقــــــوع حــــــاالت تــ ــــسـ تـ
انــتــخــابــات عـــام 1996 الــتــي أســفــرت عــن فــوز 

يلتسني بوالية رئاسية ثانية.
ويــشــيــر مــديــر بــرنــامــج »الــســيــاســة الداخلية 
ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ واملـ
ــه  ــــي مــــوســــكــــو، أنــــدريــ ــغــــي« فـ ــيــ ــارنــ ــز »كــ ــركــ مــ
كــولــيــســنــيــكــوف، إلـــى أن كـــل مـــواطـــن روســـي 
لــه مــواقــف خــاصــة مــن يلتسني تـــتـــراوح بني 
اعتبار زمنه إما فترة انهيار كلي وإما مرحلة 
اإلصــــــالح الــســيــاســي واالقــــتــــصــــادي الـــــالزم. 
ويـــضـــيـــف كــولــيــســنــيــكــوف، فــــي حـــديـــث مــع 
»العربي الجديد«، أن »الدعاية تقول إن حقبة 
يلتسني كانت فترة االنهيار، ولكن التناقض 
كاملة  خرجت  الحالية  النخبة  أن  فــي  يكمن 
ــان بـــوتـــني رجــل  ــ مـــن رحــــم عــهــد يــلــتــســني، وكـ
األســرة. إال أنهم يبنون سياستهم اآلن على 

إنكار مؤسس دولتهم وسلطتهم«.
ــول  ــ ــقـ ــ ــــني، يـ ــــســ ــتــ ــ ــلــ ــ وحـــــــــــــــول مــــــوقــــــفــــــه مـــــــــن يــ
ولكنني  مثاليًا،  يكن  »لــم  إنــه  كوليسنيكوف 
أصــف عهده بعهد اإلصــالحــات االقتصادية 
والسياسية الالزمة التي ما كانت ستجريها 
ــارزة وضـــعـــت اســـمـــهـــا عــلــى  ــ ــ إال شــخــصــيــة بـ
املحك«. ويتابع أن عهد يلتسني شهد »قيام 
الدولة الروسية ومؤسساتها«، الفتًا إلى أن 
»االنتقال من االشتراكية إلى اقتصاد السوق 

ما كان إال أن يكون مؤملًا«.
لحقبة  السلبية  بالتداعيات  يتعلق  ما  وفــي 
»عهد  بــأن  كوليسنيكوف  يعترف  يلتسني، 
يلتسني تحّول إلى الرأسمالية األوليغارشية 
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