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للحديث تتمة...

انقالب حفتر
تدل التطورات في ليبيا، على عودة رهان خليفة حفتر على الحل العسكري بدعم 
تشهدها  التي  المعارك  في  الروس  »فاغنر«  لمرتزقة  واضح  بروز  مع  حلفائه،  من 
طرابلس، ووسط تشكيك روسي في مؤتمر برلين المزمع عقده حول الملف الليبي، 

وذلك بعيد االتفاقين األمني والبحري بين تركيا وحكومة السرّاج

طرابلس ـ العربي الجديد

ــام مـــغـــامـــرة دمــويــة  ــ تـــبـــدو لــيــبــيــا أمـ
جديدة للواء املتقاعد خليفة حفتر، 
ــام األخــيــرة إلــى  الـــذي اتــجــه فــي األيــ
العاصمة  عــلــى  الــعــســكــريــة  حملته  تصعيد 
ــلـــس، خــصــوصــا بــعــد تــوقــيــع حــكــومــة  ــرابـ طـ
ــّراج  ــ ــــسـ ــز الـ ــائــ الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي بــــرئــــاســــة فــ
أيــام،  اتفاقني، أمني وبــحــري، مــع تركيا قبل 
وهو ما يبدو أنه كان دافعا لحلفاء حفتر إلى 
إلــى مــحــاولــة الحسم  الــعــودة  تشجيعه على 
الــعــســكــري، فـــي ظـــل مـــواقـــف واضـــحـــة لـــدول 

أوروبية خصوصا، من االتفاقني.
ويــتــرافــق ذلـــك مــع دعـــم عــســكــري واضــــح من 
أكــان  دول عــربــيــة وغــربــيــة ملليشيات حــفــتــر، 
بــالــســاح، وخــصــوصــا مــن مصر واإلمــــارات، 
أو حــتــى بــاملــقــاتــلــني كــمــا فـــي وضــــع روســيــا 
ــئـــات مـــن مـــرتـــزقـــة »فــاغــنــر«  ــلـــت املـ الـــتـــي أرسـ
للقتال إلى جانب املليشيات، بالتوازي مع ما 
الجديد«  لـ«العربي  كانت مصادر قد كشفته 
ــعــــاون بــــني حــفــتــر وإســـرائـــيـــل،  ــرًا عــــن تــ ــيــ أخــ
لتدريب عناصر  وإرســال األخيرة مسؤولني 
املليشيات، بما يجعل هذه األطراف العربية 
والغربية مسؤولة عن الدماء الليبية، في ظل 
تجاهلها لقرارات األمم املتحدة بمنع تسليح 
األطراف املتقاتلة، ورفض االعتراف بحكومة 
 شرعية وحيدة، في ظل حديث 

ً
السّراج حكومة

الــســّراج من  إيطالية إلجـــاء  عــن تحضيرات 
انــزالق الوضع امليداني أكثر.  ليبيا في حال 
كذلك تغيب كل املؤشرات على حل سياسي 
قريب، خصوصا أن مؤتمر برلني الذي سعت 
السلطات األملانية إلى عقده في هذا السياق، 

تأجل ويواجه انتقادات روسية.
ــي جــــديــــد الـــــتـــــطـــــورات الـــلـــيـــبـــيـــة، تـــضـــّج  ــ ــ وفـ
أرجـــــاء طــرابــلــس مــنــذ أربـــعـــة أيــــام بــأصــوات 
اشتعلت  الــتــي  الثقيلة  واألســلــحــة  املــدفــعــيــة 
بــهــا جــبــهــات الــقــتــال جــنــوبــي الــعــاصــمــة، وال 
ســيــمــا فـــي مـــحـــوري الـــيـــرمـــوك والـــخـــاطـــات، 
أقرب محاور القتال إلى قلب طرابلس. وأكد 
املتحدث باسم مكتب اإلعام الحربي لعملية 
»بـــركـــان الــغــضــب« الــتــابــع لــلــجــيــش بــقــيــادة 
ــدنـــي، لـــ«الــعــربــي  حــكــومــة الـــوفـــاق، مــحــمــد املـ
ــدات الــجــيــش تــمــكــنــت من  ــ الـــجـــديـــد«، أن وحــ
في  للتقدم  حفتر  مليشيات  مــحــاوالت  صــّد 
مــحــوري الــخــاطــات والــيــرمــوك، مــشــيــرًا إلــى 
املــدفــعــيــة بشكل  املــلــيــشــيــات اســتــخــدمــت  أن 
كثيف وعشوائي. وحول ما أعلنته مليشيات 
ها عمليات قتالية 

ّ
حفتر أمس السبت، من شن

»عـــلـــى تـــخـــوم مــنــطــقــة أبــــو ســلــيــم والــطــريــق 

الــفــرنــاج والهضبة  الـــذي يـــؤدي إلــى مناطق 
ــــاح الــــديــــن«، نــفــى املـــدنـــي تــلــك األنـــبـــاء،  وصـ
موضحا أن مناطق اليرموك والخاطات هي 
األكــثــر اشــتــعــااًل، وهــي مسرح كــّر وفــّر بحكم 
اشتداد املعارك، لكنه أكد أن مليشيات حفتر 
لــم تتمكن مــن إحـــراز أي تــقــدم يــذكــر. وأشــار 
املدني إلى أن وحــدات الجيش تمكنت خال 
الساعات املاضية من »تدمير عدد من اآلليات 
واملــــدرعــــات اإلمـــاراتـــيـــة بــالــهــاون واملــدفــعــيــة 
الــثــقــيــلــة«، مــؤكــدًا أن مــحــاور الــقــتــال ال تــزال 
تستقبل تعزيزات عسكرية تصل تباعا لدعم 

وحدات الجيش في مواقعها.
الـــلـــيـــبـــي، مــحــيــي  الـــعـــســـكـــري  الــخــبــيــر  ورأى 
الجديد«،  لـ«العربي  زكــري، في حديث  الدين 
أن »اعـــتـــمـــاد املــدفــعــيــة ســـاحـــا أســاســيــا في 
املــعــركــة هـــذه األيــــام، يــشــي بـــأن حفتر يــعــّول 
عليها«، الفتا إلى أن بصمات مرتزقة فاغنر 
املوجهة  املدفعية  باستخدام  واضحة  كانت 
والقناصات، كذلك فإن اإلمــارات حاضرة في 

أرض املعركة من خال الطيران املسّير.
العسكرية  الــقــيــادة  أعــلــنــت  ذلـــك فيما  يــأتــي 
األميركي  الجيش  أن  أفريقيا  في  األميركية 
دفـــاعـــات جــويــة روســيــة أسقطت  أن  يعتقد 
ــقــدت 

ُ
ــرة األمـــيـــركـــيـــة املـــســـيـــرة الـــتـــي ف ــائـ ــطـ الـ

قـــرب طــرابــلــس الــشــهــر املـــاضـــي. وقــــال قائد 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
أن  يعتقد  إنـــه  تــاونــســنــد،  الــجــنــرال ستيفن 
مـــن كــــان يـــديـــر الـــدفـــاعـــات الــجــويــة فـــي ذلــك 
أنــهــا طــائــرة أميركية  الــوقــت »لــم يكن يعلم 
النار عليها«. وأضاف  مسّيرة عندما أطلق 
ــرز« مـــن دون  ــتــ ـــ«رويــ تــاونــســنــد فـــي بـــيـــان لــ
أن يــخــوض فــي تــفــاصــيــل: »لــكــنــه يعلم اآلن 
بالتأكيد ويــرفــض إعــادتــهــا. هــو يــقــول إنــه 
ال يــعــلــم مــكــانــهــا، لــكــنــنــي ال أصـــــدق هــــذا«. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة  مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال املـ

التقييم  إن  كـــارنـــز،  كــريــســتــوفــر  الــكــولــونــيــل 
ــم ُيـــكـــشـــف عـــنـــه مــــن قــبــل  األمـــيـــركـــي الــــــذي لــ
يخلص إلى أن من كانوا يديرون الدفاعات 
أنباء إسقاط الطائرة  الجوية عندما وردت 
املــســّيــرة يـــوم 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
كانوا إما متعاقدين عسكريني خاصني من 
روسيا، أو »الجيش الوطني الليبي« )التابع 
لحفتر(. وأضاف كارنز أن الواليات املتحدة 
الــدفــاعــات الجوية  تعتقد أن مــن كــان يــديــر 
بعدما  األميركية  الطائرة  على  الــنــار  أطلق 

»ظن على سبيل الخطأ أنها طائرة مسّيرة 
قــال مسؤول في حكومة  فيما  للمعارضة«. 
الوفاق الوطني لـ«رويترز« إن مرتزقة روسا 
هــم املــســؤولــون فــي مــا يــبــدو. ونقلت وكالة 
»رويــتــرز« عــن متعاقد روســـي حــالــي وآخــر 
ســـابـــق إن مــلــيــشــيــات حــفــتــر حــصــلــت على 
دعـــم بـــري مـــن بــضــع مــئــات مـــن املــتــعــاقــديــن 
الــعــســكــريــني الــخــاصــني الــتــابــعــني ملجموعة 

روسية منذ سبتمبر/ أيلول. 
الــضــوء على دور  الواقعة  هــذه  ط مثل 

ّ
وتسل

موسكو القوي على نحو متزايد في ليبيا، إذ 
تتزايد األنباء عن مشاركة مرتزقة روس في 

القتال إلى جانب مليشيات حفتر. 
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، قـــــــالـــــــت صـ
األجنبي  الدعم  إن  اإليطالية  »الريبوبليكا« 
قد يمّكن حفتر من تحقيق مكاسب، حتى وإن 
لم يستطع حسم املعركة. ونقلت عن مسؤول 
فــي إحـــدى وكــــاالت املــخــابــرات اإليــطــالــيــة، لم 
تــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن حــفــتــر »أصـــبـــح قـــادرًا 
تماما على الفوز في املعركة العسكرية التي 
قد تكون غير حاسمة«. وأوضح املسؤول أن 
السّراج حتى من  املعركة قد »تطيح حكومة 

دون السيطرة على طرابلس«.
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــن مـ ــ كــــذلــــك نـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـ

وزارة الــدفــاع اإليــطــالــيــة أنـــه ُوضــَعــت خطط 
إجــــــــاء طـــــارئـــــة، لـــيـــس فـــقـــط لـــلـــعـــامـــلـــني فــي 
الــســفــارة اإليــطــالــيــة فـــي طــرابــلــس، بـــل حتى 
نفسه  الــســّراج  فــائــز  الليبي  الــــوزراء  لرئيس 
وألهـــم املــســؤولــني فــي حكومة الــوفــاق الذين 
ــالـــت تلك  ــاك. وقـ ــنـ ــد يــتــعــرضــون لــلــخــطــر هـ قـ
املصادر إن »القوات الجوية اإليطالية لديها 

خطط جــاهــزة، ولــهــذا فهي تعمل باستمرار 
عــلــى مــراقــبــة مــســرح املــعــركــة حـــول طرابلس 

باستخدام الطائرات املسّيرة«.
ــن مــحــلــلــني  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــقـ ــ وأشـــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة نـ

إيــطــالــيــني، إلـــى أن طــبــيــعــة الـــدعـــم الــــذي كــان 
يحصل عليه حفتر قد تغّير، وأدى ذلك إلى 
»فباإلضافة  العسكرية،  مخططاته  تحسني 

إلى الدعم املصري واإلماراتي، يحظى حفتر 
املرتزقة  اآلن بدعم حاسم من قبل مئات من 
بالتأكيد في إسقاط  الذين ساهموا  الــروس 
واإليطالية  األميركية  املسّيرتني  الطائرتني 

قبل أسبوعني في سماء ليبيا«.
وحسب الصحيفة اإليطالية، فإن الروس إلى 
جــانــب الــجــيــش املــصــري ســاهــمــوا أيــضــا في 
واقعية  أكــثــر  العسكرية  حفتر  عملية  جــعــل 
ــقـــال إن حــفــتــر ال يــســتــطــيــع  »فـــمـــنـــذ أشـــهـــر يـ
الــســيــطــرة عــلــى عــاصــمــة يسكنها مــا يــقــارب 
ــة مـــايـــني نـــســـمـــة«. لـــكـــن حـــفـــتـــر، وفــقــا  ــعــ أربــ
لــلــمــصــادر نــفــســهــا، ال يــريــد الــســيــطــرة على 
طرابلس، بل إطاحة حكومة السّراج بإجباره 
آلية في األمــم املتحدة  على الهروب وتفعيل 
ملا  الحكومة. ووفــقــا  تلك  عــن  الشرعية  لــنــزع 
املــخــابــرات  فــي  تنقل الصحيفة عــن مــصــادر 
اإليطالية، إن عدد الروس أقل من ألف عنصر. 
لكن حسب تقديرات أخرى، يصل عدد هؤالء 

إلى ألفي عنصر.
وتــــقــــول الـــصـــحـــيـــفـــة إن الـــعـــنـــصـــر الـــحـــاســـم 
على  السيطرة  هــو  القائمة  املــعــركــة  فــي  اآلن 
ــال الــــجــــوي. وأعـــلـــنـــت مــلــيــشــيــات حفتر  املـــجـ
فـــي 20 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، 
الــطــائــرة اإليطالية املــســّيــرة في  بعد إســقــاط 
سماء مدينة ترهونة، فرض حظر جوي في 
توافر صواريخ  وقد يسمح  سماء طرابلس. 
املرتزقة  لــدى  للطائرات  املــضــادة  »ستينغر« 
الروس لطائرات حفتر بالتحليق بحرية في 

سماء العاصمة.
فــي غــضــون ذلـــك، دخــلــت حــّيــز التنفيذ أمس 
مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وحكومة 
الـــســـّراج بــشــأن تــحــديــد مــجــاالت الصاحية 
البحرية في البحر األبيض املتوسط. ونشرت 
الجريدة الرسمية للدولة التركية، في عددها 
الصادر أمس، املصادقة على مذكرة التفاهم 

بني تركيا وحكومة الوفاق.
ــلــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب  ــتـــه، أعــ مــــن جـــهـ
ــاٍر على  طــيــب أردوغـــــــان، أمــــس، أن الــعــمــل جــ
بــني تركيا وليبيا، وأن  بــحــري  تــدشــني خــط 
ــل إلــى  رِســ

ُ
نــص االتــفــاق املــبــرم بــني الــبــلــديــن أ

األمـــم املــتــحــدة. وقـــال فــي كلمة ألــقــاهــا أمــس 
في  والتنمية«  »العدالة  اجتماع حزبه  خال 
حقوقها  »ستستخدم  تركيا  إن  إســطــنــبــول، 
النابعة من القانون البحري الدولي والقانون 

الدولي في البحر املتوسط حتى النهاية«.
ســيــاســيــا، يــبــدو أن مــســار مــؤتــمــر بــرلــني ال 
مــرة،  مــن  أكثر  د، بعد تأجيله  يــزال غير معبَّ
لــيــصــبــح املـــوعـــد املــفــتــرض لــعــقــده هـــو شهر 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــقــبــل. ووّجــــه وزيــر 
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي الفــــروف، أمس 
برلني.  مؤتمر  إلــى  انــتــقــادات  الجمعة،  األول 
وقال من روما: »فاجأني عدم دعوة األحزاب 
الليبية ودول الجوار إلى مؤتمر برلني، وهو 
بـ«مبادرة«  مرحبا  ضائعة«،  فرصة  بالتالي 
األملانية أنجيا ميركل. وأضاف:  املستشارة 
»آمل أن نحرز تقدما في املستقبل مع مقاربة 
أكثر شمولية«. وفي وقت سابق أعلن الفروف 
ــع نــظــيــره  ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــ فــ
له  »أي طــرف  أن  مايو  لويجي دي  اإليطالي 
صلة بليبيا وأيضا باالتحاد األفريقي الذي 
بقي با سبب بعيدًا عن مؤتمر برلني يجب 

ُ
أ

ــع في  ــه«. وقــــال الفــــــروف: »الـــوضـ ــيـ دعـــوتـــه إلـ
ــدًا، ألن هــنــاك جــهــات عــديــدة  ليبيا مــعــقــد جــ
الــوضــع« في  دخــيــلــة«، مشيرًا إلــى »هشاشة 
الباد. ووصف الفروف بـ«الشائعات« األنباء 

عن وجود مرتزقة روس في ليبيا.

عبسي سميسم

بعد هدوء وتيرة املعارك التي 
تخوضها قوات النظام السوري 

والتي كانت تترافق عادة مع حمالت 
تعفيش لكل املناطق التي تدخلها 

هذه القوات واملليشيات املرافقة 
لها، انتقل عناصر تلك القوات إلى 

أساليب جديدة بديلة للتعفيش 
الذي لم يعد متاحًا كثيرًا خالل 

الفترة األخيرة، تقوم على البحث 
عن بيوت معارضني ضمن مناطق 
سيطرة النظام واالستيالء عليها، 
إما بهدف ابتزاز أصحابها بمبالغ 
تعادل أكثر من نصف قيمة املنزل، 

أو تحويل ملكيتها بطرق ملتوية من 
اسم صاحبها إلى اسم املتنفذ الذي 

استولى عليها.
في مدينة دمشق ينشط هذا النوع 

من عمليات سلب البيوت في مناطق 
جري قوات 

ُ
السكن العشوائي. وت

النظام ومليشيا »الدفاع الوطني« 
بالتعاون مع السماسرة وموظفي 
مديريات املصالح العقارية، عملية 

فرز للبيوت املشيدة في مناطق 
السكن العشوائي، لكون ملكياتها 

غير مسجلة نظاميًا، بسبب 
تشييدها خارج املخطط التنظيمي، 

ويعمدون إلى االستيالء على املنازل 
التي غادر أصحابها البلد. وفي 

محيط مدينة دمشق توجد مئات 
آالف البيوت املبنية على الشيوع 

خارج املخطط التنظيمي، كذلك فإن 
عشرات اآلالف من سكان محيط 

دمشق هجروا بيوتهم خالل 
سنوات الثورة، إضافة إلى تعّرض 

قسم من هذه البيوت لتدمير جزئي 
في املناطق التي شهدت اشتباكات، 
األمر الذي أعطى فرصة للمتنفذين 

من قوات النظام واملليشيات 
املوجودة في املنطقة للقيام بعملية 

مسح للبيوت التي غادرها أصحابها 
واالستيالء عليها بحسب الوضع 

القانوني للمنزل.
ففي مناطق السكن العشوائي، 
ت ملكيتها من 

َ
ت بِّ

ُ
توجد بيوت ث

خالل املحاكم ضمن »دعوى تثبيت 
بيع«، وهي بيوت يستطيع صاحبها 

إثبات ملكيتها من خالل املحكمة، 
وبالتالي يكون االستيالء على هذا 
النوع من البيوت من خالل وضع 

اليد عليها واالدعاء بدفع مبالغ 
خيالية إلصالحها، وبالتالي على 

صاحب املنزل دفع املبلغ الذي 
يحدده املتنفذ إلخالئه.

أما النوع اآلخر من امللكيات، وهو 
الذي يحصل من خالل عقد بيع 
قطعي من دون تثبيت بيعه لدى 

املحاكم، فهو يشكل فرصة كبيرة 
للمتنفذين لالستيالء على املنزل 
نهائيًا، إذ يحرر املتنفذ عقد بيع 

 باسمه من 
ً
باسمه ويسّجله أصوال

دون أن يتمكن صاحبه األساسي 
من القيام بأي إجراء يمنع عملية 
االستيالء على بيته. هناك آالف 

ولي عليها وُسلَبت 
ُ
املنازل التي است

من أصحابها، من دون أن تثار هذه 
القضايا على مستوى املنظمات 
الحقوقية أو املجتمع الدولي الذي 

يرى أن هناك أولويات أكثر إلحاحًا.
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وعربي 

لحسم اجتياح 
طرابلس

الحدث

طهران ـ العربي الجديد

أفـــرجـــت إيـــــــران، أمــــس الـــســـبـــت، عـــن مــواطــن 
أميركي من أصل صيني كانت قد احتجزته 
وذلــك  بالتجسس،  اتهم الحقا  ثــم   2016 فــي 
ــمـــت بـــوســـاطـــة  فــــي صـــفـــقـــة مــــع واشــــنــــطــــن تـ
ســويــســريــة، وتــضــمــنــت كــذلــك إطــــاق ســراح 

األكاديمي اإليراني مسعود سليماني.
وجاء اإلعان عن الصفقة في تغريدة لوزير 
الــخــارجــيــة اإليــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
مـــن زيــــوريــــخ الــســويــســريــة، فـــي تـــغـــريـــدة له 
ــداء ألن  ــ ــعـ ــ ــلـــى »تــــويــــتــــر«، جـــــاء فـــيـــهـــا: »سـ عـ
الــبــروفــيــســور مــســعــود ســلــيــمــانــي والــســيــد 
شي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا. 
نشكر جميع من شــارك في األمــر خصوصا 

السفارة السويسرية«.
مــن جــانــبــه، أكـــد الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب أنــه تــم بالفعل اإلفـــراج عــن األميركي 
املــســجــون فــي إيــــران. وقـــال تــرامــب فــي بيان: 
»بعد أكثر مــن ثــاث ســنــوات مــن سجنه في 
ــران، وانــــغ عــائــد إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة«.  ــ إيـ
مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  كتب  كذلك 
بومبيو، في تغريدة، أن وانغ في طريقه إلى 
ــه »تـــم احــتــجــازه بناء  الـــواليـــات املــتــحــدة وأنـ
على اتهامات واهية في إيــران ملا يزيد على 
ثـــاث ســـنـــوات«، مضيفا أنـــه »ســيــرى قريبا 

زوجته وابنه، اللذين اشتاقا إليه كثيرًا«.
وتـــابـــع فـــي تـــغـــريـــدة الحـــقـــة: »لــــن يـــهـــدأ لنا 
بـــال حــتــى نــعــيــد كـــل املــواطــنــني األمــيــركــيــني 
إيــران وفي أي مكان بالعالم«،  املعتقلني في 
قبل أن يتوجه بالشكر للحكومة السويسرية 
ــن األمـــيـــركـــي، من  ــواطــ لــتــســهــيــلــهــا عـــــودة املــ
دون أن ينسى التعبير عن إشــادة واشنطن 

بتعاون الحكومة اإليرانية في هذا الشأن.
كما نقلت صحيفة »نيويورك تايمز«، أمس، 
عن مصدرين مسؤولني أميركيني قولهما إن 

الجزائر ـ عثمان لحياني

انـــطـــلـــقـــت، أمـــــس الـــســـبـــت، رســـمـــيـــا، عــمــلــيــات 
ــة  ــيــ الــــتــــصــــويــــت فــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســ
ــز  ــراكــ الــــجــــزائــــريــــة، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا فـــتـــحـــت املــ
الخارج  في  البلد  لهذا  التابعة  الدبلوماسية 
في  املقيمة  الجزائرية  الجاليات  أمام  أبوابها 
االغتراب، لإلدالء بأصواتها، واختيار رئيٍس 
الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  حكم  بعد  للباد 
بقي في السلطة 20 عاما، ووسط رفض شعبي 
متواصل لهذا االستحقاق، وتوالي املطالبات 
بــمــقــاطــعــتــه. وفـــي تــصــريــح صــحــافــي لـــه، أكــد 
رئيس السلطة الوطنية املستقلة لانتخابات، 
محمد شرفي، »جاهزية السفارات الجزائرية 
باملائة«  مــائــة  العالم  مــدن  عبر  والقنصليات 
ــلـــيـــة االنــــتــــخــــابــــيــــة لــلــجــالــيــة  النـــــطـــــاق الـــعـــمـ
الجزائرية املقيمة بالخارج، فيما بدأت مراكز 
الجزائر  وقنصليات  ســفــارات  فــي  التصويت 
بــالــخــارج، صباح أمــس السبت، فــي استقبال 
املــصــوتــني الخــتــيــار الــرئــيــس املــقــبــل فــي إطــار 
الجولة األولى من انتخابات الرئاسة. وأوضح 
شرفي أن »ما يقارب 915 ألف ناخب جزائري 
الدبلوماسية  املـــراكـــز  مــســتــوى  عــلــى  ســجــلــوا 
يقطنون  غالبيتهم  الــخــارج،  فــي  والقنصلية 
فـــي فــرنــســا الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا أغـــلـــب مــراكــز 
ويتنافس  الــعــالــم«.  فــي  الجزائرية  التصويت 
الجزائرية خمسة  الرئاسية  االنتخابات  على 
مرشحني، هم رئيسا الحكومة السابقان عبد 
املجيد تبون وعلي بن فليس، ورئيس »جبهة 
العام  واألمــني  بلعيد،  العزيز  عبد  املستقبل« 
الــديــمــقــراطــي عز  الــوطــنــي  بــالــنــيــابــة للتجمع 
الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني 
عــبــد الـــقـــادر بــن قــريــنــة.  إلـــى ذلــــك، وفـــي إطــار 
تواصل الدعوات ملقاطعة »الرئاسيات«، أصدر 
عـــدد مــن الــصــحــافــيــني واملــثــقــفــني الــجــزائــريــني 
أعــربــوا فيه عــن رفضهم  السبت،  أمــس  بيانا، 

اإلدارة األميركية عبر األوروبيني  سرية من 
تدعو إلى التفاوض، وفيما لم يسم روحاني 
هــذه األطــراف األوروبــيــة، إال أن ظريف أعلن 
الحــقــا أن مــعــظــم الــرســائــل تــتــلــقــاهــا طــهــران 
عبر السويسريني. كما أعلن املتحدث باسم 
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة عــبــاس مــوســوي، عبر 
أفرجت  واشنطن  أن  »تليغرام«،  على  قناته 
عن سليماني املعتقل لديها منذ أكثر من عام 
على خلفية اتهامه بااللتفاف على العقوبات 
األميركية. وذكــر موسوي أن عملية اإلفــراج 
عن املواطن اإليراني جاءت بتعاون الحكومة 
السويسرية، قائا إن سليماني سيعود إلى 
املقبلة. وأكد املتحدث  باده خال الساعات 
اإليراني أن إفراج إيران عن املواطن األميركي 
جاء بقرار من املجلس األعلى لألمن القومي 
وموافقة السلطات القضائية واألمنية، قائا 
إن وانغ »كان معتقا بجرم التجسس وكان 
ــران«. ووانــغ  إيـ فــي  يقضي فترة محكوميته 
 2017 عام  اعتقلته طهران  أميركي  أكاديمي 
التجسس، وحكمت عليه  بتهمة  في طهران 
بالسجن لعشر  اإليرانية  القضائية  السلطة 

سنوات.
استئناف  املــتــبــادل  اإلفــــراج  عملية  وتكشف 
مـــفـــاوضـــات ســـريـــة بـــني طـــهـــران وواشــنــطــن 
بــوســاطــة ســويــســريــة خـــال الــفــتــرة األخــيــرة 
روحاني،  أعلن  السجناء، حيث  تبادل  حول 
املـــاضـــي، عن  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  خــــال 
إجراء مفاوضات ملرة واحدة مع إدارة ترامب 
حول تبادل سجناء، إال أنه قال إنها لم تصل 
اســتــعــداد  هــنــاك  »كـــان  إلـــى نتيجة، مضيفا: 
ــفـــاوضـــات ثـــانـــيـــة، لــكــن واشـــنـــطـــن طــرحــت  ملـ

شروطا غير مقبولة بالنسبة إلينا«.
وسليماني عالم إيراني بــارز في علوم الدم 
ــــوات تــابــعــة  والـــخـــايـــا الــجــذعــيــة اعــتــقــلــتــه قـ
»إف  األميركي  الفيدرالي  التحقيقات  ملكتب 
بي آي« في 7 أكتوبر 2018، داخل املطار فور 

ــــي، بــلــدنــا عـــزيـــز يــســتــحــق األفــضــل  ــــاقـ واألخـ
وشعبنا يرفض أن يهان مرة أخــرى«، وجدد 
املــوقــعــون رفضهم مــا وصــفــوه بـــ«خــيــار األمــر 
الواقع«، داعني إلى »الحكمة والروية للخروج 

من هذا الوضع املتأزم«.
واملثقفني  الصحافيني  مــن  عــدد  البيان  ووقــع 
والكتاب املعروفني في الجزائر، بينهم الروائي 
املعروف أمني الزاوي، وزوجته الكاتبة ربيعة 
جلطي، والكاتب الصحافي أحميدة عياشي، 
والــصــحــافــي حــمــيــد غــمــراســة، والــكــاتــب عبد 
ــيـــر فــــي الـــســـيـــاســـات  ــبـ الـــــــــرزاق بـــوكـــبـــة، والـــخـ
الثقافية عمار كساب، واملخرج حسني سعدي، 
ــــدد آخــــر من  والـــشـــاعـــر عــبــد الـــلـــه الـــهـــامـــل، وعـ

األسماء الصحافية والثقافية.
والصحافيني  املثقفني  مــن  مجموعة  وكــانــت 
واألساتذة الجامعيني في الجزائر قد أصدرت 
األول  تشرين  نوفمبر/   26 فــي   

ً
مماثا بيانا 

املــاضــي، أعــلــنــوا فيه رفضهم النــتــخــابــات 12 
الــســلــطــة  كـــانـــون األول، مــطــالــبــني  ديــســمــبــر/ 

املواطن األميركي انتقل من طهران إلى مدينة 
زيـــوريـــخ، مــشــيــرة إلـــى أن وانــــغ الــتــقــى بعد 
وصــولــه إلــى املــديــنــة مــع املــبــعــوث األميركي 

الخاص للشأن اإليراني برايان هوك.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي 
رفـــض الــكــشــف عــن هــويــتــه، قــولــه إن طــهــران 
للسجناء،  تــبــادل  بعملية  قامتا  وواشــنــطــن 
مــؤكــدًا أن »ال مــؤشــر عــلــى وجـــود املــزيــد من 
الــــطــــرفــــني«. إال أن وجــــود  بــــني  املــــفــــاوضــــات 
ظــريــف وهـــوك فــي ســويــســرا يثير تــســاؤالت 
عما إذا كانت هناك مفاوضات غير مباشرة 
بــني إيـــران والـــواليـــات املــتــحــدة، حيث كشف 
الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي حــســن روحــــانــــي، خــال 
ــبـــوع املـــاضـــي، أن بــــاده تــلــقــت رســائــل  األسـ

إياها  واصــفــني  الرئاسية،  لانتخابات  الــتــام 
بأنها »نسخة كرنفالية رديئة« الستحقاقات 
ســابــقــة شــكــل فــيــهــا الــتــزويــر الــعــنــوان األبــــرز. 
ــد الــبــيــان »انـــحـــيـــاز« مــوقــعــيــه إلـــى »صــف  وأكــ
الشعب واملطالب املشروعة للحراك الشعبي«. 
وقال »نحن إعاميون ومثقفون نضم صوتنا 
إلى صوت شعبنا الذي هو مصدر السلطات، 
ونــنــحــاز إلــــى مــطــلــبــه األســـاســـي فـــي الــحــريــة 
إلى نظام  الجذري، وذلك باالنتقال  والتغيير 
جديد بطرق سلمية وأسلوب سلس من خال 

انتخابات رئاسية حقيقية«.
الــتــغــيــيــر السياسي  الــبــيــان أن »هــــذا  واعــتــبــر 
 القطيعة مــع كل 

ّ
ال يــمــكــن أن يــتــم إال فــي ظـــل

ــــن االســــتــــقــــال إلـــى  ــــات املــــرســــخــــة مـ ــــارسـ ــمـ ــ املـ
 
ً
ــيـــوم، والـــتـــي كــانــت فـــي كـــل مـــرة دائـــمـــا أداة الـ

ملصادرة خيار الشعب الحر«. ووصف البيان 
االنتخابات الرئاسية املرتقبة الخميس املقبل 
بــأنــهــا »نــســخــة كــرنــفــالــيــة مــكــررة ورديـــئـــة ألم 
الــخــطــايــا، الـــتـــزويـــر االنــتــخــابــي والــســيــاســي 

ــي األمــيــركــيــة. وأعــلــنــت  ــ وصــولــه إلـــى األراضـ
وقت  في  اإليرانية  مــدرس«  »تربيت  جامعة 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ ــــى الـ ــافـــر إلـ ــــه سـ ســــابــــق، أنـ
بـــدعـــوة مـــن مستشفى »مـــايـــو كــلــيــنــيــك« في 
ــة مــيــنــيــســوتــا، إلجـــــراء  ــواليــ روتـــشـــيـــســـتـــر بــ
بــحــوث تخصصية فــي إطـــار زمــالــة بحثية، 
العالم  ارتكبها  الــتــي  »الجريمة  أن  معتبرة 
اإليــرانــي تتمثل بأنه قــّدم طلبا لــشــراء مــادة 
فحوص  في  باسمه الستخدامها  كيميائية 
ــّدم طلبا  الــــدم. لــم يــشــتــِر املــــادة بنفسه، بــل قـ

بشأنها. وهو سبب مضحك جدًا العتقاله«.
وخال مايو/أيار املاضي، بثت قناة »بي بي 
سي« الناطقة باللغة الفارسية، تقريرًا بشأن 
ــرانـــي واثــنــني مــن طابه  اعــتــقــال الــعــالــم اإليـ
اإليــرانــيــني املــقــيــمــني فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
قائلة إن الطالبني أفرج عنهما مقابل كفالة 
 عـــن مــصــادر 

ً
مــالــيــة. وأرجـــعـــت الــقــنــاة نـــقـــا

أميركية سبب االعتقاالت إلى »خــرق هؤالء 
ــران«، مــن دون  إيــ املــفــروضــة على  للعقوبات 
ــواد الــتــي تــســتــخــدم في  ــ أن تــوضــح صــلــة املـ
بالعقوبات  الجذعية  الخايا  على  األبحاث 

على إيران.
ــر املـــــاضـــــي، أصــــــــدرت عــائــلــة  ــهـ وخـــــــال الـــشـ
على  عـــام  مـــرور  بمناسبة  بــيــانــا  سليماني 
اعـــتـــقـــالـــه، نـــــددت فــيــه بــمــواصــلــة الــســلــطــات 
ــة الـــســـلـــطـــات  ــ ــيـ ــ ــازه، داعـ ــ ــــجـ ــتـ ــ األمــــيــــركــــيــــة احـ
ــة إلـــــى تــكــثــيــف جـــهـــودهـــا إلطــــاق  ــيــ ــرانــ اإليــ

سراحه.
وأعلنت العائلة أنه يعاني من مرض متازمة 
الــقــولــون املــتــهــيــج، مــشــيــرة إلـــى أن سلطات 
أتانتا  فــي واليـــة  دايــتــون بجورجيا  سجن 
ــة الــتــي  ــ األمــيــركــيــة رفــضــت اســتــقــبــال األدويــ
الباكستانية  أرسلت إليه من خال السفارة 
الــتــي تــرعــى املــصــالــح اإليـــرانـــيـــة بــالــواليــات 
مــن وزنــه،  فقد 15 كيلوغراما  وأنــه  املتحدة، 

وبات يعاني من ضعف شديد في البصر.

بــإرجــائــهــا إلـــى حــني الــتــوافــق عــلــى ترتيبات 
مجتمعية وسياسية مشتركة.

كذلك انضم حــزب إســامــي بــارز فــي الجزائر 
مقاطعتها  أعلنت  أحــزاب سياسية  كتلة  إلــى 
لـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة. وأكـــــــــدت »جــبــهــة 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، فــي بــيــان أصـــدرتـــه عقب 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــشــــورى الـــتـــابـــع لـــهـــا، عن 
انتخابات  و«مــقــاطــعــة  الشعبي  الــخــيــار  دعـــم 
12 ديــســمــبــر«، مـــؤكـــدة أنــهــا »وفـــيـــة ملــبــادئــهــا 
ــا الــســيــاســي املــنــاصــر  وقــنــاعــاتــهــا ومـــســـارهـ
لــلــشــعــب فـــي مــطــالــبــه ومـــواقـــفـــه بــاملــقــاطــعــة«. 
كــذلــك طــالــبــت الــجــبــهــة الــســلــطــة بــــ«وضـــع حــدٍّ 
لـــثـــورة الــشــعــب السلمية  لــســيــاســة الــتــجــاهــل 
ومطالبه املشروعة، والعمل ألجل إقامة نظام 
حكم شــرعــي فــعــال وعـــادل يــقــوى على رعاية 
والسير  والــحــريــات  الحقوق  وحفظ  املصالح 

الصحيح واملتدرج نحو التقدم واالزدهار«.
وثّمن الحزب الجزائري اإلسامي الذي يقوده 
الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه جــــاب الـــلـــه »وعـــــي الــشــعــب 
بحقوقه العادلة في السلطة والثروة«، مطالبا 
ــبــــاد بــتــقــديــر ذلــــك،  »أصــــحــــاب الــــقــــرار فــــي الــ
املستقبل  في  وجدية  بصدق  معه  والتعاطي 
ــوار الـــســـيـــد والـــشـــامـــل  ــحــ الـــقـــريـــب فــتــشــجــع الــ
املحققة  والــشــروط  الضمانات  على  للتوافق 
القوى  »الجبهة«  ودعـــت  املــشــروعــة«.  ملطالبه 
الــســيــاســيــة واملــدنــيــة املــعــارضــة إلـــى »تفعيل 
 عــن 

ً
مـــــبـــــادرة ســـيـــاســـيـــة مـــشـــتـــركـــة«، مـــعـــلـــنـــة

مــبــادرة لقوى  فــي أي  اســتــعــدادهــا للمشاركة 
املـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، و«الـــعـــمـــل مـــع جميع 
قــــوى املــجــتــمــع الــفــاعــلــة واملـــعـــارضـــة الـــجـــادة، 
ــا وشــخــصــيــات وشـــبـــاب الــــحــــراك، من  ــزابــ أحــ
املقبلة،  للمرحلة  مــشــروع مشترك  تبني  أجــل 
ــبــــرامــــج والـــــرجـــــال، بــمــا  واضــــــح األهــــــــداف والــ
يـــوفـــر الــضــمــانــات والــــشــــروط الـــازمـــة لــبــنــاء 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة املـــشـــاركـــة الــصــحــيــحــة املــحــقــقــة 

آلماله وطموحاته املشروعة«.

تتفهم  بأن  أمله  عن  سالمة،  غسان  ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  أعرب 
من  تزيد  مبادرات  على  تقدم  »وال  ليبيا  في  المرحلة  خطورة  الدول 
صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي«. وعن االتفاقين بين حكومة فائز 
السراج وتركيا، قال سالمة، في حديث مع وكالة »سبوتنيك«، إن األمم 
المتحدة ال يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية ألي دولة، »لكننا 
طبعا لدينا ما يكفي من العقبات للتقدم في العملية السياسية، وأي 

مشكلة جديدة تأتي تثير أسفنا«.

تحذير أممي

كشف دبلوماسي ليبي 
طلب عدم ذكر اسمه 
لـ»العربي الجديد«، عن 

سعي حكومة فائز السراج 
لقطع الطريق أمام 

محاوالت إقليمية تقودها 
السعودية لسحب االعتراف 
الدولي بالحكومة، مؤكدًا 

أن وزير الخارجية محمد 
سيالة، التقى عددًا من 

المسؤولين على هامش 
مؤتمر روما. وأكدت 

وزارة الخارجية في 
حكومة الوفاق، في بيان 

أمس، أن سيالة التقى 
وزير الدولة السعودي 

للشؤون الخارجية عادل 
الجبير، على هامش مؤتمر 
روما لـ»بحث المستجدات 

في الملف الليبي«.

تطويق 
الحكومة

قصف عنيف يستهدف 
طرابلس )محمود تركية/

فرانس برس(

متابعة الحدث
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جلسة جديدة في 
قضية حملة بوتفليقة

كــشــفــت جــلــســة مــحــاكــمــة الـــــــوزراء 
ــورطــــني فــي  ــتــ ورجــــــــال األعـــــمـــــال املــ
ــوال الــحــمــلــة  ــأمــ ــتـــاعـــب بــ نـــهـــب والـ
االنـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
التي  الرئاسية  االنــتــخــابــات  خــال 
كـــانـــت مــــقــــررة فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
املــاضــي، أمـــس الــســبــت، عــن كيفية 
إجــبــار رجـــال األعــمــال على تمويل 
الحصول  مقابل  فــي  الحملة،  هــذه 
وإعفاءات  وصفقات  مشاريع  على 
جــمــركــيــة، فــيــمــا لـــم تــقــرر املحكمة 
ــق بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة،  ــيــ ــقــ اســــــتــــــدعــــــاء شــ
القضية،  في  الستجوابه  السعيد، 
إلــى طلب استجواب  لم يبادر  كما 

الرئيس السابق نفسه.
)العربي الجديد(

عدن: اغتيال مسؤول 
أمني

قتل نائب مدير القوى البشرية في 
قـــوات »الـــحـــزام األمـــنـــي« فــي مدينة 
اليمن، محمد صالح،  عــدن، جنوب 
أمـــس الــســبــت، بـــرصـــاص مسلحني 
مــجــهــولــني، بــالــقــرب مـــن مــنــزلــه في 
مديرية املنصورة، في وقت شهدت 
مدينة تعز تظاهرة حاشدة تنديدًا 
ــلــــواء 35 مــــدرع«  بــاغــتــيــال قــائــد »الــ

العميد عدنان الحمادي منذ أيام.
)العربي الجديد(

الحوثيون للجبير: 
اليمنيون يقررون 

مستقبلهم

الــــســــيــــاســــي  ــــب  ــتـ ــ ــكـ ــ املـ ــــو  ــــضـ عـ رأى 
)الحوثيني(  الله«  »أنصار  لجماعة 
في اليمن، عبد امللك العجري، أمس 
السبت، أنه »من االستفزاز أن تتكلم 
األطراف الخارجية عن دور ألنصار 
ــلـــه فــــي مــســتــقــبــل الـــيـــمـــن وكــأنــهــا  الـ
هــبــة يــتــكــرمــون بــهــا عــلــيــنــا«، وذلــك 
الـــدولـــة  ــر  لــــوزيــ ردًا عـــلـــى تـــصـــريـــح 
السعودي للشؤون الخارجية عادل 
قــال فيه إن »كل  )الــصــورة(  الجبير 
اليمنيني بمن فيهم الحوثيون، لهم 
واعتبر  الــيــمــن«.  مستقبل  فــي  دور 
العجري كام الجبير »إهانة«، وأن 
»اليمنيني وحدهم من يملكون حق 

تحديد مستقبلهم«.
)األناضول(

»تحيا تونس« يدعو
لتغيير قانون االنتخاب 

جـــدد حـــزب »تــحــيــا تـــونـــس«، أمــس 
القانون  إلى تعديل  السبت، دعوته 
االنتخابي، مــن أجــل منع »مــن هّب 
ودب« من الترشح للبرملان، بحسب 
رئيسه يوسف  لــســان  على  ورد  مــا 
الشاهد. ورأى الشاهد، الذي ال يزال 
حــزبــه مــصــرًا عــلــى تــمــريــر املـــبـــادرة 
املتعلقة بتنقيح القانون االنتخابي 
صعود  ملنع  العتبة،  سقف  وإعـــاء 
»أكبر  قــاعــدة  وفــق  للبرملان  أحـــزاب 
ــا«، أنـــــــه »مـــــــن األولــــــويــــــات  ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الـ
للبرملان  الــداخــلــي  الــقــانــون  تنقيح 

والدستور أيضا«. 
)العربي الجديد(

الحبيب الجملي ينفي 
تسريبات أسماء الوزراء

نــفــى رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســي 
ــــي  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــجـ املـــــــكـــــــلـــــــف الــــــحــــــبــــــيــــــب الـ
ــــورة(، أمــــس الــســبــت، صحة  )الـــــصـ
ــبــــر مــــواقــــع  ــــرت عــ ــــشـ ــبــــات نـ تــــســــريــ
ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، ألســـمـــاء  الــ
فــريــقــه الــحــكــومــي املـــرتـــقـــب. وقـــال 
الــجــمــلــي فـــي كــلــمــة لـــه عــبــر مقطع 
فيديو مسجل نشره عبر صفحته 
الّرسمية على موقع »فيسبوك«، إن 
»ما راج من تسريبات حول تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة وحــــــول تـــقـــديـــم أســـمـــاء 
ــيـــر صــــحــــيــــح«، مــضــيــفــا  مــعــيــنــة غـ
أنــــــه ال يــــــــزال »فــــــي مـــرحـــلـــة بــحــث 
الترشحات وفحص السير الذاتية 
لبعض املــرشــحــني، ولــم نتلق بعد 
ي ستشارك 

ّ
ترشحيات األحزاب الت

في الُحكومة«.
)األناضول(
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األردن: على المكونات 
العراقية التوافق

أكد العاهل األردني عبد الله الثاني، 
ــفـــي مــــع الـــرئـــيـــس  ــاتـ فــــي اتــــصــــال هـ
العراقي برهم صالح، أمس السبت، 
الثابت والراسخ  األردن  التزام  على 
بالوقوف إلى جانب العراق وشعبه 
 مكوناته وأطيافه. وشــّدد ملك 

ّ
بكل

على ضــرورة  الــحــرص  على  األردن 
ــاع الــحــالــيــة،  ــ تــجــاوز الـــعـــراق األوضـ
ــدة الــــتــــوافــــق بــــن جــمــيــع  ــاعــ عـــلـــى قــ

مكونات الشعب العراقي.
)العربي الجديد(

قرار أميركي بدعم 
»حّل الدولتين«

ــركـــي  ــيـ ــلـــب مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب األمـ طـ
الديمقراطيون،  عليه  يهمن  الـــذي 
مــســاء الــجــمــعــة، أن تــدعــم أي خطة 
أميركية للصراع اإلسرائيلي  سالم 
»بــــــــوضــــــــوح حـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي   -
الــــدولــــتــــن«، فــــي تـــحـــذيـــر لــلــرئــيــس 
دونالد ترامب. وتبنى املجلس قرارًا 
بغالبية  بــالــخــصــوص،  مــلــزم  غــيــر 
إلى  باإلضافة  ديمقراطية،  أصــوات 
خــمــســة أصـــــوات جــمــهــوريــة. وذكـــر 
أيـــضـــا  ــنــــطــــن  عـــلـــى واشــ  

ّ
أن ــنــــص  الــ

»ردع األفـــعـــال الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
للصراع،  سلمية  نهاية  أكثر  تبعد 
وبـــــــــــاألخـــــــــــص كـــــــــل ضـــــــــم أحــــــــــــادي 
لــأراضــي أو كل جهد إلنشاء دولة 
فلسطينية خــارج إطــار املفاوضات 

مع إسرائيل«.
)فرانس برس(

عباس: نريد االنتخابات 
لكن ليس بأي ثمن

محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  أكـــد 
عــبــاس )الـــصـــورة(، مــســاء الجمعة، 
 إجــراء االنتخابات »أمــر أساسي 

ّ
أن

وضروري وال بد منه، وهي حساسة 
لتثبيت الــشــرعــيــة ولــكــن لــيــس بــأي 
ثـــمـــن، ويـــجـــب أن تـــكـــون بــالــطــريــقــة 
التمثيل  تــضــمــن  الــتــي  الــصــحــيــحــة 
الــكــامــل ألهــلــنــا فـــي كـــل مـــكـــان على 
األرض الفلسطينية، وفي مقدمتها 
فــي كلمة بمستهل  وقـــال  الـــقـــدس«. 
التنفيذية  للجنة  اجتماعا  تــرؤســه 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــريـ ــحـ ــتـ ملـــنـــظـــمـــة الـ
الله،  رام  مدينة  فــي  الــرئــاســة  بمقّر 
 »هناك حديثا مع حركة حماس 

ّ
إن

حــول االنــتــخــابــات، والــحــوار بيننا 
وبن حماس موجود«.

)العربي الجديد(

نتنياهو سيطلب الحصانة 
من المحاكمة

كـــــشـــــفـــــت قـــــــنـــــــاة الــــــتــــــلــــــفــــــزة الــــــــــــ12 
ــاء  ــســ ــاب، مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ اإلســ
الجمعة، أن رئيس الــوزراء بنيامن 
نــتــنــيــاهــو ســيــطــلــب نــهــايــة الــشــهــر 
ــالـــي، بــشــكــل رســــمــــي، حــصــانــة  ــحـ الـ
مـــن املــحــاكــمــة فـــي قــضــايــا الــفــســاد 
الــتــي يــواجــهــهــا. ونــقــلــت الــقــنــاة عن 
مصادر في حزب »الليكود« الحاكم 
قولها إن نتنياهو مصّر على طلب 
الحصانة من إحدى اللجان املعنية 
في البرملان، على الرغم من أن أحدًا 
ال يـــعـــرف عــلــى وجــــه الـــدقـــة مـــا إذا 
كــــان أعـــضـــاء الــلــجــنــة ســيــصــوتــون 

باإليجاب على الطلب.
)العربي الجديد(

انقالبيو بوليفيا يطلبون 
مساعدة إسرائيل 

أعـــلـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــبــولــيــفــي، 
أرتــــــــــــــورو مـــــوريـــــلـــــو )الــــــــصــــــــورة(، 
املـــنـــبـــثـــقـــة مــن  بــــــــالده  أن حـــكـــومـــة 
إسرائيل  مساعدة  تنشد  االنقالب، 
لــلــســلــطــات املـــحـــلـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
ــيــــس  ــرئــ ــا الــ ــتــــهــــمــ »اإلرهــــــــــــــــــــــاب«، مــ
ــكــــوالس مــــــــادورو  ــيــ الـــفـــنـــزويـــلـــي نــ
ــــن بــالــتــخــطــيــط  ــريـ ــ ويــــســــاريــــن آخـ
لــــــزعــــــزعــــــة اســـــــتـــــــقـــــــرار حــــكــــومــــات 
املــنــطــقــة. وقـــــال مـــوريـــلـــو مــتــحــدثــا 
عــن اإلســرائــيــلــيــن: »لــقــد دعوناهم 
على  اعــتــادوا  لقد  إلــى مساعدتنا. 
الــتــعــامــل مــع اإلرهــابــيــن. يعرفون 

كيف يتعاملون معهم«. 
)رويترز(

الدوحة ـ أنور الخطيب

الشارع  فــي  الــحــذر  الترقب  مــن  تسود حالة 
ــال احــــــتــــــمــــــاالت حــــصــــول  ــ ــيــ ــ ــيــــجــــي حــ ــلــ الــــخــ
»مصالحة« خليجية بن قطر والدول الثالث 
واإلمــــارات  السعودية  أي  تحاصرها،  الــتــي 
الــدول  والبحرين، أو بن قطر وبعض هــذه 
الخليجية  القمة  انعقاد  عشية  األقـــل،  على 
في الرياض يوم الثالثاء املقبل، وفي ضوء 
بن  واجتماعات  املستوى  رفيعة  اتــصــاالت 
الــطــرفــن الـــســـعـــودي والـــقـــطـــري، فــيــمــا نظر 
السعودية  منتخبات  مشاركة  إلــى  كثيرون 
واإلمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الــخــلــيــج بــكــرة الـــقـــدم فـــي الـــدوحـــة، كــإشــارة 
إلـــى حـــدوث انــفــراجــة فــي األزمــــة الخليجية 

املستعصية.
وكـــانـــت تــصــريــحــات نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ محمد  ــ الـــقـــطـــري، وزيـ
املاضي،  الجمعة  ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن 
أمام منتدى »حوار املتوسط« في العاصمة 
اإليــطــالــيــة رومــــا، عــن وجـــود مــبــاحــثــات بن 
املطالب  قائمة  تتجاوز  والسعودية،  بــالده 
الــــــــ13 الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي اشــتــرطــتــهــا دول 
مع  إعــالنــهــا قطع عالقاتها  بعيد  الــحــصــار 
قــطــر، قـــد رفــعــت مـــن حــالــة الــتــفــاؤل الــحــذر، 
املصالحة  ملف  فــي  تــقــّدم حقيقي  بحصول 
الخليجية، ألول مرة منذ نحو ثالثة سنوات. 
فاجئ فيه تصريحات 

ُ
وفي الوقت الذي لم ت

ــــري عــــــن وجــــــود  ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
مباحثات بن بالده، والسعودية، املتابعن 
انتقلنا  »إنــنــا  قــولــه  فـــإن  الخليجي،  لــلــشــأن 
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــ مـــن طـــريـــق مـــســـدود فـــي األزمــ
ــأن  ــن رؤيـــــــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــشـ ــ لــــلــــحــــديــــث عــ
عن  يعد  لم  »الحديث  أن  وتأكيده  العالقة«، 

ــة إلـــــى إدانـــــة  ــعـــوديـ ــارعــــت الـــســـلـــطـــات الـــسـ ســ
االعتداء الذي قام به املتدرب السعودي محمد 
الشمراني، في قاعدة بينساكوال الجوية في 
والية فلوريدا األميركية، يوم الجمعة، وأدى 
ــعــتــدي، 

ُ
امل إلـــى مقتل 4 أشــخــاص، مــن بينهم 

وذلك عبر اتصال امللك سلمان بن عبد العزيز 
ترامب، مستنكرًا  األميركي دونالد  بالرئيس 
الـــجـــريـــمـــة، ومـــعـــتـــبـــرًا أن »املـــرتـــكـــب ال يــمــثــل 
الــشــعــب الــســعــودي«. ومـــع أن الــجــريــمــة بــدت 
فــي ظــاهــرهــا هجوما فــرديــا، إال أن اعــتــقــال 6 
سعودين، بينهم 3 كانوا يصّورون الهجوم، 
طــــرح تــــســــاؤالت عــــدة حــــول احـــتـــمـــال كــونــهــا 

»عملية إرهابية« مخططة.
 
ً
تــايــمــز«، نقال »نــيــويــورك  ــادت صحيفة  ــ وأفـ

عن مصدر مطلع على التحقيقات، بأنه من 
التصوير  إذا كانت عملية  ما  املــعــروف  غير 
مرتبطة بالهجوم. وكــان الشمراني قد نشر 
االعــتــداء يصف  قبل  اإلنترنت  منشورًا على 
ـــة شـــر«.  فــيــه الـــواليـــات املــتــحــدة بــأنــهــا »دولــ
وجاء في البيان الوارد على موقع »تويتر«: 
»أنا ضد الشر، وأميركا عموما تحولت إلى 
ــاف بــيــان الــشــمــرانــي »أنـــا  ــ دولــــة شــــر«. وأضـ
أنا  األميركين،  من  فقط  لست ضدكم ألنكم 
ال أكــرهــكــم بسبب حــريــاتــكــم، أكــرهــكــم ألنكم 
كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم 
لـــيـــس فـــقـــط ضــــد املـــســـلـــمـــن بــــل كــــذلــــك ضــد 
ــه بـــي ســي«  ــــرت شــبــكــة »أيــ اإلنــســانــيــة«. وذكـ
ما  يــزالــون يحاولون تحديد  ال  املحققن  أن 
إذا كـــان مــطــلــق الـــنـــار هـــو بــالــفــعــل مـــن كتب 
الحساب على »تويتر«  املنشور. وتــم حــذف 
بالدعم  كــذلــك  نــدد  الـــذي  املنشور  حيث ورد 
األمــيــركــي إلســرائــيــل وتــضــمــن اقــتــبــاســا من 
ــة بـــن الدن.  ــامـ زعـــيـــم تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« أسـ

»املــفــاوضــات  وأن  التعجيزية«،   13 املطالب 
ــلـــت الــــعــــديــــد مــن  ــعـ ــا«، جـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ال تــــتــــطــــرق إلـ
الجديد«  »العربي  املراقبن ممن استطلعت 
آراءهم، يؤكدون أن احتمال الحل في األزمة 
، وإن كان من املبكر 

ً
تح فعال

ُ
الخليجية قد ف

الحديث في هــذه املرحلة عن تسوية كاملة 
لأزمة.

السابق، أستاذ  القطري  الدبلوماسي  ورأى 
قطر،  جامعة  فــي  سابقا  السياسية  العلوم 
محمد املــســفــر، فــي هـــذا الــشــأن »أن الــحــوار 
بــن الــدوحــة والـــريـــاض، قــد تخطى مرحلة 
الخالفات السابقة، وهو اآلن يرسم خطوطا 
عــامــة واســتــراتــيــجــيــة لــشــكــل الــعــالقــات بن 
البلدين، وما يرتبط بهذه املنطقة«. ووصف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  املـــســـفـــر فــــي حـــديـــث لــــ
اللحظة الحالية بأنها تاريخية في املنطقة، 
معتبرًا أن الحوار الثنائي الدائر بن الدوحة 
والــــريــــاض قــــادر عــلــى الــتــوصــل إلــــى حــلــول 
ــة الــخــلــيــجــيــة، يــقــبــلــهــا ويـــرضـــى بها  لـــأزمـ
اآلخـــــرون مــمــن شـــاركـــوا الـــريـــاض الــحــصــار 
عــلــى الـــدوحـــة. ووفــــق املــســفــر، فـــإن مستوى 
التمثيل القطري في القمة الخليجية املقبلة 
عقد الثالثاء املقبل في الرياض، لن 

ُ
التي ست

يكون مرتفعا، ألن الوقت ال يزال مبكرًا للقول 
بانتهاء األزمة الخليجية وتداعياتها.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــبـــاحـــث مــهــنــا الــحــبــيــل، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــصــريــحــات وزيــر  لـــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري، تــؤكــد حـــدوث انفراجة 
هناك  وإن  الــخــلــيــجــيــة،  األزمــــة  فــي  حقيقية 
إليهما:  مــن اإلشـــارة  بــد  نقطتن هامتن ال 
األولـــى أن املــفــاوضــات ثنائية مــع الــريــاض، 
وأنــهــا خــارج املطالب الــــ13، وهــو مــا يوحي 
أن هـــنـــاك تــغــيــرًا فـــي حـــــراك الــدبــلــومــاســيــة 
ــبــــي، وهـــي  ــوظــ ــة، يــبــتــعــد عــــن أبــ الــــســــعــــوديــ
ــال أبــوظــبــي فـــي املـــفـــاوضـــات،  ــ حـــاولـــت إدخــ
ولكن الدوحة رفضت بقوة ذلك، مضيفا أن 
»إعــــالن الــطــرف الــقــطــري هـــذه املـــواقـــف عبر 
شخصية عالية املستوى ال يمكن أن يحصل 

إال بعد حصول تقّدم على األرض«.
وحول الــرؤى املستقبلية التي تحدث عنها 
وزير الخارجية القطري، لشكل العالقة بن 
الدوحة والرياض، قال الحبيل إن املقصود 
ــن فــــي املـــلـــفـــات  ــديـ ــلـ ــبـ ــاك بــــن الـ ــبــ ــتــ فــــك االشــ
ــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة،  الــســيــاســيــة واالقـ
وانتهاء املواجهة بينهما، مضيفا أن الدافع 
الخليجية، وقــف  ــة  األزمــ الــســعــودي إلنــهــاء 
فشل  بعد  بالرياض،  لحقت  التي  الخسائر 

وذكــــر مــوقــع مــجــمــوعــة »ســـايـــت« األمــيــركــيــة 
ملراقبة الحركات الجهادية أن منفذ الهجوم 
ضــابــط طــيــران فــي ســـالح الــجــو الــســعــودي، 
وهو املالزم الثاني محمد سعيد الشمراني، 
وكـــان مــتــدربــا بتلك الــقــاعــدة. وكـــان املهاجم 
ــلـــوك« عــيــار  مــســلــحــا بــمــســدس مـــن طــــراز »غـ
9 مــلــم اشـــتـــراه فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، وفــق 
»نيويورك تايمز«. وتضمن املسدس مخزن 
ذخيرة إضافيا بينما كان في حوزة املهاجم 
ما بن أربعة وستة مخازن أخرى. وأسفرت 
عملية إطــالق النار التي وقعت داخــل صف 
في قاعدة بينساكوال الجوية التابعة لسالح 
الــبــحــريــة فـــي فـــلـــوريـــدا عـــن إصـــابـــة ثــمــانــيــة 
ــنـــصـــران فــــي الــشــرطــة  أشــــخــــاص، بــيــنــهــم عـ

واجها املهاجم. 
ديـــســـانـــتـــيـــس  رون  ــدا  ــ ــــوريـ ــلـ ــ فـ حــــاكــــم  وقــــــــال 
ــــي ســــــالح الـــجـــو  ــار عـــنـــصـــر فـ ــ ــنـ ــ إن مـــطـــلـــق الـ
الــســعــودي، مضيفا فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
الحكومة السعودية »مدينة لنا ألنه واحد من 
رعاياها«. بدورها، أفاد قائد القاعدة تيموثي 
كينسال بأن مطلق النار كان متدربا في مجال 
الطيران وواحدًا من »مئات« الطلبة األجانب 
في القاعدة. وأضاف أنه ال ُيسمح لغير أفراد 
ــــن بــجــلــب األســلــحــة إلــــى الــقــاعــدة،  ــــوات األمـ قـ
مشيرًا إلى أن الكيفية التي أدخل مطلق النار 
املسدس من خاللها إلى املكان غير واضحة. 

الــثــالثــاء املقبل،  الــريــاض  الــتــي ستعقد فــي 
في حلحلة األزمة الخليجية لضيق الوقت، 
لكن السياسة في الخليج مزاجية، وال يمكن 
 بحصول انفراج أو تقّدم أكثر 

ً
التكهن حقيقة

مما تحقق حتى اآلن«.
تقّدمها قطر  أن  التي يمكن  التنازالت  وعــن 
، إن 

ً
فـــي مــلــف األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، رد قـــائـــال

قطر دعت إلى الحوار، وما زالت تدعو إليه 
مــن دون شـــروط مــســبــقــة، وهـــي ســتــقــّدم كل 
ــة بــشــرط عـــدم املــســاس  مــا يمكن لــحــل األزمــ
ــا املــســتــقــل  ــ ــرارهــ ــ ــيـــة وقــ ــنـ بـــســـيـــادتـــهـــا الـــوطـ
وحــريــتــهــا فـــي اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــا الــخــارجــيــة 
بما يخدم مصالحها الوطنية، وهذا أمر ال 
تنازل فيه، وهو ما تعززه تصريحات وزير 
الخارجية القطري الجمعة املاضي بتأكيده 
أن »شــــؤون قــطــر الــداخــلــيــة لــن تــكــون محل 
تفاوض مع أي طرف«، فدولة قطر وفق وزير 
الــخــارجــيــة »لــديــهــا ســيــاســة مــســتــقــلــة«. أمــا 

وإصداره أوامر للسلطات األمنية في اململكة 
للتعاون بشكل كامل مع الوكاالت األميركية 
املعلومات  إلى كل  التحقيقات والوصول  في 

حول ظروف هذه الجريمة.
تــغــريــدات  أن أورد ســلــســلــة  لــتــرامــب  وســـبـــق 
امللك  اتصال  »تويتر« حــول  على حسابه في 
السعودي، جاء فيها أن »امللك سلمان أعرب، 
خـــالل مــكــاملــة هاتفية مــعــه، عــن اســتــيــائــه من 
ــه بـــأنـــه »عـــمـــل هــمــجــي«.  ــفــ ــهــــجــــوم«، ووصــ الــ
ــال إن الــشــعــب الــســعــودي  ــلـــك قــ وأضــــــاف: »املـ
غــاضــب جـــدًا مــن األفــعــال الهمجية الــتــي قــام 
بها مطلق النار، وهــذا الشخص ال يعّبر عن 
مــشــاعــر الــســعــوديــن الــذيــن يــحــّبــون الشعب 

األميركي«.
وفـــي أول تــعــلــيــق مـــن عــائــلــة مــنــفــذ الــهــجــوم، 
استنكر سعد بن حنتم الشمراني، عم مطلق 
الــنــار، هــذه العملية. وأضـــاف أن ابــن شقيقه 
»بــفــعــلــتــه ال يــمــثــل إال نــفــســه، وال يــعــكــس ما 
ى به أسرته من إنسانية ووالء للقيادة 

ّ
تتحل

وإخـــــالص لــلــمــمــلــكــة، وحــرصــهــا عــلــى عكس 
والــســالم«.  الــعــدل  ململكة  الحقيقية  الــصــورة 
وكــشــف أن والــــد مــحــمــد مــتــقــاعــد مـــن الــســلــك 
الــعــســكــري بــعــد أن أفــنــى ســـنـــوات مـــن عــمــره 
»خدمة لدينه ووطنه وقيادته«، الفتا إلى أن 
ابنه ابتعث إلى الواليات املتحدة متخصصا 

في تطوير أجهزة املطارات.
وتـــســـتـــضـــيـــف قــــاعــــدة بـــيـــنـــســـاكـــوال الـــجـــويـــة 
الــتــابــعــة لــســالح الــبــحــريــة األمــيــركــيــة 16 ألــف 
عسكري وأكثر من 7000 مدني وتتضمن سربا 
تدريب  مركز  بمثابة  وتعّد  الطيران،  لتعليم 
مبكر لطياري البحرية. وتعتبر القاعدة مركز 
بــرامــج الــتــدريــب الــعــســكــري لــأجــانــب التابع 
لــلــبــحــريــة األمــيــركــيــة. وتــأســســت ســنــة 1985 
خصوصا من أجل الطلبة السعودين، قبل أن 
تتسع لتشمل جنسيات أخــرى. وقبل يومن 
فقط، أطلق بحار أميركي النار، ما أسفر عن 
مــقــتــل شــخــصــن وإصـــابـــة ثــالــث بــجــروح في 
حوض السفن التابع لقاعدة بيرل هاربر في 
هــــاواي قــبــل أن يــنــتــحــر. وقـــال قــائــد عمليات 
سالح البحرية األدميرال مايكل غيلداي »كان 
أســبــوعــا مـــدّمـــرًا بــالــنــســبــة لــلــبــحــريــة. عندما 
تــقــع املـــأســـاة كــمــا حــصــل الــجــمــعــة واألربـــعـــاء 
في بيرل هاربر، يشعر بها الجميع«. وكثيرًا 
املــتــحــدة عمليات إطــالق  الــواليــات  مــا تشهد 
نــار واســعــة، إال أن األمــر نـــادرًا مــا يحدث في 

املنشآت العسكرية. 
)فرانس برس، األناضول(

الــحــصــار عــلــى الـــدوحـــة، وتــحــيــيــد أبــوظــبــي 
الــخــارجــيــة، وخصوصا  عالقاتها  ملف  عــن 
مع قطر. إال أن مدير مركز دراســات الخليج 
باعبود،  الــلــه  فــي جامعة قطر ســابــقــا، عبد 
رأى أن حالة من الضبابية ما زالــت تحيط 
العديد  هــنــاك  زال  ومــا  الخليجية،  بــاألزمــة 
القول بانتهاء  املبكر  من االخــتــالفــات، ومــن 
األزمـــــــــة إلــــــى غـــيـــر رجـــــعـــــة. وقــــــــال بـــاعـــبـــود 
»العربي الجديد«، إن »الوقت متأخر جدًا،  لـ
وليس من املتوقع أن تنجح القمة الخليجية 

أمـــا مــديــر شــرطــة مقاطعة إســكــمــبــيــا، ديفيد 
أنـــه تــم االتــصــال بالشرطة  مـــورغـــان، فكشف 
ــــالق الــــنــــار قـــبـــل وقـــــت قـــصـــيـــر مــن  ــ بــــشــــأن إطـ
الساعة السابعة صباحا )بالتوقيت املحلي(. 
وشّبه موقع الجريمة »بموقع لتصوير فيلم. 
ال يمكن توقع حــدوث ذلــك«. من جهته، أشار 
وزيـــر الــدفــاع األمــيــركــي مـــارك إســبــر إلـــى أنــه 
يفكر »في خطوات عدة لضمان أمن منشآتنا 
وعــائــالتــهــم«،  عناصرنا  وســالمــة  العسكرية 

من دون تقديم تفاصيل.
وكان امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز 
ترامب  دونالد  األميركي  بالرئيس  اتصل  قد 
ــدد بــالــعــمــلــيــة، مــــؤكــــدًا أن »مـــرتـــكـــب هـــذه  ــ ونــ
الجريمة الشنعاء ال يمثل الشعب السعودي 
ــــي االحـــــتـــــرام  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــــذي يــــكــــن لـــلـــشـــعـــب األمـ
السعودية  األنــبــاء  وكالة  بحسب  والتقدير«، 
الرسمية »واس«. وخالل املكاملة الهاتفية أكد 
امللك سلمان دعم السعودية للواليات املتحدة 

للدراسات،  الجزيرة  مركز  فــي  أول  الباحث 
لقاء مكي، فاعتبر أن املفاوضات التي جرت 
وتــجــري بــن الــدوحــة والـــريـــاض، تستهدف 
أن  الــبــلــديــن، متوقعا  بــن  الــعــالقــات  تطبيع 
»نــرى قريبا خطوات من قبيل فتح األجــواء 
والسماح بالتنقل وإعادة التبادل التجاري 
بــن قــطــر والــســعــوديــة والــبــحــريــن تــحــديــدًا، 
وفــي مرحلة الحــقــة، تنضم اإلمــــارات، وهنا 
يمكن أن نتحدث عن بداية االنفراج الحقيقة 
»الــعــربــي  لــأزمــة الــخــلــيــجــيــة«. وقـــال مــكــي لـــ
 »مــن املبكر جــدًا الــحــديــث اآلن 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــنـــي بـــن الـــدوحـــة  عـــن تــطــبــيــع ســيــاســي وأمـ
والــــريــــاض، فــهــذا ســيــكــون فـــي تــقــديــري في 
مرحلة الحقة«. وأشار إلى ما اعتبره انعدام 
الثقة بن أطراف األزمة الخليجية، بعد نحو 
رض على 

ُ
ثالث سنوات من الحصار الذي ف

قطر، وهو ما يستدعي رؤية واستراتيجية 
جديدة للعالقات بن الطرفن.

مليشيات العراق

هـــو لــقــب الــقــائــد الــعــســكــري ملــلــيــشــيــا كــتــائــب 
»خال  حزب الله، كريم األزيرجاوي، املعروف بـ

املجاهدين«.
»العربي  في السياق، أفاد عضو في البرملان لـ
ــانـــوا يــتــوقــعــون كــســر تلك  الـــجـــديـــد«، أنـــهـــم كـ
التفرج والدخول بقوة، وبدا  املليشيات حالة 
يــوم الخميس  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن التي  أن عمليات الطعن 

ضــد املتظاهرين كــانــت مــجــرد بــدايــة، غير أن 
أحدًا لم يكن يتوقع أن تكون بهذه الوحشية. 
وأضاف أن عدة فصائل مسلحة قررت على ما 
يبدو إنهاء التظاهرات على الطريقة اإليرانية 
بشكل أو آخر، وجربت ذلك في ساحة الخالني 
ومنطقة محيط جسر السنك. وكشف أن »تلك 
اتهامات لقوات األمن  الجهات قامت بترويج 
في األيام املاضية بالفشل في ضبط األمن، في 
إشارة إلى تعاملها مع املتظاهرين«، مؤكدًا أن 
التي تقل املسلحن تجاوزت نقاط  السيارات 
املتظاهرين،  األمن وقتلت  التفتيش وحواجز 
دون  مريح ومطمئن، من  انسحبت بشكل  ثم 
أن يــبــدو عــلــيــهــم خــشــيــة مـــن جــيــش أو قـــوات 
ــة«. بـــــــدوره، لــفــت مـــســـؤول فـــي قــيــادة  ــرطـ الـــشـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  عمليات بــغــداد لـــ
املهاجمن جــاءوا من شــارع فلسطن )شرقي 
بــــغــــداد( حـــيـــث تــجــمــعــوا فــــي مــســجــد »بــقــيــة 
الله« الواقع تحت نفوذ مليشيا كتائب حزب 
ــلـــه، وانــطــلــقــوا فـــي طــــرق مــخــتــصــر بــاتــجــاه  الـ
النهضة ثم شارع الشيخ عبد القادر الكيالني 
واقتحموا الساحة بالرصاص. وأكد أن صوت 
الــرصــاص ُســمــع فــي املنطقة الــخــضــراء ألكثر 
 قـــوات الــجــيــش أي 

َّ
مــن ربـــع ســاعــة، ولـــم تــتــلــق

أمـــر بــالــتــحــرك إلـــى الــســاحــة. وأعــقــب املــجــزرة 
اإلعـــالن عــن تعرض منزل مقتدى الــصــدر في 
حــي الــحــنــانــة الــواقــع عــلــى مــقــربــة مــن ضريح 
اإلمام علي بن أبي طالب في النجف القديمة، 

بغداد ـ عادل النواب 
ذي قار ـ محمد علي

ارتــفــعــت حصيلة ضــحــايــا مــجــزرة 
ــــط  ــك وســ ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــر ومــــــــــــــــرآب الــ ــ ــســ ــ جــ
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد الــتــي 
ساحة  اقتحمت  مسلحة  مليشيات  ارتكبتها 
الــخــالنــي لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت إلـــى أكــثــر من 
املــتــظــاهــريــن،  مــــن  جـــريـــحـــا  و127   
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ــان مـــن بن  ــ وفـــقـــا ملـــصـــادر طــبــيــة عـــراقـــيـــة. وكـ
ــــزرق«،  ــراد فــريــق »الــقــبــعــات الـ ــ الــقــتــلــى أحـــد أفـ
الــذيــن يتولون  الــصــدري  التيار  وهــم عناصر 
حـــمـــايـــة وتــفــتــيــش الــــســــاحــــات مـــنـــذ أســابــيــع 
زعيم  لتوجيهات  استجابة  تــطــوعــي،  بشكل 
التيار الصدري، مقتدى الصدر. وحتى اآلن لم 
تقدم السلطات أي روايــة رسمية ملا حدث في 
منطقة من املفترض أن تكون من أكثر مناطق 
الــعــاصــمــة آمـــنـــا، لــوقــوعــهــا عــلــى مــقــربــة من 
سوى  بينهما  يفصل  وال  الــخــضــراء،  املنطقة 
نهر دجلة. كما سبق أن أعلنت قيادة عمليات 
بغداد بأنها أّمنت املكان ونشرت في محيطه 
تشكيالت أمنية عدة، غير أن نوابا في البرملان 
ومــســؤولــن أمــنــيــن أكــــدوا أن الــهــجــوم متفق 
عليه من قبل فصائل مسلحة مرتبطة بإيران 
في  الوالئية«،  »املليشيات  بـ اختصارًا  عرف 

ُ
ت

املرشد  املرتبطة بمكتب  الفصائل  إلى  إشــارة 
اإليراني علي خامنئي، وأبرزها كتائب حزب 
الله والنجباء والعصائب والخراساني وبدر 
وجند اإلمــام وسرايا الشهداء وكتائب اإلمام 
علي والطفوف وفصائل مسلحة أخــرى، غير 
أن منفذي الهجوم كانوا بالغالب من عناصر 
كتائب حزب الله، ورفــع قسم منهم رايــة كتب 
عليها »الخال«، على مبنى مرآب السنك حيث 
وقعت املجزرة بعد سيطرتهم عليه. و»الخال« 

إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة عبر قذيفة 
أصــابــت جـــدار املــنــزل الــخــارجــي. مــع العلم أن 
اعتيادية  غير  أمنية  بــإجــراءات  يحظى  املــقــّر 
منذ سنوات. ووفقا ملصادر مقّربة من الصدر 
املوجود منذ أسبوعن في مدينة قم اإليرانية، 
فإن القذيفة محلية الصنع، في تلميح إلى أنها 
للتظاهرات  رافضة  من جهة فصائل مسلحة 
الــحــالــيــة الــتــي يــدعــمــهــا الـــصـــدر. وقــــال عضو 
»الــعــربــي  الــتــيــار الـــصـــدري محمد الـــدراجـــي لـــ
الجديد«، إن العملية عبارة عن رسالة تهديد، 

كون وجود الصدر في إيران معلنا، والجميع 
النجف حتى يتم  فــي  أنــه غير مــوجــود  يعلم 
استهداف منزله. وأضاف أن هناك من يحاول 
عه بأن 

ّ
جــّر األوضــــاع إلــى صـــدام مسلح لتوق

ــيـــد تــرتــيــب  ــتــــظــــاهــــرات ويـــعـ ــــك ســيــنــهــي الــ ذلــ
ــادة انــتــاج  ــ األوراق لــصــالــحــهــم، بــمــا فــيــهــا إعـ
الــخــطــاب الــطــائــفــي غــيــر أن الــصــدر لــن ينجّر 
إلى ذلك. من جهته، قال محافظ النجف، لؤي 
رأسها  وعلى  املحلية  الحكومة  إن  الياسري، 
املـــحـــافـــظ وقــــيــــادة الـــشـــرطـــة فــتــحــت تــحــقــيــقــا 

الــحــادث وعــلــى أعــلــى املستويات.  سريعا فــي 
ولـــم تــصــدر الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــغــائــبــة منذ 
ــداث  قــبــول اســتــقــالــتــهــا أي تــعــلــيــق حـــول األحــ
ــهـــداف مــنــزل  ــتـ ــة بـــبـــغـــداد أو حــــول اسـ ــيـ ــدامـ الـ
للمتحدثن  املهمة  وتــركــت  بالنجف،  الــصــدر 
باسم وزارة الداخلية أو خلية اإلعالم األمني 
 

ّ
التي بدت مرتبكة في نقل التفاصيل في ظل
التضارب الواضح في املعطيات على األرض.

أما القيادي في جبهة اإلنقاذ، أثيل النجيفي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  فاعتبر فــي حــديــٍث لـــ

وردت  لـــلـــتـــظـــاهـــرات،  األول  األســــبــــوع  »مـــنـــذ 
معلومات بأن قرار قمع التظاهرات متخذ، وكل 
مــا كــان يحصل مــن مــحــاوالت للتهدئة كانت 
الــتــظــاهــرات  لقمع  تمهيدًا  تفكيكية  مــحــطــات 
اذا مــا اســتــمــرت بــهــذا الــشــكــل«. ولــفــت إلـــى أن 
»الحل يكمن في الحصول على اهتمام أممي 
أكثر، وفرض عقوبات أكبر على كل من يقوم 
بقمع التظاهرات، وليس فقط فرض عقوبات 
كما حصل من قبل الواليات املتحدة، بل يجب 
مــحــاكــمــة مــن يقمع كــمــجــرمــي حـــرب، لــكــن إذا 

تركت األمور على ما هي عليه فإن املليشيات 
تبالي.  ولــن  املتظاهرين  وقــتــل  بقمع  ستقوم 
كـــمـــا يـــجـــب فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــقـــيـــادات 
اإليرانية التي تأتي إلى العراق وتتحرك فيه، 

ويجب تقييد حركتها ومالحقتها«.
بدوره قال عضو مجلس النواب باسم خشان، 
ارتكبت  التي  »الجهة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
والخالني،  السنك  فــي  الــتــي حصلت  املــجــزرة 
بالنسبة لــنــا غــيــر مــعــلــومــة، لــكــن هـــذه الجهة 
مــعــلــومــة بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة«. وأضــــــاف أن 

»الــدلــيــل على ذلــك هــو أن اآللــيــات الــتــي كانت 
تنقل املسلحن، أتت عن طريق شــوارع تحت 
سيطرة ومراقبة القوات األمنية، ولهذا السبب 
تــتــحــّمــل هــــذه الـــجـــهـــات مــســؤولــيــة املـــجـــزرة، 
فــحــواجــز الــداخــلــيــة والــدفــاع هــي مــن سمحت 
ــــات إلـــــى ســـاحـــة الــخــالنــي  ــيـ ــ ــرور تـــلـــك اآللـ ــمــ بــ
ــد وجــــود  ــ ــتـــظـــاهـــريـــن«. وأكــ والـــســـنـــك لــقــتــل املـ
والسنك،  الخالني  مجزرة  تكرار  من  مخاوف 
ألنه لم تتم محاسبة املتورطن بتلك املجزرة.

ــة الــــــوركــــــاء  ــلــ ــتــ فــــــي املـــــقـــــابـــــل أكــــــــد رئـــــيـــــس كــ

»الــعــربــي  الــديــمــقــراطــيــة، جـــوزيـــف صــلــيــوا، لـــ
الــجــديــد«، أن »هــنــاك مــخــاوف مــن أن أحـــزاب 
ــه الـــذي  ــ الــســلــطــة ســــوف تــســتــخــدم الــنــهــج ذاتـ
ــــي ســــوح  ــنــــك والـــــخـــــالنـــــي فــ ــســ ــي الــ ــ ــل فــ حــــصــ
ــزاب مستعدة  االحــتــجــاج األخــــرى، فــهــذه األحــ
السلطة،  فــي  بقائها  أجــل  مــن  أي شــيء  لفعل 
السهولة، ألنها  التخلي عنها بهذه  وال تريد 
تنظر إلى الشعب والوطن على أنهم مغانم«. 
وأضاف أن »)رئيس الحكومة املستقيل( عادل 
لهذه  الكبرى  املسؤولية  يتحّمل  املهدي  عبد 
املجزرة، فهو من سمح بوصول األمور إلى ما 

وصلت عليه اآلن«.
مــع الــعــلــم أنـــه عــلــى الــرغــم مــن املـــجـــزرة، إال أن 
ساحات وميادين التظاهرات شهدت احتشاد 
عـــشـــرات اآلالف مـــن املـــواطـــنـــن، بــعــد نــــداءات 
وّجـــهـــهـــا نـــاشـــطـــون لــهــم بــــضــــرورة الــحــضــور 
، تــحــســبــا مـــن اعــــتــــداءات جــديــدة 

ً
بــكــثــرة لـــيـــال

قال  الــســيــاق،  فــي  املليشيات ضــدهــم.  تنفذها 
الناصرية  من  وهو  العبادي،  الناشط، حمزة 
إنــه تقرر أن يكون  قــار،  عاصمة محافظة ذي 
أضعاف  الــتــظــاهــرات  بساحات  يوميا  املبيت 
ما كان عليه وكلما كان العدد أكبر كلما عجز 
املهاجمون عن تنفيذ ما يريدون. وأضاف في 
الــجــديــد«، أن »املتظاهرين  »الــعــربــي  لـــ حــديــٍث 
باتوا بمواجهة املليشيات واألحزاب بعد فشل 

القوات الحكومية في قمعها وإخمادها«.
ــدن الـــبـــصـــرة وكــــربــــالء والــنــجــف  ــ ــهــــدت مـ وشــ
واملثنى والــعــمــارة والــديــوانــيــة والحلة ومــدن 
البالد تظاهرات  عــدة في جنوب  ومحافظات 
املــتــظــاهــرون هتافات ضد  فيها  رّدد  واســعــة، 
التدخل اإليراني والحكومة الحالية واألحزاب 
ــران«،  ــ الــحــاكــمــة مـــن قــبــل »الــــطــــرف الـــثـــالـــث إيــ
ــارة إلــــى مـــن يــقــتــل املــتــظــاهــريــن. كما  ــ فـــي إشــ
الذي  اليوم  رفعوا شعارات من نوع »سيأتي 
وكــل فلس  دم  قــطــرة  كــل  فيه على  تحاسبون 
سرقتموه«، و»املوت للعراقين عادة وكرامتنا 
من الله الشهادة«، و»ال تراجع إما حياة تسر 

الصديق أو ممات يغيظ العدى«.

أكد الوزير القطري أن المباحثات تجاوزت  قائمة المطالب الـ13 )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty /أُغلق محيط القاعدة إثر الهجوم )جوش براستيد

تجددت التظاهرات بقوة بعد المجزرة )صباح عرار/فرانس برس(

تحاول بعض المليشيات في العراق السيطرة بالقوة على التظاهرات في بغداد والجنوب، عبر 
استخدامها القتل الممنهج. مع ذلك، فإن المجزرة التي ارُتكبت في السنك والخالني، دفعت 
المتظاهرين للتدفق إلى ساحات االحتجاج بقوة، أمس. ومع احتشاد المتظاهرين مجددًا، 

في ظّل غياب أي موقف للحكومة المستقيلة بقيادة عادل عبد المهدي، أعلن التيار الصدري 
النجف القديمة. ولم يتّم  أن طائرة مسيّرة قصفت منزل زعيمه مقتدى الصدر، في مدينة 

اتهام أي طرف بالحادثة التي حصلت أثناء وجود الصدر في إيران
الحدث

القتل إلنهاء االنتفاضة... 
ورسائل تهديد للصدر

الجهة التي ارتكبت 
مجزرة السنك والخالني 

معروفة للحكومة

استهداف منزل 
مقتدى الصدر أثناء 

تواجده في إيران

قطر دعت إلى الحوار 
وما زالت تدعو إليه من 

دون شروط مسبقة

تأسست القاعدة الجوية 
سنة 1985 خصوصًا من 
أجل الطلبة السعوديين

زادت التطورات األخيرة 
من حالة التفاؤل باحتمال 

تقّدم المصالحة في 
ملف األزمة الخليجية، وال 

سيما بفعل تصريحات 
وزير الخارجية محمد بن 

عبد الرحمن آل ثاني

لم تتأخر السعودية 
في إطالق جهود 

دبلوماسية للتبرؤ من 
االعتداء الذي نفذه 
المتدرب السعودي 

محمد الشمراني، 
في قاعدة بينسكوال 

األميركية

على الرغم من وجود 10 أيام على انتهاء المهلة الدستورية لتقديم 
الرئيس برهم صالح )الصورة( مرشحًا جديدًا للحكومة، في 17 ديسمبر/
نائبًا قال  أن  إال  الحالي،  األول  كانون 
يوجد  ال  إنــه  الجديد«،  لـ»العربي 
من  اتــفــاق  ــد  ــوج ي وال  ــح  ــرش م
الحكومة  شــكــل  عــلــى  ــاس  ــ األس
انجاز  لحين  مؤقتة  كانت  إذا  ما 
ستستمر  أم  ــات  ــتــخــاب االن ــون  ــان ق
)موعد   2022 عام  منتصف  حتى 
أن  وأضاف  التشريعية(.  االنتخابات 
بسبب  متوقفة  شبه  المشاورات 

خالفات القوى الشيعية.

تعثر حكومي

متابعة إضاءة
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اتضح سبب تأخر 
التعديل الوزاري 

المرتقب في 
مصر، وذلك بعد 

بروز مؤشرات على 
نيّة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي، 
إطاحة وزير 

دفاعه محمد 
زكي، التي خرجت 

أنباء عن سوء 
عالقته بالرئيس، 

ورئيس األركان 
محمد فريد 

حجازي، الذي لم 
يعد »خيارًا آمنًا«، 

وذلك لتأمين 
السيطرة الكلية 

على الجيش وضّخ 
دماء جديدة في 

رئاسة األركان

أسبوع  املــتــحــدة على  الــواليــات  تقبل  فيما 
الديمقراطيني الئحة  إعــداُد  حاسم ينتظره 
االتـــهـــام بــحــق الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترامب في قضية فضيحة أوكرانيا، واصل 
األخــيــر التعبير بشتى الــطــرق عــن ازدرائـــه 
اللجنة  إبالغه  التحقيق، ومنها أخيرًا  هذا 
ــدم مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــ الــنــيــابــيــة الــقــضــائــيــة عـ
التحقيق  شبح  أن  يبدو  والــتــي  جلساتها، 
الروسي وتقرير روبــرت مولر لم  بالتدخل 

يغب عنها.
ويقضي الديمقراطيون في مجلس النواب 
األميركي نهاية أسبوع في االستعداد ملا قد 
يكون األسبوع األخير في تحقيق مساءلة 
ترامب، املستمر منذ شهور. وأمس السبت، 
عقد نواب الحزب في اللجنة القضائية في 
املجلس اجتماعًا خلف األبواب املغلقة، من 
املفترض أن يتواصل اليوم األحــد، لفحص 
وصياغة  الجمهوري،  الرئيس  ضــد  األدلـــة 
لــة،  املــســاء ببنود  إليها  يــشــار  رسمية  تــهــٍم 
بتصويت  التوصية  للجنة  ى 

ّ
يتسن حتى 

الخميس  يــوم  الالئحة  على  املجلس  كامل 
املقبل في أقرب تقدير.

من جهته، أبلغ البيت األبيض رئيس اللجنة 
جيرولد نادلر، أول من أمس الجمعة، أنه لن 
يشارك في جلساتها، واصفًا التحقيق بأنه 
ــــالق«. وقـــال محامي  »بـــال أســـاس عــلــى اإلطـ
البيت األبيض، بات سيبولوني، في رسالة 
لـــنـــادلـــر، إنــــه »كـــمـــا تــعــلــمــون، تــحــقــيــقــكــم ال 
أســاس له بالكامل«. وفــي حني لم يستبعد 
سيبولوني باملطلق مشاركة البيت األبيض 
فــي الــعــمــلــيــة، فـــإن املــعــنــى كـــان واضــحــًا في 
قوله إن الديموقراطيني »أضاعوا ما يكفي 
من وقت أميركا في هذه التمثيلية«. وبعث 
ســيــبــولــونــي الـــــرد قــبــل دقـــائـــق مـــن املــوعــد 
النهائي أمــام البيت األبيض إلعــالن ما إذا 
كان يعتزم إرســال ممثلني عنه إلى اللجنة 
الــقــضــائــيــة. وردًا عــلــى ذلـــك، عــّبــر نــادلــر عن 
خــيــبــة أمـــلـــه لـــهـــذا الــــقــــرار، مـــشـــددًا عــلــى أن 
»الــشــعــب األمـــيـــركـــي يــســتــحــق إجـــابـــات من 

الرئيس«.
ــــواب نــانــســي  ــنـ ــ ــانــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ وكــ
القضائية  اللجنة  مــن  طلبت  قــد  بيلوسي 
ــــوم الــخــمــيــس  الــنــيــابــيــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس يـ
ــة االتـــــــهـــــــام، بــعــد  ــ ــــحـ ــاغــــة الئـ ــيــ املـــــاضـــــي صــ
ترامب  بشأن طلب  التحقيقات  من  أسابيع 
مــن أوكــرانــيــا التحقيق مــع نــائــب الــرئــيــس 
السابق جو بايدن، أحد أهم املنافسني على 
ــفـــوز بــتــرشــيــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في  الـ
املقبل.  العام  األميركية  الرئاسة  انتخابات 
وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه 
الــديــمــقــراطــيــون، عــلــى االتــهــامــات الرسمية 
والتي تبدو شبه مؤكدة اآلن، ستؤدي إلى 
مــحــاكــمــة فــي مجلس الــشــيــوخ لــتــحــديــد إن 
كــان ينبغي عــزل تــرامــب. لكن الجمهوريني 
الذين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ 

لم يظهروا دعمًا يذكر للعزل. 

ــلـــى بــنــديــن  وتــــركــــز الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة عـ
لـــة يـــتـــهـــمـــان الـــرئـــيـــس  مــحــتــمــلــني لـــلـــمـــســـاء
بــــاســــتــــغــــالل ســـلـــطـــتـــه فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
برفض  الكونغرس  عمل  وعرقلة  أوكــرانــيــا 
الــتــعــاون مــع لــجــان التحقيق. كــذلــك يتعني 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــني حــســم مــســألــة صياغة 
بــنــد ثـــالـــث يــتــهــم تـــرامـــب بــعــرقــلــة الــعــدالــة 
اســـتـــنـــادًا إلـــــى تـــقـــريـــر املـــســـتـــشـــار الـــخـــاص 
الــســابــق روبــــرت مــولــر املــتــعــلــق بالتحقيق 
انتخابات  االتــحــادي في تدخل روسيا في 
عــــام 2016. ويــســعــى  األمـــيـــركـــيـــة  الـــرئـــاســـة 
ــنـــواب، فيما  الــديــمــقــراطــيــون فــي مــجــلــس الـ
إعــادة تركيز  إلى  االتهام،  يصوغون لوائح 
العزل على روسيا. وبــدت بيلوسي  مسألة 
أخــيــرًا وكــأنــهــا تــمــأ الــفــراغــات، بــقــولــهــا إن 

»جميع الطرق تقود إلى )الرئيس الروسي 
ترامب  أن حملة  بوتني، شارحة  فالديمير( 
للضغط على أوكرانيا في ملف املساعدات 
العسكرية ليست حــادثــًا مــعــزواًل، بــل جــزءًا 
مــــن ارتــــبــــاط مــقــلــق مــــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
يعود إلى ما اكتشفه تحقيق مولر. وقالت 
بيلوسي أول من أمس الجمعة: »هذا يحدث 

على األقل منذ عامني ونصف«.
غدًا  عامة  جلسة  القضائية  اللجنة  وتعقد 
 
ً
اإلثنني، فيما طلب الجمهوريون يومًا كامال

الخاصة،  أدلتهم  لــإجــراءات لفحص  أيضًا 
بما في ذلــك تقرير من 110 صفحات يقول 
إن تحقيق مولر خلص إلى عدم وجود أدلة 

لة. على ارتكاب جريمة تستوجب املساء
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  لـــ مــصــريــة مطلعة  مــصــادر  كشفت 
العامة  املخابرات  أن رئيس جهاز  الجديد«، 
ــيـــس املــكــتــب  ــلـــغ رئـ ــبـــاس كــــامــــل، أبـ الــــلــــواء عـ
السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية، 
مـــوافـــقـــة الـــقـــاهـــرة عــلــى الـــجـــولـــة الــخــارجــيــة 
ــــد مـــرافـــق لـــه والـــتـــي تـــبـــدأ الــيــوم  لــهــنــيــة ووفـ
األحـــد. وقــالــت املــصــادر، إن كامل أبلغ هنية 
ووفـــد الــحــركــة، الــذيــن التقاهم أمــس السبت 
بعدم  4 ســاعــات،  لنحو  استمر  اجتماع  فــي 
ممانعة القاهرة ملطلب الجولة الخارجية بعد 
رفــض استمر ألكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام.

وكــشــفــت املـــصـــادر أن هــنــيــة ســيــتــوجــه إلــى 
إســطــنــبــول الــتــركــيــة فـــي ســاعــة مــبــكــرة من 
صباح األحد، موضحة أن هنية أطلع كامل 
عــلــى كــافــة الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة بــالــزيــارة 
ــرر أن تـــشـــمـــل الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــقـ ــ ــــن املـ ــــي مـ ــتـ ــ والـ
اللقاء  إن  الدوحة. وقالت املصادر  القطرية 
األمــن  مــشــاورات موسعة حــول ملف  شهد 
املــشــتــرك والــســيــاج الـــحـــدودي بــني سيناء 
وقــطــاع غــزة، بــاإلضــافــة إلــى ملف التهدئة 
بـــني قـــطـــاع غــــزة واالحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، 
مــــؤكــــدة أن هــــنــــاك تـــقـــدمـــًا كـــبـــيـــرًا شــهــدتــه 
املشاورات بشأن ملف التهدئة، إال أن هنية 
نقاط وصفتها  بشأن  ردًا حاسمًا  يقّدم  لم 
ــــى أن هــنــيــة  ــة إلـ ــتـ املــــصــــادر بـــالـــعـــالـــقـــة، الفـ
النقاط  تلك  بــشــأن  نهائي  رد  تقديم  أرجـــأ 
القاهرة عقب  إلى  العودة مجددًا  إلى حني 
الــجــولــة الــخــارجــيــة، ولـــقـــاء بــاقــي قــيــادات 

الجماعة في الخارج.
وأكــدت املــصــادر إغــالق ملف خطة الرئيس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب لتسوية الــصــراع 
العربي اإلسرائيلي، املعروفة إعالميًا باسم 
»صــفــقــة الـــقـــرن«، مــؤكــدة أن وفـــد »حــمــاس« 
تلقى إشارات واضحة في هذا الشأن، خالل 
الحركة  وفــد  عقدها  التي  الثالثة  الــلــقــاءات 
مــع قــيــادات جهاز املــخــابــرات العامة والتي 
كان آخرها لقاء رئيس الجهاز. واستطردت 
املــــصــــادر أن »الـــحـــديـــث عــــن صــفــقــة الـــقـــرن 
وأن  تمامًا،  انتهى  املطروح سابقًا  بشكلها 
ما تبقى منها هو تفاهمات وخطوط عامة، 
أقرب إلى اتفاق محدود، وهو االتفاق املشار 
إليه بهدنة طويلة املدى، بخالف اتفاق آخر 
ــل أبـــيـــب بـــشـــأن تــفــاهــمــات  بـــني الـــقـــاهـــرة وتــ

أمنية واقتصادية في سيناء«.
وأكــــــدت املــــصــــادر أن حـــركـــة »حــــمــــاس« في 

ــمـــل، أبــــــدت تــرحــيــبــًا بـــتـــصـــور الــهــدنــة  املـــجـ
طويلة املـــدى مــع إســرائــيــل، مشيرة إلــى أن 
مــصــر بـــصـــدد إنـــهـــاء مــــشــــاورات مـــع بــاقــي 
التي تعارض ذلك  غــزة  الفصائل في قطاع 

االتفاق.
وقالت املصادر إنه في األيام املقبلة وحتى 
عودة هنية من الجولة الخارجية، ستوّجه 
مصر الدعوة لعدد من الفصائل األخرى في 
قطاع غزة، إلنهاء الخالفات املتعلقة بملف 
التهدئة مــع االحــتــالل. وأوضــحــت املــصــادر 
هنية شخصيات  يلتقي  أن  املــقــرر  مــن  أنـــه 
ــيـــة وإقــلــيــمــيــة فـــي تــركــيــا، مــشــيــرة إلــى  دولـ
أن هــنــيــة ســيــتــوجــه بــعــد ذلـــك إلـــى ماليزيا 
ــبــــور الــــذي  لــلــمــشــاركــة فــــي مـــنـــتـــدى كــــواالملــ
سُيعقد على هامش القمة اإلسالمية املقرر 
األول  ديسمبر/كانون  و21   18 بــني  عقدها 
الـــحـــالـــي، وســيــضــم قــــادة مــالــيــزيــا وتــركــيــا 

وباكستان وإندونيسيا وقطر.
وكـــــان مـــصـــدر مـــصـــري رفـــيـــع املـــســـتـــوى قد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق لــــ
إن مـــســـؤول املــلــف الــفــلــســطــيــنــي فـــي جــهــاز 
الخالق  أحمد عبد  اللواء  العامة  املخابرات 
أطـــلـــع قـــيـــادة حـــركـــة »الـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي« 
الــتــي تـــزور مــصــر حــالــيــًا، عــلــى أدلـــة قاطعة 
من  مصر  عليها  حصلت  سابقة  بتعهدات 

إسرائيل، بعدم اغتيال القيادي في »سرايا 
»الــجــهــاد«،  الـــقـــدس«، الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ
بــهــاء أبـــو الــعــطــا، قــبــل أن تــخــلــف تـــل أبــيــب 
وعودها للقاهرة، وتقدم على تلك الخطوة 
التي تسّببت في تصعيد خطير في قطاع 
غــزة أخــيــرًا. وأكــد املــصــدر أن »املــوقــف الــذي 
ــيـــال أبـــو  ــتـ ــوة اغـ ــطـ اتـــخـــذتـــه مـــصـــر عـــقـــب خـ
العطا، وممارستها ضغوطًا على إسرائيل 
أوقف  الوساطة،  باالنسحاب من  بالتلويح 
خــطــة إســرائــيــلــيــة كــانــت تــســتــهــدف قــيــادات 
فــي املكتب السياسي للحركة  بـــارزة  أخــرى 
وكتائب سرايا القدس«. وكشف املصدر عن 
أن الــقــاهــرة اتــخــذت خــالل الــزيــارة الحالية 
ــهــــاد«، إجــــــراءات  لـــوفـــدي »حــــمــــاس« و»الــــجــ
تــأمــيــنــيــة مـــشـــددة تــخــطــت بــمــراحــل كــثــيــرة 
مــثــيــالتــهــا خـــــالل زيـــــــــارات ســـابـــقـــة لـــوفـــود 
الـــحـــركـــتـــني، وذلـــــك خــشــيــة تـــعـــرض أّي من 
قد  اغتيال  لعمليات  الفلسطينية  القيادات 
تنفذها أي جهة خارجية، لوضع مصر في 
حرج، مشددًا على أن مصر لم تستبعد من 
نفسها، خصوصًا  إســرائــيــل  الــجــهــات  تــلــك 
ــود آراء وتـــوجـــهـــات مــخــتــلــفــة  ــ فــــي ظــــل وجــ
واالستخباراتية  األمنية  املؤسسات  داخــل 
أنه  الــراهــن«، مؤكدًا  الوقت  اإلسرائيلية في 
ألول مرة تستخدم األجهزة األمنية املعنية 
بتأمني وفدي الحركتني أجهزة تشويش في 
محيط مقر إقامتهم تخوفًا من أي عمليات 

تفجيرية.
ُيـــذكـــر أن عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»حــــــــمــــــــاس«، مــــحــــمــــود الــــــــزهــــــــار، قــــــــال فــي 
الحركة  إن  الجمعة،  صحافية  تصريحات 
أبدية لالحتالل اإلسرائيلي،  لم تعط هدنة 
الفتًا إلى ترحيب الحركة بكل الجهات التي 

تقّدم لقطاع غزة خدمات إنسانية بال ثمن.
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فــحــجــازي الــــذي تــربــطــه عــالقــة قــويــة للغاية 
بــالــســيــســي عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي، كــان 
بالنسبة له خيارًا آمنًا لخالفة صهره الفريق 
مــحــمــود حـــجـــازي مــنــذ عـــامـــني، ولــكــنــه ليس 
الصعيدين  على  لــه  بالنسبة  األمــثــل  الخيار 

الفني والقيادي.
ــاك الــــعــــديــــد مــن  ــنـ ــهـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــزكــــي، فـ ــ أمــ

أن السيسي يبحث منذ أسبوعني، وبجدية، 
الفريق أول محمد زكي  الــدفــاع  إزاحـــة وزيـــر 
ــان مــحــمــد فــريــد حـــجـــازي، في  ــ ورئــيــس األركـ
في هذا  الجيش  إلــى  توجيهها  يريد  رسالة 
األعلى  القائد  أنه  مفادها  تحديدًا،  التوقيت 
واملتحكم األول واألخير بمصائر كبار القادة، 
 دماء جديدة في رئاسة األركان. 

ّ
وكذلك ضخ

الشائعات واألنباء املتواترة عن سوء عالقته 
األخــيــرة، على خلفية  اآلونـــة  فــي  بالسيسي 
انـــتـــقـــاده الــطــريــقــة الـــتـــي أدارت بــهــا أجــهــزة 
الـــنـــظـــام، االســــتــــخــــبــــارات واألمـــــــن الـــوطـــنـــي، 
ــي أحــــــــداث 20 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  املـــشـــهـــد فــ
للخطر  النظام  سالمة  وتعريضها  املــاضــي، 
من وجهة نظره، ورفضه الدفع بوحدات من 

حول  مــحــدود  بشكل  إال  العسكرية  الشرطة 
السفارات األجنبية واملواقع العسكرية حتى 
ال تــتــقــاطــع مــهــامــهــا مــع املــهــام الــشــرطــيــة أو 
اليومني  فــي  تــصــدر  كــانــت  الــتــي  التعليمات 
ــــداث مــن االســتــخــبــارات، ثم  األولــــني مــن األحـ
انــتــقــلــت دفـــة الــقــيــادة إلـــى الــشــرطــة فــي وقــت 
الحق بتعليمات مباشرة من السيسي الذي 

كان حينها في نيويورك. ورغم أن زكي كان 
عودته  عند  السيسي  مستقبلي  مقدمة  فــي 
إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس البرملان 
الــخــارجــيــة والـــعـــدل والــداخــلــيــة، في  ووزراء 
مــشــهــد تــم تصميمه بــعــنــايــة مــن قــبــل مدير 
أحمد  ومساعده  كامل  عباس  االستخبارات 
الــدولــة  كــل ســلــطــات  لتأكيد تبعية  شــعــبــان، 
أبلغه  السيسي  أن  إال  للسيسي،  وأجهزتها 
الــلــواء محسن عبد  عــن طــريــق مــديــر مكتبه 
النبي الذي يحاول حاليًا توسيع سلطاته، أن 
زكي تحدث لعدد من القادة بلهجة انتقادية 
حادة لطريقة تعامل السيسي واألجهزة مع 
أزمــة ظهور املمثل واملــقــاول محمد علي من 
التظاهرات  مــع  بالتعامل  وصـــواًل  بدايتها، 

الشعبية األوسع في عهد السيسي.
وفــي الــوقــت الــذي ال يستطيع أحــد أن يؤكد 
أو ينفي هذه املعلومات، كشف املصدر عددًا 
مــن األدلــــة اإلضــافــيــة الــتــي تــصــب فــي تأكيد 
ــــدوث فـــتـــور بـــني الــســيــســي وقـــائـــد حــرســه  حـ
ــرًا  ــ ــاره وزيـ ــتــ ــــذي اخــ الـــجـــمـــهـــوري األســــبــــق الــ
القادة امليدانيني. من هذه  إيــاه على   

ً
مفضال

الشواهد عدم استشارة زكي في اختيار قائد 
اللواء مصطفى  الحرس الجمهوري الجديد 
شـــوكـــت قـــائـــد »وحـــــــدات الـــصـــاعـــقـــة«، وعـــدم 
دعوته لبعض االجتماعات مع رئيس الهيئة 
السيسي  اعــتــمــاد  وتــأخــر  أخــيــرًا،  الهندسية 
الخـــتـــيـــارات زكـــي الــجــديــدة لـــقـــادة األســلــحــة 
املختلفة حتى اآلن، إذ تم إبالغ بعض القادة 
بالرحيل وتكليف آخرين ضمن حركة القوات 
املسلحة الجديدة من دون إعالن رسمي منذ 

10 أيام.
وأوضح املصدر أنه كان من املقرر عدم تغيير 
زكــــي فـــي الــتــعــديــل الـــــــوزاري وإرجــــــاء حسم 
مصيره إلى العام املقبل، لكن السيسي بات 
يرى أنه من غير املالئم إجراء تعديل وزاري 
خاص بوزير الدفاع بعد التعديل الواسع في 
للتكهنات  بابًا  يفتح  قد  هــذا  وأن  الحكومة، 
ويــنــشــر مــشــاعــر سلبية بشكل أوســـع داخــل 
الجيش، من أن يتم التعديل مرة واحــدة مع 
باقي الـــوزراء كما حــدث مــع الــوزيــر السابق 

صدقي صبحي في يونيو/حزيران 2018.
ــقــــربــــني مــن  ــــي املــــقــــابــــل، يـــنـــصـــح بـــعـــض املــ فـ
الــســيــســي بـــصـــرف الــنــظــر عـــن تــغــيــيــر وزيـــر 
الــــدفــــاع نــهــائــيــًا، وذلـــــك حــفــاظــًا عــلــى لحمة 
الـــجـــيـــش، وحـــتـــى ال يــظــهــر الـــرئـــيـــس وكــأنــه 
يــتــصــرف تــحــت الــضــغــط، انــطــالقــًا مــن نفس 
الـــوزاري  التعديل  بتأجيل  أقنعوه  مــن  فكرة 
فــي سبتمبر/أيلول  الــشــعــبــي  الـــحـــراك  عــقــب 
املاضي، على الرغم من أن السيسي نفسه كان 
يرغب في إجراء هذا التعديل منذ مايو/ أيار 
املاضي، نتيجة غضبه من سوء أداء الوزراء، 
وخروج بعضهم بتصريحات اعتبرها »غير 
مــقــبــولــة« عــن انــخــفــاض الــتــمــويــل الحكومي 
ملشاريع تطوير التعليم والصحة. ومنذ ذلك 
العامة  االستخبارات  السيسي  ف 

ّ
كل الحني، 

والـــرقـــابـــة اإلداريــــــة بــرفــع تــقــاريــر أســبــوعــني 
نــشــر  الـــــــــــــوزراء، وعـــــــدم  أداء  ــن  ــ عـ لـــلـــرئـــاســـة 
ــــالم املــحــلــيــة املــوالــيــة للسيسي  وســـائـــل اإلعـ
الـــوزراء كقاعدة عامة،  أسماء وصــور جميع 
ولــعــدة أشــهــر، عــدا رئــيــس الحكومة ووزراء 
كنوٍع  وذلــك  والداخلية،  والخارجية  الــدفــاع 
ــاإلدالء  ــ ــ ــأديــــب لـــهـــم عـــلـــى الـــتـــجـــرؤ بـ ــتــ مــــن الــ
دائــــــرة  اســــتــــشــــارة  ــن دون  ــ مـ ــتـــصـــريـــحـــات  بـ
السيسي مسبقًا، وملنع حصول الوزراء على 

أي قدر من الشعبية.
وشهدت بداية الدورة البرملانية الحالية في 
الــوزاري،  بالتعديل  متكررة  مطالبات  مصر 
وتحميل الوزراء مسؤولية االحتقان الشعبي 
ضد النظام، ودعم ذلك حديث رئيس املجلس 
علي عبد العال في الجلسة االفتتاحية لدور 
إن  وقوله  الحكومة«،  »تقصير  عن  االنعقاد 
التنفيذيني  للمسؤولني  يسمح  لن  »البرملان 

أن يصدروا املشاكل لرئيس الجمهورية«.

إضاءةخاص

جولة هنية تشمل 
إسطنبول والدوحة 

وعواصم أخرى

مصر: التعديل الوزاري ينتظر زكي

الماضي  الشهر  اإلداريــة  والرقابة  العامة  االستخبارات  جهازا  استدعى 
عددًا من الوزراء لـ»مواجهتهم« بشبهات فساد، وإجراء تقييم نهائي 
االستثمار  وزيرة  هؤالء،  ومن  بالحكومة.  وضعهم  في  للنظر  لهم، 
سحر نصر، ووزير التعليم طارق شوقي، ووزير التموين علي مصيلحي، 
محمود  اللواء  المحلية  التنمية  ــر  ووزي ــد،  زاي هالة  الصحة  ــرة  ووزي
العالي  التعليم  ووزير  نصار،  عمرو  والصناعة  التجارة  ووزير  شعراوي، 

خالد عبد الغفار، ووزير اآلثار خالد العناني.

تقييم نهائي

خاص

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــالت الـــــــوزاريـــــــة  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ دخـــــلـــــت الـ
واسعة   

ً
مرحلة في مصر  املرتقبة 

 
ّ

مـــن الـــشـــك والــــتــــســــاؤالت، فـــي ظــل
تــأخــر صــــدور قــــرار مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
التعديل  حجم  بــشــأن  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
واألسماء املستبعدة واملرشحة، وذلك بعدما 
كـــان هـــذا الــتــعــديــل قـــاب قــوســني أو أدنـــى من 
التحقق منذ أسبوعني عقب عــودة السيسي 
مــن أملــانــيــا، وبعدما تــم إبـــالغ نـــواب البرملان 
ــه، مــــا انـــعـــكـــس عــلــى  ــ ــتـــعـــداد لـ رســـمـــيـــًا بـــاالسـ
بعض املناقشات البرملانية األسبوع املاضي، 
عندما توجه بعض النواب بأسئلة من دون 
الــوزراء مصطفى مدبولي عن  طائل لرئيس 

سبب تأخر التعديل الوزاري.
ــراء  ــ ــة إجــ ــيـ ــانـ ــرملـ وبـــيـــنـــمـــا تــــرجــــح مــــصــــادر بـ
ــالـــي، تــتــوقــع  ــبــــوع الـــحـ الــتــعــديــل خــــالل األســ
مصادر أخــرى التأخر في إجرائه إلى مطلع 
الــعــام املــقــبــل، عــازيــة ذلــك النــشــغــال السيسي 
بإعادة ترتيب األوضاع في مؤسسة الرئاسة 
واالستخبارات العامة وتوزيع بعض امللفات 
واملــســؤولــيــات الــتــي كــانــت متركزة مــع نجله 
محمود ومــديــر االســتــخــبــارات عــبــاس كامل 
ومساعده أحمد شعبان، بإدخال شخصيات 
جديدة من الجهاز والجيش في دائرة اتخاذ 
القرار، في إطار محاولته تخفيف الضغوط 
التي  ــاع  األوضـ بعض  وحلحلة  النظام  على 
يراها سلبية ومؤثرة على شعبيته، وكذلك 
عـــلـــى املــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي لــنــجــلــه، وعــلــى 
 عــن انــشــغــالــه بملف 

ً
تــمــاســك دائـــرتـــه، فــضــال

االستثمارات اإلماراتية املتعثرة التي سببت 
خالفًا في وجهات النظر بني البلدين الفترة 
مراقبته عن كثب محاوالت  املاضية، وكذلك 
وجــهــود التهدئة فــي الخليج وإنــهــاء األزمــة 
مع قطر، والتي ما زال هو خارج تفاصيلها 

الدقيقة حتى اآلن.
إال أن مصدرًا مطلعًا على العالقة بني الرئاسة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن من  والــجــيــش، كشف لـــ
بــني أســبــاب تــأخــر إعــــالن الــتــعــديــل الــــوزاري 

جالل بكور، عامر السيد علي

ارتــــفــــع عـــــدد ضـــحـــايـــا الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
ــيــــران  ــام الـــــســـــوري والــــطــ ــنــــظــ ــيــــران الــ لــــطــ
 
ً
الــــروســــي، أمــــس الــســبــت، إلــــى 19 قــتــيــال
عــلــى األقـــل فــي بــلــدات وقـــرى ريـــف إدلـــب، 
تل 8 مدنيني 

ُ
ق الــبــالد. فقد  شمالي غــرب 

بقصف جـــوي روســـي عــلــى بــلــدة بليون 
في ريف إدلب، كما أفادت مصادر محلية 
»العربي الجديد«، بأن الطيران املروحي  لـ
الـــتـــابـــع لــلــنــظــام الــــســــوري جــــدد قــصــفــه، 
أمــــس، عــبــر إلــقــاء بــرامــيــل مــتــفــجــرة على 
بلدة أبديتا في ريف إدلــب الجنوبي، ما 
إلــى مقتل ثالثة مدنيني على األقــل،  أدى 
بــيــنــهــم امـــــرأة وطـــفـــل، وســـقـــوط عــــدد من 
الجرحى، بينهم أطفال. وأشارت املصادر 
مرجحة  تـــزال  ال  القتلى  أن حصيلة  إلــى 
بجروح  مصابني  وجــود  بسبب  للزيادة 
ــة. وذكـــــــرت املــــصــــادر أن  حـــاالتـــهـــم حــــرجــ
تل جــراء غــارة جوية روسية على 

ُ
 ق

ً
طفال

بــلــدة بــجــغــاص الـــواقـــعـــة فـــي ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي. كــمــا قــصــف الــطــيــران 
ــــي بــــصــــواريــــخ شـــديـــدة  ــــروسـ ــي الـ ــربـ ــحـ الـ
االنــفــجــار مــنــازل فــي بــلــدة الـــبـــارة بجبل 
ــب الـــجـــنـــوبـــي، مــا  ــ ــــف إدلــ ــة فــــي ريـ ــ ــزاويـ ــ الـ
أســفــر عـــن وقــــوع ضــحــايــا بـــني املــدنــيــني. 
وأشارت املصادر إلى وقوع أربعة قتلى، 
بينهم طــفــل وامـــرأتـــان، وخــمــســة جرحى 
الــبــارة  على األقـــل. وتــزامــن القصف على 
مــع قــصــف مــمــاثــل مــن الــطــيــران الــحــربــي 
ــنـــة كـــفـــرنـــبـــل وعــلــى  ــلـــى مـــديـ ــي عـ ــ ــروسـ ــ الـ
محيطها، أسفر عن وقــوع أضــرار مادية 
جسيمة. وتعرضت بلدات ومدن حزارين 
وفـــــروان وإحــســم وكــفــر شــاليــا وبــلــشــون 
ــــان وأورم الـــجـــوز وشــنــان  وبــاريــســا وريـ
وبـــزابـــور والــبــرســة وإدريـــــس، بــاإلضــافــة 
ملــوقــع »الــكــتــيــبــة املـــهـــجـــورة« لــقــصــف من 
طيران النظام املروحي ببراميل متفجرة 
وقــصــف مــن الــطــيــران الــروســي، مــا أسفر 
املدنيني.  عن أضــرار مادية في ممتلكات 

وكان القصف من قوات النظام قد أسفر، 
يـــوم الجمعة املــاضــي، عــن إصــابــة امـــرأة 
فــي بــلــدة اشــتــبــرق بــريــف إدلـــب الــغــربــي، 
فيما شهد ريف إدلب عمومًا أكثر من 10 

غارات روسية أسفرت عن أضرار مادية.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، ســـــــّيـــــــرت الــــشــــرطــــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة دوريـــــة فـــي مــديــنــة 
»قــوات سورية  الخاضعة لسيطرة  الرقة 
الديمقراطية« )قسد(، وذلك للمرة األولى. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــالــت مــصــادر لـــ
الــــدوريــــة الـــروســـيـــة دخــلــت مــديــنــة الــرقــة 
ــــالن عـــن االتــفــاق  ــى مــنــذ اإلعـ ــ لــلــمــرة األولـ
الـــروســـي الــتــركــي حـــول مــنــاطــق سيطرة 
»قسد« في أكتوبر/ تشرين األول املاضي. 
وأوضحت املصادر أن الدورية مكونة من 
ســـت عـــربـــات عــســكــريــة بــرفــقــة طــائــرتــني، 
انطلقت من الطريق الدولي »أم 4«، شرق 
بلدة عني عيسى، واتجهت نحو صوامع 
ملنطقة  التابعة  شــركــراك  قرية  في  القمح 
تل أبيض، قرب الرقة، على بعد نحو 30 
كيلومترًا من الحدود السورية - التركية. 
العسكرية  الشرطة  أن  املصادر  وأضافت 
الروسية قامت بتوزيع عدد من املدرعات 
على حواجز تابعة لقوى األمن الداخلي 
»قسد«، غربي بلدة  )األسايش( التابعة لـ
تل تمر، على الطريق الدولي. كما سّيرت 
الــشــرطــة الـــروســـيـــة دوريـــــة مــشــتــركــة مع 
الجيش التركي في ريف الحسكة، شمالي 
شــرق ســوريــة، على الــطــريــق الــدولــي »أم 
4« فـــي ريــفــي الـــرقـــة والــحــســكــة. وأفــــادت 
»العربي الجديد«، بأن الدورية  مصادر لـ
هي الرابعة عشرة الذي يتم تسييرها في 
املنطقة منذ اإلعالن عن االتفاق الروسي 

التركي.
فــي الــرقــة أيــضــًا، أصــيــب طــفــالن بــجــروح، 
أحــدهــمــا إصــابــتــه خــطــرة، جــــراء انــفــجــار 
لغم بهما بالقرب من مدرسة حميدة في 
»قسد«.  لسيطرة  الخاضعة  الرقة  مدينة 
وكشفت مصادر أن االنفجار أدى إلى بتر 

ساق أحد الطفلني.

إدلب: 19 قتيًال بغارات 
روسية

انتقد زكي إدارة 
أجهزة النظام مشهد 

أحداث 20 سبتمبر

أبلغ قادٌة بالرحيل 
وُكلّف آخرون ضمن 
»القوات المسلحة«

يْحبك الديمقراطيون 
األدلة في أكثر من 

اتجاه ضد الرئيس دونالد 
ترامب، بانتظار أسبوع 

حاسم في فضيحة 
أوكرانيا، بينما يواصل 

األخير ازدراءه التحقيق

انتهت مباحثات وفد 
»حماس« في القاهرة 

إلى ترحيب الحركة بهدنة 
طويلة مع االحتالل، 

فيما يبدأ إسماعيل هنية 
جولة خارجية اليوم بعد 

لقائه عباس كامل

متابعة السيسي يبحث إزاحة وزير الدفاع ورئيس األركان لتوجيه 
رسائل للعسكر
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  شرق
      غرب

استئناف مفاوضات
أميركا وطالبان في 

الدوحة
مع  محادثاتها  الــواليــات  استأنفت 
حــــركــــة »طــــالــــبــــان« فــــي قــــطــــر، أمـــس 
بعد  الطرفان،  أفــاد  السبت، حسبما 
ــن تــعــلــيــق الــرئــيــس  ثـــالثـــة أشـــهـــر مــ
دونالد ترامب الجهود الدبلوماسية 
الرامية إلنهاء أطول حرب في تاريخ 
أميركي مطلع  وقــال مصدر  أميركا. 
على املفاوضات: »ستركز النقاشات 
على خفض الــعــنــف، وهــو مــا يــؤدي 
إلـــــى مــــفــــاوضــــات أفـــغـــانـــيـــة داخــلــيــة 
ووقف إلطالق النار«. وأكد املتحدث 
ــان« فــــي قـــطـــر ســهــيــل  ــبــ ــالــ بـــاســـم »طــ
شاهني إجـــراء املــحــادثــات، وذلــك في 
»تويتر«،  تغريدة على حسابه على 
املــحــادثــات استؤنفت »من  إن   

ً
قــائــال

حيث توقفت«.
)فرانس برس(

واشنطن وسيول: الحوار
مع بيونغ يانغ ضروري

ــفـــق الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي  اتـ
مــون جـــاي-إن )الــصــورة( مــع نظيره 
ــد تـــــرامـــــب خـــالل  ــ ــالــ ــ األمــــيــــركــــي دونــ
مكاملة هاتفية على مواصلة الحوار 
مــــــع كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، حــســبــمــا 
بينما  السبت،  أمــس  ســيــول،  أعلنت 
أشـــار الــطــرفــان إلـــى أن الــوضــع بــات 
»خـــطـــيـــرًا«. وقـــالـــت املــتــحــدثــة بــاســم 
مــكــتــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــرئــاســي 
 »الــزعــيــمــني اتفقا 

ّ
كــو مــني-جــانــغ إن

الحوار  استمرار زخــم  على ضـــرورة 
لتحقيق نتائج فورية من املفاوضات 

بشأن نزع األسلحة النووية«. 
)فرانس برس(

شرطة هونغ كونغ 
تهّدد بالشدة 

ــــف مـــــــفـــــــوض شـــــــرطـــــــة هــــونــــغ  ــشــ ــ كــ
كــونــغ، كــريــس تــانــغ، أمـــس السبت، 
فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بـــكـــني، أن 
ــلـــيـــم ســتــتــبــع »الــــشــــدة«  ــة اإلقـ ــرطـ شـ
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــلـــــني« فــ ــ ــك »الـ ــذلــ وكــ
الشرطة  أن  وأوضــح  االحتجاجات. 
ســـتـــتـــبـــع نــــهــــجــــًا »إنـــــســـــانـــــيـــــًا« مــع 
ــنـــه حــــذر  ــكـ األحـــــــــــداث الـــبـــســـيـــطـــة، لـ
ــة  ــهـ مـــــن إجـــــــــــــراءات صـــــارمـــــة ملـــواجـ
ــاء  ــ ــر عـــنـــفـــًا. وجـ ــ ــثـ ــ الــــتــــصــــرفــــات األكـ
كبيرة  تظاهرة  عشية  تانغ  حديث 

محتملة للمحتجني اليوم األحد.
 )رويترز(

كوربن يتهم جونسون
بنسج »نظرية مؤامرة«

البريطاني  العمال  زعيم حزب  اتهم 
)الــصــورة(، رئيس  جيريمي كــوربــن 
ــوزراء بـــوريـــس جــونــســون بنسج  ــ ــ الـ
ــر حـــديـــث عن  »نـــظـــريـــة مــــؤامــــرة«، إثــ
ــائــــق حـــكـــومـــيـــة اســـتـــخـــدمـــهـــا فــي  وثــ
حملته بعد تسريبات على اإلنترنت، 
روســــيــــة املـــــصـــــدر. وكــــشــــف الـــزعـــيـــم 
العمالي، أمس السبت، وثيقة من 450 
صفحة أثبتت، كما قال، أن الحكومة 
نظام  األميركيني  »بيع«  تريد  كانت 
الرهانات  أحــد  البريطاني،  الصحة 
ديسمبر/   12 النتخابات  األساسية 
كانون األول الحالي. وكانت الوثيقة 
»ريديت«  أواًل على موقع  قد نشرت 
الـــذي يظن أن الــوثــائــق الــتــي سربت 
تكون  قــد  االنتخابية  الحملة  خــالل 

على صلة بحملة روسية. 
)فرانس برس(

حرص أميركي على رفع 
السودان عن »قائمة 

اإلرهاب«
ــار األمــــــــــن الــــقــــومــــي  ــتــــشــ أبـــــلـــــغ مــــســ
ــرت أوبــــرايــــن، أمــس  ــ األمـــيـــركـــي روبــ
ــــوزراء الــســودانــي  الــســبــت، رئــيــس الـ
عبد الله حمدوك، حرص بالده على 
معالجة ملف رفع اسم السودان من 
»قــائــمــة اإلرهـــــاب« فــي أســــرع وقــت، 
البيت  فــي  اجتماعهما  أثــنــاء  وذلـــك 
األبـــــيـــــض بـــالـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن. 
وشــــّدد املــســؤول األمــيــركــي عــلــى أن 
امللف  معالجة  على  حريصة  بــالده 

»في أسرع اآلجال«.
)األناضول(

)Getty /يفحص النواب الديمقراطيون األدلة ضد ترامب )سلوان جورج

يريد السيسي تطويع الجيش بإطاحة زكي )سيفا كاراسان/األناضول(

حصل هنية على موافقة القاهرة لجولته الخارجية )مصطفى حسونة/األناضول(

من الغارات الروسية أمس )عمر حاج قّدورة/فرانس برس(



الشارع الفرنسي يتحدى السلطة
ماكرون أمام التنازل أو النهاية المبكرة

ال تملك الحكومة 
إال التفاوض سبيًال 
للخروج من األزمة

باريس ـ محمد المزديوي

يواجه عهد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، مرة جديدة، 
ــالـــغ الــصــعــوبــة،  اســتــحــقــاقــا بـ
بعدما أشعلت محاولة حكومته »إصالح« 
رجم 

ُ
نظام التقاعد غضبا شعبيا كبيرًا، ت

الــشــارع، يوم  إلــى  بخروج مليون مواطن 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، وفــــق أرقـــــام رســمــيــة. 
ــأزق الــجــديــد الــــذي وجـــد مــاكــرون  ــ هـــذا املـ
نفسه فيه، والذي قد يهدد فرصته بواليٍة 
ثــانــيــة، وتــتــرقــب املــعــارضــة مـــآالتـــه، قــد ال 
بــذهــاب حكومة  يجد مخرجا منه ســوى 
إدوار فيليب إلى خيار التفاوض وتقديم 
التقاعد،  مشروع  أن  يعني  ما  التنازالت، 
في حذافيره وتوقيته، كما أراده الرئيس، 

لن يمر.

مأزق نظام التقاعد
أن  الفرنسية  الحكومة  استطاعت  بعدما 
»السترات  إلــى حــّد كبير، صفحة  تــطــوي 
الــصــفــراء«، إثــر »حـــواٍر وطني كبير« كان 
ــره أكثر  ــت عــلــى أثـ

ّ
منهكا ورتــيــبــا، وضــخ

ــورو الســـتـــرضـــاء فــئــات  ــ مــــن 17 مـــلـــيـــار يــ
مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة، وبـــعـــدمـــا نــجــحــت 
بــتــمــريــر إصــــالحــــات فــــي قــــانــــون الــعــمــل، 
ثــم إصـــالح ســكــك الــحــديــد بــســالســة، جــاء 
الدور هذه املرة لالصطدام بإصالح نظام 
الــتــقــاعــد. ولــطــاملــا كــانــت مــحــاولــة إصــالح 
هذا النظام عّصية على حكومات فرنسية 
عدة، إذ مع كل محاولة للتحرك من جانب 
الــســلــطــة، يــأتــي رفـــض الــنــقــابــات حاسما، 
خصوصا مع وجــود 42 نظام تقاعد في 
فرنسا، ما يجعل األمر في نهاية املطاف 

ال يتمخض سوى عن بعض التعديالت.
بــــــدوره، يــكــتــشــف مــــاكــــرون، الــــذي يسعى 
ــتـــاريـــخ« بــاعــتــبــاره الــرئــيــس  »دخــــول الـ ـــ لــ
ــــالح  ــذا اإلصــ ــ الـــــــذي تـــمـــكـــن مــــن إنــــجــــاز هــ
املنتظر منذ عقود، اليوم، مع حكومته، أن 
مسألة إصالح نظام التقاعد ليست بهذه 
الــســهــولــة، عــلــى الــرغــم مــن أن املـــشـــاورات 
الرغم  وعلى  أشــهــر،  قبل  انطلقت  حولها 
الكبيرة التي مورست على  من الضغوط 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة إلقــنــاعــهــا بــضــرورة 
اإلصــالح، وبأنه يتوجب على الفرنسيني 
ــلــــى غـــــــــرار بــقــيــة  ــمــــل ملـــــــــدٍة أطــــــــــول، عــ ــعــ الــ
األوروبــيــني. هذه الضغوط لم تتورع عن 
الذهاب بعيدًا، بما في ذلك في محاولتها 

 وحدة الصف النقابية.
ّ

شق
ــلــــى مـــســـار  ولـــــــم يــــقــــف فــــشــــل مــــــاكــــــرون عــ
الــتــفــاوض والـــضـــغـــوط. فــعــلــى الـــرغـــم من 
مــحــاوالتــه الــحــثــيــثــة، لــم يتمكن الــرئــيــس 
مـــن إقـــنـــاع الــفــرنــســيــني بــــأن الــتــظــاهــرات 
املعارضة للمشروع، واإلضرابات املرتبطة 
بــه، هــي حـــراٌك يــهــّم فقط الوظيفة العامة 
في البالد، والتي تتمتع بامتيازاٍت تغيب 

كبيرة، ومن  التجار من خسائر  مخاوف 
احتمال عــزوف السياح عن زيــارة فرنسا 

واإلنفاق فيها.
ــه عــلــى الــرغــم مــن الــخــالفــات  والــغــريــب أنـ
املعلنة بني النقابات العمالية والحكومة، 
مت 

ّ
ظ

ُ
ومئات البرامج والتجّمعات التي ن

ــــول مــــشــــروع قــــانــــون اإلصــــــــالح، إال أن  حـ
ــــروع غـــيـــر مـــتـــوفـــرة وغــيــر  ــشـ ــ مــــســــودة املـ
مــعــروفــة مــن ِقــبــل هـــذه الــنــقــابــات وال من 
عــمــوم الــشــعــب. وبــيــنــمــا كــانــت الحكومة 
ــلــــة الــــنــــقــــاشــــات مــع  ــــن عـــلـــى مــــواصــ ــراهـ ــ تـ
الــنــقــابــات حــــول اإلصـــــالح بــعــد تــظــاهــرة 
ــانــــون األول  ــامـــس مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كــ الـــخـ
راهنت  التي  املاضي(،  )الخميس  الحالي 

عن القطاع الخاص، الذي خرج الكثير من 
اإلضــراب  واعتبر  للتظاهر.  أيضا  عماله 
واالحـــتـــجـــاج انــتــصــارًا كــبــيــرًا لــلــنــقــابــات، 
بــعــدمــا خــــرج إلــــى الـــشـــارع مـــا يــقــرب من 
ــاءات وزارة  مــلــيــون فــرنــســي، وفـــق إحـــصـ
املليون  ونصف  مليون  ونحو  الداخلية، 
ــاء نـــقـــابـــة الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة  بــحــســب إحــــصــ

العامة للعمل »سي جي تي«.
ــرى الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة  ــ مــــن جــهــتــهــا، تـ
لها  التظاهرة سيكون  هــذه  أن  الفرنسية 
ــبـــالد مــقــبــلــة،  ــا يــعــنــي أن الـ ــا بــعــدهــا، مـ مـ
ــال إصــــــرار الــحــكــومــة عــلــى تنفيذ  فـــي حــ
مشروعها، على احتجاجات أخــرى، على 
ــيــــاد وســط  ــتــــراب فـــتـــرة األعــ الـــرغـــم مـــن اقــ

أيضا على إمكانية فشلها، صّرح رئيس 
أمــس  مـــن  أول  فــيــلــيــب،  إدوار  الــحــكــومــة 
الــجــمــعــة، بـــأنـــه ســيــكــشــف يــــوم األربـــعـــاء 
املــقــبــل عـــن املـــشـــروع »بــكــامــل عــنــاصــره«، 
م النقاش حول »مقترحات 

َّ
وحينها سُينظ

ــه ال يــحــبــذ  ــ ــلـــى أنــ ــة«، مـــــشـــــّددًا عـ ــ ــحــ ــ واضــ
»مــنــطــق املــواجــهــة«. ويــبــدو مــن تصريح 
فــيــلــيــب أن حــكــومــتــه عـــازمـــة عــلــى تــقــديــم 
تنازالت لم تكن في حسبانها قبل تقديم 
مشروع اإلصالح أمام املجلس الحكومي 
بداية 2020. وباإلضافة إلى كالم فيليب، 
سيبيت  الحكومة  بــاســم  املتحدثة  أكـــدت 
نــديــاي »وجــــود هــوامــش مــفــاوضــات مع 
الـــنـــقـــابـــات«، و»بـــــاب الــحــكــومــة مــفــتــوح«. 
ومن بني هذه التنازالت، تأجيل الوصول 
ــام 2025،  ــ ــام الـــتـــقـــاعـــد عـ ــظـ ــى تـــــــوازن نـ ــ إلـ
وأيــضــا أال يــشــمــل اإلصــــالح جــيــل 1963، 
رًا، بل يتم تأجيله إلى جيل  كما كان مقرَّ
1973، وإلـــى مــا بعد هــذا الــتــاريــخ فــي ما 
يتعلق بأنظمة التقاعد الخاصة وبعض 
فئات املوظفني، وهو ما يعني أن القانون 

لن يكون ساريا قبل العام 2035.

مخاوف ماكرون
على الرغم من تسويقه إلصالح التقاعد، 
ــارك  ــقـــاشـــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي شــ ــنـ ومـــــن الـ
إلى نتائج املشروع  ُمطْمِئنا  فيها حوله، 
رًا من تداعيات غيابه على 

ّ
وعدالته، ومحذ

األجــيــال املقبلة، إال أن مــاكــرون يـــدرك أن 
القراءة نفسها،  الفرنسيني ال يشاطرونه 
وأنــه إذا لم يقدم تــنــازالت قد تساهم في 
وتــهــوي بشعبية  النقابية،  الــوحــدة  شــق 
ــال الـــتـــعـــاطـــف مــع  ــمــ ــرأســ ــات وبــ ــ ــرابــ ــ اإلضــ
قد  مــا  فــإن مشروعه سيفشل،  املضربني، 

يضعف حظوظه بوالية رئاسية ثانية.
وتأتي هــذه األزمــة فيما شعبية الرئيس 
ـــ30 فــي املــائــة، وفــق آخر  الفرنسي دون الـ
استطالع للرأي، وهي تقف تحديدًا عند 
ازديـــادًا في املقابل  املائة، مسّجلة  29 في 
لـــدى الــفــئــات الــيــمــيــنــيــة، أي عــلــى حساب 
املتطرف.  واليمني  »الجمهوريون«  حــزب 
ملاكرون  املــتــزايــدة  الشعبية  هــذه  وتجعل 
لــــدى الــنــاخــبــني الــيــمــيــنــيــني، وهــــو الـــذي 
وصـــل إلـــى السلطة بــشــعــار »ال يــمــني وال 
يـــســـار، أو بــهــمــا مـــعـــا«، مـــن بــقــاء وزرائــــه 
الــقــادمــني مــن الــيــمــني أكــثــر مــن ضـــروري، 
إدوار فيليب،  الحكومة  خصوصا رئيس 
ـــَبـــر ضـــمـــانـــة الـــيـــمـــني فــــي هـــذه 

َ
ــــذي ُيـــعـــت الــ

الــحــكــومــة، إضـــافـــة إلـــى وزيـــريـــن مهمني، 
هما وزير االقتصاد برونو لومير ووزير 

الحسابات العامة جيرالر دارمانيه.
ولــكــن مـــا هـــو املـــخـــرج املــحــتــمــل للسلطة 
أمام هذا الواقع املعقد؟ ال تملك الحكومة 
للخروج   

ً
سبيال الــتــفــاوض  إال  الفرنسية 

مـــــن األزمـــــــــــة، فـــــي ظـــــل نــــجــــاح اإلضــــــــراب 
ــلــــه، وانـــضـــمـــام قـــطـــاعـــات أخــــرى  وتــــواصــ
الــقــادريــن  إلــيــه، مثل سائقي الــشــاحــنــات، 
 الحركة واالقتصاد، في انتظار 

ّ
على شل

انضمام املزيد من املضربني. ويأتي ذلك 
مع تواصل اإلزعاج الذي تمثله »السترات 
ــا يــعــنــي صـــعـــوبـــة تــمــريــر  الــــصــــفــــراء«، مــ
مـــشـــروع الــتــقــاعــد بــحــذافــيــره وتــوقــيــتــه، 

وكما أراده ماكرون.
الفرنسي استبدال  الرئيس  وال يستطيع 
حكومته، وال وزرائه الرئيسيني، ألسباب 
كثيرة، منها أن حركته »الجمهورية إلى 
األمـــــــام« ال تــتــوفــر عــلــى عــنــاصــر كــفــوءة 
وقادرة على خلق اختراق سياسي كبير. 
 أكبر دليل على ذلــك، فشل ماكرون 

َّ
ولعل

في إيصال مرشحته، سيلفي غــوالر، في 
املفوضية األوروبية، وأيضا تورط حليفه 
ــيـــس حـــزب  األكــــبــــر، فـــرانـــســـوا بــــايــــرو، رئـ
فــي قضايا  الوسطي،  اليميني  »مــوديــم« 
إلــيــه أول من  فــســاد، بعد توجيه االتــهــام 

أمس الجمعة.

أين المعارضة؟
فـــــــي هـــــــــذه األثـــــــــنـــــــــاء، تـــــــراقـــــــب مـــخـــتـــلـــف 
ــاع،  املــعــارضــات لحكومة مــاكــرون األوضـ
ــــذي اســتــطــاع دفــع  فـــي ظـــل االحـــتـــجـــاج الـ
األولــى،  للمرة  للتظاهر  املواطنني  بعض 
لــيــوّحــد رفــض إصـــالح نــظــام التقاعد كل 
ــاولـــني اســتــغــالل  خـــصـــوم الـــرئـــيـــس، مـــحـ
هــذه الــفــرصــة املــتــاحــة. وإذا كــان مفهوما 
أن يـــحـــاول الــيــســار الــفــرنــســي اســتــعــادة 
الـــذي ألحقه  الــنــزيــف  بعض وهــجــه، بعد 
به ماكرون، ما تجلى في دعمه اإلضراب 
ومــشــاركــة زعــمــاء لــه فــي الــتــظــاهــرات من 
الــخــلــف، فــاملــثــيــر لــلــدهــشــة إعــــالن رئيسة 
ــــي« الــيــمــيــنــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتــــجــــمــــع الـ حـــــــزب »الــ
املتطرف، مارين لوبان، التي ترفض عادة 
هذه  وقوفها  االجتماعية،  الحركات  دعم 

املرة إلى جانب الحراك االجتماعي.
ولــيــس غــريــبــا أن تــكــون لــهــذا الـــدعـــم، من 
 
ٌ
عالقة املــتــطــرفــة،  اليمينية  الزعيمة  ِقــبــل 
بــالــتــأيــيــد واالحـــتـــضـــان الــــذي يــحــظــى به 
ــَبـــل أغــلــبــيــة الــفــرنــســيــني،  ــراب مـــن ِقـ ــ ــ اإلضـ
لكونه استحقاقا يهم معظم فئات الشعب. 
هـــــذا الــــدعــــم تــــريــــد مـــنـــه لــــوبــــان تــحــســني 
اآلن،  وحــيــدة، حتى  كمنافسة  وضعيتها 
الــرئــاســي،  استحقاق 2022  فــي  ملــاكــرون، 
اآلن،  لكن حتى  بالنجاح.  املــرة   هــذه 

ً
آملة

ومع غياب منافس يجمع ما بني الشعبية 
مواجهة  إفــســاد  ويستطيع  والــكــاريــزمــا، 
مقبلة متوقعة بــني مــاكــرون ولــوبــان في 
رئاسيات 2020، ال يزال الرئيس الفرنسي 
بإصالحاته،  مواطنيه،  إيــالم  على  قـــادرًا 
أن يخشى استحقاقا رئاسيا ال  من دون 

يزال حتى اآلن يقف فيه في موقع قوة.

سياسة
تمكنت النقابات العمالية الفرنسية من هّز العصا لعهد إيمانويل ماكرون، مع أرجحية إفشال مشروعه إلصالح نظام التقاعد، 
بصيغته التي يريدها، ما يجعل الرئيس الفرنسي يواجه مرة أخرى تحديات داخلية تبقيه في خانة »رئيس األثرياء«، وتلجم ذهابه 

قويًا النتخابات الوالية الثانية وتجبره على تقديم تنازالت جديدة

خرج أكثر من مليون فرنسي ضد المشروع )كليمون ماهودو/فرانس برس(
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ستواجه السلطة الفرنسية اختبار قوة 
املقبل، مع تحديد  الثالثاء  يوم  جديدًا 
الـــيـــوم مـــوعـــدًا للتعبئة  الــنــقــابــات هـــذا 
فـــي الــــشــــارع، فــيــمــا قــــال األمـــــني الــعــام 
لــنــقــابــة »الـــقـــوى الــعــامــلــة« إيـــف فيريه 
»لــــقــــد ســــددنــــا ضــــربــــة قــــويــــة، وولـــــدت 
األكثر  املعارضون  ديناميكية«. ويأمل 
تـــشـــددًا لــنــظــام الــتــقــاعــد فـــي أن تـــدوم 
الحركة وأن يتّم إغالق البالد كما حصل 
في ديسمبر/كانون األول 1995. آنذاك، 
تــســّبــبــت الـــحـــركـــة االحـــتـــجـــاجـــيـــة ضــد 
 

ّ
إصــالحــات الــنــظــام الــتــقــاعــدي فــي شــل

أسابيع  لثالثة  املشترك  النقل  وســائــل 
وأرغمت الحكومة على التراجع.

ـــني نــجــحــت الـــــدعـــــوات لــحــشــد  وفـــــي حـ
أطـــيـــاف مــخــتــلــفــة مـــن الــفــرنــســيــني في 
الــشــوارع، بــأعــداد تــجــاوزت التوقعات، 
ــول  ــم حــ ــســ ــقــ ــي انــ ــلــ ــحــ ــإن اإلعـــــــــــالم املــ فــــــ
ــــروع إصــــالح  ــشـ ــ ــراب وملـ ــ ــــإضـ رؤيــــتــــه لـ
ــانـــت وســـائـــل  ــام الـــتـــقـــاعـــد، فــيــمــا كـ ــظـ نـ
إعــــــــالم عــــاملــــيــــة تــــقــــرأ أحــــــــــداث فـــرنـــســـا 
»روح  على  تأكيدًا  باعتبارها  األخيرة 
وعلى  واملتمردة«،  الثورية  الفرنسيني 
رفضهم سياسات غير شعبية لرئيس 
دولة ينظر إليه كثير من مواطنيه على 
أنه »رئيس األثــريــاء«، وأنــه »كلما فتح 

فمه أهان مواطنيه«، 
اإلعــــــالم املـــرئـــي الــفــرنــســي تـــحـــدث في 
غــالــبــيــتــه عــــن ضـــــــرورة إقـــــــرار إصــــالح 
 بــنــفــور مع 

ً
نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد، مــتــعــامــال

املتظاهرين، ومهينا ومحرجا ضيوفه 
من مؤيدي اإلضــراب، مكتفيا بتسليط 
الفرنسيني  »الــضــحــايــا«  عــلــى  الــضــوء 
التنقل،  فــي  يــواجــهــون صعوبة  الــذيــن 
خــصــوصــا إلــــى عــمــلــهــم. وحــــــاول هــذا 
ــة«  ــيــ ــانــ ــدًا، إظـــــهـــــار »أنــ ــ ــاهــ ــ اإلعـــــــــــالم، جــ
القطاعات  »أنانية«  وأيضا  النقابيني، 
»التي تحاول الحفاظ على امتيازاتها، 

وال تـــريـــد الـــوصـــول إلــــى نـــظـــام تــقــاعــد 
شـــامـــل ومـــتـــضـــامـــن«. وذهـــبـــت صحف 
ــارو«  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــة عــــــــــدة، مــــثــــل »لـ ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ يـ
و»لوبينيون«، في هذا االتجاه، وكذلك 
»أتـــالنـــتـــيـــكـــو«  ــة، كــــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ مــــواقــــع إلـ

و»فالور أكتويال« وغيرها.
فـــي الــضــفــة األخــــــرى، حـــاولـــت وســائــل 
اإلعــــالم املــمــلــوكــة مــن الـــدولـــة اإلمــســاك 
 مختلف 

ً
بالعصا من الــوســط، عــارضــة

وجـــهـــات الـــنـــظـــر. مـــن جــهــتــهــا، دافــعــت 
الصحافة واملواقع اليسارية الفرنسية 
عن املضربني، منتقدة »رئيسا ليبراليا 
ــرب  ــ ــ ــار الــــفــــرنــــســــيــــني وضـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد إفـ ــ ــريــ ــ يــ
ما توفرت الظروف«. ولعل 

ّ
جيوبهم كل

مـــثـــال »مـــيـــديـــابـــارت« و»لــومــانــيــتــيــه« 
 على عدم سقوط 

ٌ
و»ليبراسيون« دليل

ــَرك الحكومة. 
َ

كل وسائل اإلعــالم في ش
وفي هذا السياق، برز عنوانا مقالتني 
لـــوران  »لــيــبــراســيــون«،  ملــديــر صحيفة 
جوفران. األول تحدث عن »شبح يطارد 
املاكرونية«، قاصدًا إضراب 1995، الذي 
اضــطــرت الــحــكــومــة فــي حــيــنــه لسحب 
العنوان  رأى  فيما  إصالحها،  مشروع 
لنفسها«،  تــثــأر  »الــنــقــابــات  أن  الــثــانــي 
في إشارة إلى الهجوم واإلقصاء الذي 
تــعــرضــت لـــه الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة في 
فرنسا ببداية والية الرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون، وكــيــفــيــة اســتــعــادتــهــا الــيــوم 

لبعض زخمها وحيويتها.
محمد...

الثالثاء موعد جديد للمواجهة
اإلعالم  كان  المقبل،  الثالثاء  يوم  جديدة  مواجهة  لجولة  النقابات  فيه  تستعد  وقت  في 
على  بالتهجم  التلفزة  محطات  بعض  قامت  إذ  لــإضــراب،  رؤيته  في  ينقسم  الفرنسي 

المتظاهرين، فيما ذهبت صحف النتقاد الرئيس

)Getty( انقسم اإلعالم تجاه التظاهرات




