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القاهرة ــ العربي الجديد

اختتم الرئيسان املصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، محادثاتهما 
استقبال رسمية،  مراسم  بعد  اإلثنني،  أمس  بالقاهرة،  االتحادية  في قصر  الثنائية 
وعقدا مؤتمرًا ألقيا فيه بيانني عن اللقاء. وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع في وزارة 
الخارجية املصرية، فإن »املباحثات لم تتطرق ملوضوع النزاع الحدودي بني البلدين 
على مثلث حاليب وشالتني، والــذي تتمسك السودان بحقها في تصعيده للتحكيم 
الـــدولـــي أو األمــــم املــتــحــدة، بينما تــمــحــورت املــبــاحــثــات حـــول الــتــعــاون االقــتــصــادي 
واملرفقي، وكذلك دراسة موقف السودان من املعارضة املصرية إلدارة إثيوبيا لقضية 
سد النهضة«. واكتفى الرئيسان بــاإلدالء بعبارات دبلوماسية عن ضرورة التعاون 
والتنسيق بني البلدين في جميع القضايا محل االهتمام املشترك، وتحويل الروابط 
الجغرافية والتاريخية بني البلدين لوسائل لالستفادة املشتركة، وبصفة خاصة نهر 
استمرار  عن   

ً
فضال النهري،  بالنقل  البلدين  بني  الربط  مشروعات  خــالل  من  النيل، 

التفاوض حول قضية سد النهضة اإلثيوبي بواسطة اللجنة الثالثية املشتركة قريبًا، 
األخيرة  األفريقي  االتــحــاد  قمة  هامش  على  عقدت  التي  الثالثية  القمة  نتائج  وفــق 
املشتركة بني  العليا  اللجنة  االتفاق على عقد  تم  أنــه  السيسي  وأعلن  أبابا.  بأديس 

البلدين هذا العام في الخرطوم برئاسة رئيسي البلدين.

القاهرة ــ العربي الجديد

الليبي، أمس  الرئاسية املعنية بمتابعة الشأن  اللجنة  كشفت مصادر مصرية في 
االثنني، أن »اجتماعات موّسعة لقيادات عسكرية ليبية انطلقت في القاهرة لتوحيد 
التنظيمي  الهيكل  بشأن  النقاش  إعــادة  على  العام  والتوافق  العسكرية،  املؤسسة 
لــلــقــوات املــســلــحــة«. وأضــافــت أنـــه »شــــارك فــي االجــتــمــاعــات عــبــد الــــرزاق الــنــاظــوري 
رئيس أركان القوات التابعة للواء املتقاعد خليفة حفتر، ورئيس أركان حرب القوات 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليًا، اللواء عبدالرحمن الطويل«.
بقيادة سياسية وعسكرية  إمــاراتــي  مــصــري  مقترح  تفاصيل  عــن  املــصــادر  وكشفت 
للدولة،  رئيسًا  الــســراج،  فائز  الــوفــاق  رئيس حكومة  اختيار  للبالد، تضمن  مــوحــدة 
وقائدًا أعلى للقوات املسلحة، بوجود نائبني هما محمد البرغثي، وناجي مختار. كما 
تضمن التصور اختيار عارف النايض سفير ليبيا في اإلمارات رئيسًا للحكومة، على 
أن يكون حفتر، قائدًا عامًا للجيش ووزيرًا للدفاع، وسالم جحا رئيسًا لألركان. وأشارت 
املصادر إلى أن »حفتر املوجود في الوقت الراهن في األردن، للقاء عدد من املسؤولني 
األميركيني والبريطانيني، من املقرر أن يحضر الجلسة الختامية لالجتماعات التي 

تستضيفها القاهرة برعاية وزارة الدفاع املصرية ورئاسة الجمهورية«.

تونس ــ بسمة بركات

قّدم فريق سيف اإلسالم القذافي امللف السياسي لترشيحه إلى النتخابات الرئاسية 
»البرنامج السياسي  الليبية املقررة نهاية العام الحالي. وكشف أيمن بوراس، املكلف بـ
اإلصــالحــي« لسيف اإلســالم القذافي، في مؤتمر صحافي، أمــس اإلثنني، من تونس، 
أن »ســيــف االســــالم ســيــكــون مــرشــح الــجــبــهــة الشعبية لــتــحــريــر لــيــبــيــا«، معلنني عن 
مبادرته إلصالح األوضاع في ليبيا وبرنامجه املستقبلي. وقال بوراس إن »البرنامج 
اإلصالحي املستقبلي لسيف اإلســالم جاء ملصلحة الليبيني وإنقاذهم«. وأضــاف في 
فــي ليبيا ومحمي من  »العربي الجديد« أن »سيف اإلســـالم مــوجــود حاليًا  لـ حــديــٍث 
قبل الليبيني وسيعلن عن تفاصيل برنامجه قريبًا«. وأوضــح أن »اتفاق الصخيرات 
 في األدراج«، مشيرًا 

ّ
واالتفاق السياسي في ليبيا ولد ميتًا وهو برنامج لم يطبق وظل

التي ُبذلت ومبادرة املبعوث األممي غسان سالمة«،  إلى أنهم »ال يرفضون الجهود 
إال أن »لديهم تحفظات على بعض النقاط الواردة في املبادرة، خصوصًا أنها أقصت 
جزءًا كبيرًا من الشعب الليبي وهم القبائل الليبية وأنصار القذافي«. وادعى أن نجل 
القذافي »مدني ويرفض نظرية السالح والقتل، ويحمل برنامجًا عصريًا ومنفتحًا من 
أجل الليبيني وأنه كان قد طرح هذا البرنامج منذ عام 2006 ولكن تم إحباط هذه الرؤيا 
العصرية والتي كانت ستنقذ ليبيا«، على حد تعبيره. بدوره، قال الناشط الحقوقي، 
»العربي الجديد«، إن »محكمة الجنايات الدولية التي تطالب  خالد غويل في حديث لـ
بمحاكمة سيف اإلسالم ال تعنينا، وليبيا ليست طرفًا فيها«، مبينًا أن »سيف اإلسالم 

حوكم في محكمة ليبية وال يجوز أن يحاكم مرتني، وقد حصل على عفو عام«.

البارزاني سيوظف 
شرط رئاسة البرلمان 

في مفاوضات تأليف 
الحكومة

أجرى صالح 
اتصاالت مع قيادات 

سياسية عراقية مختلفة 
في بغداد

للحديث تتمة...

أربيل 
تطمح إلى رئاسة 
البرلمان العراقي

النظام وروسيا يخنقان الغوطة... وعفرين مسرحًا للتجاوزات

كشف مسؤولون في أربيل والسليمانية عن قرار لمسعود البارزاني يقضي بالمطالبة 
بشغل األكراد منصب رئيس البرلمان بدًال عن رئيس الجمهورية، في الدورة االنتخابية 
دعمه  أجل  من  صالح،  برهم  البارز  الكردي  للسياسي  تحركات  ظّل  في  المقبلة، 

للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية

بغداد ــ سالم الجاف

كــشــف مـــســـؤولـــون أكــــــراد فـــي أربــيــل 
هو  جــديــد،  حـــراك  عــن  والسليمانية 
األول من نوعه، داخل البيت الكردي، 
الديمقراطي  الــحــزب  زعيم  فــي طلب  ص 

ّ
يتلخ

الــكــردســتــانــي، مسعود الــبــارزانــي، مــن حزبه، 
بداًل  املقبل،  البرملان  رئيس  بمنصب  املطالبة 
من منصب رئاسة الجمهورية، بسبب القوانني 
ــا، أو  ــرارهـ املــهــمــة والــحــســاســة الــتــي ينتظر إقـ
ــام،  ــّم االتـــفـــاق عــلــى تــرحــيــلــهــا، مــنــذ أيــ الـــتـــي تــ
البرملانية الجديدة، بسبب ضيق  الــدورة  إلــى 
 إيــــران رفعت 

ّ
الـــوقـــت، مــؤكــديــن فــي املــقــابــل أن

الفيتو الذي كانت تفرضه على الزعيم الكردي 
ــارز بـــرهـــم صــــالــــح، بــعــد مــوقــفــه الـــرافـــض  ــبــ الــ
الستفتاء انفصال كردستان، ومطالبته بحل 
حكومة اإلقليم. كما أن األخير بدأ اتصاالت مع 
قيادات شيعية عراقية بعد انقطاع دام ألكثر 
من عامني، وتفّسر هــذه االتــصــاالت على أنها 
مــخــطــط لــتــولــي صــالــح مــنــصــبــًا مــهــمــًا ضمن 

الحكومة االتحادية في بغداد.
ــلـــت عــلــيــهــا  ــات الــــتــــي حـــصـ ــلــــومــ ــعــ وهــــــــذه املــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن مـــســـؤول بـــــارز في 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي، والــذي 
كشف عن أن »اجتماعًا ُعقد أخيرًا في منتجع 
صــالح الــديــن فــي أربــيــل، ضــّم قــيــادات كردية 
بارزة بحضور مسعود البارزاني، ناقش ذلك 
وبشكل مستفيض«، أّكدها مسؤول آخر في 
»أفكار ومقترحات لم  بـ بغداد، لكنه وصفها 

ترق إلى القرار أو الخطة النهائية لألكراد«.
ودأبت الخارطة السياسية في العراق، منذ عام 
2004، على أن تكون رئاسة الجمهورية لألكراد، 
ذكر، بينما 

ُ
وهو منصب فخري بال صالحيات ت

يكون البرملان من حصة العرب السنة، ورئاسة 
الوزراء للعرب الشيعة، باستثناء تسمية غازي 

املعروفة،  السنية  العربية  الشخصية  الــيــاور، 
عدة  ألشهر  الحكم(  )مجلس  الرئيس  ملنصب 
أعـــقـــبـــت الــــغــــزو األمـــيـــركـــي لـــلـــبـــالد، وبــطــريــقــة 

التعيني ال االنتخاب.
ــارزانــــي، وفــقــًا  ــبــ ويــتــضــّمــن قـــــرار مــســعــود الــ
للتسريبات، »إبالغ الكتل السياسية الكردية 
بــاملــطــالــبــة بــشــغــل مــنــصــب رئــيــس الــبــرملــان، 
ــي الــــــدورة  ــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــ بــــــداًل عــ
االنــتــخــابــيــة املــقــبــلــة«، مــع الــعــمــل عــلــى وضــع 
هــذا الــشــرط فــي بـــازار الــتــفــاوض مــع الطرف 
الــفــائــز فـــي االنــتــخــابــات لتمكينه مـــن تــولــي 
نتائج  الحكومة، بحسب ما ستفرزه  رئاسة 

انتخابات مايو/أيار املقبل.
»الــــعــــربــــي  وأوضــــــــــــح املــــــصــــــدر الــــــــكــــــــردي، لـــــ
 جميع 

ّ
أن مـــن  ــتـــأٍت  مـ ــرار  ــقــ »الــ  

ّ
أن الـــجـــديـــد«، 

التي  والحساسة  املهمة  والقوانني  الــقــرارات 
املقبل،  البرملان  فــي  ستمّرر  باإلقليم  ق 

ّ
تتعل

واتــضــح أخــيــرًا خــالل األزمـــة، أهمية منصب 
البرملان وعــدم فاعلية منصب رئيس  رئيس 
ــــي مــنــع  الــــجــــمــــهــــوريــــة، الــــــــذي فـــشـــل حـــتـــى فـ
العقوبات أو تعديل املوازنة املالية أو التحّرك 

العسكري للحكومة صوب كركوك«.
قوانني  فهناك  استراتيجي،  »القرار   

ّ
أن وتابع 

ترسيم حدود اإلقليم واملناطق املتنازع عليها 
والــنــفــط والـــغـــاز ومــجــلــس االتـــحـــاد وقـــانـــون 
تتعلق  أخرى  والبشمركة، وتفاصيل  القضاء 
ــهــا تــمــر عــبــر الــبــرملــان املــقــبــل«، 

ّ
بــاإلقــلــيــم، وكــل

 »الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة الــســنــيــة 
ّ
مــشــيــرًا إلــــى أن

والشيعية فــي بــغــداد تعي ذلــك وتـــدرك سبب 
د 

ّ
مــطــالــبــة الــكــرد بــاملــنــصــب، وهـــذا مــا قــد يعق

الحكومة  أمـــد تشكيل  فــي  املـــوضـــوع ويــطــيــل 
الــســنــة   

ّ
ــا عــلــمــنــا أن املــقــبــلــة، خــصــوصــًا إذا مـ

ي عن منصب رئيس البرملان«.
ّ
يرفضون التخل

فــي غــضــون ذلــــك، تــؤكــد مــصــادر أخــــرى في 
للسياسي  واســـع  »تـــحـــّرك  عــن  السليمانية 

الكردي البارز والقيادي السابق في االتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، بــرهــم صــالــح، بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى تـــأيـــيـــد إيــــرانــــي كــشــخــصــيــة 
كـــرديـــة مــقــبــولــة فـــي مــعــســكــر الــســلــيــمــانــيــة، 
بــســبــب مــوقــفــه مـــن االســتــفــتــاء ورفـــضـــه لــه، 
 حكومة أربيل، واعتباره أن 

ّ
ومطالبته بحل

إيران ساعدت كردستان في مواجهة تنظيم 

محمد أمين

ال تـــدل املــعــطــيــات املــتــوفــرة فــي ســوريــة على 
الحرب  فــي جبهتي  العمليات  تــوقــف  إمــكــان 
ــيـــة لـــدمـــشـــق حــيــث  األبـــــــــرز، الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـ
تستخدم روسيا والنظام السوري كل أنواع 
األسلحة للسيطرة على ما تبقى من مناطق 
املــعــارضــة، والــشــمــال الــســوري حيث تعهدت 
السيطرة  بــعــد  عملياتها  بــاســتــمــرار  تــركــيــا 
على عفرين، ولوحت بتوسيعها إلى الحدود 
»تحرير سنجار«. إزاء هذا الوضع،  العراقية لـ
يغيب أي تحرك دولي لحماية املدنيني على 
األقل، في ظل ما بدا من تسليم روسيا لزمام 
األمـــور فــي الغوطة، مــع بــروز موقف خجول 
مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
ــــرب عــــن قــلــقــه الـــشـــديـــد إزاء  ــذي أعــ ــ ــــس، الــ أمــ
وذكر  الشرقية.  والغوطة  عفرين  في  الوضع 
بــيــان صـــدر عــن الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، أمــس، 
الروسي  أن ماكرون وّجــه رسالة إلى نظيره 

داعش، وإثنائه على ذلك«. وبحسب املصادر 
ذاتـــهـــا، فـــإن إيــــران »كــانــت تــفــرض مــا يشبه 
بسبب   ،2014 عــام  منذ  على صــالــح  الفيتو 
خالفات مع بغداد«. وأجرى صالح اتصاالت 
مــع قـــيـــادات ســيــاســيــة عــراقــيــة مختلفة في 
ــل شـــرعـــي عن 

ّ
ــداد، مــقــدمــًا نــفــســه كــمــمــث ــغــ بــ

الــــشــــارع الــــكــــردي، تــمــهــيــدًا لــحــصــولــه على 
املنصب املناسب ضمن الحكومة االتحادية 

العراقية في بغداد.
وحـــول ذلـــك، قــال الخبير فــي الــشــأن الــكــردي 
ــــني  ــاك رأيـ ــ ــنـ ــ ــــي، إن »هـ ــاجـ ــ ــــي، عـــلـــي نـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــة؛ األول  ــــرديـ ــكـ ــ ــــي الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـ فـ
رئيس  منصب  ليشغل  دعــم صالح  يتضّمن 
ــة الــتــغــيــيــر«  ــركــ ــن »حــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــدعـــم مــ
ــيـــة وأيـــضـــًا أطــــــراف في  والـــجـــمـــاعـــة اإلســـالمـ
االتحاد الوطني الكردستاني، خصوصًا أنه 
قــد يحصل على مــا ال يقل عــن 8 مقاعد من 
مــجــمــوع مــقــاعــد األكــــراد فــي الــبــرملــان املقبل. 
ــو لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي  والـــــرأي الــثــانــي، وهـ
ــاد  ــحـ بـــزعـــامـــة الــــبــــارزانــــي وأطــــــــراف مــــن االتـ
الــوطــنــي، يــذهــب نــحــو تــولــي األكــــراد رئــاســة 

البرملان، لكونه يتمتع بصالحيات أكثر«.
وأشــــــــــار نـــــاجـــــي، فـــــي حــــديــــث لــــــ »الــــعــــربــــي 

فــــالديــــمــــيــــر بـــــوتـــــني، دعـــــــا خــــاللــــهــــا روســــيــــا 
ــــى بــــذل أقـــصـــى جــهــودهــا لـــوقـــف املـــعـــارك  »إلـ
والخسائر في صفوف املدنيني« في الغوطة 
وعفرين، التي تحولت إلى مسرح للتجاوزات 
التي اعترفت قيادة الجيش الحّر والحكومة 

املؤقتة بحصولها.
وفــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، تـــواصـــل روســيــا 
والنظام استخدام كافة أنــواع األسلحة في 
قــصــف مـــدن وبـــلـــدات تــحــوي عـــشـــرات آالف 
ــقـــام واضــــــح مــــن فــصــائــل  ــتـ ــيـــني فــــي انـ املـــدنـ
ــتــــي رفــــضــــت تـــوقـــيـــع وثــيــقــة  املــــعــــارضــــة الــ
اســتــســالم، وتـــواصـــل مــحــاولــتــهــا اســتــعــادة 
وإفــشــال مخطط  العسكرية،  املــبــادرة  زمـــام 
النظام وحلفائه في إفراغ الغوطة من بقية 

أهلها.
ــر تـــحـــتـــدم فــــي تــلــك  ــ ــزال مــــعــــارك كــــر وفـ ــ وال تــ
ــادة  ــ ــــى إعـ املـــنـــطـــقـــة، إذ تــســعــى املـــعـــارضـــة إلـ
ــال بـــني قـــطـــاعـــات الـــغـــوطـــة الــشــمــالــي  االتــــصــ
ــــط مــن خـــالل طـــرد قــوات  والــجــنــوبــي واألوسـ
الــنــظــام مـــن بـــلـــدات داخــــل الــقــطــاع األوســــط، 
ــرور  ــا ومـــــديـــــرا. وبـــعـــد مــ ــرابـ ــسـ خـــصـــوصـــًا مـ
العسكرية  العملية  بــدء  على  مــن شهر  أكــثــر 
الــواســعــة عــلــى الــغــوطــة، ُســجــل مــقــتــل 1421 

مدنيًا، وفق مصادر إعالمية.
وواصلت قوات النظام ومليشيات تساندها، 
ــقـــصـــف الـــجـــوي  ــــس اإلثـــــنـــــني، عـــمـــلـــيـــات الـ أمــ
واملدفعي على مدن وبلدات الغوطة، ما أدى 
إلى مقتل وإصابة العشرات من املدنيني، في 
مسعى للضغط أكثر على فصائل املعارضة 
لــالســتــســالم والــــخــــروج مـــن الـــغـــوطـــة. وقـــال 
»العربي الجديد«،  الناشط محمد الشامي، لـ
إن طــيــران النظام شــن أكثر مــن عشر غــارات 
بقنابل تحوي مواد حارقة وصواريخ فراغية 
ــاء الــســكــنــيــة فـــي دومـــــا وزمــلــكــا  ــيــ عــلــى األحــ
وعربني. وقتل 10 مدنيني وأصيب العشرات، 
أمس، نتيجة القصف على املنطقة. كما ذكر 

ــاورات جمعت مقربني  إلـــى »مـــشـ الــجــديــد«، 
من العبادي وبرهم صالح، خلصت إلى أنه 
إن دعــم األخــيــر، األول، فــي رئــاســة الــــوزراء، 
سيكون هناك دعم من العبادي لصالح في 

رئاسة الجمهورية«.
إلى ذلك، أّكد مصدر مقّرب من رئيس الوزراء 
ــراقـــي ويــعــمــل بــصــفــة مــســتــشــار لــــه، في  ــعـ الـ
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أن »تلك 
الــنــقــاش فيها  ــار  الــتــســريــبــات صحيحة، وجـ
 لتكون 

َ
تــــرق لــم  أيــــام، لكنها حــتــى اآلن  مــنــذ 

خطة أو قـــرارا كــرديــا مــوّحــدا، وهــنــاك رأيــان 
ــكـــردي، واألقـــــوى أنــهــم يــريــدون  فــي الــبــيــت الـ
ــدر، طـــالـــبـــًا عـــدم  ــ ــــصـ ــان«. وأضــــــــاف املـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
 الــكــتــل السنية أقــوى 

ّ
ذكـــر اســمــه، »أعــتــقــد أن

املنصب  عــلــى  لــذلــك سيحصلون  انــتــخــابــيــًا، 
ــوافـــق  ــاك تـ ــنــ ــن إذا كــــــان هــ ــكـ لـ ــاق،  ــقـ ــتـــحـ ــاسـ بـ

وصفقات، فهذا بحث آخر«.
وتعليقًا على ذلك، قال النائب عن التحالف 
الـــكـــردســـتـــانـــي، مـــاجـــد رســــــول، لــــ »الــعــربــي 
لم يرفض منصب  »الــبــارزانــي  إن  الجديد«، 
ــبـــل، ولـــــم يــطــالــب  ــقـ ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة املـ رئــــاســ
باستالم منصب مجلس النواب، ولكن يجب 
الــيــوم أن نــصــل إلـــى صيغة أخــــرى، ونــســأل 

»العربي الجديد«،  مصدر في الدفاع املدني لـ
الــنــظــام وروســيــا استهدفت مدينة  قـــوات  أن 
ــارة جـــويـــة، وعــشــرات  ــا بــأكــثــر مـــن 50 غــ دومــ

القذائف املدفعية والصاروخية أمس.
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ ــد الـ كـــمـــا قـــــال مـــديـــر املــــرصــ
الرحمن، لوكالة »فرانس  اإلنسان رامي عبد 
بــرس«، إن القصف على دومــا هو »األعنف« 
منذ أسبوع، ويأتي إثر هجوم مفاجئ نفذه 
النظام  قـــوات  فصيل »جــيــش اإلســــالم« على 
على جبهتي مــســرابــا وبــيــت ســـوى، جنوبًا، 
انــطــالقــًا مــن دومـــا. ودارت اشــتــبــاكــات، أمس 
أيضًا، في جنوب الغوطة بني فصيل »فيلق 

الرحمن«، وقوات النظام.
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، تــســتــمــر مـــوســـكـــو فــي 
مخططها لتفريغ الغوطة من أهلها، ونقلت 
وكالة »انترفاكس« الروسية عن وزارة الدفاع 
قولها إن أكثر من ستة آالف شخص غادروا 

الغوطة منذ صباح أمس، اإلثنني.
وفي السياق نفسه، أكد نزار الصمادي، وهو 
الغوطة،  السياسيني في  الناشطني  أبــرز  من 
 سياسيًا 

ً
أن الــجــانــب الـــروســـي ال يــريــد حـــال

»العربي  الغوطة، مضيفًا في حديث مع  في 
الجديد«، أن »الروس يريدون حسمًا عسكريًا، 
مع وجود تواطؤ دولي وإقليمي معهم بشكل 
كـــامـــل«. وأشــــار إلـــى أن مــوســكــو لــعــبــت على 
يلتزم  »لــم  الــنــصــرة«، مضيفًا:  »جبهة  ورقـــة 
الـــــروس عــلــى اإلطـــــالق بــاتــفــاق وقــــف إطـــالق 
الــنــار الـــذي الــتــزمــت بــه فــصــائــل املــعــارضــة«. 
وأكد الصمادي أن فصائل املعارضة »حررت 
مسرابا ومديرا من أجل إعادة وصل مدينتي 
دوما وحرستا، وإعادة االتصال مع البلدات 
زاد  »هــذا  أوصــالــهــا«، مضيفًا:  التي تقطعت 
ــــروس، وبـــــدأوا، األحــــد، بقصف  مــن جــنــون الـ
ــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن  ــ املــدنــيــني فـــي مــديــنــة دومــ
بـــدأوا »حملة شــرســة« على املدنيني  الـــروس 
فــي الــغــوطــة بــعــد يـــوم واحــــد مــن إعــــالن فــوز 

ــذا الـــعـــرف الـــجـــاري فـــي املــنــاصــب؟«،  ــاذا هـ ملــ
مضيفًا »بــحــســب مــا هــو مـــوجـــود، وحسب 
االستطالعات، السيد برهم صالح وقائمته 
ــن الـــحـــصـــول إال عــلــى خمسة  ــن تــتــمــّكــن مـ لـ
أو ســتــة مــقــاعــد فــي إقــلــيــم كــردســتــان، وهــذا 
ر في 

ّ
ليس بالعدد الكبير الذي يمكن أن يؤث

الداخلية«،  الكردستاني  التحالف  خــارطــة 
ــــود »تــــــقــــــارب بــني  ــــوجــ واعــــــتــــــرف رســـــــــول بــ
العبادي وصالح«، لكنه اعتبر أن أي وعود 
في هذا الصدد تعتبر »كالمًا سابقًا ألوانه، 
وال يمكن ألحد أن يعد بشيء إال بعد ظهور 

نتائج االنتخابات«.
من جانبه، قال القيادي في »ائتالف النصر« 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه الــــعــــبــــادي، الــــنــــائــــب عــبــاس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »لــقــاءات  الــبــيــاتــي، لـــ
الــعــبــادي مــع أحـــزاب وكــتــل كــرديــة مستمرة، 
ومــن بينها لــقــاؤه مــع صالح الــذي يأتي في 
والكتل«،  القوائم  جميع  على  انفتاحه  إطــار 
التكّهن بخارطة  اآلن  املبكر  أنه »من  مضيفًا 
الــتــحــالــفــات املــقــبــلــة، ألن الـــخـــارطـــة ســتــكــون 
ــرًا لـــلـــحـــراك والـــتـــغـــيـــيـــر، وكـــذلـــك  مـــعـــقـــدة، نـــظـ
تعدد الساحات، سواء الساحات الشيعية أو 

الكردية أو السنية«.

ــدو أن  ــبــ بـــوتـــني بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، و»يــ
بوتني مستمر في الحسم العسكري«.

وحـــــول املـــفـــاوضـــات مـــع الـــجـــانـــب الـــروســـي، 
إلــى أن مندوبني مــن »فيلق  أشــار الصمادي 
الرحمن« تفاوضوا مع الروس خارج سورية، 
ــقـــدت بــني  مـــوضـــحـــًا أن جـــلـــســـات مـــتـــعـــددة عـ
املــعــارضــة والـــروس أخــيــرًا »ولــكــن لــم يصلوا 
الكثير  إلى شيء إيجابي«، مؤكدًا أن »هناك 
مــن أهــالــي الــغــوطــة صـــامـــدون«. وأشــــار إلــى 
أن النظام يّدعي إعالميًا أنه يعامل املدنيني 
ــد، لــكــن  ــيـ الـــخـــارجـــني مــــن الـــغـــوطـــة بــشــكــل جـ
»هــــذا الـــكـــالم غــيــر صــحــيــح، فــعــنــدمــا دخــلــت 
قوات النظام إلى مسرابا واألشعري ارتكبت 
مــجــازر واغــتــصــابــات بحق املــدنــيــني، وقــادت 

الــشــبــاب إلـــى جــهــات مــجــهــولــة«. عــلــى جبهة 
أخــــرى، واصـــل الــجــيــشــان الــتــركــي والــســوري 
الــحــر تــمــشــيــط مــديــنــة عــفــريــن وريــفــهــا بعد 
يومني من طرد الوحدات الكردية منها ضمن 
عــمــلــيــة »غــصــن الـــزيـــتـــون«. وتــعــهــد الــرئــيــس 
التركي رجب طيب أردوغــان، أمس، بتوسيع 
ــى مــنــاطــق  ــة إلــ الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة فـــي ســـوريـ
أخــرى خاضعة لسيطرة األكــراد وصــواًل إلى 
الحدود العراقية. وقال في كلمة له في أنقرة: 
»بــالــســيــطــرة عــلــى عــفــريــن نــكــون قطعنا أهــم 
مرحلة في غصن الزيتون، وستتبعها منبج، 
الـــعـــني،  ــل أبــــيــــض، ورأس  ــ الــــعــــرب، وتـ ــــني  وعـ
والقامشلي وحتى القضاء على كامل الحزام 
اإلرهابي«. وأضاف أنه »من املمكن أن ندخل 

)العراقية( على حني غرة ونطهرها  سنجار 
مــن عناصر الــوحــدات الــكــرديــة«. مــن جهته، 
قـــال املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــتــركــيــة، بكر 
ــوزداغ، أمـــس، إن الــقــوات التركية لــن تبقى  بــ
فـــي عــفــريــن وســتــســلــم املــنــطــقــة »ألصــحــابــهــا 

الحقيقيني«.
كــذلــك بـــرز مــوقــف أمــيــركــي صـــدر عـــن وزارة 
الخارجية، التي قالت في بيان أمس اإلثنني، 
ــة بــــشــــدة« مــن  ــقـ ــلـ ــات املــــتــــحــــدة »قـ ــ ــواليــ ــ إن الــ
األحداث في مدينة عفرين. ودعت الخارجية 
ــراف املــعــنــيــة الــتــي تعمل  ــ فــي بــيــان »كـــل األطـ
في شمال غرب )سورية( بما في ذلك تركيا 
للسماح بدخول  الــســوري  وروســيــا والنظام 
املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة الـــدولـــيـــة«. وذّكـــــرت أن 
ــــات املـــتـــحـــدة »ال تـــعـــمـــل« فــــي مــنــطــقــة  ــــواليـ الـ
التقارير  بسبب  بشدة  »قلقة  وأنــهــا  عفرين، 
الساعات  فــي  مدينة عفرين  مــن  الــتــي وردت 

الثماني واألربعني املاضية«.
وقّرر الجيش الحر فصل اثنني من عناصره، 
ــا بـــالـــســـرقـــة والـــتـــعـــدي عــلــى  إثـــــر »تـــورطـــهـــمـ
املدنيني« في مدينة عفرين السورية. وتوّعد 
الجيش الحر، في بيان، بفصل فوري لكل من 
يثبت تورطه بالسرقة والتعدي على حقوق 
والتبليغ  للتعاون  املواطنني  داعيًا  املدنيني، 
ــن أي مـــســـيء حـــتـــى يـــتـــم مـــحـــاســـبـــتـــه. مــن  عــ
)التابعة  املؤقتة  الحكومة  طالبت  جانبها، 
للمعارضة(، فصائل »الجيش الحر«، بتأمني 
ــة لــلــمــدنــيــني فــــي عـــفـــريـــن،  ــ ــــالزمـ الـــحـــمـــايـــة الـ
واحترام  واملمتلكات  املنشآت  والحفاظ على 
خصوصية كافة املكونات الدينية واملذهبية 
ــــت »الــحــكــومــة املـــؤقـــتـــة« في  والـــعـــرقـــيـــة. ودعـ
ــفـــات  ــالـ بـــــيـــــان، الــــــى إحـــــالـــــة »مـــرتـــكـــبـــي املـــخـ
ومـــصـــادرة كــافــة املــســروقــات وإعــادتــهــا إلــى 
أصـــحـــابـــهـــا«، مـــؤكـــدة عــلــى »ضــــــرورة الـــتـــزام 
قادة الجيش الحر وعناصره باألوامر تحت 

طائلة املسؤولية في حال مخالفتها«.

برهم صالح يخطط لرئاسة الجمهورية 
بعد رفع إيران الفيتو عنه

تقارب بين حيدر العبادي وبرهم صالح )األناضول(

مهجران من الغوطة )حمزة العجوة/فرانس برس(

عبد الرحمن عرابي

ال يزال ُمعظم املرشحني لالنتخابات 
فترض إجراؤها 

ُ
النيابية اللبنانية امل

في السادس من مايو/أيار املقبل، 
غير قادرين على حسم تشكيل 

اللوائح، بسبب الحسابات الدقيقة 
التي فرضها شكل القانون االنتخابي 
الجديد عليهم. والالفت في هذا املجال 
جتمع املدني« 

ُ
هو افتقاد ُمرشحي »امل

للبراغماتية التي سمحت للقوى 
السياسية املتعارضة في تشكيل 
لوائح هجينة رغم انعدام القواسم 

شتركة بينها، ُمقابل استباق 
ُ
امل

جتمع املدني« واملعارضة 
ُ
مرشحي »امل

)إن ُوجدت( للمعركة االنتخابية، 
بمعركة استعراض لحجم األصوات 

القادر كل ُمرشح على حصدها.
ُيشبه املشهد إلى حّد بعيد صورة 

الحراك الشعبي واملدني الذي استمّر 
طوال عامني في محاولة إلنقاذ 

املواطن اللبناني من خطر النفايات 
تراكمة وخطر الخطط الحكومية 

ُ
امل

التي تعاملت مع األزمة كفرصة 
لحجز أرباح مالية ألركان السلطة. 
تفّرقت قوى الحراك يومها وأصبح 

راع معظم 
ُ
ل ُيغني على لياله. ولم ت

ُ
ك

تلك القوى املأساة املضاعفة التي 
عاشها املشاركون في الحراك: 

مأساة أزمة النفايات ومأساة ضياع 
فرصة التغيير بني الرؤى املتعارضة 
للحمالت. وعلى ما يبدو، فإّن أحدًا لم 

يتعلم من تلك التجربة.
وفي وقت تعاني فيه القوى 

السياسية على اختالف مشاربها 
من صعوبات تقنية واعتراضات 

شعبية واسعة على أدائها، فإن 
جتمع 

ُ
حجم الخواء الذي يعّبر عنه »امل

املدني« ال يزال أكبر وأوسع. ليس 
مطلوبًا من تلك القوى والشخصيات 

بلوغ مرحلة نكران الذات أو طمر 
الطموحات الشخصية بالوصول إلى 

مجلس النواب. ال يتجاوز املطلوب 
سقف وضع خطاب »جمعيات 

املجتمع املدني« جانبًا، ورفع أكمام 
القمصان الرسمية، والخوض في 

. املطلوب خطاب 
ً
وحل السياسة قليال

سياسي بمضمون مدني وليس 
العكس. ورغم أّن بعض النقابيني 

وناشطي املجتمع املدني تعّرضوا 
لالنتقاد الحاد بسبب لجوئهم إلى 

لوائح أحزاب السلطة بحثًا عن فرصة 
لحجز مقعد انتخابي، إال أّن أحدًا لم 

ينظر في السبب الذي دفع بهؤالء 
إلى هذا الخيار، ألن االنتقاد أسهل 

 أقوى 
ّ

من محاولة التغيير. ولعل
سالحني لدى لوائح أحزاب السلطة 

فس 
َ
في هذه االنتخابات هو قصر ن
فئة الشباب، وانعدام الرغبة في 

املحاسبة لدى الفئات األكبر سنًا. 
ويبقى األكيد أنه من غير املقبول أن 

ننصدم كمواطنني بنتيجة التصويت 
في السادس من أيار. وال تزال 

االنتخابات البلدية التي تمت قبل 
عام ونصف حاضرة أمامنا، بِعبرها 

وخالصاتها.

لم يتوقف القصف العنيف 
على الغوطة الشرقية، 

أمس، مع استمرار 
مساعي النظام وروسيا 

لتوسيع سيطرتهما 
على المنطقة، في 
وقت تعهدت فيه 

تركيا بتوسيع عملياتها 
في الشمال السوري 

وصوًال إلى سنجار

لمن  يحق  »ال  إنه  )الصورة(  يلدريم  علي  بن  التركي  ــوزراء  ال رئيس  قال 
بكلمة  يتفوهوا  أن  وشجعوها،  بالسالح  اإلرهابية  المنظمات  زودوا 
تطهير  موضوع  في  تركيا  ضد 
سورية«.  مع  الحدودي  الشريط 
أنقرة،  في  أمس  له  كلمة  وفي 
عفرين  تحرير  »تم  إنه  يلدريم  قال 
سيستمر  وكفاحنا  ومحيطها، 
في هذه المنطقة حتى القضاء 
اإلرهابية«،  التهديدات  كافة  على 
التركي  الجيشين  أن  ــى  إل مشيرًا 
الحر تصرفا بحذر لعدم  والسوري 

إلحاق أضرار بالمدنيين.

أنقرة ترفض االنتقادات
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  شرق
      غرب

عقوبات أوروبية على 
مقربين من النظام 

السوري
ــــرض االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، أمـــس  فــ
اإلثــنــني، عــقــوبــات على 4 أشخاص 
ــام الــــــســــــوري،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــقــــربــــني مــــــن الـ
ملــســاهــمــتــهــم فـــي تــطــويــر وتــســهــيــل 
استخدام األسلحة الكيميائية ضد 
املدنيني في سورية. جاء ذلك خالل 
ــة الـــــدول  ــيـ ــارجـ ــاع لــــــــوزراء خـ ــمـ ــتـ اجـ
األعضاء في االتحاد، في بروكسل. 
وضـــّمـــت الــقــائــمــة ضــابــطــًا رفــيــعــي 
املـــســـتـــوى و3 عــلــمــاء يــعــمــلــون في 
العلمية  والبحوث  الــدراســات  مركز 
ــقــــوبــــات  ــعــ الــــــــســــــــوري. وتــــقــــضــــي الــ
بتجميد أمــوال األشخاص األربعة، 
ــم إلـــــــــى االتــــــحــــــاد  ــ ــهــ ــ ــولــ ــ ومــــــنــــــع دخــ

األوروبي.
)األناضول(

العبادي يدعو محافظي 
العراق للحياد االنتخابي

العراقي، حيدر  الـــوزراء  دعــا رئيس 
الــــعــــبــــادي )الـــــــصـــــــورة(، مــحــافــظــي 
ــــى الــــتــــزام الـــحـــيـــاد وعــــدم  ــبــــالد إلـ الــ
إطـــــــالق الـــــوعـــــود لـــلـــنـــاخـــبـــني بــغــيــة 

الــحــصــول عــلــى أصــواتــهــم لصالح 
البرملانية  االنتخابات  في  أحزابهم 
املزمع عقدها في مايو/ أيار املقبل. 
جــــاء ذلــــك خــــالل تـــــرؤس الـــعـــبـــادي، 
التنسيقية  للهيئة  اجتماعًا  أمــس، 
الــعــلــيــا بــني املــحــافــظــات الــتــي تضم 
جميع محافظي البالد ما عدا إقليم 
وأكد  للحكومة.  بيان  الشمال، وفق 
نزاهة  على  نحرص  »أننا  العبادي 
االنتخابات وأن تجري في وقتها«.
)األناضول(

اإلمارات: »الحزام األمني« 
تنتشر في الضالع

أكـــدت مــصــادر رسمية إمــاراتــيــة أن 
»الــحــزام األمني«  قــوة مما ُيــعــرف بـــ
بـــدأت، األحـــد، باالنتشار  اليمن  فــي 
فـــي مــحــافــظــة الـــضـــالـــع. وأوضــحــت 
أن  )وام(،  اإلمــــــــــارات  ــاء  ــبــ أنــ ــة  ــالــ وكــ
ــتـــشـــار يـــجـــري بـــدعـــم مـــن قـــوات  االنـ
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة، وأن 
الـــقـــوة ســتــبــدأ عــمــلــهــا »اســتــكــمــااًل 
ـــي مــا  لــتــحــقــيــق األمــــــن واألمــــــــــان« فـ

»املحافظات املحررة«. وصفته بـ
)العربي الجديد(

عودة سفراء أوروبيين 
إلى صنعاء 

ــة لـــجـــمـــاعـــة  ــعــ ــابــ أكـــــــــدت مـــــصـــــادر تــ
ــيــــني(، فــي  ــوثــ ــار الــــلــــه« )الــــحــ ــ ــــصـ »أنـ
أجنبية  دول  سفراء  اليمن، وصــول 
فـــــي زيــــــــــارة إلـــــــى صــــنــــعــــاء، لـــلـــمـــرة 
األولــــى مــنــذ إغــــالق أغــلــب البعثات 
ــيـــة فــــي الــــبــــالد مــطــلــع  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
األنـــبـــاء  ــة  ــالــ وكــ وأوضــــحــــت   .2015
التابعة  بنسختها  )ســبــأ(،  اليمنية 
في  الخارجية  وزيــر  أن  للحوثيني، 
دولــيــًا،  بها  املعترف  غير  الحكومة 
هــشــام شـــرف، رحــب بــزيــارة رئيسة 
بعثة االتحاد األوروبي لدى اليمن، 
أنــطــونــيــا كــالــفــو بــويــرتــا، وســفــيــرة 
فــان دوريــن، والسفير  هولندا يرما 
الـــفـــرنـــســـي كـــريـــســـتـــيـــان تــيــســتــوب، 
واملــبــعــوث الــخــاص لــوزيــر خارجية 

السويد هانس بيتر سبمتاباي.
)العربي الجديد(

بوتفليقة: يحق للجميع 
السعي للرئاسة

ــــس الـــــــجـــــــزائـــــــري عـــبـــد  ــيــ ــ ــرئــ ــ أقـــــــــر الــ
بحق  )الــصــورة(،  بوتفليقة  العزيز 
إلى  السعي للوصول  املعارضة في 
ســــدة الـــحـــكـــم. وقـــــال بــوتــفــلــيــقــة في 
الــجــزائــري  رســالــة وجــهــهــا للشعب 

بمناسبة ذكرى 19 مارس/ آذار، إنه 
»مـــن واجـــب الــجــمــيــع املــســاهــمــة في 
هذه الحركة الديمقراطية التعددية 
العليا  واملصالح  الجزائر  مع جعل 
لــشــعــبــهــا فــــوق الــجــمــيــع«. وأضــــاف 
في  السياسية  للساحة  »يــحــق  أنـــه 
بـــالدنـــا أن تـــعـــرف تــنــوعــًا وصــــراع 
بـــرامـــج، وســعــي الــجــمــيــع لــلــوصــول 

إلى سدة الحكم«.
)العربي الجديد(
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الجندي قاتل الشريف 
يفرج عنه في مايو

العسكرية  االستئناف  لجنة  قــررت 
فـــي جــيــش االحــــتــــال اإلســرائــيــلــي، 
أمس االثنني، خفض مدة محكومية 
ــل، ألـــيـــئـــور أزاريـــــــا  ــاتــ ــقــ الـــجـــنـــدي الــ
)الــــــــصــــــــورة(، الــــــــذي أعــــــــدم فـــــي 24 
مــارس/ آذار من عــام 2015 الشهيد 
عــبــد الــفــتــاح الـــشـــريـــف، بــثــلــث املـــدة 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي حـــكـــم عــلــيــه فــيــهــا، 
وهــي 18 شــهــرًا، تــم الحــقــا خفضها 
ــاء عـــلـــى قــــــرار مــن  ــنـ ــر بـ ــهـ أربــــعــــة أشـ
رئــــيــــس أركــــــــــان جــــيــــش االحـــــتـــــال، 
ــادي أيـــزنـــكـــوت. وبــذلــك،  الــجــنــرال غــ
ــراح  ــ يـــصـــبـــح بــــاإلمــــكــــان إطــــــــاق سـ
أزاريــا رسميا في العاشر من شهر 

مايو/أيار املقبل.
)العربي الجديد(

محكمة إسرائيلية تتهم 
موظفًا في القنصلية 

الفرنسية بتهريب أسلحة
اإلسرائيلية  العامة  النيابة  اتهمت 
فــــي مــحــكــمــة بـــئـــر الـــســـبـــع املـــركـــزيـــة، 
أمــــس االثـــنـــني، مــوظــفــا فــرنــســيــا في 
القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة 
مــن قــطــاع غـــزة إلـــى الــضــفــة الغربية 
املــحــتــلــة. ومـــثـــل املـــوظـــف الــفــرنــســي 
املركزية  أمــام املحكمة  رومــان فرانك 
توقيفه  تمديد  وتــم  السبع،  بئر  فــي 
حــتــى الــثــامــن والــعــشــريــن مـــن آذار/

مـــارس الــحــالــي. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــامــــات إلـــــى خــمــســة  ــهــ تــــم تـــوجـــيـــه اتــ

فلسطينيني في القضية نفسها.
)العربي الجديد(

تأجيل تحقيق الشرطة 
مع نتنياهو بسبب وعكة 

صحية
أرجأت شرطة االحتال اإلسرائيلي 
ــان مـــــقـــــررًا أن تـــجـــريـــه  ــ ــ كـ ـــا 

ً
تـــحـــقـــيـــق

ــوزراء  ــ أمــــس اإلثــــنــــني، مـــع رئـــيـــس الــ
في  )الــــصــــورة(،  نتنياهو  بــنــيــامــني 
بسبب  بــالــفــســاد،  تتعلق  اتــهــامــات 
ـــت بــه. وقـــال موقع 

ّ
وعــكــة صحية أمل

»تــايــمــز أوف إســرائــيــل« اإلخــبــاري، 
إن »الـــشـــرطـــة ســـتـــجـــري تــحــقــيــقــهــا 
مـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى األرجـــــح نــهــايــة 

األسبوع الجاري«.
)األناضول(

السيسي وعباس يبحثان
المصالحة الفلسطينية

بحث الرئيس املصري، عبد الفتاح 
السيسي، في اتصال هاتفي أمس 
الفلسطيني  نــظــيــره  مـــع  اإلثـــنـــني، 
مــحــمــود عـــبـــاس، الـــتـــطـــورات على 
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وجـــهـــود 
ــتـــح«  ــتـــي »فـ ــركـ ــة بـــــني حـ ــحـ ــالـ املـــصـ
ــمــــاس«، وفـــق بــيــان لــلــرئــاســة  و«حــ
املــصــريــة. وأكـــد الــطــرفــان »ضـــرورة 
املصالحة  جهود  فــي  قدما  املضي 
بني الفصائل الفلسطينية والعمل 
ب 

ّ
والتغل أي خافات  احتواء  على 

ــات الـــتـــي  ــوبــ ــعــ ــيـــع الــــصــ ــمـ عــــلــــى جـ
ــه تــلــك الـــجـــهـــود بــمــا ُيــحــقــق  تـــواجـ
ــدة الـــصـــف ومـــصـــالـــح الــشــعــب  وحـــ

الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

سيناء: مقتل مجنَّدين 
واستمرار تجريف المنازل

ــــان، أمــــس  ــريـ ــ ــــصـ ــدان مـ ــنــ ــجــ قــــتــــل مــ
عــبــوة ناسفة  فــي تفجير  اإلثــنــني، 
بــــقــــوة عـــســـكـــريـــة جــــنــــوب مـــديـــنـــة 
سيناء،  شمال  بمحافظة  العريش 
ــاثــــني  ــثــ ــــع والــ ــاسـ ــ ــتـ ــ ــوم الـ ــيــــ ــي الــــ فــــ
التي  الشاملة  العسكرية  للعملية 
يــخــوضــهــا الـــجـــيـــش املــــصــــري فــي 
ســيــنــاء. وقــالــت مــصــادر طبية في 
إن  الــعــســكــري  الــعــريــش  مستشفى 
العبوة انفجرت في القوة عسكرية 
ــنـــاء تــجــريــفــهــا مــــــزارع الــزيــتــون  أثـ
جــنــوب مدينة الــعــريــش. إلــى ذلــك، 
ــــرق  ــيــــش وفــ ــــت قـــــــــوات الــــجــ ــلــ ــ واصــ
املنازل  تفخيخ  عمليات  الهندسة 
وتــجــريــف املــــزارع فــي قــرى التومة 
وســـــادوت وأحـــيـــاء جــنــوب مدينة 

العريش.
)العربي الجديد(

يرغب السيسي بتقليل 
االعتماد على مجموعة 

عباس كامل
بدأ االحتالل مبكرًا 

تحريضه على مسيرة 
العودة ويوم األرض

عودة عكاشة جاءت 
بتنسيق كامل مع دائرة 

السيسي 
يخشى االحتالل من 

اندفاع آالف المدنيين 
العّزل نحو الحدود

سباق 
إعالميّي 
السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد األســـبـــوع املـــاضـــي تــطــوريــن 
مهمني في ساحة اإلعــام املصري 
املساند لنظام الرئيس عبد الفتاح 
السابق  النائب  عــودة  أولهما  كــان  السيسي؛ 
تــوفــيــق عــكــاشــة لــتــقــديــم بــرنــامــج عــلــى مــوقــع 
»يوتيوب«، بعد وقفه ملدة عامني منذ صدامه 
كامل  اللواء عباس  السيسي  مكتب  مدير  مع 
ــا  ــفــــراعــــني«. أّمـ وغـــلـــق مــحــطــتــه الــفــضــائــيــة »الــ
الحدث الثاني، فهو اإلعان عن الفيلم الدعائي 
الـــجـــديـــد الـــــذي يــظــهــر فــيــه الــســيــســي بــخــتــام 
حملته االنــتــخــابــيــة بــعــنــوان »شــعــب ورئــيــس 
املـــخـــرجـــة  وتـــخـــرجـــه  تـــقـــدمـــه  والــــــــذي   »2018
السينمائية ساندرا نشأت التي لم يسبق لها 

العمل كإعامية في املجال السياسي.
الحدثان وإن بدت املسافة بينهما شاسعة، إال 
أنهما يؤكدان - على ضوء مزيد من املعلومات 
املترددة في أروقة اإلعام املوالي للنظام - أن 
التغييرات  السيسي يرغب في إحــداث بعض 
عــلــى الـــدوائـــر اإلعــامــيــة املــقــربــة مــنــه، بإبعاد 
بــعــض الــشــخــصــيــات اإلعــامــيــة الـــبـــارزة التي 
أفــكــاره  وتــرويــج  فــي ترسيخ نظامه  ساهمت 
في  الرئيس محمد مرسي  عــزل  منذ تسويق 
املواطنني  حشد  ثــّم   ،2013 مــن  األول  النصف 
لتفويض الجيش في 26 يوليو/تموز 2013، 
2014، وكذلك  فــي  للرئاسة  دفــعــه مرشحا  ثــّم 
تقليل االعتماد على املجموعة التي اختارها 
عــبــاس كــامــل لــقــيــادة املــشــهــد اإلعـــامـــي منذ 
اإلعاميني«،  »شباب  باسم  واملعروفة  عامني 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى الـ نــــظــــرًا لــــعــــدم قــــدرتــــهــــم عــ

الجماهير وضعف قبولهم شعبيا.
ــر مــكــتــب  ــديـ فــعــنــدمــا اصــــطــــدم عـــكـــاشـــة مــــع مـ

أديـــب وملــيــس الــحــديــدي وخــيــري رمــضــان، ما 
زالـــوا هــم األكــثــر تــأثــيــرًا، دفــع أصــحــاب الــقــرار 
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي مـــدى االحــتــيــاج لظهور  ــ إلعـ
عــكــاشــة مـــن جـــديـــد، ولـــكـــن بـــشـــروط مختلفة 

وتحت رقابة أكثر إحكاما من املاضي.
استخدم عكاشة في إطالته الجديدة طريقته 
للوصول  االســتــرســال  على  القائمة  املــعــتــادة 
ــد لـــلـــتـــصـــويـــر فــــي حــقــل  ــمـ ــا عـ ــمـ لـــلـــبـــســـطـــاء، كـ
زراعـــي وارتـــدى الجلباب الــبــلــدي، فــي صــورة 
أعادت لألذهان حوارات الرئيس الراحل أنور 
الــــســــادات مـــع اإلعـــامـــيـــة هــمــت مــصــطــفــى في 
السنوات األخيرة من حياته، إال أنه لم يستطع 
الوصول للقطاعات املستهدفة بسبب اقتصار 
إال  الحلقة  فلم يشاهد  البث على »يوتيوب«، 
 
ً
نحو 250 ألف شخص على مدار 4 أيام، فضا

ــطـــاب عــكــاشــة  ــهـــور مـــســـتـــجـــدات فــــي خـ عــــن ظـ
تعبر على ما يبدو عن الشروط املماة عليه، 
للسيسي، وتكرار  املتكرر والسطحي  باملديح 
املقارنة بني األوضاع في مصر واألوضاع في 

الــســيــســي بــعــدمــا أوعــــز إلـــى الــبــرملــان بــطــرده 
ــن تــقــديــم  ــ وإســـــقـــــاط عـــضـــويـــتـــه ثــــــّم مـــنـــعـــه مـ
لـــم يــكــن هــــذا بسبب  بــرنــامــجــه مــطــلــع 2016، 
تلك  ملنزل عكاشة،  اإلسرائيلي  السفير  زيــارة 
ص 

ّ
الزيارة التي اتخذها النظام ستارًا للتخل

ــد مـــن أعـــمـــدة تـــرويـــج أفـــكـــار »الـــثـــورة  مـــن واحــ
املضادة« في عهد املجلس العسكري بعد خلع 
حسني مــبــارك، بــل كــان السبب الرئيسي هو 
أن عكاشة لم يكن راضيا بوضع نفسه تحت 
تصّرف دائرة السيسي بشكل كامل، وهو الذي 
»مفّجر ثــورة 30 يونيو«،  كــان يصف نفسه بـ
ص 

ّ
شأنه شأن وزير العدل السابق الذي تخل

منه السيسي أيضا القاضي أحمد الزند، الذي 
كان يردد هذا الوصف عن نفسه أيضا.

عكاشة  كــان  التي  امللحوظة  للشعبية  ونــظــرًا 
يــحــظــى بــهــا فـــي أوســـــاط الــبــســطــاء والــفــئــات 
السيسي  مكتب  مدير  كــان  تعليميا،  املتدنية 
ــاده عــــن املــشــهــد  ــ ــعـ ــ يـــــرى أنـــــه مــــن األفــــضــــل إبـ
لجيل جديد  اإلعــام  وسائل  وتهيئة  نهائيا، 
مــن اإلعــامــيــني، أكــثــر ثقافة وأكــبــر قـــدرة على 
تعليما  األكثر  والفئات  الشباب  مع  التواصل 
لتجميل صورة النظام، خصوصا على مواقع 
تكوين مجموعة  فتم  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
بأفرادها  الدفع  تم  التي  اإلعاميني«  »شباب 
ــاواة مـــع اإلعــامــيــني  ــسـ ــاملـ ــرامـــج بـ كــمــقــدمــي بـ

القدامى املوروثني من نظام مبارك.
الـــشـــبـــاب  ــيــــني  اإلعــــامــ هـــــــؤالء  افـــتـــقـــار  أن  إال 
لــلــحــضــور، ومــحــاولــتــهــم اســتــنــســاخ تــجــارب 
ســابــقــة مــن دون تــجــديــد، وتــقــديــمــهــم خطابا 
مــتــشــابــهــا إلــــى حــــّد الــتــطــابــق فـــي بــرامــجــهــم 
السيسي  دائـــرة  املسموعة واملــرئــيــة، وشــعــور 
بــأن اإلعــامــيــني الــقــدامــى املــقــربــني ملــن أجهزة 
الدولة، كأحمد موسى وعمرو  بعينها داخــل 

سورية والعراق وليبيا.
إلى ذلك، قال مصدر إعامي في قناة مملوكة 
لشركة »إيغل كابيتال« التابعة لاستخبارات 
عكاشة  عــودة  إن  الجديد«  »العربي  لـ العامة، 
جـــــاءت بــتــنــســيــق كـــامـــل مـــع دائــــــرة الــســيــســي 
الـــرئـــاســـيـــة، كتمهيد  االنـــتـــخـــابـــات  بــمــنــاســبــة 
لــعــودتــه لــلــفــضــائــيــات خــــال الـــعـــام الـــجـــاري. 
الفّعالة في  األبــرز، فهو مشاركته  أّمــا الشرط 
لــلــمــشــاركــة في  والــحــشــد  الــتــرويــج للسيسي 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، نــظــرًا لــــورود تقارير 
اإلقــبــال  بضعف  تفيد  واســتــخــبــاراتــيــة  أمنية 
ــام عـــلـــى مــشــاهــدة  ــعــ ــة الــ ــدايــ الـــشـــعـــبـــي مـــنـــذ بــ
محتواها  لتشابه  نــظــرًا  السياسية،  الــبــرامــج 

وافتقارها للمواد الجذابة للجماهير.
وأشــار املصدر إلــى أن عكاشة كــان يرغب في 
بقرار  املوقوفة منذ عامني  قناته  العودة عبر 
ــــي بــحــجــة عـــدم  ــــامـ ــــاج اإلعـ ــتـ ــ ــن مـــديـــنـــة اإلنـ مــ
الـــذي تحّول  ســـداده مستحقات مــالــيــة، األمـــر 
إلى منازعة ينظر فيها مجلس الدولة حاليا، 
إال أن دائـــرة السيسي رفــضــت ذلــك بــنــاء على 
تـــوصـــيـــة مــــن الـــنـــائـــب أســــامــــة هـــيـــكـــل، رئــيــس 
مجلس إدارة املدينة وعضو األكثرية النيابية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، بــزعــم أن عــــودة بـــث الــقــنــاة 
ــادة املــطــالــبــات بــإســقــاط  ــزيـ حــالــيــا ســـيـــؤدي لـ
العديد  على  املستحقة  الضخمة  املديونيات 
ــال الـــذيـــن يـــســـددونـــهـــا على  ــمــ مـــن رجـــــال األعــ
وعلى  قنواتهم،  بــث  استمرار  مقابل  أقــســاط، 
رأســهــم رجـــل األعـــمـــال أحــمــد بــهــجــت صاحب 

قنوات »دريم«.
أّما اختيار السيسي للمخرجة ساندرا نشأت 

إلجراء حوار معه ستضمه إلى الفيلم الدعائي 
واسعا  فــأثــار غضبا   ،»2018 ورئــيــس  »شعب 
فـــي أوســـــاط اإلعــامــيــني املــســانــديــن لــلــنــظــام، 
لــم يــكــادوا يستفيقون بعد مــن صدمة  الــذيــن 
حبس زميلهم خيري رمضان واتهامه رسميا 
ة لــلــشــرطــة، وهـــو املــعــروف بعاقاته  بـــاإلســـاء
الوطيدة بأجهزة الدولة، وعلى رأسها الرقابة 
اإلداريـــــــــة الـــتـــي اخـــتـــارتـــه مـــقـــدمـــا لــلــبــرنــامــج 
الــقــنــاة األولــــى الحكومية التي  الــرئــيــســي فــي 
ــا مــنــذ بــدايــة  ــهـ ــة إدارتـ ــ تــتــولــى الــرقــابــة اإلداريــ

العام.
ويعّبر هذا االختيار عن اتساع هوة عدم الثقة 
ــدم الــتــقــديــر بـــني الــســيــســي واإلعـــامـــيـــني،  ــ وعـ
قياسا بما حدث قبل توليه الرئاسة في 2014، 
إذ كـــان قـــد أجــــرى خـــال حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة 
وقتها، حوارات مع جميع مقدمي البرامج في 
حـــوارات  معظمها  للنظام،  الــداعــمــة  الــقــنــوات 
جــمــاعــيــة. لــكــن الــســيــســي لـــم يــشــأ هــــذه املـــرة 
الــظــهــور فـــي أي بـــرنـــامـــج، بــمــا فـــي ذلــــك على 
الـــقـــنـــوات املــمــلــوكــة حــالــيــا لــاســتــخــبــارات أو 

.ON أو DMC الجيش، كقناتي
ــرة الــســيــســي  ــ ــح املـــصـــدر نــفــســه أن دائــ ــ وأوضــ
كانت تعّد منذ شهرين لحوار جماعي واسع 
ــدد مــــن شــبــاب  ــ ــلـــى تـــقـــديـــمـــه عــ ــنـــاوب عـ ــتـ ــيـ سـ
اإلعاميني، لكن السيسي على ما يبدو اكتفى 
بمؤتمر »حكاية وطن« الذي شاركت الرئاسة 
منتصف  تنظيمه  فــي  والــحــكــومــة  والــجــيــش 
ل بداًل من 

ّ
يناير/كانون الثاني املاضي، وفض

القاعات  ــراء حـــوار مسّجل بعيدًا عــن  إجـ ذلــك 
املــغــلــقــة، واخـــتـــار نــمــطــا إخـــراجـــيـــا قــريــبــا من 

الــحــوار الشهير الـــذي أجــــراه اإلعــامــي عماد 
ــارك كـــجـــزء مـــن دعـــايـــتـــه لــواليــة  ــبـ ــب مـــع مـ ــ أديـ

رئاسية خامسة عام 2005.
ويــظــهــر الــســيــســي فـــي الــفــيــلــم بــمــابــس غير 
ــدائـــق إحـــــدى دور الـــقـــوات  رســـمـــيـــة، وســــط حـ
املسلحة. وسيخصص الجزء األكبر من الفيلم 
لردوده على أسئلة وماحظات تم تسجيلها 
مع املواطنني في أماكن مختلفة، إذ سيتحدث 

عن »ضخامة التحديات التي تواجه مصر«.
وعّبر املصدر عن وجود مخاوف في األوساط 
ــــام املـــوالـــي للسيسي،  الــتــقــلــيــديــة ضــمــن اإلعـ
ــقـــط مــــن تــهــمــيــش األســـــمـــــاء الـــكـــبـــرى  ــيـــس فـ لـ
ووضــــــــوح عـــــدم ثـــقـــة الـــســـيـــســـي فــــي قـــدرتـــهـــم 
عــلــى تــوصــيــل رســائــلــه، بــل أيــضــا مــن اتــســاع 
الذين قدموا  ص من اإلعاميني 

ّ
التخل ظاهرة 

للنظام، بمجرد اختافهم مع بعض  خدمات 
ــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى االلــــتــــزام  الـــســـيـــاســـات أو عـ

بالشروط التي تضعها دائرة السيسي.
وشــهــدت الــفــتــرة الــرئــاســيــة األولــــى للسيسي 
ــيــــني مــــن مــواقــعــهــم  ــدد مــــن اإلعــــامــ ــ إبــــعــــاد عــ
املــتــقــدمــة، كــعــمــرو الــلــيــثــي )بــعــد اســتــضــافــتــه 
ســائــق تـــوك تـــوك انــتــقــد الــوضــع االجــتــمــاعــي 
واالقتصادي للشباب(، ومجدي الجاد )الذي 
املــوالــيــة للسيسي، ثّم  الــوطــن  أســس صحيفة 
اســتــبــعــد مــن رئــاســة تــحــريــرهــا بــعــد انــتــقــاده 
بقرار  مــحــرومــا  زال  مــا  واألخــيــر  لسياساته(، 
سلطوي، مــن إصـــدار صحيفة ورقــيــة جديدة 
للموقع اإللكتروني الذي يترأسه »مصراوي«، 
رغم أنه مملوك لرجل األعمال واسع العاقات 

نجيب ساويرس.

»الحرس القديم« يخشى الجيل 
الجديد من الموالين

في مقر نقابة الصحافيين في القاهرة ــ 2016 )محمد الشاهد/فرانس برس(

تشهد حدود غزة مواجهات دائمة مع االحتالل )سعيد خطيب/فرانس برس(

بدا واضحًا من خالل التطورات األخيرة على الصعيد اإلعالمي، اتساع 
والرئيس  النظام،  من  المقربين  المصريين  اإلعالميين  بين  الثقة  عدم 
على  التغييرات  بعض  إحداث  في  يرغب  الذي  السيسي،  عبدالفتاح 

الدوائر اإلعالمية المقربة منه، وسط تزايد المخاوف

الحدث S C O O P

يريد استغال أي حــدث بسيط مــن أجل 
لتبرير  واســتــخــدامــه  بتضخيمه  الــقــيــام 
أي تصعيد عسكري الــذي يبدو أنه بات 
معنيا بــه كــثــيــرًا، خــصــوصــا أنـــه ال يريد 
االنتظار إلى حني موعد مسيرات العودة 
الحالي.  الشهر  نهاية  بها  القيام  املــزمــع 
ويــعــتــبــر الــكــاتــب الــســيــاســي أن الــعــبــوات 
الــتــي يتحدث عنها االحــتــال مــا هــي إال 
أن يوسع  املحتمل  ذرائـــع يسّوقها، ومــن 
دائــــرة الــقــصــف والــتــصــعــيــد كــلــمــا اقــتــرب 
موعد مسيرات العودة من أجل إحباطها.
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، يــســتــبــعــد أسـ مـ
ــة فـــي غـــزة،  ــ الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة األمـ
حسام الدجني، أن تكون أي من األجنحة 
العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية 
تقف وراء العبوات الناسفة التي يجري 
ــلــــى طـــــــول الـــشـــريـــط  الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا عــ
الحدودي بني القطاع واألراضي املحتلة 
»الــعــربــي  لـــ الــدجــنــي  عـــام 1948. ويـــقـــول 
الجديد«، إن أحــدًا ال يعلم حتى اللحظة 
ــان من  ــذه الــعــبــوات ســــواء كـ مــن يــضــع هـ
إذ  ــيــــني،  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ أو  الــفــلــســطــيــنــيــني 
ــــح أنـــهـــا تـــســـتـــهـــدف الـــحـــراك  ــــواضـ ــن الـ مــ
العودة  بمسيرات  الــخــاص  الجماهيري 
املــزمــع الــقــيــام بــهــا عــلــى مرحلتني خــال 

مارس/ آذار الحالي ومايو/ أيار املقبل.
 
ّ
أن الــعــلــوم السياسية  ويــوضــح أســتــاذ 

السيناريو الذي يخشاه االحتال والذي 
املناسبات،  مــن  الكثير  فــي  عنه  تــحــدث 
ل من 

ّ
ــز ــعــ ــاع آالف املـــدنـــيـــني الــ هـــو انــــدفــ

العمرية بشكل سلمي  املراحل  مختلف 
ومن دون أي أسلحة نحو الحدود، وهو 
االحــتــال. ويشير  ما سيربك حسابات 
ــتـــال أمــــام حــيــرة  الــدجــنــي إلـــى أن االحـ
في طريقة التعامل مع هذا السيناريو، 
ســواء عــن طريق إطــاق الــنــار، وهــو ما 
سيعني تأثر صورته أمام العالم، أو أن 
يسمح للمتظاهرين بالعبور إلى داخل 
الــشــريــط الــحــدودي واألراضــــي املحتلة 
والبقاء فيها، وهو ما سيعني أن تغيرًا 
وفق  سيطرأ،  الديمغرافية  املعادلة  في 

تقديره.
ــرى الـــدجـــنـــي أن الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة  ــ ويــ
وطــريــقــة تــعــامــل االحـــتـــال مــعــهــا بشكل 
ــقــــصــــف الــــجــــوي  ــبــــر الــ ــيـــف والــــــــــرد عــ ــنـ عـ
واملــدفــعــي، يــوحــي بأنها مــحــاول إلربــاك 
املــشــهــد، فـــي الـــوقـــت الــــذي ُيــســتــبــعــد فيه 
ــبـــوات،  ــعـ الـ هـــــذه  املــــقــــاومــــة وراء  وقــــــوف 
خــصــوصــا فـــي ظـــل حـــالـــة الــنــضــج الــتــي 

وصلت إليها.

ــرة الـــــــعـــــــودة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ تـــــحـــــريـــــضـــــه عــ
والــتــظــاهــرات األســبــوعــيــة على الــحــدود، 
وهـــــــــــو الــــــــــــــذي يــــــســــــعــــــى، وفـــــــــــق بـــعـــض 
املتظاهرين  تخويف  إلى  الفلسطينيني، 
ومنعهم من االقتراب من السياج الفاصل. 
قــوات  تــســتــخــدم  أن  ومـــن غــيــر املستبعد 
االحتال العنف املفرط في التعاطي مع 
الــتــظــاهــرات بــعــيــدًا عــن حــســابــات الـــرأي 
العام الذي باتت تضمنه في مصلحتها، 
لكن الفلسطينيني ُيبدون تصميما على 
إطاق الفعاليات تزامنا مع يوم األرض، 
وفي ظل األحوال الصعبة التي يعيشها 
ــــرون فــي  ــــاصـ ــــحـ ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ ــونـ ــيـ ــلـ مـ

القطاع الساحلي الضيق.
ـــل الـــســـيـــاســـي  ــلـ ــحــ ــاتــــب واملــ ــكــ ويــــــــرى الــ
قــلــقــا  ــاك  ــ ــنـ ــ أن هـ املـــــــدهـــــــون،  إبـــــراهـــــيـــــم 
إسرائيليا واضحا من مسيرات العودة، 
وتــــحــــول حـــالـــة الـــغـــضـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــقــائــمــة إلـــى غــضــب جــمــاهــيــري واســع 
قد يؤدي إلى عمل كبير، خصوصا في 
ظل حالة انسداد األفق. ويقول املدهون 
»العربي الجديد«، إن بعض االدعاءات  لـ
اإلســرائــيــلــيــة تــأتــي فـــي ســيــاق تحويل 
ــلــــوك الـــســـلـــمـــي لــلــشــعــب  ــراك والــــســ ــ ــحـ ــ الـ
الفلسطيني إلى اشتباكات، وهو ما ال 
يريده الفلسطينيون في الوقت الحالي، 
خـــصـــوصـــا أن املـــطـــلـــوب هــــو مــســيــرات 

تنطلق بشكل جماهيري وشعبي.
ويشير املدهون إلى أن الهدف األساسي 
لــلــتــظــاهــرات الــتــأكــيــد عــلــى حـــق الـــعـــودة، 
خصوصا في وجه السياسات األميركية 
القضية  لتصفية  الذاهبة  واإلسرائيلية 
»صفقة  الفلسطينية عبر ما بات ُيعرف بـ
الـــقـــرن«، فــي الــوقــت الـــذي يتضح فــيــه أن 
والتقليل  للحد  يــهــدف  االحــتــال  ســلــوك 
من هذه املسيرات. ويلفت إلى أن االحتال 

غزة ـ ضياء خليل

ــتـــي ُيـــجـــري  تــثــيــر الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة الـ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي عــمــلــيــات تفجير 
ــى الـــــحـــــدود  ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــت الــ ــحــ ــا تــ ــهــ لــ
الشرقية والشمالية لقطاع غزة، مخاوف 
»مــجــرد  ــر  األمــ يــكــون  أن  مـــن  فلسطينية 
ــداع« ملــنــع تــظــاهــرات مــســيــرة الــعــودة  ــ خـ
الكبرى التي يتم التحضير لها. ولعل ما 
الــرغــم مــن عــدم حاجة  يدفع للقلق، على 
االحــتــال إلــى مــبــررات، تصاعد الحديث 
أي  ملنع  القوة  استخدام  عن  اإلسرائيلي 
في  الــحــدود،  على  فلسطينية  تجّمعات 
ذكــــرى يـــوم األرض فــي 30 مــــارس/ آذار 
أن يكون باكورة  الــحــالــي، واملــقــرر أيضا 
انطاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ــر، زادت اإلعـــانـــات  ــيــ الــشــهــر األخــ وفــــي 
اإلســرائــيــلــيــة عــن تفجير عــبــوات ناسفة 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي شــمــال وشـــرق 
 املسافة التي 

ّ
قطاع غزة، على الرغم من أن

يجري التفجير فيها ممنوع دخولها من 
الحصار  بــدايــة  مــنــذ  الفلسطينيني  قــبــل 

اإلسرائيلي على القطاع.
ــبـــوات  ــعـ ــذه الـ ــ ويــــربــــط االحـــــتـــــال بــــني هــ
ــتـــي بــــدأت  والـــتـــظـــاهـــرات األســـبـــوعـــيـــة الـ
ــــان الـــرئـــيـــس  ــ فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا بــــقــــوة مــــع إعـ
ــي دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب الــــقــــدس  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، فـــي مــحــاولــة لقمع 
ويمكن  تقلقها  الــتــي  الــتــظــاهــرات،  ــذه  هـ
أن تسّبب لها اإلزعــاج األمني. وتستغل 
ــوات الــنــاســفــة  ــبــ ــعــ ــل تــفــجــيــر الــ ــيــ ــرائــ إســ
طلق مــن غزة 

ُ
ت التي  الــصــواريــخ  وبعض 

عبر الرد عليها، وتقوم بقصف ما ُيعتقد 
أنها أنفاق تحفرها املقاومة الفلسطينية 
على الحدود، ومواقع تدريبية وتخزين 

أسلحة وصناعتها.
ــــي مـــبـــكـــرًا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وبـــــــــدأ االحــــــتــــــال اإلسـ

االحتالل يوتر حدود غزة قبل 
»مسيرة العودة الكبرى«

تأتي اإلعالنات 
اإلسرائيلية عن تفجير 
عبوات على مداخل 

قطاع غزة، مع 
تصاعد حديث االحتالل 

عن منع تجّمعات 
يوم األرض
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إسرائيل تطبق عمليًا »صفقة القرن« بشكل أحادي

صالح النعامي

ــد  ــ ــالـ ــ ــي دونـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ســـــــــواء أقـــــــــدم الــــرئــــيــــس األمـ
تــرامــب على اإلعـــان عــن خطته لحل الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي، والــــتــــي اصــطــلــح 
الــــقــــرن« أم ال، فـــإن  عـــلـــى تــســمــيــتــهــا »صـــفـــقـــة 
إســرائــيــل شــرعــت بشكل أحــــادي الــجــانــب في 
الصفقة  بنود  مع  منسجمة  بخطوات  القيام 
إلــى تسريب صــادر عــن مكتب  املقترحة وفقا 
أمـــني ســر منظمة الــتــحــريــر صــائــب عــريــقــات، 
كما قامت بخطوات تجاوزتها أحيانا، بهدف 
ضــمــان الـــوفـــاء بــمــركــبــات خــارطــة مصالحها 

االستراتيجية في الضفة الغربية.
وإن كــــان أحــــد بـــنـــود الــصــفــقــة تـــحـــدث بشكل 
واضح عن مواصلة إسرائيل السيطرة املطلقة 
عــلــى مــنــطــقــة الـــحـــدود الــفــاصــلــة بـــني الــضــفــة 
الغربية واألردن، فإن إسرائيل أحدثت تحواًل 
عــلــى أولــــويــــات مــشــروعــهــا االســتــيــطــانــي في 
تحقيق  مــع  متناسب  بشكل  الغربية  الضفة 

ــرات عـــلـــى أن  ــ ــــؤشـ ـــــــت كــــل املـ
ّ
ــذا الــــهــــدف. ودل ــ هـ

إسرائيل عادت في اآلونة األخيرة إلى تغليب 
األيديولوجية  على  االستراتيجية  املسوغات 
في املشروع االستيطاني في الضفة الغربية، 
وذلـــك مــن خـــال مــنــح أولــويــة لاستثمار في 
تــطــويــر وتــوســيــع املــســتــوطــنــات الــقــائــمــة في 
منطقة غور األردن، على اعتبار أن تحقيق هذا 
الهدف يعزز من قدرة إسرائيل على مواصلة 
على  الستار  ويــســدل  الــحــدود  على  السيطرة 
الفلسطيني موطئ  الــجــانــب  ملنح  فــرصــة  أيــة 

قدم سياسيا أو أمنيا فيها.
ــر اإلســـكـــان اإلســرائــيــلــي يـــوآف  وقـــد عــّبــر وزيــ
غـــاالنـــت فـــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مــعــه صحيفة 
»مــيــكــور ريــشــون« يـــوم الجمعة املــاضــي، عن 
هذا التوجه من خال تأكيده على أن »أنماط 
التي تديرها حكومته  األنشطة االستيطانية 
ــع جــغــرافــي جــديــد في  تــهــدف إلـــى بـــلـــورة واقــ
ــور األردن،  الـــضـــفـــة، وتـــحـــديـــدًا فـــي مــنــطــقــة غــ
مــن خـــال ضــخ اســتــثــمــارات هــائــلــة لتشجيع 
املـــزيـــد مـــن الــيــهــود لــلــمــجــيء لــاســتــقــرار في 
ــنــــات هــــــنــــــاك«. وحـــســـبـــمـــا كــشــفــت  ــتــــوطــ املــــســ
حــكــومــة بــنــيــامــني نتنياهو فــي وقـــت ســابــق، 
فاالستثمارات في مستوطنات »غور األردن« 
إلــى مضاعفة عــدد املستوطنني هناك  هــادفــة 

إلى خمسة أضعاف.
الضفة  الجديدة في  لكن خارطة االستيطان 
هدف  التي  األغـــراض  بعض  كشفت  الغربية 
ــى إخــفــائــهــا. فــإن  ــقـــرن إلــ مــصــمــمــو صــفــقــة الـ
كانت بنود الصفقة املسّربة تحدثت عن ضم 
املنتشرة  الــكــبــرى  االستيطانية  التجمعات 
عــلــى نــحــو 10 فــي املــائــة مــن مــســاحــة الضفة 

للضّم. تمهيدًا  جــديــدة  وقــائــع  لبلورة  هــدف 
ــادة حــكــومــة تل  ــه، فـــإن كــبــار قــ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
أمام  أنفسهم  إلــزام  أخيرًا على  أبيب حرصوا 
االلتزامات  مــن  بجملة  اإلسرائيلي  الجمهور 
مــنــســجــمــة مـــع مـــا ورد فـــي الـــبـــنـــود املــســّربــة 
لصفقة القرن. وإن كان أحد البنود تحدث عن 

الغربية إلسرائيل، فإن الهجمة االستيطانية 
ــــت على 

ّ
غــيــر املــســبــوقــة عــلــى غـــور األردن، دل

أن الــهــدف مــن ذلــك هــو تمهيد الــظــروف أمــام 
ضّم منطقة »ج« )التي أعطت اتفاقات أوسلو 
سيطرة مدنية وأمنية كاملة إلسرائيل عليها، 
مـــا عـــدا عــلــى املــدنــيــني الــفــلــســطــيــنــيــني(، ذات 
الغربية،  املــائــة مــن مساحة الضفة  فــي  ـــ60  الـ
كــان نتنياهو قد  و»الــغــور« جــزء منها. وإن 
الديني  التيار  كبح جماح ممثلي  عمل على 
فــي  ــيـــكـــود  ــلـ الـ وزراء  وبــــعــــض  الـــصـــهـــيـــونـــي 
االئتاف الذين تنافسوا على إطاق الدعوات 
لــفــرض الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة عــلــى مناطق 
»ج«، إال أن قرار حكومته التركيز على تطوير 
املشروع االستيطاني في »الغور« وتوسيعه 

لــوحــدهــا الصاحيات  احــتــكــرت  أن إســرائــيــل 
األمــنــيــة فــي جــمــيــع مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــّرر فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أن  لــكــن نتنياهو كـ
الصاحيات  باحتكارها  تفرط  لن  »إسرائيل 

األمنية في الضفة الغربية«.
ومن الواضح أن إسرائيل من خال تطبيقها 
الــقــرن« من جانب واحــد تلقى  ألفكار »صفقة 
دعــمــا صــامــتــا مــن اإلدارة األمــيــركــيــة بــقــيــادة 
دونـــالـــد تـــرامـــب. وكــمــا كــتــبــت كـــرولـــني كــلــيــغ، 
في  لنتنياهو  السابقة  اإلعامية  املستشارة 
مقال نشرته »معاريف« أخيرًا، فإن »الواليات 
املــتــحــدة يــمــكــن أال تــعــلــن عـــن مــوافــقــتــهــا على 
في  لكنها  الغربية،  الضفة  مستوطنات  ضــّم 
الوقت ذاته لن تتخذ في املقابل أي موقف ضد 

إسرائيل في حال أقدمت على هذه الخطوة«.
الــــســــلــــطــــة  ــوك  ــ ــ ــلـ ــ ــ إن سـ ذلـــــــــــــك،  ــب  ــ ــ ــانـ ــ ــ جـ إلــــــــــى 
على  اعتراضها  من  الرغم  على  الفلسطينية، 
بــلــورة بيئة تساعد  فــي  الــقــرن، يسهم  صفقة 
إســـرائـــيـــل عــلــى تــطــبــيــقــهــا مـــن جـــانـــب واحــــد. 
تطبيق  عمليا  السلطة  قيادة  ترفض  فعندما 
الــتــوصــيــات الــــصــــادرة عـــن الــجــلــســة األخــيــرة 
للمجلس املركزي الفلسطيني، للرّد على قرار 
ترامب نقل السفارة األميركية للقدس املحتلة، 
تحديدًا التوصية بوقف التعاون األمني، فإن 
مناسبة  أمنية  بيئة  توفير  على  يساعد  هــذا 

لتعاظم االستيطان اليهودي في الضفة.
وقد كشف تحقيق نشر أخيرًا في موقع »وال« 
تحّولت  قــد  الغربية  الضفة  »مستوطنات  أن 
إلـــى هـــدف لــلــســيــاحــة الــداخــلــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
بسبب تحسن األوضـــاع األمنية، وذلــك بفعل 

التعاون الذي أبدته أجهزة السلطة األمنية. 

)Getty( يعمل االحتالل على زيادة عدد مستوطني غور األردن إلى 5 أضعاف

تحليل

أنماط األنشطة 
االستيطانية تهدف لبلورة 

واقع جديد في الضفة

يقوم االحتالل اإلسرائيلي 
بتطبيق عملي لـ»صفقة 

القرن« حتى قبل إعالنها 
رسميًا من الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، عبر تركيز 
الجهود االستيطانية على 

منطقة غور األردن

متابعة

العدد اإلجمالي لألصوات 
لم يتعد 200 ألف صوت 

حتى مساء أمس

االنتخابات المصرية تشكو قلة ناخبي الخارج
القاهرة ـ العربي الجديد

االطــاع،  واسعة  قضائية  استبعدت مصادر 
الــعــدد اإلجــمــالــي ألصـــوات املصريني  تحقيق 
في الخارج بانتخابات الرئاسة الحالية، الرقم 
الذي تم تسجيله عام 2014 بمشاركة حوالي 
320 ألف مصري في الخارج، في االنتخابات 
التي أجريت بني الرئيس عبدالفتاح السيسي 
صباحي.  حمدين  ــذاك،  آنــ الــوحــيــد  ومنافسه 
ــــرات اإلجــمــالــيــة  ــــؤشـ وقـــالـــت املــــصــــادر إن »املـ
الــــواردة مــن مختلف الــســفــارات ال تـــدل، بأية 
حال، على مشاركة ثلثي ذلك الرقم حتى اآلن، 
وذلـــك بسبب ضــعــف املــنــافــســة بــني السيسي 
موسى،  مصطفى  موسى  الوحيد  ومنافسه 
ــفـــاض املـــلـــحـــوظ فـــي شعبية  وبــســبــب االنـــخـ
السيسي بني املصريني في الداخل والخارج، 
ــي الـــكـــبـــيـــر واإللــــحــــاح  ــ ــــامـ رغـــــم الـــحـــشـــد اإلعـ
التصويت، باإلضافة  للمشاركة في  الدعائي 
املسافة بني  ببعد  تتعلق  أخــرى  إلــى مشاكل 
والعواصم  املغتربني  املواطنني  إقامة  أماكن 
ــفــــارات والــقــنــصــلــيــات  ــتــــواجــــدة فــيــهــا الــــســ املــ
الــرئــيــســيــة، خــصــوصــا فــي الـــواليـــات املتحدة 

وأوروبا وكندا«.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »الـــعـــدد اإلجــمــالــي 
لألصوات لم يتعد، حتى مساء أمس اإلثنني 
الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  ــــوت«، إال أن  ألـــف صـ  200
ـــن تــعــلــن عــن  لـــانـــتـــخـــابـــات ذكــــــرت أنـــهـــا »لــ
النتائج النهائية للتصويت في الخارج إال 
بعد التصويت في الداخل، والذي سيستمر 
3 أيــام من 26 إلى 28 مـــارس/آذار الحالي«. 
ــة كـــبـــيـــرة لــلــتــاعــب  و»هــــــو مــــا يــمــنــح فـــرصـ

فــي النتائج لــزيــادة عــدد األصــــوات ونسب 
ــتــــصــــويــــت«، بـــحـــســـب مــــراقــــبــــني مــحــلــيــني  الــ

للعملية االنتخابية.
وذكــــــــرت املـــــصـــــادر الـــقـــضـــائـــيـــة أن »هــيــئــة 
ألكثر  النهائية  النتيجة  ت 

ّ
تلق االنتخابات 

من 130 لجنة على مستوى العالم، وكانت 
في  التصويتية  الكثافة  في  األعلى  اللجان 
ونيويورك،  والكويت  واإلمــارات  السعودية 
وهـــي الــلــجــان املــعــتــاد أن تــكــون عــلــى رأس 
أعـــــداد املـــشـــاركـــني، بــســبــب كــثــافــة الــتــواجــد 

املصري في تلك املناطق«.
ت وسائل اإلعام املوالية للنظام، على 

ّ
وتغن

بــمــا وصفته  املــاضــيــة،  القليلة  األيــــام  ــدار  مـ
»كثافة املشاركة في التصويت بالخارج«،  بـ

مـــن دون نــشــر أي مــعــلــومــات رقــمــيــة، نــظــرًا 
قياس  يمكن  ال  الــخــارج  فــي  التصويت  ألن 

نسبته.
وتـــزامـــنـــا مــــع إغــــــاق مـــلـــف الـــتـــصـــويـــت فــي 
فت وزارة العدل جهودها لضمان 

ّ
الخارج، كث

مشاركة أكبر عدد من القضاة في اإلشراف 

مصريون مغتربون يقترعون في الخارج )محمد محجوب/فرانس برس(

على االنتخابات، في ظل إباغ العشرات من 
العادي،  والقضاء  الدولة  بمجلس  القضاة 
ــراف،  ــ بـــاالعـــتـــذار عـــن اإلشـ املــحــاكــم،  إدارات 
بسبب سوء توزيعهم على اللجان، وإسناد 
ــراف لــهــم فـــي مــنــاطــق نــائــيــة أو  ــ مــهــام اإلشــ
بعيدة عن محال سكنهم وعملهم، فسمحت 
الوزارة لكل هيئة قضائية بإجراء تعديات 
داخلية للمرشحني لإلشراف بتبادل املواقع 
واالعتذار، مع ترشيح البدالء حتى قبل بدء 

التصويت بيومني.
»العربي الجديد«،  وقال مصدر في الوزارة لـ
إن »الوزارة أعادت إخطار القضاة بحصول 
دوالرًا   568( جنيه  آالف   10 على  منهم  كــل 
أميركيا( في أيام االقتراع الثاثة، وضعف 
هـــــذا املـــبـــلـــغ بــالــنــســبــة لـــلـــقـــضـــاة املــشــرفــني 
ــنـــاء  ــيـ عــــلــــى االنـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي شـــــمـــــال سـ
بالنسبة  قياسية  مكافأة  وهــي  وجنوبها، 
لكن  املــاضــيــة«.  االنتخابية  لاستحقاقات 
ـــراء املـــالـــي لـــم يــعــد مــهــمــا كــمــا في  ــ هــــذا اإلغـ
القضاة  معرفة  بسبب  املــاضــيــة،  الــســنــوات 
ــام أن األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة ســتــجــري  ــعـ ــذا الـ هــ
لفحصهم  عليهم وعلى عائاتهم تحريات 
ــا، الســـتـــبـــعـــاد الـــقـــضـــاة املـــشـــكـــوك فــي  ــيـ ــنـ أمـ
املتهمني  أو  معارضة  لجماعات  انتمائهم 
بــمــعــارضــة الــنــظــام، خــصــوصــا عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهــو أمــر لــم يحدث 
انـــتـــخـــابـــات ســـابـــقـــة. مــمــا أدى إلــى  فـــي أي 
ضعف إقبال القضاة على إرســال رغباتهم 
في املشاركة في إدارة لجان االقتراع والفرز 
ــلـــجـــان الـــعـــامـــة فـــي املــحــاكــم  )الـــفـــرعـــيـــة( والـ

االبتدائية هذا العام.
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  شرق
      غرب

فرنسا تريد عقوبات 
على إيران

حثت فرنسا االتحاد األوروبي، أمس 
اإلثــنــن، عــلــى بــحــث فـــرض عقوبات 
ــا  ــديـــدة عــلــى إيــــــران بــســبــب دورهــ جـ
للصواريخ  وبرنامجها  سورية  في 
الباليستية، وذلك في إطار مساعي 
بــاريــس إلقــنــاع واشــنــطــن بالحفاظ 
على االتفاق النووي املوقع في 2015 
مـــع طـــهـــران. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــي جــــــــان إيــــــــف لــــــو دريــــــــان  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
)الــــصــــورة(، لـــدى وصـــولـــه لحضور 
اجــتــمــاع مــع نــظــرائــه ملــنــاقــشــة امللف 
اإليراني »نحن عازمون على ضمان 
ــارة  ــ ــفــــاق فــيــيــنــا« فــــي إشـ احــــتــــرام اتــ
بــــــرم فــيــهــا االتـــفـــاق 

ُ
لــلــمــديــنــة الـــتـــي أ
النووي اإليراني.

)رويترز(

الفروف يلغي زيارة 
فييتنام  ألسباب »غير 

متوقعة«
أعلنت وزارة الخارجية الفييتنامية، 
الخارجية  ــر  أن »وزيــ اإلثــنــن،  أمـــس 
الــروســي سيرغي الفـــروف ألغى في 
اللحظة األخيرة زيارة لفييتنام كان 
من املقرر إجراؤها أمس، ألسباب لم 
تــكــن مــتــوقــعــة«، وذلــــك بــعــد ســاعــات 
على إعادة انتخاب فالديمير بوتن 
لــروســيــا. وأضــافــت »سنعلن  رئيسًا 
فـــي وقــــت الحــــق عـــن مـــوعـــد الـــزيـــارة 
دبلوماسي  وكان مصدر  الجديدة«. 
روســي فــي هــانــوي قــال إن »الفــروف 
ألــغــى زيـــارتـــه لــســبــب تــقــنــي، ولــيــس 

سياسيًا«. 
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 4 
أشخاص في تجّمع 

ألنصار حكمتيار
 

ّ
ــل ــ ــلـــى األقــ ــتـــل أربــــعــــة أشــــخــــاص عـ قـ

وُجرح 10 آخرون، أمس اإلثنن، جراء 
انــفــجــار دراجــــة نــاريــة مفخخة قــرب 
تجمع سياسي في شرق أفغانستان، 
ــلــــن مــــســــؤولــــون. ووقــــع  حــســبــمــا أعــ
االنــــفــــجــــار لــــــدى خـــــــروج مـــنـــاصـــري 
الحرب  زعــيــم  الــديــن حكمتيار،  قلب 
السابق  والرئيس  السابق  األفغاني 
في  القدم  لكرة  ملعب  من  للحكومة، 
جالل آباد عاصمة والية نانغرهار، 
قيم فيه التجمع. ولم تعلن أي جهة 

ُ
أ

مسؤوليتها عن االنفجار.
)فرانس برس(

أوكرانيا تطلب معاقبة
شرودر لدعمه بوتين

دعا وزير الخارجية األوكراني بافلو 
ــــس اإلثــــنــــن، االتـــحـــاد  كــلــيــمــكــن، أمـ
األوروبــــــــــــي إلــــــى الـــنـــظـــر فـــــي فـــرض 
ــقـــوبـــات عـــلـــى املـــســـتـــشـــار األملـــانـــي  عـ
السابق غيرهارد شرودر )الصورة( 
للحكومة  العلني  على خلفية دعمه 
الـــروســـيـــة. وقــــال الـــوزيـــر األوكـــرانـــي 
فرض  إن  األملانية  »بيلد«  لصحيفة 
ــقـــوبـــات عــلــى األشــــخــــاص الــذيــن  »عـ
يدعمون مشاريع )الرئيس الروسي 
فــالديــمــيــر( بــوتــن فـــي الـــخـــارج أمــر 
مهم«. وأضاف أن »غيرهارد شرودر 
يعد أهــم جهة ضغط داعمة لبوتن 

في العالم«. 
)فرانس برس(

تونس: مقتل مسلَّحين
في بنقردان

فّجر مشتبه به نفسه، أمس اإلثنن، 
تل آخر إثر مطاردتهما من قوات 

ُ
وق

األمن التونسية في منطقة بنقردان 
ــبـــالد، كــمــا أعــلــنــت وزارة  بــجــنــوب الـ
ــال املــتــحــدث الــرســمــي  الــداخــلــيــة. وقــ
خــلــيــفــة  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ وزارة  بـــــاســـــم 
الــشــيــبــانــي، إن »قـــــوات األمــــن تلقت 
مــعــلــومــات عــن تــحــركــات ملشبوهن 
ببنقردان،  املقرون  منطقة  في  إثنن 
وتــــــــم رصــــــدهــــــمــــــا«. وتــــــابــــــع »فــــّجــــر 
أحدهما نفسه وتبادلت قوات األمن 
الــنــار مــع الثاني الــذي كــان بحوزته 
ــيـــان الحــــق،  ــــي بـ كـــالشـــنـــيـــكـــوف«. وفـ
ــابـــي  أعــلــنــت الــداخــلــيــة مــقــتــل »اإلرهـ

الثاني«.
)العربي الجديد(

نجحت أوروبــا وبريطانيا في الوصول إلى 
تــفــاهــم نـــاجـــح بــيــنــهــمــا، فـــي شــــأن مــوضــوع 
خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
ــك فــبــعــد نـــحـــو عـــامـــن مــن  ــ )بـــريـــكـــســـت(، وذلــ
ــّد والــــجــــذب، الـــتـــي أعــقــبــت اســتــفــتــاء 23  الـــشـ
يــونــيــو/ حــزيــران 2016، والــتــي صـــّوت فيها 
الــبــريــطــانــيــون بــاملــوافــقــة عــلــى الـــخـــروج من 
ــــاق املــــؤقــــت بــن  ــفـ ــ ــاد األوروبــــــــــي. واالتـ ــحــ االتــ
الطرفن يريح الجميع في املواجهة الحاصلة 
بــن روســيــا وبــريــطــانــيــا، والــتــي أبـــدت فيها 
ــي هـــذا  ــ ــنــــدن. فـ ــلــ أوروبـــــــــــا دعـــمـــهـــا املـــطـــلـــق لــ
السياق، توصلت لندن واالتــحــاد األوروبــي، 
ــــي بــــروكــــســــل، إلــــــى اتـــفـــاق  أمــــــس االثـــــنـــــن، فـ
عــلــى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مــمــتــدة حــتــى نــهــايــة 
تحقيق  أمــــام  الــطــريــق  مفسحن   ،2020 عـــام 
انـــفـــصـــال بــريــطــانــي عـــن الــتــكــتــل األوروبــــــي 
بـــســـالســـة. وأفــــــاد كــبــيــر مـــفـــاوضـــي االتـــحـــاد 
في  للصحافين  بارنييه  ميشال  األوروبــــي 
العاصمة البلجيكية، بأنه »توصلنا لالتفاق 
االنــتــقــالــي«، مضيفًا أن »االتـــحـــاد األوروبــــي 

واشنطن ـ فكتور شلهوب

الــخــلــل الكبير فــي املــشــهــد الــســيــاســي الــراهــن 
وتداعياته  خطورته  في  يشبه  واشنطن،  في 
الكبير« فــي أوائـــل ثالثينيات  فــتــرة »الــكــســاد 
القرن املاضي. الثاني أدى إلى انهيار الوضع 
إلى وقت طويل  االقتصادي واحتاج ترميمه 
)الرئيس فرانكلن روزفلت(.  وإلى قيادة فذة 
فهل يؤدي األول إلى انهيار الوضع السياسي 
أو إلى ضربه في الصميم؟ وإلى أي مدى، ومن 
سيكون املنِقذ؟ أسئلة باتت تتردد تعابيرها 
في واشنطن، بشكل أو بآخر. فكثيرًا ما تتكرر 
تــحــذيــرات مثل »الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة في 
خــطــر« وأن الــواليــات املــتــحــدة تمر فــي »فترة 
وغير  »للكسر«،  تتعرض  واألعـــراف  مظلمة«، 

ذلك من مفردات القلق والخشية الحقيقية.
ــا، فــــاألمــــور  ــبــــررهــ ــتــــحــــذيــــرات مــــا يــ ولــــهــــذه الــ
تــجــاوزت املــألــوف واملــعــقــول، بــســقــوط قــواعــد 
ــة كــثــيــرة، أو بــاتــت عــرضــة لــلــســقــوط.  مـــوروثـ
فليس سرًا في واشنطن أن آلية وأجواء العمل 

وبريطانيا اتفقا على أن يتضمن االنسحاب 
الحدود  أزمــة  ب 

ّ
لتجن استثنائيًا   

ً
بديال  

ً
حــال

مع أيرلندا«. وأكد أن »أيرلندا ما زالت تمثل 
اتــفــقــا  »الــجــانــبــن  أن  أردف  لــكــنــه  مــشــكــلــة«، 
بــالــكــامــل عــلــى حــقــوق املــواطــنــن والــتــســويــة 

املالية«.

الحدود مع أيرلندا
ونـــّص االتــفــاق املــؤقــت بــشــأن وضــع الــحــدود 
مع جمهورية أيرلندا على أن »تبقى أيرلندا 
الــشــمــالــيــة الــخــاضــعــة لــســلــطــة لـــنـــدن ضمن 
ل، في حال لم 

ّ
االتحاد الجمركي التابع للتكت

يتم التوصل إلى حل أفضل«، ما يبقي امللف 
»املسألة  بــأن  الطرفان  وأفــاد  فعليًا.  مفتوحًا 
الــشــائــكــة ســتــحــتــاج إلـــى مــحــادثــات إضافية 
ها«. وأصـــّر االتــحــاد األوروبـــي على 

ّ
ليتم حل

أن »أي اتــفــاق يــجــب أن يــضــمــن عـــدم وجــود 
ل، 

ّ
حدود فعلية بن أيرلندا، العضو في التكت

إلــى أن »ذلــك قد  وأيرلندا الشمالية«، مشيرًا 
يشكل خــطــرًا عــلــى اتــفــاق ســـالم تــم التوصل 
إلـــيـــه عــــام 1998 وأنـــهـــى عـــقـــودًا مـــن الــعــنــف 
الطائفي في املنطقة«. وكانت رئيسة الوزراء 
أسابيع  قبل  قالت  مــاي،  تيريزا  البريطانية، 
القبول  إنــه »ال يمكن ألي رئيس وزراء  عــدة، 
ــبــرت آنــــذاك أنها 

ُ
إطــالقــًا بــالــخــطــة«، الــتــي اعــت

ــقـــّوض وحـــــدة بــريــطــانــيــا الــدســتــوريــة  ــتـ »سـ
وتؤدي إلى رسم حدود بن أيرلندا الشمالية 
ــيــــا. وكــــــــان وزيـــــر  ــقــــيــــة أراضــــــــــي بــــريــــطــــانــ وبــ
الخارجية األيرلندي سايمون كوفيني، الذي 
إيجابيًا  أمـــس،  بروكسل  فــي  بارنييه  التقى 
بقوله إن »مفاوضات بريكست تحرز تقدمًا«. 

املقرر خــروج بريطانيا من  تركيا. وكــان من 
االتحاد األوروبــي في 29 مارس/ آذار 2019، 
أي بــعــد نــحــو ثـــالث ســـنـــوات مـــن االســتــفــتــاء 
عــلــى »بــريــكــســت«، وبــعــدمــا فــّعــلــت لــنــدن في 
الــــ50، مباشرة بذلك عملية  املـــادة  عــام 2017 
االنـــســـحـــاب الـــتـــي تــســتــمــر لـــعـــامـــن.  وكــانــت 

املـــتـــوارثـــة فـــي الــبــيــت األبـــيـــض شــبــه معطلة، 
وحــلــت مــكــانــهــا الــفــوضــى وغــيــاب االســتــقــرار 

وفقدان الثقة. 
ــد تــــرامــــب يــتــخــذ  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الـــرئـــيـــس األمـ
وبــغــرض تصفية  الصدمة  بأسلوب  قــراراتــه 
ــاة  ــراعـ مـ تــــشــــاور وال  مــــن دون  ــات،  ــابـ الـــحـــسـ
اإلقالة، وآخرها  قــرارات  لألصول، خصوصًا 
إزاحــة وزيــر الخارجية ريكس تيلرسون، ثم 
ما تبعها بإقالة نائب مدير مكتب التحقيقات 
قبل  ماكيب،  أنــدرو  آي«،  بي  »إف  الفيدرالية 
أقــل من 48 ساعة من حقه في التقاعد وبما 
ــه مــــن تــعــويــضــاتــه الـــقـــانـــونـــيـــة. وعــلــى  ــرمـ حـ
ــقـــف مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــه، يـ ــفـــسـ الـــطـــريـــق نـ
ــن الـــقـــومـــي الـــجـــنـــرال هـــاربـــرت  ــ لــــشــــؤون األمــ
مــاكــمــســتــر، الـــــذي يـــبـــدو أن االســـتـــغـــنـــاء عن 
خــدمــاتــه تــأجــل تــحــت ضــغــط الــضــجــة الــتــي 
إقالة تيلرسون ثم ماكيب، لكن  تسببت بها 
يــبــدو أن دوره قــــادم. وهــنــاك خــطــر اإلطــاحــة 
بنائب وزير العدل الستبداله بمواٍل مستعد 
إلقـــالـــة املــحــقــق الـــخـــاص فـــي قــضــيــة الــتــدخــل 
الروسي، روبرت مولر. آخر املؤشرات في هذا 
الخصوص ما ذكره ترامب في تغريدة له من 

زاوية أنه آن األوان لصرف مولر.
غــيــر أن مــحــامــي الــبــيــت األبـــيـــض تــــاي كـــوب، 
عاد لينفي نية ترامب إقالة مولر. وقال كوب 
بــيــان: »ردًا على تكهنات وســائــل اإلعــالم  فــي 
ـــوجـــه 

ُ
والــــتــــســــاؤالت املـــرتـــبـــطـــة بـــذلـــك الـــتـــي ت

لــــإدارة، فــإن البيت األبــيــض يــؤكــد مــن جديد 
إقــالــة املحقق  يــنــاقــش  الــرئــيــس ال يفكر أو  أن 

الخاص روبرت مولر«.
نتج أزمة دستورية، 

ُ
إقالة مولر إذا تمت، قد ت

ل الكونغرس 
ّ

كان يمكن أن يتم تفاديها لو تدخ
بقوة لحسمها. لكن الكونغرس مقسوم ليس 
فــقــط بـــن ديــمــقــراطــي وجـــمـــهـــوري، بـــل أيــضــًا 
بـــن بــعــض الــجــمــهــوريــن والـــبـــيـــت األبـــيـــض، 
خصوصًا في ما يتعلق بالعالقة املشتبه بها 

بن موسكو وحملة ترامب االنتخابية.
يــشــغــل تـــرامـــب واشــنــطــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
بــخــطــواتــه اإلداريــــــة املــفــاجــئــة: مـــن هـــو االســـم 
الـــتـــالـــي فـــي الئـــحـــة الـــطـــرد ومــــن هـــو املــرشــح 
ملــلء مقعده؟ يرافق ذلــك تململ وتخوف لدى 
ــة االنــــــــزالق الــتــي  ــ غــالــبــيــة األطــــــــراف مــــن درجــ
أهله،  ومــمــارســات  السياسي  الخطاب  بلغها 
خــصــوصــًا فــي الــبــيــت األبـــيـــض. واألخـــطـــر من 
ذلك أن هناك حالة عامة من الشلل واالرتباك 
الفكرية  خب 

ُ
فالن الــتــدهــور،  هــذا  مواجهة  فــي 

والسياسية منقسمة على نفسها، وخصوصًا 
في الكونغرس. هي تدرك أن األمور قد تخرج 
عـــن الــســيــطــرة، لــكــن خــالفــاتــهــا تــحــرمــهــا من 
ويحول  الــتــجــاوزات  يشجع  بما  مواجهتها، 

دون وضع حد له.
وفــي هــذا الــســيــاق، بــرز مــا كشفته صحيفة 
»واشنطن بــوســت«، مــن أن تــرامــب أمــر كبار 

املوظفن بعد انضمامهم إلى البيت األبيض، 
عن  الكشف  بــعــدم  اتفاقيات  على  بالتوقيع 
أي معلومات في أعقاب العديد من عمليات 
الــتــســريــب الــتــي حــدثــت فـــي األشـــهـــر األولـــى 
من إدارتــه. وقال التقرير إن هذه االتفاقيات 
ــد يـــواجـــهـــون  تـــنـــص عـــلـــى أن املــــســــؤولــــن قــ
ــرامــــات مــالــيــة إذا كــشــفــوا عـــن مــعــلــومــات  غــ
األبيض للصحف وآخرين  البيت  سرية في 
فترة  انتهاء  بعد  البقاء سارية  إلى  وتهدف 
إن مسودة  الصحيفة  وقالت  ترامب.  رئاسة 
االتــفــاقــيــة تــنــص عــلــى أن يــدفــع املــخــالــفــون 
غـــرامـــة تــبــلــغ عـــشـــرة مـــاليـــن دوالر عـــن كل 
ع كبار مسؤولي 

ّ
مخالفة لوزارة الخزانة. ووق

ولكن  مماثلة،  اتفاقيات  على  تــرامــب  حملة 
لـــوا عــمــا إذا كــانــت  خـــبـــراء قــانــونــيــن تـــســـاء
مثل هذه االتفاقية قانونية بالنسبة ملوظف 
مــا يكفله  فــي ضــوء  حكومي رفيع املستوى 

الدستور من حرية التعبير.
أمـــام هــذا الــواقــع، ال عجب أن يــقــول الرئيس 
الــروســي فــالديــمــيــر بــوتــن إن أمــيــركــا »تــأكــل 
 
ً
ــام. وإذا كـــان األخــيــر فعال ــ نــفــســهــا« هـــذه األيـ
نفسها،  مــع  تختلف  أميركا  لجعل  سعى  قــد 
كما تقول جهات أميركية، فإنه حقق نجاحًا 
بــاهــرًا فــي سعيه هــذا، وهــو اآلن يتفرج على 
حــصــاد مــا زرع. أمــســك بــزمــام املــبــادرة وتــرك 
ــي حـــالـــة عــــــراك مــع  ــيـــن فــ ــركـ ــيـ خـــصـــومـــه األمـ
الـــذات، وأهــم حلقة في هــذا الــعــراك أنهم على 
غــيــر تـــوافـــق بــخــصــوص الـــــدور الـــروســـي في 
غالبية  تخاصمه  ترامب  األميركية.  الشؤون 
الجمهورين في هذا الخصوص، لكن الحزب 
الجمهوري عاجز ومعظمه صار حزب ترامب.

ــال وزيــــــر شــــــؤون االنـــســـحـــاب مــن  ــ بــــــــدوره، قـ
االتـــحـــاد األوروبــــــي بــالــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ــز، إن »بـــــــــالده ســتــتــمــكــن مــن  ــيــ ــفــ ديـــفـــيـــد ديــ
إبـــرام اتــفــاقــات تجارية جــديــدة خــالل الفترة 
الــتــجــاريــة الحالية  الــقــواعــد  االنــتــقــالــيــة، وأن 
ــلــــك الـــــفـــــتـــــرة«. وأكـــــــــد أن  ــتــــســــري خـــــــالل تــ ســ
»الجانبن ملتزمان بالكامل باالتفاق املؤقت 
كانون  ديسمبر/  في  إليه  التوصل  تم  الــذي 

األول املاضي«.
وســــــبــــــق االتـــــــــفـــــــــاق تــــــوقــــــع دبــــلــــومــــاســــيــــن 
التوصل التفاق،  قــرب  ومسؤولن أوروبــيــن 
ــقــــررة بحث  ــة املــ ــ ــيـ ــ وذلـــــك قــبــل الــقــمــة األوروبـ
جــمــلــة مـــلـــفـــات، يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
ــفـــاق الــهــجــرة مع  املــقــبــلــن، ومــــن ضــمــنــهــا اتـ

 مع األوروبين 
ً
لندن قد عرفت نقاشًا طويال

في شأن »بريكست«، أدى إلى تفعيل الخالف 
ومعارضيه،  االنفصال  أنصار  بن  الداخلي 
باللجوء  لــّوحــت  الــتــي  اسكتلندا  خــصــوصــًا 
إلى استفتاء االنفصال عن بريطانيا مجددًا، 
بعد استفتاء عام 2014، للعودة إلى منظومة 
االتــحــاد األوروبـــــي. كــمــا أن عــمــدة العاصمة 
لندن، صادق خان، واجه ماي بشراسة، على 

اعتبار أن لندن رفضت الخروج عن أوروبا.

ترتيب عالقات
ومـــن شـــأن االتــفــاق املــؤقــت، الــســمــاح بــإعــادة 
البريطانية  الحكومة  بــن  الــعــالقــات  ترتيب 
وعــــمــــدة الـــعـــاصـــمـــة، لــجــهــة تـــبـــريـــد الــجــبــهــة 
املشتعلة، ما يسمح ملاي بتجهيز وضعيتها 
الــســيــاســيــة، بــعــد فـــتـــرة مـــن رواج الــحــديــث 
عــن انــتــخــابــات مبكرة واحــتــمــال تــقــّدم حزب 
ــيـــادة جــيــريــمــي كــــوربــــن إلـــى  ــقـ ــال« بـ ــمــ ــعــ »الــ
أمام  الباب  االتفاق سيشرع  أن  السلطة. كما 
ــاد الــبــريــطــانــي، بن  مــنــاقــشــات داخــــل االتـــحـ
إنكلترا واسكتلندا، إلخماد مساعي غالسكو 

باالستقالل. 
كما أن ماي ستصبح أكثر قوة، مع تركيزها 
املتحدة  الــواليــات  مــع  عالقاتها  تمتن  على 
من جهة، وعلى مواصلة حربها الخاصة مع 
روسيا بشأن تسميم العميل املزدوج سيرغي 
سكريبال من جهة أخــرى. وهــو ما يظهرها 
بصورة »صلبة« كما تريد هي، وكما أوحت 
ــادت مــعــســكــر »بـــريـــكـــســـت« ضــد  ــ هــــي حــــن قــ

رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

موسم خليجي 
في واشنطن

رمال 
الساحل 

المتحركة

األمـــور على مــا يــرام بعد ذلــك، فإنك مخطئ« 
على حد تعبير فريدمان. الــزيــارة األولــى لنب 
ســلــمــان إلـــى واشــنــطــن، الـــيـــوم، بــصــفــتــه ولــيــًا 
أكــان  تــرامــب،  مــع  اجتماعات  للعهد، سبقتها 
الــريــاض، مايو/أيار 2017، في أول زيــارة  في 
خارجية لترامب في حينها، أو في واشنطن 
قبل وصول الشاب السعودي إلى والية العهد. 
لكن هذه املرة، يحتمل أن يكون فحوى اللقاء 
هــو »األخـــطـــر«، بــمــا أن ملفن اثــنــن حربين 
الــبــحــث: امللف  فعليًا ســيــكــونــان عــلــى طــاولــة 
النووي اإليراني، هاجس الرجلن، ثم تصفية 
ما تبقى من القضية الفلسطينية، أو ما يحب 
تــرامــب أن يسميه »صــفــقــة الـــقـــرن«، والــتــي ال 
يـــبـــدو بـــن ســلــمــان وغـــيـــره مـــن بــعــض الــــدول 
العربية بعيدين عن السير بعدد من بنودها 

الكثيرة. 
أمـــا املـــوضـــوع الــــذي ســيــغــيــب، عــلــى األرجــــح، 
بفضل تواطؤ ضمني بن الرجلن، فسيكون 

دون أن يكون طرفًا في مجموعة الساحل 5؟ 
الــعــبء،  الــجــزائــر جـــزءًا مــن  أتمنى أن تتحمل 
اإلرهــابــيــن  أو مقاتلة  ســـواء بفتح حــدودهــا 

الالجئن إليها«.
الرافضة بشكل قاطع استخدام  الجزائر  لكن 
املشاركة في أي عمل عسكري وقتالي خارج 
حـــدودهـــا بــســبــب مــنــع الـــدســـتـــور الــجــزائــري 
ــأي عــمــل عــســكــري وقــتــالــي  لــلــجــيــش الــقــيــام بـ
الوقت  الجزائرية، رفضت في  الحدود  خــارج 
ــا تــحــت  ــ ــهـ ــ ــوائـ ــ نـــفـــســـه وضــــــع أراضــــيــــهــــا وأجـ
تــصــرف أي طـــرف أجــنــبــي. حــتــى أنــهــا نظرت 
بعن الريبة إلى الخلفيات الحقيقية لتواجد 
الــقــوات األجــنــبــيــة فــي شــمــال مــالــي والنيجر 
عــمــلــيــات عسكرية  أن  والـــســـاحـــل، خــصــوصــًا 
اللتن  سابقة كعمليتي »رافـــال« و»بــرخــان«، 
أطــلــقــتــهــمــا فـــرنـــســـا، لـــم تــســفــرا عـــن الــقــضــاء 
على املجموعات اإلرهابية في املنطقة، ال بل 
في  ضــــراوة  ازدادت  اإلرهــابــيــة  العمليات  إن 
الــفــتــرة األخــيــرة بشكل مــقــلــق. كــمــا أن بعض 
بفعل  تسليحها  عــززت  املسلحة  املجموعات 

أرنست خوري

ــواقــــف الــتــي  يــمــكــن تـــوقـــع نــوعــيــة املــ
سيسمعها العالم اليوم الثالثاء في 
خــتــام مــحــادثــات الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــًا(، وولـــــــي الــعــهــد  ــ ــامـ ــ ــد تــــرامــــب )71 عـ ــ ــالـ ــ دونـ
ــًا(.  الــــســــعــــودي، مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان )32 عـــامـ
الشبيهان في الكثير من النقاط رغم السنوات 
الـــ36 التي تفصل بينهما، قد يتنافسان على 
إيـــران وتــهــديــدهــا، وقــد يتسابقان على  شتم 
النصائح  اإلشــادة واحدهما باآلخر، رغم كل 
الــتــي تــصــل إلـــى املــكــتــب الــبــيــضــاوي وتــحــذر 
ساكنه من مغبة »الخضوع إلى نزوات األمير« 
فريدمان  تــومــاس  مــقــال  مصطلحات  بحسب 
في صحيفة »نيويورك تايمز« قبل أيام، على 
قاعدة أنه »إذا كنَت تعتقد )الكالم موجه إلى 
ــــادة بموقفه   بــإمــكــانــك اإلشـ

ّ
تــرامــب طــبــعــًا( أن

املعادي إليران وإصالحاته الدينية وستسير 

الجزائر ـ  عثمان لحياني

ــدأت األوضـــــاع األمــنــيــة والــتــواجــد  بــ
الــــعــــســــكــــري األجــــنــــبــــي فـــــي مــنــطــقــة 
شــمــال مــالــي والــســاحــل باستقطاب 
 

ّ
االهــتــمــام السياسي والــدبــلــومــاســي، فــي ظل

ــاؤالت مــطــروحــة عـــن جــــدوى املــعــالــجــات  تـــسـ
الــعــســكــريــة بـــقـــيـــادة فــرنــســا والـــتـــواجـــد غير 
وبــدت  املنطقة.  فــي  أميركين  لجنود  املعلن 
املــبــادرة  على  القفز  بــدوافــع  مرتبطة  العالقة 
السياسية الجزائرية إلحالل السالم في مالي 
املــركــزيــة فــي باماكو وحــركــات  بــن الحكومة 
األزواد  حركات  بن  وكذلك  املسلحة،  األزواد 

والحكومة النيجرية.
ــالــــب الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــرنــســي  ــبـــل أيـــــــام طــ قـ
السابق، نيكوال نورمان، الحكومة الجزائرية 
»الــســمــاح لــلــقــوات األجــنــبــيــة الــتــي تــالحــق  بـــ
املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة فــي منطقة الــســاحــل، 
باستعمال أراضيها كقاعدة في هذا املجهود 
الحربي«. ودعا السفير الفرنسي السابق في 
الجزائر  فــي حـــوار مــع صحيفة مالية،  مــالــي 
إلى »فتح حدودها للقوات األجنبية العاملة 
الــســاحــل 5 )تــضــم فرنسا وتشاد  ضمن قــوة 
وتدعمها  فاسو  وبوركينا  والنيجر  ومــالــي 
مــالــيــًا كــل مــن الــســعــوديــة واإلمـــــــارات(«. وهــي 
الدعوة التي سبق أن رفضتها الجزائر، بعد 
لدى  والخليجين،  الفرنسين  من  تلقتها  أن 

تشكيل هذه القوة الصيف املاضي.
وعزا نورمان طلبه للجزائر، إلى أن »مجموعة 
مــــن املــســلــحــن الـــنـــاشـــطـــن فــــي الــتــنــظــيــمــات 
اإلرهابية في مالي والساحل، هم من جنسية 
ــوا مـــســـار املــصــالــحــة  ــة، مـــمـــن رفــــضــ ــريــ ــزائــ جــ
الوطنية فــي مــالــي«، فــي إشـــارة إلــى عــدد من 
ــم مــخــتــار  ــرزهــ الــجــهــاديــن الـــجـــزائـــريـــن، وأبــ
الــصــحــراوي ومحمد  الــولــيــد  وأبـــو  بلمختار 
ــر أخــــــرى فــــي تــنــظــيــمــات  ــنـــاصـ الــــســــوفــــي، وعـ
مــخــتــلــفــة، أبـــرزهـــا تنظيم »أنـــصـــار اإلســــالم« 
الذي تشّكل بعد تحالف بن أربعة تنظيمات 

حة.
ّ
مسل

وتساءل الدبلوماسي الفرنسي عن »خلفيات 
ودوافــــع رفــض الــجــزائــر االنــخــراط فــي الــقــوة. 
وهل في حال لجأ اإلرهابيون املطاردون في 
الساحل 5  لقوة  الــجــزائــر، سيكون  إلــى  مالي 
حـــق مــتــابــعــتــهــم عــلــى األراضــــــي الــجــزائــريــة؟ 
الــجــزائــري سيطارد هــؤالء من  أم أن الجيش 

ــد قــطــر،  الـــحـــمـــلـــة الـــســـعـــوديـــة اإلمــــاراتــــيــــة ضــ
األميركية  الخليجية  القمة  انعقاد  واحتمال 
في مايو/أيار املقبل أو إلغاء املوعد املبدئي، 
وهــو أمــر بــات مرجحًا. فــال بــن سلمان يرغب 
بــفــتــح مــوضــوع قــطــر مــع تـــرامـــب، بــحــســب ما 
سربه املسؤول السعودي ربما إلى عدد ومن 
ــبــــاء الـــعـــاملـــيـــة، وال تـــرامـــب يــبــدو  وكــــــاالت األنــ
ــاء الــحــمــلــة ضـــد قــطــر،  ــهـ  إلنـ

ً
 فـــعـــال

ً
مــســتــعــجــال

وإال لــكــان اســتــطــاع وقــفــهــا »بــاتــصــال هاتفي 
واحد« مع حكام السعودية واإلمارات، بحسب 
تعابير نائب رئيس مجلس الــوزراء القطري، 
وزير الدفاع، خالد العطية، خالل ندوة عقدها 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــامــــش االجـ ــلـــى هــ ــــي واشــــنــــطــــن، عـ فـ
األمــيــركــيــة الــقــطــريــة فــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املاضي، في عهد وزير الخارجية املقال، 
ريكس تيلرسون، الذي سيكون الغائب األكبر 
عن املوسم الخليجي في العاصمة األميركية. 
»موسم« يفتتحه بن سلمان اليوم، ثم يكمله 
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاشر 
ترامب في  بلقاء مع  املقبل  إبريل/نيسان  من 
البيت األبــيــض، مــع أنــه كــان مــن املــفــتــرض أن 
يلحق بنب سلمان، حليفه، ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، في 27 من مارس/آذار الحالي. 
غير أن بن زايد طلب تأجيل موعد زيارته إلى 
ما بعد لقاء ترامب تميم، ربما هربًا من طيف 

سيارات  على  فيها  استولت  التي  الهجمات 
ــرة،  ــيــ ــن الــــذخــ ــ ــات مـ ــيــ ــمــ ــة ثـــقـــيـــلـــة وكــ ــحــ ــلــ وأســ
ونجحت في استقطاب مزيد من املقاتلن إلى 

صفوفها من أبناء قبائل الطوارق.
وكــشــفــت الــتــقــاريــر املـــتـــداولـــة فـــي الــخــارجــيــة 
ــن الــــواضــــح أن تــفــّرد  ــه »مــ ــن أنــ الـــجـــزائـــريـــة عـ

فضائح العالقات غير النظامية التي نسجها 
ترامب وبن زايد منذ ما قبل انتخاب الرئيس 
األمــيــركــي الــجــديــد، أو ألن بــن زايـــد يفضل أن 
يــســمــع مـــا يــنــقــلــه تـــرامـــب عـــن تــمــيــم، تــحــديــدًا 
حـــوال حــصــار قــطــر ومـــدى اســتــعــداد الــدوحــة 

لتقديم تنازالت معينة من عدمه. 
وبالفعل، نقلت وكالة »رويترز« عن »مسؤول 
ــبــل مـــن قبل 

ُ
أمــيــركــي« أن الــطــلــب اإلمــــاراتــــي ق

زايد،  لنب  الجديد  املوعد  وأن  األبيض،  البيت 
لــم ُيــحــدد بــعــد. كــذلــك، ربــمــا يــكــون اليمن أحد 
ضحايا اللقاء إذ ال يرجح أن يسمع بن سلمان 
كالمًا من ترامب حول ضرورة وقف آلة القتل 
هــنــاك والــســيــر بحل ســيــاســي، ذلــك أن ترامب 
للحروب  البشرية  بالكلفة  يعبأ  قــد  مــن  آخــر 
فـــور حــضــور حــديــث املــصــالــح عــلــى الــطــاولــة. 
العكس، ربما يخرج ترامب بكالم  ال بل على 
يـــجـــدد الـــدعـــم لـــحـــرب الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن، 
مــن مواجهة  أنها جــزء ال يتجزأ  اعتبار  على 
ترامب  يعتقده  ما  املنطقة، بحسب  في  إيــران 

ومساعدوه. 
ــلـــف اإليـــــرانـــــي، يــجــتــمــع تــــرامــــب وبـــن  ــــي املـ وفـ
ســلــمــان وصـــدى خــاطــابــاتــهــمــا الــحــربــيــة ضد 
مــع ترجيح  فــي تصريحاتهما،  تــتــردد  إيـــران 
مــا تسرب  على  بــن سلمان مضيفه  ئ 

ّ
يهن أن 

ــهـــوري بـــوب  ــمـ ــجـ عـــلـــى لــــســــان الـــســـيـــنـــاتـــور الـ
كوركر أول من أمــس، عن أن ترامب قرر إلغاء 
االتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران فــي 12 مــايــو/أيــار 
املقبل. وبالفعل، قبل اللقاء املقرر اليوم، تبارز 
الرجالن في رفع سقف الكالم عن إيران، إذ قال 
تــرامــب »أيــنــمــا توجهنا فــي الــشــرق األوســـط، 
الحديث عن إيـــران، إيـــران، إيــران )...( وراء كل 
مــشــكــلــة إيــــــران«، بــيــنــمــا عـــاد بـــن ســلــمــان، في 
 أمـــس مـــع شــبــكــة »ســـي بي 

ً
حــديــث بـــث كـــامـــال

التي  الشهيرة  عــبــاراتــه  إلــى  األمــيــركــيــة،  أس« 
ســبــق أن شــبــه فيها املــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى 
ببناء  متعهدًا  هتلر،  بــأدولــف  خامنئي  علي 
ســـالح نـــووي »فـــي أســـرع مــا يــمــكــن« فــي حــال 
طــورت إيـــران قنبلة ذريـــة. ومــع اقــتــراب موعد 
بما  املـــخـــاطـــر  حــــدة  تــرتــفــع   ،2018 مـــايـــو   12
أن عـــدم تــمــديــد تــرامــب قــــرار إعــفــاء إيــــران من 
يوليو/ اتفاق  بموجب  األميركية،  العقوبات 

أميركا  انسحاب  تلقائيًا  يعني   ،2015 تــمــوز 
ــفـــاق فعليًا،  مـــن االتـــفـــاق، وهـــو مـــا يــنــهــي االتـ
وهو ما يحاول األوروبيون تفاديه من خالل 
فرض عقوبات على برنامج إنتاج الصواريخ 
البالستية اإليرانية، إرضاًء لواشنطن، رغم أن 
إيران تعتبر بدورها تلك الخطوة غير مقبولة 

بتاتًا، وتعرض االتفاق إلى الزوال أيضًا. 
هـــكـــذا، وفــــي ظـــل حــضــور وزيــــر خــارجــيــة من 
»صــقــور« الــعــداء إليــــران، مثل مــايــك بومبيو، 
ال يــســتــبــعــد أن يــتــخــلــل االجـــتـــمـــاع األمــيــركــي 
السعودي اليوم استعراضًا لكيفية رفع سقف 
الــتــصــعــيــد ضـــد طـــهـــران، عــســكــريــًا وســيــاســيــًا 
واقتصاديًا وإعالميًا، في إيــران نفسها، وفي 
لــبــنــان وربـــمـــا فـــي ســـوريـــة والــيــمــن، مـــن دون 
معرفة ما إذا كان العراق يدخل في هذا اإلطار 
الــســعــوديــة مـــع حلفاء  بــعــد املــصــالــحــة  أم ال، 

إيران في بغداد. 
وتــبــقــى الــقــمــة األمــيــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، الــتــي 
عقد في منتجع كامب دايفيد 

ُ
كان مقررًا أن ت

في مايو املقبل. اليوم، هذه القمة تبدو آيلة 
ــاء، ألن »املـــســـؤولـــن الــخــلــيــجــيــن  ــغــ إلــــى اإللــ
بحسب  أزمتهم«،   

ّ
لحل بعد  مستعدين  غير 

مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن مــســؤولــن 
أميركين، في إشارة إلى الحملة السعودية 
اإلماراتية ضد دولة قطر. وتتعزز احتماالت 
الــقــمــة، بفعل إقــالــة ريــكــس تيلرسون،  إلــغــاء 
املــــعــــروف بـــكـــونـــه اخـــتـــلـــف مــــع تــــرامــــب مــنــذ 
الصيف املــاضــي حــيــال حــصــار قــطــر، بينما 
تحمس ترامب لحليفيه، السعودي اإلماراتي 
ضـــد الـــدوحـــة. وبــحــســب »مـــســـؤول أمــيــركــي 
كبير سابق« تحدث لوكالة »رويترز« أيضًا، 
ــإن »مـــوافـــقـــة الـــشـــركـــاء الــخــلــيــجــيــن عــلــى  ــ فـ
قــمــة أخـــرى بــن الـــواليـــات املــتــحــدة ومجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي يــســتــضــيــفــهــا الــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرامــب فــي كــامــب ديــفــيــد لــن تحقق 
على األرجـــح الكثير مــن املــكــاســب« فــي هذه 

الظروف من استمرار األزمة الخليجية.

فــرنــســا بــقــيــادة الــســاحــل 5، مـــن دون إشـــراك 
أي طـــرف غــربــي آخـــر، وتــمــريــر املـــبـــادرة على 
مجلس األمن إلضفاء الشرعية على تحركها 
استراتيجي  بعد  ينفصل عن  ال  املنطقة،  في 
تــســتــهــدف بــاريــس عــبــره حــمــايــة مصالحها 
االقــتــصــاديــة، ومــنــاجــم الــيــورانــيــوم والــذهــب 
والــحــديــد الــتــي تــقــوم بــاســتــغــاللــهــا شــركــات 
ــي والـــنـــيـــجـــر مـــنـــذ عـــقـــود  ــالــ ــــي مــ فـــرنـــســـيـــة فـ
ــالـــح االقـــتـــصـــاديـــة لــــدول  عـــلـــى حـــســـاب املـــصـ
الساحل نفسها«. وأبدى العقيد املتقاعد من 
اعتقاده  حمالت،  رمضان  الجزائري  الجيش 
ــــدراج الـــجـــزائـــر  ــتـ ــ ــــأن »مـــحـــاولـــة بــــاريــــس اسـ بـ
منطقة  في  استنزاف عسكري  في  لتوريطها 
الساحل، مبني على رغبة باريس في تكريس 
الــثــروات،  واســتــغــالل  املنطقة  على  هيمنتها 
عبر استغالل شركة أريفا مناجم اليورانيوم 

في املنطقة، وهذا ليس سرًا«.
النوايا  في  الجزائر وحدها من شكك  ليست 
الحقيقية لتواجد قوات فرنسية وغربية في 
منطقة الــســاحــل، فــمــوســكــو شــّكــكــت فــي ذلــك 
أيــضــًا، إذ أكـــد السفير الــروســي فــي الــجــزائــر 
إيغور بيليايف في تصريحات صحافية قبل 
أيام أن »روسيا تنظر بعن الريبة إلى تواجد 
ــوات األجــنــبــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل قد  ــقــ الــ
تكون غير مخلصة«. وأضــاف أنــه »قــد تكون 
ــوات أجــنــبــيــة في  ــود قــ هــنــاك نـــوايـــا وراء وجــ
النوايا غير  منطقة الساحل، وقد تكون هذه 
مخلصة، لذلك نحن نتابع األوضاع بناء على 
املعلومات التي نحصل عليها من األصدقاء«. 
ولفت إلى أنه »نحن نتابع ما يحدث، ونحن 
نـــرى أن الــوضــع لــم يتحّسن أمــنــيــًا. وهـــذا ما 
ــدا لــنــا فـــي الــوهــلــة  يــثــيــر لــديــنــا تــــســــاؤالت. بــ
األولى أن الغايات طيبة ألنه مشروع ملواجهة 
اإلرهــابــيــن لكن األفــعــال ال تــؤدي إلــى نتائج 
ــلـــومـــاســـي  ـــــــح تـــصـــريـــح الـــدبـ

ّ
ــة«. ومل ــيــ ــابــ ــجــ إيــ

الروسي إلى قلق من تواجد عسكري أميركي 
في منطقة الساحل وقرب الحدود الجزائرية، 
ف إثر مقتل أربعة جنود أميركين 

ّ
الذي تكش

فـــي الــهــجــوم الــــذي قــــام بـــه أحــــد الــتــنــظــيــمــات 
املسلحة فــي شمال مــالــي، عندما كــانــوا على 
مـــن ســـيـــارة عــســكــريــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
املاضي. وتــم االستيالء في حينه على  األول 
أســلــحــتــهــم، وعـــثـــر عــلــى ســيــارتــهــم فـــي وقــت 
فــــي مــنــطــقــة قـــــرب تــومــبــوكــتــو املــــالــــي. وهـــو 
مــا عـــزز فــرضــيــة الــتــقــاريــر عــن وجــــود قــاعــدة 
عسكرية أميركية في منطقة الساحل، للقيادة 
العسكرية األميركية ألفريقيا املعروفة باسم 

»أفريكوم« ومقّرها أملانيا.
ــم تـــبـــِد الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة أيـــــة مـــواقـــف  لــ
قــرب حدودها  املتحركة  الــرمــال  علنية بشأن 
فـــي شـــمـــال مـــالـــي والـــســـاحـــل، لــكــنــهــا تــراقــب 
 

ّ
ــراك، فــــي ظـــل ــ ــــحـ ــذا الـ ــ ســيــاســيــًا وعـــســـكـــريـــًا هـ
ــــت فــــي إعـــــــادة الــتــوتــر  مــســاهــمــتــه بــشــكــل الفـ
الــدراســات  املنطقة. وبحسب مدير مركز  إلــى 
الجزائري حسني  االستراتيجية في جنيف، 
عبيدي فإن »التدخل الفرنسي يهدد بتجاوز 
املــبــادرة الــجــزائــريــة إلحـــالل الــســالم فــي مالي 
والــنــيــجــر، ونـــســـف خـــطـــوات اتـــفـــاق الــجــزائــر 
ــع فــــي مــــايــــو/أيــــار 2015 بــــن حـــركـــات  ــوقــ املــ
بـــامـــاكـــو.  فــــي  املـــركـــزيـــة  والـــحـــكـــومـــة  األزواد 
التوتر املسلح بــن هذه  ناهيك عــن أن عــودة 
الذي  الفرنسي  العسكري  والتدخل  األطـــراف 
تعترض ضده بعض قبائل الطوارق، بسبب 
تقارير عــن حــدوث تــجــاوزات وخــرق لحقوق 
ر 

ّ
يوف العسكرية،  العمليات  هــذه  في  اإلنسان 

ــة لــتــجــمــيــع  ــيــ ــابــ مـــنـــاخـــًا لــلــمــجــمــوعــات االرهــ
العمليات  صفوفها. وهــو ما يفسر بوضوح 
ذتها مجموعة أنصار 

ّ
االستعراضية التي نف

اإلســالم في باماكو وواغــادوغــو وبــلــدات في 
شمالي مالي والنيجر«.

)Getty/انتهت مرحلة أولى من التفاوض بين الطرفين )تييري موناّس

تقود فرنسا عمليات الساحل )لودوفيك مارين/فرانس برس(

خالل لقائهما في الرياض على هامش القمة اإلسالمية األميركية ــ مايو 2017 )ماندل نغان/فرانس برس(

إيران وإيران وإيران... 
هذه هي الكلمة 

التي قد تهيمن 
على أحاديث كل 

من دونالد ترامب 
ومحمد بن سلمان 

اليوم في البيت 
األبيض، وإن تطلب 

األمر قد تضاف 
إليها تنويعات حول 

شكل إخراج »صفقة 
القرن«

في  المتحّركة«  بـ»الرمال  محللوها  يصفه  مّما  قلقها  الجزائر  تبدي 
فرنسا  محاوالت  ظّل  في  خصوصًا  أفريقيا،  وشمال  الساحل  منطقة 

استدراج الجيش الجزائري للمشاركة في العمليات العسكرية
خاصالحدث

حروب وصفقات 
بين ترامب وبن سلمان

قلق جزائري من االستدراج 
الفرنسي إلى حرب الصحراء

متابعةتقرير

فلسطينيًا
في ما يتعلق بالخطة 

األميركية لتصفية ما بقي 
من القضية الفلسطينية، 

والتي انضّم بن سلمان 
إلى الضغط على القيادة 

الفلسطينية للتوقيع 
عليها، فإنه يتوقع أن 
تحضر في لقاء اليوم، 

ربما لوضع اللمسات 
األخيرة على شكل 

إخراجها إلى العلن، وهو 
أمر محتمل حصوله في 

مايو المقبل.

ترجيح إلغاء القمة 
األميركية ــ الخليجية... 

وبن زايد يؤجل زيارته

لم تنجح العمليات 
الفرنسية السابقة في 

منع توّسع العمليات 

إيران ومواجهتها 
مباشرة أو بالواسطة 

ستتصدر اجتماع اليوم

اتفاق على مرحلة 
انتقالية ممتدة حتى 

نهاية عام 2020

آلية العمل المتوارثة 
في البيت األبيض شبه 

معطلة

باريس تحاول استدراج 
الجزائر لتوريطها في 

استنزاف عسكري

خرجت بريطانيا وأوروبا 
باتفاق مؤقت بينهما، 

حلّا فيه المسألة األيرلندية 
جزئيًا، مع التعّهد 

بمواصلة المفاوضات 
في هذا الشأن حصرًا

تزداد التحذيرات في 
واشنطن من أزمة الحكم 

التي تمر بها البالد، مع 
تعطل أجواء العمل في 
البيت األبيض لتحل محلها 

الفوضى
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المعركة ضد الغرب توصل بوتين لوالية رابعة

روسيا: خوف مبكر من »رئاسة أبدية«

تدويل أزمة تسميم سكريبال

مراقبو منظمة األمن 
والتعاون: االنتخابات بال 

منافسة فعلية

موسكو ـ العربي الجديد

ــمــــن فــي  ــائــ ــتــــشــ لــــــم يــــكــــن أشــــــــد املــ
محيط الرئيس الروسي فالديمير 
ــــن، يـــتـــوقـــع مـــنـــافـــســـة جـــديـــة  ــوتـ ــ بـ
لــه فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــروســيــة التي 
ــد، حــتــى أن حــصــولــه عــلــى نسبة  ــ جــــرت األحــ
املائة  في  الـــ77  قاربت  التصويت  من  قياسية 
فــي ظــل خوضه  مــن األصـــــوات، يمكن فهمها 
االنـــتـــخـــابـــات بــشــعــار »مــعــركــة ضـــد الـــغـــرب«، 
الروسية،  وسط تصاعد الخالفات األوروبية 
تحرشات  خلفية  على  الــروســيــة،  واألميركية 
موسكو بجيرانها، بدءًا بالتدخل في جورجيا 
ــواًل إلــى  وأوكــرانــيــا وضـــم جــزيــرة الـــقـــرم، وصــ
الــتــهــديــدات الــعــســكــريــة املــتــصــاعــدة والــحــشــد 
بــوجــه دول حــلــف األطـــلـــســـي، وتــفــجــر قضية 
السابق سيرغي  الروسي  الجاسوس  تسميم 
ســكــريــبــال فـــي بــريــطــانــيــا، مـــن دون نــســيــان 
التحقيقات األميركية في التدخل الروسي في 

االنتخابات األميركية.
ــارض  ــ ــعـ ــ ــاب املـ ــ ــيـ ــ ــع غـ ــ ــل، مــ ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ ــ ــل هـــــــذه ال ــ كــ
الرئيسي لبوتن، ألكسي نافالني، إضافة إلى 
ــدة، تفسر  تـــجـــاوزات تــحــدثــت عنها أطــــراف عـ
إلــى واليــة رابعة، قد  الوصول السهل لبوتن 
ال تكون األخيرة له، فأجواء اإلعــالم الروسي، 
خصوصًا املعارض، باتت تتحدث عن شعور 
لن تكون األخيرة  املقبلة  الست  السنوات  بأن 
لبوتن في السلطة. هذا الواقع يقّرب املشهد 
فـــي مــوســكــو مـــن صــــورة بــعــض االنــتــخــابــات 
الصورية التي تشهدها دول عربية للتجديد 
الــحــيــاة على رأس  ملــدى  وإبــقــائــهــم  لزعمائها 
ــاد يــحــصــد نــســبــة تــقــارب  الــســلــطــة، فــبــوتــن كـ
ــا يــحــصــل عــلــيــه هـــــــؤالء، غـــيـــر أن الــرئــيــس  مــ
الـــروســـي يــبــقــى حــاجــة حــتــى لــخــصــومــه لحل 
غنى  ال  ليكون شريكًا صعبًا  دولــيــة،  مشاكل 
عنه راهنًا، وفق أولى املواقف األوروبية التي 

صدرت بعيد النتائج.
االنتخابات  فــي  فـــوزًا قياسيًا  بــوتــن  وحــقــق 
الرئاسية التي جرت األحد، ليبدأ والية رابعة 
ينالها  نتيجة  أفضل   

ً
لست ســنــوات، مسجال

في انتخابات بحصوله على 76.67 في املائة 
من األصوات في االقتراع. نتيجة االنتخابات 
لـــدى شعبنا«،   

ً
»ثــقــة وأمــــال بــوتــن  رأى فيها 

مضيفًا في كلمة بعد انتخابه »سنقوم بعمل 
كبير في شكل مسؤول وفاعل«. وخاض بوتن 
االنتخابات في مواجهة سبعة مرشحن، لكن 
ُمنع  نافالني  ألكسي  للكرملن  أبرز معارض 
من املشاركة في االنتخابات ألسباب قانونية. 
وكــــان أقــــرب مــنــافــس لــبــوتــن مــرشــح الــحــزب 
الــشــيــوعــي بــافــل غــروديــنــن الـــذي نـــال 11.79 
فــي املـــائـــة. وكـــان الفــتــًا نــيــل بــوتــن تــأيــيــد 92 
في املائة من األصــوات في شبه جزيرة القرم 
الــتــي ضمتها روســيــا فــي 2014.  األوكــرانــيــة 
ونــــددت املــعــارضــة الــروســيــة ومــنــظــمــات غير 
»آالف التجاوزات« في االنتخابات  حكومية بـ
ــبـــن فــي  ــاخـ ــل نـ ــقـ ــة، وخــــصــــوصــــًا نـ ــيــ ــرئــــاســ الــ
الشرطة وتهديد مراقبن  حافالت من جانب 
وحشو صناديق بهدف رفع نسبة املشاركة. 

الــذي يبلغ مــن العمر 65 عــامــًا، أمضى منها 
بذلك  السلطة، سيبقى  في  عامًا   18 من  أكثر 
رئيسًا لوالية رابعة لروسيا حتى العام 2024 
على األقــل، وهو ُيعتبر الرئيس الذي أمضى 
أطول فترة في الحكم في روسيا منذ ستالن. 
وتــحــدث مـــؤيـــدوه عــن أن الــضــغــوط الغربية 
عليه، دفعت بالروس إلى االلتفاف أكثر حول 
بوتن  حملة  بــاســم  املتحدث  وقـــال  رئيسهم. 
االنــتــخــابــيــة، أنـــدريـــه كــــونــــدراشــــوف: »يــجــب 
شكر بريطانيا على هذا األمر«، مضيفًا »لقد 
قاموا بزيادة الضغط علينا حن كنا بحاجة 
اعــتــبــرت صحيفة  كــذلــك،  لتعبئة صــفــوفــنــا«. 
»كومسومولسكايا برافدا« املوالية للكرملن، 
للغرب،  ســاحــقــة«  »ضــربــة  تشكل  النتائج  أن 
مضيفة أن »أسوأ كابوس لشركائنا الغربين 

قد تحقق«.
أمـــا الــصــحــافــيــون الــلــيــبــرالــيــون، فــأعــربــوا عن 
تخوفهم من إحكام بوتن قبضته السياسية 
عــلــى الــبــالد. وانــتــقــد الــصــحــافــي فــي صحيفة 
كــوشــر،  ام«، ســتــانــيــســالف  »كــومــرســانــت اف 
املــعــارضــة فــي مــقــال عــلــى املــوقــع اإللــكــتــرونــي 
االتــفــاق  فــي  إخفاقها  إن  فيه  قــال  للصحيفة، 
بـــن أطــيــافــهــا ســاعــد بـــوتـــن. وقــــال »لـــو كنت 
مـــكـــان بـــوتـــن ملــنــحــتــهــم مـــكـــافـــآت حــكــومــيــة«. 

»فيدوموستي«  صحيفة  ركـــزت  جهتها،  مــن 
عندما   »2024 العام  »مشكلة  على  الليبرالية 
ســـيـــحـــول الــــدســــتــــور دون تــمــكــن بـــوتـــن مــن 
»ليس  وقالت  متتالية.  ثالثة  لوالية  الترشح 
ــأن الـــســـنـــوات الـــســـت املــقــبــلــة  ــ ــنـــاك شـــعـــور بـ هـ
ستكون األخيرة لبوتن في السلطة«. وكتبت 

ــا انــتــقــال الــســلــطــة  ــام إمــ ــ الــصــحــيــفــة »نـــحـــن أمـ
الدستور  أو تعديل  إلى خلف يتم تحضيره، 
للحفاظ على السلطة الشخصية«، معتبرة أن 
بوتن يواجه »مخاطر مقبلة«. غير أن بوتن 
الحياة.  مــدى  الــبــقــاء رئيسًا  قــد استبعد  كــان 
وقــال للصحافين، مساء األحــد: »هل سأبقى 

هنا حتى أبلغ املائة عام؟ كال«.
ــا بــتــهــنــئــة  ــيــ ــم يـــتـــأخـــر حـــلـــفـــاء روســ دولــــيــــًا، لــ
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ،  فــالــرئــيــس  بـــوتـــن، 
ــــن الـــصـــن  ــة بـ ــعــــالقــ ــة، إن الــ ــ ــالــ ــ ــي رســ ــ قــــــال فـ
وروسيا »في أفضل مستوياتها التاريخية«. 
روحاني  اإليــرانــي حسن  الرئيس  هنأ  كذلك، 
ــــوزه الــســاحــق« في  نــظــيــره الـــروســـي عــلــى »فـ
ــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات  االنـــتـــخـــابـــات، داعــــيــــًا إلـ
الــثــنــائــيــة. أمـــا رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 
األســــد، فــلــم يــنــَس جــهــود بــوتــن إلنـــقـــاذه، إذ 
قال في برقية تهنئة وجهها له، إن »االتحاد 
ــــف ضـــــد اإلرهــــــــاب  ــ الــــــروســــــي بـــقـــيـــادتـــكـــم وقـ
، وســاهــمــتــم مــســاهــمــة مــشــكــورة 

ً
ــواًل وفـــعـــال قــ

مـــع الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري بــدحــر الــقــوى 
اإلرهـــابـــيـــة الــتــكــفــيــريــة عـــن مــعــظــم األراضـــــي 
السورية«. على الجهة األخرى، بدا أن بوتن 
استعراضه  وبــعــد  يــحــاول طمأنة خــصــومــه، 
قبل أيام ألسلحة متطورة وحديثة، عاد أمس 
ليقول إنه »لدينا خطط لخفض إنفاقنا على 
الــدفــاع خــالل هــذا الــعــام والــعــام املقبل. ولكن 
ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بالدنا 
الــدفــاعــيــة«، مــضــيــفــًا: »لـــن نــســمــح بـــأي شكل 
مـــن أشـــكـــال ســبــاق الــتــســلــح«. وجـــــاءت أولـــى 
الروسية  االنتخابات  األوروبية على  الــردود 
ــــر خــارجــيــتــهــا،  مـــن أملـــانـــيـــا، الـــتـــي اعــتــبــر وزيـ
ــا »ســتــبــقــى شــريــكــًا  ــيـ ــــاس، أن روسـ هــايــكــو مـ
لحل  للتوصل  إليها  الحاجة  مؤكدًا  صعبًا«، 
مــشــكــالت دولـــيـــة كــبــيــرة. كــمــا أعــلــن متحدث 
بـــاســـم املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة أنــجــيــال مــيــركــل 
انتخابه في  إعــادة  أنها ستهنئ بوتن على 
رسالة ستثير فيها »التحديات« في العالقات 
بن البلدين. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، فـــذّكـــر »بــتــمــســكــه بـــحـــوار بــنــاء بن 

روسيا وفرنسا وأوروبا«.

8
سياسة

لم تهدأ األزمة 
البريطانية الروسية على 
خلفية تسميم العميل 

المزدوج السابق، 
سيرغي سكريبال، وابنته، 

إذ استمرت االتهامات 
والتصريحات الحادة بين 

الطرفين

H

انتهت االنتخابات الروسية بنتيجة متوقعة مع فوز قياسي لفالديمير بوتين بوالية رابعة، بنسب تأييد قريبة مما يحصل في 
بعض االنتخابات العربية، فيما كانت أوروبا تتحدث عن الحاجة للتعاون مع موسكو لحل المشاكل الكبرى

)Getty( حصل بوتين على نحو 77 في المائة من األصوات

ال تزال األزمة الروسية البريطانية الحادة، 
بتسميم  ملوسكو  لــنــدن  اتــهــام  خلفية  على 
السابق، سيرغي  املــزدوج  الروسي  العميل 
ســكــريــبــال، وابــنــتــه يــولــيــا، بــغــاز أعــصــاب، 
تــتــصــاعــد، إذ اســتــمــر الـــطـــرفـــان فـــي تــبــادل 
االتهامات والتصريحات العنيفة، في وقت 
ــبـــراء دولــــيــــون مـــن »مــنــظــمــة حظر  ــزور خـ ــ يـ
األسلحة الكيميائية« بريطانيا، ألخذ عّينة 
إلجــراء  املستخدم،  الكيميائي  العنصر  من 

تحاليل.
وعّبر االتحاد األوروبـــي، أمس اإلثنن، عن 
»تضامن مطلق« مع بريطانيا. وقال الوزراء 
الـ28، في بيان مشترك، خالل اجتماعهم في 
بــروكــســل »إن االتــحــاد األوروبــــي يعّبر عن 
تضامنه املطلق مع اململكة املتحدة ودعمه 
لــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك جــهــود املــمــلــكــة املــتــحــدة 
أمام  الجريمة  إلحضار املسؤولن عن هذه 
لــه على  الــعــدالــة«. وفــي أول تعليق مباشر 
القضية بــعــد فـــوزه بــواليــة رئــاســيــة رابــعــة 
في روسيا، رفض الرئيس فالديمير بوتن 
االتهامات للدولة الروسية، ووصفها بأنها 
ــراء«. وقـــال بــوتــن أمـــام أنــصــاره،  »مــجــرد هــ

ــراء وتــفــاهــات وكـــالم  ــه مــجــرد هــ ــــد، »إنــ األحـ
فــارغ، أن يسمح أحــد ما في روسيا لنفسه 
بــالــقــيــام بــمــثــل هــــذا الــعــمــل الــطــائــش قبيل 

االنتخابات وكأس العالم«. 
 »روسيا ال تملك مثل هذه الغازات. 

ّ
وأكد أن

تحت  الكيميائية  أسلحتنا  كــل  دمــرنــا  لقد 
إشراف املنظمات الدولية، وكنا أّول من فعل 
ذلــك، على عكس بعض من شركائنا الذين 
وعــــدوا بـــأن يفعلوا ذلـــك، ولــكــن لــأســف لم 

يفوا بوعودهم«. 
الــجــاســوس  إلـــى أن تسميم  وأشــــار بــوتــن 
الــروســي الــســابــق وابــنــتــه »مـــأســـاة«، ولكنه 
بــريــطــانــيــا بأنهما  كــــان زعــــم  إنــــه »إذا  قــــال 
تـــعـــّرضـــا لـــهـــجـــوم بــــغــــاز أعــــصــــاب صــمــمــه 
السوفييت صحيحًا، لكانا لقيا مصرعهما 

على الفور«.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوتــرات، قـــال بــوتــن إن 
وقال  لندن.  مع  للتعاون  مستعدة  موسكو 
التحقيقات  للمشاركة في  »إننا مستعدون 
الالزمة، ولكن كي يتحقق ذلك البد أن تكون 
هـــنـــاك رغـــبـــة مـــن الـــطـــرف اآلخــــــر، ونـــحـــن ال 
نرى ذلك حتى اآلن. ولكننا ال نستبعد ذلك 
ممكنة«.  املشتركة  فالجهود  األجــنــدة،  مــن 
ر املتحّدث باسم بوتن، ديمتري 

ّ
كذلك، حذ

بــيــســكــوف، بــريــطــانــيــا، ودعــاهــا إلـــى تقديم 
»أّدلة« تثبت االتهامات، أو »االعتذار«. 

 
ً
 أم آجـــال

ً
ــال بــيــســكــوف، اإلثـــنـــن »عـــاجـــال وقــ

يــجــب الـــــرد عــلــى هــــذه االتـــهـــامـــات الـــتـــي ال 
أساس لها: إما عبر دعمها باألدلة املناسبة، 

أو االعتذار«.
بوريس  البريطاني،  الــخــارجــيــة  وزيـــر  لكن 
جـــونـــســـون، ولــــدى وصـــولـــه إلــــى بــروكــســل، 
أمس، للمشاركة في اجتماعات مع الحلفاء 
ــم يـــعـــودوا  ــال »لــ فـــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي، قــ
قادرين على خــداع أحد بعد اآلن«، مضيفًا 
أن »النفي الروسي املتكرر يزداد عبثية، إن 

األكــاذيــب   )...( فــي  الحقيقة  إخــفــاء  محاولة 
ــيـــة  والـــتـــشـــويـــش هــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روسـ

تقليدية«. 
ــلـــدًا على  : »نـــــــادرًا مـــا تــجــد بـ

ً
ــال ــائــ وتـــابـــع قــ

في  يتعّرض،  لم  بروكسل  في  هنا  الطاولة 
ــيــــرة، إلــــى شــكــل مـــن أشــكــال  الـــســـنـــوات األخــ

السلوك الروسي الخبيث واملخّرب«.
اتــهــم جــونــســون موسكو بتخزين  واألحــــد، 
غــاز األعــصــاب الــذي طــوره السوفييت، في 
األسلحة  لحظر  الدولية  للمعاهدة  انتهاك 

الكيميائية. 
السنوات  خــالل  بالفعل،  أدلـــة  »لدينا  وقـــال 
لم تكن تحقق  بــأن روسيا  املاضية،  العشر 
فــقــط فـــي تــســلــيــم غــــــازات أعـــصـــاب لتنفيذ 
اغــتــيــاالت، بــل أيــضــًا كــانــت تــقــوم بتصنيع 

وتخزين نوفيتشوك«.
مــن جــانــبــه، أّكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي، 
هــايــكــو مـــاس، أمـــس، أن االتــحــاد األوروبــــي 
ــــوار بــريــطــانــيــا وتــحــلــيــلــهــا ملا  يــقــف إلــــى جـ
حدث. كذلك، اتفق وزير الخارجية الفرنسي، 
جــان إيــف لــودريــان، مــع تصريحات مــاس، 

وقال »نتقاسم التحليل البريطاني«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــت وزيـــــــــــــرة الــ ــــضــ بـــــــــدورهـــــــــا، رفــ
السويدية، مارغوت والستروم، التلميحات 
الروسية بأن بلدها ربما يمتلك مخزونات 
مـــن غـــاز األعـــصـــاب »نــوفــيــتــشــوك«. وقــالــت 
ــيـــف وغــــيــــر مـــبـــرر  »هــــــــذا مــــجــــرد أمـــــــر ســـخـ
تــمــامــًا. أعــتــقــد أنـــهـــم يـــحـــاولـــون خــلــق نــوع 
مــن االنــحــراف عــن املــشــكــالت الحقيقية في 
هــذا الــصــدد«. وال يــزال سكريبال الــذي باع 
ضمن  إليها  وانتقل  بريطانيا  إلــى  أســـرارًا 
صفقة تبادل جواسيس في 2010، في حالة 
حرجة مع ابنته يوليا، بعد العثور عليهما 
فاقدي الوعي على معقد في حديقة، في 4 

آذار/مارس.
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ــن والــتــعــاون  كــمــا اعــتــبــر مــراقــبــو منظمة األمـ
في أوروبا أن االنتخابات الروسية لم تشهد 
»مــنــافــســة فــعــلــيــة«، فــيــمــا ســجــلــت تـــجـــاوزات 
املشاركة. ونشرت  إلى تضخيم نسبة  تهدف 
لإلشراف  دولــيــًا  مراقبًا   481 األحـــد،  املنظمة، 
أمس،  تقريرها،  االنتخابات، وقالت في  على 
إن »القيود على الحريات األساسية املتعلقة 
من  قد حــدت  والتعبير،  والتجمهر  بالتجمع 
غياب  عن  ونتجت  السياسي  العمل  مساحة 
املنافسة الفعلية«. وأضاف التقرير أن عددًا من 
االنتخابات  شرعية  انتقدوا  الذين  النشطاء 
ــال إن الــلــجــنــة املــركــزيــة  تــم تــوقــيــفــهــم، لــكــنــه قـ
لالنتخابات أدت عملها »بفعالية وشفافية« 
مة، 

ّ
فيما عملية التصويت »جرت بطريقة منظ

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــــجــــاوزات مــتــعــلــقــة بــســريــة 
بوتن  ــــوات«.  األصـ فــرز  وشفافية  التصويت 

متابعة

■ فالديمير بوتن: منذ نحو 50 سنة علمتني شوارع #لينينغراد قاعدة 
جوهرية، إذا لم يكن هناك مفّر من الشجار، ال بّد أن تكون صاحب الضربة 

األولى«. هل نفهم من كالم بوتن أنه سيكون سّباقًا لضربة نووية في حال 
تحّرشت به أميركا والدول األوروبية؟ وحده املستقبل يملك اإلجابة

■ #روسيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل تفكك االتحاد السوفييتي. إذ 
طب آخر للعالم الذي لم يعد يتحكم به القطب األوحد املتمثل 

ُ
عادت كق

رّوعة في #سورية، إال أنه وضع 
ُ
بالواليات املتحدة، ورغم جرائم #بوتن امل

بالده على الطريق الصحيح

■ يعني البشير يحكم من سنة 1956 حتى 2018؟ يعني البشير بيحكم ليه 
62 عامًا. الطعمية شكلها كانت ليها أسبوع وتخّمرت

■ املؤشرات األولية النتخابات املصرين في الخارج تشير إلى تقدم املرشح 
عبد الفتاح السيسي في السعودية واإلمارات والكويت ووكالة البلح

■ #هقاطع_املسرحية_عشان األربع أجوان بتوع محمد صالح في الدوري 
االنكليزي، فرحوا املصرين أكتر من األربع سنن بتوع #السيسي

■ الشعب اليمني تعداده تقريبًا نحو 30 مليون نسمة. وأغلبية الشعب 
وبنسبة 98 في املائة ال يتفقون مع الحوثين وال مع مشروعهم. إذًا ملاذا 

الحوثي ُيسيطر على نسبة 98 في املائة؟ إنه العناد واملماحكات السياسية 
بن أطراف عدة تتصارع من أجل أن يتولى كل منها

■ العرب خذلوا الشعب اليمني. شاهدنا خروج تظاهرات ومسيرات بجميع 
بلدان العالم منددة بما يحصل باليمن، والشيء املؤسف هو صمت معظم 

الشعوب العربية تجاه العدوان على اليمن

■ في #الغوطة استشهد 13 مدنيًا وجرح آخرون، وقامت الطائرات الروسية 
باستهداف مستودع للمواد اإلغاثية التي أدخلتها األمم املتحدة، ما أدى 

لتلف كميات كبيرة منها، إضافة لدمار املستودع. من ينقذ الغوطة من هذه 
الدموية القاتلة؟

■ اإلمارات تتجه ملواجهة اإلصالح بتشكيل »قوات نخبة أبناء تعز« بأكثر 
من 4 آالف فرد. تريد اإلمارات إغراقنا أكثر بداًل من القضاء على الحوثين 

وعلى كل من سّولت له نفسه تدمير بالدنا

اعتبرت صحف روسية أن دعوة ألكسي نافالني، أبرز معارضي فالديمير 
إلى  وأدت  عكسي  تأثير  لها  كــان  االنتخابات  مقاطعة  إلــى  بوتين، 
مقاطعة  أن  »نيزافيسيمايا«  صحيفة  وكتبت  المشاركة.  نسبة  زيــادة 
صحيفة  ورأت  المحتجين«.  المواطنين  »حتى  بنفور  تسببت  نافالني 
»كومسومولسكايا برافدا« أن النتائج »سحبت البساط من تحت« نافالني 
الذي حارب من أجل إبراز الخروقات بواسطة حملة رقابة واسعة، إال أنه 

فشل في إثبات أن بوتين ال يحظى بتأييد وطني.

دور نافالني
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