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العسكري شمال سورية

للحديث تتمة...

طبول حرب 
تهّدد الخليج

بعد التعزيزات العسكرية األميركية للوقوف في وجه »التهديدات اإليرانية«، جاءت 
تفجيرات الفجيرة لترفع وتيرة التوتر والمخاوف من مواجهة عسكرية بين واشنطن 

وطهران، في أجواء من التحشيد الدبلوماسي والعسكري األميركي

طهران ــ العربي الجديد

تــرتــفــع حــمــاوة املــواجــهــة اإليــرانــيــة 
األمــيــركــيــة أكــثــر فــأكــثــر، ســـواء على 
خــلــفــيــة مــــا يـــصـــدر عــــن املـــســـؤولـــن 
اإليرانين من تهديدات، أو بسبب التحشيد 
األمـــيـــركـــي الـــعـــســـكـــري والـــدبـــلـــومـــاســـي ضــد 
طــــــهــــــران، لـــــدرجـــــة أن الـــــحـــــرب الــــتــــي كـــانـــت 
مستبعدة حتى وقت قريب، والتي ال يريدها 
ســـوى رئــيــس الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامن 
األميركي  القومي  األمن  نتنياهو ومستشار 
ــر صــنــع الــقــرار  ــ جـــون بــولــتــون وبــعــض دوائـ
 عــن بعض 

ً
فــي الــســعــوديــة واإلمـــــارات، فــضــا

أصحاب النفوذ في السلطة اإليرانية، ربما في 
الحرس الثوري، باتت في دائرة االحتماالت 
املــمــكــنــة. وجــــاءت تــفــجــيــرات الــفــجــيــرة، التي 
ــاقــــات نـــفـــط وســـفـــنـــا تــجــاريــة  اســـتـــهـــدفـــت نــ
إماراتية وسعودية، ليل السبت األحد، لترفع 
إلـــى مستويات  املــنــطــقــة  فــي  التصعيد  حـــدة 
 
ً
خطرة للغاية، وهي قد تشكل منعطفا فاصا
في الصراع بن طهران وواشنطن، ما يجعل 
واقعية  عسكرية،  مواجهة  وقــوع  احــتــمــاالت 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. وأتـــت التفجيرات، 
الــتــي ال تــــزال تــفــاصــيــلــهــا الــكــامــلــة غــامــضــة، 
بــعــد أيــــام مـــعـــدودة مـــن تـــحـــذيـــرات أمــيــركــيــة 
مــن وجــــود »تــهــديــدات إيــرانــيــة« الســتــهــداف 
ناقات نفط في املنطقة، ما اعتبره بعضهم 
»محاولة أميركية لصياغة مبررات مسبقة« 
ــى »مـــواجـــهـــة  ــ أو »الـــتـــحـــضـــيـــر« لـــانـــتـــقـــال إلـ

محدودة« أو حتى »حرب شاملة« مع إيران.
ذهبت  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  كــانــت  وإذا 
في تقديرها إلى أن التوترات املتصاعدة مع 
طهران تحمل تشابها مزعجا مع التحضير 
ــام 2003، وأهــمــهــا  ــ الــــعــــراق عـ لـــلـــحـــرب عـــلـــى 
األميركية،  اإلدارة  فــي  بولتون  جــون  وجـــود 
فـــإن بعضهم شــّبــه مــا يــجــري بــأجــواء حــرب 
الخليج الثانية، تحديدًا لجهة كثافة الحشد 
الــعــســكــري األمـــيـــركـــي فـــي الــخــلــيــج وتــركــيــز 
اإليــرانــي،  املــلــف  األميركين على  املــســؤولــن 
مايك  األميركية  الخارجية  وزيـــر  خصوصا 
ــبــــوع  ــيـــو، الـــــــذي ألــــغــــى زيـــــارتـــــن األســ ــبـ بـــومـ
املــاضــي فــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة، وعـــزى ذلــك 
عـــدل عن  إذ  بـــإيـــران،  إلـــى مــواضــيــع متعلقة 
ــعـــراق، ثم  ــف فــي بــرلــن وتــوجــه إلـــى الـ

ّ
الــتــوق

ألــغــى زيــــارة إلـــى غــريــنــانــد وعـــاد إلـــى بــاده 
مــن لــنــدن. فــي املــقــابــل، تــوّجــه بومبيو أمــس 
إلى بروكسل لاجتماع بنظرائه األوروبين، 
الرئيس  الــيــوم  بــومــبــيــو  يلتقي  أن  وُيــنــتــظــر 
سيرغي  ونظيره  بــوتــن  فاديمير  الــروســي 

الفـــروف فــي سوتشي، علما أنــه ألــغــى زيــارة 
لـــه كـــانـــت مـــقـــررة أمــــس إلــــى مـــوســـكـــو. وقـــال 
بومبيو في مقابلة مع شبكة »ســي. إن. بي. 
القوات األميركية  ســي«، ُبثت أمــس، إن نشر 
تشير  استخبارية  ملعلومات  استجابة  جــاء 
إلى هجمات إيرانية محتملة وبهدف ردعها. 
ــران أن تستهدف  ــ ــال: »فـــي حـــال قــــررت إيـ ــ وقـ
مصالح أميركية، ســواء كــان ذلــك في العراق 
أو أفغانستان أو اليمن أو أي مكان في الشرق 
األوســـــــط، فــنــحــن مــســتــعــدون لـــلـــرد بــطــريــقــة 

مناسبة«، مضيفا أن »هدفنا ليس الحرب«.
وتتسارع التطورات املتعلقة بامللف اإليراني 
األميركي، منذ إرسال اإلدارة األميركية حاملة 
الطائرات »أبراهام لنكولن« وقطعات بحرية 
حــربــيــة إلــــى املــنــطــقــة، وتــلــويــحــهــا بــالــخــيــار 
ــرورًا بــتــهــديــدات  ــ الــعــســكــري ضـــد طــــهــــران، مــ
إيــرانــيــة بــاســتــهــداف املــصــالــح األمــيــركــيــة في 
إلــى تحركات دبلوماسية  املنطقة، ووصــواًل 
»الفتة« تجري في األوســاط الدولية في هذا 
الــتــوقــيــت الــحــســاس، ومــنــهــا اجــتــمــاع عــقــده 
مــجــلــس شــــــؤون االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أمـــس 
ــران  ــ اإلثــــنــــن، فــــي بـــروكـــســـل لــبــحــث مـــلـــف إيـ
والــــتــــطــــورات الـــجـــديـــدة املــتــعــلــقــة بـــاالتـــفـــاق 
ل بومبيو بن عواصم إقليمية 

ّ
النووي، وتنق

ودولية تحت عنوان »امللف اإليراني«.
الفجيرة  التوتر، تفجيرات  زاد من حدة  وما 
التي استهدفت ناقات نفط وسفنا تجارية. 
ــران  ــ وفـــيـــمـــا لــــم تــتــهــم اإلمـــــــــارات مـــبـــاشـــرة إيـ
اإلعام  لكن  التفجيرات،  وراء هذه  بالوقوف 
املقّرب منها ومن السعودية، ووسائل إعام 
االتهام  إسرائيلية وغــربــيــة، وّجــهــت أصــابــع 
إلى طهران. كما أن أوساطا إقليمية ودولية 

تنظر إلى الحادث في سياق التصعيد القائم 
بن واشنطن وطهران، وتستحضر تهديدات 
األخـــيـــرة بــمــنــع تــصــديــر الــنــفــط مــن املنطقة، 
ــال ُمـــنـــعـــت هــــي مــــن تـــصـــديـــر نــفــطــهــا.  ــ فــــي حـ
ــران بطريقتها وبشكل  إيــ نــفــت  مــن جــهــتــهــا، 
الــحــادث، واتهم  غير مباشر أي دور لها في 
عباس  اإليــرانــيــة،  الخارجية  باسم  املتحدث 
موسوي، أمس، »عناصر أجنبية ومتآمرين« 
بــالــوقــوف وراء الــتــفــجــيــرات، داعــيــا إلــى فتح 

تحقيق لكشف مابسات الحادث.
مــن جهته، وّجـــه رئــيــس لجنة األمـــن القومي 

اإليــرانــي،  الــبــرملــان  فــي  الخارجية  والسياسة 
حشمت الــلــه فــاحــت بــيــشــه، أصــابــع االتــهــام 
إلى »أطــراف ثالثة تستهدف جر املنطقة إلى 
حــــرب«، ليبعد واشــنــطــن عــن دائــــرة االتــهــام، 
ــا حـــــدث يـــهـــدف إلـــــى تــصــعــيــد  مـــعـــتـــبـــرًا أن مــ
الــتــوتــر بــن إيــــران الـــواليـــات املــتــحــدة وربــمــا 
وقوع حرب بينهما. وقال في تصريح لوكالة 
»إرنــا« الرسمية إن باده »هي األكثر التزاما 
بأمن املنطقة، وأظهرت ذلك من خال التوقيع 
على اتفاقيات أمنية مع دولها في تسعينيات 
القرن املاضي«، مشددًا على »ضرورة أن تكون 

منطقة الخليج الفارسي آمنة«.
طـــــهـــــران لـــــم تـــكـــشـــف عـــــن هــــويــــة »األطـــــــــراف 
الــثــالــثــة«، لكن مــن الــواضــح أن املــقــصــود هي 
»مجموعة ب«، التي اتهمها وزير الخارجية 
اإليـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف أكــثــر مــن مــرة 
إلى استدراج  بالسعي  األخيرة  الفترة  خال 
إلــى حرب  تــرامــب  الرئيس األميركي دونــالــد 
مع بــاده، في إشــارة إلى بولتون ونتنياهو 
وولــــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن سلمان 

ووولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. 
إيرانية عن  تحليات  السياق، تحدثت  وفــي 
أن إســرائــيــل تــجــد فــي تــرامــب فــرصــة كبيرة 
لــجــّر واشــنــطــن إلـــى حـــرب مـــع طـــهـــران، وهــو 

ما عجزت عنه خال العقود املاضية. وسط 
هــذه األجـــواء املشحونة، حــذرت أوروبـــا من 
الراهنة، ودعــت مسؤولة  األوضـــاع  خطورة 
األوروبــي،  االتحاد  في  الخارجية  السياسة 
التصعيد  ب 

ّ
»تجن إلــى  موغريني  فيدريكا 

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرب وزيـ ــ ــران«. كــمــا أعـ ــهــ مـــع طــ
البريطاني جيريمي هانت، عن قلقه »البالغ 
من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب 

تــصــعــيــد غــيــر مــقــصــود مـــن كـــا الــطــرفــن«. 
ــام هـــذا الــوضــع »الــخــطــيــر« الـــذي يشّبهه  أمـ
مـــراقـــبـــون ومــحــلــلــون فـــي املــنــطــقــة والــعــالــم 
بمرحلة مــا قــبــل الـــعـــدوان عــلــى الــعــراق عــام 
بقناعتها  متمسكة  طــهــران  زالـــت  مــا   ،2003
بــأن فــرص وقـــوع حــرب معها ضئيلة جــدًا، 
ــــك وربــــمــــا فــي  إن لــــم تـــكـــن مـــعـــدومـــة. مــــع ذلـ
تناقض مــع هــذه الــقــراءة، تــرفــع طــهــران في 

الـــوقـــت نــفــســه، وبــشــكــل الفـــت وكــبــيــر، نــبــرة 
الــتــحــدي والــتــهــديــد، كــأن قلقا مــا يساورها 
مــن احتمال انـــدالع حــرب، هــي بغنى عنها. 
وهّدد قائد القوات البحرية للحرس الثوري 
اإليــرانــي، علي رضــا تنغسيري، أمــس، بأنه 
»فــي حــال ارتــكــبــت واشــنــطــن أي خــطــأ، ففي 
إمكانياتها  كل  األولــى سنستهدف  اللحظة 
الــرغــم مــن ذلـــك، استبعد  فــي املنطقة«. على 
التصعيد  واعــتــبــر  حـــرب،  وقـــوع  تنغسيري 
»أميركا  إن  قائا  األميركي »حربا نفسية«، 
الــتــفــاوض، ولن  إلــى طــاولــة  تضغط لجرنا 

ندخل مفاوضات تنفع العدو وتضر بنا«.
وفــي قـــراءة لــأوضــاع الــراهــنــة، تــبــدو بعض 
األجــواء التي سبقت العدوان األميركي على 
العراق قائمة، لكن أخرى غير موجودة، أقله 
حــتــى الــلــحــظــة. ومـــن الــعــنــاصــر املــتــوفــرة هي 
الــتــي صاغها  واملــســوغــات نفسها  املـــبـــررات 
العراق، منها  لغزو  آنــذاك  الجدد  املحافظون 
أن بغداد »أكبر راٍع لإلرهاب«، وأنها تسعى 
ــعــــّرض األمـــن  المـــتـــاك »قــنــبــلــة نــــوويــــة«، وتــ
من  أن  كــمــا  للخطر.  اإلقليمين  واالســتــقــرار 
فريق  وجـــود  حاليا،  املــتــوفــرة  العناصر  تلك 
متشدد من دعــاة الحرب في البيت األبيض، 
ــور، وبــعــض أعــضــائــه هم  ــ يــمــســك بــزمــام األمـ
من مهندسي الحرب على العراق، مثل جون 
ــــذي كــــان أحــــد أركـــــان املــخــطــطــن  بـــولـــتـــون، الـ

لغزو العراق.
لكن املختلف في الوضع الحالي، باملقارنة مع 
الــذي سبق غزو العراق، هو أن التحضيرات 
العسكرية األميركية في املنطقة وعلى الرغم 
مـــن اســتــدعــاء الــقــطــعــات الــبــحــريــة األخـــيـــرة، 
الفترة، األمر  أبــدًا بتحضيرات تلك  ــقــارن 

ُ
ت ال 

ــراب  ــذي يــدفــع مــحــلــلــن إيــرانــيــن إلـــى اإلعــ الــ
بــأن احتمال تكرار حــرب 2003  عن قناعتهم 
مــع إيــــران غــيــر وارد، وخــصــوصــا مــع األخــذ 
بــعــن االعــتــبــار الـــفـــارق الــكــبــيــر بــن الــقــدرات 
العسكرية إليران اليوم مع العراق خال تلك 
الــفــتــرة. بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه لــم يــاحــظ خــال 
اآلونة األخيرة، أي تغيير في تموضع القوات 
وخصوصا  املنطقة،  في  املنتشرة  األميركية 
أركان  اكتمال  العراق. بالتالي، ومع عدم  في 
املقبلة،  القريبة  الفترة  إيــران خال  حرب مع 
فــإن السيناريو املــرجــح هــو وقــوع »مواجهة 
مـــحـــدودة« مضبوطة اإليــقــاع بــن الــطــرفــن. 
وفي هذا السياق، ال تستبعد أوساط إيرانية 
ــات جـــويـــة مــــحــــدودة ملــراكــز  ــربـ ــــه ضـ ــــوجَّ

ُ
أن ت

ومنشآت إيرانية. وكما حذر وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق، 
فمن شأن أي حادث بحري أو بري أن يشعل 

مثل هذه املواجهة.
لكن ألسباب عديدة، فإن احتمال وقوع حرب 
اللحظة،  حتى  واردًا  ليس  إيـــران  مــع  شاملة 
فــهــي، كــمــا يــقــول مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون، »لــن 
تــتــوقــف« شـــرارتـــهـــا عــنــد طـــهـــران، مـــا يعني 
املنطقة  فـــي  ستشتعل  مــتــعــددة  جــبــهــات  أن 
الشمالية  الجبهات  واحــد، خصوصا  آن  في 
والــجــنــوبــيــة إلســـرائـــيـــل، الــتــي »لـــن تتحمل« 
تداعيات أي حرب شاملة مع إيــران، بحسب 

تحليات إيرانية وغربية.
أن  السيناريو اآلخــر املحتمل أيضا، هو  أمــا 
تــشــهــد املــرحــلــة املــقــبــلــة »مـــواجـــهـــة عسكرية 
مــن جهة،  إيـــران وحلفائها  بــن  غير معلنة« 
والــــواليــــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فـــي املنطقة 
من جهة أخرى. فبعد تفجيرات الفجيرة، قد 
والسفن  النفط  لناقات  مماثلة  أحـــداث  تقع 
يعلن  اإلقليمية، من دون  املياه  في  اإليرانية 
أي طـــرف مــســؤولــيــتــه عــنــهــا، وخــصــوصــا أن 

نتنياهو هدد بذلك، ومعه أوساط أميركية.

عادل األحمدي

قبل نحو ثالثة أشهر، اجتمع 
السفير األميركي في اليمن ماثيو 

تولر، مع بعض املسؤولني اليمنيني، 
على مأدبة غداء، وتطّرق النقاش 

وقتها لجوانب عدة في أزمة البالد. 
أبدى تولر، الذي يستعد ملغادرة 
منصبه بعد انتهاء فترة عمله، 

اندهاشه من أنه رغم ضراوة الحرب 
التي يشهدها اليمن منذ سنوات، 
ورغم الظروف املعيشية واألمنية 
الصعبة في العديد من مناطقه، 

إال أّن نسبة النزوح الخارجي بني 
مواطنيه ضئيلة للغاية، قياسًا بدول 

أخرى تعيش ظروفًا مماثلة. 
يعود السبب، حسب رأيه، إلى 

التكافل االجتماعي منقطع النظير 
بني أبناء املجتمع اليمني، إذ قال 

إنه استمع إلى الكثير من القصص 
التي تتحدث عن أشكال عدة من هذا 
التكافل والتي ساهمت في التخفيف 

من وطأة اآلثار املأسوية للحرب 
ومساعدة اليمنيني على الصمود 

داخل البالد من دون االضطرار إلى 
النزوح. وأضاف تولر أّن التكافل بني 
اليمنيني ال يقتصر على من يعرفون 
بعضهم البعض أو من تربطهم صلة 

قرابة، بل إنه يمتد ملساعدة كل ذي 
حاجة أينما كان.

وبالتأكيد، تبدو مالحظة املسؤول 
األميركي غاية في الدقة، إذ تؤكد 
الوقائع أّن بعض امليسورين في 
اليمن يوزعون على املحتاجني 

أضعاف ما توزعه املنظمات اإلغاثية 
واملؤسسات الخيرية، ومن دون منٍّ 

وال أذى وال تصوير وال كاميرات. 
وهذه ربما هي النقطة املضيئة في 
الواقع املعتم الذي تمّر به البالد، إذ 
ساهمت الحرب في إظهار املعدن 

األصيل لهذا الشعب الذي يستحق 
حياة أفضل من هذه التي دفعته 

إليها الصراعات واألطماع والحروب.
وال شك أّن فئة املغتربني تؤدي 

دورًا رئيسيًا في هذا التكافل بعدما 
انضمت أغلب الفئات املجتمعية إلى 

خانة الحاجة والعوز، خصوصًا بعد 
انقطاع رواتب املوظفني في مناطق 

سيطرة الحوثيني منذ سنوات.
 املفارقة أّن اليمن في املقابل، 

ّ
ولعل

يكاد يكون البلد الوحيد الذي 
يصمد شعبه داخل أراضيه وتنزح 
ه خارج البالد، رغم وجود 

ُ
حكومت

مساحات كبيرة من األرض يمكن 
أن تعود إليها القيادة وتمارس 

منها مهامها. لكن ذلك لألسف غير 
ق 

ّ
ق لسببني؛ أحدهما متعل

ّ
متحق

بقيادة الشرعية التي ال تحمل على 
ما يبدو العزم الكافي للعودة التامة 

إلى اليمن، مع وجود استثناءات 
ق 

ّ
للعديد من املسؤولني، والثاني يتعل
بجملة من العراقيل تضعها القوى 

املوالية لدولة اإلمارات في املناطق 
التي ال تقع ضمن سيطرة الحوثيني، 

وعلى رأسها العاصمة املؤقتة 
عدن، ومدينة املكال، مركز محافظة 

حضرموت.

التصويت السري: مالذ النواب العراقيين للتمّرد فتح جبهة الساحل السوري لتشتيت الفصائل

تفجيرات 
الفجيرة تزيد 

احتماالت 
المواجهة

الحدث

أمين العاصي

عاد ريف الاذقية الشمالي إلى واجهة املشهد 
الـــســـوري مـــجـــددًا، مــع مــحــاولــة قــــوات الــنــظــام 
»قــضــم«  ــة، لـــ الـــتـــقـــّدم فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـ
مـــنـــاطـــق جــــديــــدة تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة 
الــريــف، خصوصا  فــي هــذا  املسلحة  السورية 
ــــوات الــنــظــام  فــــي جـــبـــل األكـــــــــراد، إذ تــســعــى قــ
التي  البوابة  كونه  عليه  السيطرة  الستكمال 
تستطيع من خالها الولوج إلى عدة مناطق 
هــامــة فـــي ريـــف إدلــــب الــغــربــي، فـــي مقدمتها 
ويأتي  االستراتيجية.  الشغور  جسر  مدينة 
ذلـــك فيما دعـــت بريطانيا وفــرنــســا وأملــانــيــا، 
أمــس االثــنــن إلــى إنــهــاء التصعيد العسكري 
ــن الــقــلــق  ــرب ســــوريــــة، مــعــربــة عـ فـــي شـــمـــال غــ
وفشلت  األخــيــرة.  العنف  مــوجــة  إزاء  الشديد 
قوات النظام ومليشيات تساندها في إحداث 
اختراق في جبهة ريف الاذقية الشمالي، إذ 
ت، األحد، هجوما تصّدت له فصائل تابعة 

ّ
شن

الشام«  تحرير  و»هيئة  املسلحة،  للمعارضة 
ــوات  ــقـ )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا(، وكــــّبــــدت الـ
في  محلية  مصادر  وقالت  خسائر.  املهاجمة 
شــمــالــي الـــاذقـــيـــة، إن قــــوات الــنــظــام حــاولــت 
التقّدم مرات عدة على محور قرية الكبانة في 
منطقة كنسبة في جبل األكراد بريف الاذقية، 
بالبراميل  ف 

ّ
مكث جــوي  قصف  مــع  بالتزامن 

ــات الـــصـــواريـــخ واملــدفــعــيــة  ــمــ املــتــفــجــرة وراجــ
الثقيلة، والصواريخ شديدة االنفجار، إلحراز 
أي تـــقـــّدم مـــن ذلــــك املـــحـــور املـــطـــل عــلــى ريــف 
إدلب الغربي، إال أنها فشلت في ذلك. وأفادت 
»هيئة تحرير الشام«  مصادر إعامية تابعة لـ
تلوا، 

ُ
بــأن نحو 30 عنصرًا من قــوات النظام ق

مـــحـــاولـــة القـــتـــحـــام منطقة  األحــــــد، خــــال 12 
كبانة في ريف الاذقية الشمالي.

البارز في ظل محاوالت  التطور  ويأتي هــذا 
قوات النظام تضييق الخناق على الفصائل 

بغداد ـ سالم الجاف، محمد علي

كشفت مصادر في مجلس النواب العراقي عن 
كتل  قـــادة  قبل  مــن  وجـــود مطالب متصاعدة 
برملانية للعودة إلى طريقة التصويت اليدوي، 
»الــعــلــنــي« داخــــل اجــتــمــاعــات  أو مـــا يــعــرف بـــ
الــبــرملــان، بـــداًل مــن الــتــصــويــت اإللــكــتــرونــي أو 
ــرارات والــتــشــريــعــات، وذلـــك  ــقــ الـــســـري عــلــى الــ
ــمــــرد« لــــدى عــدد  بــســبــب اكـــتـــشـــاف حـــــاالت »تــ
غير قليل من أعضاء البرملان على توجيهات 
رؤســـــاء األحــــــزاب والــكــتــل الــتــابــعــن لــهــا. وال 
ــتـــي يــشــهــدهــا الـــبـــرملـــان  تــقــتــصــر الـــظـــاهـــرة الـ
الــــحــــالــــي، فــــي نــســخــتــه الــــرابــــعــــة مـــنـــذ الـــغـــزو 
على   ،2003 عام  للعراق  البريطاني  األميركي 
تيار دون آخــر، إال أن نــواب البصرة ونينوى 
بـــدوا أكــثــر تــمــردًا عــلــى آراء رؤســــاء كتلهم أو 
إجــمــاع قـــادة أحــزابــهــم، فــي مــلــفــات كــاملــوازنــة 
لــلــبــاد ومــشــاريــع التنمية والــطــعــون  الــعــامــة 
بخطوات وزراء ومسؤولن تجاه محافظاتهم.

القانونية  بالدائرة  أفاد مسؤول  السياق،  في 
في البرملان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
بــــأن »بـــعـــض قـــــادة الــكــتــل ُيـــخـــّونـــون أعــضــاء 
ــى جـــبـــهـــاتـــهـــم ويــــــــــرون أنــــهــــم ال  ــ ــ ــمـــون إلـ ــتـ ــنـ يـ
يـــصـــّوتـــون عــلــى مــشــاريــع الـــقـــوانـــن كــمــا يتم 
االتــــفــــاق عــلــيــهــا مــســبــقــا«، كــاشــفــا أن »ثــاثــة 
رؤســــاء كــتــل عــبــروا عــن رغــبــتــهــم فــي الــعــودة 
إلــى التصويت الــيــدوي الــذي كــان معمواًل به 
الــقــديــم، بحيث  الــبــرملــان  الــســابــق بمبنى  فــي 
يرفع كل نائب يــده خــال الجلسة للتصويت 
بنعم ثم يرفع من يريد التصويت با يده في 

الخطوة الثانية من التصويت«.
بهذه  للتصويت  »الـــعـــودة  أن  املــســؤول  ــد  وأكـ
ــلـــوب  الـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مــــطــــروح واعـــتـــمـــاد األسـ
األصـــوات  واحــتــســاب  التصويت  فــي  الحديث 
وتوثيقها أمر مهم ويؤصل لعمل مؤسساتي 
رصــــن لــلــبــرملــان«. وربــــط بـــن طــلــبــات بعض 

الاذقية، ومن ثم فإن مهمة هذه القوات تبدو 
شاقة مع استعداد فصائل الجيش السوري 

الحر للمواجهة املتوقعة منذ زمن.
ولــطــاملــا كـــان ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي مسرح 
مـــعـــارك كــبــرى خــــال الـــســـنـــوات املــاضــيــة بن 
من جهة،  تساندها  ومليشيات  النظام  قــوات 
السورية من جهة أخرى،  املعارضة  وفصائل 
والتي كانت تسيطر على قسم كبير من ريف 
الاذقية الشمالي الذي يضم جبلي التركمان 
واألكـــــــراد الـــهـــامـــن. وبــلــغــت املـــعـــارضـــة ذروة 
تقّدمها في بدايات عام 2014 بسيطرتها على 
مــديــنــة كــســب االســتــراتــيــجــيــة، فـــهـــددت بــذلــك 
مدينة الاذقية، كبرى مدن الساحل السوري. 
كــمــا ســيــطــرت عــلــى قـــريـــة الــســمــرا الــشــهــيــرة، 
وهي آخر قرية سورية على الحدود التركية، 
وتمثل نقطة التقاء الشاطئ التركي بالشاطئ 
 منتصف العام ذاته 

ّ
السوري. ولكن النظام شن

هجوما عسكريا واسع النطاق، استعاد عقبه 
املدينة التي يشّكل سوريون من أصول أرمنية 
أغلبية سكانها، وهو ما وضع حدًا ملحاوالت 
ــر الــســيــطــرة  فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـ
املعارضة  وتــراجــعــت  الــســوري.  الساحل  على 
املسلحة تحت ضغط ناري روسي أواخر عام 
املناطق  معظم  عــن   ،2016 عـــام  وخـــال   2015
الاذقية  ريــف  فــي  عليها  تسيطر  كانت  التي 
بما فيها جبل »غزالة«، النقطة األعلى في جبل 
األكراد بعد قمة »النبي يونس«، والذي يتمتع 
ــه على  ــرافـ بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة إلشـ
األكــراد والتركمان  مساحة واسعة من جبلي 
وصــــواًل إلـــى الــحــدود الــتــركــيــة وجــبــل األقـــرع. 
وأّمن الروس بذلك قاعدة حميميم العسكرية 

التي أقاموها في الساحل السوري.
ولـــفـــت الـــقـــيـــادي فـــي الــجــيــش الــــســــوري الــحــر 
مصطفى ســيــجــري، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلـــى أن الــنــظــام »يــبــذل جــهــودًا في 
محاولة للسيطرة على أهم معاقل الثوار في 

 
ّ

قــوانــن. ولــطــاملــا ظل تعطيل تمرير مــشــاريــع 
لــســنــوات مــخــتــزاًل بشخصيات  الــبــرملــان  عمل 
املشهد، كنوري  بـــإدارة  عــدة تتحكم  سياسية 
املالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وإياد 
عـــاوي وإيـــاد الــســامــرائــي وأســامــة النجيفي 
ومسعود البارزاني وهادي العامري وآخرين 
على نحو أقل. لكن يبدو أن هذا الوضع تغير.

أن »نحو  النائب نفسه  السياق، أوضــح  وفــي 
سبعة أشهر من عمل البرملان أثبتت أن قادة 
الكثير من قدرتهم السابقة على  الكتل فقدوا 
ــار  ــإرادات وأصـــــوات الـــنـــواب«. وأشـ ــ الــتــأثــيــر بــ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
النواب  على  املهمة  سّهل  السري  »التصويت 
املتمردين«. وأضاف أنه »حتى في الكتلة التي 
تّدعي تماسكها كاإلصاح والبناء واألحزاب 
الــكــرديــة، فـــإن الــقــرار لــيــس بــيــد قـــادة الــكــتــل«، 
ة  ــواب مـــن عــبــاء ــنــ مــشــيــرًا إلــــى أن »خــــــروج الــ
قادة التكتات زاد من نسبة حدوث املفاجآت 

والقرارات غير املتوقعة«.
من جانبه، أفاد النائب عن تيار الحكمة علي 

فــي شــمــال غــربــي الــبــاد، مــن خــال فتح عدة 
ــي وقـــــت واحــــــد لــتــشــتــيــت قـــواهـــا  جـــبـــهـــات فــ
على  العسكري  جهدها  تركيز  مــن  ومنعها 
جبهة ريف حماة الشمالي. وال تزال فصائل 
تــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة تــســيــطــر على 
جــانــب مـــن جــبــل األكــــــراد فـــي ريــــف الــاذقــيــة 
الشمالي الذي تنتشر فيه أيضا قوات تابعة 
»هيئة تحرير الشام«، ومجموعات جهادية  لـ
أخـــــرى تـــــدور فـــي فــلــكــهــا. ومــــن الــــواضــــح أن 
قوات النظام تحاول نقل املعركة إلى مناطق 
جــديــدة فــي شــمــال غــربــي ســوريــة. وكـــان من 
ــنـــظـــام الـــتـــقـــّدم  ــتـــوقـــع أن تــــحــــاول قــــــوات الـ املـ
مع  الحدودية  الشغور  جسر  مدينة  باتجاه 
تــركــيــا، ولــكــن الــطــريــق إلــيــهــا يــمــر عــبــر ريــف 

رؤســــاء الــكــتــل وبـــن شــعــورهــم بـــأن نــوابــا من 
تــيــارهــم ال يــصــّوتــون كــمــا يــتــم االتـــفـــاق عليه 

مسبقا قبل دخول الجلسة البرملانية.
ــواب أن »الــــتــــمــــّرد بـــــدأ فــي  ــ ــنـ ــ وكــــشــــف أحـــــد الـ
ــان، يــومــهــا  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــيــــس الـ ــتــــخــــاب رئــ جـــلـــســـة انــ
مفاجئ،  الحلبوسي على نحو  اختير محمد 
ــول جلسة  عــلــمــا أن االتـــفـــاق املــســبــق قــبــل دخــ
العبيدي،  منافسه خالد  على  كــان  التصويت 
الدين مقتدى  املــدعــوم من رجــل  التحالف  عن 
الــصــدر«. وتــكــرر مــوضــوع عــدم الــتــزام النواب 
بتوجيهات رؤساء الكتل أكثر من مرة. وشهد 
الـــعـــديـــد مـــن الــجــلــســات مـــفـــاجـــآت خــصــوصــا 
ــراع عــلــى وزراء حــكــومــة عـــادل  ــتـ جــلــســات االقـ
عــبــد املـــهـــدي ورفــــض مــرشــح الــداخــلــيــة فــالــح 
فــيــصــل  الــــــدفــــــاع  وزارة  ومـــــرشـــــح  ــيــــاض  ــفــ الــ
الــجــربــا. بــاإلضــافــة إلـــى جــلــســات الــتــصــويــت 
عــلــى مـــوازنـــة الــعــام الــحــالــي 2019 املــالــيــة ثم 
نوفل  نــيــنــوى،  محافظ  إقــالــة  على  التصويت 
العاكوب في مارس/آذار املاضي )على خلفية 
غرق عّبارة املوصل(. كما أدت التباينات إلى 

جــبــال الــســاحــل، وتــحــديــدًا قــريــة الــكــبــانــة ذات 
الرمزية العالية لدى الثوار األوائل«. وأوضح 
عتبر أولـــى الــقــرى املــحــررة 

ُ
أن »هـــذه الــقــريــة ت

منذ عام 2012، والحاضنة األولى للناشطن 
ــادة الــحــراك الــثــوري األوائــــل الــهــاربــن من  وقــ
املــاحــقــات األمــنــيــة والــشــبــيــحــة داخــــل مدينة 
الــاذقــيــة، والــحــاضــنــة أيــضــا ألوائـــل الضباط 
ــقـــن عـــــن نــــظــــام بــــشــــار األســــــــــد، ومـــنـــذ  ــنـــشـ املـ
ُيــرفــع عليها سوى  لــم  الــيــوم  تحريرها وإلـــى 
علم الــثــورة الــســوريــة«. وأوضـــح سيجري أن 
»الــكــبــانــة خــاضــعــة لــســيــطــرة أبــنــائــهــا وأبــنــاء 
جبل األكــراد بشكل عام بعيدًا عن االنتماءات 
ــم تــســتــطــع قــــوات  ــ الـــفـــصـــائـــلـــيـــة«، مــضــيــفــا: »لـ
األحــد، وقــد تكّبدت  التقّدم في هجوم  النظام 
القرية  أن  إلــى  ولفت  كــبــيــرة«.  خسائر بشرية 
عتبر أعلى 

ُ
املذكورة من الناحية العسكرية »ت

حاليا«،  الثوار  لسيطرة  خاضعة  جبلية  قمة 
مــشــيــرًا إلــــى أن »بـــقـــاء الــقــريــة تــحــت ســيــطــرة 
القرى  كل  استعادة  إمكانية  يعني  املعارضة 
والبلدات التي خسرناها في الفترة السابقة، 
إذا  وعـــودة هــذه املناطق تعتبر مسألة وقــت، 
ما توفر الدعم العسكري واللوجستي الازم«.
وشــــــرح ســـيـــجـــري، الــــــذي يـــتـــحـــدر مــــن ريـــف 
الاذقية، أن »سيطرة النظام على هذه القرية 
الساحل بشكل  مللف  إغاقا  تعتبر  )الكبانة( 
شبه كامل«. وأضــاف: »بالنسبة له )النظام( 
عتبر الــكــبــانــة مــفــتــاح املــنــطــقــة، ألنــهــا أعلى 

ُ
ت

الغاب  الشغور وسهل  قمة مطلة على جسر 
وبــــدامــــا والـــنـــاجـــيـــة والـــشـــغـــر والـــجـــانـــوديـــة 
ــنــــاطــــق، وصــــــــواًل إلـــــى جــبــل  ــن املــ وغـــيـــرهـــا مــ
الــزاويــة فــي محافظة إدلـــب، وســيــطــرة قــوات 
الــنــظــام عــلــيــهــا تــعــنــي رصـــد املــنــطــقــة نــاريــا، 
ومــن ثم يصبح تقّدم هــذه الــقــوات إلــى باقي 
املــنــاطــق أســهــل كــونــهــا ســتــقــود املـــعـــارك من 
األعــلــى إلـــى األســـفـــل، ومـــن هــنــا تنبع أهمية 

الكبانة الكبيرة لدى الثوار والنظام«.

ــأن »اســتــقــال الـــنـــواب بــقــراراتــهــم  الــبــديــري، بـ
ال يــمــثــل تــــمــــّردًا، وإن كــــان كـــذلـــك فــهــو حــالــة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــٍث لــ ــديــ ــدًا فــــي حــ ــؤكــ إيـــجـــابـــيـــة«، مــ
الجديد«، أن »كل عضو في البرملان ممثل ملائة 
ألــف شخص. وعليه أن يــؤدي األمــانــة امللقاة 
على عاتقه بإخاص، ويجب أن ينتهي األمر 
واعتبر  السابقة«.  البرملانات  فــي  بــه  املعمول 
أن »عضو البرملان غير ملزم بموضوع زعماء 
الـــدورة  هــذه  فــي  السياسية، والحــظــنــا  الكتل 
النواب ال يمتثلون  كثيرا من أعضاء مجلس 
ألوامر زعماء كتلهم السياسية«، الفتا إلى أن 
»هؤالء يقررون وفقا لقناعتهم الشخصية من 
دون الرجوع للكتلة وهذا أمر عظيم«. وتابع 
ــعــّد إشــراقــة جيدة 

ُ
»هــذه مسألة جيدة جــدًا وت

لعهد الديمقراطية«.
ائتاف  عــن  البرملان  توقع عضو  ذلــك،  مقابل 
»تشهد  أن  البعيجي،  الــقــانــون منصور  دولــة 
األيــــام املقبلة زيــــادة فــي حــركــة الــتــمــرد داخــل 
ــقـــات فــي  ــتـــوافـ ــــواب، بـــعـــد فـــشـــل الـ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
كتلة  »تشكيل  مرّجحا  الــشــعــب«،  مشاكل  حــل 
مــعــارضــة داخـــل قبة الــبــرملــان مــن أجــل تقويم 
ــــى أن  ــفـــت إلـ عـــمـــل الــســلــطــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة«. ولـ
البرملانية  الــــدورة  فــي   تشكلت 

ً
»الــلــجــان مــثــا

السابقة فــي شهر واحـــد، فــي حــن استغرقت 
ــدورة الــحــالــيــة«. ورأى أن  ــ مـــدة طــويــلــة فـــي الــ
»بــــعــــض الـــكـــتـــل تـــتـــمـــّرد هــــي األخــــــــرى داخــــل 
ــــذي يــعــجــبــهــا تــصــّوت  الـــبـــرملـــان، فــالــقــانــون الـ
عــلــيــه، وتــنــســحــب مـــن الــجــلــســات لــــدى طــرح 
الــقــانــون الــــذي ال يــعــجــبــهــا«. مــن جــهــتــه، رأى 
»التمرد  أن  الطائي،  السياسي، محمد  املحلل 
مــوجــود داخــــل الــبــرملــان، بــدلــيــل عـــدم انــجــرار 
كتلهم«.  ــاء  رؤســ رغــبــات  وراء  الــنــواب  جميع 
ــح فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ وأوضـ
الــذي  للنائب  مشتركة  مصلحة  ذلــك  »فــي  أن 
سيحظى بثقة ناخبيه مجددًا، واملواطن الذي 

سيجد نوابا يمثلونه بشكل سليم«.

حسين  ــام  غ اإليــرانــيــة  القضائية  السلطة  باسم  المتحدث  أعلن 
إسماعيلي، أمس االثنين، أنه »صدر حكم على إيرانية كانت مسؤولة 
بالمجلس البريطاني وتتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني، بالسجن 
كانت  »العميلة  أن  وأضــاف  واضحة«.  اعترافات  بعد  سنوات  عشر 
مسؤولة عن مشاريع التسلل الثقافي إلى إيران«. ولم يحّدد إسماعيلي 
هويتها، لكنه قال إنها »كانت طالبة في بريطانيا قبل أن تعيّن للعمل 

في المجلس البريطاني«.

السجن لـ»عميلة ثقافية«

تفسير 
التصريح

في تعليق على تغريدته 
بشأن حادث الفجيرة، والتي 

قال فيها إنه أظهر أن 
أمن جنوب الخليج أشبه 
بالزجاج، أكد رئيس لجنة 
األمن القومي والسياسة 

الخارجية في البرلمان 
اإليراني، حشمت اهلل 

فاحت بيشه، أمس اإلثنين، 
أنه كان يريد من ذلك 

التحذير من أن دول جنوب 
الخليج »هي المتضررة 

أكثر من غيرها بتحويلها 
المنطقة إلى منطقة 
عسكرية، وأن تفجيرات 
الفجيرة أظهرت هذا 

الواقع«.

متظاهرة في بروكسل 
ضد الحرب )دورسان 

ايدمير/األناضول(

إضاءة تقرير

)Getty/دعا قادة كتل للعودة إلى نظام التصويت برفع األيدي )واثق خزاعي
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  شرق
      غرب

إياد البغدادي بحماية 
كيانين نرويجيين

في  املقيم  الفلسطيني  الناشط  قــال 
)الصورة(،  البغدادي  إيــاد  النرويج 
إنــــــه حـــصـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة كــيــانــن 
نــرويــجــيــن بــعــد أن أبــلــغــت وكــالــة 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة »ســـي آي 
إيـــــــه«، املـــســـؤولـــن بــــوجــــود تــهــديــد 
غــيــر مــحــدد ضـــده. وقـــال الــبــغــدادي 
لـــصـــحـــافـــيـــن فــــي الــــنــــرويــــج، أمـــس 
 هــنــاك مـــشـــروعـــات لها 

ّ
اإلثـــنـــن، إن

صلة بالسعودية كان يعمل عليها، 
ربما جعلته هدفا للرياض، موضحا 
أنه يعمل مع فريق محققن، للنظر 

ــالـــك صــحــيــفــة  ــزاز مـ ــتــ فــــي قــضــيــة ابــ
بيزوس،  جيف  بــوســت«  »واشنطن 
لتوثيق  مشروعا  أيضا  يقود  وأنــه 
مـــحـــاوالت ســعــوديــة لــلــتــأثــيــر على 
التعليقات السياسية على »تويتر«.
)أسوشييتد برس(

مطالبات بكشف مصير 
المخفيين قسرًا في 

سورية
ثــمــانــي مــنــظــمــات حقوقية  طــالــبــت 
دولــــيــــة وســـــوريـــــة، بــيــنــهــا »الـــعـــفـــو 
ــــس  ــتـ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة« و»هــــــيــــــومــــــن رايـ
ــنــــن، املــجــتــمــع  ووتـــــــش«، أمــــس اإلثــ
ــراف  ــ ــ ــغـــط عــــلــــى أطـ ــالـــضـ الــــــدولــــــي بـ
الـــنـــزاع كـــافـــة فـــي ســـوريـــة، للكشف 
املخفين  آالف  عــشــرات  مصير  عــن 
تعسفي.  بشكل  واملحتجزين  قسرًا 
ــــت هـــــذه املـــنـــظـــمـــات فــــي بــيــان 

ّ
ــث وحــ

مـــــشـــــتـــــرك مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــــدول 
األعــــضــــاء فـــي مــجــلــس األمــــــن، على 
 االعتقاالت 

ّ
إلى ملف فــورًا  »التطّرق 

الـــتـــعـــســـفـــيـــة وعــــمــــلــــيــــات الـــخـــطـــف 
والتعذيب واإلخفاء القسري بشكل 
الــنــطــاق، لعشرات اآلالف من  واســع 

السورين«.
)فرانس برس(

الجيش التركي يعزز 
وحداته قرب سورية

العاملة  قواته  التركي  الجيش  عــزز 
قــــرب الـــحـــدود الـــســـوريـــة، بـــوحـــدات 
مــقــاتــلــة جـــديـــدة إثـــر تـــعـــّرض نقطة 
لــه بمحافظة إدلـــب،  مــراقــبــة تــابــعــة 
ــيــــة.  العــــــتــــــداء خـــــــال األيــــــــــام املــــاضــ
وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء »األنــــاضــــول«، 
 عــســكــريــا 

ً
ــا ــ ــ  رتـ

ّ
ــــن، إن ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ

يــضــم الــعــديــد مــن اآللــيــات القتالية 
واملــدرعــات انطلق من منطقة قريق 
الباد،  خان بوالية هاتاي جنوبي 
نحو الوحدات العسكرية املتمركزة 

على الحدود مع سورية.
)األناضول(

53 مؤبدًا بحق المتهم 
بتفجير الريحانية 

التاسعة  الــجــنــايــات  محكمة  قــضــت 
فــي أنـــقـــرة، أمـــس اإلثـــنـــن، بالسجن 
املؤبد 53 مرة على املتهم علي نازيك، 
ــي تــفــجــيــر الـــريـــحـــانـــيـــة،  ــــورط فــ ــتـ ــ املـ
املــديــنــة الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود مع 
سورية، عام 2013. واتخذت املحكمة 
قـــرارهـــا بــعــد أن كـــان االدعـــــاء الــعــام 
قــد طــلــب فــي وقـــت ســابــق، تجريمه 
لدوره في التخطيط وتنفيذ تفجير 
 53 راح ضحيته  الـــذي  الــريــحــانــيــة، 

شخصا من السورين واألتراك.
)العربي الجديد(

موريتانيا: دعوة 
إلعادة العالقات مع قطر

ــيـــادي فـــي حــــزب »االتـــحـــاد  ــقـ دعــــا الـ
مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة« الــحــاكــم في 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، الــخــلــيــل ولــــد الــطــيــب، 
ــــد عـــبـــد الــعــزيــز  الـــرئـــيـــس مــحــمــد ولـ
ــــى إعــــــــادة الـــعـــاقـــات  )الــــــصــــــورة( إلــ
ــع قـــطـــر، ومـــــن ثــم  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
الــقــيــام بــوســاطــة لــحــلــحــلــة الــخــاف 
الـــخـــلـــيـــجـــي. واعـــتـــبـــر ولـــــد الـــطـــيـــب، 
وهو نائب سابق وعضو مؤثر في 
الـــحـــزب الــحــاكــم، فـــي مــقــال لـــه أمــس 
اإلثــــنــــن، أن هـــــذه الــــخــــطــــوات »هـــي 
ــا تــقــتــضــيــه املـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ مـ
والـــقـــومـــيـــة ويــمــلــيــهــا كـــذلـــك الـــــوازع 

الوطني والقومي«.
)العربي الجديد(



القدس  إلى  أبيب  المتحدة سفارتها من تل  الواليات  قبل عام، نقلت 
المحتلة. الخطوة التي جاءت قبل يوم واحد من ذكرى النكبة، شكلت 
الفلسطينية  القضية  المرتبط بمشروع تصفية  المخطط  فصًال من 

المعروف بـ»صفقة القرن«

يبدو الوضع 
الفلسطيني في 

أسوأ مراحله 
بعد عام من 
نقل السفارة 

األميركية إلى 
القدس المحتلة، 

في ظل االنقسام 
الداخلي وتراجع 

الدعم العربي 
وتزايد الضغوط 

على السلطة، 
والتي ال يبدو أنها 

تمتلك خطة 
حقيقية قادرة 
على مواجهة 

الخطوات األميركية 
المتتالية الهادفة 

لتصفية القضية 
الفلسطينية

45
سياسة

إلى  أدت  عمليات  فــي  الكيانات  وتلك  الـــدول 
مقتل أو جــرح مواطنني أميركيني. وقــد دفع 
 هذا القانون قيادة السلطة الفلسطينية 

ّ
سن

األميركية  املساعدات  تلقي  عن  االعتذار  إلى 
ــة، خــشــيــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــا األمـ ــهــ ــهــــزتــ املـــخـــصـــصـــة ألجــ
ــعــــويــــضــــات مـــالـــيـــة  ــلــــى دفـــــــع تــ ــا عــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ إجـ
ضخمة بسبب سقوط مستوطنني يحملون 
قتلى  واألمــيــركــيــة،  اإلسرائيلية  الجنسيتني 
املقاومة داخل  نفذتها  وجرحى في عمليات 

الضفة وإسرائيل.
ــانــــي املـــــراحـــــل الـــرئـــيـــســـيـــة الســتــراتــيــجــيــة  ثــ
ــــاءات  ــ ــــرح خـــطـــة اإلمـ ــب، تــتــمــثــل فــــي طـ ــرامــ تــ
والتي  الــقــرن«،  »صفقة  بـ املعروفة  األميركية 
يستدل مما ُســـرب مــن بــنــودهــا، أنــهــا تهدف 
الضفة  في  اإلسرائيلية  املصالح  إلى ضمان 
اليمني  يراها  كما  املحتلة،  والقدس  الغربية 
ــــي. فـــكـــل الـــتـــســـريـــبـــات أجــمــعــت  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ــتـــال، مــن ضــم الــتــجــّمــعــات  عــلــى تــمــكــني االحـ
االســتــيــطــانــيــة واملـــســـتـــوطـــنـــات الــنــائــيــة في 
الضفة الغربية املحتلة، واحتكاره صاحيات 
األمـــن والــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود، وبــذلــك فــإن 
الكيان الفلسطيني الذي يمكن أن يرى النور 
في الضفة الغربية إثر تطبيق هذه »الصفقة« 

لن يتجاوز صيغة الحكم الذاتي.
الرفض  تــقــوم على استغال  املــراحــل  ثــالــث 
اإلعــان  فــور  للصفقة  املــتــوقــع  الفلسطيني 
عــنــهــا رســمــيــا فـــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املــقــبــل كــمــا هـــو مـــرجـــح، فـــي تــبــريــر إقــــدام 
الحكومة التي يعكف بنيامني نتنياهو على 
تشكيلها، على فرض السيادة اإلسرائيلية 
الغربية،  الضفة  فــي  املستوطنات  كــل  على 
ليعقب ذلك اعتراف أميركي بهذا الضم، على 
غرار إقرار واشنطن بالسيادة اإلسرائيلية 
على الــجــوالن الــســوري املحتل. وقــد مهدت 
اإلدارة األميركية لاعتراف بفرض السيادة 
الضفة  فــي  املستوطنات  على  اإلسرائيلية 
الــغــربــيــة بــشــكــل صـــريـــح. فــفــي كــلــمــتــه أمـــام 
ــرًا  ــيـ ــوي، الـــــــذي نــظــمــتــه أخـ ــنــ ــســ املــــؤتــــمــــر الــ
ــرز »أيـــبـــاك«،  منظمة الــلــوبــي الــيــهــودي األبــ
قــال السفير األمــيــركــي فــي إســرائــيــل ديفيد 

ــرات عــــلــــى أن  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــدل كـــــل املـ ــ ــ األمــــيــــركــــيــــة، تـ
ــا ســبــقــه مــــن إعــــــان الـــقـــدس  ــ ــذا الــــقــــرار ومـ ــ هـ
املــحــتــلــة عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، مــثــا تجسيدًا 
الســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة شــامــلــة تــهــدف إلــى 
حسم مصير الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
بــمــا يــتــوافــق مـــع املــنــطــلــقــات األيــديــولــوجــيــة 
والسياسية لقوى اليمني العلماني والديني، 
الــتــي تشكل االئــتــاف الــحــاكــم فــي تــل أبــيــب. 
ويــتــضــح مـــن خـــال الــســلــوك األمــيــركــي ومــا 
تـــم تــســريــبــه مـــن مــعــلــومــات حـــول اتــجــاهــات 
موقف البيت األبيض من الصراع، أن تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة تـــرامـــب الـــهـــادفـــة إلــــى تصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــر بــثــاث مــراحــل 
رئيسية، أولها ممارسة الضغوط السياسية 
خال  من  الفلسطينيني،  على  واالقتصادية 
تحطيم خطوطهم الحمراء ومحاولة دفعهم 
تصفية  إلــى  الهادفة  املشاريع  مع  للتعايش 
ــــراف  ــتـ ــ ــــني االعـ قـــضـــيـــتـــهـــم، عـــبـــر املــــــزاوجــــــة بـ
السفارة  ونقل  لاحتال  كعاصمة  بالقدس 
األمــيــركــيــة إلــيــهــا، وإغـــــاق مــمــثــلــيــة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر فــــي واشـــنـــطـــن، وفــــــرض عــقــوبــات 
ــلــت فــي الــتــوقــف عن 

ّ
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، تــمــث

اإلســهــام فــي مــوازنــة »وكــالــة غــوث وتشغيل 
ووقــف  ــروا(،  ــ ــ )أونـ الفلسطينيني«  الــاجــئــني 
أنشطة وكالة التنمية األميركية في األراضي 
أي  تقديم  عن  تماما  والتوقف  الفلسطينية، 
الفلسطينية،  املدنية  للمؤسسات  مالي  دعم 
أو  الفلسطينية  للسلطة  تابعة  كانت  ســواء 

للمجتمع املدني.
بت 

ّ
وعلى الرغم من أن اإلدارة األميركية تجن

لألجهزة  املخصصة  املالية  املساعدات  قطع 
األمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــســلــطــة، مـــن أجــــل تــوفــيــر 
بني  األمــنــي  التنسيق  بتواصل  تسمح  بيئة 
هــذه األجــهــزة ومخابرات االحــتــال وجيشه، 
والذي يسهم بشكل كبير في تحسني الواقع 
الـــكـــونـــغـــرس، في  أن  ــل، إال  ــيـ ــرائـ ــنـــي إلسـ األمـ
 قــانــونــا يــســمــح بـــرفـــع دعــــاوى 

ّ
ــن املـــقـــابـــل، ســ

تــعــويــض أمــــام املــحــاكــم األمــيــركــيــة ضـــد كل 
دولــة أو كيان يحصل على مساعدات مالية 
أميركية، فــي حــال شــارك مواطنون مــن هذه 

فريدمان، إن ترامب يدرك األهمية القصوى 
كمرّكب  الغربية  الضفة  فــي  للمستوطنات 
ــــن إلســـرائـــيـــل. من  أســـاســـي فـــي ضـــمـــان األمـ
ح وزيــر الخارجية األميركي مايك 

ّ
جهته، مل

لجنة  عقدتها  استماع  في جلسة  بومبيو، 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
قبل نحو ثاثة أسابيع ردًا على سؤال عن 
موقف اإلدارة من إعان نتنياهو نيته ضم 
إلى  إسرائيل،  إلــى  الضفة  في  املستوطنات 

أن اإلدارة ستعترف بهذا القرار.
أن جاهر ترامب قبل نحو عــام بأن  وسبق 
ــراف األمـــيـــركـــي بــالــقــدس  ــتــ الـــهـــدف مـــن االعــ
عــاصــمــة إلســرائــيــل ونــقــل الــســفــارة إلــيــهــا، 

القدس وإخراجها  ل في حسم مصير 
ّ
يتمث

من إطار التفاوض مع السلطة الفلسطينية. 
الـــذي جمعه بنتنياهو  الــلــقــاء  فــفــي أعــقــاب 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر »دافـــــوس«، الـــذي ُعقد 
بعيد اإلعان عن اعترافه بالقدس كعاصمة 
إلســـرائـــيـــل، قــــال تـــرامـــب إن مــصــيــر الــقــدس 
ــيـــل  ــرائـ ــفـــاوض بـــــني إسـ ــتـ ــلـ ــد مـــــــادة لـ ــعـ ــــم يـ لـ

والفلسطينيني.
اإلدارة  ــان  ــبــ ــســ حــ ــي  ــ فــ ــن  ــكــ يــ ــم  ــ ــ ل ــا  ــ مــ أن  إال 
ــل فـــي أن نقل 

ّ
ــبـــدو، يــتــمــث األمـــيـــركـــيـــة، كــمــا يـ

املواقف األخرى  القدس وجملة  إلى  السفارة 
ل 

ّ
تمث والتي  ترامب،  إدارة  عنها  عّبرت  التي 

ــنـــادًا لــتــوجــهــات الــيــمــني اإلســرائــيــلــي من  إسـ

الـــصـــراع، قــد أّجـــج شهية قـــوى الــيــمــني التي 
ســتــشــارك فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــجــديــدة. 
فبعض هـــذه األحــــزاب والــحــركــات ال تكتفي 
بضم التجّمعات االستيطانية واملستوطنات 
بــل تطالب بشكل واضــح  النائية إلســرائــيــل، 
بضم مناطق »ج«، التي تشّكل أكثر من 60 في 
أمــا حــزب »البيت  الغربية.  املــائــة مــن الضفة 
اليهودي«، الــذي من املرجح أن يحصل على 
حــقــيــبــتــي الــتــعــلــيــم والـــقـــضـــاء فـــي الــحــكــومــة 
الغربية  الضفة  كل  بضم  فيطالب  الجديدة، 
إلســرائــيــل وعــــدم االكــتــفــاء بــمــنــاطــق »ج« أو 

املستوطنات.
إلــى  الــســفــارة  تــرامــب بنقل  إدارة  ولـــم تكتف 

القدس، بل إنها عمدت إلى الضغط على دول 
أخــرى، تحصل على مساعدات أميركية، من 
أجــل اإلقـــدام على خطوة مماثلة. فقد ذكرت 
تــرامــب  إدارة  أن  إعــــام إســرائــيــلــيــة  وســـائـــل 
بنقل  إقــنــاع غواتيماال  فــي  رئيسا  دورًا  أدت 
سفارتها مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس، وشــارك 
في  موراليس  جيمي  الغواتيمالي  الرئيس 
حــفــل تــدشــني الـــســـفـــارة هــنــاك فـــي منتصف 

مايو/أيار من العام املاضي.
ونتيجة الضغط األميركي، أقدمت باراغواي 
القدس في 20 مايو  إلــى  على نقل سفارتها 
من العام املــاضــي، وشــارك رئيس بــاراغــواي 
الحني هوراسيو كارتيس في حفل  في ذلــك 
االنتخابات  أن  إال  هــنــاك.  إلــى  الــســفــارة  نقل 
ــن فــوز  ــفـــرت عـ ــيــــرة الـــتـــي أسـ الـــرئـــاســـيـــة األخــ
مـــاريـــو عـــبـــده بــيــنــيــتــيــز، أفـــضـــت إلــــى إلــغــاء 
القرار، وأمر بينيتيز بإعادة السفارة إلى تل 

أبيب مجددًا.
واستغل ترامب اللقاء األول الذي جمعه في 
الجديد  البرازيلي  بالرئيس  األبيض  البيت 
جايير بولسونارو، وطلب منه الوفاء بتعهده 
خـــــال حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة بــنــقــل الـــســـفـــارة 
الــبــرازيــلــيــة إلـــى الـــقـــدس. لــكــن بــولــســونــارو، 
ــة لــهــذه  ــاديـ ــتـــصـ ــيـــات االقـ ــداعـ ــتـ خـــشـــي مــــن الـ
الــخــطــوة واكــتــفــى خــــال زيـــارتـــه إلســرائــيــل 
بتدشني ممثلية تجارية برازيلية في القدس 
املــحــتــلــة. وكــشــفــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« في 
حـــيـــنـــه أنـــــه عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي 
نتنياهو  التقى  بولسونارو،  تنصيب  حفل 
وبومبيو برئيس هندوراس خوان أورالندو 
هيرنانديز وحثاه على نقل سفارة باده من 

تل أبيب إلى القدس.
وحاولت إسرائيل توظيف عاقتها الوثيقة 
بحكومات اليمني في أوروبا الشرقية بشكل 
خاص من أجل اقناعها بنقل سفاراتها إلى 
القدس. وقد أقنع نتنياهو رئيسة الحكومة 
السفارة  بنقل  دانسيا  فيوريكا  الرومانية 
ــا لــهــذه  ــيـــدهـ ــأيـ ــى الــــقــــدس وعــــبــــرت عــــن تـ ــ إلــ
الــخــطــوة، إال أن الــرئــيــس الــرومــانــي كــاوس 
يوهانيس رفض األمر، بوصفه املسؤول عن 

دانسيا،  ووّبـــخ  الخارجية،  السياسة  إدارة 
قــائــا إنــهــا ال »تــفــهــم تـــاريـــخ الـــصـــراع حــول 
الخارجية  وزيــر  نائبة  زعمت  كما  الــقــدس«. 
اإلسرائيلي تسيبي حوطبيلي، بأن إسرائيل 
على  لاتفاق  مــع جورجيا  اتــصــاالت  تجري 
الجورجية  الــســفــارة  نقل  إلــى  مــســار يفضي 

إلى القدس.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي 
والحكومة  تــرامــب  إدارة  تبذله  الــذي  ف 

ّ
املكث

الخطوة  دور  على  الــرهــان  فــإن  اإلسرائيلية، 
األميركية بنقل السفارة إلى القدس في إقناع 
املزيد من الدول باالقتداء بالسلوك األميركي، 
لـــم يــكــن فـــي مــحــلــه. فـــقـــرار نــقــل الــســفــارة من 
املتحدة ودولــة هامشية، مثل  الــواليــات  قبل 
ــدل عــلــى أن املــجــتــمــع الـــدولـــي  غـــواتـــيـــمـــاال، يــ
األميركية  الــخــطــوة  يــرفــض  املــؤثــرة  ببلدانه 
بوصفها إجراء أحادي الجانب يجسد تبنيا 
للقانون  اإلسرائيلي وتجاوزًا  اليمني  ملوقف 
الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي 

فلسطينية محتلة.
وعلى الرغم من أن وسائل اإلعام اإلسرائيلية 
الحاسم  الـــدور  على  أجمعت  قــد  واألميركية 
الــــذي أداه الــســفــيــر األمـــيـــركـــي فـــي إســرائــيــل 
ديفيد فريدمان، وهو يهودي متدين يجاهر 
بـــحـــمـــاســـتـــه لـــلـــمـــشـــروع االســـتـــيـــطـــانـــي فــي 
األراضي الفلسطينية، وسبق أن رأس جمعية 
ــات داخــــــل الــــواليــــات  ــرعـ ــبـ ــتـ تــعــنــى بــجــمــع الـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  للمستوطنات  املــتــحــدة 
ــم املـــســـوغـــات الــتــي  ــد أهــ ــقــــدس، إال أن أحــ والــ
دفعت ترامب لإلقدام على هــذه الخطوة هو 
ل في سعيه السترضاء 

ّ
اعتبار داخلي، يتمث

الصلبة  النواة  ل 
ّ
يمث الــذي  اإلنجيلي،  التيار 

لــجــمــهــور نــاخــبــيــه ومـــؤيـــديـــه، ويــســتــنــد هــذا 
واستيطان  القدس  لتهويد  دعمه  في  التيار 

الضفة الغربية إلى منطلقات دينية.
وأقر فريدمان في مقال نشره األحد املاضي 
فــي صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، املــقــربــة من 
نتنياهو، بأن االعتبارات الدينية والتاريخية 
ــــب لــــاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس  ــرامـ ــ ــعــــت تـ ــتــــي دفــ الــ
األميركية  السفارة  ونقل  إلسرائيل  عاصمة 
إليها، أكبر من االعتبارات السياسية، مدعيا 
التي  بالصلة  اعترافا  ل 

ّ
تمث الخطوة  أن هذه 

ربطت اليهود باملدينة منذ 3 آالف عام.
لــكــن بـــخـــاف الــحــمــاســة الـــتـــي تــعــّبــر عنها 
ــإن الــكــثــيــر من  قـــوى الــيــمــني اإلســرائــيــلــي، فـ
جنراالت  وضمنها  اإلسرائيلية،  األوســـاط 
ــابــــرات  ــيــــاط مــــن الـــجـــيـــش واملــــخــ ــتــ فــــي االحــ
وبــاحــثــون وكــتــاب، يــحــذرون مــن تــداعــيــات 
تنتهجها  الـــتـــي  الــســلــبــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
ــراع. وحـــذر  الــــصــ تـــجـــاه  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
وزير القضاء األسبق يوسي بيلني، والقائد 
لــلــقــوات اإلسرائيلية فــي األراضـــي  األســبــق 
من  سنيه،  إفــرايــم  السابق  الــوزيــر  املحتلة، 
أن استراتيجية ترامب يمكن أن تفضي إلى 
كــارثــة أمــنــيــة إلســرائــيــل، عــلــى اعــتــبــار أنها 
تزيد من فرص انهيار السلطة الفلسطينية 
واشـــتـــعـــال األوضــــــــاع األمـــنـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية بشكل يمكن أن يجبر تل أبيب على 
الفلسطينية  ــــي  األراضــ إدارة  إلـــى  الـــعـــودة 
بشكل مباشر، مع كل ما يترتب عليه األمر 
من كلفة سياسية واقتصادية وأمنية. لكن 
على الرغم من هذه التحذيرات، إال أن قوى 
تبدو مصممة  إسرائيل  في  الحاكم  اليمني 
مثلها صعود  التي  الــفــرص  استغال  على 
ــة حـــســـم الـــصـــراع  ــاولـ ــحـ تــــرامــــب لــلــحــكــم ومـ
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــمــا يــتــوافــق مع 

منطلقاتها األيديولوجية.

عام على نقل 
السفارة األميركية

أدوات السلطة للمواجهة بال  فعالية

شق  على  االحتالل  سلطات  صادقت 
مستوطنات  لربط  جديدين  شارعين 
لفلسطينيين  أراض  عــلــى  مــقــامــة 
ــوب وشـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة  ــن ج
المحتلة. وبحسب صحيفة »هآرتس«، 
شمال  فــي  األول  الـــشـــارع  ســيــشــق 
يتجاوز  أن  الــمــقــرر  ومـــن  الــضــفــة، 
مستوطنة  إلى  وصــوًال  حــوارة  قرية 
حفات  االستيطانية  والــبــؤرة  يتسهار 
ــشــارع  ال سيخصص  بينما  غــلــعــاد. 
العروب  مخيم  سيتجاوز  الذي  الثاني، 
عصيون  في  للمستوطنين  بالخليل، 
في  بما  الخليل،  جبال  ومستوطنات 

ذلك كرمي تسور وكريات أربع.

شق شارعين لربط 
المستوطنات

الغالف

قضية

صالح النعامي

ال القوانني الدولية وال التحذيرات 
األميركي  الرئيس  أثنت  العديدة 
فذ 

ُ
دونالد ترامب عن قراره الذي ن

األميركية  السفارة  الــيــوم بنقل  مــن  عــام  قبل 
القدس املحتلة، وذلــك بعد  إلــى  من تل أبيب 
إعـــانـــه الـــقـــدس عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، مطلقا 
مسارًا هو األكثر وضوحا وفجاجة لتصفية 
خطة  إلعـــان  تمهيدًا  الفلسطينية  القضية 
اتـــه الــهــادفــة فــعــلــيــا لــلــقــضــاء الــنــهــائــي  إمـــاء
عـــلـــى وجــــــود دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة واملـــعـــروفـــة 
أيضا  اختار  ترامب  إن  بل  الــقــرن«.  »صفقة  بـ
السفارة  تاريخ 14 مايو/أيار 2018 الفتتاح 
ــد من  رســمــيــا فـــي الـــقـــدس، أي قــبــل يـــوم واحــ
ضربة  مــوجــهــا  الفلسطينية،  الــنــكــبــة  ذكـــرى 

صّعدت واشنطن 
ضغوطها على 

الفلسطينيين وقطعت 
عنهم المساعدات

حذرت أطراف إسرائيلية 
من انهيار السلطة 

الفلسطينية

تمهيد الطريق لمشروع تصفية القضية الفلسطينية

تركيز على الحراك الدبلوماسي 
وتجاهل ورقة الشارع

لاحتال  خــدمــة  ومــقــدمــا  لفلسطني  جــديــدة 
اإلسرائيلي ومخططاته لتصفية كل قضايا 
الحل النهائي بما في ذلك ما يتعلق بملفات 

الاجئني والحدود واملستوطنات والدولة. 
أهــداف عديدة سعى ترامب لتحقيقها بقراره 
نــقــل الـــســـفـــارة، نــجــح فـــي بــعــضــهــا فــيــمــا فشل 
في أخــرى، فلم ينجح في إقناع دول »كبيرة« 
أخــرى باتخاذ خطوة مماثلة، وفشل في دفع 
الفلسطينيني إلى تقديم أي تنازالت على الرغم 
من تصعيد ضغطه عليهم وقطع كل املساعدات 
عنهم، في املقابل مّهد طريق االحتال للسعي 
إلــــى ضـــم املــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــات حـــاضـــرًا  ــ ــو املـــطـــلـــب األســــاســــي الــــــذي بـ ــ وهـ
فــي مــشــاورات بنيامني نتنياهو مــع األحـــزاب 

اليمينية لتشكيل حكومته الجديدة.
ــرار نــقــل الــســفــارة  ــام عــلــى تــطــبــيــق قــ وبــعــد عـ

لدى  األميركي  السفير  االثنين،  أمس  الفلسطينية،  الخارجية  اتهمت 
إسرائيل ديفيد فريدمان )الصورة(، باستبدال مرجعيات الصراع السياسي 
لتبرير  الديني  الصراع  بمرجعيات 
مقال  على  ردًا  وذلك  االستعمار، 
واعتبرت  الــمــاضــي.  األحــد  نشره 
ــان وفــي  ــدم ــري »ف أن  الــخــارجــيــة 
وتشويه  بالكذب  مليئة  له  مقالة 
عن  جــديــد  مــن  كشف  ــخ،  ــاري ــت ال
ــمــتــطــرف،  ــه لــلــيــمــيــن ال ــائ ــم ــت ان
االحتالل  برواية  العقائدي  وإيمانه 
التلمودية التي يوظفها للتغطية 

على استعماره لفلسطين«.

مالدينوف  نيكوالي  األوســط،  بالشرق  للسالم  األممي  المبعوث  قال 
)الصورة(، أمس االثنين، إن قطاع غزة كان نهاية األسبوع الماضي »أقرب 
ما يكون إلى حرب رابعة«، مشيرًا إلى 
والوضع  متوترًا  كان  »الجميع  أن 
كان هشًا«. وأضاف مالدينوف في 
مؤتمر صحافي في مجمع ناصر 
بغزة،  يونس  خــان  بمدينة  الطبي 
السلطة  الجميع،  لتعاون  »نحتاج 
أجل  من  واإلسرائيليين،  والمصريين 
حياة  تحسين  أجـــل  ومـــن  غـــزة، 
أمل  لديهم  ليكون  الفلسطينيين 

بمستقبل أفضل«.

الخارجية الفلسطينية تهاجم فريدمان

مالدينوف: كنا أقرب لحرب رابعة

لم يكن التحرك الشعبي بحجم القرار األميركي )عصام ريماوي/األناضول(

من تحرك ضد نقل السفارة في الخليل )صالح زكي فزلي أوغلو/األناضول(

تمتلك خطة متكاملة ملواجهة »صفقة القرن«، 
مــضــيــفــا »طـــرحـــُت بــرنــامــجــا مـــن أربــــع عــشــرة 
نــقــطــة )تــمــثــل رؤيـــــة الـــقـــيـــادة لـــهـــذه الــخــطــة(، 
أبـــرزهـــا أن الــتــصــدي لــــإلجــــراءات األمــيــركــيــة 
وصفقة القرن يتطلب وحدة فلسطينية كاملة 
ــادة  ــ وعـــــودة لــلــديــمــقــراطــيــة االنــتــخــابــيــة، وإعـ
املزيد  وتحقيق  الفلسطيني  االقــتــصــاد  بــنــاء 
مــن االســتــقــال لــه عــن االقــتــصــاد اإلسرائيلي، 
وإعادة النظر في اتفاقية أوسلو ونتائجها«.

ويبدو التقاطع الكبير بني ما يطرحه شعث 
وقـــــرارات املــجــلــســني الــوطــنــي واملـــركـــزي التي 
لم تنفذ حتى اآلن، على الرغم من أن اإلعان 
عنها قد بدأ في ربيع العام 2015، والذي شهد 
ألول مرة الحديث عن وقف التنسيق األمني 
ـــق شـــعـــث عــلــى 

ّ
ــل ــزي. ويـــعـ ــ ــركـ ــ فــــي املـــجـــلـــس املـ

ذلــك بــالــقــول: »هــنــاك ضـــرورة لتطبيق كــل ما 
توصلنا إليه من قرارات في املجلسني الوطني 
 عــن ضـــرورة االســتــمــرار في 

ً
واملــركــزي، فــضــا

محاولة تحقيق الوحدة الوطنية«.
خطة القيادة السياسية ال يوازيها أي حراك 
الفجوة  تــبــدو  بــل  الفلسطيني،  الـــشـــارع  فــي 
القيادة والــشــارع في مواجهة  كبيرة ما بني 
اإلجــــــــــــــراءات األمــــيــــركــــيــــة. وتـــــقـــــول مــــصــــادر 

رام اهلل ـ نائلة خليل

بــعــد عـــام عــلــى نــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة إلــى 
القدس املحتلة، يحتفل االحتال اإلسرائيلي 
أميركي  بــدعــم  تحقق  »إنـــجـــازًا«  يعتبره  بما 
غير مسبوق في ظل إدارة دونالد ترامب. في 
للقرار،  الفلسطينية  اإلدانـــات  تتكرر  املقابل، 
لــكــنــهــا تـــصـــدر مــثــقــلــة بـــاالنـــقـــســـام الـــداخـــلـــي 
الضغوط  واستشراء  العربي  الدعم  وتــراجــع 
االقــتــصــاديــة مــن قــبــل االحـــتـــال والسياسية 
من قبل الواليات املتحدة، التي تحاول فرض 
خطة اإلماءات لتصفية القضية الفلسطينية 
ــة الـــــــقـــــــرن«،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ »صـ ـــ ــ املــــــعــــــروفــــــة إعـــــامـــــيـــــا بـ
وســــط تــــســــاؤالت حــــول مــــدى قـــــدرة الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــتــأثــيــر أو الــتــغــيــيــر في 
الــذي يزداد  القائم واملوقف األميركي  املشهد 
انحيازًا لاحتال، ومدى نجاعة األدوات التي 
تستخدمها، ال سيما في ظل استمرار رهانها 
على الحراك الدبلوماسي الدولي، على الرغم 
من إقرارها بأن الواليات املتحدة ومن خلفها 
إسرائيل عمدت إلى خطوات غير مسبوقة في 
خــطــورتــهــا، تتمثل فــي تــجــاوز حــل الدولتني 
ــة تــصــفــيــة قــضــايــا الـــحـــل الــنــهــائــي  ــاولـ ومـــحـ
ــــودة، واملــســتــوطــنــات  ــعـ ــ ــــق الـ )الــــاجــــئــــني، وحـ

والقدس والدولة والحدود(.
»العربي  لـ تحدثت  سياسية  أوســـاط  وتـــرى 
الــفــلــســطــيــنــي يــمــر  ــع  ــ ــــوضـ الـ ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بــأســوأ مــراحــلــه، إذ تــســود حــالــة مــن الترقب 
واالنتظار على املستوى الرسمي، الذي واجه 
ــتــــراف األمــيــركــي  نــقــل الـــســـفـــارة وقــبــلــهــا االعــ
بالقدس املحتلة عاصمة إلسرائيل بتحركات 
إقليم  وســـط  ودولـــيـــة،  إقليمية  دبــلــومــاســيــة 
غارق في نزاعاته ومشاكله الداخلية، وحالة 
ــفـــات الـــعـــربـــيـــة الــتــي  ــالـ ــتـــحـ ــاب والـ ــطـ ــقـ ــتـ االسـ
أصــبــحــت إســرائــيــل جــــزءًا مــنــهــا ضـــد إيــــران، 

وتطبيع عربي لم يعد خجواًل أو مستترًا.
ــادة  ــيــ ــقــ ــر هـــــــذه األوســــــــــــاط إلـــــــى أن الــ ــيــ وتــــشــ
الفلسطينية »ال تمتلك خطة سياسية حقيقية 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة ملـــواجـــهـــة نـــقـــل الـــســـفـــارة 

العربي والصني فيها، عباس  امللف  مسؤول 
زكــــي، إنـــه »فـــي ظــل تــســويــة أوســـلـــو، تحريك 
، وهـــنـــاك مشكلة 

ً
الــــشــــارع لــيــس أمـــــرًا ســـهـــا

فــي غــيــاب الــوحــدة، وغــيــاب مفهوم سياسي 
مشترك، وغياب املصطلحات الثورية، وهناك 
من بات معرضا لاعتقال إذا وصف االحتال 
)الــعــدو(، وهــنــاك مــن يطلق على االحــتــال  بـــ
ــــي تـــصـــريـــح  ــيــــف فــ ــــرف اآلخــــــــــــر«. ويــــضــ ــطــ ــ الــ
ــا لــلــشــارع أن  »الــعــربــي الــجــديــد«: »إذا أردنــ لـــ
يــلــتــهــب، يــجــب أن نـــقـــرر، بــمــا أنـــنـــا أعــطــيــنــا 
الــســام كــل شــيء، يجب أن نعطي الخيارات 

األخرى املفتوحة ما لدينا أيضا«.
ــقـــول مــنــســق الــــقــــوى الــوطــنــيــة  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الــلــه والــبــيــرة،  واإلســامــيــة فــي محافظة رام 
»العربي الجديد«، إن »التحرك  عصام بكر، لـ
ــرى مـــن نــقــل الــســفــارة  ــا جــ ــم يــكــن يــرتــقــي ملـ لـ
والتحركات  املحتلة،  الــقــدس  إلــى  األميركية 
كانت خجولة، كانت هناك بعض الفعاليات 
السفارة  نقل  بــدايــة  فــي  واملتقطعة  املتنوعة 
ــا لـــــم تـــشـــهـــد اســــتــــمــــراريــــة فـــــي هــــذا  ــهـ ــنـ ــكـ ولـ
الــــفــــعــــل«. ووفــــــق بـــكـــر، فـــــإن ذلـــــك يـــعـــود إلـــى 
ــة الــســيــاســيــة  ــالــ ــحــ أســــبــــاب عـــــــدة، مـــنـــهـــا »الــ
من  الفلسطيني،  السياسي  للنظام  املــرّكــبــة 
الداخلي،  الفلسطيني  االنــقــســام  هــنــاك  جهة 
ومــن جهة أخـــرى هــنــاك فــجــوة بــني مكّونات 
والجماهير  الفلسطيني  السياسي  الــنــظــام 
ـــر على 

ّ
أث مــا  املختلفة،  الشعبية  والــقــطــاعــات 

إمكانية استدامة هذه الفعاليات«.
ويضيف بكر: »نحن أمــام حالة عدم الثقة ما 
بني النظام السياسي بكل مكّوناته والجماهير 
التي  واالنتظار  الترقب  وحالة  الفلسطينية، 
تــتــســم بــهــا الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــدار 
السنوات املاضية، بدل أن تكون هناك مبادرة 
»كــان  ويــتــابــع:  لــلــمــواجــهــة«.  لفعل جماهيري 
يــجــب عــلــى الـــقـــوى الــوطــنــيــة واإلســـامـــيـــة أن 
الوطني  املــجــلــســني  بـــقـــرارات  متسلحة  تــكــون 
واملركزي ملنظمة التحرير، هذه القرارات التي 
ــــراءات األميركية،  تحدثت عــن رفــض كــل اإلجـ

لكنها لم تنفذ حتى اآلن«.

ــاك انـــتـــقـــادات  ــنـ ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن هـ ــعـ »الـ ـــ لـ
ــر الــداخــلــيــة لــحــركــة »فـــتـــح«،  ــ ــادة فـــي األطـ ــ حـ
الحركة  قـــدرة  الــشــارع وعـــدم  تناقش ضعف 
عـــلـــى تــعــبــئــتــه ودفــــعــــه لـــلـــخـــروج بــمــســيــرات 
ــــواء ضـــد اإلجــــــــراءات األمــيــركــيــة  غــاضــبــة، سـ
املتعلقة باالعتراف بالقدس، أو نقل السفارة 
األميركية، أو ضد قرصنة االحتال عائدات 
أزمــة  خــلــقــت  والــتــي  الفلسطينية  الــضــرائــب 
املائة  في   50 عليها صــرف  ترتب  اقتصادية 
مـــن رواتـــــب مــوظــفــي الــســلــطــة طــيــلــة األشــهــر 

الثاثة املاضية.
ــــى أن »هــــنــــاك أســئــلــة  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــلـــفـــت املـ وتـ
مستحقة تــتــم إثــارتــهــا، مــثــل ملـــاذا يصطف 
الشارع باملئات واآلالف ضد قانون الضمان 
االجـــتـــمـــاعـــي ونـــجـــح بـــإســـقـــاطـــه، وتــســتــمــر 
التقاعد  فرض  تم  الذين  املوظفني  فعاليات 
لم  عــام، فيما  أكثر من  القسري عليهم منذ 
تــنــجــح فــتــح والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الشارع  تعبئة  فــي  املحتلة  الغربية  الضفة 
اإلجــــراءات  باملستوى نفسه ضــد  لــلــخــروج 

األميركية؟«.
ــدرة »فـــتـــح« عــلــى تحريك  وعـــن ســبــب عـــدم قــ
الشارع، يقول عضو اللجنة املركزية للحركة، 

األميركية إلى القدس وغيرها من اإلجــراءات 
األمــيــركــيــة وقــبــلــهــا اإلســرائــيــلــيــة، إذ مــا زالــت 
الحراك  عبر  الخارجية  اإلنــجــازات  على  تركز 
تــراهــن عليه منذ  الـــذي  الــدولــي  الدبلوماسي 
ــذكــر، في حني 

ُ
ت أكثر من عقد، من دون نتائج 

أدارت ظهرها للشارع الفلسطيني الذي زادت 
الهوة بينه وبني قيادته، ما يفسر عدم قدرة 
األخـــيـــرة عــلــى تــعــبــئــة الـــشـــارع ضـــد الـــقـــرارات 

األميركية واإلسرائيلية باملستوى املطلوب«.
ــار الــــرئــــيــــس  ــتــــشــ ــل، يـــــؤكـــــد مــــســ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي املــ
والــدولــيــة،  الــخــارجــيــة  لــلــشــؤون  الفلسطيني 
»العربي الجديد«، أن »القيادة  نبيل شعث، لـ
بتنفيذها،  وتــقــوم  خطة  لديها  الفلسطينية 

ونجحت هذه الخطة حتى اآلن«.
ويــــــوضــــــح شــــعــــث كــــيــــف واجــــــهــــــت الــــقــــيــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــقــل الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة إلــى 
الــقــدس املــحــتــلــة وقــبــلــهــا االعـــتـــراف األمــيــركــي 
 :

ً
بــاملــديــنــة املــحــتــلــة عــاصــمــة إلســرائــيــل، قــائــا

»لــقــد واجــهــت الــقــيــادة اإلجــــــراءات األمــيــركــيــة 
ولم  املــتــردد،  وغير  واملطلق  الكامل  بالرفض 
ندع فرصة ألحد أن يعتقد أن القيادة مترددة 
ننتظر  أننا  أو  تقرر الحقا،  أن  وتفكر ويمكن 
الــقــرن، وكــان  الــنــص النهائي لصفقة  أن نــرى 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس واضــــحــــا بــــأنــــه ال 
املتحدة مسيطرًا  للواليات  أحاديا  يريد دورًا 
ومهيمنا على عملية السام«. ويضيف: »هذا 
الرفض الكامل والواضح كان له مفعول بعدم 
وقوف أي دولة عربية إلى جانب هذا املشروع، 
وال توجد دولــة أجنبية قالت إنها مع صفقة 
املوقف  إدارة ترامب، وهــذا نتيجة  القرن غير 
الحاسم الواضح من قيادة منظمة التحرير«.

ويرى شعث أن القيادة الفلسطينية ترجمت 
رفــضــهــا فـــي املــحــافــل الــعــربــيــة واإلســامــيــة 
والــدولــيــة، شــارحــا أن »الــقــيــادة الفلسطينية 
حــولــت هـــذا الــرفــض إلـــى حــــراك، فــي القمتني 
ــا فــــي الــســعــوديــة  ــدتـ ــقـ الـــعـــربـــيـــتـــني الـــلـــتـــني ُعـ
وتــونــس وفــي القمة اإلســامــيــة، وعبر حــراك 
مكثف على مستوى كل دول العالم، شرحنا 
خاله ملاذا نرفض هذه الصفقة، وفي املقابل 

من  بــه  للقيام  مستعدون  نحن  مــا  أوضحنا 
أجـــل الـــســـام، وهـــو مــؤتــمــر مــتــعــدد األطـــراف 
املــتــحــدة ويــلــتــزم بحقوقنا  ينبثق عــن األمـــم 
وحــل الــدولــتــني«، مــشــددًا على »أنــنــا لــم نكن 
سلبيني بالوقوف ضد أي عملية سام، لكن 

ما يقترحه ترامب مرفوض«.
ــوات الـــــقـــــيـــــادة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــه لــ ــ ــراضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــي اســ
الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــقـــول شــعــث »تــصــديــنــا لكل 
ــنــــاك ضــغــط  مـــــحـــــاوالت الـــتـــطـــبـــيـــع، وكـــــــان هــ
مــن الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي رّوجــــت أن هــذه 
إسرائيل،  مع  إيجابية  لخلق عاقات  فرصة 
الــتــي ســتــتــحــالــف مــع بــعــض الــــدول العربية 
وقفت  الفلسطينية  القيادة  لكن  إيـــران،  ضــد 
بشجاعة ووضوح تام أمام التطبيع العربي، 

وكل هذه الخطوات كان لها أثرها«.
ويــشــدد شــعــث عــلــى أنـــه »لــديــنــا خــطــة ونــقــوم 
بتنفيذها، ونجحت هذه الخطة، فعلى الرغم 
مـــن كـــل الــضــغــوط واإلغـــــــــراءات األمــيــركــيــة ال 
ى 

ّ
يــوجــد أي مــوقــف عــربــي يــقــول نــحــن نتبن

صفقة القرن، وبالتالي أرى أن حراكنا العربي 
ــتـــج قــمــتــني، قــمــة الــظــهــران  كــــان إيــجــابــيــا وأنـ
وكانت تسميتها قمة القدس وقرارها: ال يمكن 
فرض أي حل لقضية الشرق األوسط ال يقبل 
تونس  وقمة  بكامله،  الفلسطيني  الشعب  به 
خرجت بقرارات واضحة ضد التطبيع وضد 
القبول باملشروع األميركي، والقمة اإلسامية 
أن  احــتــمــال  أرى  »ال  نــفــســه«، مضيفا  الــشــيء 
يــنــجــح تـــرامـــب فـــي إغـــــراء الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة 
ــي صــفــقــة الـــقـــرن، ونــحــن 

ّ
أو بــعــضــهــا فـــي تــبــن

نمشي في الطريق الصحيح ملواجهة ترامب«. 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  ــأن  بــ شــعــث  ويــتــمــســك 

نبيل شعث: القيادة تمتلك 
خطة متكاملة لمواجهة 

»صفقة القرن«
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ال يتوّقع أن تنتهي 
حرب طرابلس قريبًا، 

أمام إصرار اللواء 
الليبي المتقاعد 

خليفة حفتر على 
مواصلة هجومه 

على العاصمة 
لكسب نقاط قوة 

في أي مفاوضات 
مقبلة، فيما 

حكومة الوفاق 
المعترف بها دوليًا 
تواصل تحركاتها 

العسكرية 
والدبلوماسية 

للجم طموحه 
وسط عودة 

االتصاالت 
والمشاورات على 

الصعيد الدولي 
بشأن الملف الليبي

67
سياسة

أوروبـــيـــة قــادتــه إلـــى كــل مــن رومـــا وبــاريــس 
ولندن وبــرلــن، فيما أجــرى أمــس مشاورات 
مــــع وزيــــــــرة خــــارجــــيــــة االتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 
فيدريكا موغيريني في العاصمة البلجيكية 
بروكسل، تخلله توجيه املسؤولة األوروبية 
ــراف الــلــيــبــيــة لــوقــف  ــ ــ ــى كـــافـــة األطـ ــ ــوة »إلـ ــ دعـ
االقــتــتــال، والــعــودة إلــى الــحــوار السياسي«، 

خــطــة الــــــرّد الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلــــى واجــهــتــن. 
األولى عسكرية، إذ تعّهدت األطراف الحاملة 
لــلــســاح بــمــواجــهــة املــلــيــشــيــات املــهــاجــمــة، 
 الـــحـــرب عــلــى طــرابــلــس لن 

ّ
وإشـــعـــارهـــا بــــأن

 اقتحام العاصمة سيكون 
ّ
تكون نزهة، وبأن

ــا الــواجــهــة الــثــانــيــة، فهي  أّمــ ــا.  ــيـ مكلفا ودامـ
دبــلــومــاســيــة، إذ قـــام الــســراج أخــيــرًا بجولة 

ملجلس  اجتماع  انعقاد  مــع  بالتزامن  وذلــك 
شــــــؤون االتــــحــــاد األوروبـــــــــــي، أمـــــس لــبــحــث 
الــلــيــبــي، بحضور  ملــلــف  مــلــفــات عـــدة بينها 
املــبــعــوث األمــمــي الــخــاص إلــى ليبيا غسان 
ســامــة، الـــذي أكــد أن رهـــان بعض األطـــراف 
عــلــى الــخــيــار الــعــســكــري إلنـــهـــاء األزمـــــة في 
 حسابات هذه 

ّ
ليبيا مجرد وهـــم.  ورغــم أن

الـــعـــواصـــم مــخــتــلــفــة عــــن بــعــضــهــا الــبــعــض 
وجـــدوا  قــادتــهــا   

ّ
أن إال  ليبيا،  إلـــى  بالنسبة 

أنفسهم يلتقون حول مسألة أساسية، وهي 
 
ّ
أن القتال، والتأكيد على  إلــى وقــف  الــدعــوة 

الحرب ليست السبيل ملعالجة األزمة الليبية. 
فحتى فرنسا املتهمة باالنحياز إلى حفتر، 
والتي ستستقبله غدًا على األرجــح، وّجهت 

الــســاح. كما  ف عن استخدام 
ّ
له نــداًء للتوق

بالقرار  الدبلوماسية  الجهود  هــذه  تــّوجــت 
ــن يــــوم الــجــمــعــة  ــ ــدره مــجــلــس األمـ ــ ــــذي أصــ الـ
املــاضــي، والـــذي دعــا إلــى وقــف إطـــاق النار 

داخل طرابلس وحولها.
مــا حــقــقــه الـــســـراج فــي جــولــتــه األوروبـــيـــة لم 
يكن ممكنا، لوال صمود قواته ونجاحها في 
اســتــعــادة املــنــاطــق واألحــيــاء الــتــي خسرتها 
في البداية. فذلك أعطى فرصة للدبلوماسية 
املــنــتــهــجــة مـــن قــبــل رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق، 
ــفــــى عـــلـــى مـــحـــادثـــاتـــه مــــع الــحــكــومــات  وأضــ
الغربية قدرًا من املصداقية، فهو لم يقصدهم 
ما من 

ّ
بصفته منهزما يبحث عن النجدة، وإن

منطلق الواقف على أرض صلبة، وله أنصار 
يــقــاتــلــون دفـــاعـــا عـــن الــعــاصــمــة، إلـــى جــانــب 
التي  الدولية  للشرعية  الوحيد  املمثل  كونه 
لم تتغّير، ظاهريا على األقــل. وبهذا النهج، 
ــفـــاؤه فـــي الـــبـــقـــاء داخـــل  ــلـ نــجــح الــــســــراج وحـ
 ليبيا ال يمكن أن 

ّ
املعادلة الدولية، وأكدوا أن

 الصراع الدائر لن 
ّ
يحكمها طرف واحد، وأن

يحسم بالقوة والغلبة.
ومن املستبعد حاليا أن يقبل حفتر بإيقاف 
التي كان قد  املواقع  الحرب واالنسحاب من 
طرابلس.  على  هجومه  خــال  عليها  سيطر 
وهــــــــو ســـيـــضـــغـــط مــــــن أجــــــــل الـــــــعـــــــودة إلــــى 
املــفــاوضــات، لكن مــع االحــتــفــاظ بما يعتبره 
»أراضــــــــي مــــحــــررة« مــــن شـــأنـــهـــا أن تــجــعــلــه 
أن يحصد  بذلك  األقـــوى، ويمكنه  فــي موقع 
املزيد من املكاسب السياسية وامليدانية. لكن 
 
ّ
ذلــك ترفضه حكومة الــوفــاق، ألنها تــدرك أن
القبول بهذه الخطة لن يؤدي إال إلى ابتاع 
ما تبقى من أراٍض تحت سيطرتها، تمهيدًا 
مرحلة  في  تحتها  من  كليا  البساط  لسحب 

مقبلة.
ــحــة 

ّ
ــلـــس مــرش ــرابـ  حـــــرب طـ

ّ
وبـــالـــتـــالـــي، فــــــإن

ألن تستمّر ألســابــيــع وربــمــا ألشــهــر أخـــرى. 
فــالــحــديــث لـــم يــعــد الـــيـــوم عـــن شـــرق وغـــرب، 
ــح يــتــّجــه نــحــو حــرب 

ّ
ــن نـــــزاع مــســل ــا عـ ــمـ وإنـ

املــدن واألحــيــاء. فحفتر يعمل على أن تبقى 
والدليل  املــتــواصــل،  الضغط  تحت  طرابلس 
عــلــى ذلــــك اســتــقــبــال الــرئــيــس املـــصـــري عبد 
لــه، مــرتــن خــال أسابيع،  الــفــتــاح السيسي، 
بالتزامن مع محادثات طويلة قام بها اللواء 
املصرية،  االستخبارات  مع  وفريقه  املتقاعد 
حول قائمة املساعدات التي يحتاجها ويأمل 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا قـــريـــبـــا. أّمـــــا األطـــــراف 
الــدولــيــة، فستستمّر فــي مــراوغــاتــهــا إلــى أن 
يــتــمــّكــن أحــــد الـــطـــرفـــن مـــن هــزيــمــة خصمه 
وتـــفـــتـــيـــتـــه، فـــيـــمـــا أضــــحــــى الــــســــام الــــدائــــم، 

احتمااًل بعيدًا في السياق الراهن.

مخاوف تونس 
الليبين  نسبة  تتصاعد  ذلــك،  فــي غضون 
تونس.  مــن معركة طرابلس نحو  الــفــاريــن 
ــن الــقــومــي في  لــكــن مـــا يــشــغــل مــجــلــس األمــ
ــاورة، بــشــكــل أكـــبـــر، هو  ــجـــ ــة املـــ ــدولــ هــــذه الــ
عــودة نشاط تنظيم »داعــش« داخــل ليبيا، 
واســتــئــنــافــه لــهــجــمــاتــه الــعــســكــريــة والــتــي 
تــجــّســد آخــرهــا فــي مــديــنــة سبها ومنطقة 
غــدوة. وتكمن خطورة ذلك في أمرين؛ أواًل 
مــحــاوالت عناصر  وتــيــرة  احتمال تصاعد 
التونسية،  األراضــي  إلــى  التسّرب  التنظيم 
وثــانــيــا ملـــا لــذلــك مـــن تــشــجــيــع لــإرهــابــيــن 
في تونس على تكثيف تحركاتهم، بعدما 
ر القتال في ليبيا مناخا أفضل النتشار 

ّ
وف

الــفــوضــى وتــوفــيــر األجــــواء املــائــمــة لعودة 
نــشــاط »داعـــــش« و»الـــقـــاعـــدة« فــي أكــثــر من 
فت قوات الجيش 

ّ
محور. وبناًء على ذلك، كث

واألمن التونسي من عملياتها االستباقية 
النائمة  الخايا  أمــام  الطريق  تقطع  حتى 
ــه رســـــائـــــل مــــضــــادة  ــ ــوّجــ ــ لــــإرهــــابــــيــــن، وتــ
األمنية  والــجــاهــزيــة  اليقظة   

ّ
أن على  تــؤّكــد 

مـــتـــوفـــرتـــان فـــي تـــونـــس ملـــواجـــهـــة مختلف 
املخاطر والتهديدات.

ال نهاية قريبة لمعارك حفتر

اإلثنين،  العام لحلف شمال األطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس  أكد األمين 
أنه »ال حل عسكريًا لألزمة في ليبيا«. وشّدد في بيان على أنه »سيواصل 
حّث جميع األطراف على إنهاء القتال والعودة إلى العملية السياسية«، 
أمنية  مؤسسات  لبناء  ليبيا  لمساعدة  مستعد  »األطلسي  أن  مضيفًا 
فعالة، بما في ذلك وزارة دفاع حديثة وأجهزة أمنية تسيطر عليها 
الليبية،  الحكومة  من  طلب  على  بناء  وذلك  حكومية،  مدنية  إدارة 

فقط عندما تسمح الظروف األمنية بذلك«.

األطلسي: ال حل عسكريًا

قضية

صالح الدين الجورشي

لـــم يــنــجــح الـــلـــواء الــلــيــبــي املــتــقــاعــد 
ــن خـــــال الــهــجــوم  خــلــيــفــة حــفــتــر مــ
الذي قاده للسيطرة على العاصمة 
طــرابــلــس فــي 4 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، في 
تــحــقــيــق هــدفــه وتــســجــيــل انــتــصــار عسكري 
يــزيــل مــن أمــامــه العقبة األخــيــرة لكي يحكم 
ــقــــوات املـــوالـــيـــة لــحــكــومــة  لــيــبــيــا. فــصــمــود الــ
الحسابات  أربــك  بها دوليا،  املعترف  الوفاق 
أن  بعد  وذلــك  والــدولــيــة،  واإلقليمية  املحلية 
الهجوم  بــأن  لحفتر   الداعمة  الـــدول  عت 

ّ
توق

املباغت ملليشياته سيقّوض دفاعات القوات 
الحامية لطرابلس التي لن تتمّكن من الوقوف 
 في وجه القصف الجوي وتقّدم القوات 

ً
طويا

البرية. غير أن ما حدث في امليدان خّيب آمال 
هؤالء وكشف عن وجود مقاومة شرسة من 
جهة، وضعف في األداء لدى العناصر امللتفة 
 ميزان 

ّ
أن ثانية. وبــمــا  مــن جهة  حــول حفتر 

ــّدد لــلــمــواقــف  الـــقـــوى عــلــى األرض هـــو املــــحــ
الــدولــيــة، في  ــراف  األطــ بــدت  فقد  السياسية، 
ضـــوء ذلــــك، تــعــيــد حــســابــاتــهــا، بــانــتــظــار ما 
مع  خصوصا  املقبلة  املرحلة  عنه  ستكشف 
تكثف االتصاالت واملــشــاورات على الصعيد 
الــدولــي بــشــأن املــلــف الليبي، ووجـــود قناعة 

بضرورة التخلي عن الخيار العسكري.

سقوط رهانات حفتر
وكان الهدف التكتيكي لحفتر، الذي يستعد 
ــام بها  ــارة مــمــاثــلــة قـ ــ لـــزيـــارة فــرنــســا بــعــد زيـ
الـــســـراج، إحــــداث تــغــيــيــرات عــلــى األرض  من 
خال هجومه على طرابلس، يتمّكن بفضلها 
مــن قــلــب الــطــاولــة عــلــى خــصــومــه، ويضعهم 
التمّرد  املدنين على  في حالة دفــاع، ويحث 
عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق فـــايـــز الـــســـراج 
ومـــن يــســانــده، لــيــضــع بــذلــك داعــمــي األخــيــر 
أمام وضع جديد قد يجعلهم يفكرون في فّك 

ارتباطهم بها.
ــة تــــــرّدد في  ــدايـ ــبـ ــابـــل، حــصــل فـــي الـ ــقـ فـــي املـ
اتضحت  ما  سرعان  لكن  طرابلس،  معسكر 

الجزائر ـ عثمان لحياني

يبدو أن مسار التضييق في الجزائر بدأ 
يتسع أكثر في الفترة األخيرة، مع تأكيد 
السابق  الجنرال  توقيف  جــزائــري  محاٍم 
فــي الــجــيــش حــســن بــن حــديــد، وإيــداعــه 
الــســجــن عــلــى خــلــفــيــة رســـالـــة ذات طــابــع 

سياسي نشرها في صحيفة محلية.
وقال املحامي بشير مشري، في تصريح 
تــّم إيــداع موكله  إنــه  »العربي الجديد«،  لـ
ــد،  ــ بــــن حــــديــــد فــــي الـــســـجـــن، مــــســــاء األحــ
طابع  ذات  مفتوحة  رسالة  خلفية  »على 
سياسي كان قد وّجهها إلى قائد أركان 
الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــائــد صــالــح قبل 
أســــبــــوع، عــبــر صــحــيــفــة الـــوطـــن املــحــلــيــة 
الــفــرنــســيــة، طـــرح فيها  باللغة  الـــصـــادرة 
الباد وما  الراهنة في  موقفه من األزمــة 

يتوجب على الجيش وقائده فعله«.
ــديـــد اســتــجــاب  ــــن حـ ــد مـــشـــري أن »بـ ــ وأكــ
ــائـــي، ولــــــدى مـــثـــولـــه تـــّم  الســـتـــدعـــاء قـــضـ
معنويات  من   

ّ
بالحط متهم  بأنه  إباغه 

الــجــيــش والــتــأثــيــر عــلــيــهــا، وتـــّم عــلــى أثــر 
ــه الــســجــن املــــوقــــت«، مــعــتــبــرًا  ــداعــ ذلــــك إيــ
 فـــي فــهــم رســـالـــة بن 

ً
أن »هـــنـــاك تــضــلــيــا

ــفــــى أن  ــيــــش«. ونــ ــجــ ــائــــد الــ ــى قــ ــ حــــديــــد إلــ
يكون هدف موكله »الحط من معنويات 
الجيش، بقدر تقديم مساهمة لحل األزمة 

السياسية الراهنة«.
وكــــان الــجــيــش الــجــزائــري قــد رد بلهجة 
حادة على رسالة بن حديد وشخصيات 
ــمــــات ســـيـــاســـيـــة  ــاهــ ــــرت مــــســ ــشـ ــ أخـــــــــرى نـ
تـــخـــّص الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والـــجـــيـــش. 
ــشــرت 

ُ
ووصــــف الــجــيــش فـــي افــتــتــاحــيــة ن

فـــي الـــعـــدد األخـــيـــر مـــن مــجــلــة »الــجــيــش« 
التي  »األبــواق ذاتها  بـــ هــذه الشخصيات 
ــي الـــشـــأن  طـــالـــبـــت الـــجـــيـــش بـــالـــتـــدخـــل فــ
ــقــــة، وهـــي  ــــل ســــابــ ــــراحـ ــــي مـ ــي فـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
نــفــســهــا تـــحـــاول الـــيـــوم عــبــثــا أن تــدفــعــه 
لــذلــك فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة، مـــن خــــال طــرق 
ــى، أبــــرزهــــا مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عــبــر  ــتـ شـ

نشر 
ُ
ت وآراء،  ونقاشات  مفتوحة  رســائــل 

عــلــى صــفــحــات بــعــض الــصــحــف للذهاب 
يعبثون  مــقــاســهــم،  عــلــى  انتقالية  لــفــتــرة 
فيها مثلما شاؤوا ويمررون مشاريعهم 
الحقد  يكنون  الــذيــن  عّرابيهم  وأجــنــدات 

والضغينة للجزائر وشعبها«.
وهــــذه هــي املــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فيها 
اعتقال الجنرال حسن بن حديد، بعدما 
فــي السجن،  قــد أمضى ثاثة أشهر  كــان 
بالعاصمة  محكمة  قبل  مــن  إدانــتــه  بعد 
 ،2016 آذار  مــــــــــارس/  فـــــي  الــــجــــزائــــريــــة 
ــدًا بــتــهــمــة »تـــجـــاوز  ــ بــالــســجــن عـــامـــا واحــ
واجــــب الــتــحــفــظ كــقــائــد عــســكــري ســابــق، 
لع عليها خال 

ّ
وإفشاء أسرار عسكرية اط

فترة عمله في املؤسسة العسكرية«، على 
»املغاربية«  قناة  على  له  مداخلة  خلفية 
املوجودة في العاصمة البريطانية لندن، 
والــتــي دعـــا فيها الــجــزائــريــن إلـــى إنــقــاذ 
الباد. وهاجم بن حديد حينها السعيد 
ــيـــس املــســتــقــيــل  بــوتــفــلــيــقــة، شــقــيــق الـــرئـ
العزيز بوتفليقة، والــذي كان يعمل  عبد 
مـــســـتـــشـــارًا فـــــي الـــــرئـــــاســـــة، كـــمـــا هـــاجـــم 
قــائــد أركـــان الــجــيــش. واســتــمــر سجن بن 
ــراج عنه  ــ حــديــد ألشــهــر قــبــل أن يــتــم اإلفــ
تــمــوز 2016، بسبب تدهور  يــولــيــو/  فــي 
وضــعــه الــصــحــي، وبــالــتــمــاس مـــن هيئة 
ــاد فــي  ــ ــد أن قـ ــديـ ــبـــق لــــن حـ ــاع. وسـ ــ ــدفـ ــ الـ
أقوى وأكبر  الثمانينيات إحدى  سنوات 
الفرق العسكرية شهرة في الجزائر، وهي 
التي شاركت في  الثامنة،  املدّرعة  الفرقة 
حرب النكسة عام 1967 وحــرب أكتوبر/ 
ــــال  ــتـ ــ االحـ ــد  ــ ضــ  1973 األول  ــن  ــريــ ــشــ تــ

اإلسرائيلي. 
ــزائـــري فـــي الــفــتــرة  ــبـــدي الــجــيــش الـــجـ ويـ
تـــصـــريـــحـــات  إزاء  حـــســـاســـيـــة  األخـــــيـــــرة 
ومقاالت شخصيات سياسية وعسكرية 
ــّدد أكــثــر مـــن مـــرة بــاملــاحــقــة  ــ ســابــقــة. وهـ
الــقــضــائــيــة ضــــد مــــن يـــتـــعـــرض لــلــجــيــش 
وقائد األركان. كما أنه اعتقل شخصيات 

عدة، عبر تحويل ملفاتهم للقضاء.

الجزائر: الجيش يالحق 
منتقديه

تمكن السراج وحلفاؤه 
في البقاء داخل 

المعادلة الدولية

من المقرر أن يجري 
حفتر محادثات مع 

الرئيس الفرنسي

تقرير حرب طرابلس قد تخفت لكنها ستدوم... 
والمخاوف التونسية تكبر

دخلت الحكومة 
المصرية عمليًا 

مرحلة »شلل 
وظيفي«، بفعل 

األنباء المتواترة 
عن قرب إجراء 

تعديالت وزارية، 
قد تطاول نحو 
7 وزراء، وظهر 

ذلك في اعتكاف 
وزراء عن القيام 

بمهامهم  بانتظار 
وضوح الصورة 

النهائية للتعديالت 
وتحديد هوية 

الوزراء الذين سيتم 
إبعادهم

وزراء مع وقف التنفيذ: شلل حكـومي في انتظار تعديل السيسي إضاءة

)Getty/وزير التربية طارق شوقي على مشارف مغادرة الحكومة )إنغا كيار

واملــنــح الــتــي تــحــصــل عليها الــحــكــومــة في 
وقت يشكو الوزيران ضعف التمويل، بينما 
تحدث السيسي عن توفير التمويل الكافي 
واعدًا بإنهاء اإلعــداد للمشروعن في العام 

الحالي«. 
واعــتــبــرت املـــصـــادر أنـــه »هــنــا تــغــيــر سلوك 
الذي  التعليم،  إزاء وزيــر  السيسي ودائــرتــه 
طــاملــا اســتــعــان بــاألجــهــزة الــســيــاديــة لقمع 
املــعــارضــة الــشــعــبــيــة لــخــطــطــه الــتــطــويــريــة، 
التي لم يبد منها أي دليل نجاح حتى اآلن 
على مستوى تحويل االمتحانات واملناهج 
اإللكترونية.  إلــى  التحريرية  الطبيعة  مــن 
وعلى الرغم من أن السيسي معجب بشوقي 
عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي، إال أنـــه بحسب 
ــا بــتــعــمــده الـــتـــواصـــل  ــ ــاق ذرعــ ــ املــــصــــادر ضـ
املباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مع 
أولياء األمور واملعلمن، وهو ما يحدث في 
السيسي ودائــرتــه )حالة غير مرغوبة  رأي 
من األخذ والرد والجدل(، إلى جانب اّدعاء 
ــرأي الــعــام، أن لــديــه مشاكل  شــوقــي أمـــام الــ
مالية، ما أغضب السيسي كثيرًا ألنه الوزير 
الــوحــيــد الــــذي يــتــصــرف بــحــريــة كــامــلــة في 
الرئيس ومــن دون  مــن  ملفه بضوء أخضر 

ذكر«.
ُ
تدخات ت

أيام  أنــه »بعد  الحكومية  املــصــادر  وكشفت 
التعليمات املخابراتية لوسائل  من صدور 
ــلــــوزراء  ــعـــدم نـــشـــر تـــصـــريـــحـــات لــ اإلعـــــــام بـ
بـــشـــكـــل عــــــام )وهــــــــو مـــــا نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
العربي الجديد يوم السبت املاضي(، أوقف 
شــوقــي وعـــدد مــن الــــوزراء إرســـال البيانات 
لتدارك  محاولة  في  بأسمائهم  الصحافية 
غــضــب الــســيــســي، إلـــى أن وصـــل الــحــال إلــى 
حـــذف شــوقــي مــنــشــورات عـــدة ســبــق لـــه أن 
التواصل  مــواقــع  فــي  على صفحته  نشرها 
االجتماعي، بما يعكس حالة الخوف التي 

القاهرة ـ العربي الجديد

تسببت املــعــلــومــات املــتــداولــة فــي األوســـاط 
الــحــكــومــيــة بــمــصــر عــن قـــرب إجــــراء تعديل 
مـــدبـــولـــي،  مــصــطــفــى  حـــكـــومـــة  فــــي  وزاري 
بــإصــابــة الـــــــوزراء بــشــلــل وظــيــفــي، إذ غــاب 
ــر الــبــعــض  ــ الــبــعــض مــنــهــم عـــن مــكــاتــبــه وآثـ
ــدار الــبــيــانــات الــصــحــافــيــة  ــ اآلخــــر وقـــف إصـ
ــريـــق ثــالــث  بــأنــشــطــتــه الـــيـــومـــيـــة، وألــــغــــى فـ
الفعاليات املقررة سلفا ممن تحوم حولهم 
الرئيس  غــضــب  نتيجة  اإلطـــاحـــة،  شــبــهــات 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي املــتــصــاعــد 
مــن ســـوء أداء فــريــق مــنــهــم والــتــصــريــحــات 
العنترية آلخرين. كل ذلك، في وقت يحاول 
ــــن خــــــال صـــاتـــهـــم بـــاألجـــهـــزة  الـــجـــمـــيـــع مـ
السيادية، وبصفة خاصة املخابرات العامة 
ــة اإلداريـــــــــة، الـــتـــعـــّرف عــلــى مــامــح  ــابـ ــرقـ والـ
كــــانــــوا ســـيـــودعـــون  مــســتــقــبــلــهــم، ومـــــا إذا 
في  فيهم.  الثقة  تجديد  سيتم  أم  الحكومة 
»العربي  لـ السياق، أفادت مصادر حكومية 
الـــجـــديـــد«، بــــأن »رئـــيـــس الـــــــوزراء مصطفى 
مدبولي أمضى معظم وقته خال اليومن 
بصحبة  الجمهورية  رئــاســة  فــي  املاضين 
عــبــاس كامل،  املــخــابــرات  السيسي، ومــديــر 
ومدير الرقابة اإلدارية شريف سيف الدين؛ 
عـــام واالطــــاع  بــشــكــل  ــــوزراء  الــ أداء  لتقييم 
ــة لــلــمــرشــحــن لـــوراثـــة  ــيـ ــذاتـ عــلــى الـــِســـيـــر الـ
الحقائب املفتوحة على مصراعيها ملباشرة 
التي يزخر  والوعود  تتم  لم  التي  املشاريع 
ــامـــج الـــحـــكـــومـــة ولـــــم يــتــحــقــق أي  ــرنـ بـــهـــا بـ
الصحة  في مجالي  منها، خصوصا  شــيء 

والتعليم«.
وتــحــدثــت املــصــادر الحكومية عــن »وجـــود 
تـــرجـــيـــحـــات بــتــوســيــع الـــتـــعـــديـــل الـــــــوزاري 
ليشمل أكثر من 7 وزراء ال يرضى السيسي 

أصابته من الرحيل عن الحكومة«. وأشارت 
املصادر إلى أن »بعض الشخصيات الداعمة 
لشوقي تحاول إثناء السيسي عن اإلطاحة 
العامة  الثانوية  امتحانات  قــرب  بسبب  به 
الــتــي ســيــكــون مــشــرفــا عــلــيــهــا، أو االنــتــظــار 
لــتــقــيــيــم تــجــربــة االمــتــحــانــات اإللــكــتــرونــيــة 
ــار الــحــالــي  ــايــــو/أيــ الـــتـــي ســتــبــدأ فـــي 19 مــ
تقييمه  وإعـــــــادة  الـــثـــانـــوي،  األول  لــلــصــف 
في  التزامه  التجربة ومــدى  هــذه  بناء على 
تعامله مع الرأي العام بالقواعد التي يرغب 

السيسي في تعميمها«.
ــد، الــتــي تبدو  ــرة الــصــحــة هــالــة زايــ أمـــا وزيــ
بدأت  أنها  فيبدو  الرحيل،  في  األوفــر حظا 
الحقيبة باعتبارها وزيرة  التعامل مع  في 
كان  التي  الفعاليات  بعض  فألغت  سابقة، 
املاضين.  اليومن  في  تحضرها  أن  مقررًا 
الــذي ثــارت  أمــا وزيــر املالية محمد معيط، 
في  مشاكل  نتيجة  أيضا  برحيله  تكّهنات 
ــداد املـــوازنـــة الــعــامــة الـــجـــديـــدة، فامتنع  إعـــ
أيـــضـــا بــشــكــل مــلــحــوظ عـــن إصـــــدار الــبــيــان 
الــصــحــافــي الــيــومــي عـــن نــشــاطــه. وتــكــررت 
هــذه املــخــاوف بــصــور مختلفة فــي دواويـــن 
الــــوزارات، مع بــروز التساؤالت عن الــوزراء 
ــاء بـــعـــض الـــــــــــوزارات حــفــات  ــ ــغـ ــ ــدد وإلـ ــجــ الــ
إلى حن  أو تأجيلها  لها  السنوية  اإلفطار 

وضوح الرؤية.
. وكــــان آخـــر تــعــديــل حــكــومــي فــي مــصــر قد 
جـــري فــي يــونــيــو/حــزيــران 2018 وتضمن 

ُ
أ

لــــلــــوزراء ووزراء  تــعــيــن مـــدبـــولـــي رئــيــســا 
واملــالــيــة والصحة  والــدفــاع  للداخلية  جــدد 
األعمال  وقــطــاع  املحلية  والتنمية  والبيئة 
واالتصاالت والصناعة والطيران والشباب. 
وفي فبراير/شباط املاضي، تم تعين وزير 
ــداًل مـــن مـــدبـــولـــي، الـــذي  ــ جـــديـــد لــإســكــان بـ

احتفظ بهذه الحقيبة ثمانية أشهر.

عــن أدائــهــم، بــداًل مــن إجـــراء تعديل محدود 
فــي 4 حــقــائــب أو أقــــل، بــحــســب مــا ورد في 
فــكــرة الــتــعــديــل مــنــذ يــومــن«، مــوضــحــة أنــه 
»فــي هــذه الحالة ستكون هناك مشكلة في 
إيـــجـــاد بـــدائـــل ســريــعــة، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي 
أياما عدة  الـــوزاري  التعديل  إعــان  لتأخير 
أو إلــى مــا بعد شهر رمــضــان )الثلث األول 

من شهر يونيو/حزيران املقبل(«.
وكما جرت العادة في التعديات الحكومية 
السابقة، لم يعد هناك دور لرئيس الــوزراء 
النهاية  فــي االخــتــيــار، إال بعد تخييره فــي 
بن مرشَحن أو ثاثة تمت املوافقة عليهم 
لــوجــود مشاكل  السيسي، تحسبا  قبل  مــن 
بن مدبولي وأحد املرشحن. بالتالي، ليس 
ملدبولي رأي مبدئي في رحيل أو استمرار 
ــيـــر  واألخـ األول  الــــقــــرار  ويــــعــــود  وزيـــــــر.  أي 
لــلــســيــســي وحــــده بــمــعــاونــة مـــن املــخــابــرات 
والـــرقـــابـــة اإلداريـــــــة، وبـــدرجـــة أقـــل بــتــقــاريــر 
األمــن الوطني. وهو الجهاز الشرطي الذي 
ــد تـــقـــاريـــر عــن  ــعـ ــا الـــــــــوزراء ويـ يــــراقــــب أيـــضـ
األســريــة  وعاقاتهم  ومقاباتهم  صاتهم 
ــه ال يــــؤدي فــي عهد  واالجــتــمــاعــيــة، غــيــر أنـ
الـــوزراء  اختيار  فــي  حاسما  دورًا  السيسي 
الجدد. وأضافت املصادر أن »السيسي في 
اآلونـــــة األخـــيـــرة أصـــابـــه غــضــب شـــديـــد من 
سوء مستوى بعض الوزراء وعدم تقديمهم 

املردود املنتظر«.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »الــســيــســي انــتــقــد 
ــل وزيــــر  ــ فــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــــع مـــدبـــولـــي وكـ
الـــوزراء تقريبا إال وزراء  على حــدة، جميع 
التعليم طــارق شوقي والبترول طــارق املا 
واإلسكان  املرقبي  شاكر  محمد  والكهرباء 
عــاصــم الـــجـــزار والــنــقــل كــامــل الـــوزيـــر الــذي 
اختاره الرئيس املصري بنفسه، وأن وزراء 
املالية والصحة والتنمية املحلية والزراعة 

والـــتـــخـــطـــيـــط والــــــــري والـــصـــنـــاعـــة وقـــطـــاع 
األكــثــر تعرضا لانتقاد حتى  هــم  األعــمــال 

اآلن«.
وكشفت املصادر أن »الواقعة التي أغضبت 
الــســيــســي بــشــكــل اســتــثــنــائــي، تــمــثــلــت في 
التصريحات التي أدلــى بها وزيــرا التعليم 
ــد فــي  ــ ــارق شـــوقـــي وهــــالــــة زايــ ــ والـــصـــحـــة طــ
اجــتــمــاعــهــمــا األســــبــــوع املـــاضـــي مـــع لــجــان 
برملانية، وأثــارت جداًل واسعا حول سامة 
اإلجــــــــــــراءات اإلداريــــــــــة ومـــشـــاكـــل الــتــمــويــل 
وترشيد اإلنفاق في مشروع تطوير التعليم 

ومشروع التأمن الصحي الجديد«. 
مشاكل  كشفت  »التصريحات  أن  وأضــافــت 
داخــلــيــة يــعــانــي مــنــهــا الـــنـــظـــام، فـــي ســيــاق 
عـــاديـــة  مـــاحـــظـــات  عـــلـــى  ــريــــن  الــــوزيــ ردود 
ــكـــشـــف حـــســـاب  لــــلــــنــــواب ومـــطـــالـــبـــتـــهـــمـــا بـ
ملــصــروفــات الــــوزارتــــن الـــعـــام املـــاضـــي قبل 
واتفقت  الجديد.  للعام  موازنتهما  تحديد 
ــدم وجــــود  ــ تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــريــــن عـــلـــى عـ
تمويل كاٍف للمشروعن حتى اآلن، مما أثار 
موجة حنق وتساؤالت عبر مواقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي حــــول أوجـــــه إنـــفـــاق الـــقـــروض 

أصاب السيسي غضب 
شديد من سوء مستوى 

بعض الوزراء

ترجيحات بتوسيع 
التعديل الوزاري ليشمل 

أكثر من 7 وزراء
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  شرق
      غرب

حظر تجوال في سريالنكا
أمس  الشرطة في سريانكا،  أعلنت 
االثنن، أنها ستفرض حظر تجوال 
عــلــى مــســتــوى الــبــاد حــتــى الــســاعــة 
الثاثاء،  اليوم،  من  صباحا  الرابعة 
بـــعـــد عــمــلــيــات عـــنـــف ضــــد مــســلــمــن 
ومـــهـــاجـــمـــة حـــشـــود لــلــمــســاجــد فــي 
اتهامات  أكــثــر مــن منطقة. ووجــهــت 
وبــوذيــة  مــجــمــوعــات مسيحية  إلـــى 
بـــالـــتـــورط فـــي االعـــــتـــــداءات. وكــانــت 
التجوال  فرضت حظر  قد  السلطات 
فــي عـــدد مــن املــنــاطــق قــبــل أن تعلنه 
الباد وســط مخاوف  على مستوى 
مـــن تــعــرض األقــلــيــة املــســلــمــة لعنف 
ــيــــرات عــيــد  ــفــــجــ طــــائــــفــــي، بـــســـبـــب تــ
القيامة التي أدت إلى مقتل أكثر من 

250 شخصا.
)رويترز(

فنلندا تضبط أجهزة 
باستعماالت نووية 

متجهة للعراق
أمــس  الفنلندية،  الــجــمــارك  ضبطت 
اإلثنن، أجهزة كانت متجهة للعراق، 
ويـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي تــصــنــيــع 
بيان صادر  أسلحة نووية. وحسب 
ها »ستفتح تحقيقا 

ّ
من الجمارك، فإن

مع الشركة املرسلة لألجهزة بسبب 
الباد«،  لقوانن  املخالفة  اتها  إجراء
من دون الكشف عن اسم تلك الشركة 
ــار  ــ ــا. وأشــ ــهــ والــــجــــهــــة املــــســــتــــوردة لــ
املضبوطة  »األجــهــزة  أن  إلــى  البيان 
يمكن استعمالها ألغراض عسكرية 
ومدنية«. وأوضح كبير املفتشن في 
 
ّ
الجمارك الفنلندية ساري كنابي أن
»الشركة املرسلة للمعدات هي شركة 

محلية وليست عاملية«.
 )األناضول(

محادثات يمنية في 
األردن لتقاسم إيرادات 

الحديدة
ذكر مسؤولون يمنيون أن األطــراف 
املـــتـــحـــاربـــة فـــي الــيــمــن بــــــدأت، أمــس 
االثـــنـــن، مــحــادثــات جــديــدة بــرعــايــة 
األمـــم املــتــحــدة فــي األردن. وأضــافــوا 
أن املــحــادثــات ســتــركــز عــلــى اقتسام 
إيــــــــرادات مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة الــثــاثــة 
عــلــى الــبــحــر األحــمــر لــلــمــســاعــدة في 
الــحــادة.  تخفيف األزمــــة اإلنــســانــيــة 
وبدأت املحادثات بعد بدء انسحاب 
الـــحـــوثـــيـــن األحـــــــــادي الـــجـــانـــب مــن 
موانئ الحديدة، يوم السبت املاضي، 

واملفترض أن تنتهي اليوم الثاثاء.
 )رويترز(

مرشح »الحشد« محافظًا 
لنينوى العراقية

فــــــــاز املــــــرشــــــح املـــــــدعـــــــوم مــــــن قــبــل 
ــبـــي«  ــات »الــــحــــشــــد الـــشـــعـ ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ مـ
مـــنـــصـــور املـــرعـــيـــد، أمـــــس االثـــنـــن، 
العراقية،  نينوى  محافظ  بمنصب 
عــلــى الــرغــم مــن فــتــح االدعــــاء الــعــام 
 بـــمـــابـــســـات بــيــع 

ً
ــاجــــا تــحــقــيــقــا عــ

املــوصــل أصواتهم  أعــضــاء مجلس 
للمنصب.  معن  ملرشح  للتصويت 
مع العلم أنه رافقت الجلسة أجواء 

أمنية متوترة. 
)العربي الجديد(

ماليزيا تعتقل 4 متشبه 
بتحضيرهم العتداءات

ــة، أمـــس  ــزيــ ــيــ ــالــ ــة املــ أفـــــــــادت الــــشــــرطــ
ــــن، بـــأنـــهـــا »اعـــتـــقـــلـــت أربـــعـــة  ــنــ ــ االثــ
ــال  ــمـ رجـــــــال يـــشـــتـــبـــه بـــتـــدبـــيـــرهـــم أعـ
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ قـــــتـــــل وهــــــجــــــمــــــات فـــــــي الــ
كــواالملــبــور ومـــا حــولــهــا خـــال شهر 
الــحــالــي«. وكــانــت ماليزيا  رمــضــان 
ــــب قـــصـــوى  ــأهـ ــ ــة تـ ــ ــالـ ــ ــنــــت حـ ــلــ قـــــد أعــ
مــنــذ أن نــفــذ مــســلــحــون عــلــى صلة 
هجمات  سلسلة  »داعــــش«  بتنظيم 
فـــي جـــاكـــرتـــا، عــاصــمــة إنــدونــيــســيــا 
الثاني  يناير/ كانون  املــجــاورة، في 
الــــعــــام  املــــفــــتــــش  وقــــــــال   .2016 ــام  ــ ــ عـ
ــد الــــحــــمــــيــــد بـــــــادور  ــبــ ــة عــ ــرطــ ــشــ ــالــ بــ
املشتبه  بـــن  »مـــن  إن  لــلــصــحــافــيــن، 
بـــهـــم األربـــــعـــــة، اثــــنــــان مــــن مــســلــمــي 
إلى  إضافة  ميانمار  من  الروهينغا 

إندونيسي وماليزي«.
)رويترز(

نجحت القوات الموالية لحكومة الوفاق بصّد هجوم حفتر )فرانس برس(

)Getty/قايد صالح يضيّق على معارضيه )بالل بنسالم



معادون لالتحاد يتنافسون على مقاعده

االنتخابات األوروبية في فرنسا
باريس ـ محمد المزديوي

ــات  ــابـ ــخـ ــتـ بـــــــــدأت الــــحــــمــــات لـــانـ
األوروبـــيـــة املـــقـــررة بــن يــومــي 23 
مايو/أيار الحالي و26 منه، أمس 
اإلثنن في فرنسا، وفقًا ملا أقّره املجلس األعلى 
سابق.  وقــٍت  في  السمعي-البصري  لاتصال 
غــيــر أن الــحــمــات غــيــر الــرســمــيــة بـــدأت فعليًا 
ــام، مــع بــلــوغــهــا ذروتـــهـــا بن  مــنــذ نــحــو 10 أيــ
تـــرّوج لنفسها  الــتــي بـــدأت  األحــــزاب املختلفة 
وبرامجها مبكرًا عبر القنوات الفرنسية. وقد 
أصــبــح رؤســــاء الــقــوائــم االنــتــخــابــيــة جميعًا، 
املــرشــحــن، مــعــروفــن، فالنقاشات  وكثير مــن 
ونــّيــف على  قبل نحو شهر  بــدأت  السياسية 
قناة »بــي إف إم تــي فــي«، حــن التقى رؤســاء 
ــيـــمـــا شــــهــــد يــــوم  ســــتــــة أحــــــــــزاب ســــيــــاســــيــــة، فـ
الــخــمــيــس، 4 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، نقاشًا 
في القناة الثانية جمع 12 مدعوًا، يمثلون 12 

حزبًا أو حركة سياسية.
ــزب مــــن األحــــــــــزاب الــفــرنــســيــة  ــ ويـــــقـــــّدم كــــل حــ
الــقــويــة الئــحــة تــتــكــون مــن 79 مــرشــحــًا، وهــو 
ــان  ــرملــ ــبــ ــي الــ ــ ــخــــصــــص لــــفــــرنــــســــا فــ ــدد املــ ــ ــعــ ــ ــ ال
األوروبــــــــــــي. ورؤســـــــــاء األحـــــــــزاب والـــحـــركـــات 
ــــوازو عن  الــســيــاســيــة املــشــاركــة هـــم: نــاتــالــي لـ
حــــزب »الــجــمــهــوريــة إلــــى األمـــــــام«، ورافــائــيــل 
االشــتــراكــي- ساحة  »الــحــزب  عــن  غلوكسمان 
ــزب »فــرنــســا  عــــامــــة«، ومــــانــــون أوبــــــري عـــن حــ
ــيـــر الــــخــــاضــــعــــة«، وجـــــــــــوردان بـــــارديـــــا عــن  غـ
ــوا كـــزافـــيـــي  ــ ــــسـ ــرانـ ــ ــــي«، وفـ ــنـ ــ ــــوطـ »الـــتـــجـــمـــع الـ
بيامي عــن »الــجــمــهــوريــون«، ويــانــيــك جــادو 
إنيان  دوبــون  ونيكوال  »اإليكولوجيون«،  عن 
عــــن »انـــهـــضـــي فـــرنـــســـا«، وإيـــــــان بــــروســــا عــن 
ــيـــوعـــي«، وبــــونــــوا هــــامــــون عــن  »الــــحــــزب الـــشـ
»أجيال«، وجان كريستوف الغارد عن »اتحاد 
الديمقراطين املستقلن«، وفرانسوا أسيلينو 
عـــن »االتـــحـــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري«، وجـــان 
السال عن »لنقاوم«، وناتالي أرتو عن »كفاح 

عمالي«، وفلوريان فيليبو عن »الوطنيون«.

البيئة توّحد كل األحزاب السياسية
ــا« )الــــبــــيــــئــــة( بـــقـــوة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــكــ تـــحـــضـــر »اإليــ
ــزاب الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة،  ــ فـــي بـــرامـــج األحــ
يــعــد باستطاعة أي منها  لــم  أنـــه  خــصــوصــًا 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فحزب  إغفالها. 
قـــادٌر على إيصال  األمـــام(،  إلــى  )الجمهورية 
ــم: بـــاســـكـــال كــانــفــان  ــ ثـــاثـــة إيـــكـــولـــوجـــيـــن هـ
إلـــى  دوران،  وبــــاســــكــــال  شــــابــــو  وكــــاتــــريــــن 
الــبــرملــان األوروبـــــــي، بــاإلضــافــة إلـــى وصـــول 
نـــــواب آخـــريـــن مـــن أحــــــزاب أخــــــرى، كــالــحــزب 
و»فرنسا  االشتراكي،  والحزب  اإليكولوجي، 
غــيــر الــخــاضــعــة«. ولـــذلـــك، أصــبــح »االنــتــقــال 
في مختلف  اإليكولوجي« موضوعًا معتادًا 

برامج األحزاب السياسية الفرنسية.

االتحاد األوروبي
يـــســـتـــمـــّد حـــــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى األمــــــام« 
برنامجه االنتخابي، بشكل واسع، من رسالة 
ــيـــن الــتــي وّجــهــهــا لهم  مــاكــرون إلـــى األوروبـ
في مــارس/آذار املاضي، والتي تحتوي على 
إشادة بدور االتحاد األوروبي، وما يستطيع 
أن يــقــدمــه لفرنسا وألوروبـــــا، عــلــى أكــثــر من 
صـــعـــيـــد. ويــــرّكــــز الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى »ســيــاســة 
أوروبــــيــــة حــــول الـــلـــجـــوء« تــتــضــمــن »تــشــديــد 
ــــدول  ــى الـــــحـــــدود الــــخــــارجــــيــــة لـ ــلـ املــــراقــــبــــة عـ
االتــحــاد«. كما يركز الــحــزب الــرئــاســي، الــذي 
اتخذ »النهضة« شعارًا له، على تعزيز تيار 
في  األوروبــــي،  لاتحاد  املؤيدين  التقدمين 
مواجهة صعود القومين والشعبوين. وإذا 
كـــان الــتــيــار األخــيــر، الـــذي يــدافــع عــنــه بشكل 
ــنـــي« الــيــمــيــنــي  كــبــيــر حــــزب »الــتــجــمــع الـــوطـ
املــتــطــرف، وبشكل أخــف حــركــة »فــرنــســا غير 
 الحدود الوطنية تحمي 

ّ
الخاضعة«، يرى أن

 الــتــقــدمــيــن مـــن حـــركـــة الــرئــيــس 
ّ
بـــلـــده، فـــــإن

مـــاكـــرون إلـــى الــحــزب االشــتــراكــي وحــلــفــائــه، 
وكذلك اإليكولوجين، يرون أن »أوروبــا هي 

الحامية«.

القضايا الوطنية
 حــــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي« 

ّ
ال غـــرابـــة فـــي أن

التي  الشعارات  عن  يدافع  املتطرف،  اليميني 
ــع الــنــاخــبــن  ضــمــنــت وتــضــمــن لـــه تــعــاطــف ربـ
تقريبًا في مختلف االستحقاقات االنتخابية، 
وال سيما األوروبية، التي حقق فيها اختراقًا 
الشعارات،  كبيرًا عــام 2014. وعلى رأس هــذه 
الــهــجــرة ومــا يعتبره »الــتــهــديــد اإلســامــوي« 
للباد، ليعزز بذلك تقاربه الواضح مع حزب 
الشمال(،  )رابــطــة  اإليــطــالــي  سالفيني  ماتيو 
ــزاب  وفــكــتــور أوربـــــان املـــجـــري )فـــيـــدس(، وأحــ

يمينية أوروبية أخرى.
وفــــي وجــــه مـــن يــطــالــب بــمــزيــد مـــن االنـــدمـــاج 
املتطّرف  اليميني  الــحــزب  يطالب  األوروبــــي، 
»أوروبا األمم«، وهو ما يعني إعادة السيطرة  بـ
ما يعتبره  الوطنية، واستعادة  الحدود  على 
»ســيــادة وطــنــيــة مــســلــوبــة«. إلـــى ذلـــك، يكافح 
الرئيسي  املــعــارضــة  »الــجــمــهــوريــون«، حـــزب 
)يــمــن وســــط(، مــن أجـــل فـــرض بــرنــامــجــه، في 
وقت يرى فيه كثير من الناخبن تشابهًا بينه 
وبن »الجمهورية إلى األمام« الذي وضع على 
رأس قائمته، سيدة آتية من »الجمهوريون«، 
ومن تيار رئيس الوزراء األسبق أالن جوبيه، 
الـــذي كــان غـــادر الــحــزب، وهــي ناتالي لـــوازو. 

لديهم  ليس  »الــجــمــهــوريــون«،  يتمّيز  وحــتــى 
مـــن ســبــيــل إال املـــزايـــدة عــلــى حـــزب »الــتــجــّمــع 
الـــوطـــنـــي« الــيــمــيــنــي املـــتـــطـــّرف الــــذي تتزعمه 
مـــاريـــن لـــوبـــان. ولـــهـــذا الــســبــب اخـــتـــاروا على 
رأس قائمتهم، »الفيلسوف« املحافظ فرانسوا 
كــزافــيــي بــيــامــي، الــــذي انــتــقــد الــكــثــيــرون من 
ــه الــســيــاســي، الــبــعــيــد عن 

َّ
قــيــاديــي حــزبــه خــط

يمن الوسط. وبذلك، لن يجد املراقب صعوبة 
في العثور في الئحة الحزب على شخصيات 
املـــواقـــف حـــول االتــحــاد  مختلفة ومــتــنــاقــضــة 
األوروبـــي، بن دعــم االنــدمــاج األوروبـــي وبن 
التشكيك فــيــه. وفــي بــرنــامــج الــحــزب، تحضر 
الهجرة كما تحضر الحمائية، وأيضًا العودة 
إلـــى إرســــاء الــحــدود الــوطــنــيــة والــتــركــيــز على 

املاضي اليهودي املسيحي ألوروبا.
ـــعـــارض حــركــة »فــرنــســا غير 

ُ
مــن جــهــتــهــا، ال ت

الــخــاضــعــة« الـــيـــســـاريـــة، االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
»أوروبا اجتماعية«، وبإعادة  ولكنها تطالب بـ
التفاوض حول املعاهدات األوروبية التي ترى 
فيها تكريسًا للهيمنة األملانية، وأنها تسلب 
 
ّ
فــرنــســا قـــرارهـــا املــســتــقــل وســيــادتــهــا. كــمــا أن

الوطني،  الحركة تشدد على تشجيع اإلنتاج 
ــادر على  ــــداث تــحــول إيــكــولــوجــي قــ وعــلــى إحـ

خلق دينامية عمل.
أّما يانيك جادو، رئيس قائمة اإليكولوجين، 
فــيــجــد نــفــســه فـــي وضــعــيــة ال ُيــحــســد عليها، 
خــصــوصــًا بــعــد أن نــجــح مـــاكـــرون فــي خطف 
ــعـــد أن  شـــخـــصـــيـــات إيـــكـــولـــوجـــيـــة، وكــــذلــــك بـ
ــدات، عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ تــــجــــّرأ جــــــــادو، ورغـــــــم كــــل املـ
رفــــض أي تــحــالــف مـــع الـــيـــســـار، مـــشـــددًا على 
لـــيـــســـت مـــســـألـــة يـــمـــن أو  أن اإليـــكـــولـــوجـــيـــا 
دعــوة  الرئيسي  برنامجه  فــي  ويظهر  يــســار. 
ــــى »إعــــــــادة تـــأســـيـــس أوروبــــــــا إيــكــولــوجــيــة  إلـ
ــة«. إذ ال يــــرى الــحــزب  ــيــ ومــتــضــامــنــة وفــــدرالــ
 

ّ
إال في ظل لفرنسا  اإليكولوجي من مستقبل 

أوروبا قوية وفدرالية.

»الحزب االشتراكي 
وحركة ساحة عامة«

خـــرج الــحــزب االشــتــراكــي مــن تــجــربــة اليسار 
في السلطة منهكًا ومهّددا في وجوده، بسبب 
االنــقــســامــات وتــعــدد الــتــيــارات داخـــلـــه، وكــان 
تــحــالــفــه مـــع حــركــة »ســـاحـــة عـــامـــة« ضــروريــًا 
للطرفن، ومؤملًا لكثير من االشتراكين الذين 
املثقف  رافائيل غلوكسمان،  رؤيــة  مــن  هــلــوا 

ُ
ذ

الرئيس  والــذي ساند غزو  الليبرالي، سابقًا، 
ــلـــعـــراق،  ــــوش لـ ــركــــي األســــبــــق جـــــــورج بــ ــيــ األمــ
ــتـــرأس الـــائـــحـــة بــــدل شــخــصــيــة اشــتــراكــيــة.  يـ
ويــدافــع الــحــزب وحــلــفــاؤه عــن رؤيـــة أوروبــيــة 
تــقــتــرب مـــن مــوقــف اإليــكــولــوجــيــن املــؤيــديــن 
ــع،  ــراجـ ــان قــــد تـ ــ ــنـــوع مــــن الـــفـــدرالـــيـــة، وإن كـ لـ
االقتصادية.  لليبرالية  انــتــقــاداتــه  عــن   أيــضــًا، 

وإلى جانب هذه األحزاب القادرة على إيصال 
نــــواب إلـــى الــبــرملــان األوروبــــــي، هــنــاك أحـــزاب 
ل 

ّ
أخــرى تــحــاول فعل املستحيل إليــصــال ممث

إلــى هــذه املؤسسة، وعلى رأسها حزب  عنها 
ــقــــّرب مـــؤّســـســـه،  »انـــهـــضـــي فـــرنـــســـا«، الــــــذي تــ
دوبـــون إيــنــيــان، الــقــادم مــن اليمن، مــن الخط 
استمالة  في  أخيرًا  املتطرف، ونجح  اليميني 
أحـــد وجــــوه الــســتــرات الــصــفــراء إلـــى قائمته، 

وهو بنجامان كوشي.
وال تــخــتــلــف مـــواقـــف »انـــهـــضـــي فـــرنـــســـا« عن 
ق األمــر 

ّ
الــوطــنــي«، ســـواء تعل حــزب »التجمع 

ــرد املـــهـــاجـــريـــن الــــســــريــــن، أو  ــ ــ بـــالـــهـــجـــرة وطـ
املشاكل  األوروبــي مسؤولية  االتحاد  تحميل 
كافة التي تعيشها فرنسا. كما أنه ال يتوقف 
إلى  املطالبة باستعادة فرنسا سيادتها،  عن 
جانب مطالبته القوية بإعادة التفاوض حول 

املعاهدات األوروبية.
ومــــن الـــيـــســـار، تـــوجـــد حـــركـــة »أجــــيــــال«، الــتــي 
أســســهــا االشــتــراكــي الــســابــق بــونــوا هــامــون، 
والـــــذي فــشــل فـــي إنـــجـــاز تــحــالــفــات سياسية 
ــة عــامــة«  ــاحــ مــهــمــة مـــع اإليـــكـــولـــوجـــيـــن و»ســ
والشيوعين. وتطمح هذه الحركة، األوروبية 
الهوى، إلى بناء »قوة إيكولوجية ديمقراطية 
واجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة«، فــي إطـــار مــواجــهــة كل 

التيارات الشعبوية والليبرالية والقومية.
أّمـــا الشيوعيون، فهم فــي وضــع صــعــب، وقد 
الــبــرملــان األوروبـــي  ال يوصلون أي نائب إلــى 
ــــات املــــرتــــقــــبــــة. ويــــــدافــــــع يــــان  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي االنـ
بـــروســـا، رئــيــس الئــحــة الــشــيــوعــيــن فـــي هــذه 
االنـــتـــخـــابـــات عـــن بـــرامـــج الـــحـــزب الــتــقــلــيــديــة، 
ــه  الــــتــــقــــشــــف أو رفـــضـ ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ســـــــــواء فــ
»عــدالــة  إلــى  التنافسية«، ودعــوتــه  »أوروبـــا  لــــ
للهيمنة  عـــداءه  يخفي  ال  أنــه  كما  ضريبية«. 
األمـــيـــركـــيـــة املــتــمــثــلــة فـــي »حـــلـــف األطـــلـــســـي«، 
ويــرفــض، بــشــدة، تحميل املــهــاجــريــن »الــذيــن 
فرنسا  مشاكل  بإنسانية«،  استقبالهم  يجب 

واالتحاد األوروبي.
ــزاب مثل  ــ وتـــتـــزاحـــم فـــي أســـفـــل الــتــرتــيــب، أحــ
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن املـــســـتـــقـــلـــن«، الــــذي  ــحــ »اتــ
يترأسه جــان كريستوف الغـــارد، وهــو حزب 
ــدون فـــــي مــجــلــســي  ــ ــديــ ــ وســــطــــي لـــــه نــــــــواب عــ
الشيوخ والنواب، وكان غالبًا ما يتحالف مع 
»الجمهوريون«، قبل أن تجعله مواقف رئيس 
ــر، املـــتـــشـــددة واملـــحـــتـــرســـة من  ــيــ الـــحـــزب األخــ
أوروبا، يتقّدم منفردًا. علمًا أن مواقف الغارد 
ــا سياسية  الــفــدرالــيــة األوروبــيــة مثل »أوروبــ
زعيم  كثيرًا عن مواقف  حقيقية«، ال تختلف 
حزب »الحركة الديمقراطية« فرانسوا بايرو، 

الوسطي اآلخر، واملتحالف مع ماكرون.
ــأتــــي حــــــزب »االتــــــحــــــاد الــشــعــبــي  وأخــــــيــــــرًا، يــ
ــوا  ــســ ــرانــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري«، الـــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه فــ
أسيلينو. ويطالب هذا الحزب بخروج فرنسا 
من االتحاد األوروبــي و»األطلسي« واليورو، 
وهـــي املـــواقـــف الــتــي تجعله قــريــبــًا مــن حــزب 
الذي يتزعمه فلوريان فيليبو،  »الوطنيون«، 
القيادي السابق في »الجبهة الوطنية«، الذي 
»ُصفر  الصفراء،  السترات  قوائم  إحــدى  أقنع 
الــتــي يتزعمها جـــان فــرانــســوا  ومــواطــنــون«، 
االنتخابية.  قائمته  إلى  باالنضمام  بارنابا، 
ويـــحـــظـــى فـــرانـــســـوا أســيــلــيــنــو بـــدعـــم بــعــض 
تــيــارات »الــســتــرات الــصــفــراء«، إذ كــان إيريك 
درووي، أحــد الــوجــوه األكــثــر شهرة فــي هذه 
التعاطف مع أفكار  الحركة، قد عّبر عن نوع 

أسيلينو.
بـــدوره، يحاول جــان الســال، زعيم »لنقاوم«، 
وهو عضو سابق في حزب موديم الوسطي 
وجوه  مع  التفاوض  الديمقراطية(،  )الحركة 
مــن »الــســتــرات الــصــفــراء« لحثهم على دخــول 
قائمته، وهو يطالب بخفض املساهمة املالية 
األوروبـــي وتكريسها  االتــحــاد  فــي  الفرنسية 
ــنــــادي  ــا أنـــــــه يــ ــمــ ــيــــن، كــ ــرنــــســ ــفــ لـــلـــفـــاحـــن الــ

»أوروبا لألمم«. بـ
ــق بــالــيــســار املـــتـــطـــّرف، هــنــاك 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

حزب »كفاح عمالي«، الذي يدافع في برامجه 
ــة، فــــي وجـــــه جــشــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــن الــشــغــيــلــة األوروبـ
ــوازيـــن، وأيـــضـــًا عن  ــبـــورجـ الــرأســمــالــيــن والـ
»أوروبــــــــا شــعــبــيــة«. أّمـــــا »الــــحــــزب املــنــاهــض 
ــّدم لـــانـــتـــخـــابـــات  ــقــ ــتــ ــلــــرأســــمــــالــــيــــة«، فـــلـــم يــ لــ
الصراع  احتدام  ومع  املالية.  بسبب ضائقته 
ــة الــرئــيــســيــة عـــزوف  ــ االنــتــخــابــي، تــبــقــى األزمـ
غــالــبــيــة الــفــرنــســيــن عـــن املـــشـــاركـــة فـــي هــذه 
ــقـــدر مــخــتــلــف اســتــطــاعــات  االنـــتـــخـــابـــات. وتـ

الرأي نسبة هؤالء بنحو 60 في املائة.
االنتخابية،  الحملة  اشــتــداد  من  الرغم  وعلى 
وظــهــور بعض التسريبات عــن مــاض يميني 
متطّرف لرئيسة الئحة حزب »الجمهورية إلى 
األمام«، ناتالي لوازو، فا يزال هذا الحزب إلى 
جانب حــزب مــاريــن لــوبــان يــتــصــدران املشهد 

منذ أسابيع عدة.
ـــمـــت 

ّ
ـــظ

ُ
ــتــــي ن ــات، الــ ــطــــاعــ ــتــ ــــي أحـــــــدث االســ وفــ

يومي 11 و12 مايو املاضين ملركز »هاريس 
انترأكتيف«، تصّدر »التجّمع الوطني« بقيادة 
ـــ22.5 فــي املــائــة، وتـــاه حــزب  مــاريــن لــوبــان، بــ
ماكرون بـ22 في املائة، ليأتي »الجمهوريون« 
ـــ13 فــي املـــائـــة، وأنــصــار  فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة بــ
املائة،  بـــ10 في  الرابعة  املرتبة  ميانشون في 
ثّم اإليكولوجيون بـ7 في املائة، واالشتراكيون 
ــّم »انــهــضــي  ــ وحـــلـــفـــاؤهـــم بــــــــ4.5 فــــي املــــائــــة، ثـ
ـــ2.5 في  ـــ3.5 فــي املــائــة، و»أجــيــال« بـ فرنسا« بـ
بأكثر من  الشيوعيون  املــائــة، فيما ال يحظى 

2.5 في املائة.

8
سياسة

املتعدد.  اليسار  جمهور  هو  االستطالعات،  بحسب  األكــبــر،  املــتــردد  يبقى 
لــوك ميالنشون )الـــصـــورة(، زعــيــم »فرنسا غير  لــهــذا السبب، نــاشــد جــان 
الخاضعة«، هذا الجمهور غير املبالي، املشاركة بكثافة في التصويت، ليس 
فقط على االتحاد األوروبي، ولكن أيضًا على فرنسا. وتشير االستطالعات 
إلى أّن جمهور اليمني الكالسيكي واالجتماعيني الديمقراطيني أكثر رغبة في 

املشاركة في االنتخابات، إلى جانب اليمني املتطرف.

طالب عضوان في مجلس الشيوخ ونائبان والوزير اليميني السابق فريديريك 
لوفيبور بتشكيل لجنة تحقيق حول عالقات بني التجمع الوطني وستيف 
بانون )الصورة(، مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب السابق. وجاءت 
الدعوة، على خلفية بث تقرير على قناة »فرانس 2« َيظهر فيه املسؤوالن 
في التجمع الوطني، لوي أليوت وجيروم ريفيير، وهما يقترحان على بانون 

حضور اجتماعات منتظمة بني مارين لوبان ومسؤولني فرنسيني كبار.

ــوغـــوف« الــبــريــطــانــيــة، نــشــرتــه وكــالــة »آكـــي«  كــشــف اســتــطــالع ملــؤســســة »يـ
اإليطالية، أمس االثنني، أن »43 في املائة من املواطنني األوروبــيــني يــرون أن 
تصاعد األحزاب الشعبوية يمثل تهديدًا لعمل االتحاد األوروبي«. وُسّجلت 
النسبة األعلى من »القلقني« جراء تصاعد الشعبوية في أملانيا بنسبة 56 في 
املائة، تليها السويد بنسبة 48 في املائة، كما يبدي 33 في املائة من املجريني 

و36 في املائة من اإليطاليني قلقهم أيضًا.

ميالنشون 
يحّض اليسار 

الالمبالي

بانون متهٌم 
بدعم لوبان 

وحزبها

قلق عام من 
الشعبوية في 

ألمانيا والسويد

انطلقت الحملة االنتخابية الرسمية لألحزاب الفرنسية التي تخوض االنتخابات البرلمانية األوروبية، أمس االثنين، في سباٍق محموم 
للظفر بالتمثيل األوسع من بين 79 مقعدًا أوروبيًا مخصصًا لفرنسا. مع العلم أن الصراع الحزبي بدأ مبكرًا، في الشهر الماضي، 

وسط برامج وتحالفات متداخلة بين األحزاب حول مختلف القضايا

)Getty( حزبا لوبان وماكرون يتنافسان على المرتبة األولى وفق االستطالعات

■  يقّدم كل من األحزاب القوية الئحة تتكون من 79 مرشحًا أوروبيًا 
     وتحضر »اإليكولوجيا« بقوة في البرامج السياسية الفرنسية

■  يدافع »االشتراكي« وحلفاؤه عن رؤية تقترب من موقف 
     البيئيين المؤيدين لنوع من الفدرالية
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