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سياسة

تحالف سياسي 
مع االحتالل 

نحو 1800 مقاتل 
يستعدون للمغادرة من 

ريف حماة الغربي

جاووش أوغلو: تركيا 
وروسيا قد تنفذان عملية 

ضّد »النصرة«

وزير الدفاع التركي: 
سيتم دفن اإلرهابيين 

في الحفر التي حفروها

للحديث تتمة...

الباصات السوداء

من  بالخروج  السبت،  اليوم  السورية،  المعارضة  من  عناصر  يبدأ  أن  المنتظر  من 
مواقعها  تعزز  بدأت  والتي  الشام«  تحرير  »هيئة  عليها  سيطرت  التي  مناطقهم 
في هذه المناطق، وسط حديث متزايد عن احتمال تشكيل »تحالف دولي« لضرب 

»الهيئة« في محافظة إدلب والشمال السوري

عدنان أحمد

ــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«،  ــيـ تــــواصــــل »هـ
ــنــــصــــرة«  ــة الــ ــهــ ــبــ ــــي تـــعـــتـــبـــر »جــ ــتـ ــ الـ
اإلجـــراءات  اتخاذ  الفقري،  عمودها 
ــــب  ــام ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة إدلـ ــ ــكـ ــ إلحـ
وعـــمـــوم الـــشـــمـــال الــــســــوري. وقــــد لـــجـــأت في 
هــــذا اإلطـــــــار، إلــــى خـــطـــوات مــمــاثــلــة ملـــا كــان 
الــســوري مــن ناحية ترحيل  النظام  بــه  يقوم 
مناطق  إلى  بالحافالت  املعارضني  املقاتلني 
أخرى، ولكن هذه املرة يتوقع أن يحصل ذلك 
»الــبــاصــات الـــســـوداء«، نــظــرًا إلــى لــون رايــة  بـــ
»النصرة«، وذلك تيمنًا بالباصات الخضراء 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــتــي صــــارت رمــــز تهجير 
السوريني الرافضني لالستسالم من املناطق 
الــتــي فـــرض عليها الــنــظــام وروســيــا وحــزب 
الـــلـــه االســـتـــســـالم أو الــتــهــجــيــر. فـــي غــضــون 
ذلك، بدأت تتضح معالم املرحلة املقبلة التي 
تمّهد لها هذه التطورات، واملتمثلة في إقامة 
»تــحــالــف دولـــــي« لــضــرب »جــبــهــة الــنــصــرة« 
فــي محافظة إدلـــب والــشــمــال الــســوري، وهو 
تــشــارك فيه،  أن  تــركــيــا  لــم تستبعد  تــحــالــف 
الــســوري املزيد من  النظام  في وقــت استقدم 
ف من قصفه 

ّ
التعزيزات إلى محيط إدلب، وكث

للمحافظة مع ريفي حماة والالذقية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــــن »الــــجــــبــــهــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للتحرير«، التي تضم فصائل معارضة عدة، 
قــرابــة 1800 مقاتل   

ّ
إن الــجــديــد«،  لـــ«الــعــربــي 

مــن فصيل »حــركــة أحـــرار الــشــام« يستعدون 
للمغادرة من منطقة جبل شحشبو في سهل 
الحافالت،  عبر  الغربي،  حماة  بريف  الــغــاب 
ــيــــش الـــوطـــنـــي  إلــــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »الــــجــ
الـــســـوري« الــتــابــع لــلــمــعــارضــة الــســوريــة في 
شمال حلب. وأوضحت املصادر، التي فضلت 
املــقــاتــلــني سيخرجون   

ّ
أن عـــدم ذكـــر اســمــهــا، 

وجرابلس  الــبــاب  مناطق  إلــى  عائالتهم  مــع 
الذي وقعته  وعفرين، وذلك تطبيقًا لالتفاق 
»حركة  »الجبهة الوطنية للتحرير« متمثلة بـ
أحرار الشام«، أمس، مع »هيئة تحرير الشام«. 
وينّص االتفاق على دخول »حكومة اإلنقاذ« 
واستالمها  املنطقة  إلــى  ل»الهيئة«،  التابعة 
إدارة املجالس املحلية هناك، وبقاء من يريد 
من عناصر »حركة أحرار الشام« تحت سلطة 

»الهيئة« في املنطقة.
الــــذيــــن  بـــــني  مـــــن   

ّ
أن املــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 

مــن جبل شحشبو، عناصر من  ســيــغــادرون 
فصائل أخـــرى هــجــروا فــي وقــت ســابــق على 
يـــد الــنــظــام الـــســـوري مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
وشــــرق دمــشــق وحــمــص وبـــقـــوا فـــي مناطق 

ــع أن يبدأ 
ّ
»حــركــة أحـــرار الــشــام«. ومــن املــتــوق

العناصر، اليوم السبت، بالخروج من املنطقة 
بسالحهم الخفيف، وفق املصادر ذاتها، التي 
أضافت أن فصيل »صقور الشام«، املنضوي 
اتفاقًا  ع 

ّ
للتحرير«، وق الوطنية  »الجبهة  في 

مــشــابــهــًا مـــع »الــهــيــئــة« حــــول املــنــاطــق الــتــي 
ــة بــريــف  ــزاويـ تــخــضــع لــســيــطــرتــه فـــي جــبــل الـ
إدلب، يقضي بدخول »حكومة اإلنقاذ« إلدارة 
املجالس املحلية، وبقاء مقاتلي الفصيل في 
بـــدون دخــول  »الــهــيــئــة«،  إدارة  املنطقة تحت 

عناصر األخيرة إلى املنطقة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، نقلت وكــالــة »ســمــارت« 
 
ّ
ــه إن ــولـ الــــســــوريــــة، عــــن »مــــصــــدر خـــــــاص«، قـ
هــنــاك بــنــودًا غــيــر معلنة فــي االتـــفـــاق املــبــرم 
بـــني »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« و«هــيــئــة 
تحرير الشام«، تتضمن تسليم »ألوية صقور 
ــرار الـــشـــام اإلســالمــيــة«  ــ الـــشـــام« و«حـــركـــة أحـ
أســلــحــتــهــمــا الــثــقــيــلــة، وبـــعـــض حــواجــزهــمــا 
ــــذي يــنــتــمــي لـــ  ــال املــــصــــدر الــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة. وقــ
 »صــقــور 

ّ
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، إن

وأحــــــــــرار الـــــشـــــام« ســـتـــســـلـــمـــان أســلــحــتــهــمــا 
املنضوي  دمــشــق«  »تــجــمــع  لفصيل  الثقيلة 
ــفـــوف »الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة« الــتــابــعــة  فــــي صـ
»الجيش السوري الحر«، بينما ستسلمان  لـ
حــواجــزهــمــا عــلــى أوتـــوســـتـــراد حــلــب دمشق 
وأوتوستراد حلب الالذقية لـ »فيلق الشام«، 
الشام«  »تحرير  إدارة  تحت  تصبح  أن  على 

بعد شهر واحد.
وأضـــاف املــصــدر أنــه مــن البنود غير املعلنة 
الشام« مقّرات  إقامة »تحرير  لالتفاق أيضًا، 
عــســكــريــة لــهــا فـــي مــديــنــتــي مـــعـــرة الــنــعــمــان 
ــــى نــشــر  ــــا جــــنــــوب إدلــــــــب، إضــــافــــة إلــ ــحـ وأريـــ
ــة اإلســــالمــــيــــة« الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا مــكــان  ــرطـ »الـــشـ
 »صقور 

ّ
أن املصدر  وتابع  الحرة«.  »الشرطة 

م عــددًا من اآللــيــات العسكرية 
ّ
الــشــام« ستسل

الــثــقــيــلــة والـــحـــواجـــز عــلــى الـــطـــرق الـــدولـــيـــة، 
في  املـــوجـــودة  بــالــحــواجــز  ستحتفظ  بينما 

التطّرق  بــدون  عليها،  تسيطر  التي  املناطق 
حركة  ستسلمها  التي  والحواجز  لألسلحة 
 »صقور الشام« 

ّ
»أحرار الشام«، مشيرًا إلى أن

مواجهة  نقطة   24 فــي  مقاتليها  عــلــى  أبــقــت 
مــع قـــوات الــنــظــام الــســوري شــمــالــي ســوريــة، 
ــاركـــوا بـــاالقـــتـــتـــال مـــع »تــحــريــر  مــمــن لـــم يـــشـ
الشام«. وتوّصلت »تحرير الشام« و»الجبهة 
على  ينّص  اتــفــاق  إلــى  الخميس،  الوطنية«، 
وقـــف املـــواجـــهـــات بــيــنــهــمــا شــمــالــي ســوريــة، 
األمر  اإلنــقــاذ«،  »حكومة  لـ املنطقة  وإخــضــاع 

الـــذي أدى إلعـــالن الــشــرطــة »الـــحـــرة« تعليق 
عملها حتى إشعار آخر.

كـــمـــا تـــســـعـــى »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام« إلـــى 
توسيع نفوذها في ريف الالذقية الشمالي، 
ــرار«  بموجب اتــفــاق مــع فصيل »جــيــش األحـ
للتحرير«.  الوطنية  »الجبهة  فــي  املنضوي 
»الهيئة«، أمس  وقالت وكالة »إباء« التابعة لـ
»جيش  بتسليم  قضى  االتــفــاق   

ّ
إن الجمعة، 

بالقرب  له  تابعة  األحـــرار« حواجز عسكرية 
من الشريط الحدودي مع تركيا شمال إدلب، 
واالعتراف بـ«حكومة اإلنقاذ« كسلطة إدارية 

في مناطقه.
إلى ذلك، رّد عضو مجلس الشورى في »هيئة 
الــشــام«، املــصــري يحيى بــن الفرغلي  تحرير 
)أبـــو الــفــتــح(، عــلــى دعــــوات إشــــراك الفصائل 
في حكم الشمال السوري. وقال عبر حسابه 
 »الــهــيــئــة 

ّ
فـــي »تـــلـــغـــرام«، أمــــس الــجــمــعــة، إن

املشاركة،  الفصائل  قــادة  مـــراًرا على  عرضت 
لــكــن األهـــــــواء والــتــبــعــيــة لـــلـــداعـــم ومــشــاريــع 
االستسالم كانت العائق أمام التوحد«. وفي 
أعلن  »الهيئة«،  الــتــوّســع لسيطرة  هــذا  إطــار 
جنوب  الخالخيل،  أم  لقرية  املحلي  املجلس 
ــاذ«.  ــقـ مــديــنــة إدلـــــب، تــبــعــيــتــه لـــ«حــكــومــة اإلنـ
 تجّمع 

ّ
وقـــال املجلس فــي بــيــان لــه أخــيــرًا، إن

ف من قرى عدة تضم 
ّ
أم الخالخيل الذي يتأل

»حكومة اإلنقاذ«.  5200 نسمة، يعلن تبعيته لـ
»الــشــرطــة الـــحـــرة« في  كــمــا أعــلــن مــخــفــران لـــ
محافظة إدلب، وهما مخفرا بلدة كفرتخاريم 
وقرية معرة حرمة، في بيانني منفصلني عن 
استمرارهما بعملهما، رغم إعالن قيادتهما 
وقف عمل »الشرطة الحرة« حتى إشعار آخر. 

الثورية« في  »الفعاليات  املقابل، رفضت  في 
مدينة معرة النعمان، أمس الجمعة، إقامة أي 
مقّر عسكري لـ«تحرير الشام« داخل املدينة، 
وحــّددت في بيان لها موقفها من التطورات 
 
ّ
األخيرة في الشمال السوري. وقال البيان إن
الــرفــض سببه »مــنــع حــصــول أي مــواجــهــات 
بني الهيئة واألهالي الرافضني لها من جهة، 

وعــدم السماح لروسيا وقــوات نظام )بشار( 
األسد باستخدام هذه املقرات ذريعة لقصف 

املدينة واملدنيني«.
ــــوات الــنــظــام  ــك، اســتــقــدمــت قـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
إدلب،  إلى محيط محافظة  تعزيزات جديدة 
فت قصفها على املنطقة. وقالت مصادر 

ّ
وكث

تلت وأصيب عدة أفراد من 
ُ
 طفلة ق

ّ
محلية، إن

عائلتها جراء إلقاء قنابل من طائرة مسيرة 
الشمالي.  بريف حماة  اللطامنة  على مدينة 
كــمــا قــصــفــت قــــوات الــنــظــام مــنــاطــق عـــدة في 

ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي.
ــدام  ــقـ ــتـ ــت مــــصــــادر مــحــلــيــة عــــن اسـ ــّدثــ ــحــ وتــ
ــام الــــســــوري تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلـــى  ــنـــظـ الـ
الشمالي،  ريــف حماة  في  له  التابعة  النقاط 
شملت عشرات املدرعات واملعدات العسكرية، 
وتــمــركــزت بــشــكــل خـــاص فــي قــريــة الجرنية 
واملناطق املحيطة بها. كما طلبت من سكان 
بعض املــنــازل إخــالءهــا، في خطوة للتمركز 

فيها بعد وصولهم إلى املنطقة.
ــر  وفـــــي ســـيـــاق هـــــذه الــــتــــطــــورات، أعـــلـــن وزيــ
الــتــركــي، مــولــود جـــاووش أوغلو،  الخارجية 
 بالده وروسيا قد تنفذان عملية عسكرية 

ّ
أن

في محافظة  النصرة«  مشتركة ضّد »جبهة 
إدلــــــب، حــــال تــطــلــبــت الــــضــــرورة ذلـــــك. وقـــال 
مع  تلفزيونية  مقابلة  فــي  أوغــلــو،  جـــاووش 
قــنــاة تــركــيــة مــحــلــيــة: »نــتــحــّدث عــمــا يمكننا 
فعله ضّد التنظيمات اإلرهابية، وخصوصًا 
في إدلب، مع كل األطراف وليس فقط روسيا. 

وهذا األمر قد يتم عند الضرورة«.
ــتـــطـــورات فـــي الــشــمــال  ــي تــفــســيــر لـــهـــذه الـ وفــ
السياسي شـــادي عبد  قــال املحلل  الــســوري، 
 
ّ
الــلــه فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

أننا مقبلون  إلــى  األخــيــرة تشير  »التطورات 
عــلــى ســيــنــاريــو يــشــبــه مــا حـــدث مــن قــبــل مع 
تــنــظــيــم داعـــــــش، لــنــاحــيــة إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل 
تــحــالــف دولـــــي، ضـــّد هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«. 
ه تراٍخ تركي في مواجهة 

ّ
 ما بدا أن

ّ
وأضاف أن

»تــحــريــر الــشــام« »قــد يــكــون متعّمدًا لتمكني 
ــن بـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى تــلــك  ــ األخـــــيـــــرة مـ
املناطق، بغية رفع الحرج عن تركيا في حال 
تم استهدافها بالطيران الروسي ومن جانب 
 »تركيا في 

ّ
قــوات النظام«. ورأى عبد الله أن

املحصلة قد ال تمانع من عودة هذه املناطق 
ــوات الــنــظــام بــعــد أن ضمنت  إلـــى ســيــطــرة قــ
خلوها من املسلحني األكراد، ضمن اتفاق مع 
انتقام  عــدم حصول عمليات  روسيا يضمن 
مـــن األهــــالــــي واملـــعـــارضـــني، ومـــقـــابـــل إعــطــاء 
ضوء أخضر من روسيا لتركيا باملضي قدمًا 
أيضًا  ص 

ّ
للتخل الــفــرات،  فــي عمليتها شــرق 

هناك من املسلحني األكراد«.
ــدوره، قـــال الــقــيــادي فــي »الــجــيــش الــســوري  بــ
ــال الــــــســــــوري، مــصــطــفــى  ــمــ ــشــ الـــــحـــــر« فـــــي الــ
سيجري، إنه »ال يحق لوزارة دفاع االحتالل 
الروسي الحديث عن تمدد النصرة واإلرهاب 
اآلن، وهي أكبر داعم له في سورية، من خالل 
دعـــم إرهــــاب الـــدولـــة املــنــظــم ودعــــم الــوحــدات 
الكردية وتقديم الدعم املباشر لتنظيم جبهة 
الــنــصــرة مـــن خــــالل فــتــح املــعــابــر الــتــجــاريــة، 
واســـتـــهـــداف مـــقـــرات ومــعــســكــرات الــفــصــائــل 

الرافضة لوجود النصرة«.
ورأى سيجري في تغريدات له على »تويتر«، 
 »الجيش الوطني«، »ال يتحّمل مسؤولية 

ّ
أن

الــنــصــرة على  مــا حــدث مــن سيطرة لتنظيم 
مــنــاطــق غــيــر خــاضــعــة لــســيــطــرتــه، إنــمــا يقع 
ــداد ملــعــركــة فــاصــلــة يسحق  ــ عــلــى عــاتــقــه اإلعـ
فيها الخونة والــعــمــالء على حــد ســـواء، بما 
يــضــمــن حــمــايــتــهــا مـــن الــتــســلــيــم لــلــنــظــام، أو 

التأثير على تحضيرات شرق الفرات«.

نضال محمد وتد

فقد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس والسلطة الفلسطينية في 
رام الله، الشرعية واألهلية لقيادة 
الشعب الفلسطيني قبل سنوات 
طويلة، منذ أن باتت الحرب على 

حركة املقاومة الفلسطينية 
 عن السكوت 

ً
»حماس«، فضال

على جرائم االحتالل، خصوصًا 
بعد فضيحة تعامل سلطته مع 

تقرير غولدستون. سقطت حكومة 
السلطة الفلسطينية في رام الله في 

وحل ما تسميه تخفيفًا وطمسًا 
للحقيقة باسم »التنسيق األمني«. 
أودى التنسيق األمني بني سلطات 

االحتالل وسلطات رام الله بعشرات 
الشهداء إن لم يكن املئات، ممن لم 
يكن لقوات االحتالل القدرة على 
الوصول إليهم ومعرفة تحركهم 
ونشاطهم لوال عيونه في »جهاز 
التنسيق األمني«. وزج التنسيق 

األمني وال يزال بآالف الفلسطينيني 
في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية. 
فال يطلع نهار حتى تأتيك الصحف 
اإلسرائيلية وبيانات جيش االحتالل 

بعمليات اقتحامات واعتقاالت 
واسعة في صفوف من يسميهم 

االحتالل اليوم »نشطاء في اإلرهاب 
الشعبي«. ليس هذا الكالم من باب 

التجني على السلطة ورئيسها بقدر 
ما هو توصيف لواقع أضيف إليه ما 
حرصت على تعميمه أخيرًا وسائل 

اإلعالم اإلسرائيلية، ويؤكد حجم 
تدهور بوصلة السلطة الفلسطينية 

ورئيسها، حول تعاون الطرفني 
اإلسرائيلي والفلسطيني في الضغط 

على موسكو إللغاء اللقاء الذي كان 
مقررًا بني رئيس املكتب السياسي 

في »حماس« إسماعيل هنية 
والرئيس الروسي فالديمير بوتني.

هذا التالقي في املصالح بني السلطة 
الفلسطينية وبني موقف ومسعى 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي هو 

أكبر دليل على إفالس السلطة ونهاية 
دورها، أخالقيًا ووطنيًا، ناهيك 

عن نهاية واليتها الدستورية، في 
تمثيل الشعب الفلسطيني أو ادعاء 

تمثيله والحرص على مصالحه، 
بل قل مجرد وجوده كشعب يتوق 

للتحرر من أطول احتالل في التاريخ 
الحديث. وعمليًا، فإن من يغوص في 

مستنقعات التنسيق األمني ضد 
أفراد مقاومة من شعبه ملصلحة 
الدولة املحتلة التي ال ترعى حرمة 
ألبسط املواثيق الدولية والحقوق 

اإلنسانية، ليس غريبًا عليه أن 
يتورط في تحالف سياسي وتعاون 
سياسي ليس ملصلحة شعبه ومع 
من قد يساند مطالبه، بل مع عدوه 
ومحتله ضد حركة مقاومة وطنية، 
مهما كانت تجاوزاتها أو أخطاؤها 

شديدة وبالغة.
لن يكون باإلمكان منح الشعب 

 بالحرية ما 
ً
الفلسطيني أمال

دامت السلطة تفضل التنسيق مع 
االحتالل، على محاوالت التوصل إلى 

مصالحة مع حركة مقاومة تتولى 
بفعل ظروف االنقسام مسؤولية 

أكثر من مليون فلسطيني يعيشون 
تحت حصار قاتل.

خطة عراقية لعزل المناطق الصحراوية عن المدنأميركا تبدأ االنسحاب... أو إعادة االنتشار

»النصرة« 
تستعجل التهجير... 

وتحالف دولي 
ضدها

الغالف

تأتي زيــارة وزيــر الــدفــاع التركي، خلوصي 
ــدات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة  ــ ــــوحـ ــى الـ ــ آكـــــــار، إلـ
لتؤكد  مــع ســوريــة،  الــحــدود  املنتشرة على 
عزم أنقرة على شن عملية تستهدف املقاتلني 
األكراد داخل سورية، وخصوصًا في منبج 
ــفـــرات، فــيــمــا بــــدا، لــلــوهــلــة األولــــى،  وشــــرق الـ
)الــبــنــتــاغــون(  األمــيــركــيــة  ــاع  ــدفـ الـ وزارة  أن 
بــدأت، أمــس، تنفيذ قــرار الرئيس األميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، عــبــر إطــــالق عملية سحب 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة والــعــتــاد الــعــســكــري من 
سورية إلى العراق، قبل أن يظهر أن العملية 
ليست سوى إعــادة انتشار وسحب ملعدات 
عــســكــريــة، ولــيــســت انــســحــابــًا مـــن ســـوريـــة، 
بحسب تصريح لـ«مسؤول أميركي« لوكالة 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« األمـــيـــركـــيـــة، مـــشـــددًا 
عــلــى أن »ال انــســحــاب أمــيــركــيــًا مــن ســوريــة 
ــا مـــوســـكـــو، الــتــي  ــ بــــل إعـــــــادة تـــمـــوضـــع«. أمـ
في  األميركي خطوة  االنسحاب  أن  اعتبرت 
االتجاه الصحيح وأنه يجب مغادرة جميع 
الـــقـــوات األجــنــبــيــة األخــــــرى، فــقــد دعــــت إلــى 
نــقــل الــســيــطــرة عــلــى األراضــــي الــتــي تنتشر 
فيها القوات األميركية إلى النظام السوري، 
ــــراد والــنــظــام. وحـــاول  وفــتــح حـــوار بــني األكـ
املــتــحــدث بــاســم »وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب« 
ــــوري مـــحـــمـــد، إقــــنــــاع واشــنــطــن  الــــكــــرديــــة، نــ
ــــاب مـــــن ســــوريــــة،  ــــحـ ــــسـ بــــوقــــف عـــمـــلـــيـــة االنـ
وقـــــال لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، أمــس 
الجمعة، إنه ربما سيكون من الصعب على 
واشنطن،  عنها  تخلت  مــا  إذا  »الـــوحـــدات«، 
مــواصــلــة ســيــطــرتــهــا عــلــى مــقــاتــلــي تنظيم 
ــذر مـــن أن  »داعـــــش« الـــذيـــن تــحــتــجــزهــم. وحــ
»داعـــــش« مــا زال خــطــيــرًا ولــديــه إمــكــانــيــات 
إلعادة تنظيم صفوفه. وقال مستشار األمن 
القومي األميركي، جون بولتون، الذي حاول 
قبل أيام الحصول على ضمانات بأن تركيا 
لـــن تــلــحــق الـــضـــرر بــاملــقــاتــلــني األكــــــراد بعد 

بغداد ـ سالم الجاف، 
األنبار ـ محمد علي

استهدف  داٍم  من هجوم  قليلة  بعيد ساعات 
بلدة القائم العراقية غرب األنبار على الحدود 
مع البوكمال السورية، أمس الجمعة، وأسفر 
عــن مقتل وإصــابــة نــحــو 30 عــراقــيــًا، وأعقبه 
ــر فــــي املـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا، كــشــفــت  ــ ــداء آخـ ــتــ اعــ
مصادر عسكرية عراقية في بغداد واألنبار عن 
تتضمن  أمنية عسكرية  بتطبيق خطة  البدء 
عـــزل الــصــحــراء الــعــراقــيــة فــي األنـــبـــار وبــاديــة 
املوصل املتِصلتني عن املدن والبلدات املحيطة 
ــربــــت مــحــافــظــة األنــــبــــار ســلــســلــة  بـــهـــمـــا. وضــ
تفجيرات، أمس الجمعة، كان أعنفها في بلدة 
القائم )280 كيلومترًا غرب الرمادي( تسببت 
بمقتل وإصابة نحو 30 مدنيًا بتفجير سيارة 
مفخخة داخل سوق شعبي في املدينة. وأعقب 
استهدفت سيارة  ناسفة  عــبــوة  انــفــجــار  ذلــك 
مدنية فــي بــلــدة عــانــة غــرب هيت أســفــرت عن 
أحبطت  كما  وطفلهما.  وزوجــتــه  رجــل  مقتل 
الشرطة اعتداًء إرهابيًا آخر قرب الرمادي كان 
أمــنــيــًا. ويــأتــي ذلــك  يستهدف حــاجــز تفتيش 
بعد يوم واحــد من اختطاف مسلحني يرَجح 
إلــى تنظيم داعــش سبعة من رعاة  انتماؤهم 
املوصل.  قــرب  األغــنــام ينتمون لعشيرة شمر 
سائق  قتل  إلــى  التنظيم  عناصر  عمد  كــذلــك 
شاحنة ومختار بلدة قرب البعاج الحدودية 

مع سورية وضمن محافظة نينوى أيضًا.
ويقول مسؤولون في محافظة األنبار ونينوى 
إن هجمات »داعش« األخيرة عبارة عن نشاط 
عشوائي لخاليا مبعثرة للتنظيم، وهي ذات 
دوافع انتقامية، على اعتبار أن الهجوم على 
الــقــائــم كـــان بــعــد يــومــني مــن احــتــفــال الــســكــان 
بالذكرى األولــى لخالصهم من »داعـــش«. أما 
انتقام  بأنها  اعتقاد  فيسود  نينوى  هجمات 
مــن عــشــائــر عــربــيــة معينة وقــفــت إلـــى جانب 

ــــع ســـــوريـــــة، أمـــس  ــى الـــــحـــــدود مـ ــلـ أورفـــــــــة عـ
الــجــمــعــة، عــلــى أنـــه »ســيــتــم دفـــن اإلرهــابــيــني 
شـــرق الــفــرات فــي الــحــفــر الــتــي حــفــروهــا في 
املكان والزمان املناسبني، مثلما جرى خالل 
أنقرة  تصميم  مــؤكــدًا  الــســابــقــة«،  العمليات 
»بــكــل قـــوة عــلــى إنــهــاء اإلرهــــاب أيــنــمــا كــان، 
ســواء داخــل حــدودهــا أو خــارجــهــا«. وأعلن 
الــوحــيــد، ويعلم كل  »اإلرهــابــيــني هدفنا  أن 
من يتحلى برجاحة العقل أنه ليست لدينا 
ــع إخـــوانـــنـــا األكـــــــــراد«. وتــابــع  أي مــشــكــلــة مـ
بــهــذا الخصوص  الــالزمــة  »أعــددنــا الخطط 

وتحضيراتنا تتواصل بشكل مكثف«.
األميركي من  االنسحاب  أن  الرغم من  وعلى 
ترامب  من  متضاربة  رسائل  شابته  سورية 
وإدارته، فإن املتحدث باسم التحالف الدولي، 
الذي تقوده الواليات املتحدة ملحاربة تنظيم 
»داعش«، الكولونيل شون رايان، أعلن، أمس، 
أن التحالف بدأ عملية االنسحاب من سورية. 
وقــال »بــدأت عملية انسحابنا املــدروســة من 
ســــوريــــة«، الفــتــًا إلــــى أنــــه »حـــرصـــًا عــلــى أمــن 
أو مواقع  العمليات، لن نعلن جــداول زمنية 
أو تــحــركــات مــحــددة لــلــقــوات«. ولـــم يوضح 
رايــان إن كــان يتحدث عن الــقــوات األميركية 

وحدها، أو جميع قوات »التحالف«. 
وكــــان مــســؤول فــي وزارة الـــدفـــاع األمــيــركــيــة 
)البنتاغون(، قد أكد حصول »نقل ملعّدات من 
التفاصيل  من  مزيد  إعطاء  رافضًا  سورية«، 
إن  محلية  وقالت مصادر  أمنّية«.  »ألســبــاب 
مــجــمــوعــة مــن الـــقـــوات األمــيــركــيــة فــي قــاعــدة 
الــــرمــــيــــالن بـــريـــف الـــحـــســـكـــة، شـــمـــال شــرقــي 
ــاعــــدة، أول مــــن أمــــس،  ــقــ ســــوريــــة، غـــــــادرت الــ
ــة الـــعـــراقـــيـــة.  ــدود الـــســـوريـ ــحــ ــــى الــ مــتــجــهــة إلـ
وأوضـــحـــت أن املــجــمــوعــة ضــّمــت نــحــو عشر 
باإلضافة  األميركية،  األعــالم  ترفع  مــدرعــات 
ــرة األولـــى  ــذه هـــي املــ إلـــى آلــيــة هــنــدســيــة. وهــ
التي يتم فيها رصد سحب قــوات من قاعدة 

ــة نــيــنــوى  ونــــحــــو 40 فــــي املــــائــــة مــــن مـــســـاحـ
املضطربة.وبحسب  سورية  مع  الحدوديتني 
املصدر العسكري، فإن الخطة ستنهي أي أمل 
لخاليا »داعــش«  في اتخاذ الصحراء محطة 
أخــرى.  مــرة  أنفسهم  بتجميع  أفــرادهــا  لقيام 
كما ينتظر أن تفضي إلى تأمني املدن القريبة 
مــنــهــا ووقــــف الــهــجــمــات اإلرهــابــيــة الخاطفة 
عليها وتأمني الطريق الدولي السريع املتجه 
مــن بــغــداد إلــى ســوريــة واألردن والــســعــوديــة. 
ولفت املصدر إلى أن التحالف الدولي سيكون 
مــن خــالل تزويد  العملية  فــي  لــه دور مساند 
الــعــراقــيــة بــصــور األقـــمـــار الصناعية  الـــقـــوات 
وطائرات املراقبة التي لها القدرة على الرصد 

الليلي في الصحراء.
العراقي  البرملان  في  أعضاء  أكــد  من جهتهم، 
أهمية الخطة، لكنهم أعربوا عن تخوفهم من 

آثار سلبية على املواطنني.
الوطني، جمال  النهج  كتلة  عن  النائب  وقــال 
ــعــــربــــي  ــــث مـــــع »الــ ــديـ ــ املــــــحــــــمــــــداوي، خـــــــالل حـ
 »أي عملية أمنية لحصر النفوذ 

ّ
الجديد«، إن

قــوبــل بتوبيخ شديد  االنــســحــاب، لكن ذلــك 
مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
ــــذي رفــــض مــقــابــلــتــه، فـــي مــقــابــلــة إذاعـــيـــة  الـ
أمس، إن املحادثات بني مسؤولني عسكريني 
أمــيــركــيــني ونــظــرائــهــم األتــــراك حـــول األكـــراد 
وســوريــة ســتــتــواصــل األســبــوع املــقــبــل على 
أمل التوصل إلى نتائج مقبولة من البلدين. 
وأشار إلى أن ترامب ووزير الخارجية مايك 
بــومــبــيــو يـــدركـــان أن تــركــيــا مــلــتــزمــة »بــعــدم 
اإلضــــرار بـــاألكـــراد الــذيــن قــاتــلــوا معنا ضد 
آكــــار، خـــالل تفقده  تنظيم داعـــــش«. وشــــدد 
مع رئيس هيئة األركــان يشار غولر، وقائد 
الـــقـــوات الــبــريــة أومـــيـــت دونـــــــدار، الـــوحـــدات 
العسكرية التركية املتمركزة بوالية شانلي 

ومعارك  املوصل  معركة  في  العراقية  الــقــوات 
أخــــرى جـــرت فــي الــبــعــاج والــشــرقــاط وتلعفر 

وربيعة وغيرها من مدن املحافظة.
الــوضــع، كشف مسؤول  وفــي محاولة لضبط 
عــراقــي بــــارز فــي بــغــداد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
عــن بـــدء خــطــة واســعــة للسيطرة عــلــى بــاديــة 
 عن صحراء األنبار على وجه 

ً
املوصل، فضال

الـــخـــصـــوص، كــونــهــا مـــصـــدر الــخــطــر األمــنــي 
بــأن يتم عزل  الخطة  للعراق. وتقضي  الــدائــم 
بــاديــة املــوصــل وصــحــراء األنــبــاء بشكل كامل 
عن املدن. كما تتضمن الخطة تقسيمهما إلى 
أربــع مناطق ووضــع قيادة عسكرية على كل 
الجيش  جــزء منها وتفتيشها من قبل مشاة 
تقنية   عن وسائل 

ً
بجهد بشري كامل، فضال

ــفـــاق التي  حــديــثــة للكشف عــن املــخــابــئ واألنـ
إلــى ذلك  حفرت تحت األرض فيها. ويــضــاف 
ــراقـــي ومـــروحـــيـــات  ــعـ ــــالح الـــجـــو الـ تــكــلــيــف سـ
قــتــالــيــة بـــالـــشـــروع فـــي عــمــلــيــة مــســح جــديــدة 
الــتــي تشكل  الــعــراقــيــة  الــصــحــراويــة  للمناطق 
ــن مــســاحــة األنـــبـــار  ــة مـ ــائـ ــي املـ ــن 60 فـ أكـــثـــر مـ

ــــب فــي  ــرامـ ــ ــــالن، وذلـــــــك مـــنـــذ إعـــــــالن تـ ــيـ ــ ــرمـ ــ الـ
سحب  نّيته  املاضي  األول  كانون  ديسمبر/ 

قوات بالده من سورية.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
ــن مــــســــؤولــــني فــي  ــ ــد نـــقـــلـــت، الـــخـــمـــيـــس، عـ ــ قـ
البنتاغون، تأكيدهم أن وزارة الدفاع انطلقت 
لالنسحاب  وضعتها  الــتــي  الخطط  بتنفيذ 
من سورية، وذلك بحسب ما صدر عن البيت 
األبيض في ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
وذلــــك بــالــرغــم مـــن الـــخـــالف مـــع تــركــيــا حــول 
ــال املــســؤولــون  مــســألــة املــقــاتــلــني األكــــــراد. وقــ
األمـــيـــركـــيـــون لــلــصــحــيــفــة إن »الــبــنــتــاغــون ال 
يأخذ أوامـــره مــن جــون بــولــتــون«، فــي إشــارة 
إلى تأكيد بولتون على أن الواليات املتحدة 
لــن تنسحب مــن ســوريــة حــتــى تحصل على 
ضمانات من أنقرة بعدم استهداف املليشيات 

الكردية املدعومة من التحالف الدولي.
وفـــي مــوســكــو، قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه من 
املهم أن يبدأ األكراد والنظام السوري حوارًا 
في ضوء االنسحاب األميركي، الذي شككت 
فيه، قائلة »ال يمكنني أن أشارككم ثقتكم في 
انسحابهم، ألننا لم نر استراتيجية رسمية 
تــنــفــيــذ نية  أن  حــتــى اآلن«. وأضـــافـــت »نــــرى 
واشنطن املعلنة سيكون خطوة في االتجاه 
الصحيح. وننطلق من أن الوحدات العسكرية 
في  املــوجــودة  األخـــرى  واألجنبية  األميركية 
ســوريــة بشكل غير شــرعــي، يجب فــي نهاية 
األمــر أن تغادر أراضــي هــذا البلد«. وتابعت 
»نــعــتــقــد أنــــه مـــن املـــهـــم أن تــنــتــقــل األراضـــــي 
التي ستتحرر بعد االنسحاب األميركي إلى 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة. وبــهــذا الــصــدد 
الــحــوار بني األكـــراد ودمشق  يكتسب تنظيم 

أهمية خاصة«.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

عمليات  هــي  داعــش  مــن  املتسربة  واملجاميع 
إيــجــابــيــة، لــكــن ال يــمــكــن أن يـــكـــون ذلــــك على 
حــســاب إيـــجـــاد حـــواجـــز بـــني املـــــدن، وجعلها 
عبارة عن سجون كبيرة ومحصنة«. وبرأيه، 
 
ً
يتطلب عمال داعـــش  بقايا  على  »الــقــضــاء  إن 

أمــنــيــًا واســتــخــبــاريــًا بــــداًل مـــن عـــزل املــنــاطــق، 
في  يــوجــدون  التنظيم  عناصر   

ّ
أن خصوصًا 

األنفاق واملناطق الصحراوية«.
ــــش« فــي عــمــق الــصــحــراء  ــل وجــــود »داعـ

ّ
ويــمــث

الشاسعة، تحديًا كبيرًا للقوات األمنية، وسط 
بــالــتــقــنــيــات الحديثة  مــطــالــبــات بــاالســتــعــانــة 
ــتـــي تــصــعــب الــســيــطــرة  ملـــراقـــبـــة الـــصـــحـــراء الـ
عــلــيــهــا. وقـــالـــت الــنــائــبــة عـــن تــحــالــف الــنــصــر، 
ندى شاكر، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 الــهــضــبــة الــغــربــيــة )تـــمـــتـــّد مـــن الــخــالــديــة 

ّ
إن

شــرق الفلوجة وجــنــوب ســامــراء صــعــودًا إلى 
السعودية وشمااًل  األنبار قرب  عرعر جنوب 
مــع القائم قــرب ســوريــة( امــتــداداتــهــا واســعــة، 
وتشكل مساحة كبيرة جدًا من مساحة العراق، 
أنه   عن كونها مكشوفة. وأكــدت شاكر 

ً
فضال

»من هنا تكمن الحاجة إلى التقنيات الحديثة 
املــنــاطــق، كــاألقــمــار الصناعية،  تــلــك  لــحــمــايــة 
ومنظومات مراقبة وأجهزة خاصة تراقب كل 
التحركات فــي هــذا املــحــور«. وعلى الــرغــم من 
إعـــالن الــعــراق منذ نحو عــام ونــصــف تحرير 
األراضــي بشكل كامل من قبضة »داعــش«، إال 
يهدد  تشكل خطرًا  تــزال  ال  التنظيم  بقايا   

ّ
أن

أمــن الــعــراق، خصوصًا أن الــقــوات لم تستطع 
إنـــهـــاء تــلــك الــبــقــايــا الــتــي تــنــشــط أحــيــانــًا في 
تنفيذ أعمال عنف. وبــرأي الخبير في الشأن 
األمــنــي الــعــراقــي، عــلــي الــعــبــيــدي، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه بعد قـــرار تقسيم 
أجــزاء »يمكن  أربعة  الى  املناطق الصحراوية 
القول إن القوات العراقية بدأت تفكر بطريقة 
ــن الــعــشــوائــيــة  عــلــمــيــة ومــنــهــجــيــة بـــعـــيـــدة عــ

بالعمل العسكري واالستخباري«.

رأى المقّدم أحمد السعود، عضو المجلس العسكري في »جيش إدلب 
الحر«، أّن »جبهة النصرة« أصبحت الوجهة في سورية، مثل »داعش«، 
ورفض  عليها«.  للقضاء  تحالف  لتشكيل  الدول  »تجتمع  أن  متوقعًا 
السعود في تغريدة له على موقع »تويتر«، »تحميل تركيا أخطاءنا، 
صعوبة  مع  الواقع  مع  وستتعامل  بقضيتنا  تتدخل  لن  تركيا  ألن 
الوطني«  و«الجيش  للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  أّن  معتبرًا  الموقف«، 

هما »المسؤوالن عن هذا الفلتان األمني في الشمال«.

»الحق على المعارضة«

»تحرير الشام« 
تفتح معبرين

أعلنت »حكومة 
اإلنقاذ«، التابعة لـ»هيئة 
تحرير الشام«، عن إعادة 

فتح معبرين يربطان 
مناطق سيطرة »تحرير 
الشام« بأخرى خاضعة 
لقوات النظام السوري 

و»الجيش السوري 
الحر« في محافظة 
حلب. وقالت »اإلدارة 

العامة للمعابر« التابعة 
لـ»حكومة اإلنقاذ«، في 

بيان لها، إنها فتحت 
معبري »دارة عزة« 

و»المنصورة«، غرب 
حلب، أمام الحركة 
التجارية واإلنسانية 

بعد تأمين المنطقة 
»عسكريًا وأمنيًا«، وذلك 

بعد نحو أسبوع من 
إغالقهما.

تعزيزات للجيش التركي 
على حدود إدلب أمس 

)األناضول(

خاص الحدث

توجه لتقسيم المناطق الصحراوية إلى أربعة أجزاء )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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26 قتيًال وجريحًا 
بانفجار في القائم 

بانفجار  وجــريــحــًا،   
ً
قتيال  26 سقط 

في  الجمعة،  أمــس  مفخخة،  ســيــارة 
مــديــنــة الــقــائــم غــربــي الـــعـــراق، فيما 
فرضت قوات األمن إجراءات مشددة 
حــدوث  التفجير، خشية  محيط  فــي 
ــدة. وقـــــــال مـــســـؤول  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــروقـ ــ خـ
أمــنــي عــراقــي فــي بــلــدة الــقــائــم »أدى 
انــفــجــار ســيــارة وســط ســوق شعبي 
ببلدة القائم إلى مقتل ثالثة مدنيني 
وجــــرح 23 آخـــريـــن، بينهم نــحــو 10 

أشخاص بحالة حرجة«.
)العربي الجديد(

البصرة: تفريق 
تظاهرة تطالب بمحاسبة 

الفاسدين

التظاهرات  الجمعة،  أمــس  تــجــددت، 
الخدماتي  الواقع  بتحسني  املطالبة 
في  الفاسدين  املسؤولني  ومحاسبة 
استخدمت  فيما  البصرة،  محافظة 
قــــوات األمــــن الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع 
الناشط  وقـــال  املتظاهرين.  لتفريق 
الـــتـــظـــاهـــرات  إن  املــــنــــصــــوري  عـــلـــي 
ستتواصل حتى استجابة السلطات 
مشيرًا  املحتجني،  ملطالب  الــعــراقــيــة 
بإقالة  يطالبون  املتظاهرين  أن  إلــى 
بشقيها  بــالــبــصــرة  املــحــلــيــة  اإلدارة 
ــل بـــمـــجـــلـــس  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي املـ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــذي املـــتـــمـــثـــل  ــفــ ــنــ ــتــ املــــحــــافــــظــــة، والــ

باملحافظ.
)العربي الجديد(

مقتل المسؤول الطبي 
لـ»داعش« في دير الزور

ــؤول قــــطــــاع الـــصـــحـــة فــي  ــ ــسـ ــ قـــتـــل مـ
تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي غــــــارة جــويــة 
للتحالف الدولي على بلدة السوسة 
في ريف دير الزور الشرقي، في حني 
تواصل »قوات سورية الديمقراطية« 
البلدة.  التقدم داخل  )قسد( محاولة 
أبــو محمد الجزراوي  وقــال الناشط 
 غــــــارات، 

ّ
ــران الـــتـــحـــالـــف شـــــن ــيــ إن طــ

ــلـــى مــــواقــــع فــــي بــلــدة  ــيـــس، عـ ــمـ الـــخـ
الــســوســة، أدت إحـــداهـــا إلـــى إصــابــة 
ــان الـــــذي يــحــتــمــي فــيــه مــســؤول  ــكـ املـ
قــطــاع الــصــحــة فــي الــتــنــظــيــم، موفق 

مهيدي العسكر، ما أدى إلى مقتله.
)العربي الجديد(

نزوح 25 ألف شخص
 في شرق سورية 

أعلنت األمم املتحدة، أمس الجمعة، 
نزوح نحو 25 ألف شخص من أعمال 
الــعــنــف فــي األشــهــر الــســتــة األخــيــرة 
فــــــي شــــــــرق ســــــوريــــــة حــــيــــث يـــقـــاتـــل 
لالحتفاظ  »داعـــش«  تنظيم  عناصر 
األخــيــرة.  معاقلهم  عــلــى  بالسيطرة 
التابعة  الــالجــئــني  مفوضية  وقــالــت 
ــاكــــات  ــبــ ــتــ االشــ إن  املــــتــــحــــدة  ــم  ــ ــــألمـ لـ
والــضــربــات الجوية أجــبــرت 25 ألف 
ــنــــزوح مـــن ديـــارهـــم  شــخــص عــلــى الــ
أو تجمعات  إلــى مخيمات  واللجوء 

عشوائية.
)فرانس برس(

روسيا: مشروع قانون 
إلسقاط طائرات مدنية

ــفــــة »إزفــــيــــســــتــــيــــا«  ــيــ ذكـــــــــــرت صــــحــ
وزارة   

ّ
أن الجمعة،  أمــس  الــروســيــة، 

الدفاع الروسية أعّدت مشروع قرار 
حــكــومــيــًا يــتــيــح إطــــالق الـــنـــار على 
حتى  »املخالفة«،  املدنية  الطائرات 
فــي حــال وجــود ركــاب على متنها، 
 
ّ
عــنــد وجـــود »تــهــديــد حقيقي« بــأن

ــيــــؤدي إلـــى  ــمــهــا املـــتـــعـــّمـــد ســ
ّ
تــحــط

ــدد كــبــيــر مــــن األشـــخـــاص  ــ مــقــتــل عـ
أو كـــارثـــة بــيــئــيــة أو تــدمــيــر مــواقــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ويــــنــــص مـــشـــروع 
ــلــــى مــجــمــوعــة  الــــــقــــــرار الــــجــــديــــد عــ
ــراءات يــتــم اتــخــاذهــا بعد  ــ ــ مـــن اإلجـ
اقتراب طائرة مجهولة من الحدود 
الروسية، بدءًا من إنذارها وإبالغها 
ــلــــب الـــهـــبـــوط،  بـــخـــطـــأ مــــالحــــي وطــ
ووصـــــــواًل إلــــى مــرافــقــتــهــا وإطــــالق 
نــيــران تــحــذرهــا، وأخــيــرًا إسقاطها 
في حال تجاهل طاقم الطائرة لكل 

ما سبق.
)العربي الجديد(
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مصر ترحل األلمانيين 

رّحــــلــــت الـــســـلـــطـــات املــــصــــريــــة، فــي 
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن أول مـــن أمــس 
ــــي مــن  ــانـ ــ ــــن األملـ ــــواطـ الـــخـــمـــيـــس، املـ
عبدالعزيز،  أصــل مصري محمود 
البالغ من العمر 23 عامًا، وعيسى 
الصباغ البالغ من العمر 18 عامًا، 
إلى أملانيا، بعد احتجازهما نحو 
ــي الــــقــــاهــــرة بــتــهــمــة  ــ ــبــــوعــــن فـ أســ
االنـــتـــمـــاء لــخــلــيــة تــكــفــيــريــة تــتــبــع 
لــتــنــظــيــم »داعــــــــش«. وقـــــال مــصــدر 
ــنـــي مـــصـــري إن الـــتـــرحـــيـــل جـــاء  أمـ
جِريت 

ُ
أ بناء على اتصاالت مكثفة 

بــن الــقــاهــرة وبــرلــن خـــال األيـــام 
املاضية.

)العربي الجديد(

البحرين ترفض 
إطالق سراح نبيل رجب 

ــبـــًا لـــأمـــم  ــلـ ــبــــحــــريــــن طـ ــــت الــ ــــضـ رفـ
املـــــتـــــحـــــدة بـــــشـــــأن إطــــــــــاق ســــــراح 
نبيل  املــعــارض  الحقوقي  الناشط 
ــررت اإلدارة  ــ )الــــصــــورة(. وبـ رجـــب 
الـــعـــامـــة ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد واألمــــن 

االقــــتــــصــــادي واإللــــكــــتــــرونــــي، فــي 
ملــدة خمس  بالسجن  الحكم  بيان، 
سنوات الصادر بحق رجب بالقول 
إنه جاء بعد »نشر تغريدات كاذبة 
ــفــــات  ــالــ ومـــــغـــــرضـــــة« تــــمــــثــــل »مــــخــ
ــا أي عــاقــة  ــهـ ــيــــس لـ ــة ولــ ــيـ ــانـــونـ قـ
التعبير«.  بحرية  بــآخــر  أو  بشكل 
وأّيدت محكمة التمييز البحرينية 
األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   31 فــــي 
املـــاضـــي حــكــمــًا بــســجــن رجــــب في 
للحرب  معارضة  تغريدات  قضية 
عــلــى الــيــمــن ومــنــتــقــدة لـــإجـــراءات 

القضائية في اململكة. 
)فرانس برس(

كرواتيا تتخلى عن 
صفقة »اف 16« مع 

إسرائيل
أعلن وزير الدفاع الكرواتي، دامير 
أمــس  مــن  أول  كيرستيسيفيتش، 
الــخــمــيــس، أن كــرواتــيــا تــخــلــت عن 
شراء 12 طائرة »اف-16« مستعملة 
مــن إنــتــاج أمــيــركــي، مــن إســرائــيــل، 
بسبب اعتراض الواليات املتحدة. 
وتــعــتــرض الــواليــات املــتــحــدة على 
ــذه ألنـــهـــا تــطــلــب  ــ عــمــلــيــة الـــبـــيـــع هـ
من  إلكترونية محدثة  أنظمة  نــزع 
الطائرات كانت إسرائيل وضعتها 

بدون موافقة أميركية.
)فرانس برس(

لبنان يشتكي االحتالل
 في مجلس األمن 

اللبنانية،  الخارجية  وزارة  دانــت 
في بيان، أمس الجمعة، »االعتداء 
السيادة  الجديد على  اإلسرائيلي 
ــر الــــقــــيــــام بـــبـــنـــاء  ــبــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ الـ
ات داخــل األراضــي  حائط وإنــشــاء
ــة فـــــي نــــقــــاط الـــتـــحـــفـــظ  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مــن  ــقـــرب  ــالـ بـ األزرق  الـــخـــط  عـــلـــى 
املستعمرة املسماة مسكاف عام«. 
ووجـــــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
بــاســيــل تــعــلــيــمــاتــه إلــــى املــنــدوبــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــدى األمــــــم املـــتـــحـــدة، 
أمــام  شكوى  لتقديم  مدللي،  آمــال 
ــن بـــشـــأن الـــخـــروقـــات  ــ مــجــلــس األمـ

البرية. اإلسرائيلية 
 )العربي الجديد(

نتنياهو يستضيف زعماء 
»فيشغراد« 

»يسرائيل هيوم«،  ذكــرت صحيفة 
ــقــــرر  ــة، أنـــــــه مـــــن املــ ــعــ ــمــ أمـــــــس الــــجــ
حـــكـــومـــة  ــيـــــس  ــ رئـ يـــســـتـــضـــيـــف  أن 
في  نتنياهو،  بنيامن  االحـــتـــال، 
شهر فبراير/ شباط املقبل، زعماء 
دول وســط أوروبــا املعروفة باسم 
دول كتلة »فيشغراد«، وهي بولندا 
في  وسلوفاكيا،  والتشيك  واملــجــر 
بن  العاقات  لتعزيز  قمة  مؤتمر 
ــذه الــكــتــلــة وبـــن االحـــتـــال،  دول هـ
خـــصـــوصـــًا فــــي مـــواجـــهـــة ضــغــوط 
أوروبـــيـــة مــحــتــمــلــة ضـــد ٍإســرائــيــل 
مــا يتعلق باالستيطان  كــل  بــشــأن 

وإبعاد حل الدولتن. 
)العربي الجديد(

وضعت رايس المسمار 
األول في نعش 

االستراتيجية األميركية 
في الشرق األوسط

القمة في 13 و14 
فبراير في بولندا الحليفة 

ألميركا وإلسرائيل

توقيت خطاب 
بومبيو يدل على أنه 
كان موجهًا لترامب 

قبل أي شخص آخر 

فرنسا تدعو إيران 
إلى الوقف الفوري 

لكل األنشطة 
المرتبطة بالصواريخ

تخبّط االستراتيجية 
األميركية 

واشنطن ــ جو معكرون

مــن وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، 
كــــــونــــــدولــــــيــــــزا رايــــــــــــــس، مــــــــــرورًا 
بـــالـــرئـــيـــس األمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
بــاراك أوباما، وصــواًل إلى وزيــر الخارجية 
الــحــالــي مــايــك بــومــبــيــو، اخـــتـــارت اإلدارات 
ــرة كــمــنــصــة  ــاهــ ــقــ األمـــيـــركـــيـــة املـــتـــعـــاقـــبـــة الــ
نفوذ   

ّ
لكن األوســـط،  للشرق  رؤيتها  لشرح 

اتجاه   يتدّرج في 
ّ

املنطقة ظل واشنطن في 
انـــحـــداري خـــال الــعــقــديــن األخــيــريــن. إدارة 
تــــرحــــل وأخــــــــرى تــــأتــــي تــنــتــقــد ســابــقــتــهــا، 
لكن خطاب  أســوأ منها.  إرثــًا  أن تترك  قبل 
بــومــبــيــو األخــــيــــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة املــصــريــة 
كان لحظة سوريالية تعبر عن فداحة هذا 
ــــدوي الســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن  الــســقــوط املـ
ــيـــو/ حــــزيــــران 2005،  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة. فــــي يـــونـ
وقــفــت كــونــدولــيــزا رايــــس فــي املــكــان نفسه 
فــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فــي الــقــاهــرة على 
أعــتــاب اســتــخــدام أو ســـوء اســتــخــدام إدارة 
للقوة  االبــن  السابق جــورج بــوش  الرئيس 
الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة لــتــحــقــيــق األهـــــداف 
األمــيــركــيــة فـــي املــنــطــقــة عــبــر غــــزو الـــعـــراق. 
ــيـــس الــــعــــراقــــي األســـبـــق،  ــرئـ كـــــان ســـقـــوط الـ
أّول تــصــدع في  صـــدام حــســن، عـــام 2003، 
جدار نظام االستبداد العربي، قبل أن تبدأ 
العراق  فــي  جنودها  جثث  تحصي  أميركا 
 وعــد 

ّ
الــجــدد أن ويكتشف تــيــار املــحــافــظــن 

البندقية،  فوهة  من  يخرج  ال  الديمقراطية 
واألهــــم مــن ذلـــك بـــدأ حينها صــعــود إيـــران 
كــقــوة إقــلــيــمــيــة تــدعــم مــجــمــوعــات مسلحة 
مــأت الــفــراغ األمــيــركــي. انــتــقــدت رايـــس في 
القاهرة، ستة  نسخة عام 2005 من خطاب 
عقود من الدعم األميركي »لاستقرار على 
حــســاب الــديــمــقــراطــيــة«، ووضـــعـــت حينها 
نــعــش االســتــراتــيــجــيــة  فـــي  املـــســـمـــار األول 
األمــيــركــيــة فــي الــشــرق األوســــط الــتــي طاملا 
ــنـــظـــام الـــعـــربـــي الــرســمــي  ــتـــمـــدت عـــلـــى الـ  اعـ

الستدامة مصالحها.

»جولة اعتذار« أوباما
ــــى الـــــــدور عــلــى  بـــعـــدهـــا بــــأربــــع ســــنــــوات، أتـ
بــــاراك أوبــامــا لــوضــع ملسته الــخــاصــة على 
ــاهــــرة، فــــي خــــطــــوة وصــفــهــا  خـــطـــابـــات الــــقــ
اعــتــذار« عن  كــانــت »جــولــة  منتقدوه بأنها 
سلوك سلفه جورج بوش العدواني. وضع 

لــتــوصــيــفــه أمــيــركــا عــلــى أنــهــا »قــــوة خــيــر« 
سماه  عما  الحديث  فترجمها  املنطقة،  فــي 
 
ّ
أن وتناسيه  للعراق،  اإلنسانية  املساعدات 
واشنطن في عهد ترامب قطعت املساعدات 
عن الفلسطينين عقابًا على رفضهم قراره 
نــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إلــى 

القدس املحتلة.
السابقة  لـــإدارة  القاسية  انتقاداته  كل  مع 
فــي أســلــوب غــيــر مــعــهــود ملــســؤول أميركي 
في زيارة خارجية، يعكس خطاب بومبيو 
مقاربة هي امتداد لعقيدة أوباما من ناحية 
الطائرات  استخدام  عبر  »داعــش«  مجابهة 
ــلـــى الـــشـــركـــاء  بـــــــدون طــــيــــار، واالعــــتــــمــــاد عـ
املحلين في امليدان وتمكن الدول الحليفة 
 
ّ
أن فــي  الــتــنــاقــض يكمن  لحماية حـــدودهـــا. 
إدارة ترامب تعتمد سياسات تتعارض مع 
هدفها املعلن في هزيمة »داعش«. فتسريع 
االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن ســـوريـــة يــصــرف 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« عن  انــتــبــاه »قـ
ل 

ّ
حملتها ضد »داعش«، للتعامل مع التوغ

 قرار 
ّ
أن الــفــرات، كما  التركي املحتمل شــرق 

ــيــــر يــجــعــل الـــبـــنـــتـــاغـــون يـــرّكـــز  تــــرامــــب األخــ
على لوجستية االنسحاب من سورية بدل 
تعزيز جهوده ملكافحة اإلرهاب في سورية 

والعراق.
أّمـــا الــتــمــايــز األكــبــر عــن أوبــامــا فــي خطاب 
بومبيو، فكان عبر رســم هــذه الــصــورة عن 
»قــوة شــر«.  »قــوة خــيــر« وإيـــران كـــ أميركا كـــ

التاريخي  التوتر  إطــار  النقاش في  أوبــامــا 
بــن أميركا والــعــالــم اإلســامــي، لكنه أمعن 
فــي اســتــخــدام الــطــائــرات بـــدون طــيــار التي 
غــالــبــًا مـــا كــانــت تــقــصــف أبـــريـــاء فـــي بــلــدان 
 لهذا الساح 

ّ
ذات أغلبية مسلمة، بحجة أن

بصمة أخف وخطرًا أقل على حياة الجنود 
األميركين. كان ألوباما هدفان في خطابه: 
فـــــّك االرتـــــبـــــاط بــــن واشـــنـــطـــن واالنـــقـــســـام 
ــراط مع  الــســنــي-الــشــيــعــي مـــن خــــال االنــــخــ
طهران لتحييد النظام اإليراني، والتوّصل 
إلى اتفاق بن الفلسطينين واإلسرائيلين 
كرمز لقدرة األميركين على إحــال السام 
فـــي املــنــطــقــة. لــكــن الــتــنــاقــض بـــن الــهــدفــن 
 تركيز إسرائيل 

ّ
أجهض كل جهوده في ظل

والــســعــوديــة على ردع إيــــران، وبــالــتــالــي لم 
الفلسطينين  مع  اتفاق  تسهيل  في  يرغبا 
طاملا لم تعِط واشنطن أولوية لردع النفوذ 
اإليــرانــي. بعد عقد من الزمن، أتــى بومبيو 
إلى القاهرة بالعقلية ذاتها، أي لاعتذار عن 
واإلعــان  السابقة  األميركية  اإلدارة  سلوك 
 
ّ
بأن تباهى  متناقضة.  إقليمية  أهــداف  عن 
انتهى«،  قد  األميركي  الــذاتــي  العار  »عصر 
لكن تناسى مدى التشابه بن إدارتي ترامب 
وأوبــامــا رغــم الضجيج في سلوك الرئيس 
انسحاب  بومبيو  انتقد  الحالي.  األميركي 
 »عندما تنسحب 

ً
أوبــامــا مــن الــعــراق، قــائــا

 
ّ

أميركا، الفوضى تأتي«، في وقت لم يجف
فيه بعد حبر قرار سحب القوات األميركية 
العام  نهاية  ترامب  الــذي وقعه  من سورية 
أن يلقي بلوم  يــريــد  كــأن بومبيو  املــاضــي، 
االنسحاب األميركي على إرث أوباما الذي 

جعل خيارات ترامب محدودة في سورية.

قوتا الخير والشر
 بـــومـــبـــيـــو وصــــــف أمــــيــــركــــا فــي 

ّ
الــــافــــت أن

عهد تــرامــب بأنها »قـــوة خــيــر« فــي الشرق 
األوســــــط، اســـتـــنـــادًا إلــــى ثــــاث حـــجـــج: أواًل 
الــعــراق من  الــقــوات األميركية فــي  تخفيض 
166,000 إلى 5,000 وهو قرار اتخذته إدارة 
الـــقـــوات العسكرية  أوبـــامـــا، وثــانــيــًا تــمــكــن 
تــنــظــيــم  ملـــحـــاربـــة  عـــلـــى األرض  األمـــيـــركـــيـــة 
»داعش« بسرعة بدون العودة إلى القيادات 
 تــرامــب 

ّ
املــدنــيــة فــي واشــنــطــن، مــع الــعــلــم أن

ــــاع جــيــمــس مـــاتـــيـــس إلـــى  ــــدفـ دفـــــع وزيــــــر الـ
االســتــقــالــة بسبب عـــدم مــوافــقــتــه عــلــى قــرار 
الثالثة  الحجة  أّمــا  مــن ســوريــة.  االنسحاب 

ــع دول 
ّ
ــن تــتــمــت ــ ــذا الـــســـيـــاق »لـ ــ ــال فــــي هـ ــ وقــ

الشرق األوسط باألمان وتحقيق االستقرار 
االقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز أحــــام شــعــوبــهــا إذا 
استمّر النظام الثوري في إيران على مساره 
الحالي«. لكن أبعد من ضجيج إدارة ترامب 
 ردعها لطهران 

ّ
في خطابها حيال إيران، فإن

يختصر على عقوبات أميركية على النظام 
ال تتمتع بإجماع دولي. وكام بومبيو عن 
كيف تدعم إدارة ترامب »تعزيز التحالفات 
ــاء تـــحـــالـــفـــات جـــديـــدة«  ــنــ طـــويـــلـــة األمــــــد وبــ
فيثير االســتــغــراب بــــدوره، فــي وقـــت تركت 
فيه حلفاءها األكــــراد فــي الــعــراق وســوريــة 
يواجهون قدرهم، وكاهما اآلن منخرط في 
حوار مع موسكو، وربما مع طهران قريبًا، 
إليجاد بديل عن الترّدد في الدعم األميركي. 
واألنــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن 
تـــواجـــه مــعــضــلــة االنـــحـــيـــاز إلســـرائـــيـــل ضد 
إيـــــران، فــيــمــا تــقــوم إدارة تـــرامـــب تــدريــجــيــًا 
بــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــذلـــك ال 
تــعــكــس خــطــابــات إدارة تـــرامـــب املــنــاهــضــة 
إليران تقاسم النفوذ املستمر بن واشنطن 

وطهران في كل من العراق ولبنان.

خطاب موجه لترامب؟
ــه بـــومـــبـــيـــو،  ــ ــالـ ــ ــــد مـــــن تـــفـــاصـــيـــل مـــــا قـ ــعـ ــ أبـ
تــوقــيــت هــــذا الـــخـــطـــاب يــــدل عــلــى أنــــه كــان 
موجهًا لترامب قبل أي شخص آخــر. وزير 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي الــعــاجــز عــن مواجهة 
رئــيــســه حـــول االنــســحــاب مــن ســـوريـــة، قــّرر 
توجيه رسالة علنية ينتقد فيها انسحاب 
 ليس هناك 

ّ
أوباما من العراق ألنه يدرك أن

شيء يكرهه ترامب أكثر من مقارنته بسلفه. 
لم يحدث في التاريخ األميركي الحديث أن 
هذا  إلــى  رهينة  الخارجية  السياسة  كانت 
الــحــاكــمــة.  لــلــديــنــامــيــة داخــــل اإلدارة  الـــحـــّد 
وبعد رحيل جيمس ماتيس عن البنتاغون، 
ســيــتــنــافــس بــومــبــيــو فــــي األشــــهــــر املــقــبــلــة 
القومي جــون بولتون،  األمــن  مــع مستشار 
انــــتــــبــــاهــــه، فــي  ــفــــت  ــــب ولــ ــرامـ ــ لـــكـــســـب وّد تـ
األميركية  السياسة  على  للتأثير  محاولة 
 بــولــتــون، 

ّ
فــي املــنــطــقــة. ولــســخــريــة الــقــدر أن

ر غزو العراق عام 2003، أصبح يعتبر 
ّ
منظ

»الــعــقــانــي« املتبقي إلنقاذ  الــصــوت  الــيــوم 
السياسة األميركية في سورية.

واألهم من ذلك، مهما كانت نوايا بومبيو 

ــع أنــــه خـــســـر مــع  ــواقــ فـــي هــــذا الـــخـــطـــاب، الــ
بولتون مصداقيتهما في الشرق األوسط، 
ولـــم يــعــد أي مـــســـؤول فـــي املــنــطــقــة يعتقد 
أنـــهـــمـــا يـــتـــحـــدثـــان نـــيـــابـــة عــــن تــــرامــــب. كــل 
إيـــــــران مــنــذ  ــة وردع  كـــامـــهـــمـــا عــــن ســــوريــ
العام املاضي محته تصريحات ترامب عن 

االنسحاب من سورية. 
ــرامــــب  يـــعـــقـــد تــ ــه كـــــــان األجــــــــــدى أن  ــلــ ــعــ ولــ
الــقــومــي لتحديد  اجــتــمــاعــًا ملــجــلــس األمــــن 
مــصــيــر مــقــاربــة إدارتــــه حــيــال ســوريــة قبل 
املــنــطــقــة للتخّبط  إلـــى  ــال مــســتــشــاريــه  إرســ
فــي املــواقــف مــن عاصمة إلــى أخــرى، بــدون 
املــوقــف،  فــي  أو وضـــوح  رســائــل متماسكة 
فــي وقــت أّكـــد فــيــه مــســؤول فــي البنتاغون 
ــاب مــــن ســــوريــــة فــي  ــحــ ــســ ــار االنــ ــدء مــــســ ــ بــ
تصريح لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
قال فيه: »نحن ال نأخذ أوامر من بولتون«. 
وباإلضافة إلى تهميش مستشاريه، تزداد 
عــزلــة تــرامــب فــي الــداخــل األمــيــركــي وعلى 
شرح  بومبيو  ومحاوالت  الدولي،  املسرح 
قــرارات ترامب والحّد من ضررها لن تنقذ 

الرئيس األميركي من نفسه.

خطاب بومبيو في القاهرة: 
محاولة لحماية ترامب من نفسه

كالم بومبيو عن »التحالفات طويلة األمد« يثير االستغراب )أندرو رينولدز/فرانس برس(

)Getty /ترقب لمرحلة جديدة من المواجهة اإليرانية األميركية )ماجد سعيدي

القاهرة  من  األخير  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  خطاب  كان 
الستراتيجية  المدوي  السقوط  فداحة  عن  تعبر  سوريالية  لحظة 
واشنطن في الشرق األوسط، في ظّل التشتت والتصريحات المتناقضة 

والمسافة الكبيرة بين المعلن والمنّفذ على أرض الواقع

الحدث

للسام واالزدهار واألمن واالستقرار في 
املنطقة، وهي ضرورية ملواجهة التهديد 
األعـــظـــم الــوحــيــد لــاســتــقــرار اإلقــلــيــمــي: 
اإلدارة  تـــعـــول  وال  اإليــــــرانــــــي«.  ــام  ــنـــظـ الـ
األمــيــركــيــة عــلــى جــمــع دول املنطقة ضد 
إيـــران فقط بــل كذلك تــراهــن على حــدوث 
تــوتــر إضـــافـــي فـــي الــعــاقــات األوروبـــيـــة 
االتحاد  فرض  بعد  اإليرانية، خصوصًا 
األوروبي قبل أيام عقوبات على طهران، 
مــؤامــرات  بتدبير  اتــهــامــهــا  خلفية  عــلــى 
ضـــد شــخــصــيــات مــعــارضــة إيــرانــيــة في 
الدنمارك وفرنسا. وفي السياق، حرصت 
املــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، 
ــيــــس فـــــــون ديـــــــر مـــــــــول، فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــيــ أنــ
ــــران بــأن  صــحــافــي أمــــس، عــلــى تــذكــيــر إيـ
»البرنامج الصاروخي اإليراني ال يتفق 

مع قرار مجلس األمن الدولي رقم 223«.
ــافـــت أن فــرنــســا »تـــدعـــو إيـــــران إلــى  وأضـ
الــوقــف الـــفـــوري لــكــل األنــشــطــة املرتبطة 
بــــالــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة الــــتــــي يــمــكــن 
أن تــحــمــل أســلــحــة نـــوويـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي تــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا 
الصواريخ البالستية«، وذلك بعد إعان 
الرئيس اإليراني حسن روحاني أول من 
أمس أنه سيتم إرسال قمرين صناعين 
ــــخ  ــواريـ ــ إلـــــــى الــــفــــضــــاء بــــاســــتــــخــــدام صـ
مصنوعة في إيــران، األمر الذي اعتبرته 

واشنطن قبل أيام بأنه »استفزازي«.
نذر التطورات بأن املرحلة املقبلة 

ُ
وفيما ت

ــام خـــيـــارات مـــحـــدودة،  ــ ســتــضــع إيـــــران أمـ
رفض املتحدث باسم الخارجية اإليرانية، 
االتهامات  الجمعة،  أمــس  قاسمي،  بهرام 
التي وجهها بومبيو إليران من القاهرة، 
مؤكدًا بأن »السبيل الذي انتهجه النظام 
ــتـــطـــرف ال يـــخـــدم مــصــلــحــة  األمـــيـــركـــي املـ
أميركا«. ولفت إلى أن »الواليات املتحدة، 
الحالي، وبسبب  املتطرف  النظام  خاصة 
ــلـــشـــعـــب اإليـــــرانـــــي  ــل لـ ــفـــحـ ــتـ عـــــدائـــــه املـــسـ
اإلدارة  إجـــــــــــراءات  لـــجـــمـــيـــع  ومـــخـــالـــفـــتـــه 
الـــســـابـــقـــة لـــــه، وإثــــــر اســـتـــغـــالـــه مــــن قــبــل 
محافل سيئة الصيت وفاشلة، وانخداعه 
ــيـــات خـــاصـــة، قـــد انــتــهــج  ــوبـ ــارات ولـ ــيـ ــتـ بـ
فيه  أي مصلحة  تــصــور  يمكن   ال 

ً
ســبــيــا

ــه فــــإن »هــــذا الــنــظــام قد  ــرأيـ ألمـــيـــركـــا«. وبـ
ــاق شـــامـــل ومــــشــــروع كـــان  ــفــ ــن اتــ خـــــرج مــ
وبسبب  اآلن،  وهــو  مــفــاوضــات،  حصيلة 
عدم قدرته على العثور على بديل له، قد 
أصيب بنوع من اليأس والغضب املزمن«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس 
برس، رويترز(

ــو مــن أبـــرز عــواصــم أوروبـــا  ذلـــك أن وارســ
والخاضعة  إلســرائــيــل،  الحليفة  الشرقية 
لحكم اليمن واليمن املتطرف في أوروبا، 
واملــتــحــمــســة لــلــغــايــة ملـــعـــاداة الــجــمــهــوريــة 

اإلسامية.
ــذي وصـــــل أمـــــس إلـــى  ــ ــ ــال بـــومـــبـــيـــو، الـ ــ ــ وقـ
البحرين قبل أن ينتقل إلــى اإلمـــارات، في 
ــار جــولــتــه الــتــي قـــادتـــه حــتــى اآلن إلــى  إطــ
األردن والعراق ومصر أيضًا، إن الواليات 
املتحدة »تضاعف« جهودها للضغط على 
إيران وتسعى إلقناع حلفائها في املنطقة 
»داعــش«.  تنظيم  بمحاربة  ملتزمة  بأنها 
ــــال جـــولـــتـــه رســـالـــة  ويـــحـــمـــل بــومــبــيــو خـ
الـــــدول الخليجية  إلــــى  واضـــحـــة تــحــديــدًا 
مفادها بأن الخافات، تحديدًا بعد األزمة 
قطر،  ضــد  املفتعلة  اإلمــاراتــيــة  السعودية 
نحى جانبًا، بما يسمح بتشكيل 

ُ
يجب أن ت

»ناتو عربي« يجمع الدول الخليجية إلى 
جانب مصر واألردن في تحالف عسكري 

ملواجهة تهديدات إيران.
ضمن هذا السياق، قالت وزارة الخارجية 
األمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان صــــدر مـــع مـــغـــادرة 
البحرين،  إلــى  فــي طريقه  بومبيو ملصر 
ــــي ســــاح  ــامـــــس فــ ــ ــــخـ ــول الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــر األسـ ــقــ مــ
البحرية األميركية، إن شراكات الواليات 
املـــتـــحـــدة مــــع أعــــضــــاء مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
ــداف  ــ ــة لــتــحــقــيــق أهـ ــمـ الــخــلــيــجــي »حـــاسـ
إقــلــيــمــيــة مــشــتــركــة، وهـــي هــزيــمــة داعــش 
الراديكالي  اإلرهاب اإلسامي  ومواجهة 
وحــــمــــايــــة إمــــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة الـــعـــاملـــيـــة 
ــــي«. وفــيــمــا  ــرانــ ــ ــــدوان االيــ ــعـ ــ وتــقــلــيــص الـ
ــة املــفــتــعــلــة ضـــد دولــــة قطر  ــ تــعــرقــل األزمـ
أي تحركات في هــذا اإلطــار، قالت وزارة 
مجلس  دول  »إن  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة 
الفقري  الــعــمــود  الخليجي هــي  الــتــعــاون 

أكبر  املــتــحــدة حــشــد  الـــواليـــات  تستعجل 
عــدد مــن الـــدول، ليس فــي الــشــرق األوســط 
فــحــســب، بـــل حــــول الـــعـــالـــم، فـــي مــواجــهــة 
إيـــــران، بــالــتــزامــن مــع بـــدء انــســحــابــهــا من 
سورية، أو إعادة انتشارها هناك، تمهيدًا 
فــي مــحــاولــة إليــصــال رسالة  لانسحاب، 
واضحة مفادها بأن استراتيجيتها تجاه 
املنطقة ستنفذ بشكل متتابع، في موازاة 
بتشكيل  األميركية  اإلدارة  حلم  صعوبة 
»نــاتــو عــربــي« عسكري ضــد طــهــران. وما 
اســتــقــالــة املــبــعــوث األمــيــركــي إلــــى األزمــــة 
يــومــن،  قــبــل  زيــنــي،  أنــطــونــي  الخليجية، 
ــفــــاق مــــشــــروع ذلـــك  ســـــوى دلـــيـــل عـــلـــى إخــ
»الــنــاتــو الــعــربــي«، وقـــد قـــال زيــنــي نفسه 
إنــه غير مقتنع بــجــدواه. ولــم تكد تمضي 
ســـاعـــات عــلــى تــحــديــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
األمــيــركــي، مايك بومبيو، فــي خطابه في 
ــن أمـــــس، مـــامـــح املــرحــلــة  الـــقـــاهـــرة أول مـ
أولــويــة مواجهة  تــتــصــدرهــا  الــتــي  املقبلة 
أعلن  املنطقة، حتى  فــي  إيــــران ووكــائــهــا 
أمس الجمعة، أن الواليات املتحدة تستعد 
لتنظيم قمة دولية في بولندا في 13 و14 
فبراير/ شباط املقبل، ستركز على النفوذ 
اإليــــرانــــي فـــي الـــشـــرق األوســـــــط. وأوضــــح 
بومبيو، في مقابلته مع القناة األميركية 
»فوكس نيوز« خال جولة يقوم بها في 
الـــشـــرق األوســــــط تـــهـــدف لــطــمــأنــة حــلــفــاء 
الواليات املتحدة، بعد قرار الرئيس دونالد 
ترامب املفاجئ بسحب قواته من سورية، 
أنـــه ســيــتــم جــمــع »عـــشـــرات الـــــدول مـــن كل 
العالم«. وبحسب الوزير األميركي  أنحاء 
الشرق  »اســتــقــرار  القمة ستركز على  فــإن 
األوســـــط والـــســـام والــحــريــة واألمـــــن هنا 
ــذا يتضمن عنصرًا  فــي هـــذه املــنــطــقــة، وهـ
مهمًا هو التأكد أن إيران ال تمارس نفوذًا 
مــزعــزعــًا لــاســتــقــرار«. وال يــبــدو اخــتــيــار 
بــولــنــدا الحــتــضــان الــقــمــة مــجــرد صــدفــة، 

قمة دولية لمواجهة إيران
بولندا محطة جديدة للجبهة األميركية

تشكل القمة الدولية 
المرتقبة في فبراير/ 
شباط المقبل أحدث 
المحاوالت األميركية 

للحشد ضد إيران 
ومحاولة تحجيم 

نفوذها
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مئوية خاشقجي في الكونغرس: المحاسبة لآلمر بقتله
واشنطن ــ فكتور شلهوب

بــعــد مــائــة يـــوم عــلــى جــريــمــة قــتــل الــصــحــافــي 
الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي داخــــل قنصلية 
باده في إسطنبول، جدد مشرعون أميركيون 
ــنـــطـــن بــتــحــمــيــل الــســعــوديــة  مــطــالــبــتــهــم واشـ
ــأن  ــة هــــــذه الـــجـــريـــمـــة، وتــــعــــهــــدوا بـ ــيـ مـــســـؤولـ
يتحرك الكونغرس إذا لم تحرك إدارة الرئيس 
 ولــي 

ّ
تــــرامــــب ســـاكـــنـــًا، ال ســيــمــا وأن ــد  ــالــ دونــ

الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بــن ســلــمــان، يظهر 
 حملة القمع التي 

ً
وكــأنــه لــم يــرتــدع، مــواصــا

يــقــودهــا فــي بــــاده. وتــحــدث أكــثــر مــن 12 من 

الــشــيــوخ والـــنـــواب، وبينهم  أعــضــاء مجلسي 
رئيسة  تتقدمهم  وجمهوريون،  ديمقراطيون 
فعالية  فــي  بيلوسي،  نانسي  الــنــواب  مجلس 
نظمت الخميس، بمجمع الكونغرس لاحتفاء 
بحرية الصحافة وتأبن خاشقجي بمناسبة 
مــرور مئة يوم على مقتله، إضافة إلى تكريم 
ذكـــرى أكثر مــن 50 صحافيًا آخــر قتلوا حول 
املــاضــي. كما شــارك في الفعالية  العالم العام 
 عن ناشر 

ً
نشطاء وصحافيون وكتاب، فضا

ــان، الــذي  جــريــدة »واشــنــطــن بــوســت«، فـــراد ريـ
فــي جريمة  بفتح تحقيق  الــكــونــغــرس  طــالــب 
ــة املــــــســــــؤول عـــنـــهـــا،  ــبــ ــاســ ــحــ خـــاشـــقـــجـــي و»مــ

د تسليط الضوء على الحقيقة 
َ

كصحافي »نش
وممارسة حرية الكلمة من موقع غير املتوافق 
مــع حــكــومــتــه، بــمــا أدى إلـــى مــقــتــلــه«، وفـــق ما 
ذكرت السناتور آمي كلوبوتشار، التي شددت 
لــة أي مــســؤول عــن هذه  على »ضــــرورة مــســاء
الجريمة«. وقد غمز أكثر من متحّدث من زاوية 
البيت األبيض الذي »يصف الصحافة بأنها 
الصحافين  يــعــّرض حياة  بما  الشعب،  عــدو 
فان هولن،  السناتور كريس  للخطر«، حسب 
ــًا عـــلـــى ضـــــــرورة »املــطــالــبــة  ــّدد أيـــضـ ــ ــــذي شــ الــ
أّكــد  بـــدوره،  فــي قضية خاشقجي.  بالعدالة« 
النائب آدم شيف، رئيس لجنة االستخبارات 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد، وأحــــد منظمي 
 »العدالة لن تنسى... عملية القتل 

ّ
الفاعلية، أن

البربرية« التي تعّرض لها خاشقجي. 
وعلى الرغم من النقمة الدولية التي أحدثها 
مــقــتــل خــاشــقــجــي، عــلــى الــــريــــاض وال سيما 
على ولــي عهدها، محمد بن سلمان، تستمر 
آلة القمع السعودية بالعمل بأعلى وتيرتها، 
ويواصل بن سلمان، الدفع قدمًا بحملة قمع 
املعارضن، كما أنه ال يزال على اتصال منتظم 
بــســعــود الــقــحــطــانــي، مــســتــشــاره اإلعـــامـــي، 
واملتهم بأنه العقل املخطط واملدبر للجريمة، 
وفــــق مـــا كــشــفــتــه مـــصـــادر مــطــلــعــة ســعــوديــة 

وأميركية لصحيفة »واشنطن بوست«.
ونــقــل كــاتــب الــتــقــريــر فـــي الــصــحــيــفــة، ديــفــيــد 
اغناسيوس، عن هذه املصادر، تأكيدها أن بن 
أو  املندفع،  تغيير سلوكه  من  وبــداًل  سلمان، 
إظهار إشارات بأنه تعلم الدرس من تداعيات 
تــــأمــــل اإلدارة  كــــانــــت  كـــمـــا  قـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي، 

والتصدي ألي دولة تحاول عرقلة ذلك«. وعّبر 
الــديــمــقــراطــيــون عـــن أســفــهــم لــعــدم صــــدور رّد 
تــرامــب على مقتل خاشقجي،  إدارة  مــن  قــوي 
قائلن إن الروابط االستراتيجية أو التجارية 
مـــع الــســعــوديــة يــجــب أال تــنــتــصــر عــلــى القيم 
الديمقراطية مثل حرية التعبير. وقالت رئيسة 
قررنا  »إذا  بيلوسي:  نانسي  الــنــواب  مجلس 
التي  البيانات  تتخطى  التجارية  املصالح  أن 
نــصــدرهــا واألفـــعـــال الــتــي نــقــوم بــهــا، فيتعن 
كــل ما  فــقــدنــا  بــأنــنــا  ــتـــراف  علينا حينئذ االعـ
 أن »املوقع 

ً
لدينا من سلطة أخاقية«، مضيفة

االستراتيجي )للمملكة( ال يعطي إجازة للقتل 
الذي كان بمثابة استهداف لحريتنا«.

والكلمات  املـــداخـــات  مختلف  تقاطعت  وقـــد 
ــاط عـــــــــدة، تــــمــــحــــورت حـــــــول حـــريـــة  ــ ــقـ ــ ــد نـ ــنــ عــ
الــصــحــافــة والــتــضــامــن مـــع شــهــدائــهــا الــذيــن 
تـــصـــّدر خــاشــقــجــي قــائــمــتــهــم لــلــعــام املــاضــي، 
مــع الــتــشــديــد عــلــى »وجــــوب تــدفــيــع املــســؤول 
السعودية   

ّ
فــإن الثمن، وإال  الجريمة  عن هــذه 

مقبول«،  غير  وهـــذا  تملكنا،  وكــأنــهــا  تصبح 
كما قال النائب الديمقراطي توم ماليونسكي.
وتـــنـــاول مــعــظــم املــتــحــدثــن ســيــرة خاشقجي 

األمــيــركــيــة، يــواصــل كما يــبــدو أســلــوب حكمه 
يشنها  التي  القاسية  والحملة  االســتــبــدادي، 
بحق املعارضن. وقال مصدر أميركي، التقى 
أخيرًا ولي العهد السعودي، إن »األخير يشعر 
فــي الــداخــل بثقة كــبــيــرة، وبــأنــه يسيطر على 
زمـــام األمــــور«، موضحًا أنــه »طــاملــا أن قاعدة 
بن سلمان بأمان، فإنه متأكد من أن ال شيء 
مــصــدر  ــه«. ورأى  بــ األذى  يــلــحــق  أن  بــإمــكــانــه 
بريطاني يعتبر من أكثر املصادر البريطانية 
املتابعة للشأن السعودي خبرة، أن بن سلمان 
»لــم يــتــأدب أبـــدًا مما حــصــل. وهـــذا أمــر مقلق 

للحكومات الغربية«.
وبــحــســب املـــصـــادر األمــيــركــيــة والــســعــوديــة، 
فــإن بــن ســلــمــان، ال يـــزال يــتــواصــل مــع سعود 
مصدر  وقــال  استشارته.  ويطلب  القحطاني، 
سعودي إن األخير عقد أخيرًا أيضًا اجتماعًا 
ــريــــاض بـــنـــائـــبـــيـــه الــكــبــيــريــن  ــالــ ــه بــ ــزلـ ــنـ فــــي مـ
العاملن في مركز الدراسات وشؤون اإلعام 
التابع للقصر امللكي السعودي، واملركز الذي 
كـــان يــديــره حــتــى وفـــاة خــاشــقــجــي. وبحسب 
املــصــدر كــذلــك، فــإن القحطاني قــال ملساعديه 
السابقن خال اللقاء: »لقد ألقي باللوم علي، 

واستخدمت ككبش فداء«.
ورأى املـــصـــدر األمــيــركــي الــــذي الــتــقــى أخــيــرًا 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، أن الــقــحــطــانــي »يــمــســك 
الكثير مــن املــلــفــات، ولـــذا فــإن فــكــرة أن يحدث 
قــطــع مــعــه بــشــكــل راديـــكـــالـــي غــيــر واقـــعـــيـــة«. 
وبحسب مصدر سعودي، فإن القحطاني قام 
أخيرًا برحلتن إلى اإلمارات، علمًا أنه يفترض 

أن يخضع لاعتقال املنزلي في الرياض. )Getty/طالب ريان الكونغرس بفتح تحقيق في جريمة خاشقجي )مارك ويلسون

متابعة

واشنطن بوست: بن سلمان 
ال يزال على اتصال منتظم 

بسعود القحطاني

التقارب الموريتاني اإليراني: ابتزاز للمحور السعودي؟

نواكشوط ــ أحمد ولد سيدي

ـــر الـــدفـــاع اإليــــرانــــي، أمــيــر  ــارة وزيـ ــ ــر زيـ تــعــبِّ
ــــن إلـــــــى نــــواكــــشــــوط،  ــــومـ ــبــــل يـ حــــاتــــمــــي، قــ
العزيز،  عبد  ولــد  محمد  بالرئيس  ولــقــاؤه 
عــن االهــتــمــام اإليــرانــي بــهــذا البلد العربي 
ــقــــي، والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز عـــاقـــات  األفــــريــ
الــتــعــاون األمــنــي املــشــتــرك، عــلــى الــرغــم من 
تــخــنــدق نــواكــشــوط ضــمــن الــتــحــالــف الـــذي 
ــعــــادي  ــقــــوده الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات واملــ تــ
إليــران. وترجمت الزيارة األولى من نوعها 
كبيرًا  إيرانيًا  اهتمامًا  إيــرانــي  دفــاع  لوزير 
بــتــطــويــر وتــعــزيــز عــاقــات مــع مــوريــتــانــيــا، 
إذ شدد حاتمي على أهمية تعزيز عاقات 
طهران مع نواكشوط، ومن خالها مع القارة 
أن طهران  إلــى  الفــتــًا  عـــام،  األفريقية بشكل 
ترى في عاقاتها مع القارة األفريقية أهمية 
األفضل.  نحو  تسير  أن  إال  يمكن  ال  كبيرة 

وقال وزير الدفاع اإليراني، في تصريحات 
صحافية بعيد لقائه بالرئيس املوريتاني، 
إنه نقل رسالة شفهية من الرئيس اإليراني 
الثنائية  بالعاقات  تتعلق  روحاني  حسن 
بن البلدين وسبل تطويرها، مشيرًا إلى أن 
الــعــاقــات تحظى باهتمام خــاص في  هــذه 
السياسة الخارجية اإليرانية، خاصة فيما 

يتعلق بقضايا الدفاع املشترك.

رهينة السياسات السعودية
وبــحــث وزيــــر الـــدفـــاع اإليـــرانـــي مـــع نظيره 
املـــوريـــتـــانـــي الـــفـــريـــق مــحــمــد ولـــــد الــشــيــخ 
ــــي، ســــبــــل تـــعـــزيـــز  ــزوانــ ــ ــغــ ــ مـــحـــمـــد أحــــمــــد الــ
الــتــعــاون الــعــســكــري واألمــنــي بــن البلدين. 
كما أكــد الضيف اإليــرانــي أنــه نظرًا ألهمية 
ــع الـــجـــغـــرافـــي ملـــوريـــتـــانـــيـــا بــالــنــســبــة  ــوقــ املــ
لــكــافــة املـــجـــاالت، فـــإن بــــاده ستبحث آفــاق 
التعاون الثنائي املشترك وسبل تطوير تلك 
العاقات إلى ما هو أفضل، على حد تعبير 
ــيـــس تــحــريــر  الــــوزيــــر اإليـــــرانـــــي. وبـــــــرأي رئـ
وكــالــة األخــبــار املستقلة، أحمد ولــد محمد 
املصطفى، في حديث مع »العربي الجديد«، 
فإن أبرز دالالت زيارة وزير الدفاع اإليراني 
إلى نواكشوط هي »تلويح موريتانيا بورقة 
فــي وجه  إيـــران  مــع  الدبلوماسية  العاقات 
)الــســعــوديــة واإلمـــــارات(،  الخليجية  الـــدول 
وهي الدول التي تحالفت معها موريتانيا، 
بــل تــحــول الــدبــلــومــاســيــة املــوريــتــانــيــة إلــى 
من  أكثر  منذ  السعودية  لأجندات  رهينة 

سنتن بعد حصار دولة قطر«.

رد جميل لنواكشوط؟
واعــتــبــر ولـــد مــحــمــد املــصــطــفــى أن »نــتــائــج 
لأجندة  املوريتانية  الدبلوماسية  ارتهان 
املـــتـــوقـــع، بـــل ظهر  الــســعــوديــة كـــانـــت دون 
ى في 

ّ
جليًا أنها غير إيجابية، وهو ما تجل

ــــداث، مــن أبــرزهــا زيــــارة ولــي  عـــدد مــن األحـ
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــى 
نواكشوط، والتي كانت خاطفة ونتائجها 
أهمية وعد  تفهمنا عدم  إذا  معدومة جدًا، 
بن سلمان ببناء مستشفى باسم والده في 

نواكشوط«. 
ــد املـــصـــطـــفـــى إلـــــــى أن  ــمـ وأشــــــــــار ولـــــــد مـــحـ
»مــــوريــــتــــانــــيــــا تـــــريـــــد مــــــن خــــــــال تــفــعــيــل 
 مــن 

ً
عــــاقــــاتــــهــــا مـــــع إيـــــــــران أن تــــذكــــر كــــــا

الــســعــوديــة واإلمـــــارات بـــأن هـــذه الــعــاقــات 
قــرن، وتعزيزها ال يحتاج  ربــع  قائمة منذ 
إلـــى كــثــيــر مـــن الــعــمــل نــظــرًا لــرغــبــة طــهــران 
الجميل  لــرد  الــدائــم  ذلــك، واستعدادها  فــي 
ــة عــلــى  ــريـــصـ ــلـــت حـ ــتــــي ظـ ــنــــواكــــشــــوط، الــ لــ
عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع بــشــار األســد 
حليف إيران في سورية«. مع العلم أن أنباء 
عـــدة تــحــدثــت عـــن أن الــرئــيــس املــوريــتــانــي 

يستعد لزيارة سورية خال فترة وجيزة، 
الحكومة، سيدي  باسم  املتحدث  كــان  وإن 
محمد ولد محم، قد أعلن أول من أمس أن 
»الرئيس ولد عبد العزيز، لم يتخذ بعد أي 

قرار بزيارة دمشق«.

اللعب على أكثر من حبل
وأّكــــد الــصــحــافــي نــفــســه أن الــدبــلــومــاســيــة 
األخيرة  السنوات  في  امتازت  املوريتانية 
بالتحرك على أكثر من طرف، واللعب على 
أكــثــر مــن حــبــل، الفــتــًا إلــى أن الــزيــارة التي 
تـــم الـــحـــديـــث عــنــهــا لـــولـــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي، 
محمد بــن زايـــد، إلــى مــوريــتــانــيــا قــد خفت 
ــبــــدو ضــمــن  ــا يــ ــ ــا ولــــــم تـــعـــد عـــلـــى مـ ــ ــرهـ ــ ذكـ
أولــــويــــات اإلمــــاراتــــيــــن، كـــمـــا أن الــتــمــثــيــل 
الــقــمــة العربية  ــاراتـــي فــي  الــســعــودي واإلمـ
املستوى  كــان دون  األخــيــرة في نواكشوط 
املــطــلــوب مــقــارنــة مــع تمثيل بــعــض الـــدول 
العربية األخـــرى، وهــي رســائــل سلبية من 
تــزال  مــوريــتــانــيــا وال  تلقفتها  الــــدول   هـــذه 

تحتفظ بها.
ويـــــرى الـــعـــديـــد مـــن املــتــابــعــن أن مــلــف ما 
يــســمــى »الــتــشــيــع فـــي مــوريــتــانــيــا« يشكل 
ــدوام أبــــرز الــعــراقــيــل الــتــي تصطدم  ــ عــلــى الـ
بها العاقات الدبلوماسية بن موريتانيا 
وإيــــــران، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تــكــون عــراقــيــل 
ســـهـــلـــة يـــمـــكـــن لـــلـــطـــرفـــن الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا، 
وتــتــحــول فــي الــغــالــب إلـــى وســيــلــة للتدخل 
عاقاتهما  لتحديث  واإلمــاراتــي  السعودي 

بموريتانيا.

تحليل

زيارة محمد بن سلمان إلى 
نواكشوط كانت خاطفة 

ونتائجها معدومة جدًا

تبدو زيارة وزير الدفاع 
اإليراني إلى موريتانيا، 

قبل يومين، رسالة إيرانية 
موريتانية مشتركة 
للمحور السعودي 

اإلماراتي، المعروف 
بهيمنته على نواكشوط
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ميركل: نتحمل 
مسؤولية 

جرائم النازية في اليونان 
ــارة األملــــانــــيــــة  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ صـــــرحـــــت املـ
أنــجــيــا مــيــركــل )الــــصــــورة(، أمــس 
لــهــا  زيــــــــارة  ــــال أول  ــة، خــ ــعـ ــمـ الـــجـ
 أملانيا 

ّ
بـــأن أثــيــنــا مــنــذ 2014،  إلـــى 

ــة  ــيـ ـــل مـــســـؤولـ ــامـ ــكــ ــالــ »تــــتــــحــــمــــل بــ
النازيون  ارتكبها  الــتــي  الــجــرائــم« 

خال  ميركل  وسعت  اليونان.  في 
زيارته إلى تهدئة األجواء املتوترة 
البلدين منذ األزمــة اليونانية  بني 
 دعمًا من 

ّ
)2010-2014(، وأكــدت أن

بــرلــني ألثــيــنــا ســيــعــود »بــالــفــائــدة 
على البلدين«.

)فرانس برس(

فرنسا تتوقع تعبئة
أكبر للمحتجين اليوم

ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــعــــت الــــســــلــــطــــات الـ تــــوقــ
ــر ملــحــتــجــي  ــبــ مـــســـتـــوى تـــعـــبـــئـــة أكــ
حــركــة »الـــســـتـــرات الــصــفــر«، الــيــوم 
ـــاء  ــحــ ــ ــلــــف أنـ ــتــ ــت، فـــــــي مــــخــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ الــ
ــتــــاســــع  الــــــبــــــاد فــــــي األســـــــبـــــــوع الــ
لــاحــتــجــاجــات. وقـــال املــديــر الــعــام 
الــوطــنــيــة، إريـــك مــورفــان،  للشرطة 
ــه فــي  ــ إلذاعـــــــة فـــرنـــســـا الــــدولــــيــــة، إنـ
مــجــمــل فـــرنـــســـا »نـــتـــوقـــع احــتــمــال 
الــعــودة إلــى مستوى تعبئة شبيه 
بما كــان قبل عيد املــيــاد«. بــدوره، 
قـــال قــائــد شــرطــة بـــاريـــس، ميشال 
الــتــعــبــئــة   

ّ
أن »نـــعـــتـــقـــد  ــاش،  ــبــ ــلــ ديــ

ــانــــت عــلــيــه  ــا كــ ــمـ ــر مـ ــبــ ــكـــون أكــ ــتـ سـ
العاصمة، وأن  السبت املاضي في 
يتخذ سلوك املجموعات املشاركة 

طابعًا أكثر تشددًا«.
)فرانس برس(

بولتون يختار نائبًا له 
ــار مـــســـتـــشـــار األمــــــن الــقــومــي  ــتــ اخــ
ــــون بـــولـــتـــون نــائــبــًا  ــركــــي جــ ــيــ األمــ
ــز  ــارلــ ــو تــــشــ ــ ــ ــه أمـــــــــس هـ ــ ــ ــدًا لـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــم مــنــذ  ــديــ ــقــ كـــــوبـــــرمـــــان، زمــــيــــلــــه الــ
عــهــد إدارة الــرئــيــس ريـــغـــان. وقــال 
ــي بـــيـــان إن كـــوبـــرمـــان  ــتـــون فــ ــولـ بـ
كان مستشاره ألكثر من 30 عامًا، 
مضيفًا أن »خبرة تشارلي املمتدة 
في مجاالت الدفاع والسيطرة على 
األســلــحــة والـــطـــيـــران ســتــســهــم في 
أجـــنـــدة الــرئــيــس تـــرامـــب الــخــاصــة 

باألمن القومي«.
)أسوشييتد برس(

روسيا تنفي مقايضة 
جواسيس

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
ــه ال تـــوجـــد أي  ــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إنـ
مقايضة  ترتيب  بــشــأن  مناقشات 
ــــس تـــشـــمـــل  ــيـ ــواســـ ــ ـــجـ ــلــــة لــ مــــحــــتــــمــ
البحرية  بمشاة  السابق  الجندي 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــــــول ويـــــــــــان الـــــــذي 
احتجزته موسكو في 28 ديسمبر/ 
ــي، ووصـــفـــت  ــاضــ املــ األول  كــــانــــون 
التكهنات بمثل هذا االتفاق بأنها 
»أخــبــار كـــاذبـــة«. وقــالــت املتحدثة 
الروسية،  الخارجية  وزارة  بــاســم 
ماريا زخاروفا، إنه سيتم السماح 
لدبلوماسيني من بريطانيا وكندا 
ــثـــــاث الـــتـــي  ــ ــــدا )الــــــــــدول الـ ــنـ ــ ــرلـ ــ وأيـ
يحمل جنسيتها أيضًا( باالتصال 
ــه بــــاإلطــــار  ــتـ ــفـ بــــويــــان فـــيـــمـــا وصـ

الزمني املتفق عليه.
)رويترز(

مادورو يبدأ والية ثانية

الفنزويلي نيكوالس  الرئيس  أّدى 
ــورة(، الــخــمــيــس،  ــ ــ ــــصـ ــ مـــــــــادورو )الـ
ــة  الــيــمــني الـــدســـتـــورّيـــة لــيــبــدأ واليـ
رئاسّية من سّت سنوات يعتبرها 
قــســم مـــن املــجــتــمــع الــــدولــــي، وفــي 
ــنـــطـــن، غـــيـــر شـــرعـــّيـــة.  مـــقـــّدمـــه واشـ
الوشاح  يه 

ّ
تلق مـــادورو بعد  وقــال 

الرئاسي من رئيس املحكمة العليا 
كراكاس  في  تنصيب  أثناء موكب 
»أقـــســـم بــاســم الــشــعــب الــفــنــزويــلــي 
أقسم بحياتي« على خدمة الباد. 
ولم يؤّد مادورو )56 عامًا( اليمني 
أمـــام الــبــرملــان، املــؤّســســة الوحيدة 

سيطر عليها املعارضة.
ُ
التي ت

)فرانس برس(

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــيـــة مــــن مــســتــوى  ــة الـــســـودانـ ــارضـ ــعـ رفـــعـــت املـ
التحدي بوجه الرئيس عمر البشير، الرافض 
للتنحي عن السلطة، إذ أعلنت عن انتفاضة 
فــي جــمــيــع املــــدن والـــقـــرى ملـــدة أســـبـــوع، فيما 
انــضــمــت مــديــنــة بــــار غــربــي الــــســــودان، أمــس 
الجمعة، إلى مدن الحراك الجماهيري املطالب 
ــات  ــاجـ ــتـــجـ ــــت االحـ ــلـ ــ ــقـــوط الــــنــــظــــام. ودخـ بـــسـ
الــشــعــبــيــة فـــي الــــســــودان الـــتـــي بـــــدأت فـــي 19 
أســبــوعــهــا  املـــاضـــي  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــثــالــث األربـــعـــاء املـــاضـــي، وشــمــلــت نــحــو 25 
الــقــرى. وبحسب  مدينة سودانية وعـــددًا مــن 
روايــــــــة املــــعــــارضــــة، فـــــإن 43 شــخــصــًا قــتــلــوا 
القتلى  الحكومة إن عدد  خالها، فيما تقول 
23 شــخــصــًا. وقـــالـــت املـــعـــارضـــة الــســودانــيــة، 
أمـــس الــجــمــعــة، »ســنــبــدأ أســبــوع االنــتــفــاضــة 
ــــرى  ــــل مــــــدن وقـ ــــي كـ ــة بــــتــــظــــاهــــرات فـ ــلـ ــامـ ــشـ الـ
السودان«، على أن تستمر التظاهرات خاله 
من دون توقف حتى سقوط النظام. وحددت 
املعارضة، في بيان وقع عليه كل من تحالف 
»نـــداء الـــســـودان« وقـــوى »اإلجــمــاع الوطني« 
و»الــتــجــمــع االتـــحـــادي املـــعـــارض«، بــاإلضــافــة 
إلى »تجمع املهنيني«، مدينة الخرطوم بحري، 
أحــــد أضـــــاع مــثــلــث الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة، 
اسم  عليه  أطلق  مكانًا النطاق حشد جديد 
»مسيرة الشهداء«. وأعلنت الكيانات املوقعة 
البيان عن مواكب مسائية في عــدد من  على 
مناطق الباد، على أن يصدر جــدول مفصل 
ــــت الحــــــق. ودعــــــت املـــعـــارضـــة  حـــولـــهـــا فــــي وقـ
ــد« فـــي شــمــال  ــ خــصــوصــًا إلــــى »مــســيــرة األحــ
ــوم الــخــمــيــس املــقــبــل  ــ الــــخــــرطــــوم، وحـــــــددت يـ
مـــوعـــدًا ملــســيــرة »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« والــتــي 

بيروت ــ محمد شبارو

يستعد الشارع اللبناني للعودة بقوة نهاية 
األولى  بتحركات شعبية هي  األسبوع،  هذا 

من نوعها منذ انتهاء االنتخابات النيابية
ــك مـــن خــال  ــ ــار املــــاضــــي، وذلـ ــ ــايـــو/ أيـ  فـــي مـ
بــرزت خال  التي  املدنية  املجموعات  بعض 
»الــحــزب الشيوعي  األعـــوام املاضية، وكــذلــك 
الــلــبــنــانــي« وبــعــض املــجــمــوعــات الــيــســاريــة، 
بحتة.  ومطلبية  اقــتــصــاديــة  شــعــارات  تحت 
الــيــوم السبت اخــتــبــارًا أولــيــًا لهذه  وسيكون 
املــجــمــوعــات وقــدرتــهــا عــلــى الــحــشــد شعبيًا 
التظاهرات   

ّ
أن خصوصًا  الــشــارع،  وتحريك 
هذه تأتي بعد أشهر طويلة من 

ــر عــمــلــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
ّ
تــعــث

بسبب املحاصصة و»التناتش« بني األفرقاء 
ــوزارات، أو ربما بسبب رغبة أطــراف  الــ على 
سياسية في تأجيل والدة الحكومة في إطار 
انتظار تطورات إقليمية ودولية. كذلك تأتي 
هـــذه الــتــحــركــات عــلــى وقـــع تــكــرار الفضائح 
ما  وآخرها  والفساد،  اإلدارة  بسوء  املتعلقة 
شهده لبنان خال العاصفة الجوية األخيرة، 
الــتــي بــّيــنــت بــوضــوح تــرّهــل املـــرافـــق الــعــامــة 
وشبكة البنى التحتية بسبب غياب الصيانة 
 ما تحصل 

ً
التي عــادة والفساد، والتلزيمات 

بالتراضي بني األفرقاء السياسيني.
ــلــــومــــات، ســـتـــتـــحـــّرك املـــجـــمـــوعـــات  وفـــــي املــــعــ
الــيــوم فــي تظاهرة فــي بــيــروت، فيما  املدنية 
م »الحزب الشيوعي« وقفات في املناطق 

ّ
ينظ

يوم غٍد األحــد. وفي الشكل، يبدو التحركان 
أنـــه وفـــق مــعــلــومــات »الــعــربــي  منفصلني، إال 
الــجــديــد«، فقد دعــا »الــحــزب الشيوعي« إلى 
طــــاولــــة لـــلـــحـــوار تـــضـــّم شـــخـــصـــيـــات وقــــوى 
يــــســــاريــــة، مـــنـــهـــا رئــــيــــس حــــــزب »الـــتـــنـــظـــيـــم 
الــشــعــبــي الـــنـــاصـــري«، الــنــائــب أســامــة سعد، 
إليها  لــتــحــّركــات شعبية. كما دعــي  لــإعــداد 

ستجرى في العاصمة وعدد من املدن األخرى 
»زلزلة عرش الطاغية«، بحسب  في آٍن واحد، لـ
البيان أن »النظام  تعبير املعارضة. وأضــاف 
املـــرعـــوب لـــم يــجــد طــريــقــًا ملــواجــهــة الــجــمــوع، 
ســـوى اســتــخــدام الــعــنــف املــفــرط فــي مواجهة 
الــعــزل الــذيــن يهتفون فــي الـــشـــوارع«، مــؤكــدًا 
أن »دمــــــاء الـــشـــهـــداء لـــن تــضــيــع هـــــــدرًا«، وأن 
»إقامة العدل ومحاسبة القتلة تتقدم أجندة 
التغيير، ولن يفلت من الحساب مجرم امتدت 
يــده إلــى أي مــواطــن أو مــواطــنــة فــي بــادنــا«. 
ــك، وكــكــل يـــوم جــمــعــة، شــهــدت أحــيــاء  إلـــى ذلــ
فــــي الـــخـــرطـــوم تـــظـــاهـــرات مـــتـــفـــرقـــة، خــرجــت 
لسقوط  تدعو  بشعارات  تهتف  الصاة  بعد 
النظام. واستبقت الشرطة في حي ودنوباوي 
ــي مـــديـــنـــة أم درمـــــــــــان، خــــــــروج املــحــتــجــني  ــ فـ
وأطــلــقــت، حسب شــهــود عــيــان، الــغــاز املسيل 
في  نجحوا  املتظاهرين  بعض  لكن  للدموع، 
التجمع مرة أخرى وترديد هتافات »الشعب 
يريد إسقاط النظام«، و»سلمية سلمية ضد 
وأطلقت  الــشــعــارات.  من  وغيرها  الحرامية«، 
شـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب الـــســـودانـــيـــة الــغــاز 
إلى  للدموع على متظاهرين خرجوا  املسيل 

الشوارع في الخرطوم عقب صاة الجمعة.
وفي حي جبرة، جنوب الخرطوم، كان الفتًا 
ــلـــني بــمــســجــد »ســيــد  ــئــــات املـــصـ انـــضـــمـــام مــ
املــرســلــني«، املــحــســوب عــلــى الــتــيــار السلفي، 
»العربي  للحراك الشعبي. وقال شهود عيان، لـ
الجديد«، إن أحد املصلني تحدث عقب الصاة 
عّما يتعرض له املتظاهرون من قتل وتعذيب 
أثــار  مــا  للفلسطينيني«،  يحدث  »بما  شبهه 
ليخرج  املسجد،  داخــل  الهيجان  عاصفة من 
ــني إلــى الــشــارع مــردديــن 

ّ
بعدها مــئــات املــصــل

شــعــارات الــحــراك الشعبي بــســقــوط الــنــظــام. 
ــــان خــطــيــب املــســجــد عــبــد الـــحـــي يــوســف،  وكـ
الذي ُيعّد أحد أبرز قيادات التيار السلفي، قد 
أدان في خطبته عمليات القتل، التي قال إن 
»كل الشرائع حرمتها«، مشيرًا إلى أن »الذين 
لــلــشــوارع خــرجــوا نتيجة للضائقة  خــرجــوا 
»إصاح  بـ ت بهم«، مطالبًا 

ّ
أمل التي  املعيشية 

حقيقي في الدولة«، ومحذرًا، في الوقت ذاته، 
مــن »مصالح قــوى سياسية أخـــرى تــريــد أن 

تحققها من خال الحراك الشعبي«.
ــار غــربــي  ولــلــمــرة األولـــــى، انــضــمــت مــديــنــة بـ
الـــســـودان، أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى مـــدن الــحــراك 
النظام. وخرج  الجماهيري املطالب بسقوط 
مئات األشخاص من مساجد املدينة، بحسب 
املــعــارض،  الــســودانــي«  »املؤتمر  بيان لحزب 

ــيـــرة  بـــعـــض املـــجـــمـــوعـــات املـــدنـــيـــة، لـــكـــن األخـ
ــة فـــيـــهـــا، أو الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــاركـ رفـــضـــت املـــشـ
ــزب، بـــســـبـــب مــا  ــ ــحـ ــ ــذي أصــــــــدره الـ ــ ــ الـــبـــيـــان الـ
تسميه، وفــق مــصــادرهــا، »اعــتــراضــات على 
الــســقــف الــســيــاســي«، فــي إشــــارة إلـــى موقف 
وأســامــة سعد، وبعض  الشيوعي«  »الــحــزب 

املجموعات اليسارية، من »حزب الله«.
وســـيـــتـــحـــّرك »الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي« وبــعــض 
ــد تــحــت عــنــوان  ــ ــقـــوى الــيــســاريــة يــــوم األحـ الـ
»إلى الشارع« في املناطق اللبنانية كافة من 
التحركات  وستشمل  الــجــنــوب،  إلــى  الشمال 
ــدة، مــثــل صـــيـــدا والــنــبــطــيــة  ــ مـــدنـــًا وبـــلـــدات عـ
وعاليه والشوف وجونيه وطرابلس وزحلة 
ــبـــوة، وســـتـــكـــون تــحــت عــنــاويــن  ــلـ وحــلــبــا والـ
اقتصادية بحتة، تجنبًا للعناوين السياسية 
ــذا الــحــزب واملــجــمــوعــات  الــتــي يــأخــذ عــلــى هـ
اليسارية املتحالفة معه تماهيها مع خطاب 
ــزب الــــلــــه« الـــســـيـــاســـي فـــيـــهـــا، ورفـــضـــهـــا  ــ ــ »حـ
التي  السياسية  املنظومة  من  جــزءًا  اعتباره 
أدت إلى وصول الباد إلى ما هي عليه اليوم. 
ــارات رافــضــة  ــعــ وســيــحــمــل تـــحـــّرك األحـــــد شــ
لتمويل عجز الخزينة من جيوب املواطنني، 

ونقدًا للسياسات الضريبية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن رفــــض بــعــض املــجــمــوعــات 
املدنية املشاركة في تحّرك األحد، والدعوة إلى 

فيه طاب من دارفــور في منطقة الدروشاب 
شــمــال الـــخـــرطـــوم. وذكـــــرت أن جــثــة الــطــالــب 
ت في املشرحة منذ الجمعة املاضي، وأن 

ّ
ظل

زماءه الذين كانوا معه في املنزل اعتقلوا.
منذ  املعارضة،  السودانية  الحكومة  وتتهم 
بــاســتــغــال الضائقة  انــــدالع االحــتــجــاجــات، 
املــعــيــشــيــة لتحقيق أجـــنـــدة ســيــاســيــة. وهــي 
تــعــهــدت أكــثــر مــن مـــرة بحسمها، آخــرهــا ما 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي عــن  نــقــلــتــه وســ
الحاكم،  الوطني  املؤتمر  فــي حــزب  الــقــيــادي 
عنيف  بتعامل  توعده  من  الدين،  عز  الفاتح 
مع املحتجني. من جهته، قال مساعد الرئيس 
الـــســـودانـــي، فــيــصــل حــســن إبــراهــيــم، إن حق 
الــتــظــاهــر الــســلــمــي مـــتـــاح حــســب الــدســتــور 
اليسارية  األحـــزاب  بعض  متهمًا  والــقــانــون، 
بــالــقــيــام بــأعــمــال تــخــريــبــيــة والـــتـــعـــدي على 
املــمــتــلــكــات خــــال الــتــظــاهــرات بــهــدف نسف 
االســتــقــرار بــالــبــاد. وأضـــاف إبــراهــيــم، خال 

التظاهرة  »عنوان   
ّ
إن الجديد«،  »العربي  مع 

ق بالعمل والصحة، إضافة إلى النظام 
ّ
متعل

نظام  إلــى  يتحّول  أن  الــذي يجب  الضريبي، 
تــصــاعــدي، بما أن الحالي يــحــرم الــدولــة من 
عـــائـــدات كــبــيــرة مــن املــمــكــن أن تــســتــخــدم في 

إطار التقديمات االجتماعية«.
ــاد الــــبــــعــــض غـــيـــاب  ــقــ ــتــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن انــ
ــادة عـــن املــجــمــوعــات  الــعــنــاويــن الــســيــاســيــة عــ
 »طبيعة أي 

ّ
إن  أبو شقرا يقول 

ّ
أن املدنية، إال 

ــنـــوانـــه«، مــوضــحــًا  تـــحـــّرك هـــي الـــتـــي تـــحـــدد عـ
 »تــحــّرك الــيــوم هــو مطلبي، على الــرغــم من 

ّ
أن

 املــجــمــوعــات الــتــي دعـــت إلــيــه ال تــضــع أي 
ّ
أن

»تــابــو« ســيــاســي، وغالبيتها ال تــخــاف طرح 
 أّي تــظــاهــرة أو 

ّ
أي إشــكــالــيــة ســيــاســيــة. لــكــن

حدد مطالبه، وهذه املطالب 
ُ
تحّرك يجب أن ت

بطبيعة   
ً
مــتــكــامــا سياسيًا  بــرنــامــجــًا  ليست 

الــــحــــال«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ابـــتـــعـــاد الــتــحــّرك 
التظاهرة  أن شــعــار  إال  السياسي،  الــشــق  عــن 
الطبقة  تحميل  عبر  سياسيًا  تلميحًا  يحمل 
وهو  الوضع،  مسؤولية  مجتمعة  السياسية 
ما يضعه أبو شقرا في خانة »محاولة حماية 
 »هــنــاك محاولة من 

ّ
أن إلــى  الــتــحــّرك«، مشيرًا 

الــفــســاد،  الــلــه عــن  قــبــل بعضهم لتنزيه حـــزب 
أحد  ال  أن  تؤكد  اخترناها  التي  املقاربة  لكن 
ه وكلهم شركاء«. وعلى هامش الدعوات 

ّ
منز

لتحّرك السبت، بــرزت دعــوة أخــرى للتظاهر 
في بيروت أيضًا وفي املكان ذاته، أي من أمام 
وزارة العمل إلى وزارة الصحة، بفارق نصف 
التوقيت، تحت عــنــوان: »لــن ندفع  ساعة في 
الثمن«، وتقف خلفها شبكة »مدى« الطابية 
التي تضّم خريجني وأندية طابية علمانية 
أبــرزهــا  املــخــتــلــفــة،  اللبنانية  الــجــامــعــات  فــي 
الـــنـــادي الــعــلــمــانــي فــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة، 
ق نتائج الفتة في السنوات األخيرة 

ّ
الذي حق

في االنتخابات الطابية في الجامعة. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــمــايــز فــي الــتــوقــيــت وفــي 
الناشطني   عــددًا من 

ّ
أن إال  الــدعــوة واملطالب، 

ــــود تــنــســيــق بـــني املــجــمــوعــتــني،  يـــؤكـــدون وجـ
عدم   

ّ
أن إلــى  واحـــدة، مشيرين  التظاهرة   

ّ
وأن

توحيد الدعوة هو بسبب »التباين الطفيف« 
في الشعارات وفي املطالب. وفي هذا اإلطار، 
يقول الناشط في شبكة »مدى«، جان قصير، 
 »الطابع األساسي للتحّرك هو اقتصادي 

ّ
إن

مــطــلــبــي بــحــكــم األزمــــــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، لكن 
بياننا قارب السياسية على الرغم من املطالب 
الواضحة، خصوصًا  املعيشية واالقتصادية 
أنه ال يمكن فصل السياسة عن هذه امللفات«.

مــطــلــقــني هــتــافــات بــســقــوط الــنــظــام، ورحــيــل 
 
ّ
ــيـــان، أن ــبـ الــبــشــيــر. وأوضــــــح الــــحــــزب، فـــي الـ
»السلطات األمنية قابلت الهتافات بالضرب 
ــقـــاالت والــــثــــوار واجـــهـــوا ذلــك  ــتـ املـــفـــرط واالعـ
بـــالـــصـــمـــود«. وفــــي مــديــنــة الــجــيــلــي شــمــالــي 
ـــني لــلــتــنــديــد 

ّ
الـــخـــرطـــوم، خــــرج مـــئـــات املـــصـــل

بالحكومة واملطالبة برحيلها. وقالت »هيئة 
ــّم الــتــعــرف إلـــى جثة  ــه تـ ــور« إنـ ــ مــحــامــي دارفــ
تل رميًا بالرصاص من قبل 

ُ
طالب جامعي ق

األجهزة األمنية خال مداهمتها منزاًل يقيم 

 
ّ
تحّرك منفصل في بيروت اليوم السبت، إال أن

هذه الدعوات جاءت بالتنسيق بني الطرفني، 
خــصــوصــًا أن »الـــحـــزب الــشــيــوعــي« دعـــا إلــى 
تــظــاهــرة مــركــزيــة فــي بــيــروت فــي 20 يــنــايــر/ 
كانون الثاني الحالي، لم يعرف بعد إن كانت 
ســتــضــم أيــضــًا املــجــمــوعــات املـــدنـــيـــة، أم أنــهــا 
ستكون برعاية »الشيوعي« ومن معه حصرًا، 
»العربي  على الرغم من تأكيد جهات مطلعة لـ
ــكـــون جــامــعــة  ــتـ ــد« أن الـــتـــحـــركـــات سـ ــديــ ــجــ الــ

وبعناوين مطلبية واقتصادية حصرًا.
وبالعودة إلى تحرك اليوم السبت، فقد دعت 
إليه بعض املجموعات املدنية أبرزها »طلعت 
ـــي« و»بـــيـــروت مــديــنــتــي«، 

ّ
ريــحــتــكــم« و»ِلـــحـــق

ن 
ّ
ــنــا مــتــضــرريــن يــعــنــي كل

ّ
تــحــت عـــنـــوان: »كــل

مـــســـؤولـــني!«. ويــقــول الــنــاشــط فــي مجموعة 
ــــح الـــســـابـــق لــانــتــخــابــات 

ّ
ــقـــي«، واملــــرش »لـــحـ

النيابية األخيرة، ماهر أبو شقرا، في حديث 

لقاء جمعه بعدد من سفراء الدول املعتمدين 
ــيـــة  ــة الـــســـودانـ ــكـــومـ فــــي الــــخــــرطــــوم، أن الـــحـ
حريصة على بذل مزيد من الجهود، ملعالجة 

الصعوبات االقتصادية التي تواجه الباد. 
من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية السوداني 
أحــمــد بـــال عــثــمــان صــحــة تــقــاريــر أوردتـــهـــا 
صحيفة »ذا تايمز« البريطانية عن مشاركة 
السلمية  التظاهرات  فض  في  روس  مرتزقة 
»العربي الجديد«،  لـ في الباد. وقال عثمان، 
الــبــريــطــانــيــة »عــار  ــه الصحيفة  ــ أوردتـ مــا  إن 
تــمــامــًا عــن الــصــحــة، بــل مــجــرد ِفــريــة القصد 
منها اإلساءة للحكومة«، مشيرًا إلى أنه »لو 
كان هناك روس موجودون في امليدان ألخبر 
»الــوضــع ليس  املتظاهرون«. وأضــاف  عنهم 
مؤكدًا  مرتزقة«،  تدخل  ليتطلب  السوء  بهذا 
أن »قوات الشرطة والقوات األمنية األخرى ال 
تــزال تملك زمــام املــبــادرة، وتواصل تعاملها 

املهني مع االحتجاجات«.

لماذا أم درمان؟ 

الــتــي اخــتــارتــهــا عــاصــمــة لــلــدولــة فــي الــعــام 
1885، بعد إخراج الوجود األجنبي، التركي 
تحدثت  كما  و1885.   1821 بــني  واملــصــري، 
املدينة في استقال  الحشد عن دور  دعــوة 
الحكم اإلنكليزي املصري في  الــســودان من 
التحشيد  دعـــــوات  ــــزت  ركـ ثـــم   .1956 الـــعـــام 
على تعظيم أحياء املدينة واحدًا تلو اآلخر، 
وخـــصـــوصـــًا أن غـــالـــبـــيـــة أســــمــــاء األحــــيــــاء 
مــرتــبــطــة بــرمــوز مــن تــاريــخ الـــســـودان. ولــم 
تنس الدعوات حث السكان، عند خروجهم 
في التظاهرات، على التعبير بأدوات نابعة 
»أم درماني« املعروف بحبه  من الوجدان الـ
لألدب والفنون بأشكالها املختلفة، لدرجة 
كعاصمة  طويل،  وقــت  منذ  املدينة،  تعميد 
ــان،  لــلــثــقــافــة فـــي الــــســــودان. وتـــعـــرف أم درمــ
امليادي،  السادس  القرن  التي تأسست في 
باسم آخــر هــو »البقعة«، وهــو االســم الــذي 
املـــهـــدي. وتعد  أطــلــقــه عليها مــحــمــد أحــمــد 
املدينة واحدة من كبريات املدن السودانية، 
بكثافة سكانية تقدر بنحو 7 مايني نسمة، 
الــخــرطــوم والخرطوم  مــع مدينتي  وتــرســم 
بــحــري لــوحــة تمثل الــعــاصــمــة الــســودانــيــة. 
ورد  وقــد  در«،  »أم  بــــ السودانيون  ويكنيها 
ذكرها في عشرات األغاني الوطنية وحتى 

العاطفية.
السودانية  ــة  اإلذاعــ تأسست  درمـــان  أم  وفــي 
البرملان  ومقر  القومي  واملسرح  والتلفزيون 
ومؤسسات أخرى شهيرة. وإضافة إلى ذلك، 
السودانية،  الــقــدم  كــرة  قمة  مقر  املدينة  ففي 
الــهــال واملــريــخ، وتنافسهما األبــدي  نــاديــي 
يــكــون زعيمًا للكرة وســيــدهــا. ومن  على مــن 
أشــهــر أحــيــاء أم درمــــان: املــــوردة وبــيــت املــال 
والعرضة  والشهداء  وودنوباوي  واملازمني 
من  وليس  والهاشماب.  والفتيحاب  وبــانــت 

الخرطوم ــ العربي الجديد

ــل مــن  ــ ــعــــرف الــــســــودانــــيــــون، وكــ يــ
يملك فــكــرة عــن تــاريــخ هـــذا البلد 
السياسية  وتــحــوالتــه  ومجتمعه 
أن ال  والثقافية،  واالجتماعية واالقتصادية 
صدفة في تركز الحراك الساعي إلى إسقاط 
النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، منذ 19 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، في أم درمان، 
ــدن الـــخـــرطـــوم  ــ ــر مـ ــبـ ــتـــي تــعــتــبــر إحــــــدى أكـ الـ
والسودان عمومًا. ذلك أن أم درمان، الواقعة 
ــراك  ــ ــل، تــــكــــاد تـــلـــخـــص حـ ــيــ ــنــ غــــربــــي نـــهـــر الــ
والــتــاريــخ  السياسة  فــي  تاريخيًا،  الــســودان 
ــنــــون وأشـــــكـــــال االعــــتــــراض  ــفــ والـــثـــقـــافـــة والــ
واألفــــكــــار الـــجـــديـــدة الـــخـــارجـــة عـــن اإلجــمــاع 
أن االحتجاجات  املحافظ بشكل عــام. ورغــم 
الــشــعــبــيــة شــمــلــت حـــتـــى اآلن أكـــثـــر مــــن 25 
ــقـــط فــيــهــا  مـــديـــنـــة، بــنــحــو 390 مـــوكـــبـــًا، وسـ
، حــســب مـــا تــقــول الــحــكــومــة، و43 

ً
22 قــتــيــا

شخصًا حسب رواية األحزاب املعارضة، إال 
أن أم درمـــان ظلت تتصدر الــحــدث واألنــبــاء 
لـــم يكن  واالهـــتـــمـــام اإلعــــامــــي، وذاك أيــضــًا 
من باب الصدفة. وكانت أم درمــان، األربعاء 
املــــاضــــي، عـــلـــى مـــوعـــد مــــع ســـقـــوط 3 قــتــلــى 
إضـــافـــيـــني بـــني املــحــتــجــني بـــرصـــاص قـــوات 
األمــــن. وبــمــجــرد أن أعــلــن »تــجــمــع املهنيني« 
بــدأ سكان  املــعــارض، دعــوتــه للحشد، حتى 
املدينة، التي تقع على الضفة الغربية لنهر 
فـــي اســـتـــخـــدام أدوات مــخــتــلــفــة لبث  الــنــيــل، 
الــحــمــاســة وســـط الــنــاس لــلــخــروج وإســمــاع 

أصواتهم الرافضة الستمرار الحكومة.
وكـــــان الفـــتـــًا انـــتـــشـــار دعـــــوة عــلــى وســائــط 
مدينة  تاريخ  تمجد  االجتماعي،  التواصل 
أم درمان الوطني، منذ عهد الثورة املهدية، 

يكون معظم من حكموا  أن  الصدفة وحدها 
الـــســـودان تــرعــرعــوا فــي أنــحــاء املــديــنــة، مثل 
إسماعيل  الــســودان  الــروحــي الستقال  األب 
األزهري، ومحمد أحمد املحجوب والصادق 
ــيـــري. وبــــشــــأن األخـــيـــر،  ــمـ ــهــــدي وجـــعـــفـــر نـ املــ
فـــإن معظم ضــبــاط االنـــقـــاب الـــذي نــفــذه في 
العام 1969 كانوا من أبناء أم درمــان. كما أن 
الــشــيــوعــي، بتشكيله  لــلــحــزب  الـــروحـــي  األب 
الــحــديــث، عــبــد الــخــالــق مــحــجــوب، مــن أبــنــاء 
ــنـــة. وال تـــــزال املـــديـــنـــة تــحــتــفــظ بــألــقــهــا  املـــديـ

ــة لــلــحــكــومــة  ــارضـ ــعـ الـــســـيـــاســـي وســمــتــهــا املـ
األمــة  حــزب  منها نشاط  ينطلق  إذ  الحالية، 
املعارض من مقره في املدينة، أو من مسجد 
الــســيــد عــبــد الـــرحـــمـــن املـــهـــدي بـــودنـــوبـــاوي 
الــذي تنطلق منه، منذ بدء الحراك الشعبي، 
مسيرات الجمعة. مع اإلشــارة إلى أن الكثير 
من أحياء املدينة تدين بالوالء التام للحزب. 
إسماعيل  الزعيم  منزل  املدينة  فــي  يقع  كما 
الــلــذان تتخذهما  الخريجني،  األزهـــري، ودار 
انــطــاق لنشاطها  االتــحــاديــة نقطة  الــحــركــة 

السياسي، باإلضافة إلى عدد من الجامعات، 
ــاد«  ــ ــفـ ــ ــيــــة« و»األحـ مـــثـــل »أم درمـــــــان اإلســــامــ
و»القرآن الكريم« و»أم درمان األهلية« وكلية 
اسم  ويقترن  الــخــرطــوم.  فــي جامعة  التربية 
املدينة بمعركة أم درمان الشهيرة التي وقعت 
على مشارف املدينة، ودارت رحاها بني قوات 
التعايشي  الله  عبد  الخليفة  بقيادة  املهدية 
وقوات الغزو البريطانية تحت قيادة اللورد 
هربرت كتشنر وضمت في صفوفها رئيس 
ــانـــي األســــبــــق ويــنــســتــون  ــريـــطـ ــبـ الـــــــــــوزراء الـ

تـــشـــرشـــل الــــــذي كـــــان ضـــابـــطـــًا فــــي الــجــيــش، 
وألف فيما بعد كتابه املشهور »حرب النهر« 
عــن انــطــبــاعــاتــه فــي تــلــك الــفــتــرة. وتــوجــد في 
ــة  أم درمــــان األســتــديــوهــات الــرئــيــســيــة إلذاعـ
 عن 

ً
وتــلــفــزيــون الـــســـودان الــرســمــيــني، فــضــا

مبنى البرملان واملستشفى العسكري وقاعدة 
الــعــســكــري ومــســجــد  ومـــطـــار وادي ســيــدنــا 
الــنــيــلــني، كــمــا يــقــع جنوبها مــطــار الــخــرطــوم 
الدولي الجديد قيد اإلنشاء واملسرح القومي.
وانطلقت مسيرة املدينة الرافضة للحكومة، 

األربعاء املاضي، من محطة الشهداء، مرقد 
السوداني،  التاريخ  في  أشهر معركة  قتلى 
معركة »كــرري«، ولعلها داللــة ورمــز أرادتــه 
املــعــارضــة الــســودانــيــة فــي طــريــق معركتها 
ــرة، وفــيــهــا  ــيــ ــام. وتـــحـــركـــت املــــســ ــظــ ــنــ مــــع الــ
املــــــوردة  ــي  ــارعــ عـــبـــر شــ هـــنـــاك  ـــن  مـ اآلالف، 
واألربعني، لتخرج نساء األحياء ويتفاعلن 
والهتافات  الزغاريد  بإطاق  املحتجني  مع 
الــتــي تشعل حــمــاســة الــشــبــان الــذيــن كــانــوا 
يــتــوجــهــون إلــــى الـــبـــرملـــان لــتــســلــيــم مــذكــرة 

األســر  تــتــردد  ولــم  البشير.  بتنحي  تطالب 
ــك بـــمـــد املـــتـــظـــاهـــريـــن بـــمـــيـــاه الـــشـــرب  ــذلــ كــ
والطعام، هذا عدا عن إيوائهم خال مطاردة 
الشرطة واألمــن لهم. ودفــع املحتجون ثمن 
الـــبـــرملـــان، إذ ســقــط 3 قتلى  مـــن  اقـــتـــرابـــهـــم 

وأصيب 8. 
وتــقــول لجنة أطــبــاء الــســودان، الجسم غير 
الشعبية،  لاحتجاجات  املساند  الحكومي 
الــرصــاص الحي  إن كــل اإلصـــابـــات سببها 
الــــذي اســتــهــدف املــتــظــاهــريــن. وعــلــى الــرغــم 

مــن ســقــوط القتلى والــجــرحــى، إال أن أبناء 
أم درمـــان يــقــولــون إنــهــم فــخــورون بإيصال 
رسالتهم إلى بريد النظام، وأنهم مستعدون 

لتقديم املزيد ثمنًا للوصول إلى هدفهم.
ويقول املحامي طارق إلياس، أحد أبناء أم 
درمـــان، إن مــا قــاد لنجاح الــحــراك الشعبي 
فــي املــديــنــة بنسبة أكــبــر مــن املـــدن األخـــرى 
للمدينة،  األصلي  والتصميم  التكوين  هو 
ــام املــهــديــة على  ــ ــــاس أيـ ــام فـــي األســ ــــذي قــ الـ
الــحــروب واملــواجــهــة واالســتــعــداد املستمر 
ــــوض املـــــــعـــــــارك. ويــــشــــيــــر، فـــــي حـــديـــث  ــــخـ لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه »حــتــى خــال  لـــ
ــإن مــؤتــمــر الــخــريــجــني  ــام االســـتـــعـــمـــار، فــ ــ أيـ
الذي قاد النضال ضد املستعمر البريطاني 
انتقل إلى أم درمان بعد نشأته في الجزيرة، 
في  الوطنية  الحركات  كــل  نشأة  عــن   

ً
فضا

أم درمان«. 
أهل  السياسي وســط  »الــوعــي  أن  ويضيف 
اللحمة  أم درمـــان كبير جــدًا، وقــد ساهمت 
ــاح الـــتـــظـــاهـــرات إلـــى  املــجــتــمــعــيــة فــــي إنــــجــ
حـــد كــبــيــر«. ويـــوضـــح أن »مـــشـــاركـــة أعــــداد 
االنصهار  إلى  تعود  التظاهرات  في  كبيرة 
املجتمعي الكبير، وقــد تجلى ذلــك في فتح 
من  وإيـــوائـــهـــم  للمحتجني  أبــوابــهــا  األســــر 
ــقـــات األمـــنـــيـــة«. وحـــــول عــــدم وجـــود  املـــاحـ
تــأيــيــد كــبــيــر لــلــحــركــة اإلســامــيــة الــحــاكــمــة 
فــي الــســودان وســط أهــالــي أم درمـــان، يقول 
إلــيــاس إن مــديــنــتــه لــهــا خــاصــيــة االهــتــمــام 
ــذا األمـــر ال يتوافق  بــالــفــن والــريــاضــة، و»هــ
مــــع حــــركــــة اإلســــــــام الـــســـيـــاســـي عـــمـــومـــًا«. 
ويؤكد أن »أم درمان، بعد خروجها األخير، 
األربعاء املاضي، لن تتوقف عن انتفاضتها 
ضــد الــنــظــام«، مــوضــحــًا أن »الــســكــان ظلوا 
يــتــدارســون طــــوال يـــوم الــخــمــيــس مــا حــدث 
يــــوم األربــــعــــاء لــلــتــعــمــق فــيــه وتـــطـــويـــره في 
األيـــام املقبلة، لــذا بــدت املــديــنــة هــادئــة ولم 

تستعجل ردة الفعل على مقتل أبنائها«.

شهدت أحياء في الخرطوم تظاهرات متفرقة )فرانس برس(

ينّظم »الحزب الشيوعي« وقفات بمناطق عدة غدًا )حسين بيضون(

خالل احتفال لطائفة صوفية في أم درمان 
)إبراهيم حميد/ األناضول(

بريطانيا  عن  السودان  استقالل  في  بارز  دور  لها  كان  التي  درمان،  أم  مدينة  على  غريبًا  ليس 
ومصر في عام 1956، أن تخرج بقوة ضد النظام الحاكم، إذ إن أهالي المدينة ترعرعوا على 
الحروب والمعارك واالستعداد الدائم لها. كذلك فإن المدينة التاريخية تلك، التي تعتبر من أكبر 

حواضر الخرطوم والسودان عمومًا، معقل الحركة الثقافية والتحررية والرياضية واليسارية، 
وارتبط اسمها بمواجهة االستعمار، في مختلف هوياته. فمن دون فهم تاريخ أم درمان، 

تصعب معرفة لماذا تتصدر اليوم تظاهرات إسقاط النظام
قضية

مدينة سودانية غيرت 
التاريخ وتصنع المستقبل

أم درمان تاريخيًا عاصمة 
الحركة الثقافية 

والسياسية واليسارية

في أم درمان تأسست 
اإلذاعة السودانية 

والتلفزيون والمسرح

حددت المعارضة 
الخميس موعدًا لمسيرة 

»الحرية والتغيير«

يؤّكد منظمو 
تحّرك اليوم أنه مطلبي 

وليس سياسيًا

يتجه الوضع في 
السودان إلى مزيد 

من التأزم، مع إعالن 
المعارضة عن أسبوع من 

التظاهرات المتواصلة، 
فيما انضمت مدينة 

جديدة وأطراف دينية 
لالحتجاجات ضد السلطة

تستعّد جمعيات في 
المجتمع المدني 

و»الحزب الشيوعي 
اللبناني« إلى جانب حركات 

يسارية لتحركات احتجاجية 
على الوضع المنهار

فضًال عن قيمتها السياسية التاريخية الثقافية، تعتبر أم درمان عاصمة 
االقتصاد السوداني، خصوصًا تجاريًا، من خالل أسواقها. ويعتبر السوق 
للسلع  أســاســيــًا  ــدرًا  ــص م الــكــبــيــر، 
المصدرة إلى واليات غرب السودان. 
المواشي  لــتــجــارة  مــركــزًا  وتــعــد 
خــاصــة اإلبـــل والـــضـــأن، وتــجــارة 
والــحــرف  الذهبية  الــمــصــوغــات 
والبقوليات،  والــتــوابــل  الــيــدويــة 
من  مجموعة  تحتضن  وهــي 
أسواقها  وأبرز  التجارية.  المصارف 
والسوق  الكبير  ــان  درم أم  ســوق 

الشعبي وسوق ليبيا.

عاصمة اقتصادية
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جهود الساعات األخيرة لتمرير اتفاق بريكست

ماي تحاول اجتراح معجزة

يسعى العمال إلطاحة 
ماي عبر البناء على 

انقسام المحافظين

لندن ـ إياد حميد

الحاسم  التصويت  اقتراب  مع 
البرملان  مقر  وستمنستر،  فــي 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــى اتـ ــ ــلـ ــ الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، عـ
بـــريـــكـــســـت الـــــــذي أبـــرمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة مــع 
الــوزراء،  االتحاد األوروبـــي، تبذل رئيسة 
لتجنب  استثنائية  جــهــودًا  مـــاي،  تيريزا 
بينما تسعى  الــبــرملــان،  فــي  هزيمة كبرى 
األطـــــــراف الـــرافـــضـــة لـــاتـــفـــاق إلــــى بــلــورة 
خــطــط بــديــلــة جــاهــزة للتنفيذ فـــور فشل 
املــقــبــل. ففي  الــثــاثــاء  الــتــصــويــت املنتظر 
ــاي، أول  ــ خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة، قـــامـــت مـ
من أمــس، بالتواصل مع قــادة االتحادات 
العمالية البريطانية الكبرى بهدف كسب 
للبريكست.  لصفقتها  العمال  حــزب  دعــم 
وتأتي هذه الخطوة في وقت نشرت فيه 
بــي سي«  »بــي  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة 
تقريرًا عن احتمال هزيمة ماي بفارق 228 
صوتًا في التصويت البرملاني على اتفاق 
بريكست. واتصلت ماي، مساء الخميس، 
بكل من رئيس اتحاد »يونايت« العمالي 
لـــن مــكــاســكــي، املـــقـــرب مـــن زعـــيـــم حــزب 
الــعــمــال جيريمي كــوربــن، وزعــيــم اتــحــاد 
العمالي تيم روش. ويضم  بــي«  إم  »جــي 
ــادان الــنــقــابــيــان فـــي عــضــويــتــهــمــا  ــ ــحـ ــ االتـ
كبير  دور  ولهما  مليوني شخص،  قرابة 
فـــي إمــكــانــيــة بــنــاء تــســويــة بـــن الــحــزبــن 
ــول اتـــفـــاق  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــن الــرئــيــســيــن حـ
بريكست. وتسعى ماي لطمأنة االتحادات 
بعد  العمال  حقوق  بخصوص  العمالية 
الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي، وربــمــا 
دعم تشريع برملاني تقدمت به املعارضة 
حقوق  حماية  مسار  في  يصب  العمالية 
دعــم حزب  على  الحصول  مقابل  العمال، 
معارضة  تواجه  التي  لصفقتها،  العمال 

أكثر من ثلث نواب حزبها.
العمال  مـــاي لكسب ود  وشــمــلــت جــهــود 
ــن نـــواب  ــع الـــعـــديـــد مـ أيـــضـــًا الـــتـــواصـــل مـ
الــــــحــــــزب املــــــــعــــــــارض، خــــصــــوصــــًا مــمــن 
يمثلون دوائر انتخابية صوتت لصالح 
بــريــكــســت فـــي الـــعـــام 2016، إضـــافـــة إلــى 
قــــيــــادات حــزبــيــة مـــعـــارضـــة بـــهـــدف سبر 
مــدى الــدعــم الـــذي قــد تتلقاه مــن الحزب 
في حال دعم حقوق العمال في البرملان. 
ــادات  ــ ــــحـ ــن تـــرحـــيـــب االتـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
العمالية بخطوة مــاي، فقد رفض روش 
ــال: »إنـــي  ــ ــم خــطــتــهــا لــلــبــريــكــســت، وقــ دعــ
شديد الوضوح حول موقف جي إم بي. 
املــطــروحــة ليست جــيــدة بما  الصفقة  إن 
يكفي، والتطمينات غير امللزمة قانونيًا 
حول حقوق العمال لن تكفي. من الجلي 
أننا نحتاج للمزيد من الوقت، ونحتاج 
الشارع  ومنح  بريكست،  موعد  لتأجيل 
البريطاني القول الفصل حول بريكست 
في نهاية األمر«. كما حاولت ماي كسب 

نائب  لــســان  على  وجـــدد،  »التجميلية«. 
رئيسة الحزب، نايجل دودز، رفضه التام 
لــخــطــة املـــســـانـــدة. وتــعــهــدت مــــاي أيــضــًا 
بمنح البرملان البريطاني حق التصويت 
ــيـــة حــن  ــالـ ــقـ ــتـ ــلـــى تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة االنـ عـ
انتهاء صاحيتها نهاية العام 2020، أو 
بالحدود  الخاصة  املساندة  تبني خطة 
ــــال االســـتـــجـــواب  ــك خـ ــ األيـــرلـــنـــديـــة، وذلــ
البرملاني األسبوعي األربعاء املاضي. إال 
أن محاولتها تلك باءت بالفشل أيضًا، إذ 
صوت مجلس العموم بعيد ذلك لصالح 
تــشــريــع بــرملــانــي يــجــبــر الــحــكــومــة على 
التقدم بخطة بديلة التفاق بريكست في 

الديمقراطي  االتحادي  الحزب  نــواب  ود 
األيــرلــنــدي، مــن خــال اقــتــراح تقدمت به 
برملان  يمتلك  أن  على  ينص  حكومتها 
أيــرلــنــدا الشمالية فــي ســتــورمــونــت حق 
ــن الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــجــاريــة  نـــقـــض أي مــ
ــاد األوروبــــــــــــي بــعــد  ــ ــحــ ــ ــة مـــــن االتــ ــلـ ــبـ ــقـ املـ
ــة إلـــى  ــذه الـــخـــطـ ــ ــكـــســـت. وهــــدفــــت هــ ــريـ بـ
تهدئة روع الحزب املعارض ألي افتراق 
تنظيمي محتمل بن بريطانيا وأيرلندا 
الشمالية، والرافض كليًا لخطة املساندة 
الــــتــــي يـــنـــص عــلــيــهــا اتــــفــــاق بــريــكــســت. 
بــرفــض املقترح  الــحــزب األيــرلــنــدي  ورد 
ــاه بــالــتــغــيــيــرات  ــ الـــحـــكـــومـــي، واصــــفــــًا إيــ

غــضــون ثــاثــة أيـــام مــن فشل التصويت.
إال أن البعض يــرى فــي تــواصــل مــاي مع 
األحــــــزاب األخـــــرى فـــي الـــبـــرملـــان مــحــاولــة 
لــلــضــغــط عــلــى مـــؤيـــدي بــريــكــســت مــشــدد 
في صفوف حزبها، خصوصًا ما يتعلق 
ــي.  األوروبــ الجمركي  االتــحــاد  بعضوية 
أغلبية  البريطاني  الــبــرملــان  فــي  وتــوجــد 
كــبــرى تــدعــم الــبــقــاء فــي شكل مــن أشكال 
ــع أوروبــــــــــا، وهـــو  ــاد الـــجـــمـــركـــي مــ ــ ــــحـ االتـ
ــتـــشـــددو بــريــكــســت  ــر يـــرفـــضـــه كــلــيــًا مـ ــ أمـ
ــم قـــرابـــة  ــ ــددهـ ــ املــــحــــافــــظــــون، والــــبــــالــــغ عـ
ــرون فـــيـــه تــقــيــيــدًا لــحــريــة  ــ ــ 80 نـــائـــبـــًا، ويـ
بــريــطــانــيــا الــتــجــاريــة مــا بــعــد بريكست. 
وتــســعــى مــــاي بــذلــك إلــــى وضــعــهــم أمـــام 
أحـــــد خــــيــــاريــــن: صــفــقــتــهــا أو بــريــكــســت 
مخفف يشمل اتحادًا جمركيًا دائمًا. وما 
يزيد من الصعوبات التي تواجهها ماي 
أيضًا تبلور تحالف برملاني بن األحزاب 
املــــعــــارضــــة ونـــحـــو 20 نـــائـــبـــًا عــــن حـــزب 
املحافظن، من مؤيدي بريكست مخفف، 
بناء على مخاوفهم من توجه بريطانيا 
إلى خروج من االتحاد األوروبي من دون 
اتــفــاق. ونــجــح هـــذا الــتــحــالــف فــي إلــحــاق 
هزيمتن بالحكومة هذا األسبوع، كانت 
أوالهـــمـــا اإلثــنــن املــاضــي عــنــدمــا صــوت 
ــانــــون يـــعـــرقـــل قــــدرة  الـــبـــرملـــان لـــصـــالـــح قــ
الضرائب  قــوانــن  تعديل  على  الحكومة 
بعد بريكست في حــال عــدم االتــفــاق. أما 
األربعاء،  مساء  فجاءت  الثانية  الهزيمة 
عــنــدمــا صــــوت الـــبـــرملـــان لــصــالــح قــانــون 
الثاثاء  هزيمتها  حــال  فــي  مـــاي،  يجبر 
املـــقـــبـــل، عـــلـــى الـــتـــقـــدم بــخــطــة بـــديـــلـــة فــي 
ــام. كــمــا يمنح الــقــانــون  غــضــون ثــاثــة أيــ
أيضًا الحكومة حتى نهاية يناير/ كانون 
يتدخل  أن  قبل  للتحرك  الــحــالــي  الــثــانــي 
الـــبـــرملـــان فـــي خــطــط الــحــكــومــة ويــتــولــى 

توجيه مسار مفاوضات بريكست.
ــــوي تـــأجـــيـــل  ــنـ ــ ــا تـ ــأنــــهــ ــــت مـــــــاي بــ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
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ــاق بــريــكــســت  ــفـ الـــتـــقـــدم بــخــطــة بــديــلــة التـ
حتى اقــتــراب مــوعــده نهاية مـــارس/ آذار 
املــقــبــل، وذلـــك بــهــدف وضــع الــبــرملــان أمــام 
الـــخـــروج من  أو  أحـــد خــيــاريــن: صفقتها 
االتــحــاد األوروبــــي مــن دون اتــفــاق. إال أن 
البرملان حاليًا قد يلجأ إلى تصويت غير 
ملزم على الخيارات األخرى املتاحة، مثل 
الجمركي  االتــحــاد  أو  الثاني،  االستفتاء 
ــم، أو الــنــمــوذج الــنــرويــجــي املــعــدل،  ــدائـ الـ
ــذي يــنــال  ــ ــهـــدف اســـتـــكـــشـــاف الـــخـــيـــار الــ بـ
دعـــم غــالــبــيــة الـــنـــواب. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 

اعــتــبــر وزيـــر الـــدفـــاع، غــافــن ولــيــامــســون، 
أن بــريــطــانــيــا ســتــكــون فـــي وضـــع أفــضــل 
بكثير فــي حــال عــدم االتــفــاق مــع أوروبـــا. 
ــه، يــــســــعــــى حــــــــزب الــــعــــمــــال  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــن جـ
ــن مـــصـــائـــب مــــــاي، إذ  ــادة مــ ــفــ ــتــ إلـــــى االســ
ــن أن حـــزبـــه ســـيـــتـــقـــدم بــطــلــب  ــوربــ أكـــــد كــ
فور  الحكومة  فــي  الثقة  على  التصويت 
ــاء املــقــبــل.  ــثـــاثـ خــســارتــهــا الــتــصــويــت الـ
وقــال كــوربــن، في كلمة، الخميس: »أقــول 
لــتــيــريــزا مــــاي، إذا كــنــت واثــقــة بصفقتك 
ونضع  عامة  النتخابات  نتوجه  فدعينا 
ــقــــرار فـــي يـــد الـــشـــعـــب. وإال، فــــإن حــزب  الــ
من  الثقة  سحب  بطلب  سيتقدم  الــعــمــال 
الــحــكــومــة فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي نــــرى أنــهــا 
تمتلك أكبر فرص النجاح«. ويدرك حزب 
العمال صعوبة سحب الثقة من الحكومة 
باالعتماد على أصوات أحزاب املعارضة، 
ويسعى  البرملانية،  لألغلبية  الفتقارها 
لــلــبــنــاء عــلــى االنــقــســامــات الــتــي يعيشها 
حزب املحافظن لإلطاحة بماي. وال يبدو 
قــريــبــًا، إذ يعد التصويت  هــذا االحــتــمــال 
ضـــد زعـــامـــة الـــحـــزب نــوعــًا مـــن االنــتــحــار 
الــســيــاســي، خــصــوصــًا أن مـــاي آمــنــة في 
منصبها لعام كامل على األقل في زعامة 
املحافظن، بعد فشل متشددي بريكست 

في حزبها في اإلطاحة بها.
ولــربــمــا يــأمــل كـــوربـــن أن يــدفــع تصلب 
املعارضة في وجه ماي إلى أن تستقيل 
الخيار  كــان هــذا  تلقاء نفسها، وإن  مــن 
مستبعدًا أيضًا. ولذلك أشار كوربن في 
كلمته، إلى أنه »في حال فشلنا في الدفع 
سنبقي  فإننا  عامة،  انتخابات  لصالح 
فيها  بما  الطاولة،  على  الخيارات  كافة 
خــيــار دعـــم الــتــصــويــت الــشــعــبــي. إال أن 
االنــتــخــابــات هــي أولــويــتــنــا. ليس ألنها 
الخيار األكثر عملية فقط، ولكنها أيضًا 
أكثر ديمقراطية«. وأقر كوربن بضرورة 
تأجيل موعد بريكست، في حال التوجه 
إلــــى انــتــخــابــات عـــامـــة، والـــتـــي ســتــكــون 
مــخــتــلــفــة  عـــلـــى رؤى  مـــبـــنـــيـــة  بـــــدورهـــــا 
املــطــروح حاليًا.  للبريكست عن االتــفــاق 
ويدعم حزب العمال خروجًا مخففًا من 
فيه بريطانيا  تبقى  األوروبـــي  االتــحــاد 
عــضــوًا فــي نـــوع مــن االتـــحـــاد الجمركي 
الـــدائـــم مــع أوروبـــــا، وقــريــبــة مــن الــســوق 
األوروبية املشتركة. وبينما قد تجد هذه 
النقاط دعمًا لدى غالبية نواب البرملان 
النواب  يحتفل  أن  يستبعد  البريطاني، 
بـــوجـــود »حــكــومــة عمالية  املــحــافــظــون 
راديكالية« في 10 داوننغ ستريت تقوم 
بـــإعـــادة هــيــكــلــة االقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
أمــا االتحاد  على أســس أكثر اشتراكية. 
األوروبي فكان قد أكد رفضه ألي تعديل 
على نص اتفاق بريكست، عارضًا تقديم 
مجرد تطمينات غير ملزمة حول خطة 
املــســانــدة، بينما يــراقــب الــتــطــورات في 
لندن على أمل خروج البرملان البريطاني 
بإجماع على شكل من أشكال بريكست.

سياسة

C

تحاول رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اجتراح معجزة للخروج من دوامة عدم االتفاق في البرلمان على اتفاق بريكست، 
وهي تواصلت مع قيادات حزب العمال المعارض، ونواب الحزب االتحادي الديمقراطي األيرلندي، بهدف محاولة نيل موافقتهم 

على مشروع االتفاق، لكنها تعرضت إلى صفعة مع رفضهم دعم خطتها لبريكست
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برلين ـ شادي عاكوم

يــكــتــســب مــؤتــمــر حـــزب »الــبــديــل ألجــل 
ــبـــوي، الــــذي  ــعـ أملــــانــــيــــا« الــيــمــيــنــي الـــشـ
أن  الجمعة، على  أعماله أمس  انطلقت 
يستمر ألربعة أيــام، أهمية استثنائية 
لـــيـــس بــســبــب الـــتـــعـــويـــل عــلــيــه لــحــســم 
مـــرشـــحـــيـــه لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة 
األوروبــيــة، بــل بسبب الــدعــوات داخله 
لــلــخــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي على 

غرار بريطانيا. 
ــلــــحــــزب الــيــمــيــنــي  املــــؤتــــمــــر الــــثــــانــــي لــ
ريــزا،  الــذي يعقد في مدينة  الشعبوي 
ــاء مــــن قــائــمــة  ــهــ ــتــ ــلـــف االنــ ســيــبــحــث مـ
ــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة  ــتـــخـ املــــرشــــحــــن لـــانـ
ــار  ــايــــو/ أيــ األوروبــــــيــــــة، املــــقــــررة فــــي مــ
املــؤتــمــر األول  لــم يفض  املــقــبــل، بعدما 
الــــــذي ُعـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة مـــاغـــديـــبـــورغ، 
املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/ تشرين  فــي 
ــم الــــحــــزب  ــ ــيـ ــ ســـــــوى إلـــــــى انــــتــــخــــاب زعـ
لقائمة  رئيسي  كمرشح  مــويــن  يـــورغ 
 عـــن عــدد 

ً
الـــحـــزب لــانــتــخــابــات، فــضــا

من املرشحن اآلخرين لم يتجاوز الـ12 
مــرشــحــًا. كــمــا ســيــتــبــاحــث املــنــدوبــون 
االنتخابية،  اللوائح  إعــداد  أســاس  في 
النــتــخــابــات الـــواليـــات املــقــرر إجــراؤهــا 
ــات أملــانــيــة  ــ ــذا الــــعــــام، فـــي ثــــاث واليــ هــ
وبراندنبورغ  سكسونيا  هــي:  شرقية 
وتورينغن، والتي من املتوقع أن يحقق 
فيها الــحــزب نــتــائــج قــويــة، مــن املمكن 

 ميزان قوى األحزاب السياسية 
ّ
أن تهز

الحالية.
الــرغــم مــن أهمية هــذا املواضيع  وعلى 
يركز  مــا  أكــثــر  أن  إال  للحزب،  بالنسبة 
ــــون لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي  ــبـ ــ ــراقـ ــ عـــلـــيـــه املـ
األملــانــي واألوروبــــي، الطروحات داخل 
األوروبية،  بالسياسة  املتعلقة  الحزب 
والتي يناقشها مندوبو »البديل ألجل 
أملــانــيــا« الـــذيـــن يــتــجــاوز عـــددهـــم 600، 

ــقـــتـــرح املـــرتـــبـــط بــإمــكــانــيــة  تـــحـــديـــدًا املـ
ــــي  ــروج أملــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبـ خــ
»ديكست«، وذلك خال الخمس سنوات 
الجديدة  التشريعية  الفترة  املقبلة، أي 

للبرملان األوروبي.
ونّص طلب لجنة خبراء الفيدرالية في 
ــه في 

ّ
أن الــحــزب بهذا الخصوص، على 

حــال تمّكن »الــبــديــل ألجــل أملــانــيــا« من 
بعيدة  هيكلة  بــإعــادة  أهــدافــه  تحقيق 
األوروبــــي، سيكون من  املـــدى لاتحاد 
الضروري انسحاب أملانيا من االتحاد 
ـــم، 

ّ
ــنـــظ ــــه بـــشـــكـــل مـ

ّ
األوروبــــــــــــــي، أو حــــل

اقــتــصــادي لتحقيق  ــاء مــجــتــمــع  وإنـــشـ
 اليمن 

ّ
مصالح أوروبا الجديدة. أي أن

الـــشـــعـــبـــوي، وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، يــعــطــي 
لنفسه خمس سنوات لتنفيذ مشاريعه 
ــذه املـــقـــتـــرحـــات ال  وطــــروحــــاتــــه. لــكــن هــ
تــحــظــى بــإجــمــاع حــتــى داخــــل الــحــزب. 
وفـــي الــســيــاق أكـــد زعــيــم الــحــزب، أمــس 
الجمعة، في حديث لشبكة »إي آر دي«، 
والتفاضل،  التكامل  سياسة  يؤّيد  ــه 

ّ
أن

الشعبوية  األوروبـــيـــة  األحـــــزاب  داعــيــًا 
ـــ »الــحــلــفــاء  األخـــــرى والـــــذي وصــفــهــم بـ
الطبيعين« لحزبه إلى تغيير األغلبية 
ــــاح مـــن داخـــل   اإلصـ

ّ
فـــي أوروبــــــا، »ألن

املنظومة نفسها ممكن«، بحسب رأيه. 
من جانبه استغرب نائب رئيس الحزب 
كاي غوتشالك، طلب خروج أملانيا من 
 »نخرج من 

ً
االتحاد األوروبي، متسائا

االتحاد إلى أين؟«.

»البديل« األلماني منقسم 
حول »ديكست«

بدأ حزب »البديل ألجل ألمانيا«، أمس الجمعة، مؤتمره الثاني، وسط دعوات الستنساخ تجرية 
»بريكست« والخروج من االتحاد األوروبي، من دون أن تحظى هذه المقترحات باإلجماع

)Getty( مويتن يريد اإلصالح من الداخل


