
تقلص مساحة سيطرته في الموصل

»داعش« يواصل االنهيار

23
سياسة

األرض على 
كف عفريت

الموصل ـ أحمد الجميلي

يواصل تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( سلسلة انهياراته السريعة في أحياء 
ومناطق مدينة املوصل وضواحيها، في تطّور قد يفضي إلى اختصار توقعات 
ــارس/آذار املــقــبــل، خــالفــا لــتــوقــعــات الحكومة  ــ نــهــايــة املــعــركــة قــبــل نــهــايــة شــهــر مــ
العراقية والقادة الغربيني في التحالف الدولي، التي سبق أن أعلنت عن احتمال 

نهاية املعركة قبل فصل الصيف املقبل.
في هذا السياق، نجحت القوات العراقية، أمس الخميس، في استعادة السيطرة 
على مدينة تلكيف، في ضواحي املوصل، املعروفة بـ«الرئة الشمالية لها«. وهو 
ما يعني كثيرًا بالنسبة للقوات العراقية وكذلك »داعش«. ووفقا ملصادر عسكرية 
عراقية، فإن سيطرة القوات العراقية على مدينة تلكيف البالغة مساحتها نحو 
23 كــيــلــومــتــرًا، تــّمــت خـــالل ثــمــانــي ســاعــات فــقــط، بــمــقــاومــة ضعيفة لــلــغــايــة، من 
لنهر  الشرقي  الجنوبي  املحور  الذين انسحبوا منها باتجاه  عناصر »داعــش«، 

دجلة بشكل متفرق. 
في هذا الصدد، ذكر قائد الحملة العسكرية العراقية الستعادة املوصل، الجنرال 
عبد األمير رشيد، في بيانه، أن »القوات العراقية وبإسناد من طيران التحالف 
العراقي فوق  العلم  الدولي، تمكنت من تحرير قضاء تلكيف بشكل كامل ورفــع 

مبانيه«.
في غضون ذلك، كشفت مصادر عسكرية عراقية لـ«العربي الجديد«، أن »مساحة 
سيطرة مقاتلي التنظيم على املدينة تقلصت خالل اليومني املاضيني إلى نحو 

45 في املائة من مجمل مساحة مدينة املوصل وضواحيها«.
 سوى الساحل األيمن الذي سيشّكل هو اآلخر تحديا أمام 

ّ
وأضافت أنه »لم يتبق

دة عمرانيا وعشائريا، باإلضافة إلى مسألة 
ّ
القوات العراقية، بسبب طبيعته املعق

القوات  استقدمتها  التي  العائمة  الجسور  عبر  دجلة  نهر  وعــبــور  التضاريس 
األميركية، أمس الخميس، إلى مشارف املدينة للبدء باملرحلة الثالثة من الخطة«.

بدوره، أفاد قائد رفيع في جهاز مكافحة اإلرهاب، لـ«العربي الجديد«، أن »القوات 
العراقية سيطرت على الحي العربي وفندق نينوى أوبري، وحي الرشيدية، في 
أحدث تطورات املعارك«. كما أوضح اللواء سامي العارضي لـ«العربي الجديد«، 
لنهر  املحاذية  الغابات  منطقة  في  املتبقية  املناطق  على  السيطرة  »عمليات  أن 

دجلة مستمرة«.
القريبة من ضفة  املناطق  »تحّولت  فقد  املوصل،  في  وبحسب مصادر عسكرية 
ــى مـــن عــنــاصــر داعــــش فـــي الــســاحــل 

ّ
نــهــر دجــلــة إلـــى ســاحــة مــعــركــة بـــني مـــن تــبــق

 فيه 
ّ
الــذي شــن الوقت  العراقية، في  القوات األمنية  الشرقي ملدينة املوصل وبــني 

عناصر التنظيم قصفا مكثفا بقذائف الهاون من الضفة الغربية ملدينة املوصل، 
استهدفت فيها مناطق النبي يونس والفيصلية واملجموعة الثقافية، ما أدى إلى 
وقوع قتلى وجرحى في صفوفص قوات مكافحة اإلرهاب بينهم ضابطان إضافة 

إلى املدنيني«.
وقــد شــهــدت مدينة املــوصــل، خــالل اليومني املــاضــيــني، مــوجــة نـــزوح كبيرة بعد 
اضطرار آالف العائالت إلى ترك منازلها في مناطق الكندي والعربي والكفاءات 
التي  املكثف  القصف  الدائرة هناك وعمليات  املعارك  والفيصلية بسبب  الثانية 
تنفذها طائرات التحالف الدولي. وأكد مسؤولون محليون في املدينة لـ«العربي 
التي تخوض فيها  املناطق  زالــت محاصرة في  العائالت ما  أن »مئات  الجديد« 

القوات العراقية معارك عنيفة ضد داعش«.
جبرت على 

ُ
أ العائالت  أن »أغلب  الجديد«،  لـ«العربي  وأفــاد نازحون من املوصل 

البقاء في منازلها، بعد رفض عناصر تنظيم داعش مغادرتهم مناطقهم باتجاه 
املناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية شرق مدينة املوصل«.

نقرش: الوضع القائم 
ليس مدعاة للتفاؤل 

حيال المباحثات

المعارضة ستطالب 
بمراقبين دوليين لضمان 

عدم خرق الهدنة

للحدث تتمة...

تجاذبات سياسية 
تسبق 

مؤتمر أستانة

وادي بردى ضحية جديدة التفاقـات التهجير

يد  من  بردى  وادي  ورقة  بسحب  أستانة  مؤتمر  الستباق  السوري  النظام  سعى 
التقليل من أهمية  المعارضة عبر فرض اتفاق تهجير على المنطقة، إضافة إلى 
نيّات  لتبيان  النار  المعارضة تشدد على أهمية وقف  المفاوضات، فيما كانت  هذه 

النظام واالنطالق لحل سياسي، وسط بدء استعدادات تحضيرية للمؤتمر

محمد أمين

حـــــــاول الــــنــــظــــام الـــــســـــوري اســـتـــبـــاق 
مؤتمر أستانة املقرر في 23 الحالي، 
بسحب أوراق من يد املعارضة، عبر 
فـــرض شـــروطـــه فـــي اتـــفـــاق تــهــجــيــر جــديــد تم 
التوصل إليه في وادي بــردى، فيما كان ملف 
املــعــارضــة طرحها خالل  الـــوادي ورقـــة أرادت 
في  الفعلية.  النظام  نيات  لتبيان  املفاوضات 
ــوازاة ذلـــك، اســتــبــق رئــيــس الــنــظــام الــســوري  مــ
ــد، مــؤتــمــر أســتــانــة بــتــصــريــحــات  ــ بـــشـــار األســ
ــة هــــذه  ــيــ ــمــ ــل مـــــن أهــ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــا الـ ــبــــرهــ حـــــــــاول عــ
املــحــادثــات. بينما كــان رئيس وفــد املعارضة 
ــؤدي  ــ ــة أن تــ ــيــ ــمــ ــد أهــ ــ ــؤكـ ــ ــــوش، يـ ــلــ ــ مـــحـــمـــد عــ
املباحثات لتثبيت وقف إطالق النار واإلفراج 
للتقّدم نحو حل  الحصار  وفــك  املعتقلني  عن 

سياسي.
ــتــــعــــدادات  وبـــــــدأت املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة االســ
التحضيرية ملؤتمر أستانة، في ظل مؤشرات 
ــاء جـــديـــدة إلــى  ــمـ عــلــى إمــكــانــيــة انـــضـــمـــام أسـ
املفاوض، والوفد االستشاري،  الوفد  تشكيلة 
إذ تـــجـــري اتــــصــــاالت حــثــيــثــة مــــع عــســكــريــني 
وسياسيني وقانونيني من أجل ذلك. وعلمت 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الـــعـــاصـــمـــة الــتــركــيــة 
أنــــقــــرة تــشــهــد اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة وصــفــتــهــا 
»الـــتـــحـــضـــيـــريـــة« تـــضـــم أعـــضـــاء  مـــــصـــــادر بــــ
»استراتيجية«  لــوضــع  واملــســتــشــاريــن  الــوفــد 
للتفاوض. وأشار ممثل لواء »شهداء اإلسالم« 
فـــي الـــوفـــد املـــفـــاوض، الــنــقــيــب ســعــيــد نــقــرش، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
التفاوض تنحصر  املرحلة األولــى من عملية 
فــي »تثبيت اتــفــاق وقــف إطــالق الــنــار، ووقــف 
حمالت النظام العسكرية«، مشيرًا إلى أن وفد 
وفق  أستانة  مباحثات  إلــى  يذهب  الفصائل 
ثوابت ال يمكن التخلي عنها، مضيفا: ال يمكن 

نقرش  وأكــد  وأهدافها.  الثورة  ثوابت  تجاوز 
»تفاؤل« حيال  أن الوضع القائم ليس مدعاة لـ
املباحثات، مضيفا: »لكن من موقع املسؤولية 
ال يمكننا إال عمل كل شيء ممكن«، وفق قوله.
ــادر أن  وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن مـــصـ
وفـــد الــفــصــائــل املــعــارضــة يـــغـــادر أنـــقـــرة على 
الــيــوم الجمعة باتجاه  مــن طــائــرة »خــاصــة« 
الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن عــدد 
ــد ســيــصــل إلـــــى نـــحـــو أربـــعـــني.  ــوفــ ــاء الــ أعــــضــ
ــرار الـــشـــام« قــرارهــا  ــ فــيــمــا حــســمــت حــركــة »أحـ
بــعــدم الـــذهـــاب إلـــى مــبــاحــثــات أســتــانــة. وقــال 
املهاجر،  يــوســف  أبــو  الحركة  بــاســم  املتحدث 
في حديث مع »العربي الجديد«: »ال نرى أنه 
يمكن تحقيق شــيء من هــذا املؤتمر«. وأشــار 
التوقيع على  أعقبت  للمؤتمر  الدعوة  أن  إلى 
اتفاق وقف إطالق النار«، مضيفا: »النظام لم 
لــه االلــتــزام  يلتزم بــهــذا االتــفــاق، فكيف يمكن 
بمخرجات من املمكن أن تصدر عن املؤتمر«. 
ــــدت  ــة أكـ ــركــ ــن الــــحــ ــ ــادر مـــقـــربـــة مـ ــ ــــصـ ولــــكــــن مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــركــة تــدعــم الــوفــد  لـــ
 مــن دون تطبيق 

ً
املـــفـــاوض، ولـــن تــقــف حــائــال

مــخــرجــات املــؤتــمــر »فــي حــال كــانــت إيجابية، 
وال تحمل تنازالت للنظام«.

ــة مــهــمــة مـــن يد  ــ وســـعـــى الـــنـــظـــام لــســحــب ورقـ
باتفاق  الدفع  عبر  املفاوضات  قبل  املعارضة 
وفـــد  أن  املـــــصـــــادر  كـــشـــفـــت  إذ  بــــــــردى،  وادي 
ــــرح مـــســـألـــة إيـــقـــاف  ــنـــوي طـ ــان يـ ــ املـــعـــارضـــة كـ
ــــردى في  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى مــنــطــقــة بـ
ــــن املـــــفـــــاوضـــــات. وأكــــــدت  الـــجـــلـــســـة األولـــــــــى مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه املسألة  املــصــادر لـــ
كــانــت ســتــشــكــل اخـــتـــبـــارًا لــجــديــة الـــــروس في 

»نتائج إيجابية«. خروج املفاوضات بـ
بتصريحات  أستانة  مؤتمر  األســد  واستبق 
من املتوقع أن تلقي بظاللها على املفاوضات، 
خــصــوصــا أنــهــا تــحــمــل تــأكــيــدًا واضــحــا على 

نّية النظام تمييعها. وقــال األســد في مقابلة 
شرت مقتطفات منها أمس 

ُ
مع قناة يابانية، ن

توقعات  أي  لحكومته  ليست  إنـــه  الــخــمــيــس، 
ــل آمـــــــال فــــقــــط«، مــضــيــفــا:  ــ ــيــــال املـــؤتـــمـــر »بــ حــ
»األولــــويــــة يــجــب أن تــكــمــن فـــي الــتــوصــل إلــى 
وقــف إطــالق الــنــار«. ووصــف األســد املعارضة 
ما  أقصى  أن  مؤكدًا  إرهابية«،  »مجموعات  بـ
يــمــكــن أن يــقــّدمــه لــهــا فـــي أي مــفــاوضــات هو 

االتفاق على إعادة إعمار قريتي بسيمة وعني 
الفيجة خالل فترة زمنية معينة.

أما في دير الــزور التي تشهد مواجهات بني 
هــدوءًا  إن  ناشطون  فقال  و»داعــــش«،  النظام 
حــــذرًا ســـاد جــبــهــات الــقــتــال بــعــد ظــهــر أمــس، 
بعد تمّكن التنظيم من السيطرة على حاجز 
وشــركــة الــكــهــربــاء ورحــبــة الــدبــابــات جنوب 
غرب مطار دير الــزور العسكري، بعد معارك 
عنيفة مع قوات النظام أسفرت عن خسائر من 
ها 

ّ
الطرفني، وذلك بالتزامن مع هجمات يشن

التنظيم على املدينة من جهة منطقة املقبرة 
جــنــوبــا، وقـــريـــة الــجــفــرة شــمــال املـــطـــار. وأكـــد 
ــزور 24« أن تنظيم »داعــــش«،  الــ مــوقــع »ديـــر 

ـــ »تخليها  »عـــفـــو مـــن الــحــكــومــة« املـــشـــروط بـ
عن أسلحتها«، مشيرًا إلى أن مؤتمر أستانة 
الحكومة  بــني  محادثات  شكل  على  »سيكون 
واملجموعات اإلرهابية من أجل التوصل إلى 
وقف إلطالق النار والسماح لتلك املجموعات 

باالنضمام إلى املصالحات«.
املعارضة محمد  وفــد  قــال رئيس  املقابل،  في 
عــلــوش، إن هـــدف املــعــارضــة مــن الــذهــاب إلــى 
املـــفـــاوضـــات هـــو تــثــبــيــت وقــــف إطـــــالق الــنــار 
ــن املــعــتــقــلــني  بــــالــــدرجــــة األولــــــــى، واإلفــــــــــراج عــ
واملعتقالت في سجون النظام، وفك الحصار 
عــن املــنــاطــق املــحــاصــرة. واعــتــبــر عــلــوش، في 
أنه بتناول  حديث لوكالة »األناضول« أمس، 
هذه املوضوعات وتحقيق تقّدم فيها يكونون 
التقّدم  على  يساعد  كبيرًا  إنجازًا  »حققوا  قد 

واملضي في الحل السياسي«.
ورأى عضو االئتالف الوطني السوري وأمينه 
الــعــام الــســابــق يحيى مكتبي، فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن تـــصـــريـــحـــات األســــد 
معربا  املــؤتــمــر«،  إلفــشــال  استباقية  »محاولة 
عـــن اعــتــقــاده أنــهــا جــــاءت »اســتــجــابــة لرغبة 
إيرانية«، مشيرًا إلى أن طهران ترغب في نسف 
العسكري.  الحسم  إلى سياق  املؤتمر للعودة 

تمّكن من التقّدم داخل حيي املوظفني والعمال 
الــزور، إضافة لسيطرته على  في مدينة ديــر 

نقاط عدة في شارع بور سعيد.
ويأتي تقّدم التنظيم على الرغم من القصف 
ــنـــظـــام  املــــكــــثــــف الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه طــــــائــــــرات الـ
ـــت عــشــرات 

ّ
ــة الـــتـــي شـــن ــيـ ــائــــرات الـــروسـ والــــطــ

الــزور  أحــيــاء مدينة ديــر  الــغــارات استهدفت 
التنظيم مــن جهته،  قــصــف  كــمــا  ومــحــيــطــهــا. 
ــقــــصــــور الــــواقــــعــــني تــحــت  ــــورة والــ ــجـ ــ حـــيـــي الـ
سيطرة قوات النظام بعدد من قذائف الهاون، 
مــــا أســــفــــر عــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى بــني 
املدنيني. وقال ناشطون إن قوات النظام، وفي 
محاولة لوقف تقّدم التنظيم، استقدمت عبر 
الطيران املروحي تعزيزات من دمشق قوامها 
200 عنصر من عناصر الحرس الجمهوري، 
كــمــا تــقــوم بــاعــتــقــال املــدنــيــني وســوقــهــم إلــى 

جبهات القتال.
وتــســبــبــت املـــعـــارك بــني الــطــرفــني فــي مفاقمة 
محنة املــدنــيــني فــي املــديــنــة، ســـواء فــي الجزء 
الــخــاضــع لــســيــطــرة »داعــــــش«، والــــذي يشهد 
ــــزوح بــســبــب الــقــصــف الــعــنــيــف الـــذي  حـــالـــة نـ
يطاوله منذ أيام، أو في مناطق قوات النظام 
التي تقصف بشكل عشوائي أيضا ويتخوف 
ارتــكــاب مقاتلي »داعـــش« عمليات  أهلها من 

انتقام بحقهم في حال دخولها.
وحول الوضع في دير الزور، قال رئيس إدارة 
العمليات في هيئة األركان الروسية سيرغي 
رودســــكــــوي، إن عــمــلــيــات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ضـــد »داعـــــش« فـــي مــديــنــة املـــوصـــل الــعــراقــيــة 
دفــعــت الــتــنــظــيــم إلـــى تــحــويــل جـــزء كــبــيــر من 
قواته إلى شرق سورية. وأوضح أن مسلحي 
تنظيم »داعش« يشنون حاليا هجوما واسعا 
السوري  النظام  قــوات  مواقع  على  ومستمرًا 
فــي ديــر الـــزور، و»هــنــاك وضــع صعب للغاية 
يــمــر بـــه مــحــيــط مــديــنــة ديــــر الـــــــزور، الـــتـــي ال 
تــزال محاصرة من قبل إرهابيي داعــش منذ 

اإلعالمية في  الــدائــرة  قلل رئيس  من جهته، 
االئتالف الوطني السوري أحمد رمضان، من 
األســد، مشيرًا في حديث  أهمية تصريحات 
ــد »ليس  مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن األسـ
 في أستانة، وال ينبغي أن تؤخذ 

ً
طرفا فاعال

تصريحاته على محمل الجد«، الفتا إلى أن 
األسد يعترف بأنه ليس لديه معلومات عن 
االجتماع، وبالتالي هو خارج سياق ما ُيقرر، 
مضيفا: »األسد خاضع لنفوذ روسيا وإيران 
التشاور  أو  وهما يقرران من دون مراجعته 
ــا »تــحــت  ــيـ ــان أن روسـ ــه«. واعـــتـــبـــر رمـــضـ ــعـ مـ
بــدأت تتجه ملحاولة  الــدولــي،  تأثير الضغط 
جعل مؤتمر أستانة منسجما إلى حد ما مع 
ولكن ضمن  لها،  وامــتــدادًا  مرجعية جنيف، 
تــــهــــا لــبــيــان  ــــرض تــفــســيــرهــا وقــــراء ــيـــاق فـ سـ
جنيف 1 وقــــرارات مجلس األمـــن، خصوصا 
القرار 2254«. ولم يستبعد رمضان »حدوث 
مفاجآت« في مؤتمر أستانة »بالنظر إلى أن 
أو غامض،  كل ما يتصل باالجتماع شفهي 
كذلك،  والــضــمــانــات  شفهية،  للقاء  فــالــدعــوة 
واملــرجــعــيــة غــيــر مــتــفــق عــلــيــهــا واملــخــرجــات 
اللقاء  يجعل  مما  بشأنها،  التفاهم  يجر  لــم 
مفتوحا على كل االحتماالت«، وفق رمضان.

حــوالــي 3 ســنــوات«. مــن جهته، قــال الناشط 
هذا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الرمضان،  أحمد 
الــتــصــريــح وإن كـــان يــؤشــر إلـــى قـــرب سقوط 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، ولــكــن فــي الحقيقة 
ــــى أن الـــطـــيـــران الــــروســــي ربــمــا  قــــد يــشــيــر إلـ
سيقوم بحرق األخضر واليابس في مناطق 
االشتباكات القريبة من جبهات وجود النظام 
خصوصا في مدينة دير الــزور التي تخضع 
لــســيــطــرة الــتــنــظــيــم، وســيــكــون املـــدنـــيـــون هم 
املتوقع خالل  الــروســي  القصف  أول ضحايا 
استقدام  مع  تزامنا  املقبلة  واأليـــام  الساعات 
قوات النظام للدعم اللوجستي والبشري من 
أجــل استعادة ما خسره خــالل األيــام القليلة 

املاضية.
ويعتبر مــتــابــعــون لــلــوضــع أن »داعــــش« قــرر 
النظام في  إنــهــاء وجــود  أعلى مستوى  على 
محافظة دير الــزور بغية تأمني مناطق آمنة 
بــعــيــدة عـــن جــبــهــات الــقــتــال الــبــريــة مـــن أجــل 
حماية البيئة الحاضنة له، خصوصا املعارك 
ونــزوح  العراقية  املوصل  مدينة  في  العنيفة 
آالف الـــعـــراقـــيـــني مــــن املـــديـــنـــة بـــاتـــجـــاه ريـــف 
محافظة دير الزور، وبعد تراجع التنظيم في 
الشمالي وشمال وغــرب محافظة  ريف حلب 

الرقة.
ــل املــــــعــــــارك بــني  ــواصــ ــتــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــ
»داعـــش« والــنــظــام فــي جبهات عــدة فــي ريف 
ــاول  ــ ــالـــي ســـــوريـــــة. وحــ ــرقــــي، شـــمـ ــلـــب الــــشــ حـ
عــنــاصــر التنظيم الــتــقــّدم نــحــو مــواقــع قــوات 
الــنــظــام عــلــى أطــــراف قــريــة الــحــرمــل املــحــاذيــة 
للكلية الجوية في ريف حلب الشرقي، لكنهم 
لم يحققوا نجاحا كبيرًا، بينما تمّكنت قوات 
النظام من السيطرة على قريتي عفرين الباب 
مدينة  ريف  في  املحيطة  والتالل  والشحرور 
الباب الجنوبي الغربي. وتسعى قوات النظام 
لــلــوصــول نــحــو مــديــنــة الـــبـــاب، فيما تــواصــل 
الجيش  مــن  املدعومة  الــفــرات«  »درع  فصائل 

في غضون ذلك، دعا رئيس االئتالف الوطني 
السوري أنس العبدة في كلمة له أمس روسيا 
إلى تبني قرار في مجلس األمن الدولي تحت 
القوة  استخدام  يجيز  الــذي  السابع  الفصل 

ملحاسبة من يقوم بخرق وقف إطالق النار.
التفاصيل حول  الكثير من  ولــم تتضح بعد 
ــم يــتــم تـــوزيـــع أوراق  لـ املـــؤتـــمـــر املـــرتـــقـــب، إذ 
ــنـــدات تــفــاوض مــن قــبــل راعــيــي املــؤتــمــر  وأجـ
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــا وروســـــــيـــــــا(. وذكـــــــــرت مـ ــيــ ــركــ )تــ
»العربي الجديد«، أنه من املتوقع  املعارضة، لـ
عقد اجتماعات تمهيدية »غير رسمية« 

ُ
ت أن 

بني  الرسمية،  املباحثات  تسبق  أستانة  في 
وفـــد الــفــصــائــل املــســلــحــة والــطــرفــني الــتــركــي 
ــد املــعــارضــة  والــــروســــي، مــشــيــرة إلــــى أن وفــ
دوليني  مراقبني  بدخول  املــفــاوض سيطالب 
لضمان عــدم خــرق اتــفــاق وقــف إطـــالق النار 
من قبل قوات النظام واملليشيات الحليفة له.
ــــى ســـوريـــة  وســـيـــشـــارك املـــبـــعـــوث األمــــمــــي إلـ
أستانة،  ستيفان دي مستورا في محادثات 
املــتــحــدة. فيما أعلنت  عــلــى رأس وفـــد األمـــم 
الروسي  الوفد  أن  الروسية  الخارجية  وزارة 
إلــــى أســـتـــانـــة ســيــضــم مــمــثــلــني عـــن وزارتـــــي 

الدفاع والخارجية وغيرها من الهيئات.

التركي محاوالتها للتقّدم نحو املدينة أيضا 
من جهة الشمال.

وفـــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة فــــي ريـــــف دمـــشـــق، 
استعاد مقاتلو املعارضة ظهر أمس الخميس 
نقاطا عــدة فــي منطقة املـــرج بعد مــعــارك مع 
ــام اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا األســلــحــة  ــظـ ــنـ قــــــوات الـ
الثقيلة واملتوسطة. كما تجددت االشتباكات 
بني الطرفني على محور أوتوستراد حمص-

دمشق الدولي، من دون تحقيق أي تقّدم، في 
تل عدد من قوات النظام ليل األربعاء-

ُ
حني ق

الخميس، إثر محاولة تقّدم فاشلة في مناطق 
القيادي في  الشرقية. وقــال  الغوطة  عــدة في 
»فيلق الــرحــمــن«، وائـــل عــلــوان، فــي تصريح، 
إن قوات النظام حاولت التقّدم من جهة حي 
جوبر وبلدات املحمدية وعني ترما وحرزما، 
إذ تصّدت لها فصائل املعارضة، مشيرًا إلى 
أن قـــــوات الـــنـــظـــام ســيــطــرت خــــالل األســـبـــوع 

الحالي على نقاط عدة في منطقة املرج.
من جهة أخرى، سيطرت جبهة »فتح الشام« 
)الــنــصــرة ســابــقــا( بشكل مــفــاجــئ عــلــى مقار 
وحواجز لحركة »أحرار الشام« في ريف إدلب 
الغربي. وقال ناشطون إن عناصر من الجبهة 
ــرار  ــ ــار »أحــ ــقـ ــــس عـــلـــى مـ ــبـــاح أمـ ســـيـــطـــروا صـ
ــــزوف والزعينية  الــجــانــوديــة والـ الـــشـــام« فــي 
ومعبر خربة الــجــوز فــي ريــف إدلــب الغربي. 
وبـــهـــذا بــــات مــعــبــر خـــربـــة الـــجـــوز بــيــد »فــتــح 
الــشــام«، فيما أكــدت مــصــادر أن املعبر مغلق 
منذ أيـــام، وكــان مــن املــقــرر فتحه بعد يومني 

أمام الراغبني بالدخول إلى تركيا.
وقــــــال الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة »أحــــــــرار الـــشـــام« 
الرسمي في  بــكــر، على حسابه  أبــو  الــفــاروق 
»تويتر« تعليقا على هذه التطورات: »األحرار 
يــرفــضــون الــذهــاب ألســتــانــة ملــنــع عـــزل جبهة 
الصافي  املنهج  أصحاب  واليوم  الشام،  فتح 
ــلـــى حـــواجـــز  يـــــــــردون الـــجـــمـــيـــل بـــالـــهـــجـــوم عـ

ومقرات األحرار«.

النظام يقلل من أهمية المحادثات 
والمعارضة لتبيان نيّات خصمها

يواصل النظام خروقاته لوقف النار في مناطق عدة )عمر حاج قدور/فرانس برس(

حلب الشاهد األبرز على التهجير )جورج أورفليان/فرانس برس(

نواف التميمي

هي الجمعة العظيمة بالنسبة لرئيس 
الواليات املتحدة األميركية الجديد، 

دونالد فريد ترامب، الذي ُيتوج 
اليوم الرئيس الـ45 ألكبر دول العالم 

وأقواها. اعتبارًا من اليوم سوف يقف 
العالم، من الصني إلى املكسيك، على 
قدم واحدة بانتظار أميركا الجديدة، 

وبانتظار مفاجآت ترامب. اعتبارًا 
من اليوم سوف تنظم عواصم العالم 

أنفاسها على إيقاع سيد البيت 
األبيض الجديد، وما قد تتفتق عنه 
عبقريته من سياسات وقرارات قد 

تقلب أحوال الناس.
طاملا رددت األساطير بأن األرض 
على كف عفريت، وإذا ما غضب 
العفريت ونفض كفه اهتز الكون، 
وانقلبت األرض رأسًا على عقب. 

وطاملا َرددت األساطير الشعبية بأن 
الله خلق األرض على صخرة، وأن 

الصخرة معلقة على قرن ثور، وكلما 
ثار بركان، أو انفجر زلزال، فسر 

الناس املصيبة بغضب الثور الذي 
يحمل الكون على قرنه. وبعد يوم 

الجمعة العظيم هذا، لن تكون هناك 
أساطير، ولن تكون هناك خرافات، 

، على كف 
ً
 ال خياال

ً
فالكون بات، فعال

عفريت واشنطن الجديد.
اعتبارًا من اليوم، على العالم بكباره 

وصغاره عدم إغضاب »الثور 
األميركي«، وعدم املزاح مع سيد 

البيت األبيض، الذي يواجه الصني 
ويتهمها بـ«اغتصاب الواليات 
املتحدة«، وال يبدي أسفًا على 

تفكك االتحاد األوروبي بعد خروج 
بريطانيا منه، ويتوعد بنقل سفارة 

بالده إلى القدس املحتلة، ونسف 
ما تبقى من أمل في السالم، وحتى 
أنه ال يبالي بتفكك حلف األطلسي، 

ويبدو أقرب إلى روسيا منه إلى 
أملانيا.

سيد أميركا الجديد قال خالل 
حمالته االنتخابية إنه سيبني جدارًا 

على الحدود مع املكسيك، وسوف 
يمنع املسلمني من دخول الواليات 
املتحدة، وسوف يفرض »الجزية« 
على دول الخليج مقابل حمايتها، 
وسوف ُيوقف مساهمة بالده في 

حلف األطلسي واألمم املتحدة، 
وسوف يلغي االتفاق النووي مع 

إيران ويجدد العقوبات على نظام 
طهران.

ال أحد يجزم إذا ما كان ترامب 
جادًا وقادرًا على فعل أي من ذلك 
بعد تتويجه اليوم رئيسًا للواليات 

املتحدة، ولكن األكيد أن املسار 
السياسي واالقتصادي على كوكب 

األرض تغّير.

استبق النظام السوري 
مفاوضات أستانة بفرض 

اتفاق تهجير على 
المعارضة في وادي 

بردى، في وقت تستمر 
فيه المواجهات بين 

قوات النظام وتنظيم 
»داعش« في دير الزور

  شرق
      غرب

ائتالف المالكي يطيح 
بمحافظ بغداد

أطاح ائتالف »دولة القانون« الذي 
يــتــزعــمــه نــــــوري املـــالـــكـــي، مــحــافــظ 
بــغــداد الــتــابــع لـــ«الــتــيــار الــصــدري«، 
ــلـــســـة  عـــــلـــــي الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي، بـــــعـــــد جـ
اســـتـــجـــواب فــــي مــجــلــس مــحــافــظــة 
بغداد أمس الخميس حول قضايا 
ــــي مــجــلــس  ــاد. وقـــــــال عـــضـــو فـ ــ ــــسـ فـ
الجديد«  لـ«العربي  محافظة بغداد 
إن كــتــلــة الـــصـــدر وأعـــضـــاء آخــريــن 
انـــســـحـــبـــوا مــــن جــلــســة الــتــصــويــت 
احـــــتـــــجـــــاجـــــا عـــــلـــــى مــــــــا وصـــــفـــــوه 

باالستهداف السياسي.
)العربي الجديد(

السيسي يأمر بإحكام 
السيطرة األمنية

عــقــد الــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
اجتماعا  الخميس  أمــس  السيسي 
مــع مــســؤولــني حكوميني وأمــنــيــني، 
الــذكــرى السادسة لثورة  وذلــك قبل 
25 يناير/كانون الثاني 2011. ونقل 
بــيــان رئــاســي عــن السيسي تأكيده 
»ضـــــرورة اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــالزمــة 
لــــضــــمــــان الــــتــــأمــــني الـــــتـــــام لــــحــــدود 
وتكليفه  والبحرية«،  البرية  البالد 
على  السيطرة  بـ«إحكام  املسؤولني 

الحدود واملنافذ واملعابر«.
)العربي الجديد(

حركة دارفورية تنضم 
لوثيقة الدوحة للسالم

تــشــهــد الـــدوحـــة يـــوم االثــنــني املقبل 
تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـالم بـــني الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة وحــركــة »جــيــش تحرير 
الـــســـودان« )الـــثـــورة الــثــانــيــة(، التي 
ــام الــحــاج،  يــرأســهــا أبـــو الــقــاســم إمــ
ــــي حــــركــــة مــنــشــقــة عــــن »جــيــش  وهــ
تــحــريــر الـــســـودان«. ويــأتــي االتــفــاق 
اســـتـــنـــادًا لــوثــيــقــة الـــدوحـــة لــلــســالم 
في دارفــور، التي وقعتها الحكومة 
السودانية وعدد من حركات التمرد 

في دارفور سابقا.
)العربي الجديد(

عدنان علي

اتــفــاق تهجير جديدًا  الــســوري  فــرض النظام 
على السوريني وهــذه املــرة على أهالي وادي 
بردى، مع التوصل إلى اتفاق، أمس الخميس، 
من أجل وقف األعمال العسكرية في الــوادي. 
يأتي ذلك في وقت واصل فيه تنظيم »الدولة 
ــــش( هــجــومــه الـــواســـع على  اإلســالمــيــة« )داعـ
مـــواقـــع قــــوات الــنــظــام فـــي مــديــنــة ديــــر الــــزور 
ــاره عـــلـــى املـــطـــار  ومـــحـــيـــطـــهـــا، مــحــكــمــا حــــصــ
الــعــســكــري شـــرق املــديــنــة تــمــهــيــدًا القــتــحــامــه، 
ــــوات الــنــظــام هــجــمــاتــهــا على  ـــرّكـــز قـ

ُ
بــيــنــمــا ت

مــواقــع املــعــارضــة فــي وادي بـــردى والــغــوطــة 
الشرقية.

وتوّصلت املعارضة املسلحة في وادي بردى 
بــريــف دمــشــق إلــى اتــفــاق مــع الــنــظــام برعاية 
ــال الــعــســكــريــة  ــمــ ــة مـــن أجــــل وقــــف األعــ ــّيـ ــانـ أملـ
ــن مــقــاتــلــي  فـــي الـــــــوادي وخــــــروج الـــراغـــبـــني مـ
الــســوري.  املــعــارضــة مــن املنطقة إلــى الشمال 
وقالت مصادر من الهيئة اإلعالمية في وادي 
»العربي الجديد« إن االتفاق تم عصر  بردى لـ

أمــــس بــانــتــظــار الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ بـــنـــوده خــالل 
للمصادر، على  االتفاق وفقا  ونــّص  ساعات. 
النار ووقــف العملية العسكرية  وقــف إطــالق 
بــــــــردى، ودخــــــــول ورشـــــات  قـــــرى وادي  عـــلـــى 
الصيانة إلى منشأة نبع عني الفيجة تزامنا 
مع توافد املقاتلني والفصائل من الجرود إلى 
يتم تسوية  لــلــمــصــادر،  املنطقة. ووفــقــا  قــرى 
أوضاع املقاتلني الراغبني بالبقاء في الوادي، 
للتسوية  الرافضني  أسماء  تسجيل  يتم  كما 
وتــرحــيــلــهــم إلـــى مــديــنــة إدلـــب بــرعــايــة أممية 
الــدولــي، فــي حني  وبمرافقة الصليب األحــمــر 
يـــقـــوم الـــنـــظـــام بــســحــب املــلــيــشــيــات مـــن قــريــة 
بسيمة وُيــبــقــي عــلــى قــواتــه فــقــط. كــمــا ينّص 
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القاهرة ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر ُمــطــلــعــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
املــصــري إن األخــيــر ســيــصــدق عــلــى تعديل 
وزاري مـــحـــدود، خـــال جــلــســاتــه األســبــوع 
املــقــبــل، بــعــد تــجــديــد الــرئــيــس، عــبــد الفتاح 
الـــســـيـــســـي لــلــثــقــة فــــي حـــكـــومـــتـــه، بـــرئـــاســـة 
شــريــف إســمــاعــيــل، واإلبـــقـــاء عــلــى قــوامــهــا 
الــرئــيــســي، وقــصــر الــتــعــديــل الــشــكــلــي على 
حقائب  ليشمل  األكــثــر،  على  وزراء،  تسعة 
والسياحة،  والتعليم،  الـــزراعـــة،  أهمها  مــن 
ــت املــــصــــادر،  ــ ــافـ ــ واآلثــــــــــار، والــــثــــقــــافــــة. وأضـ
الــتــعــديــل سُيبقي  الــجــديــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
على عدد من الوزراء، الذين صاحب أداءهم 
حــالــة واســعــة مــن الــرفــض الشعبي، أخــيــرًا، 
مـــن جـــــراء األزمـــــــات املــرتــبــطــة بــحــقــائــبــهــم، 
الـــداخـــلـــيـــة، مــجــدي  وفــــي مــقــدمــتــهــم، وزراء 
الدين،  أحمد عماد  والــصــحــة،  الــغــفــار،  عبد 
واملالية، عمرو الجارحي، واالستثمار، داليا 

خورشيد.

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ــاد أمـــس،  ــذي ســ ــ ــراب الــــعــــام، الـ ــ ــ يــعــكــس اإلضـ
املحتل  الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي  الــخــمــيــس، 
ــــال  ــتــ ــ ــل قـــــــــــوات االحــ ــ ــتـ ــ ــــى قـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
اإلسرائيلي الشهيد، يعقوب أبو القيعان، بدم 
بــارد في قرية أم الحيران في النقب أول من 
 عن املسيرات والتظاهرات التي 

ً
أمس، فضا

خــرجــت خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، واألخـــرى 
املقررة غدًا السبت، مدى اتساع حالة الغضب 
من تزايد انتهاكات االحــتــال وســط دعــوات 

إلى تكثيف النشاطات الكفاحية. 

ابتزاز إسرائيلي 
إثــر رفض  الخميس،  أمــس  التوتر،  وتواصل 
الــشــرطــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  تــســلــيــم عــائــلــة أبــو 
تل 

ُ
ق قــد  كــان  الــذي  الشهيد  القيعان، جثمان 

يـــوم األربـــعـــاء بـــرصـــاص االحـــتـــال. وعلمت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن أقـــــارب الــشــهــيــد أن 

محاولة احتواء غضب النواب
وحــــاول رئــيــس الــبــرملــان )املـــوالـــي للسيسي(، 
ــواء غـــضـــب الــــنــــواب،  ــ ــتـ ــ ــال، احـ ــ ــعـ ــ عـــلـــي عـــبـــد الـ
املـــطـــالـــبـــن بـــرحـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، فــي 
 إنها »ربما 

ً
أمــس، قائا جلسة مساء أول من 

تنسحب في هدوء، من دون تفعيل إلجراءات 
مــنــهــا«، وذلـــك عقب هــجــوم عدد  الثقة  سحب 
الــــوزراء، وتحميل  الــنــواب على أداء  كبير مــن 
إفقار املواطنن، وانفات  الحكومة مسؤولية 
أســعــار السلع.  وأعــلــن عبد الــعــال عــن انعقاد 
جــلــســات الــبــرملــان، األســـبـــوع املــقــبــل، ملناقشة 
يــســمــيــهــا،  أن  دون  ــن  مــ ــة،  ــامــ هــ مــــوضــــوعــــات 
بــخــاف نــصــوص الــائــحــة املــنــظــمــة بانعقاد 
املجلس، أسبوعا بعد أسبوع، إلقرار التعديل 
الوزاري املرتقب، تزامنا مع الذكرى السادسة 
العام  الثاني  يناير/كانون   25 ثــورة  لنشوب 
ــادر  املـــصـ واســـتـــنـــدت  ــادر.  ــ ــــصـ املـ ــــق  وفـ  ،2011
التعديل،  على  املنتظرة  الــبــرملــان  مــوافــقــة  فــي 
ــروح مــــن الـــســـيـــســـي، إلـــــى أن الـــدســـتـــور  ــ ــطـ ــ املـ
أعـــطـــى املـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الـــحـــق فــــي ســحــب 
الــثــقــة مــن الــحــكــومــة، بــعــد رفـــض بــرنــامــجــهــا، 
وتــســمــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئــيــســا جــديــدًا 
»دعم  الغالبية  ائتاف  من  بترشيح  لــلــوزراء، 
مــصــر«، إال أنــه لــم ينص على رفــض التعديل 
الوزاري. ونصت املادة 147 من الدستور على 
من  الحكومة  إعــفــاء  الجمهورية  »لــرئــيــس  أن 
أداء عــمــلــهــا، بــشــرط مــوافــقــة غــالــبــيــة أعــضــاء 
تــعــديــل وزاري بعد  الـــنـــواب، وإجــــراء  مجلس 
التشاور مع رئيس الــوزراء، وموافقة البرملان 
يقل  ال  وبــمــا  للحاضرين،  املطلقة  بالغالبية 
عن ثلث أعضاء املجلس«. وقال السيسي، في 

ــل الـــــــــــوزاري لـــحـــقـــائـــب املــجــمــوعــتــن  ــديـ ــعـ ــتـ الـ
الغضب  في ظل حالة  واألمنية،  االقتصادية، 
ــاع  ــفـ الـــواســـعـــة بــــن املـــواطـــنـــن مــــن جــــــراء ارتـ
األســعــار، بشكل يومي، وعــدم قــدرة الحكومة 
 عن حالة االنفات 

ً
على مراقبة األسواق، فضا

الــحــدوديــة، خصوصا  األمــنــي فــي املحافظات 

ــأن تـــوقـــع على  »الـــشـــرطـــة طــالــبــت الــعــائــلــة بــ
تصريح تعترف به العائلة بأن الشهيد نفذ 

عملية دهس عن سابق إصرار«.
ــة هــــــذه إلرغــــــام  ــرطــ ــشــ ــاوالت الــ ــ ــحــ ــ وتـــــأتـــــي مــ
الــعــائــلــة عــلــى تــوقــيــع مــثــل هــــذا اإلقـــــــرار في 
مركز  عبر  العائلة،  فيه  طالبت  الــذي  الــوقــت 
بــإجــراء تحقيق رســمــي في  الحقوقي  عــدالــة 
الــقــيــعــان، ال سيما  أبــو  مــابــســات استشهاد 
عــلــى ضــــوء مـــا أفـــــاد بـــه شـــهـــود الـــعـــيـــان من 
القرية، الذين أكــدوا أن أفــراد الشرطة أطلقوا 
النار عليه، من الخلف، وعادوا وأطلقوا النار 
واصطدمت  سيارته  تــدهــورت  أن  بعد  عليه 

بالشرطي اإلسرائيلي الذي لقي مصرعه.
في غضون ذلــك واصــل وزيــر األمــن الداخلي 
بـــأن  االدعــــــــاء  أردان،  جـــلـــعـــاد  اإلســــرائــــيــــلــــي، 
ــاد ســيــارتــه بــاتــجــاه  الــشــهــيــد أبـــو الــقــيــعــان قـ
مــجــمــوعــة مــــن عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة كــــانــــوا قــد 
وصـــلـــوا إلــــى الــقــريــة لــهــدم مــجــمــوعــة بــيــوت 
فــيــهــا، وأنــــه كـــان يــقــصــد قــتــلــهــم. فـــي املــقــابــل 
تزايدت الشكوك في مابسات عملية مصرع 
ــنـــوات  ــقـ ــلــــي، وذكــــــــرت الـ ــيــ ــرائــ الـــشـــرطـــي اإلســ
اإلسرائيلية أنه ال يزال غير ممكن القطع بأن 
السيارة،  تدهور  بفعل  كان  الشرطي  مصرع 
بــعــد إصــابــة الشهيد أبـــو الــقــيــعــان بــعــيــارات 
أطلقتها الشرطة جعلته يفقد السيطرة كليا 
عــلــى مــركــبــتــه. وبــــّن الــشــريــط، الــــذي عممته 
وهي  الشهيد  مركبة  اإلســرائــيــلــيــة،  الــشــرطــة 
تسير ببطء ثم فجأة تسمع أصوات عيارات 
نــاريــة، انــحــرفــت الــســيــارة فــي إثــرهــا بسرعة 
عن مسارها األصلي. وأكــد شهود عيان من 
سكان القرية ومتضامنون يهود كانوا فيها 

»العربي الجديد«، أن  ملقاومة عمليات الهدم، لـ
النار باتجاه سيارة  أطلقوا  الشرطة  »رجــال 
الشهيد، وأنــه لم يحاول دهــس الشرطي عن 

سابق إصرار«.

خطوات المواجهة
ــة، تـــتـــكـــثـــف االجــــتــــمــــاعــــات  ــيــ ــانــ  مـــــن جــــهــــة ثــ
ــــول الــتــصــعــيــد  الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــتـــبـــاحـــث حــ
ــت  ــة. ودعــ ــهــ ــواجــ ــــوات املــ ــطـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــي وخـ
لجنة املتابعة العليا للجماهير العربية، في 
الــذي عقد أمس الخميس  اجتماعها املوسع 
في املركز الجماهيري في مدينة راهــط، إلى 
انطلقت  الــتــي  الكفاحية  الــنــشــاطــات  تكثيف 
فــي اليومن األخــيــريــن، ودعــت إلــى املشاركة 
وعرعرة،  عــارة  قريتي  تظاهرة  في  الواسعة 
غــــدًا الــســبــت ، ضـــد جـــرائـــم تــدمــيــر الــبــيــوت 
املتابعة  العربية. وقــرر االجتماع دعــم لجنة 
قضية إعـــادة بــنــاء الــبــيــوت املــهــدمــة، على أن 
يتم تكليف لجنة التوجيه في النقب، لتتابع 
القضية، وتأكيد لجنة املتابعة على قراراتها 
األيــام  فــي  مــا يتعلق بنشاطات  فــي  السابقة 
التظاهرة الشعبية الحاشدة  املقبلة، وأولها 

الثانية من بعد ظهر غد السبت  في الساعة 
ــارة وعــــرعــــرة، وأيـــضـــا املــشــاركــة  ــ فـــي قـــريـــة عـ
الواسعة في قافلة السيارات، التي ستنطلق 
من مدينة قلنسوة، في الساعة التاسعة من 
صباح اإلثنن املقبل، نحو مقّر الكنيست في 

القدس املحتلة.
كما دعت لجنة املتابعة كافة األحزاب واألطر 
والفعاليات السياسية والشعبية لاستمرار 
الكفاحية، ردًا على جريمة أم  في النشاطات 
املعتقلن،  قضية  املتابعة  ت 

ّ
وتبن الــحــيــران. 

وحـــّيـــت املــحــامــن الـــذيـــن يــقــفــون إلــــى جــانــب 
ودانــت حملة  املتابعة  واستنكرت  املعتقلن. 
الـــتـــرهـــيـــب الــســلــطــويــة ضــــد الـــنـــاشـــطـــن فــي 
الــنــقــب وفـــي مــنــاطــق أخـــرى بينها الــبــطــوف، 
ــام  ــد أمــ ــديـ ــهـ ــتـ بـــاســـتـــدعـــائـــهـــم لــلــتــحــقــيــق والـ
ــبـــارات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. كما  ــتـــخـ عــنــاصــر االسـ
دانــت اللجنة »انــفــات وزيــر األمــن الداخلي، 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــريـــض عـــلـــى الـــجـ ــتـــحـ ــالـ بـ
ومطالبته بالتحقيق مع النواب أيمن عودة 
وحــنــن زعــبــي وجــمــال زحــالــقــة، بــزعــم أنهم 
يــحــضــرون عــلــى الــعــنــف والــقــتــل، واملــتــابــعــة 
تقف إلى جانب النواب ضد هذا التحريض. 
ودعت إلى صاة جمعة حاشدة اليوم في أم 

الحيران.
 إلى ذلك تقرر عقد اجتماع  للجنة املتابعة 
ــوات  ــطــ ــلــــيــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة التــــــخــــــاذ خــ الــــعــ
تــصــعــيــديــة عــلــى أثـــر جــريــمــة أول مـــن أمـــس، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا طـــلـــب الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة 
للفلسطينين في الداخل، مع تصاعد القمع 
الفلسطينين  ضد  اإلسرائيلي  والتحريض 

في الداخل املحتل.

القومية  الصحف  تحرير  رؤســـاء  مــع  حـــواره 
ــوزراء  ــ ــام، إن رئـــيـــس الــ ــ )الـــحـــكـــومـــيـــة(، قــبــل أيــ
من  »الــنــابــعــة  الــكــامــلــة  بثقته  يتمتع  الــحــالــي 
للمهمة،  والتقدير  واملــتــابــعــة،  واألداء  العمل، 
وأمــانــة املــســؤولــيــة«، بــعــد أن أكـــد فــي حديثه 
إجراء تعديل وزاري في وقت قريب. ولم تشهد 
تاريخها، مثلما حدث  في  غــاء  مصر موجة 
في عهد الحكومة الحالية، التي حررت سعر 
صرف العملة املحلية أمام العمات األجنبية، 
واملياه  والكهرباء  املحروقات  أسعار  ورفعت 
اتفاق قرض  توقيع  أعقاب  في  كبيرة،  بنسب 
صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دوالر، 
املائة  فــي   70 بنحو  الجنيه  قيمة  وانخفاض 
خــــال عـــامـــي حــكــم الــســيــســي. ولــــم يــتــعــرض 

التفجيرية  العمليات  شمال سيناء، ووصــول 
إلى قلب العاصمة القاهرة، بتفجير الكنيسة 
في  السيسي جلية  رسالة  وتبدو  البطرسية. 
التمسك بوزير الصحة، الذي واكب عهده أزمة 
غير مسبوقة من نقص األدوية، بعدما اختفت 
آالف األصـــنـــاف مـــن املـــخـــازن والــصــيــدلــيــات، 
السوداء، ما  السوق  وتضاعفت أسعارها في 
شركات  ملطالب  للرضوخ  النهاية،  في  دفعه، 
الدواء، ورفع أسعار ثاثة آالف صنف، بنسب 
تصل إلى 50 في املائة من قيمتها، في زيادة 

ثانية ألسعار األدوية في أقل من عام.

حقائب وأسماء
وعقد رئيس الوزراء مجموعة من االجتماعات 
الجديدة،  للحقائب  املحتملن  املرشحن  مــع 
خال األيام املاضية، بعد موافاته من الرئاسة 
بــقــائــمــة األســــمــــاء، بـــنـــاًء عــلــى تــقــاريــر جــهــات 
ــرز األســمــاء  ــن أبــ اســتــخــبــاراتــيــة ورقـــابـــيـــة. ومـ
املــــطــــروحــــة آخـــــر أمـــــن عـــــام لــــحــــزب الـــرئـــيـــس 
األســــبــــق حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، حــــســــام بــــــــدراوي، 
الــقــاهــرة،  الــتــعــلــيــم، ورئــيــس جــامــعــة  لحقيبة 
جابر نصار، لحقيبة التعليم العالي. ومنحت 
املــادة 131 من الدستور، مجلس النواب، حق 
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد 

الوزراء، بعد تقديم 
اســتــجــواب بــرملــانــي، عــلــى أن يــصــدر املجلس 
ــتــــجــــواب، ويـــكـــون  ــراره عـــقـــب مــنــاقــشــة االســ ــ ــ قـ
رئيس  أن  إال  األعــضــاء،  بغالبية  الثقة  سحب 
الــبــرملــان رفـــض مناقشة أي اســتــجــواب بحق 
أحد وزراء السيسي منذ انعقاد املجلس منذ 

أكثر من عام.

اليمن: جولة ولد 
الشيخ مهددة

حراك سياسي 
وعسكري في 

ليبيا

»الــعــربــي  فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء لـــ
الجديد«، بأن »ولد الشيخ أحمد الذي كان من 
املقرر أن يزور صنعاء في اليومن املاضين، 
ــارات مـــكـــوكـــيـــة بــــن الــعــاصــمــة  ــ ــزيــ ــ ــه بــ تــــوجــ
عّمان  األردنية  والعاصمة  القاهرة  املصرية 
وعاد إلى العاصمة السعودية الرياض، التي 
التقى فيها أمس الخميس، وزير الخارجية 

السعودي، عادل الجبير«.
الــلــقــاءات،  فــإن »مختلف  املــصــادر،  وبحسب 
وأبرزها في الرياض، تبحث أساسا امللفات 
التي سيحملها املبعوث األممي إلى صنعاء، 
والخطوات املتقرحة التي من شأنها التمهيد 
لــلــعــودة إلـــى الــتــهــدئــة مــن دون الــتــطــرق إلــى 

املقترحات السياسية املعدلة«.
وأوضــحــت املــصــادر أن »ولــد الشيخ  أحمد 
يــــواجــــه حـــزمـــة مـــعـــوقـــات بـــزيـــارتـــه املــقــبــلــة 
لصنعاء بما في ذلك الشروط التي يضعها 
تــحــالــف جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــن( 

مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خــال  ألفانو، 
الــجــهــنــاوي، في  الــتــونــســي، خميس  نظيره 
باده  أن  الخميس،  أمــس  تونس  العاصمة 
»تــدعــم تــوقــيــع اتــفــاق مــع ليبيا عــلــى غــرار 
اتــفــاق تــركــيــا لــوقــف تــدفــق املــهــاجــريــن غير 
الدول  إلى  من سواحلها  بحرًا،  الشرعين« 
األوروبية، مشيرًا إلى أن االتفاق يدخل حيز 

التنفيذ حال استقرار الوضع األمني.
ــع  ــالــــوضــ ــة األخـــــــــــــرى بــ ــيــ ــقــــضــ ــق الــ ــلــ ــعــ ــتــ وتــ
قـــوات  إذ وســعــت  عــلــى األرض،  الــعــســكــري 
حفتر من سيطرتها على األرض، خصوصا 
ــــذي يــشــكــل  فــــي مــنــطــقــة الــــهــــال الــنــفــطــي الــ
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة لـــدى عـــدد مـــن الـــدول 
ــبـــرى، بــيــنــهــا رومــــــا، الـــتـــي أشــــــارت إلــى  الـــكـ
السياق نفسه،  التحاور معه. وفي  إمكانية 
قــال وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي، أنجيلينو 
ألفانو، أول من أمس إن »لباده، التي تدعم 
حــكــومــة الــــوفــــاق فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
عاقات أيضا مع مجلس النواب في طبرق 
ال  »نحن  مضيفا  حفتر«،  خليفة  والجنرال 
نرى اختافا بن شرق ليبيا وغربها، لذلك 
ــة  قــررنــا إرســــال مــســاعــدات إنــســانــيــة وأدويـ

إلى الذين يقطنون في شرق الباد«.

عادل األحمدي

اليمن،  إلــى  األمــمــي  املبعوث  يتابع 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته 
فــي املنطقة، منذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
 تـــأخـــر زيـــارتـــه إلــــى صــنــعــاء، وســط 

ّ
ــل فـــي ظــ

املعني  بالطرف  متعلقة  تباينات  عــن  أنــبــاء 
بــلــقــائــه عـــن االنـــقـــابـــيـــن، الـــذيـــن يــطــالــبــون 
الحكومة  مــع  بالتفاوض  أحمد  الشيخ  ولــد 
والرئيس  )الحوثيون  الشريكان  فها 

ّ
أل التي 

خــارج مسار  عبدالله صــالــح(  املخلوع علي 
التسوية منذ ما يقرب شهرين، في وقت بدا 
»خارطة  فيه أن املقترحات واألفكار املقدمة كـ
إلى  انتهت  الــبــاد،  فــي  طــريــق« لحل سلمي 
مصير غــامــض، مــع عــدم بــروز أي مؤشرات 
حول طرح املبعوث األممي صيغة معدلة من 

الخطة.
فــي هـــذا الــســيــاق، أفــــادت مــصــادر سياسية 

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

ــافــــل مــن  ــّر لــيــبــيــا بــــأســــبــــوع حــ ــمــ تــ
والعسكرية،  السياسية  التطورات 
لـــكـــن يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــار أهـــدافـــهـــا/

تـــقـــوده أوروبـــــا  بـــاثـــنـــن. األول  مـــســـاراتـــهـــا 
مـــدفـــوع بــســبــبــن. األول مــواجــهــة الــدخــول 
الروسي على خط امللف الليبي، تحديدًا من 
الجديد،  موسكو  عبر حليف  الشرق  بوابة 
اللواء خليفة حفتر الذي يزور القاهرة منذ 
أمس وسط مساع روسية مصرية مشتركة 
ــلــــس الــــرئــــاســــي  ــيـــــس املــــجــ ــ لـــجـــمـــعـــه مـــــع رئـ
لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.  أما 
الــثــانــي فهو مــحــاولــة الــتــوصــل إلى  السبب 
املهاجرين  تدفق  للحد من  ليبيا  مع  اتفاق 
الـــســـريـــن، خــصــوصــا أن أغـــلـــب الــتــوقــعــات 
األوروبية تترقب موجة جديدة خال أشهر 

تنطلق من دول شمال أفريقيا عبر ليبيا. 
ــانــــي فـــعـــســـكـــري ويـــرتـــبـــط  ــثــ ــار الــ ــ ــسـ ــ أمــــــا املـ
أن هذه  بمكافحة تنظيم »داعـــش«. ويــبــدو 
املهمة من اختصاص الواليات املتحدة التي 
شنت غارات على معسكرات تابعة لتنظيم 
ــــش( قـــرب ســرت،  »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعـ

أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا.

تحركات أوروبية
تـــحـــاول أوروبــــــا، الــخــائــفــة مـــن انــتــقــال آالف 
الــاجــئــن الــجــدد مــن أفــريــقــيــا، الــعــودة بقوة 
فيها على  السلطات  ليبيا، لاتفاق مع  إلــى 
الــاجــئــن، ومــحــاولــة استنساخ  حــل ملشكلة 
اتفاق مشابه للذي وقعه االتحاد األوروبــي 
مـــع أنــــقــــرة، بــمــنــع أي هـــجـــرة جـــديـــدة إلــيــهــا 
وبتوطن املهاجرين السرين على األراضي 
الليبية. ضمن هذا السياق، جاءت تأكيدات 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
فيديريكا موغيريني، للسراج، أول من أمس، 
السياسي  لاتفاق  االتــحــاد  دعــم  باستمرار 
وحكومة الوفاق ودعته إلى زيارة بروكسل. 
ويتأثر الخاف بن الــدول األوروبــيــة حول 
املـــلـــف الــلــيــبــي بــقــضــايــا تـــرتـــبـــط بــأمــنــهــا، 
خـــصـــوصـــا مـــلـــف الــــهــــجــــرة الــــســــريــــة، بــعــد 
تــكــاثــر الــحــديــث أخـــيـــرًا عـــن ســعــي إيــطــالــيــا 
إلـــى عــقــد اتــفــاق مــع حــكــومــة الـــوفـــاق بشأن 
ليبيا.  فــي  شرعين  غير  مهاجرين  توطن 
أنجيلينو  اإليطالي،  الخارجية  وأكــد وزيــر 

برئاسة صالح، الستئناف  املؤتمر  وحــزب 
جــهــود الـــســـام. ويــطــالــب االنــقــابــيــون بــأن 
يكون أي لقاء للمبعوث األممي في صنعاء 
ــرفـــان في  مـــع الــحــكــومــة الـــتـــي شــكــلــهــا الـــطـ
28 مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
بــرئــاســة عــبــد الــعــزيــز بـــن حــبــتــور كخطوة 
الــدولــي،  املجتمع  الــجــانــب رفضها  أحــاديــة 
ويـــرفـــض املــبــعــوث األمـــمـــي االعـــتـــراف بــهــا، 
املعني  الطرف  أن  االنقابيون  يعتبر  فيما 
ــر الــخــارجــيــة في  بــالــتــفــاوض مــعــه هــو وزيــ

حكومة صنعاء، هشام شرف«.
في هذا اإلطار، كشفت تسريبات من شأنها 
أن تــكــون بــمــثــابــة تــســويــة تــســهــل املــبــعــوث 
األمـــمـــي، تــقــضــي بــاتــفــاق االنــقــابــيــن على 
تشكيل وفد مفاوض جديد، يترأسه شرف، 
لــيــتــولــى الـــتـــفـــاوض مــــع املـــبـــعـــوث األمـــمـــي 
واألطراف كوفد يمثل الطرفن وتشارك فيه 
قيادات من الجماعة وحزب صالح. غير أن 
ــفـــاوض، رفــض  مــصــدرًا قــريــبــا مــن الــوفــد املـ
تأكيد املعلومات، وقال إنه »إذا ما تم االتفاق 
ولد  وكــان  في حينه«.  الوفد فسيعلن  على 
نوفمبر/ مطلع  صنعاء  زار  أحــمــد  الشيخ 
اللقاء بما  املــاضــي، ورفــض  الثاني  تشرين 
الذي  األعــلــى«  السياسي  »املجلس  بـ يعرف 
يــعــد واجـــهـــة الــســلــطــة الــعــلــيــا لــانــقــابــيــن 

في موازاة ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن وصــول  مــصــريــة، لـــ
حفتر إلى القاهرة أمس، برفقة وفد عسكري 
ــــن املــــقــــرر أن  ــكـــون مــــن 4 شـــخـــصـــيـــات. ومـ مـ
يــلــتــقــي حــفــتــر، عــلــى مـــدى يـــومـــن، برئيس 
الفريق محمود حجازي،  املــصــري،  األركـــان 
املــكــلــف مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة بــاإلشــراف 
عــلــى املــلــف الــلــيــبــي، إلـــى جــانــب مــســؤولــن 

)غير املعترف بها دوليا( منذ االتفاق على 
تأليفه في يوليو/تموز املاضي.

وفــي الــوقــت الـــذي تتمحور فيه زيـــارة ولد 
الــشــيــخ أحــمــد حـــول جــهــود تــفــعــيــل »لجنة 
التنسيق والتهدئة« املعنية باإلشراف على 
اتـــفـــاق وقـــف الـــنـــار، كــشــفــت مـــصـــادر يمنية 
»العربي الجديد«، عن جانب من الشروط  لـ
الـــتـــي يــضــعــهــا الـــحـــوثـــيـــون وحـــــزب صــالــح 
أمــام مطالب تفعيل اللجنة، مشيرة إلى أن 
النار ووقف  إطــاق  »الطرفن طالبا بوقف 
من  أكثر  في  الحاصل  العسكري  التصعيد 
جــبــهــة، بــاإلضــافــة إلـــى املــطــالــبــة بـــأن تكون 
لجنة التنسيق والتهدئة مؤلفة من غرفتي 
عمليات، األولى في مدينة ظهران الجنوب 
تجتمع  أن  املفترض  املقر  وهــو  السعودية، 
فــيــه الــلــجــنــة، واألخــــرى تــكــون فــي محافظة 
صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية، أو 
في العاصمة صنعاء، باإلضافة إلى شروط 
بــإعــادة فتح مــطــار صنعاء،  أخـــرى متعلقة 
ـــلـــق مـــن قــبــل قــــوات الــتــحــالــف منذ 

ُ
الــــذي أغ

أغسطس/آب املاضي«.
ــام، دعـــوة  ــ ــه املــبــعــوث األمـــمـــي، مــنــذ أيـ ــ ووّجـ
ــــى اســـتـــئـــنـــاف وقـــف  لــــأطــــراف الــيــمــنــيــة، إلـ
إطاق النار، مؤكدًا أنه »يسعى إلعادة عمل 
لجنة التنسيق والتهدئة املعنية باإلشراف 
على الهدنة«. وهي لجنة تألفت من ممثلن 
الكويت  في  أممين  ومشرفن  الطرفن  عن 
وفـــقـــا التـــفـــاق الـــعـــاشـــر مـــن أبــريــل/نــيــســان 
املــــاضــــي، وفــــي الـــــــ30 مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
أعلن املبعوث األممي عن اتفاق على انتقال 
إلــى مدينة ظهران  الكويت  من  اللجنة  مقر 
الــجــنــوب الــســعــوديــة الــقــريــبــة مــن الــحــدود، 
إال أن االنقابين منذ ذلك اليوم، يرفضون 
تــوجــه مــمــثــلــيــهــم إلــــى الــســعــوديــة ألســبــاب 
ــادات  ــيــ ــــن قــ ــرفــــض مـ يـــتـــعـــلـــق جــــــزء مـــنـــهـــا بــ
داخــل الجماعة والــحــزب تــرى أن ذلــك يقدم 
السعودية كطرف راٍع للسام، والجزء اآلخر 
استباقا  الطرفان،  يضعها  التي  بالشروط 
وقف  تنفيذ  لضمان  )الطرفن(،  لعودتهما 
العسكرية  العمليات  فيه  الــنــار، بما  إطــاق 

للتحالف.
وكــان الفتا أن زيـــارة املبعوث األمــمــي التي 
بــــدأت مــنــذ أكــثــر مــن أســـبـــوع، تــركــزت حــول 
جــهــود اســتــئــنــاف الـــهـــدنـــة، ســاعــيــا إلقــنــاع 
ــال مــمــثــلــيــهــمــا فـــي »لــجــنــة  ــإرســ الـــطـــرفـــن بــ
ألخـــذ  األردن،  ــــى  إلـ ــهـــدئـــة«  ــتـ والـ الــتــنــســيــق 
دورة تدريبية تمهيدًا الستباق اإلعان عن 
الهدنة. ووســط ذلــك، بدا مصير املقترحات 
»خــارطــة  الــخــاصــة بــالــتــســويــة املـــعـــروفـــة بـــ
الــطــريــق«، غامضا، إذ كــان مــن املفترض أن 
يــســلــم املــبــعــوث األمـــمـــي نــســخــة مــعــدلــة من 
منصور  عــبــدربــه  اليمني  للرئيس  الــخــطــة 
هــادي، يوم االثنن املاضي، أثناء اللقاء به 
في عدن، غير أن املصادر الحكومية لم تؤكد 
مقترحات  مــن  معدلة  نسخة  تسلمها  بعد 
األمم املتحدة، والتي كانت قد رفضت تسلم 
نسختها السابقة في نوفمبر العام املاضي.
ــهــــات  ــل املــــواجــ ــتــــواصــ ــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــ ــ فـ
امليدانية في أكثر من جبهة. وأعلنت مصادر 
ــــوات الــشــرعــيــة مــقــتــل 21 عــنــصــرًا من  فـــي قـ
بينهم مسؤول  لصالح  واملوالن  الحوثين 
في  الساحلية  ميدي  جبهة  فــي  االستطاع 
مــحــافــظــة حــجــة الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة، 
قوات  متقطعة بن  والتي تشهد مواجهات 

الشرعية واالنقابين. 
وأوضح املركز اإلعامي للمنطقة العسكرية 
مروحيات  أن  للشرعية،  التابعة  الخامسة 
التابعة للتحالف نفذت  أباتشي الهجومية 
هجمات على مواقع املليشيات في جبهتي 
حـــرض ومـــيـــدي، يــومــي الــثــاثــاء واألربـــعـــاء 
الــقــتــلــى  ــقــــوط  إلــــــى ســ ــا إدى  ــ املــــاضــــيــــن، مـ
وعددهم 21 باإلضافة إلى إصابة 11 آخرين. 
وواصلت مقاتات التحالف، أمس، غاراتها 
الجوية وقصفت أهدافا متفرقة في مديرية 
ِنهم شرق صنعاء، ومديرية املخا الساحلية 
غرب تعز، باإلضافة إلى غارات في مديرية 
ــع الــــســــعــــوديــــة فــي  ــ ــة مـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الــــظــــاهــــر الـ

محافظة صعدة.

بلقاء  اللقاءات  تلك  أن يختتم  آخرين، على 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وأشــــارت 
ــــادر إلـــــى أن االجـــتـــمـــاعـــات ســتــبــحــث  املـــــصـ
لــقــاء يجمع حفتر مع  ترتيب  االتــفــاق على 
الـــســـراج فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــع وضـــع الــخــطــوط 
إلقناع  روسيا  تدخل  بعد  للقاء،  العريضة 
السراج وسرعة حسم  لقاء  حفتر بضرورة 
توقيع  بــعــد  بينهما، خــصــوصــا  الــخــافــات 
لتسليح  املتقاعد  اللواء  مع  اتفاقا  موسكو 
ــقــــوات الــتــابــعــة لـــه مــقــابــل إنـــشـــاء قــاعــدة  الــ
بــحــريــة فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي. وتـــأتـــي زيــــارة 
حفتر بعد أيام من مغادرة السراج القاهرة 
في أعقاب اجتماعه مع مسؤولن مصرين، 

على رأسهم السيسي.
ــك، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة  فـــي مـــــوازاة ذلــ
املصرية، في بيان، أن القاهرة ستستضيف، 
ــر لــــــوزراء  ــاشـ ــعـ ــبـــت، االجــــتــــمــــاع الـ غـــــدًا الـــسـ
لــيــبــيــا،  جــــــــوار  مـــجـــمـــوعـــة دول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ
ــونــــس  ــر وتــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــر والــ ــم مــــصــ ــــي تــــضــ ــتـ ــ الـ
وتـــشـــاد والـــنـــيـــجـــر، مـــن أجــــل »تــفــعــيــل دور 
املــؤســســات الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة«. وأوضــحــت 
أنـــه »ســيــتــم اســتــعــراض الــجــهــود املــبــذولــة 
لتقديم  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على 
ــيــــاف الـــشـــعـــب الــلــيــبــي،  الــــدعــــم ملــخــتــلــف أطــ
وكذلك املبادرات الهادفة إلى بناء الثقة بن 
على  تشجيعهم  وســبــل  الليبين  األشـــقـــاء 
االنــخــراط اإليــجــابــي فــي حـــوار ليبي ليبي 
التوافق املطلوب حول  بهدف التوصل إلى 

تنفيذ اتفاق الصخيرات«. 

تحركات عسكرية
فــي غضون ذلــك، عــادت الــغــارات األميركية 
الــعــســكــري فــي ليبيا.  لتطغى عــلــى املــشــهــد 
ــركـــي رفــيــع  ــيـ ــن مــــســــؤول عـــســـكـــري أمـ ــلــ وأعــ
ــات  ــاذفــ الـــخـــمـــيـــس، أن قــ املــــســــتــــوى، أمــــــس 
أول من  »بــي 2« قصفت،  نــوع  مــن  أميركية 
»داعــش«  لتنظيم  تابعن  أمــس، معسكرين 
قــرب ســرت جــنــوب غــرب ليبيا، فيما أشــار 
وزيــر الــدفــاع األميركي، أشتون كــارتــر، إلى 
 في الغارات. وقال 

ً
مقتل أكثر من 80 مقاتا

كـــارتـــر، فــي آخـــر يـــوم لــه فــي وزارة الــدفــاع، 
»إنــهــم بــالــتــأكــيــد أشــخــاص كــانــوا يــدبــرون 
كانوا  أنــهــم  أوروبــــا، ويحتمل  فــي  عمليات 
وقعت  الــتــي  الهجمات  ببعض  عــاقــة  على 
في أوروبا«. وقال املسؤول في وزارة الدفاع 
إن »الـــجـــهـــاديـــن شــــوهــــدوا قـــبـــل الــضــربــة 
ويــرتــدون  أسلحة  وهــم يحملون  مــبــاشــرة، 
الهاون  مدافع  ويحملون  تكتيكية،  سترات 
ويـــقـــفـــون فـــي تــشــكــيــات عـــســـكـــريـــة«. ويــقــع 
املعسكران على مسافة 45 كيلومترًا جنوب 
ــــي هــــــذه الــــضــــربــــة بــعــد  ــأتـ ــ غــــــرب ســـــــرت. وتـ
شــهــر مــن إنــهــاء الـــواليـــات املــتــحــدة رسميا 
عملياتها العسكرية في سرت وما حولها، 
وشــنــت نحو 500 ضــربــة ملــســاعــدة حكومة 
الوفاق الوطني الليبية على إخراج عناصر 

»داعش« من املدينة الساحلية. 
ــم الـــبـــنـــتـــاغـــون، بــيــتــر  ــال املـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
كونن، إنه من بن َمن استهدفتهم الضربات 
مقاتلو »داعـــش« الــذيــن فــروا مــن ســرت في 
الــســابــق. وأضـــاف، فــي بــيــان، إنــهــم »شكلوا 
تهديدًا أمنيا على ليبيا واملنطقة واملصالح 
القومية األميركية«. وقال املسؤول في وزارة 
القاذفات  التي شنتها  الضربات  إن  الدفاع 
األمــيــركــيــة تــمــت »بـــالـــتـــعـــاون« مـــع حــكــومــة 
الــوفــاق الوطني، وبـــإذن مــن الرئيس بــاراك 
أوباما، موضحا أن قاذفات »بي 2« الشبح 
شنت الضربات بمساعدة طائرات هجومية 
من دون طيار، فيما أشار مسؤول آخر إلى 
أنه تم استخدام أكثر من مائة قذيفة دقيقة 

التوجيه. 

الدستور ال ينص على رفض النواب للتعديل الوزاري )العربي الجديد(

إيطاليا تدعم توقيع اتفاق مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين )طه جواشي/فرانس برس(

ولد الشيخ أحمد زار صنعاء مطلع نوفمبر الماضي )محمد حويس/فرانس برس(

تبدو مهمة 
المبعوث األممي 

إلى اليمن، اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، 

في غاية الصعوبة، 
بفعل االنقالبيين، 

الذين يتشبثون بعدد 
من الشروط تتعلق 

بأطراف التفاوض 
حول التهدئة، فضًال 

عن المطالبة بفتح 
مطار صنعاء

يتخذ الحراك الدولي واإلقليمي المتجدد حول ليبيا مسارات عدة، لكنه 
يسعى إلى تحقيق 3 أهداف: القضاء على »داعش« في محيط سرت، 
وتطويق الحراك الروسي المستجد، وتدفق المهاجرين باتجاه أوروبا

قضيةالحدث

شروط االنقالبيين 
تعرقل زيارة البمعوث 

األممي إلى صنعاء

تطويق »داعش« وروسيا 
والهجرة السرية

متابعةخاص

مقتل صهر 
الحوثي

كشفت مصادر يمنية، 
أمس الخميس، عن مقتل 
خالد يحيى المداني، صهر 
زعيم الحوثيين عبد الملك 
الحوثي، في معارك مع 

القوات الشرعية في نهم، 
شرق صنعاء. كما أُفيد 
عن مصرع وإصابة أكثر 
من 15 مدنيًَا بسقوط 

قذائف على أحد أحياء 
مدينة تعز المحاصرة، 

مساء األربعاء ـ الخميس.

يطالب االنقالبيون بأن 
يلتقي ولد الشيخ أحمد 

مع حكومتهم

حفتر في القاهرة 
واجتماع لوزراء خارجية 

جوار ليبيا غدًا

يسود غموض مصير 
المقترحات الخاصة 

بالتسوية اليمنية

واكب عهد وزير 
الصحة أزمة غير مسبوقة 

من نقص األدوية

دعوات إلى تظاهرة 
حاشدة السبت ومسيرة 

سيّارة اإلثنين

أميركا استخدمت 
قاذفات »بي 2« في 

استهداف »داعش«

يرتقب أن يصادق 
البرلمان المصري، األسبوع 

المقبل، على تعديل 
حكومي، ال يمّس الوزارات 

السيادية، بينها الداخلية 
والمالية والصحة

يبدو أن »تكثيف 
النشاطات الكفاحية« 
الخيار الوحيد المتاح 
أمام فلسطينيي 48، 
بعد تمادي االحتالل 

في انتهاكاته وجرائمه، 
وآخرها في أم الحيران
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وائل قنديل

ماذا لو أعلنت السعودية احترامها 
لحكم القضاء اإلداري املصري، 

وسلمت بأن تيران وصنافير أرض 
مصرية، وأنها تعتبر الصفقة املوقعة 

بينها وبني عبد الفتاح السيسي 
كأن لم تكن؟ أغلب الظن أنه لو فعلت 
السعودية ذلك، سيخرج عبد الفتاح 
السيسي على رأس جيشه النتزاع 

تيران وصنافير من الشعب املصري 
ونقل السيادة عليها إلى السعودية، 
بالقوة، وإن رفضت األخيرة، فليس 

مستبعدًا أن يعلن الحرب على 
الرياض، هي األخرى، حتى تخضع 
وتذعن وتسلم بأن تيران وصنافير 
سعوديتان. صحيح أن االفتراضات 

املذكورة أعاله أبعد من املستحيل، 
صّور 

َ
وتتجاوز حدود الخيال، إذ ال ُيت

 أن تقدم السعودية على إجراء 
ً
عقال

من هذا النوع، إال أن الواقع ينطق 
بأن الطرف الثالث، الخفي، في أوراق 

الصفقة، هو األكثر تمسكًا بتنفيذها، 
واألشد رفضًا ألي تراجعات، أو 

مراجعات، فيها، ذلك أن نقل تبعية 
الجزيرتني يظل حاجة إسرائيلية، 

شديدة اإللحاح، أكثر من كونه 
اختيارًا للحكومة املصرية، للتغلب 

على مأزقها االقتصادي السياسي، 
أو رغبة سعودية نبتت فجأة، في 
هذا الظرف التاريخي بالذات. على 

ضوء ذلك، يمكن القول إن عبد الفتاح 
السيسي سيحارب، حتى النهاية، 

ضد القضاء اإلداري، ومجلس الدولة 
في مصر، لتمرير صفقة تنازله 

عن الجزيرتني للسعودية، تحقيقًا 
لإلرادة الصهيونية، التي ال تعلوها 
إرادة في مجال حركة عبد الفتاح 

السيسي باملنطقة. اآلن، يمحو عبد 
الفتاح السيسي تعبير »الكيان 

الصهيوني« من القاموس الرسمي 
ملصر، ويثبت مكانه تعبير »الكيان 
اإلرهابي«. وهو التعبير الذي يمتد، 
أفقيًا ورأسيًا، ليشمل كل الذين ال 

ترضى عنهم إسرائيل، ورجلها في 
مصر، وترى فيهم تهديدًا ملصالحها، 

بدءًا من الشخص الذي »يجاهر« 
بتعاطفه مع غزة، محمد أبو تريكة، 

مرورًا بنحو ألفني من املصريني 
 إلى الرئيس الذي 

ً
الحقيقيني، وصوال

حني انتخبه املصريون خّيم الحزن 
على الصهاينة، وأعدوا العدة للتخلص 

منه، ثم شرعوا في التنفيذ، بعد أن 
أطلق صيحته الشهيرة »غزة لم تعد 

وحدها«. فرح إسرائيل بتصنيف 
أبو تريكة »كيانًا إرهابيًا« ال يقل عن 
فرحها بإزاحة الرئيس محمد مرسي 

عن الحكم، على أيدي الجنراالت، 
وهو الفرح الذي عّبر عنه آريبه 

شافيت، معلق الشؤون السياسية 
في »هآرتس« الصهيونية، بالقول 

»كلنا مع السيسي، كلنا مع االنقالب 
العسكري، كلنا مع الجنراالت حليقي 

اللحى، الذين تلقوا تعليمهم في 
الواليات املتحدة، ونحن نؤيد حقهم 

في إنهاء حكم زعيم منتخب وملتح«.
وبالفعل لم يخّيب كبير الجنراالت 

ظن الكيان الصهيوني، فصنفه 
صديقًا وحليفًا وشريكًا، واخترع 

الكيان اإلرهابي، وصنفه عدوًا 
مستباحًا، وهنا الكارثة األفدح 

والجريمة األكبر من التنازل 
عن الجزيرتني، ذلك بأنه، بهذا 

القرار من قضاء السيسي، يكون 
»الهولوكوست« باملعنى الحرفي 

للمحرقة، قد بدأ فعليًا في مصر، 
ليصبح كل من يعارض السيسي، 
بإطالق وعلى نحو مبدئي، كيانًا 

إرهابيًا، تنزع أمالكه وتسقط حقوقه، 
بينما الجميع منشغلون في تلك 

املساحة الضيقة من النضال من أجل 
الجزيرتني، وهذا جيد ومقدر. غير أن 
الصمت على مذبحة النظام الجديدة، 
إذعانًا إلرهاب »رأس الذئب الطائر«، 

يفتح املجال لكي يتم تصنيف الشعب 
املصري كله »كيانًا إرهابيًا« ما دام 
معيار التمييز بني اإلرهابي وغير 

اإلرهابي هو املوقف من السلطة 
الحالية. وبما أننا على بعد أيام من 
ذكرى حلم الخامس والعشرين من 

يناير الجميل، فإن السؤال يكرر 
نفسه: هل تعارض لتحقيق منافع 

ومصالح، وتحسن شروط الحياة في 
ظل سلطة فاشية، أم تقاوم لالنتصار 

ملبادئ وقيم، وأهداف نبيلة، تنحاز 
للحق، بما هو حق، بال تلوين أو 

أصباغ، وتدافع عن اإلنسان بما هو 
إنسان، بال تعصب للشلة والجماعة 

والعشيرة؟

الكيان اإلرهابي 
والكيان الصهيوني

مرور
الكرام
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نقل السفارة أبرز المخاوف
آمال بواقع سياسي جديد
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سياسة

A A

بوش االبن: 
لن أبقى األسوأ

عــلــى الــرغــم مــن أن مــوعــد تنصيب 
الرئيس األميركي املنتخب، دونالد 
ــرامــــب، ســـيـــكـــون الــــيــــوم الــجــمــعــة،  تــ
ولــــم تــعــد تــفــصــل األمــيــركــيــن عنه 
تــلــك  ــات، إال أن  ــاعــ بـــضـــع ســ ــــوى  سـ
بالنسبة  طويلة  تمضي  الــســاعــات 
لسلفه األسبق، جــورج بــوش االبن 
)الــــــصــــــورة(، الــــــذي يــنــتــظــر بـــفـــارغ 
الحكم  الصبر تولي ترامب مقاليد 
الصبر،  بــفــارغ  األبــيــض  البيت  فــي 
وفـــق مـــا نــقــل مــوقــع »نــيــويــوركــر«. 
وفي حديث له مع الصحافين هذا 
األسبوع من داخل بيته، قال بوش 
االنتظار«  »لــم يعد يقوى على  إنــه 
الـــذي سيجعله  الجمعة  يــوم  حتى 
رســــمــــيــــا خــــــــــارج تـــصـــنـــيـــف أســــــوأ 
رئيس في تاريخ الواليات املتحدة. 
ــذلــــك، لــم  ــّي أن أقـــــر بــ ــلــ وأضـــــــاف »عــ
أتوقع أبدًا أنني سأعيش ألرى هذا 

اليوم«.
)العربي الجديد(

دعوة روسية إلنقاذ 
العالقات بين البلدين

وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــتــــحــ املــ ــــت  ــربــ ــ أعــ
ــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مـــــاريـــــا  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
زاخاروفا، أمس الخميس، عن أملها 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  »تــتــحــلــى  أن  فــي 
الجديدة بالحكمة الضرورية، إلنقاذ 
طائرة العالقات الروسية األميركية 
وأملت  بــــاألرض«.  تصطدم  أن  قبل 
األسبوعي،  الصحافي  املؤتمر  فــي 
البيت  التغيرات في  أن »تسمح  في 
الخطيرة  النزعة  بتجاوز  األبــيــض 
ــعــــالقــــات الـــروســـيـــة  إلـــــى تــــدهــــور الــ
األميركية، وتصحيح مسارها، بعد 
أن وجــهــهــا بــــاراك أوبـــامـــا مــبــاشــرة 

لتصطدم باألرض«.
)العربي الجديد(

إيران تعد خيارات الرد

ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف )الــــصــــورة(، 
أمـــس الــخــمــيــس، أن »بــــالده ليست 
ألغى  مــا  إذا  قلقة ولديها خــيــارات 
الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ــــووي«، الــتــي  ــنــ ــ ــ ــــاق ال ــفـ ــ ــرامــــب االتـ تــ
ــيــــه إيــــــــران مــــع الـــقـــوى  ــلـــت إلــ تـــوصـ
العاملية الــســت. وأضـــاف أن »إيــران 
ــه فـــي مــصــلــحــة الــجــمــيــع  تــعــتــقــد أنــ
ــتـــمـــســـك بـــــاالتـــــفـــــاق«. ولــــفــــت فــي  الـ
ــلــــى هـــامـــش  ــــديـــــث صــــحــــافــــي، عــ حـ
اجتماع في كواالملبور إلى أنه »إذا 
ابتعدت حكومة ترامب عن االتفاق، 

سوف نفاجئه«، من دون توضيح.
)أسوشييتد برس(

منظمة التعاون 
اإلسالمي تحتج على 

خطط ترامب
مــنــظــمــة  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  أصــــــــدر 
التعاون اإلسالمي، أمس الخميس، 
على خطط  مباشر  غير  احتجاجا 
ترامب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس 
لــنــقــل الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي تل 
أبــيــب إلــى الــقــدس املحتلة،  حسب 
ما جاء في بيان عقب اجتماع عقد 
كواالملبور.  املاليزية  العاصمة  في 
املتحدة  الواليات  البيان  يذكر  ولم 
أو ترامب باالسم، لكن جاء فيه أن 
»منظمة التعاون اإلسالمي ترفض 
اتــخــاذ أي إجــــراءات مــن شأنها أن 
على  الفلسطينين  ــدرة  قــ تــقــوض 
ــــدس فــي  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــزء مـ ــجــ املـــطـــالـــبـــة بــ
دولـــــة مــســتــقــبــلــيــة«. ودعـــــا الــبــيــان 
الحكومات إلى الكف عن أي أنشطة 
قد تشجع إسرائيل على »مواصلة 
احــتــاللــهــا غــيــر الــقــانــونــي وضمها 
لــلــقــدس الــشــرقــيــة، بــمــا فــي ذلـــك أي 
القبيل مــن خالل  تشجيع مــن هــذا 
نــقــل بــعــثــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة إلــى 
ــان تـــرامـــب قـــد تــعــّهــد  ــ ــنـــة«. وكـ املـــديـ
ــة إلــــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــــارة األمــ ــفـ ــ ــــسـ ــقـــل الـ ــنـ بـ

القدس.
)أسوشييتد برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

تــتــرقــب روســيــا تنصيب الــرئــيــس األمــيــركــي 
املنتخب، دونالد ترامب، وتوليه مهام منصبه 
 فــي تحسن الــعــالقــات ورفــع أو تخفيف 

ً
أمــال

العقوبات املفروضة عليها بسبب الوضع في 
أوكرانيا، وتعامله مع روسيا ببراغماتية في 
امللفن السوري واألوكــرانــي، وسط تساؤالت 
عـــن مـــدى قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة الــخــط الــعــام 

لإلستبلشمنت في الواليات املتحدة.
واعـــتـــبـــر املــحــلــل الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
مــاتــوزوف،  الــســابــق، فياتشيسالف  الــروســي 
أعــرب عن موقفه من روسيا خالل  أن ترامب 
حملته االنتخابية بوضوح. وقال ماتوزوف، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مسألة  فــي حــديــث لـــ
تطبيع العالقات مع روسيا وإقامة اتصاالت 
شخصية مع الرئيس فالديمير بوتن، كانت 
من محاور منافسته مع املرشحة الديمقراطية 
هيالري كلينتون«. وأضاف: »أعتقد أن ترامب 
سيخلق واقعا سياسيا جديدًا على مستوى 
عـــاملـــي. ســيــجــلــب الـــتـــعـــاون أو مـــجـــرد تــفــاهــم 
السياسة  املتحدة وروسيا في  الــواليــات  بن 
ــا أكــثــر  ــانــ الـــعـــاملـــيـــة، عــنــصــرًا لـــالســـتـــقـــرار وأمــ

لجميع دول العالم«.
وتـــراهـــن مــوســكــو عــلــى تـــرامـــب فـــي ظـــل عــدم 
تــحــقــق آمـــالـــهـــا فــــي تــحــســن الـــعـــالقـــات الــتــي 
كانت مرتبطة بانتخاب باراك أوباما رئيسا 
لــلــواليــات املــتــحــدة فـــي عـــام 2008 ومــحــاولــة 
»إعــــــادة إطـــــالق« الـــعـــالقـــات بـــن الــبــلــديــن في 
عــام 2009، قبل أن تتحّول إلــى أكبر أزمــة في 
الباردة وفرض  الحرب  انتهاء  منذ  العالقات 
ــشــر في 

ُ
الــعــقــوبــات على روســيــا. وفــي مــقــال ن

العاملية«،  السياسة  موقع مجلة »روسيا في 
ــفـــخـــري ملــجــلــس الــســيــاســة  ــيـــس الـ ــرئـ ـــق الـ

ّ
عـــل

ــــي، ســيــرغــي  ــروسـ ــ ــة الـ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـــخـــارجـــيـــة والـ
كاراغانوف، على العقوبات األميركية األخيرة 
: »تريد إدارة باراك أوباما، 

ً
بحق روسيا، قائال

تــمــديــد تــوّجــهــاتــهــا الــفــاشــلــة فـــي الــعــالقــات 
الدولية من أجل تبرير أخطائها. من البديهي 
ــا يـــكـــره روســـيـــا بــســبــب هـــزائـــمـــه«.  ــامــ أن أوبــ
ــك لــــزيــــادة صــعــوبــة  ــ ــم فـــعـــل ذلـ ــتـ وأضــــــــاف: »يـ
تطبيع الــعــالقــات مــع روســيــا عــلــى تــرامــب«. 
وحـــول مــدى واقــعــيــة الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 
ترامب، تابع: »ال يمكننا أن نعّول كثيرًا على 
ترامب، ألننا ال نعلم كيف سيتصرف، لكننا 
لروسيا  معادية  قوية  أمــزجــة  هناك  أن  نعلم 

في أميركا«.
ــــــت الـــــعـــــالقـــــات الـــــروســـــيـــــة األمــــيــــركــــيــــة  ــال ـــ ونـ
املتدهورة، حصة هامة من املؤتمر الصحافي 
الذي عقده وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفــــــروف، الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي. واتـــهـــم الفــــروف 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة بــمــحــاولــة تجنيد 
دبـــلـــومـــاســـي روســـــي »مــــن رتـــبـــة عـــالـــيـــة« في 
الدبلوماسين  وبمشاركة  املتحدة،  الواليات 
األمـــيـــركـــيـــن فــــي احـــتـــجـــاجـــات لــلــمــعــارضــة 

الروسية.
 عـــلـــى ذلــــــك، أشـــــــارت رئـــيـــســـة قــســم 

ّ
وتـــعـــلـــيـــقـــا

السياسية،  التكنولوجيا  مركز  في  التحليل 
ــال بــصــحــيــفــة  ــقـ تـــاتـــيـــانـــا ســـتـــانـــوفـــايـــا، فــــي مـ
تصريحات  أن  إلــى  اإللكترونية،  »ريبابليك« 
الفــروف تندرج ضمن »سياسة املساومة مع 
إدارة تــرامــب«. وأضــافــت: »هــي عــرض محدد 
لــتــرامــب بــشــأن خــفــض نــشــاط االســتــخــبــارات 

والتخلي عن تهيئة التربة إلسقاط النظام«.

القدس المحتلة، رام اهلل ـ العربي الجديد

»لــم أنــَس وعــدي« بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلــى القدس و»أنــا شخص ال 
التأكيد  ترامب  دونالد  املنتخب  األميركي  الرئيس  اختار  عبارات  بالوعود«،  يخلف 
في حديث  ترامب  وأضــاف  األميركية.  الرئاسة  من تسلمه ســدة  قبل ساعات  عليها 
العمل مع إسرائيل، في  اليوم«: »لم أعد أستطيع االنتظار لبدء  لصحيفة »إسرائيل 
نقل  مــوضــوع  فــإن  الصحيفة  وبحسب  الرسمية«.  عالقاتنا  ستبدأ  األســبــوع  نهاية 
القدس املحتلة، يشغل طاقم ترامب. ونقلت عن  إلى  أبيب  السفارة األميركية من تل 
املنتخب كيليان كونواي قولها: »بالطبع نحن  األميركي  للرئيس  الكبيرة  املساعدة 
 عــن مصادر 

ً
نــؤيــد ذلـــك«. مــن جهتها، ذكـــرت اإلذاعـــة اإلسرائيلية الــعــامــة، أمــس نــقــال

سياسية إسرائيلية، ترجيحها »أن يتم اإلعالن عن نقل السفارة األميركية األسبوع 
املخصص إلقامة  املوقع  أخيرًا  تفقد  أميركيا  أن طاقما  إلــى  املصادر  ولفتت  املقبل«. 
مبنى الــســفــارة فــي الــقــدس. ويــالقــي هــذا املــوضــوع مــخــاوف فلسطينية تــجــددت مع 
تحذير حركة »حماس« بأن نقل السفارة سيضع املنطقة كلها في »مرحلة غامضة 
أمــس:  بـــدران، لوكالة »األنــاضــول«  الحركة حسام  املتحدث باسم  وحــســاســة«. وقــال 
»املوقف األميركي املنحاز تاريخيا لصالح االحتالل سيدخل مرحلة جديدة وحاسمة 
في حال تم نقل السفارة«، مضيفا: »ال يمكن ألحد أن يتوقع تبعات مثل هذا القرار«. 
وفي السياق، تظاهر نحو 3 آالف فلسطيني أمس، بدعوة من حركة »فتح« وفصائل 
لنقل  رفضا  والخليل،  ونابلس  الله  رام  مــدن  مراكز  في  الفلسطيني،  الوطني  العمل 

السفارة، داعن للتراجع عن هذه الخطوة.

الــرئــيــس األمــيــركــي املنتهية واليــتــه  يــعــتــزم 
بــاراك أوبــامــا، بعد خــروجــه، اليوم الجمعة، 
ــيــــض، حــيــث أمـــضـــى ثــمــانــي  مـــن الــبــيــت األبــ
ســـنـــوات، أن يــكــون »مــواطــنــا نــشــطــا«، يــوزع 
ــيــــف الـــكـــتـــب  ــألــ ــه واهــــتــــمــــامــــاتــــه بـــــن تــ ــ ــتـ ــ وقـ
األقليات  املتحدرين من  الشباب  والعمل مع 
واملساعدة على إعادة بناء حزب ديمقراطي 

مشرذم. 
فــي هــذا الــســيــاق، يــغــادر أوبــامــا فــور انتهاء 
مـــراســـم أداء الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــجــديــد 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــيــمــن، الـــيـــوم، فـــي عطلة 
مع  كاليفورنيا  بــواليــة  بــالــم سبرينغز  إلــى 
زوجـــتـــه مــيــشــيــل وابــنــتــيــهــمــا. أمـــا بالنسبة 
أيـــام في  قبل  ذكــر  فقد  ذلـــك،  بعد  لبرنامجه 
مقابلة أجراها معه مستشاره السابق ديفيد 
أنــه »في  أكسلرود على شبكة »ســي أن أن«، 
ــى الــصــمــت لــبــعــض الــــوقــــت، ليس  حـــاجـــة إلــ
صمتا سياسيا فحسب، بل في داخلي. يجب 
أن أستوعب كــل مــا جـــرى«. ولــم يبِد أوباما 
يوما أي حماسة حيال السكن في واشنطن، 
تنهي  أن  بانتظار  منزاًل  فيها  استأجر  فقد 
ابنته الصغرى ساشا سنواتها في املدرسة.

البعيد،  املـــدى  على  للمشاريع  بالنسبة  أمــا 
فــقــد أبــــدى أول رئــيــس مـــن أصــــول أفــريــقــيــة، 
من  املتحدرين  الشبان  مــع  العمل  فــي  رغبته 
األقــلــيــات فــي األحــيــاء الفقيرة، وهــي شرائح 
تعاني من الفشل الدراسي والبطالة ونسبة 
اعتقال في السجون أعلى بكثير من سواها، 
حتى »ال تكون مساواة الفرص مجرد عبارة 

فارغة«.
ــا أثــــار بــلــبــلــة فـــي خــطــط أوبــــامــــا، هــزيــمــة  ومــ
هيالري كلينتون خالفا لكل التوقعات وفوز 
ــــدى أوبـــامـــا بـــوضـــوح عــزمــه  ــد أبـ تـــرامـــب، وقــ
عــلــى املــســاهــمــة فــي إعــــادة بــنــاء حــزبــه، وقــال 

أوباما »أريد القيام بكل ما هو بوسعي لدعم 
الجيل املقبل ومساعدته، ليس على الصعيد 
الــســيــاســي فــحــســب، بـــل كـــذلـــك عــلــى صعيد 

االلتزام املدني«.
ويــعــتــزم أوبـــامـــا الــعــمــل مــن أجـــل أن يمضي 
حــزبــه أبــعــد مــن »تحديد أهـــداف ضّيقة جدًا 
ــيـــة«،  ــفــــوز فــــي انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ ــل الــ ــ مــــن أجـ
لضمان حضور له في املناطق »حيث يشعر 
املــدن  عــن  بعيدًا  يتم تجاهلهم«،  أنــه  الــنــاس 
للديمقراطين.  معاقل  تعتبر  الــتــي  الــكــبــرى 
ــأن املــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وإن كــانــت  ــ ــا فــــي شـ ــ أمـ
مؤهالت أوباما تشير في هذا االتجاه، وهو 
اختصاصي في القانون الدستوري وكان في 
السابق رئيسا ملجلة »هــارفــارد لوو ريفيو« 

ــه أعـــلـــن أن املــحــكــمــة الــعــلــيــا  املـــرمـــوقـــة، إال أنــ
»شبيهة بالرهبنة أكثر من أن تستهويني«.

ــدد مــن  ــ ــد يــســتــنــد أوبــــامــــا فــــي تـــطـــويـــر عـ ــ وقـ
مــبــادراتــه إلـــى املــركــز الــرئــاســي الـــذي يعتزم 
تشييده في شيكاغو. وتــرد شائعات كثيرة 
تـــفـــيـــد بــــأنــــه قــــد يـــلـــقـــي دروســــــــا فــــي جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا بــنــيــويــورك، حــيــث تــابــع دراســتــه 
الثمانينيات. ويبقى أمامه أيضا تأليف  في 
الــكــتــب، علما أنــه أصـــدر فــي الــســابــق كتابن 
ـــرأة  ــــدي« و»جـ ــــالم والــ نــاجــحــن بــعــنــوان »أحـ
األمـــــل«. وتــحــدثــت الــصــحــافــة األمــيــركــيــة عن 
حــصــولــه عــلــى عــقــد تــتــجــاوز قيمته عشرين 

مليون دوالر لتأليف كتاب.
)فرانس برس(

األميركية،  املتحدة  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد  تنصيب  مراسم  العالم  ينتظر 
جرى اليوم، في مبنى الكونغرس في واشنطن، كما درجت العادة منذ 200 

ُ
والتي ست

عام. ويتوقع أن تبلغ تكلفة مراسم التنصيب واحتفاالته التي تستغرق 3 أيام، 200 
مليون دوالر، وأن يحضرها 900 ألف شخص، على رأسهم الرئيس األميركي، باراك 
إلــى مشاهير  باإلضافة  وعائلتيهما،  ترامب،  لخلفه  الــذي سيسلم منصبه  أوباما 

الفن والسياسة.
ووضع ترامب ونائبه مايك بينس، أمس الخميس، إكليل زهور على نصب الجندي 
املجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، واتجها بعدها إلى نصب لينكولن حيث 
ترامب وعائلته  مــجــددًا«. ويتوجه  أميركا عظيمة  »لنجعل  يقام حفل تحت شعار 
إلى البيت األبيض، اليوم، حيث يلتقي أوباما وترامب بحضور عائلتيهما، وبعد 
ذلك ينتقل الجميع إلى كنيسة قريبة من البيت األبيض لحضور مراسم دينية، ثم 

يتوجه ترامب وأوباما إلى مبنى الكونغرس لحضور مراسم أداء اليمن.
وسيؤدي ترامب أمام كبير قضاة املحكمة العليا األميركية جون روبرتس، اليمن 
املدرج في الدستور األميركي منذ عام 1884. وماعدا استثناءات قليلة، مثل الرئيس 
ــز، أدى رؤســـاء الــواليــات املتحدة  ثــيــودور روزفــلــت والــرئــيــس جــون كوينسي آدامــ
السابقون القسم واضعن أيديهم على اإلنجيل. وينتظر أن يضع ترامب يده خالل 
أداء القسم على اإلنجيل الذي استخدمه إبراهام لينكولن، واإلنجيل الذي كان يقرأ 
أمــام أحــد أعضاء املحكمة  اليمن  بــدوره  فيه منذ طفولته. وســيــؤدي مايك بينس 
العليا. وبعد أداء اليمن يتم تنظيم حفل ألوباما وعائلته ملناسبة مغادرتهم البيت 
التقليدية،  الطعام  أجــل مأدبة  األبيض من  البيت  إلــى  الجميع  ينتقل  ثم  األبــيــض، 
ومراسم نقل الصالحيات. ويقوم الجمهور بتحية الرئيس الجديد على طول شارع 
املتوقع أن  أنه من  البيت األبيض، إال  إلى  الكونغرس  انتقاله من  بنسلفانيا خالل 
ينظم معارضو ترامب تظاهرات ضده. وبعد انتقال ترامب إلى البيت األبيض، يقام 
مساء حفل راقص على شرف بدء الفترة الرئاسية الجديدة. ويفتتح الحفل برقص 
الحفل بمشاركة  مــع زوجــتــه، ويستمر  مــع زوجــتــه ميالنيا، ونائبه بينس  تــرامــب 

مجموعات من الراقصن واملغنن.
وستقام غدًا السبت الصالة االفتتاحية في كاتدرائية واشنطن الوطنية، في تقليد 
متبع منذ عام 1933، لم يخالفه سوى الرئيس بيل كلينتون، الذي أقيمت الصالة 
األفريقية في واشنطن. وبعد  امليثودية  املطرانية  الكنيسة األسقفية  في عهده في 
انتهاء الصالة في الكاتدرائية ينتقل ترامب إلى املكتب البيضاوي، ملمارسة مهامه 

باعتباره الرئيس الـ 45 للواليات املتحدة.
)األناضول(

يدخل دونالد ترامب 
البيت األبيض وسط 

انقسام داخلي أميركي

يشّكك فريق ترامب في 
تقارير االستخبارات عن 

القرصنة الروسية

دونالد ترامب 
رئيسًا اليوم

واشنطن ـ أحمد األمين

ــــدءًا مـــن الـــيـــوم، يــصــبــح دونـــالـــد  بـ
تـــرامـــب هـــو الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
فــقــط  ــتـــخـــب،  ــنـ املـ وال  الــــجــــديــــد  ال 
الثاني  يناير/كانون   20 األميركي.  الرئيس 
 بالفعل على أميركا وعلى العالم، 

ّ
2017 حل

ــذا الـــتـــاريـــخ لــن  ــ ــيـــرون أن هـ ــثـ  كـ
ّ
ــن ــ بـــعـــدمـــا ظـ

 بفعل عزل 
ّ

، وعّول آخرون على أال يحل
ّ

يحل
الرجل قبل أن يتسلم مفاتيح البيت األبيض 
بــالــتــنــصــيــب الـــرســـمـــي، أو بــفــضــل مــفــاجــأة 
بالنسبة  الـــكـــابـــوس  تــحــول  تــحــول دون  مـــا 
تــأِت،  لــم  املفاجأة  لكن  إلــى حقيقة.  لكثيرين 
فــصــار ألمــيــركــا رئــيــس يــجــمــع فـــي شخصه 
كــل األســـبـــاب الــتــي تجعل رعـــب األمــيــركــيــن 
والــعــالــم مـــبـــررًا: كــــاره لــأقــلــيــات ولــأجــانــب 
»غــيــر الــبــيــض«، أّمـــي فــي شـــؤون الحكم،  ولـــ
فاقد ألي خلفية في العمل السياسي، ممثل 
لقطاع واسع من اليمن الفاشي العنصري، 
مــحــتــقــر لــلــنــســاء، فـــاســـد لـــنـــواحـــي الــتــهــرب 
الخاصة  املصلحتن  بــن  واملـــزج  الضريبي 
ــلـــوك تـــســـلـــيـــم أفــــــراد  ــسـ ــدع لـ ــتـ ــبـ ــة، مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
ــــؤون الــحــكــم، مـــتـــورط بــفــضــائــح  الــعــائــلــة شـ
عنها  الكشف  وتــيــرة  تكاد  أخالقية  جنسية 
تــصــبــح يـــومـــيـــة، مــعــتــّد بــنــظــريــة أن الــكــذب 
الــنــاجــح، معاٍد  السياسي  العمل  فــي  أســاس 
لــلــمــؤســســات األمــيــركــيــة الــتــي يــتــألــف منها 
»اإلستابلشمنت«، من أحزاب ووسائل إعالم 

الــروســي ولــو كــان ذلــك على حــســاب النفوذ 
األميركي... باختصار، أصبح ألميركا رئيس 
»خارج عن السياق«، رئيس شعبوي ينافس 
األمــيــركــيــة  األدبـــيـــات  تسميهم  دول  رؤســــاء 

عادة »دواًل مارقة«.

شغور في اإلدارة
يــتــســلــم دونـــالـــد تـــرامـــب الــرئــاســة الـــيـــوم وال 
أحد يعرف كيف سيتمكن من الحكم في ظل 
قــــرار الــحــزبــن، الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
تــحــويــل أيـــامـــه الــرئــاســيــة كــابــوســا عــلــى ما 
يــبــدو مــن تــجــربــة أســبــوعــي الــتــصــديــق على 
ــذي عــيــنــه. فــريــق  أعـــضـــاء الــفــريــق الــحــاكــم الــ
اآلن إال نصفه  الــكــونــغــرس حــتــى  يـــمـــرر  لـــم 
ليبقى النصف اآلخــر شاغرًا )أبــرز الشواغر 
ــال(،  فــي الــخــارجــيــة والــصــحــة والــتــربــيــة واملــ
بينما أصـــر تــرامــب عــلــى طـــرد كــل املوظفن 
املعينن من سلفه باراك أوباما، أي أن أميركا 
ستعيش شغورًا وظيفيا وسياسيا هو من 
بن األوسع في تاريخ االتحاد األميركي. أما 
شعبيا، فيبدو الوضع أكثر فداحة، وسيكون 
 
ً
كفيال الحكم،  تــرامــب  أوبــامــا  تسليم  مشهد 

بفضح املوقف: أوباما، الرئيس صاحب أكبر 
شعبية فــي تــاريــخ أمــيــركــا )60 فــي املــائــة(، 
يــســلــم الــرئــاســة لــأقــل شــعــبــيــة بـــن أســالفــه 

الـ44، مع 32 في املائة من التأييد الشعبي.
ويحفل سجل ترامب بأرقام قياسية في عدد 
التي توالت  التاريخية  السوابق االنتخابية 
ــدة، مــنــذ إعـــــالن قـــرار  ــتـــحـ عــلــى الــــواليــــات املـ
األميركية.  الــرئــاســيــة  لالنتخابات  ترشحه 
فقد دخل الرجل السباق إلى البيت األبيض، 
بصفته رجل أعمال ونجما تلفزيونيا يقتحم 
عالم السياسة من خــارج املؤسسة الحزبية 
الــتــقــلــيــديــة، الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة. ال 
تــنــتــمــي عــائــلــة تـــرامـــب إلـــى عــائــلــة سياسية 

وأجهزة استخبارات، صاحب آراء اقتصادية 
اجتماعية ال تعبأ بترك املالين على قارعة 
املـــوت مــرضــا أو جــوعــا أو إهــمــااًل، متجاهل 
ــة  ــيـ ــكــــرة األرضـ ــة الــ ــاقـ لـــكـــل نـــظـــريـــات لـــجـــم طـ
الكارثية،  املناخية  الــتــغــيــرات  احــتــمــال  على 
صهيوني قـــادر عــلــى املـــزج فــي فــريــق عمله 
بن من هو معاٍد لليهود، ومتّيم بإسرائيل، 
مــؤمــن بــأن »أمــيــركــا أواًل« شــعــار يعني دفن 
كـــل أطــــر الــعــمــل الــجــمــاعــي الــــدولــــي، معجب 
برؤساء وزعماء طغاة يشبهونه، غير عابئ 
القومي األميركي من   أســاس في األمــن 

ّ
بهز

ــــدور  ــرورة تـــوســـيـــع الـ ــــالل املـــجـــاهـــرة بــــضــ خـ

كــعــائــالت كــيــنــيــدي وبـــوش وكــلــيــنــتــون. لكن 
االختالف األساسي بن ترامب وأوباما هو 
السجال حول الشرعية الشعبية والسياسية 
وكان  وترامب.  أوباما  من  لكل  والدستورية 
تــرامــب ســّبــاقــا فــي إطــــالق ســجــال الشرعية 
عندما  االنتخابات،  موعد  مــن  أسابيع  قبل 
كانت استطالعات الرأي تظهر تقدم مرشحة 
الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون، وذلك 
من خالل حديثه عن فساد النظام االنتخابي 
وتــزويــر االنــتــخــابــات. لكن املفارقة الــيــوم أن 
شــرعــيــة انــتــخــاب تــرامــب هــي مــحــل مساءلة 
 ســـابـــقـــة املـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي يــتــعــّرض 

ّ
فــــي ظـــــل

لـــهـــا حـــفـــل تــنــصــيــبــه رســـمـــيـــا، إذ لــــم يــشــهــد 
تـــاريـــخ االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة األمــيــركــيــة 
ســابــقــة مــمــاثــلــة، المـــتـــنـــاع نــحــو 50 عــضــوًا 
الرسمي  الحفل  حضور  عن  الكونغرس  في 

لتنصيب الرئيس الجديد.

انقسام داخلي
يدخل دونــالــد تــرامــب البيت األبــيــض وسط 
أميركي ال يخفي بعضا من  داخلي  انقسام 
مــظــاهــره الــعــنــصــريــة. وال تــقــتــصــر املــظــاهــر 

ــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا فــــي األيـــــام  ــهــ عـــلـــى املــــواجــ
من  الديمقراطي  النائب  مع  املاضية  القليلة 
أصــــول أفــريــقــيــة جـــون لــويــس، الــــذي يعتبر 
رمزًا من رموز حركة مكافحة العنصرية ضد 
األميركين من أصول أفريقية، بل تكمن في 
رئيس  أول  إدارة  حـــول  ســجــاالت  خلفيتها 
بعها 

ّ
من أصول أفريقية والسياسات التي ات

ــازات الــتــي حــقــقــهــا، وكـــذلـــك الــوعــود  ــجــ واإلنــ
االنتخابية التي فشل في تحقيقها.

انتخاب  لــويــس بشرعية  يــنــدرج طــعــن  كــمــا 
ــرامـــب، عــلــى خــلــفــيــة الــتــدخــل الـــروســـي في  تـ
ــيـــاق دفــــاع  ــيـــة، فــــي سـ ــيـــركـ ــابـــات األمـ ــتـــخـ االنـ
األقــلــيــة األفــريــقــيــة عــن تجربتها األولــــى في 
الــرئــاســة. وأيــضــا فــي سياق الــدفــاع عــن إرث 
باراك أوباما، أول رئيس أميركي من أصول 
ــان تـــرامـــب أول املــشــكــكــن  ــذي كــ ــ أفــريــقــيــة، الـ
ــن خـــالل  مــ عـــــام 2008،  انـــتـــخـــابـــه  بـــشـــرعـــيـــة 
الشبهات حــول صحة شهادة ميالده  إثــارة 
األميركية. كذلك يتزامن موقف لويس، الرمز 
الجمهورية  الغالبية  بــدء  مــع  الديمقراطي، 
إللغاء  القانونية  ــراءات  اإلجـ الكونغرس  في 
التي  الصحي  للتأمن  كــيــر«  »أوبــامــا  خطة 

إنــجــازات  أبــرز  مــن  الديمقراطيون  يعتبرها 
اإلدارة األوبامية.

التي  امللفات  أبــرز  العنصرية  وتشكل قضية 
لــرأب  تــرامــب  إدارة  مــن  مقاربة جدية  تنتظر 
الــصــدع الـــذي أحــدثــتــه الــحــمــالت االنتخابية 

مــع األقــلــيــات مــن أصـــول أفــريــقــيــة والتــيــنــيــة، 
وكــذلــك مــع املــســلــمــن فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
وفي العالم. وال تشير تغريدات ترامب التي 
رد بها على حملة لويس ضده، إلى أنه يملك 
االنقسامات  ملعالجة  املــعــالــم  واضــحــة  خطة 

األميركي وإيجاد  املجتمع  داخــل  العنصرية 
تحديدًا  الــعــنــصــري،  التمييز  ملــظــاهــر  حــلــول 
»الــحــرب األهــلــيــة« بــن الشرطة  وضـــع حـــّد لـــ
األفريقية في  األقلية  األميركية والشبان من 

إحياء املدن األميركية.
ــى ذلــــــك، فـــقـــد اســـتـــمـــع أعـــضـــاء  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــة  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــات املـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ الـــــكـــــونـــــغـــــرس خـــــــــالل جـ
للمرشحن لتولي مناصب حكومية في إدارة 
ترامب إلى وجهات نظر مختلفة عن مواقف 
الــرئــيــس املــنــتــخــب، كــمــوقــف مــايــك بومبيو 
املعن في منصب مدير وكالة االستخبارات 
املـــركـــزيـــة مـــن عــمــلــيــات الــتــجــســس الــروســيــة 
والتدخل في االنتخابات األميركية، وموقف 
مواجهة  مــن  ماتيس  الــدفــاع جايمس  وزيـــر 
النفوذ العسكري الروسي في أوروبا والشرق 
تيليرسون  ريكس  أن موقف  األوســـط. حتى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــديــد، املـــعـــروف بعالقة 
الـــصـــداقـــة الـــتـــي تــربــطــه بــالــرئــيــس الـــروســـي 
فــالديــمــيــر بــوتــن، عــّبــر عــن وجــهــات نــظــر ال 
تتفق كثيرًا مع ترامب، في شأن العالقات بن 

واشنطن وموسكو.
ــع أجـــهـــزة  ــ عـــلـــى أن املــــواجــــهــــة املـــفـــتـــوحـــة مـ

تقارير  خلفية  على  األميركية  االستخبارات 
ــام تـــرامـــب  ــهــ الــتــجــســس الـــــروســـــي، وبـــعـــد اتــ
بتسريب  األميركية  األمــن  وكـــاالت  ملسؤولي 
في  مشكوك  فضائحي  استخباراتي  تقرير 
صحته، ُعــرف باسم »ملف تــرامــب«، ستبقى 
األزمــة األخطر التي تهدد قــدرة إدارة ترامب 
على تقدير املخاطر التي تهدد األمن القومي 
الخارجية  السياسات  األميركي، وعلى رسم 
التي تخدم مصالح الواليات املتحدة وأمنها 

االستراتيجي.
لكن فريق الرئيس املنتخب يرفض التهويل 
بــتــداعــيــات ومــخــاطــر عــــدم تــطــابــق وجــهــات 
الــــنــــظــــر بــــــن تــــــرامــــــب ومـــــســـــؤولـــــي أجــــهــــزة 
االستخبارات األميركية. ويرى هؤالء أن عدم 
الجانبن  بن  الثقة  وغياب  العالقة  وضــوح 
الجديد  األمني  الفريق  تسلم  بعد  سينتهي 
االســــتــــخــــبــــارات  وكـــــــــاالت  ادارة  مـــســـؤولـــيـــة 
ـــ17. ويــرّجــح هـــؤالء أن التغيير  األمــيــركــيــة الــ
ســـيـــطـــاول أيـــضـــا مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــــفــــدرالــــي جــيــمــس كــــومــــي، خـــصـــوصـــا بــعــد 
الـــعـــدل األمـــيـــركـــيـــة عـــن إجــــراء  إعـــــالن وزارة 
بالتدخل  له  املوجهة  االتهامات  في  تحقيق 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات ضـــد كــلــيــنــتــون. وتــتــزامــن 
التحقيقات مع مدير »إف بي آي« في مسألة 
انحيازه، مع تزايد االنتقادات لوكاالت األمن 
املنتقدين،  طليعة  وفــي  املــتــعــددة.  األميركية 
فريق الرئيس املنتخب الذي اعتبر أن أجهزة 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة تــحــولــت إلـــى أداة 

سياسية بيد إدارة أوباما.

تشكيك في االستخبارات
يــشــّك فــريــق تـــرامـــب فـــي دقـــة تــقــاريــر أجــهــزة 
االستخبارات األميركية عن عمليات القرصنة 
الروسية، والتدخل في االنتخابات الرئاسية 
أعلن  املنتخب  الــرئــيــس  أن  األمــيــركــيــة. حتى 
م السلطة سيشّكل فريقا 

ّ
سابقا، أنه فور تسل

أميركية  استراتيجية  لــوضــع  خــاصــا  أمنيا 
واضحة املعالم في قضايا األمن اإللكتروني 
ــرنــــت األمـــيـــركـــيـــة مــن  ــتــ لـــحـــمـــايـــة شـــبـــكـــة اإلنــ
الــقــرصــنــة والتجسس  الــهــجــمــات وعــمــلــيــات 
ــرونــــي. وفـــــي تـــشـــعـــبـــات الـــعـــالقـــة مــع  ــتــ ــكــ اإللــ
روسيا، تواجه إدارة ترامب تحقيقات أعلنت 
لــجــنــة االســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
قنوات  تتناول  بإجرائها،  البدء  بصدد  أنها 
الحمالت  فــي  العاملن  بــن  اتــصــال محتملة 
ومسؤولن  األميركية  الرئاسية  االنتخابية 
تــســريــب  عــمــلــيــة  إدارة  عــلــى  أشـــرفـــوا  روس، 
الـــوثـــائـــق املـــقـــرصـــنـــة مــــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
بوديستا  جــون  وبريد  الديمقراطي،  للحزب 
مــديــر الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــكــلــيــنــتــون. وقــد 
ــخــــاص  تـــصـــل هــــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلــــــى األشــ
تؤخذ  أن  يستبعد  وال  الرئيس  مــن  املقربن 

شهادته وربما التحقيق معه.
أوبـــامـــا  بـــــاراك  إدارة  فـــي أن صـــحـــوة  ال شـــك 
ــا مـــــــن االســــتــــيــــطــــان  ــهــ ــفــ ــوقــ ــمــ املـــــــتـــــــأخـــــــرة، كــ
ــــي األراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ االســ
املــحــتــلــة، وعــــدم اســتــخــدام حـــق الــفــيــتــو ضد 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2334، وكذلك 
العقوبات التي فرضتها على روسيا ستزيد 
ــام الــرئــيــس املنتخب  مــن صــعــوبــة املــهــمــة أمــ
وتكّبل حركته في مجال السياسة الخارجية، 
التحالفات  أوراق  خلط  عملية  أكــثــر  ــد 

ّ
وتــعــق

فـــي آســـيـــا وأوروبـــــــا والـــشـــرق األوســــــط. وقــد 
ظــهــر ذلـــك فــي مقابلة أجــراهــا تــرامــب أخــيــرًا 
و»بيلد«  البريطانية  »تايمز«  مع صحيفتي 
األملــانــيــة مـــخـــاوف أوروبـــيـــة مـــن الــســيــاســات 
املستقبلية لترامب، ومن أن يكون االستقرار 
واألمـــن فــي الــقــارة القديمة مــن أبــرز ضحايا 

شعار »أميركا أواًل«.

حصن  إلــى  واشــنــطــن  تحولت 
ترامب،  ــالــد  دون تنصيب  قبيل 
بينما تستعد العاصمة األميركية 
مليون  ربــع  مــن  أكثر  الستقبال 
المتوقع خروجهم  محتج من 
خالل التنصيب. وتتوقع الشرطة 
نحو  واشنطن  على  يتدفق  أن 
المؤيدين  من  شخص  ألف   900
ــواء  ــد س والــمــنــاوئــيــن عــلــى ح
لحضور مراسم التنصيب. وُضرب 
طوق أمني حول مساحة نحو 
8 كيلومترات من وسط واشنطن 
من  ألفًا   28 بقرابة  باالستعانة 
أسيجة  واستخدام  األمن  قوات 
تمتد لعدة كيلومترات وحواجز 
طرق. وحصلت نحو 30 جماعة 
أو  ترامب  على  المحتجين  من 
تصاريح  على  له  المؤيدين  من 

بتنظيم تجمعات أو مسيرات.

حصن أمني 
و30 مسيرة

خليط أزمات حكم 
وهوية وشرعية

يواجه ترامب تحديات داخلية وخارجية )دومينيك رويتر/فرانس برس(

)Getty/أوباما في مؤتمره الصحافي األخير )شيريس ماي

تظاهرات فلسطينية رفضًا الحتمال نقل السفارة )نضال اشتيه/األناضول(

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تنصيب  احتفال  شخصيات  ُتقاطع 
رأسهم  وعلى  ديمقراطيًا،  نائبًا   60 نحو  ومنهم  األبيض،  البيت  في 
الحزب  عن  الــنــواب  مجلس  عضو 
أحد  لويس،  جــون  الديمقراطي، 
المدنية.  الحقوق  حركة  رموز  أبرز 
األميركي  الخارجية  وزير  يغيب  كما 
كيري  جـــون  واليـــتـــه،  المنتهية 
الخارجية  وزارة  بحسب  )الــصــورة(، 
األميركية من دون تقديم تفاصيل. 
وكان الفتًا ما نقل عن كيري لجهة 
ترامب  إدارة  إن  الثالثاء  يوم  قوله 

»لن تستمرّ ألكثر من عامين«.

كيري ولويس أبرز المقاطعين

دونالد  الجديد،  األميركي  الرئيس  عهد  يبدأ 
من  مخاوف  ظّل  في  الجمعة،  اليوم  ترامب، 
والية خطرة، قد ال تجعل من الواليات المتحدة والعالم، 

وقع  على  األبيض  البيت  يدخل  الذي  ترامب،  آمنًا.  مكانًا 
تساؤالت حول شرعية انتخابه، تنتظره ملفات عدة داخليًا 
وخارجيًا: نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس 

النووي،  االتفاق  األطلسي،  حلف  كير«،  »أوباما  المحتلة، 
العالقة مع روسيا، االقتصاد األميركي، العالقة مع أوروبا 
وغيرها. وبينما يراقب العالم بحذر ما سيؤول إليه عهد 

الرئيس الجديد، وحده الرئيس السابق، جورج بوش االبن، 
ينتظر تسلم ترامب منصبه ألنه اليوم الذي سيجعله رسميًا 

خارج تصنيف أسوأ رئيس في تاريخ الواليات المتحدة

الغالف

مخاوف من والية 
خطرة وانقسامات

مبنى 
الكابيتول 

حيث 
سيؤدي 

ترامب 
اليمين 
)ماريو 

تاما/
)Getty
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تقاطعات بين الصهيونية ومعاداة السامية

مفارقات إدارة ترامب
بدر الراشد

ــار  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ تــــــثــــــيــــــر مـــــــــــواقـــــــــــف املــ
األميركي  للرئيس  االستراتيجي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، ســتــيــف بـــانـــون، 
ضــد الــيــهــود بـــمـــوازاة مــنــاصــرتــه إلســرائــيــل، 
الكثير من الجدل في الواليات املتحدة أخيرًا، 
وال ســيــمــا فــي أوســــاط األمــيــركــيــن الــيــهــود. 
الــــذي شــغــل سابقًا   بـــانـــون،  بعضهم وصـــف 
بمعاداة  لترامب،  االنتخابية  الحملة  رئيس 
الـــســـامـــيـــة، وبــعــضــهــم اآلخـــــر نــفــى عــنــه هــذه 
التهمة ألنــه، في نظرهم، »محب إلسرائيل«. 
وتــظــهــر هــــذه الـــحـــالـــة إمــكــانــيــة الــجــمــع بن 
املوقفن، أي أن يكون الفرد معاديًا للسامية 
وداعمًا للصهيونية في الوقت نفسه، كما في 

حالة بانون.
ــب االنـــتـــخـــابـــيـــة بــأنــهــا  ــرامــ ـــتـــهـــم حــمــلــة تــ

ُ
وت

الواليات  في  البديل«  »اليمن  لـ رافعة  كانت 
املتحدة، بتبنيها خطابًا شعبويًا وعنصريًا 
ضد السود واملكسيكين واملسلمن والنساء، 
يتقاطع مع مجموعتي »الوطنيون البيض« 
البيض  املؤمنتن بتفوق  البديل«،  و»اليمن 
رجم صعود »اليمن البديل« على 

ُ
العرقي. وت

هيئة جرائم كراهية ضد اليهود في الواليات 
فــي حالة  كما  تــرامــب،  انتخاب  بعد  املتحدة 

بلدة وايتفيش بوالية مونتانا.
استند متهمو بانون بمعاداة السامية على 
شهادة زوجته ضده، والتي اتهمته بإطالق 
تولي  إلــى  إضافة  لليهود،  معادية  تعليقات 
»بـــريـــتـــبـــارت«  مـــوقـــع  تـــحـــريـــر  إدارة  ــانــــون  بــ
الـــعـــنـــصـــري. وبـــعـــد تــعــيــيــنــه رئــيــســًا لحملة 
ترامب االنتخابية في أغسطس/آب املاضي، 
عاد اإلعالم األميركي إلى تصريحات طليقته 
أمام محكمة أميركية في 2007، عندما كانت 
على خالف مع بانون على حضانة أطفالهما. 
وهي تقول، بحسب وثائق القضاء األميركي: 
»قال لي إنه ال يحب اليهود، وال يحب طريقة 
تــربــيــتــهــم ألطـــفـــالـــهـــم لــيــصــبــحــوا صــعــالــيــك 
إلى  يذهنب  أن  لبناته  يريد  ال  لــذا  متذمرين. 
املدرسة مع يهود«. وكان الحديث في سياق 
خالف بن الزوجن على املدرسة التي يجب 

أن يذهب إليها األطفال في لوس أنجليس.
يمكن اعتبار مثل هذا التعبير في إطار خالف 
بن زوجن بال أي معنى. لكن نظرًا ألن ستيف 
بانون هو محرر موقع »بريتبارت«، املشهور 
ــاداة الــســامــيــة،  ــعـ بــمــواضــيــع تــتــســم بــنــزعــة مـ
البديل«  »اليمن  لـ منبرًا  بوصفه  واملــعــروف 
الـــذي يضم مجموعات  التيار  أي  األمــيــركــي، 
ــنــــاول تـــصـــريـــحـــات بـــانـــون  ــإن تــ ــ عـــنـــصـــريـــة، فـ
»بريتبارت«  موقع  وُيــعــرف  مختلفًا.  يصبح 
بتبنيه خطابًا شعبويًا، تحول مع تقاربه من 
»الــيــمــن الــبــديــل«، إلــى خــطــاب عنصري ضد 
»اإلسالموفوبيا«، والخطاب  السود. ويروج لـ
الـــذكـــوري، إضــافــة إلـــى مــعــاداة الــســامــيــة. أمــا 
البديل«، والــذي يعتبر بانون مقربًا  »اليمن 
ـــروه الـــــبـــــارزون أمـــثـــال، 

ّ
ــظ ــنـ مـــنـــه، ال يــخــفــي مـ

ريـــتـــشـــارد ســبــنــســر، ووايـــــــت جـــوهـــانـــســـون، 
العرق  الــذي يؤكد تفوق  العنصري  خطابهم 
األبـــيـــض. وهـــم يــتــبــنــون خــطــابــًا ضـــد الــســود 
واملسلمن واليهود، حتى إن سبنسر ورفاقه 

رفعوا شعارات نازية لالحتفال بفوز ترامب.
بــانــون  ــابـــات، وفــــي ظـــل إدارة  ــتـــخـ قــبــيــل االنـ
لحملة ترامب، نشرت الحملة فيديو دعائيًا، 
يـــتـــحـــدث عــــن »املـــســـيـــطـــريـــن عـــلـــى الــــقــــرار فــي 
واشـــنـــطـــن«، وهــــو مـــا اعــتــبــر أيــضــًا »مــعــاديــًا 
لــلــســامــيــة«. إضــافــة إلـــى تهجم الــفــيــديــو على 
ــقـــراطـــيـــن، ركـــــز الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى ثــالثــة  الـــديـــمـ
أمــيــركــيــن يــهــود لــهــم وزنـــهـــم فـــي الــقــطــاعــات 
ــلـــق األمـــــــــر بــــرئــــيــــســــة مــجــلــس  ــعـ ــتـ املـــــالـــــيـــــة. يـ
االحــتــيــاطــي األمــيــركــي، جــانــيــت يــلــن، ورجــل 
األعمال جورج سوروس، إضافة إلى الرئيس 
ــاكـــس«  ــة »غــــولــــدمــــان سـ الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــؤســـسـ
واعتبر  بالنكفن.  لــويــد  املــالــيــة(،  )للخدمات 
التقليدية،  القديمة،  الــعــودة  بمثابة  الفيديو 
إلى معاداة السامية في نموذجها األوروبي، 
ــرابـــي« فـــي مسرحية  ونـــمـــوذج »الـــيـــهـــودي املـ

شكسبير الشهيرة »تاجر البندقية«.

معاداة السامية
ــل »الـــيـــمـــن الــبــديــل«  ــ هـــنـــاك مــجــمــوعــات داخـ
ــافــــة إلـــى  تـــفـــاخـــر بــمــعــادتــهــا لــلــســامــيــة، إضــ
اعــتــبــارهــا أن مـــعـــاداة الــيــهــود هـــي جـــزء من 
»إســتــبــلــشــمــنــت« فــــي واشـــنـــطـــن.  مــــعــــاداة الـــ
املعادي للسامية ال يتبناه أحد  املوقف  هــذا 
ــري »الــيــمــن الـــبـــديـــل«، غـــاريـــد تــايــلــور، 

ّ
مــنــظ

في حن يتهم به ريتشارد سبنسر بصورة 
دائمة. وسبنسر عزز هذه الصورة من خالل 
ــفـــوز تــــرامــــب بـــإطـــالق  ــاقــــه بـ احـــتـــفـــالـــه مــــع رفــ
شعارات نازية. لكن األمر لم يتوقف عند هذا 
الحد. وبدأ بالتفاعل أخيرًا، ليؤكد املخاوف 
من أن يكون فوز ترامب رافعة ألفكار »اليمن 
الـــبـــديـــل« الــعــنــصــريــة، خــصــوصــًا مـــع تــزايــد 
في  واليهود  املسلمن  الكراهية ضــد  جــرائــم 

اآلونة األخيرة، بالواليات املتحدة.
»الــيــمــن  آخــــر تــلــك الــــحــــوادث الــتــي تــتــعــلــق بـــ
الــبــديــل« ومــعــاداة السامية، ارتــبــطــت بــوالــدة 
ريتشارد سبنسر، املقيمة في والية مونتانا، 
وذلـــك بعد دعـــوات بــاســتــهــداف الــيــهــود. وقد 
ــيــــض، بـــشـــن حـــمـــلـــة ضــد  قــــــام عـــنـــصـــريـــون بــ
الـــيـــهـــود فــــي مـــديـــنـــة وايـــتـــفـــيـــش، فــــي واليــــة 
مــونــتــانــا شــمــالــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، حيث 

ــارد، شـــيـــري ســبــنــســر.  ــتــــشــ تــســكــن والـــــــدة ريــ
ودعا أحد النازين الجدد األميركين، أندرو 
ــلـــي ســـتـــورمـــر«،  أنـــغـــلـــن، عــبــر صــحــيــفــتــه، »ديـ
البلدة األميركية،  اليهود في  إلى »اصطياد« 
والــــدة سبينسر  »اســتــهــداف  بـــ إيــاهــم  متهمًا 
ــنـــهـــا«. وأضــــــاف أن الــيــهــود  بــســبــب أفـــكـــار ابـ
فــي الــبــلــدة يــحــاولــون »ابــتــزاز والـــدة سبنسر 
»انهيار أعمالها في قطاع  ماليًا« وتسببوا بـ
العقارات« ويحاولون الضغط عليها من أجل 

»بيع أحد املباني التي تملكها«.
ــلـــو كــلــوكــس كـــالن«  ودعـــــم زعـــيـــم جــمــاعــة »كـ
ــلـــة ضــد  الـــعـــنـــصـــريـــة، ديـــفـــيـــد ديـــــــــوك، الـــحـــمـ
دعم  وهــو  األميركية.  املدينة  تلك  في  اليهود 
انتخاب ترامب رئيسًا للواليات املتحدة. ولم 
بالتحريض  »ديــلــي ســتــورمــر«  مــوقــع  يكتف 
ضـــد الــيــهــود فـــي مــديــنــة وايــتــفــيــش، بـــل قــام 
بــنــشــر تــفــاصــيــل تــتــضــمــن أســـمـــاء وعــنــاويــن 
يــهــود يــســكــنــون فــيــهــا ويــدعــو الســتــهــدافــهــم. 
لرئيس  »missoulian« تصريحا  موقع  ونشر 
رانـــدل،  ويـــل   ،»Love Lives Here« مجموعة 
يــوكــد فــيــه أن »هــنــاك الــكــثــيــر مــن األشــخــاص 
الرائعن حولنا نراهم يتعرضون العتداءات 
ألنهم يهود، أو ألن لهم أسماء تبدو يهودية«.

مواقف المؤسسات اليهودية
ــات الـــيـــهـــوديـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ هـــــــذا الــــــواقــــــع دفـــــــع املـ
والصهيونية إلــى اتــخــاذ مــوقــف مــن بــانــون، 
بعد تعيينه في منصب مستشار استراتيجي 
فــي البيت األبــيــض. املــؤســســات الــتــي يهمها 
مــوقــف الــشــارع األمــيــركــي مــن الــيــهــود، كانت 
األكثر امتعاضًا من تعيينه في هذا املنصب. 
لــكــن املـــؤســـســـات الــصــهــيــونــيــة املـــدافـــعـــة عن 
إســرائــيــل تبنت مــواقــف مــدافــعــة عــن بــانــون، 
مـــثـــل املــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة األمـــيـــركـــيـــة، أو 
العامة  الــشــؤون  لجنة  مثل  بالصمت،  اكتفت 

األميركية اإلسرائيلية )أيباك(.
ولـــم تــخــف املــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة األمــيــركــيــة 
دعمها لبانون، وتجاهلت االتهامات املوجهة 
املنظمة،  رئيس  وأكــد  السامية.  بمعاداة  إليه 
 »أتمنى 

ً
مـــورت كــاليــن، دعــمــه لــبــانــون، قــائــال

لبانون النجاح في وظيفته الجديدة«، تعليقًا 
على تعيينه في إدارة ترامب. أما »أيباك« فقد 
اختارت الصمت حيال ذلك. وعندما تواصل 
موقع »بولتيكو« مع املنظمة، أكدت أن لديها 
»ســيــاســة راســـخـــة بـــعـــدم اتـــخـــاذ مـــواقـــف من 
ــاف املــتــحــدث  ــ الــتــعــيــيــنــات الـــرئـــاســـيـــة«. وأضــ
ــه »عـــلـــى الـــرئـــيـــس اخــتــيــار  بـــاســـم املــنــظــمــة أنــ
بالتعليق  نقوم  أن  املتوقع  غير  ومــن  فريقه، 

على كل مستشار يتم تعيينه«.

بانون .. المحب إلسرائيل
ــل، رد بـــانـــون عــلــى مــنــتــقــديــه في  ــابـ ــقـ فـــي املـ

مــع صحيفة »وول ستريت جــورنــال«  حـــوار 
ـــشـــر فـــي 19 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

ُ
األمـــيـــركـــيـــة، ن

الثاني املاضي. وأكد خالله أنه »غير متسامح 
ــادئ العنصرية  ــبـ الــســامــيــة، واملـ مـــع مـــعـــاداة 
لــــدى الــيــمــن الـــبـــديـــل«، فـــي مــحــاولــة إلبــعــاد 
نــفــســه عــن املــجــمــوعــة الــداعــمــة لــه ولــتــرامــب، 
والتي روج لها بانون ولخطابها في موقعه 
»بـــريـــتـــبـــارت«. وحـــضـــرت، كــكــل مــــرة، مسألة 
الدفاع عن إسرائيل كدليل على براءة بانون 
ــد املــوظــفــن  ــد أحــ ــ مـــن مـــعـــاداة الــســامــيــة. وأكـ
اليهود في موقع »بريتبارت«، اإلعالمي آرون 
معاديًا  يكون  أن  يمكن  »ال  بانون  أن  كالين، 
السامية«.  ملــعــاداة  محارب  هو  بل  للسامية، 
وأضاف أن بانون »مؤيد إلسرائيل ومحارب 

لخطاب الكراهية ضد اليهود في أميركا«.
ومـــــع تـــعـــيـــن بــــانــــون فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض، 
ــيــــوزويــــك« مــــقــــااًل لــلــكــاتــب  نـــشـــرت مــجــلــة »نــ
مـــــــارك شـــــوملـــــان، رســــــم فـــيـــه صـــــــورة قــاتــمــة 
»أوضـــاع الــعــالــم بعيون إســرائــيــلــيــة« على  لــــ
وقــــع تــعــيــن بـــانـــون فـــي اإلدارة األمــيــركــيــة. 
يــرون معاداة  لعقود  كانوا  اليهود  أن  ورأى 
السامية باعتبارها »قادمة من اليسار«، إال 
أن األوضاع باتت مختلفة اليوم، مع صعود 
اليمن في أوروبــا، وظهور »اليمن البديل« 
فــي أمــيــركــا، إذ »بـــات مــن املــمــكــن أن يصبح 
اليمن أيضًا معاديًا للسامية«، وفق تعبيره. 
وأشار إلى التغيرات في أوروبا، والتي بات 
الجدد  والنازين  العنصري  اليمن  حضور 

بارزًا فيها.
وبحسب شوملان »يشعر أغلبية األميركين 
اليهود خالل العشرين سنة املاضية، بأنهم 
جــــزء مـــن الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي األمـــيـــركـــي، 
يــعــتــبــر  لــلــســامــيــة  ــاٍد  ــعــ مــ تـــصـــريـــح  أي  وأن 
مــــن مــخــلــفــات املــــاضــــي. وبـــالـــنـــســـبـــة ألغــلــب 
اإلسرائيلين، تشكل معاداة السامية انتقاد 
إسرائيل فقط«. وتابع أن اليهود في أوروبا 
يلتفتوا  ولـــم  لليمن،  أقـــرب  كــانــوا  وأمــيــركــا 
إلــى »مــعــاداة اليمن لــإســالم، ألن املسلمن 
معادون للسامية بدورهم« على حد تعبير 
املــفــاجــأة تتمثل فــي أن معاداة  الــكــاتــب. لكن 
ــــدأت بــالــظــهــور فـــي مــعــســكــرهــم،  الــســامــيــة بـ
اليميني هذه املــرة، ال في اليسار كما كانوا 

يتخيلون.
وفي ما يتعلق بأوضاع اليهود والعرب في 
أميركا، وتأثيرات سياسات ترامب وتعين 
الــســيــاســيــة،  ــلـــوم  ــعـ الـ ــاذ  ــتــ بــــانــــون، رأى أســ
املحاضر في جامعة هيوسنت، لؤي الالركيا، 
في حديث إلى »العربي الجديد«، أن بانون 
»توتير العالقة بن املكونات اليهودية  قام بـ
فــي أمــيــركــا« وأن »اإلجـــمـــاع الــيــهــودي على 
ــار إلـــى أن  ــ إســرائــيــل بـــدأ فـــي الــتــفــكــك«. وأشـ
األكـــاديـــمـــي األمـــيـــركـــي الـــيـــهـــودي، املـــعـــروف 
فنكلستن،  نــورمــان  إلســرائــيــل،  بانتقاداته 
تــحــدث عـــن هـــذه املــســألــة ســابــقــًا فـــي كتابه 
»Farewell to Israel«. ورأى أن أولى عالمات 
تفكك اإلجماع اليهودي حول إسرائيل كان 
في »ظهور جماعات يسارية مثل »أصــوات 
 )Jewish Voices for Peace( »يهودية للسالم
وجـــمـــاعـــات لــيــبــرالــيــة مــثــل »جــــي ســتــريــت« 
ــًا مــــن حــــل الـــدولـــتـــن  ــثـــر قـــربـ ــانـــت أكـ ــتـــي كـ الـ
ــى الـــتـــي كـــانـــت أكــثــر  ــ  بــمــوقــف األولــ

ً
مـــقـــارنـــة

ومن  والفلسطيني  العربي  املوقف  من  قربًا 
حركة )املقاطعة الدولية إلسرائيل( »بي دي 
إس«. وأضــاف الالركيا أنه »بشكل عام كان 
والجماعات  »جــي ستريت«  بــن  االخــتــالف 
التقليدية مثل »أيباك« خالفًا خفيًا وطفيفًا. 
وكان االختالف األساسي مع جماعات أكثر 
قربًا من موقف حركة مقاطعة إسرائيل مثل 
حــركــة »أصــــوات يــهــوديــة لــلــســالم«. لــكــن مع 
إدارة ترامب، توسع التشرذم ليصبح خالفًا 
الــتــي يعتبر موقفها  الــجــمــاعــات  حــتــى بــن 
مساندًا إلسرائيل، سواء كان موقفًا متطرفًا 
أو مغلفًا بحل الدولتن. وبات هناك تناقض 
الخالف  لكن  محافظة،  كلها  جماعات،  بــن 
أصــبــح حـــول شخصية بــانــون وتــوجــهــاتــه 
أن  ورأى  تـــعـــبـــيـــره.  بــحــســب  الـــعـــنـــصـــريـــة«، 
االخـــتـــالف حـــول مــســائــل داخــلــيــة أمــيــركــيــة، 
والتوافق حول إسرائيل »سيستمران حتى 
ــعـــف مــــن املــــألــــوف فــي  ــان بــشــكــل أضـ ــ وإن كـ

السنوات السابقة«.
وعــــن انـــعـــكـــاس هــــذه األجـــــــواء عــلــى الــعــرب 
واملــســلــمــن فــي أمــيــركــا، اعــتــبــر الــالركــيــا أنــه 
»ســيــجــد الـــعـــرب واملـــســـلـــمـــون أنــفــســهــم في 
موقف غريب جدًا، إذ يفرض عليهم التحالف 
مع قوى صهيونية معادية لهم في السياسة 
الخارجية، لكنها تتقاطع معهم في سياسة 
الــحــريــات الشخصية وحــقــوق األقــلــيــات في 
أميركا«. وقــال »مــن املمكن أن يتم استغالل 
هذا التوافق لفرض التطبيع وكسر املقاطعة 
ضد إسرائيل من قبل العرب واملسلمن في 

أميركا، كنوع من االبتزاز«.
في املحصلة، تظهر حالة بانون أن معاداة 
السامية، باعتبارها كراهية لليهود واألخذ 
بصور نمطية عنهم وشيطنتهم، ال تتناقض 
ــم إســـرائـــيـــل والـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  مـــع دعــ
ربما  بل  علمانية.  قومية  حركة  باعتبارها 
يصبح دعمها امتدادًا ملعاداة السامية، على 
قــاعــدة أنـــه إذا كـــان هـــدف مــعــادي السامية 
طرد اليهود من أوروبا أو أميركا، فسيكون 
 
ً
تكملة لليهود  قــومــي  وطــن  إنــشــاء  بالتالي 

لهذا املشروع.
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كتب املعلق السياسي في صحيفة »هآرتس«، بيتر بينارت، عن دعم ستيف 
بانون إلسرائيل، إنه »في صراع بانون ضد إيديولوجيا عاملية، هو يفتش عن 
حلفاء وطنيني في العالم. لذلك، يحب حزب االستقالل البريطاني، والجبهة 
الوطنية الفرنسية، وإسرائيل بنيامني نتنياهو )الصورة(. ملاذا؟ ألن نتنياهو 
ينتهك القانون الدولي، ألنه يرفض الالجئني، ألن سياساته الخارجية شديدة 

الواقعية. معظم الترامبيني يحبون إسرائيل«.

 عــن مــقــربــني مــن الــرئــيــس األمــيــركــي 
ً
أفــــادت وســائــل إعــــالم أمــيــركــيــة نــقــال

دونالد ترامب، أنه قرر ترشيح حاكم والية جورجيا السابق سوني بيرديو 
)الصورة( ملنصب وزير الزراعة في حكومته، وذلك قبيل ساعات من تسلمه 
الرئاسة. وبيرديو كان حاكم جورجيا بني عامي 2003 و2011، كما كان 
على  وينبغي  االنتخابية.  حملته  الزراعة خالل  لشؤون  لترامب  مستشارًا 

بيرديو أن ينال موافقة الكونغرس من أجل تولي مهامه رسميًا.

تعيني  على  األميركي  الشيوخ  فــي مجلس  املسلحة  الــقــوات  لجنة  صــادقــت 
الجنرال جايمس ماتيس )الصورة(، امللقب بـ »الكلب املجنون« وزيرًا للدفاع، 
بمعارضة صوت واحد، ليكون أول وزير معني في إدارة الرئيس األميركي 
الكونغرس. وما زال  أوليًا في  املنتخب دونالد ترامب يتلقى ضوءًا أخضر 
ينبغي أن يثبت أعضاء مجلس الشيوخ ككل تعيينه، في إجراء يتوقع أن يتم 

بشكل سريع للسماح للوزير املعني بتولي مهامه على وجه السرعة.

بحث عن 
»حلفاء وطنيين« 

كنتنياهو

حاكم جورجيا 
السابق مرشح 

لوزارة الزراعة

»الكلب المجنون« 
يقترب من تولي 

الدفاع

تتسم اإلدارة األميركية الجديدة بمفارقات عدة، من بينها المواقف التي يتبناها المستشار االستراتيجي لدونالد ترامب، ورئيس 
حملته، ستيف بانون. األخير مقرب من أوساط يمينية عنصرية ومعادية للسامية، لكنه في الوقت نفسه يعد مناصرًا إلسرائيل 

والصهيونية. في هذا الوضع، يجد العرب والمسلمون أنفسهم في موقف غريب

بانون أعلن رفضه معاداة السامية والمبادئ العنصرية )دون إمرت/فرانس برس(

■ مخاوف من أن يكون وصول الرئيس الجديد رافعة ألفكار »اليمين البديل« 
     العنصرية في ظل تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين واليهود

■ العرب في أميركا قلقون من استغالل البعض لألوضاع لفرض التطبيع 
     وكسر مقاطعتهم إلسرائيل
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