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القدس المحتلة، غزة
العربي الجديد

حــلــقــة جــــديــــدة مــــن الــتــطــبــيــع اإلمــــاراتــــي 
مــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، كــشــفــت عنها 
ــآرتــــس« اإلســرائــيــلــيــة أمــس  صــحــيــفــة »هــ
الجمعة، تعود إلى العام 2012، الذي شهد 
لقاء سريًا جمع رئيس حكومة االحتال 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـ
ــــق  ــــن زايـــــــــد. ووفـ ــه بـ ــلــ اإلمـــــــاراتـــــــي عـــبـــد الــ
الـــذي جرى  الــســري  اللقاء  فــإن  الصحيفة 
في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام 
2012، في نيويورك، من اللقاءات النادرة 
التي عقدها نتنياهو مع شخصية رفيعة 
يه 

ّ
املستوى من الدول الخليجية منذ تول
منصب رئيس الحكومة في عام 2009.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية 
نتنياهو  نظر  وجــهــات  إن  قولها  غربية 
ــة املــلــف  ــألـ وبــــــن زايـــــــد تـــطـــابـــقـــت فــــي مـــسـ
ــرانــــي، لــكــن بـــن زايــــد أوضـــح  ــنـــووي اإليــ الـ
ــه ال يــمــكــن لــبــاده  فـــي الـــلـــقـــاء املــــذكــــور أنــ
»تــســخــن« عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل طاملا 
بد األخــيــرة تقدمًا فــي عملية السام 

ُ
لــم ت

الصحيفة،  وأضــافــت  الفلسطينين.  مــع 
 عن مصدرين دبلوماسين، قولهما 

ً
نقا

على  28 سبتمبر/أيلول  في  تم  اللقاء  إن 
هامش الجلسة العامة لألمم املتحدة في 
نتنياهو خطاب  ألقى  أن  بعد  نــيــويــورك، 
ــع فـــيـــه رســمــًا  ــ ــذي رفـ ــ »الــــخــــط األحــــمــــر« الــ
بــالــلــون  خــطــًا  عليها  خــط  يــدويــة  لقنبلة 
التي  الحمراء  للخطوط  كــإشــارة  األحــمــر، 
أمـــام خــطــط تخصيب  إســرائــيــل  تضعها 
الــيــورانــيــوم اإليـــرانـــيـــة، مــطــالــبــًا املجتمع 
ــدولـــي يــومــهــا بــوضــع خـــط أحــمــر أمـــام  الـ

طموحات إيران في املجال النووي.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــقــد كـــان نتنياهو 
من بادر لعقد اللقاء مع بن زايد، إذ سعى 
منذ عودته لديوان رئاسة الحكومة، بعد 
لتنظيم   ،2009 عـــام  الــعــامــة  االنــتــخــابــات 
ــاءات مـــع مـــســـؤولـــن كـــبـــار مـــن الــــدول  ــقــ لــ
الخليجية، التي ال تملك إسرائيل عاقات 
أن  الصحيفة  وأكـــدت  معها.  دبلوماسية 
عبر  رســائــل  توجيه  على  عكف  نتنياهو 
وسطاء لكبار مسؤولي حكومة اإلمارات، 

وتــــم االتـــفـــاق عــلــى لــقــاء مـــع بـــن زايــــد في 
فندق ريجنسي في شارع 61، عند مفترق 
متنزه في نيويورك، حيث مكث نتنياهو 

أثناء تواجده في املدينة.
 عــن املــصــادر 

ً
وأوضــحــت الصحيفة، نــقــا

الغربية، أن بن زايد وصل للقاء نتنياهو 
العتيبة،  اإلماراتي يوسف  السفير  برفقة 
للفندق ســرًا عبر موقف  االثــنــان  وأدخـــل 
هـــنـــاك  ومــــــن  األرض،  تـــحـــت  لــــلــــســــيــــارات 
أخـــــــذ االثــــــنــــــان إلـــــــى مـــصـــعـــد الــــخــــدمــــات 
الخاصة فــي الــفــنــدق، صــعــودًا إلــى جناح 
اللقاء، بحسب املصادر  نتنياهو. وجــرى 
الــدبــلــومــاســيــة، وســــط أجــــــواء إيــجــابــيــة، 
وتمحور حول امللف اإليراني، لكنه تطرق 
أيـــضـــًا لــلــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي. وأعــــــرب بن 
زايـــد عــن تــقــديــره لــخــطــاب نتنياهو أمــام 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، وساد بن 

االثنن توافق على أمور كثيرة.
إلــى أن بن  فــي املقابل، أشـــارت الصحيفة 
 نتنياهو على التقّدم في املسار 

ّ
زايد حث

أن  اللقاء  فــي  زايـــد  بــن  الفلسطيني. وأكـــد 
بــاده معنية جــدًا بتحسن العاقات مع 
علنًا،  ذلـــك  تستطيع  ال  لكنها  إســرائــيــل، 
طاملا استمر الجمود في العملية السلمية 

مع الفلسطينين.
مشابهة  رســالــة  أن  الصحيفة  وأضـــافـــت 

ــــى مــــوظــــف إســـرائـــيـــلـــي رفــيــع  ــلــــت إلــ وصــ
املــســتــوى قبل أشــهــر، وتــحــديــدًا فــي شهر 
2016، حن  الـــعـــام  مـــن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــرة الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة  ــ شـــاركـــت وزيـ
ــــداء في  الــســابــقــة، تــســيــبــي لــيــفــنــي، فـــي غـ
نــيــويــورك كــان ضيفه الرئيسي بــن زايــد. 
بــــاده ودواًل خليجية  أن  زايــــد  بــن  وأكــــد 
ــا مــع  ــهـ ــاتـ أخـــــــرى مــعــنــيــة بـــتـــطـــويـــر عـــاقـ
إسرائيل، لكنها لن تتخذ خطوات تطبيع 
رغبة حقيقية  إسرائيل  تبد  لم  ما  علنية 
باتجاه  السياسية  العملية  فــي  بالتقدم 

حل الدولتن.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن الـــلـــقـــاء بن 
نتنياهو وبن زايد كان الوحيد بينه وبن 
مـــســـؤول رفــيــع فـــي حــكــومــة اإلمــــــارات في 
الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة. فــي السياق 
وفـــي مـــا بـــدا ردًا عــلــى هـــذه الــتــســريــبــات، 
دعـــــا رئـــيـــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
»حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي خطبة 
الجمعة أمــس، الــدول العربية التي تسير 
في طريق االعتراف والتسوية والتطبيع 
مـــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي إلـــى الــتــوقــف، 
 االحــتــال ال يــؤمــن إال بالعنف 

ّ
مــؤكــدًا أن

والــغــطــرســة، مــحــذرًا فــي الــوقــت ذاتــــه من 
التطبيع  الفلسطيني عبر  الشعب  خذالن 

مع »العدو الصهيوني«.

63 فلسطينيًا 
استشهدوا بمذبحة 

األقصى الثانية

للحديث تتمة...

شهداء ورفض 
شروط في 

نفير األقصى

3 شهداء وعشرات الجرحى، حصيلة يوم النفير لألقصى، أمس الجمعة، في القدس 
على  بالتجّمع  وقاموا  اإلسرائيلي،  االحتالل  إجراءات  الفلسطينيون  رفض  المحتلة. 
مداخل األقصى، مؤدين الصالة والتكبير، قبل اندالع االشتباكات مع جنود االحتالل، 

ليسقط 3 شهداء حتى العصر، ولتُستعاد روحية االنتفاضة األولى

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــــم يـــكـــن صـــدفـــة أن قـــتـــل االحـــتـــال 
ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن أمــــــــــس الــ
ــــي أطـــــــــراف الـــقـــدس  بــــالــــرصــــاص فـ
تابعة  يومًا  كانت  التي  الــقــرى  فــي  املحتلة، 
ملــحــافــظــة الـــقـــدس وأعــلــنــهــا االحـــتـــال جـــزءًا 
مــن »املــديــنــة الــكــبــرى«، طمعًا فــي أراضيها، 
الـــتـــي بــنــى عــلــيــهــا بـــــؤرًا اســتــيــطــانــيــة. فقد 
ســـقـــط 3 شـــــهـــــداء أمــــــس فـــــي كـــــل مـــــن رأس 
بــاتــت حيًا يستوطنه  الــتــي  القرية  الــعــمــود، 
غـــاة الــيــمــن بتمويل الــيــهــودي األســتــرالــي 
الــطــور املطلة  إيــرفــن ميسكوفيتش، وقــريــة 
وتحتضن مستشفى  األقصى  املسجد  على 
املقاصد اإلسامية، وفــي أبــو ديــس، شرقي 
القدس. وقد انتهج االحتال أمس الجمعة، 
مــدروســة، ليس  أنها كانت  اآلن  خطة يبدو 
فقط في عزل املدينة والبلدة القديمة تحديدًا، 
ومــنــع الـــوصـــول إلــيــهــا، بــل رافـــق ذلـــك، على 
مــدار األيــام السابقة، أيضًا عزل ومحاصرة 
وتــضــيــيــق عــلــى ســكــان الــقــرى املــحــيــطــة في 
العيساوية  بــدءًا من  القدس وعلى أطرافها، 
على جبل املــشــارف، ومـــرورًا بالطور، وحي 
الصوانة، ووادي الــجــوز، وصــواًل إلــى جبل 
بالقدس  املحيطة  األولــى  الحلقة  املكبر، في 
الــقــديــمــة، لــيــتــوســع مــنــهــا بــاتــجــاه الـــدائـــرة 
الــثــانــيــة شـــمـــااًل فـــي بــيــت حــنــيــنــا وشــعــفــاط 
والــــــــرام. ويـــبـــدو أن الــفــلــســطــيــنــيــن أدركـــــوا 
خــطــة االحــتــال تــلــك، فــــزادوا حــشــودهــم في 
أمــس، ربما،  يــوم  نفير  ليكون  املناطق،  تلك 
الــبــعــض أنـــه قد  تمهيدًا لغضب أكــبــر، يـــرى 
يصل إلى ما وصلت إليه انتفاضة األقصى 

عام 2000.
ودلــت أحــداث األمــس على أن االحــتــال، عمد 
فــــي تـــوزيـــعـــه آلالف عـــنـــاصـــره مــــن الــشــرطــة 
وحــرس الحدود، إلى تقسيم املدينة وأحياء 
الدائرة األولى املحيطة بالبلدة القديمة بعد 
عـــزل األخـــيـــرة، إلـــى »مـــربـــعـــات« لــيــتــســنــى له 
يستطيع  مــن  جموع  على  الكاملة  السيطرة 
الــوصــول إلــى املدينة إلقــامــة صــاة الجمعة، 
فــي أقــــرب نــقــطــة عــلــيــه مــن املــســجــد األقــصــى. 
وبهذه الطريقة ضمن االحتال وجود ثاثة 
تجّمعات أساسية في املدينة نفسها، وعلى 
مقربة من أسوار البلدة القديمة شارك في كل 
العمود،  بــاب  فــي  املقدسين،  مــن  آالف  منها 
ــن، عـــلـــى مـــشـــارف  ــ ــديـ ــ ــارع صـــــاح الـ ــ ــ وفـــــي شـ
بــاب األســبــاط، حيث صلى مــن يسكن داخــل 

األسوار القديمة، وعند باب املجلس.
ــز الــتــي  ــــاق والـــحـــواجـ ــإن اإلغــ فـــي املـــقـــابـــل، فــ
نشرها في محيط املدينة، والتي شّكلت طوقًا 
عسكريًا، حاصر سكان قرى القدس الـ28 التي 
ضمها ملنطقة نفوذ القدس، مّكنت االحتال 
ــتــــراق« صــغــيــرة  مـــن اإلبـــقـــاء عــلــى »نـــقـــاط اخــ
الــحــجــم، تــحــول دون تــجــّمــع املــصــلــن بنسب 
كــبــيــرة فــيــهــا. وبــالــتــالــي لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم 
الـــوصـــول إلـــى املــديــنــة، فــلــو تــم إبــقــاؤهــم في 
شـــارعـــي صـــاح الـــديـــن والــســلــطــان سليمان 
وصواًل لباب العمود وباب الجديد، لحصلت 
ـــدس ال يـــمـــكـــن لـــاحـــتـــال  ــقــ ــــي الـــ ــة فـ ــاومــ ــقــ مــ
ــتـــال  ـــل االحـ

ّ
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. وبــــذلــــك فـــض

وجود بؤر مقاومة وصاة صغيرة ومتفرقة. 
الــــذي كــان  وحــــرص رغـــم العنجهية والــغــلــو 
بارزًا وظاهرًا من عيون قواته، أال يقطع خطًا 
أحمر داخل مدينة القدس، فيما لم يمتنع عن 
ذلك في القرى التي كان حاصرها بالحواجز.
لكن سقوط الشهداء الثاثة، لن يكون كغيره 
من حاالت استشهاد عرفتها القدس املحتلة 
في العامن األخيرين، ألن سياق االستشهاد 
جــــاء مــشــحــونــًا بــالــنــفــيــر لــلــمــســجــد األقــصــى 
وبــتــعــبــئــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس، مطّعمة 
بـــالـــدافـــع الـــديـــنـــي والـــعـــقـــائـــدي فـــي مــواجــهــة 
محاوالت االحتال إذالل جموع املصلن في 
دخولهم لألقصى. وعلى مدار األيام األخيرة، 
 

ّ
املــشــتــق الفلسطيني  ــرار  ــ اإلصـ واضــحــًا  كـــان 
من فهم ديني، بأن الهدف من وراء البوابات 
هــو أواًل االنــتــقــام مــن أهــالــي املدينة املقدسة 
من مقتل عنصرين في شرطة االحتال، في 
األسبوع  مــن  الجمعة  يــوم  ح 

ّ
املسل االشتباك 

املـــاضـــي فـــي األقــــصــــى. واألهــــــم مـــن ذلــــك هو 
بأن  املقدسين،  الراسخة في نفوس  القناعة 
االحــتــال يسعى إلذاللــهــم، رجــااًل ونساء في 

ــد املــقــدســيــن،  ــال أحــ ــ دخــولــهــم لــألقــصــى. وقـ
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ إيــهــاب،  أبــو  ويدعى 
بــوابــات  أو  أمــنــي  لتفتيش  »عــنــدمــا نخضع 
إلكترونية في مراكز ومؤسسات إسرائيلية، 
فهو ألنــهــا مــراكــز احــتــال نــعــرف أنــهــا عــدوة 
فــي دخولنا  ذلــك  أن يفرضوا علينا  أمــا  لنا. 

ف 
ّ
ملــســجــدنــا، فـــإن هـــذا لــن يــحــصــل، مــهــمــا كل

الثمن«.
التصميم على رفض شروط االحتال املذلة 
هو السائد في القدس، مع بلوغ حالة الغضب 
ــا فـــي اســتــعــادة لــشــعــارات وهــتــافــات  ذروتـــهـ
لـــــم تـــســـمـــعـــهـــا الـــــقـــــدس مـــنـــذ أيــــــــام الــشــهــيــد 

الديني  املــــوروث  عــرفــات، وزاد عليها  يــاســر 
شهداء  رايحن  »عاألقصى  جديدة:  هتافات 
بــاملــايــن«، تــرديــدًا لــنــداءات أبــو عــمــار خال 
حــصــاره فــي املــقــاطــعــة. وبـــن شــعــار عــرفــات 
أيام  أيضًا شعارات  عــادت  الديني،  والشعار 
ــــى: »حـــط الــخــايــن والعميل  االنــتــفــاضــة األولـ

املتزايدة  املــدفــع«. وحالة االحتقان  بــوز  على 
لشرطة  واالســتــفــزازات  الــيــومــي  القمع  بفعل 
االحتال عند بوابات املدينة وعند مداخلها، 
ى باستفزازات قذرة للمسنن والنساء 

ّ
تتجل

والفتيات عند كل مناسبة، ناهيك عن تسلط 
في  والسائقن  الركاب  على  البلدية  موظفي 

كل مكان.
فــي صــبــاح يـــوم النفير أمـــس، كـــان كــل شــيء 
هادئًا وبدا وكأن االحتال قد نجح في عزل 
املدينة وترهيب أهلها. ثم عند الساعة 12.15 
فجأة  الناس  تدفق  املحتلة،  القدس  بتوقيت 
الــشــارع  ليمأل  جـــارف  كتيار  عــفــوي  وبشكل 
ويــكــتــظ بــأكــثــر مــن عــشــرة آالف مــصــل. وهــو 
ما حدث تماما في باب العمود. ومع اقتراب 
ــارع صــاح  ــ مـــوعـــد صــــاة الــجــمــعــة امـــتـــأل شـ
الــديــن بــاملــصــلــن، وكــــان االحـــتـــال، قــبــل ذلــك 
بــدقــائــق، بــدأ بــدفــع الــنــاس إلــى قلب الــشــارع 
إلبــعــادهــم عــن املـــخـــارج الــجــانــبــيــة عــنــد بــاب 
الــســاهــرة وتــلــك املـــؤديـــة لـــشـــارع أبـــو عبيدة 
عامر بن الجراح وشــارع الــزهــراء، وحشرهم 
في شارع ال مخرج منه. مع ذلك تمّرد الناس 
بكل  االحتال  فهجم  والتكبير،  الصاة  بعد 
همجيته بالغاز والقنابل الصوتية، ثم الحق 
الناس بالعصي والهراوات، ثم بسيارة مياه 
الصرف الصحي التي يتقصد منها إذالل من 

تصيبه منهم.
القرى املحاصرة،  املدينة وعند  أطــراف  وفــي 
اندلعت املــواجــهــات فــي أحــيــاء كــان االحتال 
الخميس  الليل  إغــاقــهــا منذ ســاعــات  أحــكــم 
الــجــمــعــة، ملــنــع وصـــــول أهــلــهــا إلــــى الـــقـــدس. 
والــطــور ورأس  العيساوية  أحــيــاء،  وعــاشــت 
العمود ساعات من املواجهات مع االحتال، 
بــــرصــــاص  الــــعــــمــــود  رأس  ــد  ــيـ ــهـ شـ ــــط  ــقـ ــ وسـ
مــســتــوطــن اســتــوطــن فــي الــحــي تــحــت حــراب 

االحتال وحراسته.
الــقــدس أمـــس، تشي  مشاهد يــوم النفير فــي 
الــفــلــســطــيــنــي  املــــــارد  ــفـــجـــار آت وأن  االنـ بــــأن 
بــدأ يتململ إيــذانــًا بــالــنــهــوض. هــي مشاهد 
تغذيها أيضًا املرجعيات الدينية في املدينة 
بعد أن خفت صــوت ما تبقى من مرجعيات 
ــر بـــــتـــــرداد هـــتـــافـــات  ــ ــّسـ ــ ـ

ُ
ــا ف ــ ــيــــة. وهــــــو مـ ــنــ وطــ

ــًا لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  مـــنـــاهـــضـــة أيــــضــ
االنتفاضة الفلسطينية باتت قاب قوسن أو 
أدنى، في مواجهة احتال يبدو أنه مستكن 
إلــى غــزل أنظمة الــعــرب التي تــدعــوه لصفقة 

القرن وهو يتمنع.

باالختناق،  فلسطينيًا   26 أصيب 
مــســاء أمـــس الــجــمــعــة، جــراء 
اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  إطالق 
للدموع،  المسيل  الــغــاز  قنابل 
الحدود  على  متظاهرين  تجاه 
الفاصلة مع قطاع غزة. وقال 
الصحة  وزارة  باسم  المتحدث 
ــقــدرة  بــقــطــاع غـــزة، أشـــرف ال
 26« إن  ــول«،  ــ ــاض ــ »األن لــوكــالــة 
فلسطينيًا أصيبوا بحاالت اختناق 
ــالق جــنــود االحــتــالل  ــراء إطـ جـ
ــدود  ــح الــمــتــمــركــزيــن عــلــى ال
الغاز  قنابل  غزة  لقطاع  الشرقية 
أن  ــاف  وأض للدموع«.  المسيل 
مسعفين،   6 المصابين  بين  »من 
أصيبوا بحالة اختناق تم نقلهم 
وكان  القطاع«.  لمستشفيات 
تظاهرات  شهد  قــد  القطاع 
ــذي  ال للحصار  رفــضــًا  ــدة  ــاش ح

يعاني منه المسجد األقصى.

إصابات في غزة

تعرض املسجد األقصى في القدس، 
يونيو/حزيران   10 في  احتاله  منذ 
1967، لسلسلة طويلة من االنتهاكات 
ــرز ما  اإلســرائــيــلــيــة. وفـــي مـــا يــلــي أبــ
تــقــاريــر صــحــافــيــة وحقوقية  وثــقــتــه 
جمعتها »مؤسسة القدس الدولية«: 
عــقــب احـــتـــال الـــقـــدس ومـــن ضمنها 
املسجد األقصى عام 1967، استولت 
ــــال عـــلـــى مــفــاتــيــح  ــتــ ــ ســـلـــطـــات االحــ
ــة، وهـــــو أحـــــد األبــــــواب  ــاربــ ــغــ بـــــاب املــ
األقصى.  باملسجد  املفتوحة  العشرة 
لدخول  اليوم  الباب  هــذا  ويخصص 
إلى املسجد األقصى وكذلك  السياح 
 21 له. وفي  املستوطنن  القتحامات 
أغــســطــس/آب 1969، قــام األســتــرالــي 
بإشعال  روهـــن،  دينس  الصهيوني، 
ــران فـــي الـــجـــامـــع الــقــبــلــي، أحــد  ــيـ ــنـ الـ
مــصــلــيــات املــســجــد األقـــصـــى. وشــهــد 
الثمانينيات  خــال  األقصى  املسجد 
ــاوالت عــــديــــدة مــــن مــجــمــوعــات  ــ ــحـ ــ مـ
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة لــتــنــفــيــذ مــــجــــازر فــيــه 
ــرة. وعـــــام  ــ ــخـ ــ ــــصـ الـ ــة  ــبــ قــ تـــفـــجـــيـــر  أو 
املــجــمــوعــات  إحـــــدى  حـــاولـــت   ،1982
الـــســـريـــة الـــيـــهـــوديـــة تــفــجــيــر مصلى 
قـــبـــة الــــصــــخــــرة، ولـــكـــن هـــــذه الــخــطــة 
أفشلت عندما تم اكتشاف املتفجرات 

ــي نـــفـــس الـــعـــام  ــ قـــبـــل انـــفـــجـــارهـــا. وفـ
ــي اقــتــحــام  نـــجـــح أحـــــد املـــتـــطـــرفـــن فــ
ــــق  ــلـ ــ ــة الــــــصــــــخــــــرة، وأطـ ــ ــبـ ــ ــى قـ ــلــ مــــصــ
املـــوجـــوديـــن، فاستشهد  عــلــى  الـــنـــار 
ــيــــان اثــــــــنــــــــان. وشـــــهـــــدت  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
ســـنـــوات تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي 
العربي  الــوجــود  آخــر ضــّد  تصعيدًا 
ــي »األقـــــــصـــــــى«، فــقــد  ــ واإلســــــامــــــي فـ
أكتوبر/ فــي  الفلسطينيون  احتشد 
تشرين األول 1990، في املسجد لصّد 
املستوطنن الذين أعلنوا عن نيتهم 
وضـــع حــجــز األســــاس لــبــنــاء الهيكل 
الثالث داخل املسجد. وفتحت شرطة 
االحتال نيرانها على الفلسطينين 
بكثافة، مما أوقع 21 شهيدًا. وعرفت 
ــة بـــمـــذبـــحـــة األقـــصـــى  ــمـ ــريـ هــــــذه الـــجـ
الثانية،  أما مذبحة األقصى  األولــى. 
فــقــد وقــعــت فـــي 25 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

1996، عندما أعلن عن فتح نفق في 
محيط املسجد األقصى، وقد اندلعت 
عــلــى إثـــر ذلـــك هــبــة الــنــفــق، استشهد 

فيها 63 فلسطينيًا.
أما في سنوات الـــ2000، فقد اندلعت 
شـــــــــرارة االنــــتــــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــثــانــيــة مـــن قــلــب املــســجــد األقــصــى، 
عـــنـــدمـــا اقــتــحــمــه رئـــيـــس املـــعـــارضـــة 
فــي الكنيست عــن حـــزب »الــلــيــكــود«، 
ــل شــــــــارون. وعـــمـــلـــت إســـرائـــيـــل  ــيــ أريــ
ــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى  ــيــ ــفــ ــة األلــ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
تـــكـــثـــيـــف مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا الـــتـــهـــويـــديـــة 
حول املسجد األقصى وفي محيطه. 
وحـــســـب تـــقـــاريـــر »مـــؤســـســـة الــقــدس 
الدولية«، يعتبر عام 2010 »املنعطف 
ــو شـــــــروع )االحـــــتـــــال(  ــحـ ــر نـ ــ ــــطـ األخـ
اليهودية الضخمة في  ببناء املعالم 
محيط األقصى«. فقد افتتح »كنيس 
الخراب« وهو أكبر كنيس في البلدة 
منعطفًا   2015 عام  ويعتبر  القديمة. 
آخر في ما يتعلق باالعتداء  خطيرًا 
عـــلـــى املـــســـجـــد األقــــصــــى، بــاعــتــبــاره 
الـــعـــام الـــــذي شــهــد أشـــــرس مــحــاولــة 
التقسيم  مخطط  لفرض  إسرائيلية 

الزماني واملكاني على املسجد.
)األناضول(

االحتالل يحاول تكريس معادلة جديدة في القدس 
لوأد المقاومة واحتماالت اندالع انتفاضة ثالثة

حشود كبيرة في القدس أمس )العربي الجديد(

)Getty( أكد عبداهلل بن زايد أن بالده معنية بتحسين العالقات مع إسرائيل

نضال محمد وتد

كل من تابع األوضاع في القدس 
املحتلة على مر أيام األسبوع، 

واإلصرار املقدسي على رفض 
البوابات املعدنية، يدرك أن االنفجار 

في القدس آٍت، وهو انفجار لن يكون 
بمقدور املرجعيات الدينية للمدينة 

التي نجحت لغاية اآلن بضبط حركة 
املرابطني واملصلني إلى حد ما، 

منعه. أحداث ومواجهات يوم أمس 
الجمعة، تعيدك مباشرة للمشاهد 

ذاتها: الغضب املتولد من القهر 
واالستخفاف باملقدسيني في أيام 

االنتفاضة األولى. حالة الغضب 
نفسها، ومالمح التحدي واإلصرار 
نفسها في وجوه شبان ولدوا ليس 

فقط بعد االنتفاضة األولى، وسمعوا 
عنها القليل، بل حتى من مواليد 

جيل أوسلو، ومواليد جيل االنتفاضة 
الثانية. منع املقدسيني من دخول 
املسجد األقصى، واإلصرار على 

إذاللهم وإخضاعهم للتفتيش، أعاد 
القدس إلى أجواء االنتفاضة األولى، 
بفارق مهم هو تراجع دور الحركات 

الوطنية في املدينة. كثيرة هي 
العبارات الرافضة للواقع الفلسطيني 

ولهوان السلطة الفلسطينية 
وابتعادها، أو غيابها عن القدس، 
وهي تنذر ببركان قد ينفجر في 

كل لحظة، في وجه صلف االحتالل 
واستفزازات جنوده وعناصر 

حرس الحدود فيه للناس، عند كل 
شاردة وواردة. فالحكاية ال تقف 

فقط عند منع املرابطني وأهل القدس 
من الدخول إلى مسرى الرسول، 

أولى القبلتني، وثالث الحرمني، هي 
أيضًا تراكمات الحياة اليومية في 

اضطهاد متواصل، وسط غياب كلي 
ألي بصيص أمل في األفق، جعلت 
الخطيب الذي أّم بالناس في صالح 

الدين يقول للجموع املصلني، أنتم 
األمل املنشود والجيش املوعود. هو 
كالم يدخل في النفوس، نفوس من 

فقدوا النصرة والنصير لكنهم لم 
يفقدوا األمل، فهم أهل القدس. لكنهم 

يفقدون اليوم سلطة أو مرجعية 
وطنية تخاطبهم وتتولى أمرهم، 

لم يعد ملنظمة التحرير أو السلطة 
الوطنية ولو حتى جزء من ألفية 

ما كان لها من نفوذ معنوي قبل 
االنتفاضة األولى، وفي ظل االنتفاضة 

الثانية، وبعد رحيل فارس القدس 
فيصل الحسيني. واقع املدينة املؤلم، 

يكشفه تغّول نشاط التهويد الرسمي 
للمدينة والتصّدع في هوية وطنية 
مع بذور تخلخل واهتزاز لصالح 
سيرورة أسرلة تهدد املدينة. لكن 

القمع والغرور، والخنق االقتصادي 
وسياسة الهدم، هي الكفيلة، وليس 

وجود خطة فلسطينية لحماية 
املدينة، هي الكفيلة بتغذية غضب 
تراكم منذ ما بعد عهد االنتفاضة 

الثانية وال يزال يتراكم في النفوس، 
في مدينة باتت معزولة ومنسية من 

محيطها.
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ــزة ومــــدن  ــ شـــهـــدت الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغــ
عربية عدة، إضافة إلى تركيا وماليزيا 
مـــســـيـــرات تــضــامــنــيــة مع  ــرى،  ــ أخــ ودول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي الـــــقـــــدس املـــحـــتـــلـــة 
ــــى ورفـــضـــًا  ــــصـ  لــلــمــســجــد األقـ

ً
ونـــــصـــــرة

الــتــي نصبتها  لــلــبــوابــات اإللــكــتــرونــيــة 
ــة عــــلــــى مــــداخــــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــرطــ ــشــ الــ
ــر يـــــهـــــدف لـــتـــشـــديـــد  ــيــ ــدبــ ــتــ املـــــســـــجـــــد، كــ
إجراءات تفتيش املصلن، وهو أمر أثار 
السياسية  القيادة  غضبًا واسعًا، ودفــع 
وفصائل،  وأحــزابــًا   

ً
سلطة الفلسطينية، 

االحتال  الطارئ للضغط على  للتحرك 
اته التي قد  وإلزامه بالتراجع عن إجراء
واملــقــدســيــن  الفلسطينين  رّد  يــتــطــور 
عليها ويــخــرج عــن الــســيــطــرة، وهـــو ما 
تحذير  عباس  محمود  الرئيس  يحاول 
ها تفرض على 

ّ
اإلدارة األميركية منه، عل

االحتال خطوات تراجعية.
بجراح  الفلسطينين  عــشــرات  وأصــيــب 
وحــاالت اختناق، إثر استنشاقهم الغاز 
املــســيــل لـــلـــدمـــوع، أمــــس الــجــمــعــة، خــال 
مــواجــهــات انــدلــعــت فـــي مـــواقـــع متفرقة 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة. وأعــلــنــت جمعية 
بــيــان،  فــي  الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــال 
أن طــواقــمــهــا تــعــامــلــت مـــع 39 مــصــابــًا 
نقل عدد منهم للعاج في املستشفيات. 
وأضافت أن 29 أصيبوا بحاالت اختناق 
للدموع  املــســيــل  الــغــاز  استنشاقهم  إثـــر 
خال مواجهات على مدخل مدينة بيت 
لحم الشمالي، وأكدت وجود 10 مصابن 
الفاصل  الــعــســكــري  قلنديا  حــاجــز  عــلــى 
بــن الــقــدس ورام الــلــه. وأوضــــح الــبــيــان 
أن من بن املصابن على حاجز قلنديا 
شابًا أصيب بقنبلة غاز في الرأس بشكل 
مباشر، وتسعة آخرين إثر استنشاقهم 
للعاج  نقلهم  تم  للدموع،  املسيل  الغاز 
ــــرام الــلــه.  فـــي مــجــمــع فــلــســطــن الــطــبــي بـ
ــيـــب مـــواطـــن بـــجـــراح فـــي قــدمــه إثــر  صـ

ُ
وأ

تعرضه إلطــاق نــار مــن نــوع الرصاص 
املــتــفــجــر، خـــال مــواجــهــات انــدلــعــت مع 
النبي صالح،  فــي بلدة  جيش االحــتــال 
صيب 40 فلسطينيًا 

ُ
غربي رام الله. كما أ

الغاز  استنشاقهم  إثر  اختناق،  بحاالت 
ــي بـــلـــدة الـــعـــيـــزريـــة،  املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع فــ
شــرقــي الـــقـــدس، فــيــمــا أصــيــب مــواطــنــان 
بجراح إثر إصابتهما بالرصاص الحي، 
و10 آخـــرون بــالــرصــاص املــطــاطــي. وفي 
الــخــلــيــل، أصــيــب مــواطــنــان بــالــرصــاص 
الــحــي و4 آخـــرون بــالــرصــاص املطاطي، 
فيما أصيب 6 مواطنن بحاالت اختناق. 
وأصيب مواطن بحروق بمواجهات قرب 
مواطن  أصــيــب  قلقيلية،  وفــي  طــولــكــرم. 
بالرصاص املطاطي و3 بحاالت اختناق.

وشارك اآلالف من الفلسطينين في غزة 
بمسيرات، رفضًا لإلجراءات اإلسرائيلية 
بــاملــســجــد األقـــصـــى. ونــظــمــت املــســيــرات 
بدعوة من 4 فصائل، هي حركة حماس 
الشعبية  والجبهة  اإلســامــي  والــجــهــاد 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن.

ــات الـــتـــضـــامـــنـــيـــة  ــركــ ــحــ ــتــ وفـــــــي إطــــــــار الــ
ــرات  ــاهـ ــظـ ــيـــا تـ ــركـ ــهــــدت تـ ــــارج، شــ ــــخـ ــالـ ــ بـ
حاشدة في عموم الباد، رفضًا للحصار 

على املسجد األقصى. وتدفق اآلالف على 
عـــدد مـــن مــيــاديــن إســطــنــبــول ومختلف 
املدن التركية بما فيها أنقرة. وفي عمان 
ــــرى، عــّبــر آالف األردنـــيـــن عن  ــدن أخـ ومــ
املنتفضن  الفلسطينين  مع  تضامنهم 
ــتـــظـــاهـــرون بــطــرد  ــالــــب مـ بــــالــــقــــدس. وطــ
السفير اإلسرائيلي من عمان، واستدعاء 
الــســفــيــر األردنــــــي مـــن تـــل أبـــيـــب. وخـــرج 
مئات التونسين بعد صاة الجمعة في 
 لألقصى وتنديدًا 

ً
مسيرات غضب نصرة

بإغاقه وفرض بوابات إلكترونية ملرور 
فعاليات  مصر  وشهدت  منها.  املصلن 
ــارضـــون لــلــنــظــام  ــعـ ــدودة نــظــمــهــا مـ ــحــ مــ
املصري، احتجاجًا على هذه املمارسات 
اإلسرائيلية. وخرج عشرات السودانين 
بتظاهرة  الخرطوم،  في  والفلسطينين 
رفضًا ملا يحصل باملسجد األقصى. وفي 
الــكــويــت، ركـــز خــطــبــاء مــســاجــد الــكــويــت 
على املسألة، مشيرين إلى مكانة املسجد 
األقـــصـــى فـــي قــلــوب الــكــويــتــيــن. وخـــرج 
مئات املاليزين في كواالملبور، بتظاهرة 
ــتــــال  ــلـــى اعــــــتــــــداءات االحــ ــًا عـ ــتـــجـــاجـ احـ

وتضامنًا مع املسجد األقصى.
الفلسطينية  السلطة  تــحــاول  سياسيًا، 
احتواء الوضع املتفجر. وطالب الرئيس 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ اإلدارة  عـــــبـــــاس،  مــــحــــمــــود 
والــــرئــــيــــس دونــــالــــد تــــرامــــب، بــالــتــدخــل 
الــعــاجــل إللــــزام إســرائــيــل بــالــتــراجــع عن 
خطواتها في املسجد األقصى، بما فيها 
إزالة البوابات اإللكترونية. وشدد عباس 
ــااًل هــاتــفــيــًا مـــع كبير  خــــال تــلــقــيــه اتـــصـ
ومبعوثه  األميركي  الرئيس  مستشاري 
إلــــى الـــشـــرق األوســــــط، جـــاريـــد كــوشــنــر، 
الخطورة، وقد  األمــور في غاية  أن  على 
تخرج عن السيطرة إذا لم تقم إسرائيل 
 
ً
اتــــــهــــــا، مـــحـــمـــا ـــع عـــــن إجــــــراء ــراجـ ــتــ ــالــ بــ

التداعيات  مسؤولية  االحــتــال  حكومة 
املستقبلية نتيجة املمارسات التي قامت 

بها في القدس.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عــبــاس  ودعـــا 
املركزية  واللجنة  الفلسطينية،  التحرير 
لحركة فتح الجتماع عاجل، مساء أمس 
الله، من  بــرام  الرئاسة  الجمعة، في مقر 
أجــــل مــنــاقــشــة الــتــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي. 
الثاني  الــطــارئ  االجــتــمــاع  هــذا  ويعتبر 
الذي تدعو إليه القيادة الفلسطينية منذ 
عامن، إذ كان آخر اجتماع مشابه بعد 
مــأســاة عــائــلــة دوابـــشـــة فــي قــريــة دومـــا، 

ــام مــســتــوطــنــون  شــــرق نــابــلــس، حــيــث قــ
بــحــرق أفــــراد الــعــائــلــة وهـــم نــيــام فــي 31 
عــضــو  ــــت  ــالـ ــ وقـ  .2015 ــمــــوز  تــ ــيــــو/  يــــولــ
التحرير«،  »منظمة  لـ التنفيذية  اللجنة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حنان عشراوي، 
»االجــتــمــاع الــطــارئ للقيادة يــهــدف إلى 
مـــراجـــعـــة كـــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتـــخـــذت، 
وتـــقـــديـــم اقـــتـــراحـــات وخــــطــــوات جــديــدة 
ــيــــرة فـــي املــســجــد  حــــول الـــتـــطـــورات األخــ

األقصى«.
»منظمة  وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ
»العربي  التحرير«، واصل أبو يوسف، لـ
الجديد«، إنه »من الواضح من التطورات 
ذاهبة  االحتال  أن حكومة  األرض  على 
نحو التصعيد وليس التهدئة، وعبر ما 
جرى )أمس( من قمع وحشي للمصلن، 
ــإن حــكــومــة االحـــتـــال تــريــد أن توصل  فـ
رسالة من شقن، األول أنها لن تستجيب 
وتعتبر  الفلسطيني،  الشعبي  للضغط 
أن هــــذا الـــتـــحـــرك الــشــعــبــي قــــــادرة على 
قــمــعــه؛ واألمــــر الــثــانــي أن تــوجــه رســالــة 
لــألمــة الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة واملــجــتــمــع 
الــدولــي بــأنــهــا مــاضــيــة فــي ممارساتها 

ضد القدس«.
وكـــان أبــو مـــازن اجتمع، فجر أمـــس، مع 
ــارات الـــعـــامـــة  ــبــ ــخــ ــتــ رئــــيــــس جــــهــــاز االســ
الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، الذي قدم 
للرئيس »تقريرًا تفصيليًا عن األوضاع 
األمــــنــــيــــة فــــي األراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــًا الــــوضــــع املــــتــــوتــــر بـــالـــقـــدس  خـــصـــوصـ
واملسجد األقصى، والتداعيات املتوقعة 
ــة  ــرار االحـــتـــال بـــعـــدم إزالــ ــ ــوء قـ عــلــى ضــ
البوابات اإللكترونية وكاميرات املراقبة 
والــحــواجــز، واســتــمــراره بــإغــاق أبـــواب 

املسجد األقصى أمام املصلن«.
ــنـــيـــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــومـــــة الـ ــكـــ وجــــــــــــــددت الـــــحـــ
ــلــــعــــالــــم بـــــالـــــوقـــــوف عــنــد  ــا لــ ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ مـ
مــســؤولــيــاتــه والـــتـــحـــرك الــعــاجــل لــوقــف 
ــقــــدس. ودان  الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر فـــي الــ
ــم الـــحـــكـــومـــة،  املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســ
ــمــــود، حـــمـــلـــة االعــــتــــقــــاالت  ــحــ يــــوســــف املــ
ــاولـــت شــخــصــيــات  ــقـــات الـــتـــي طـ واملـــاحـ

وطنية وقيادات مقدسية. 
ودعــــا رئــيــس املــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حــــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، الــفــصــائــل 
ــتــــمــــاع  ــة واإلســـــــامـــــــيـــــــة لــــاجــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
لبنان، لاتفاق  أو  فــي مصر  »الــفــوري«، 
ــراءات  ــ عــلــى اســتــراتــيــجــيــة ملــواجــهــة اإلجـ
اإلسرائيلية في املسجد األقصى. وتابع 
هــنــيــة، خــــال خــطــبــة جــمــعــة ألــقــاهــا في 
االجتماع  »هــذا  بــغــزة:  العمري،  املسجد 
يهدف إلى وضع سياسة واستراتيجية 
ملواجهة املخططات الصهيونية الرامية 

لاستياء على املسجد األقصى«.
وأكدت املرجعيات الدينية الفلسطينية، 
ولــجــنــة املــتــابــعــة الــعــربــيــة فـــي الـــداخـــل 
 ،1948 عــــــــــام  املـــــحـــــتـــــل  ــنــــي  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
وشخصيات سياسية وقوى فلسطينية، 
بالقدس، على  خــال مؤتمر عاجل عقد 
تجديد رفض البوابات اإللكترونية التي 

وضعها االحتال.
)العربي الجديد، األناضول(

هنيّة يدعو الفصائل 
لالجتماع ووضع 

استراتيجية للمواجهة

عباس يطالب ترامب 
بإلزام االحتالل بالتراجع 

عن إجراءاته

اشتباكات في الضفة الغربية
وتضامن شعبي دولي

  شرق
      غرب

السعودية: مقتل ثالثة 
مطلوبين في القطيف

السعودية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــجــمــعــة، أن ثــاثــة أشــخــاص 
قــتــلــوا فــي تــبــادل إلطـــاق الــنــار مع 
رجـــال األمــــن، فــي 14 يــولــيــو/تــمــوز 
تاحقهم  السلطات  كانت  الحالي، 
لـــتـــورطـــهـــم بــهــجــمــات »إرهــــابــــيــــة«، 
الباد.  القطيف شــرق  في محافظة 
وصــرح متحدث باسم الـــوزارة بأن 
»الجهات األمنية تمكنت من رصد 
وجود ثاثة من املطلوبن في بلدة 
ســيــهــات الــتــابــعــة لــلــقــطــيــف«، الفتًا 
إلى أنهم قتلوا خال اشتباك قوات 
بعدما رفضوا تسليم  األمــن معهم 

أنفسهم.
)فرانس برس(

الفروف: انتهاء 
بحث ضوابط  تهدئة 

جنوب سورية

أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ســيــرغــي الفــــــروف )الـــــصـــــورة(، في 
تصريحات صحافية أمس الجمعة، 
الضوابط  بحث  عملية  انتهاء  عــن 
منطقة  بإنشاء  املتعلقة  األساسية 
تخفيف التصعيد بجنوب سورية. 
وقال إن »عملية إنشاء هذه املنطقة 
مــســتــمــرة بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن بحث 
الــــضــــوابــــط األســــاســــيــــة الـــخـــاصـــة 
بــهــا«، الفــتــًا إلـــى أنـــه يــجــري حاليًا 
تسوية التفاصيل املرتبطة بكيفية 
عملها بشكل مفصل وذلك من أجل 
مراقبة االلتزام بنظام وقف األعمال 
القتالية وتأمن وصول املساعدات 
اإلنسانية للمدنين دون أية قيود.
)قنا(

السيستاني يطالب 
بعدم اإلساءة لمعتقلي 

الموصل
ــي، عـــلـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــديـ ــ ــ طــــــالــــــب املـــــــرجـــــــع الـ
فــي خــطــبــة الجمعة،  الــســيــســتــانــي، 
»عدم اإلساءة«  السلطات العراقية بـ
لــلــمــعــتــقــلــن، إثــــر ســيــطــرة الـــقـــوات 
العراقية على مدينة املوصل. وقال 
ممثل السيستاني، أحمد الصافي، 
ــد عــلــى  ــربـــاء »نــــؤكــ ــكـ فــــي خــطــبــة بـ
ضــرورة التعامل الحسن مع الذين 
يتم اعتقالهم وعدم اإلساءة إليهم«. 
ــه »يـــتـــعـــن أن يــحــالــوا  ــ وأضـــــــاف أنـ
ــاذ  ــخـ إلــــــى الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة التـ
اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقــهــم من 

غير تعسف«.
)فرانس برس(

واشنطن تمنع السفر 
إلى كوريا الشمالية

ــات املـــتـــحـــدة أنــهــا  ــ ــــواليــ ــلـــنـــت الــ أعـ
ســتــمــنــع رعـــايـــاهـــا مـــن الــســفــر إلــى 
كوريا الشمالية، بحسب ما أفادت 
ــغ بــايــونــيــر  ــا الـــســـفـــر »يــــونــ ــتـ ــالـ وكـ
تـــورز« و»كــوريــو تـــورز«، فــي بكن 
الــقــرار بعد  أمــس الجمعة. ويــأتــي 
ــح األمــــيــــركــــي أوتـــــو  ــائــ ــســ وفــــــــاة الــ
ورامــبــيــر، فــي 13 يــونــيــو/حــزيــران 
املـــاضـــي، والـــــذي أعـــيـــد إلــــى بـــاده 
ــو بــحــالــة غــيــبــوبــة،  مــنــذ فـــتـــرة وهــ
وبعد توقيفه ملدة 18 شهرًا بكوريا 

الشمالية.
)فرانس برس(

اجتماع أفريقي 
لمناقشة  اتفاق سالم 

جنوب السودان
تستضيف دولـــة جــنــوب الــســودان، 
ــٍد اإلثـــنـــن، اجــتــمــاع مجلس  بــعــد غـ
للتنمية  الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  وزراء 
ــاد( بــهــدف  ــغـ ــرق أفــريــقــيــا )إيـ فـــي شـ
مناقشة عملية إعادة إحياء »اتفاق 
الــــــســــــام« املـــــوقـــــع بـــــن الـــحـــكـــومـــة 
واملعارضة في أغسطس/آب 2015، 
بــحــســب مـــا أعـــلـــن املـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــســـودان،  وزارة خــارجــيــة جــنــوب 
ماوين ماكول إريــك، أمس الجمعة. 
وقال إن »االجتماع سيهتم بكيفية 
تنفيذ توصيات قمة وزراء خارجية 
إيغاد التي دعت إلى ضرورة إعادة 

إحياء اتفاقية السام«.
)األناضول(
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سياسة

  شرق
      غرب
ارتفاع عدد األحزاب 
في تونس إلى 206

ارتــفــع عــدد األحـــزاب السياسية في 
إعــــان وزارة  مـــع  إلـــى 206،  تــونــس 
الــعــاقــة مـــع الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
اإلنسان،  وحقوق  املدني  واملجتمع 
أمس الجمعة، في بيان لها، تأسيس 
حــــزب ســيــاســي جـــديـــد، هـــو »حـــزب 
ومـــؤســـســـه  أواًل«،  ــونــــس  تــ ــة  ــركــ حــ
املــســتــشــار الــرئــاســي الــســابــق رضــا 
بالحاج، املنشق عن »نــداء تونس«. 
»العربي  وقال بالحاج في تصريح لـ
الــنــاشــطــة  ــديــــد«، إن األحــــــــزاب  الــــجــ
منها  الــثــاثــن،  تتعدى  ال  سياسيًا 
10 أحزاب ممثلة في مجلس النواب، 
معتبرًا أن حزب »حركة تونس أواًل« 
ليس ولــيــد الــيــوم بــل لــديــه 3 نــواب، 
مــؤكــدًا أن إمــكــانــيــات نــجــاح الحزب 

متوفرة.
)العربي الجديد(

استنفار مغربي لمنع 
تسلل المهاجرين األفارقة

رفـــع املــغــرب درجـــة االســتــنــفــار على 
ــــن خـــال  ــر، مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ حـــــــــدوده مـ
الــدرك  إرســال تعزيزات من عناصر 
والــجــيــش، بــهــدف مــحــاولــة مــنــع أي 
لتسلل مهاجرين سرين  محاوالت 
قــادمــن مــن بــلــدان أفــريــقــيــا جنوب 
املغربي  التحرك  ويــأتــي  الــصــحــراء. 
بعد تقارير تشير إلى وجود اآلالف 
من هؤالء املهاجرين غير النظامين 
وينتظرون  النيجر،  فــي  يستقرون 
الفرصة املواتية للتوّجه إلى املغرب 

عبر الجزائر.
)العربي الجديد(

الجزائر تنفي اإلفراط 
في الحبس المؤقت 

عــلــى  الـــجـــزائـــريـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ردت 
ــيـــركـــي الـــســـنـــوي حــول  الــتــقــريــر األمـ
مــكــافــحــة اإلرهـــــاب، ونــفــت فــي بــيــان، 
املؤقت،  الحبس  إلــى  املــفــرط  اللجوء 
األميركي  التقدير  هــذا  أن  واعتبرت 
»يــرتــكــز إلـــى مــصــادر غــيــر مــؤكــدة«. 
ــة املـــــوقـــــف  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وهــــــاجــــــمــــــت الــ
األميركي بشأن النزاع في الصحراء، 
وأوضحت أن »رفــض املوقف الداعم 
الــصــحــراوي لحقه  الشعب  ملــمــارســة 
فــي تــقــريــر املــصــيــر هــو الــــذي يشكل 
الثنائي  الــتــعــاون  تــطــور  أمـــام  عائقًا 
ــال مـــكـــافـــحـــة  ــ ــجـ ــ واإلقــــلــــيــــمــــي فــــــي مـ
اإلرهاب، وليس الخاف بن الجزائر 

واملغرب حول هذا املوضوع«.  
)العربي الجديد(

األمم المتحدة تحّمل 
»التحالف« مسؤولية 

غارة في تعز

حّملت األمم املتحدة، أمس الجمعة، 
التحالف العربي بقيادة السعودية 
مسؤولية شن غــارة جوية تسببت 
بمقتل نحو 20 مدنيًا هذا األسبوع 
فـــي الــيــمــن. ولـــقـــي حـــوالـــى عــشــريــن 
ــيـــم  ــًا مـــــصـــــرعـــــهـــــم فــــــــي مـــخـ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ مــ
للنازحن في منطقة موزع القريبة 
مــن تــعــز. وذكــــرت املــفــوضــيــة العليا 
ــان الـــتـــابـــعـــة لــأمــم  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق اإلنـ
املتحدة، في بيان، أنه »لم يكن هناك 
أي هدف عسكري قرب املنازل التي 

ُدمرت على ما يبدو«.
)فرانس برس(

مصر: »حسم« تتبنى 
اعتداًء على الشرطة 

المصرية
ــلــــنــــت جــــمــــاعــــة »حــــــســــــم«، أمــــس  أعــ
الــجــمــعــة، مــســؤولــيــتــهــا عــن هجوم 
عــلــى ســـيـــارة شــرطــة فـــي محافظة 
ــقـــاهـــرة،  ــي الـ ــربـ ــنـــوب غـ الـــفـــيـــوم، جـ
ــابـــة  ــفـــر عــــن مــقــتــل مــجــنــد وإصـ أسـ
ثـــــــاثـــــــة. ووقـــــــــــع الـــــهـــــجـــــوم مــــســــاء 
الخميس، وهو الخامس عشر الذي 
تعلن الحركة مسؤوليتها عنه منذ 
ظهورها قبل عام. وأعلنت »حسم«، 
فـــي بــيــان نــشــر عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، أن 
قواعدهم«  »إلـــى  عـــادوا  مسلحيها 
بعد الــهــجــوم الـــذي قــالــت إنــه أوقــع 

 وثاثة مصابن.
ً
قتيا

)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

يتحدث مصدر دبلوماسي مصري عن وجود 
اخـــتـــافـــات تـــقـــتـــرب مــــن مـــســـتـــوى الـــخـــافـــات 
داخــل معسكر الــدول األربــع املحاصرة لقطر، 
وتــــحــــديــــدًا بــــن مـــصـــر واإلمـــــــــــارات مــــن جــهــة، 
والــســعــوديــة مــن جــهــة أخــــرى، حـــول مستقبل 
التعامل مع األزمة، ومدى إمكانية املضي قدمًا 
في استخدام ساح الحصار من دون فتح أفق 
لحلحلة األزمة، وفق أفكار الوساطة األميركية 
ــة والـــجـــهـــود الــكــويــتــيــة املـــبـــذولـــة  ــ ــيــ ــ واألوروبــ
لتقريب وجهات النظر بن الطرفن. ويوضح 
املصدر أن امللفات األهم بالنسبة للسيسي هي 
ووسائل  الصحف  إغــاق  أواًل  الترتيب:  على 
اإلعام التي تهاجم النظام املصري، ثم تسليم 
ــم الـــداعـــيـــة يــوســف  ــهــ املـــطـــلـــوبـــن وعـــلـــى رأســ
القرضاوي، ثم كشف املعلومات التي يتصور 

القاهرة ـ العربي الجديد

يتقدم املستشار يحيى دكــروري، أقدم قضاة 
م 

ّ
مجلس الدولة املصري، خال ساعات، بتظل

إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، 
مــن الــقــرار الــجــمــهــوري الـــذي أصــــدره األخــيــر 
بتعين املستشار أحمد أبو العزم، رابع أقدم 
قـــضـــاة املـــجـــلـــس، رئــيــســًا لــلــمــجــلــس، ضــاربــًا 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــ بـــعـــرض الــحــائــط قـ
ملستشاري املجلس بترشيح دكروري منفردًا 
املطلقة  األقدمية  لقاعدة  وتــجــاوزًا  للرئاسة، 
للمرة األولى منذ إنشاء املجلس قبل 70 عامًا.
في هذا السياق، أفادت مصادر قضائية مقربة 
»العربي الجديد«، بأن »التظلم  من دكروري لـ

أنــهــا بـــحـــوزة قــطــر عـــن قـــنـــوات دعـــم وتــمــويــل 
تنظيم »داعش« في سيناء، ثم إغاق القاعدة 
التركية، بينما ال يهتم السيسي كثيرًا بمسألة 
قطع العاقات مع إيران، خصوصًا أنه ال يريد 
الــصــدام مع طهران في ظل اختافه سياسيًا 

مع السعودية بن الحن واآلخر.
»الــعــربــي الــجــديــد« أسباب  ويــشــرح املــصــدر لـــ
 إنه على الرغم من التصريحات 

ً
الخاف، قائا

ــر  ــ ــان وزيــ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ ــة عــ ــيــ ــمــ ــرســ الــــســــعــــوديــــة الــ
خارجيتها، عــادل الجبير، عن ضــرورة تلبية 
قطر للشروط التي وضعتها الدول األربع منذ 
أن مصر واإلمــــارات تاحظان  إال  نحو شهر، 
أكثر  السعودي على  املوقف  تراجعًا في حدة 
ــاه املـــســـؤولـــن  ــتـــوى؛ األول هــــو اتــــجــ مــــن مـــسـ
السعودين لأخذ بأفكار الوساطة الكويتية 
بالعودة إلى الشروط التي سبق وضعها عام 
بالخطوط  قطر  تلتزم  بــأن  التمسك  أو   2014
أي  عشر،  الثاثة  للشروط  املشّكلة  العريضة 
باألحرى املبادئ الستة التي تضمنها البيان 
األخــيــر الــصــادر عــن اجــتــمــاع وزراء خارجية 
الدول األربع في القاهرة منذ أسبوعن. وجاء 
كـــام الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى األمـــم املــتــحــدة، 
من  الــثــاثــاء-األربــعــاء  ليل  املعلمي،  الــلــه  عبد 
باملبادئ  قطر  بالتزام  االكتفاء  عن  نيويورك، 
الــســت بـــدل اإلمـــــاءات الـــــ13، ومــســارعــة وزيــر 
الخارجية املصري، سامح شكري من بغداد، 
ـــ13  لــلــرد عــلــيــه فــعــلــيــًا، بــتــمــســكــه بــاملــطــالــب الــ
كاملة، ليكشف عن وجود وجهتي نظر داخل 
أنه  املــصــدر  الــحــصــار. ويضيف  معسكر دول 
داخل الغرف املغلقة ال تبدو السعودية مهتمة 
كثيرًا بتلبية بعض الشروط، كما أنها تتجه 

ــــن الــتــنــظــيــمــن  واملــــقــــاربــــة بــــن اإلخـــــــــوان وبــ
املـــذكـــوريـــن وبــــن داعـــــش والـــقـــاعـــدة، هـــو أمــر 
غير دقيق، ال سيما أن السعودية يوجد فيها 
ــوان، تقدره  بالفعل عــدد كبير مــن رمـــوز اإلخــ
العدد  أكــبــر بكثير مــن  بــأنــه  مــصــادر مصرية 
املوجود في قطر«. وفي هذا املوضوع تحديدًا، 

الذي سيقدمه للرئاسة لن يقبل بالطبع، لكن 
تقديمه واجب كإجراء أولي إلقامة طعن على 
القرار أمام املحكمة اإلدارية العليا، الستيفاء 
الطريق  ولــقــطــع  لــلــطــعــن،  الشكلية  ــاع  ــ األوضـ
على أي قــرار من املحكمة بعدم قبول الطعن 

 لوجود أخطاء في إقامته«.
ً
شكا

وأضافت املصادر أن »دكروري سيشرف على 
مــجــمــوعــة مـــن كــبــار املــحــامــن املتخصصن 
لن  لكنه  الطعن،  لكتابة  اإلداري  القانون  فــي 
يتعجل فــي إقــامــتــه، فــأمــامــه نــحــو أسبوعن 
لكتابة الدفوع القانونية«، مشيرة إلى أنه »لن 
قــانــون تنظيم  إحــالــة  يركز على مسألة طلب 
لــه قــرار  الــذي استند  تعين رؤســـاء الهيئات 
الــدســتــوريــة، حــتــى ال  املحكمة  إلـــى  السيسي 
يتطلب األمر مزيدًا من الوقت. ولكنه سيطلب 
ــدار قـــرار  ــ فـــي شـــق مستعجل مـــن الــطــعــن إصـ
أبوالعزم رئيسًا ملجلس  تنفيذ تعين  بوقف 
الدولة. وهو ما ينبئ بمنافسة قانونية حادة 
ــــروري ومــحــامــيــه وبــن  أمـــام املــحــكــمــة بــن دكـ
هيئة قضايا الدولة التي ستنوب عن رئيس 

الجمهورية«.
لـــن يلتفت  املـــصـــادر أن »دكـــــــروري  وأكـــــدت 
إلــــى الــضــغــوط الــتــي حــــاول بــعــض زمــائــه 
ممارستها عليه إلقناعه بعدم الطعن، وأنه 
حتى  نهايته  إلـــى  القضية  طــريــق  سيكمل 
إذا بــلــغ ســـن الــتــقــاعــد قــبــل صــــدور الــحــكــم. 
وســـيـــصـــّر بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى أن تــلــزم 
عن  باإلفصاح  الجمهورية  رئاسة  املحكمة 
األســـبـــاب الــتــي اســتــنــدت إلــيــهــا فــي تــجــاوز 
أقدميته ومخالفة قرار الجمعية العمومية، 
ــبــــاب تــتــمــثــل في  ومــــا إذا كـــانـــت هــــذه األســ

تقارير أمنية أم تحريات أم مجرد تفضيل 
شــخــصــي مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي لم 
لــســنــة 2017  الـــجـــديـــد 13  ــانـــون  ــقـ الـ يــلــزمــه 

بإشهار أسباب اختياراته«.
وفي السياق ذاته، سادت حالة من االستنكار 
ــبـــاب قـــضـــاة مــجــلــس الـــدولـــة  ــفـــوف شـ فــــي صـ
ــن دكــــــــــــــروري، بـــســـبـــب حــــرص  ــ واملـــــقـــــربـــــن مــ
املستشار محمد حسام الدين، رئيس الدائرة 
الثانية باملحكمة اإلدارية العليا التي ستنظر 
طــعــن دكـــــــروري، عــلــى زيـــــارة رئـــيـــس مجلس 
ــة املــــعــــن يـــــوم الـــخـــمـــيـــس وبــصــحــبــتــه  ــ ــدولـ ــ الـ
عـــدد مــن أعــضــاء دائـــرتـــه. وهـــي الـــزيـــارة التي 
تكاملت مــع مــعــلــومــات مــتــداولــة فــي مجلس 
الــدولــة، أكــدت أن حسام الدين ســوف يتنحى 
عن نظر الطعن استشعارًا للحرج بحجة أنه 
كـــان مــعــارضــًا لــلــقــانــون الـــذي اســتــنــد لــه قــرار 

التعين.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر الــقــضــائــيــة أن »تــنــّحــي 
حسام الدين سيؤدي بالتأكيد لتعطيل نظر 
الطعن  سينقل  التنحي  ألن  دكـــــروري،  طــعــن 
إلــى الــدائــرة األولــى باملحكمة اإلداريـــة العليا 
التي يرأسها أبو العزم رئيس مجلس الدولة 

لــن يــكــون صالحًا  أنـــه  الــجــديــد شخصيًا، أي 
ــالـــي ســيــضــطــر  ــتـ ــالـ ــعـــن، وبـ أيـــضـــًا لــنــظــر الـــطـ
ــــروري لــانــتــظــار حــتــى تــحــديــد أبـــو الــعــزم  دكـ

دائرة أخرى لنظر الطعن«.
ــــرت املـــصـــادر أن »حـــســـام الـــديـــن وبــاقــي  وذكــ
ــبــــن فــــي الـــنـــأي  ــبــــدون راغــ أعــــضــــاء دائــــرتــــه يــ
القضية، نظرًا  الفصل في هــذه  بأنفسهم عن 
األول  املــــرشــــح  ــكـــون  ــيـ سـ الــــديــــن  حــــســــام  ألن 
لــرئــاســة املــجــلــس فــي يــونــيــو/حــزيــران 2019 
حريصًا  يجعله  مما  الــعــزم،  أبــو  تقاعد  بعد 
الحالية، حتى  األزمــة  في  نفسه  على تحييد 
ال يكون لها أثر على فرصته في تولي رئاسة 

.»
ً
املجلس مستقبا

أمــــا عــلــى مــســتــوى تــنــظــيــم الــعــمــل بمجلس 
الــدولــة فــي عــهــده الــجــديــد، فكشفت تحركات 
وعــاقــات أبـــو الــعــزم الــنــيــة بــإجــراء تغييرات 
ــــي تـــشـــكـــيـــل أهــــــم دوائـــــــــر املــجــلــس  ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
إلبـــعـــاد املــقــربــن مـــن دكــــــروري عـــن الــقــضــايــا 
للتغيير  املرشحة  الدوائر  البارزة، على رأس 
بالكامل في الدائرة األولى باملحكمة اإلدارية 
الــعــلــيــا الـــتـــي أصـــــدرت حــكــم بـــطـــان الــتــنــازل 
من  واملشّكلة  تــيــران وصنافير،  عــن جزيرتي 
لـــدكـــروري وكــانــت  قــضــاة جميعهم مــقــربــون 
لهم مواقف واضحة برفض القانون األخير«.

كما يطاول التغيير، بحسب املصادر، األمانة 
الـــعـــامـــة واألمــــانــــة الــفــنــيــة لـــشـــؤون األعـــضـــاء 
والـــلـــتـــن تــخــتــصــان بـــــــإدارة شـــــؤون املــحــاكــم 
وتــوزيــع  القضائية  الــحــركــة  وتنظيم  املــالــيــة 
املختلفة، والتي  أقسام املجلس  القضاة على 
كان معظم العاملن بها مقربن من دكروري 

أيضًا.

 هــي ال تمانع 
ً
اآلخـــر، فمثا البعض  لتخفيف 

ــروط الـــخـــاصـــة بــــإغــــاق بــعــض  ــشــ تــخــفــيــف الــ
قطر  بتعهد  االكتفاء  إلــى  والصحف  القنوات 
بـــعـــدم الـــتـــعـــرض لــهــا ولـــبـــاقـــي الــــــدول األربــــع 
فــي املــــواد اإلعــامــيــة الــتــي تــبــث عــبــر وســائــل 
إلى  املــصــدر  قطريًا. ويشير  املدعومة  اإلعـــام 
أن السعودية ليست مهتمة كمصر واإلمارات 
بمستقبل العاقة بن قطر وجماعة »اإلخوان 
بــضــرورة  تتمسك  لكنها  تــحــديــدًا،  املسلمن« 
»حزب الله«  قطع ما تدعي أنه »عاقة قطر« بـ
و»فتح الشام«، الفتًا إلى أن »الرؤية السعودية 
ــــول واشــنــطــن والــعــواصــم  الـــجـــديـــدة بــعــد دخـ
األوروبية على الخط ترى أن الصيغة الحالية 
لشرط قطع عاقة قطر بالتنظيمات اإلرهابية 

أفكارًا عن  املصدر،  السعودية، بحسب  تطرح 
أخـــذ تــعــهــدات عــلــى قــطــر بتسليم املــطــلــوبــن 
أمنيًا واملدانن في قضايا للحكومة املصرية، 
حسب القواعد الدولية العامة في هذا الشأن، 
مع التعهد بإخماد أي تحركات إخوانية ضد 
مصر أو اإلمــارات، وبأن يوقف »اإلخــوان« أي 
نــشــاط ســيــاســي داخـــل قــطــر، تــمــامــًا كــمــا حــال 
»اإلخوان« املقيمن في السعودية. أما املستوى 
في  السعودية  رغبة  فهو  الخاف  من  الثاني 
حــل األزمــــة داخــــل مــنــظــومــة مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، فــبــحــســب املـــصـــدر نــفــســه تتمسك 
ــارات والــبــحــريــن بــأن  ــ ــ ــريـــاض أكــثــر مـــن اإلمـ الـ
تنفرج األزمة داخل منظومة خليجية حفاظًا 
على صورة السعودية كأقوى وأكبر دولة في 
مجلس التعاون، وهي ال تريد أيضًا تعريض 
استمرت  إذا  ، حتى 

ً
للتفكك مستقبا املجلس 

الخافات عاصفة بهذا الشكل.
من جهتها، تعتبر القاهرة هذا االتجاه تخليًا 
عنها وتمييزًا للدول الثاث الخليجية، وهو 
ــا يـــدعـــم احـــتـــمـــال أن تــجــد نــفــســهــا ُمــطــالــبــة  مـ
بـــالـــتـــقـــارب مــــع قـــطـــر أو الـــتـــنـــازل عــــن بــعــض 
السعودي  الضغط  تحت  الــخــاصــة  شــروطــهــا 
أو األمــيــركــي، األمـــر الـــذي ال يقبله حــتــى اآلن 
الــذي  السيسي،  عبدالفتاح  املــصــري  الرئيس 
إلى حالة ما قبل »املقاطعة«،  العودة  أن  يرى 
بتعبير املصدر، في 5 يونيو/حزيران املاضي 
ــًا، ألن  ــيـ ــارجـ ــه داخـــلـــيـــًا وخـ ــورتـ ــضــعــف صـ

ُ
ســت

الخافات  تبارح خانة  الدوحة ال  العاقة مع 
مــنــذ 4 ســـنـــوات، وتــخــفــيــف الـــشـــروط الحالية 
عدم  عمليًا  بــل سيعني  فــي حلها،  يسهم  لــن 

تحقيق القاهرة ألي مكسب.

واشنطن تريد 
رفع الحصار

التقرير 
األميركي 

عن اإلرهاب

»إنـــهـــم يــنــفــذون )الــقــطــريــون( االتـــفـــاق بكل 
هــّمــة، لــذا أعتقد أنــنــا راضـــون عــن الجهود 
التي يبذلونها«. وأضاف أن قطر »مستعدة 
ــفـــاوض مــــع الــــــــدول األربــــــــع ومــنــاقــشــة  ــتـ ــلـ لـ
سيادة  تحظى  أن  املــهــم  مــن  لكن  مطالبها، 
وكرامة الدول الخمس باالحترام خال تلك 
املناقشات«. كام تيلرسون يندرج في خانة 
الخليجية،  خــال جولته  وأعــلــنــه  مــا سبق 
قبل أسبوعن، وما سبق ذلك حتى، عندما 
وصف عددًا من املطالب الـ13 بأنها يصعب 
تــنــفــيــذهــا، وبــعــدهــا تـــم تــســريــب بـــنـــود من 
لدعم  بريطانية  ــ  أميركية  »خارطة طريق« 
إلقناع  ملموس  بشكل  الكويتية  الوساطة 
الدول املعنية باألزمة بالجلوس على طاولة 

 يرضي الجميع.
ّ

مفاوضات إليجاد حل
ــاء ردًا عــلــى وزيــر  وكــــأن كـــام تــيــلــرســون جـ
ــادل الــجــبــيــر، من  ــ الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي عـ
ــه لــيــس هـــنـــاك مــجــال  ــا، حــيــث أعـــلـــن أنــ ــ رومــ

الــتــشــريــعــات  و2014  و2010   2004 أعـــــــوام 
القانونية الازمة، التي تتعامل مع مكافحة 
لفت  كما  تمويله.  عمليات  وتمنع  ــاب  اإلرهــ
القطري ووزارة  الــدولــة  أمــن  إلــى دور مكتب 
الداخلية واملــؤســســات األخـــرى فــي رصــد أي 
خطر إرهابي في الداخل ومراقبة أي أنشطة 

مرتبطة باإلرهاب على األراضي القطرية.
وذكــــر الــتــقــريــر أن الــســلــطــات الــقــطــريــة أبــدت 
رغــبــتــهــا فــي املــشــاركــة فــي بــرنــامــج مكافحة 
التابع للخارجية األميركية. وأشار  اإلرهاب 
العديد مــن األنشطة  الــدوحــة  إلــى استضافة 
واملؤتمرات في إطار الجهود الدولية ملحاربة 
اإلرهـــاب. وأشــاد بفعالية اإلجـــراءات األمنية 
املستخدمة  الحديثة  والتجهيزات  املتخذة، 
فـــي تــفــتــيــش املــســافــريــن فـــي مـــطـــار الـــدوحـــة 
الدولي )مطار حمد(، وتعاون شركة الطيران 
املــطــارات في كافة دول  القطرية مع سلطات 
اإلرهابية  األعــمــال  مكافحة  إطــار  فــي  العالم 
باعتماد  أشــاد  كما  املسافرين.  أمــن  وضمان 
سلطات الهجرة في قطر على معايير أمنية 
فــعــالــة تـــقـــوم عــلــى الــكــشــف األمـــنـــي املــســبــق 

واشنطن، الدوحة ـ العربي الجديد

ـــ48 املــاضــيــة،  ظــهــر فــي الــســاعــات الــ
كأن الــرد األقــوى على تعنت الدول 
األربــــــع الـــتـــي تــحــاصــر قــطــر صــار 
ــنـــطـــن، قــبــل الــــدوحــــة. آخــر  يـــصـــدر مـــن واشـ
ــاء، أمــــس الــجــمــعــة، عــلــى لــســان  ــ الـــــــردود، جـ
وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، 
والــــــذي دعــــا إلــــى رفــــع الـــحـــصـــار عـــن قــطــر، 
واعـــتـــرف بــــأن الــــواليــــات املــتــحــدة »راضـــيـــة 
عــن جــهــود الــدوحــة لتنفيذ اتــفــاق مكافحة 
ــوع  ــبــ تـــمـــويـــل اإلرهــــــــــــاب« الــــــــذي وقــــــع األســ
املاضي بن أميركا وقطر. ودعا تيلرسون، 
قــبــل لــقــائــه بــوزيــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
ــــوي، فــي  ــلـ ــ ــن عـ ــ ســـلـــطـــنـــة ُعـــــمـــــان، يــــوســــف بـ
واشنطن، الــدول األربــع إلــى »رفــع الحصار 
البري«. وقال تيلرسون للصحافين قبل أن 
الخارجية:  يجتمع مع بن علوي في وزارة 

واشنطن ـ أحمد األمين

شّككت وزارة الخارجية األميركية 
اإلرهــاب  السنوي عن  في تقريرها 
بـــــاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
واإلمـــــــــارات املــعــلــنــة فـــي مـــحـــاربـــة اإلرهـــــاب 
ومــكــافــحــة تــمــويــل املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة. 
ــارات املـــتـــكـــررة  ــ ــزيــ ــ وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى الــ
ــان«، املـــــا مـــنـــصـــور،  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ لـــقـــائـــد حــــركــــة »طـ
ــبـــرعـــات  إلـــــــى اإلمـــــــــــــارات مـــــن أجـــــــل جــــمــــع تـ
ــتـــمـــرار قـــيـــام ســعــوديــن  مـــالـــيـــة. ورجـــــح اسـ
املالي  الــدعــم  بتقديم  سعودية  ومؤسسات 
ملنظمات إرهابية خارج اململكة، كما تبنى 
منظمات حقوق  التي وجهتها  االنــتــقــادات 
الرياض وأبو  إلــى كل من  الدولية  اإلنسان 
مكافحة  قــوانــن  استخدامهما  بشأن  ظبي 
اإلرهـــــــــاب مــــن أجـــــل كــــم أفــــــــواه املـــعـــارضـــن 
السياسين وتبرير اعتقال الناشطن على 
التواصل االجتماعي. في املقابل،  صفحات 
بدا واضحًا الحرص األميركي على اإلشادة 
بـــالـــدور األســـاســـي الــــذي تــؤديــه دولــــة قطر 
الواليات  تقودها  التي  الدولية  الحرب  في 

املتحدة ضد تنظيم »داعش«.
ــاء فـــي الــتــقــريــر األمــيــركــي أن »الـــواليـــات  وجــ
املــتــحــدة وقــطــر حــافــظــتــا عــلــى شـــراكـــة قــويــة 
فـــي الـــحـــرب ضـــد اإلرهــــــاب وعــمــلــتــا مــعــًا من 
إقليمي ودولـــي ملكافحة  إقــامــة تحالف  أجــل 
اإلرهـــــــــــــاب. وأجــــــــــرت الـــــــوكـــــــاالت األمـــيـــركـــيـــة 
ــا  ــهـ ــراتـ ــيـ ــظـ ــة حــــــــــــوارًا بــــــنــــــاًء مــــــع نـ ــتــــصــ املــــخــ
املتعلقة  املعلومات  وتقييم  لتبادل  القطرية 
ــاف أن »قــطــر شــريــك كامل  بـــاإلرهـــاب«. وأضــ
ومساهم فعال في التحالف الدولي للقضاء 
عــلــى داعـــش وقــدمــت دعــمــًا كــبــيــرًا للعمليات 
العسكرية األميركية في املنطقة. وباإلضافة 
أميركي،  عسكري  أالف  عشرة  استقبال  إلــى 
ــاعــــدة عــســكــريــة  عـــرضـــت قـــطـــر اســـتـــضـــافـــة قــ
لتدريب فصائل املعارضة السورية املعتدلة«، 

وفق التقرير.
بقوانن  األميركية  الخارجية  تقرير  وأشــاد 
الــهــجــرة وكـــفـــاءة األجـــهـــزة األمــنــيــة القطرية 
ودورهــا في حماية أمن الباد من الهجمات 
اإلرهـــابـــيـــة وجــعــلــهــا مـــن الـــــدول الــقــلــيــلــة في 
الــعــالــم الــتــي لـــم تــحــصــل عــلــى أراضـــيـــهـــا أي 
ــار  ــ ــام 2016. وأشـ ــ عـ ــــال  أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة خـ
الــتــقــريــر إلـــى إصــــدار الــحــكــومــة الــقــطــريــة في 

لــلــمــفــاوضــات مــع قــطــر إليــجــاد حــل لــأزمــة 
ــيـــج. ونــقــل  ــلـ الـــخـ مــــع دول  ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
الجبير  عن  اإليطالي  الحكومي  التلفزيون 
ــقـــول خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي جــمــعــه مع  الـ
صباح  ألفانو  أنجيلينو  اإليــطــالــي  نظيره 
في  أجرياها  محادثات  ختام  فــي  الجمعة، 
مقر وزارة الخارجية أنه »ليس هناك مجال 
لــلــمــفــاوضــات مــع قــطــر ألن األمــــر ال يتعلق 
بمفاوضات، بل بمسألة مفادها: هل هناك 
الــذي  الجبير  أم ال«. وتــابــع  لــإرهــاب  دعـــم 
ــل إيـــطـــالـــيـــا فــــي زيـــــــارة تــســتــمــر بــضــع  ــ وصـ
ــع »لــديــهــا مــبــادئ  ــ ــــدول األربـ ســـاعـــات، أن الـ
واضحة أعلنت عن ضــرورة تنفيذها وهي 
الــكــف عـــن دعـــم أو تــمــويــل اإلرهــــــاب، وعـــدم 
تــوفــيــر مــــأوى لــإرهــابــيــن، ووقــــف خــطــاب 

الكراهية«. 
أن  السعودية  الدبلوماسية  رئيس  واعتبر 
»ثمانية من الطلبات املقدمة في 13 يونيو/ 
حزيران املاضي إلى قطر لحل األزمة، كانت 
لم  عــام 2014 ولــكــن  فــي  بالفعل  قــد قبلتها 
تنفذها أبدًا«. وأشار إلى أن »الحل بالتالي 
أن تلتزم بمبادئنا  بسيط، يجب على قطر 
أن  التنفيذ«. وشــدد على  وتضعها موضع 
قـــرار حــصــار قــطــر مــن جــانــب الــــدول األربـــع 
»كان خطوة مؤملة، ولم تتخذ إليذاء قطر«، 

لــطــالــبــي تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول إلــــى قـــطـــر. كما 
ثـــّمـــن الــتــقــريــر األمـــيـــركـــي الـــجـــهـــود الــقــطــريــة 
فـــي مــكــافــحــة تــمــويــل الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة 
الدولية  الهيئات  بكافة  البناءة  ومشاركتها 
املشبوهة.  املالية  العمليات  بمراقبة  املعنية 
ولــفــت إلـــى األحـــكـــام الــتــي أصــدرتــهــا محاكم 
قطرية خال عامي 2015 و2016 ضد متهمن 

معربًا عن األمل في أن »تسود الحكمة وأن 
يــفــعــل إخـــوانـــنـــا الـــشـــيء الــصــحــيــح لــوضــع 
املنطقة في اتجاه أفضل«. وحول العاقات 
»إيــــران تتدخل  أن  الجبير  أّكـــد  مــع طــهــران 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــلــدان األخـــــرى، 
وتــشــعــل نــــار الــطــائــفــيــة، وتـــدعـــم اإلرهـــــاب 
وتزرع خاياه في بلدان أخرى في املنطقة، 
كــمــا تــرســل الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي إلــى 
األسلحة  وتدخل  واليمن،  والــعــراق  سورية 
بهدف  والبحرين  الكويت  إلــى  واملتفجرات 
زعزعة االستقرار في املنطقة«. في السياق، 
ــة اإلمـــــاراتـــــي لــلــشــؤون  ــدولــ اعــتــبــر وزيـــــر الــ
الــخــارجــيــة، أنــــور قـــرقـــاش، أن تــعــديــل قطر 
ــاب، يــــوم الــخــمــيــس،  ــ ــ قـــانـــون مــكــافــحــة اإلرهـ
»خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع القائمة 
الــربــاعــيــة لـــإرهـــاب الــتــي أصــدرتــهــا الـــدول 
األربــــع املــقــاطــعــة الــدوحــة الــشــهــر املــاضــي«. 
وقـــال قــرقــاش فــي تــغــريــدة عبر حسابه في 
القطري بتعديل قانون  » املرسوم  »تويتر«: 
للتعامل  إيجابية  اإلرهــاب خطوة  مكافحة 
الــجــاد مــع قائمة 59 إرهــابــيــًا«. وكـــان أمير 
ــد أصـــــدر مــرســومــًا  قــطــر تــمــيــم بـــن حـــمـــد، قـ
بــقــانــون يــنــص عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام 
املرسوم  اإلرهـــاب. وتضمن  مكافحة  قانون 
»تــعــريــف اإلرهـــابـــيـــن والـــجـــرائـــم واألعـــمـــال 
والـــكـــيـــانـــات اإلرهـــابـــيـــة وتــجــمــيــد األمـــــوال 
ــم بــمــوجــب  ــ ــك تـ ــذلــ ــمــــويــــل اإلرهـــــــــــــاب«. كــ وتــ
ــام الــقــائــمــتــن  ــظــ ــداث نــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـــــرســـــوم »اسـ
اإلرهــابــيــة،  والــكــيــانــات  لــأفــراد  الوطنيتن 
وتحديد إجــراءات إدراج األفــراد والكيانات 
على أي منهما، وبيان اآلثــار املترتبة على 
ذلــك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في 
قــرار اإلدراج أمــام محكمة التمييز«. وتأتي 
من  أســبــوع  نحو  بعد  الجديدة  التعديات 
توقيع قطر وأميركا، في 12 يوليو/ تموز 
الــــجــــاري، مـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــنــهــمــا ملــكــافــحــة 

تمويل اإلرهاب.
ــــت الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة تــمــســكــهــا  ــلـ ــ وواصـ
الخليجي،  امللف  في  التصعيدي  بخطابها 
فـــاتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة »بـــانـــتـــهـــاج 
ســـيـــاســـة داعــــمــــة لــــــإرهــــــاب«. وقـــــــال نــائــب 
السفير املــصــري فــي األمـــم املــتــحــدة إيــهــاب 
مصطفى إنه »من املشن أال يحمل مجلس 
األمــــن الـــدولـــي قــطــر املــســؤولــيــة«. ورفــضــت 
علياء  املتحدة  باألمم  الدائمة  قطر  مندوبة 
أحــمــد بــن سيف آل ثــانــي »االتــهــامــات التي 
ال أساس لها«. وكأن في كام الدبلوماسي 
ذلك  بالخسارة،  الشعور  من  نوعًا  املصري 
خصوصًا،  واألميركية  الدولية،  املواقف  أن 
ــة، إذ ســبــقــت دعــوة  ــ تــتــجــه إلـــى تــبــريــد األزمـ
الحصار،  فــك  إلــى  الجمعة،  يــوم  تيلرسون، 
الــخــارجــيــة  تــقــريــر وزارة  الــحــمــلــة،  ــــف  ووقـ
األميركية حول اإلرهــاب، والــذي وردت فيه 
إشادة بما سماها الجهود القطرية األمنية 
تمويل  ملكافحة  واالقــتــصــاديــة  والــتــربــويــة 

اإلرهاب. 
على صعيد آخـــر، أّكـــد املــركــز اإلعــامــي في 
ــة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة أن الــرئــيــس  رئـــاسـ
رجــب طيب أردوغــــان، سيبحث فــي جولته 
خطوات  اتــخــاذ  إمكانية  املقبلة  الخليجية 
من شأنها حل األزمة بن الدول الخليجية. 
 أردوغان سيزور في 

ّ
وذكر بيان الرئاسة بأن

 
ً
23 و24 من شهر يوليو/ تموز الحالي كا

وقــطــر. وسيلتقي  والــكــويــت  السعودية  مــن 
فـــي مــديــنــة جــــدة الــســعــوديــة املـــلـــك ســلــمــان 
ــعـــود، وولـــــي الــعــهــد  ــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل سـ بـ
الــــوزراء، وزيــر الــدفــاع، محمد  نائب رئيس 
آل سعود. وفي  العزيز  عبد  بن  بن سلمان 
العاصمة الكويتية، سيلتقي أردوغان، أمير 
الــكــويــت صــبــاح األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
ليتوجه بعدها الى قطر للقاء أميرها تميم 
ــيـــان، من  ــبـ بـــن حــمــد آل ثـــانـــي. وبــحــســب الـ
املنتظر أن يبحث أردوغـــان مع قــادة الــدول 
املـــذكـــورة، الــعــاقــات الــثــنــائــيــة والــتــطــورات 
على الساحة اإلقليمية والدولية، وفي هذا 
اإلطــار سيتم الــتــداول حــول إمكانية اتخاذ 
خــطــوات مــن شــأنــهــا حــل األزمــــة بــن الـــدول 

الخليجية.

بــتــمــويــل اإلرهــــــاب. وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن 
محاربة  فــي  القطرية  االستراتيجية  جــوهــر 
الــعــنــف املــتــطــرف تــقــوم بشكل أســاســي على 
ــرًا أن الــشــراكــة  ــ االســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم، ذاكـ
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  بن  القائمة 
في قطر والواليات املتحدة من خال برامج 
ــة مـــوجـــهـــة لــلــشــبــاب هــدفــهــا  ــاصـ تـــربـــويـــة خـ
نشر قيم حقوق اإلنــســان. كما أشــاد بالدعم 
الكبير الذي تقدمه قطر لبرامج األمم املتحدة 

واملنظمات اإلنسانية التابعة لها.

السعودية
شـــهـــدت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة خــال 
استهدفت  إرهــابــيــًا،  هــجــومــًا   34  ،2016 عـــام 
ــن الـــســـعـــودي واألقــلــيــة  ــ ــوات األمـ ــ مــعــظــمــهــا قـ
الــشــيــعــيــة فـــي املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة. واعــتــقــلــت 
الــســلــطــات الــســعــوديــة خـــال الـــعـــام املــاضــي، 
تــتــعــلــق  بـــتـــهـــم  املـــمـــلـــكـــة  فــــي  1390 شـــخـــصـــًا 
الرغم  وعلى  967 سعوديًا.  بينهم  باإلرهاب 
من إشــارة تقرير وزارة الخارجية األميركية 
إلـــى اســتــمــرار الــعــاقــة الــقــويــة بــن الحكومة 
وتعاونهما  األمــيــركــيــة  واإلدارة  الــســعــوديــة 
من أجل مكافحة اإلرهاب، إال أنه توقف أمام 
الــســعــوديــة حول  الــداخــلــيــة  أعلنته وزارة  مــا 
صفوف  فــي  يقاتلون  سعوديًا   2093 وجـــود 
التنظيمات اإلرهابية، خصوصًا في سورية. 
ــى الــتــقــريــر انــتــقــادات مــنــظــمــات حقوق 

ّ
وتــبــن

التي  السعودية  للسلطات  الدولية  اإلنــســان 
ــاب بــهــدف  ــ تــســتــخــدم قـــوانـــن مــكــافــحــة اإلرهــ
إسكات اآلراء السياسية املعارضة ومحاكمة 
الــنــاشــطــن واملـــدونـــن الــذيــن يــنــتــقــدون حكم 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  آل سعود 
وشكك التقرير األميركي بطريقة غير مباشرة 
ملكافحة  املعلنة  السعودية  باالستراتيجية 
اإلرهــاب وقال إنها جاءت ردًا على انتقادات 
وسائل اإلعام الدولية التي تتهم السعودية 
الــرغــم من  املتطرفة. وعــلــى  األفــكــار  بتصدير 
جهود الحكومة السعودية واإلجراءات التي 
تتخذها على صعيد منع عمليات تمويل، إال 
وجــود  رجــح  األميركية  الخارجية  تقرير  أن 
أفــــراد ومــؤســســات ســعــوديــة ال تــــزال تعتبر 
مــصــدرًا لتمويل املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة في 

مناطق مختلفة بالعالم.

اإلمارات
ط التقرير األميركي الضوء على عشرات 

ّ
سل

األحكام التي صــدرت عن محكمة الدولة في 
اإلمارات ضد أشخاص ومجموعات تتهمهم 
ســلــطــات األمـــن فــي أبـــو ظــبــي بــاالنــتــمــاء إلــى 
تــنــظــيــمــي »داعــــــــش« و»الــــقــــاعــــدة« و»جــبــهــة 
النصرة« و»حزب الله« و»اإلخوان املسلمن«. 
لــكــن عــلــى غـــــرار مـــا يـــجـــري فـــي الــســعــوديــة، 
أن  الدولية  اإلنــســان  حقوق  منظمات  تعتقد 
سلطات أبو ظبي تستخدم القوانن املتعلقة 
باإلرهاب واألمن اإللكتروني-الرقمي كغطاء 
لـــقـــمـــع الـــــــــرأي اآلخــــــــر واعــــتــــقــــال الـــنـــاشـــطـــن 
املــعــتــرضــن عــلــى انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان 
في اإلمــارات. وأشار التقرير إلى أن اإلمارات 
إقليميًا ودولــيــًا.  مــركــزًا ماليًا  تـــزال تشكل  ال 
أن عــددًا من املنظمات اإلرهابية  إلــى  ويلفت 
تــســتــغــل الــقــوانــن اإلمـــاراتـــيـــة والــتــســهــيــات 
اإلمـــارات  وتستخدم  األمـــوال  لحركة  املعطاة 
كــمــحــطــة أســـاســـيـــة فــــي تـــمـــويـــل عــمــلــيــاتــهــا 
ــرب تــقــريــر وزارة الــخــارجــيــة  اإلرهــابــيــة. وأعــ
األمــيــركــيــة عــن الــقــلــق مــن اســتــمــرار عمليات 
تمويل اإلرهاب وتبييض األموال عبر النظام 
ــارات  ــزيــ املـــصـــرفـــي اإلمـــــاراتـــــي. ولـــفـــت إلــــى الــ
املتعددة التي قام بها قائد حركة طالبان املا 
وتمويل  التبرعات  لجمع  دبــي  إلــى  منصور 

حركته.

من االجتماع الرباعي في القاهرة في 5 يوليو الحالي )فرانس برس(

أشاد التقرير باإلجراءات المعمول بها في مطار الدوحة )أحمد عبدالرحيم/األناضول(

تيلرسون ويوسف بن علوي في واشنطن أمس )بول ريتشاردز/فرانس برس(

صدرت، أمس 
الجمعة، دعوة 

أميركية هي 
األكثر وضوحًا 

حتى اآلن لرفع 
الحصار عن دولة 
قطر التي تشعر 

واشنطن بالرضى 
عن جهودها في 

مكافحة اإلرهاب 
وتمويله، بحسب وزير 

الخارجية األميركي، 
ريكس تيلرسون، بينما 

ظهرت معالم مرارة 
على لسان مسؤولي 

الدول األربع

اإلرهاب،  عن  السنوي  تقريرها  في  األميركية،  الخارجية  وزارة  شّككت 
اإلرهاب،  مكافحة  في  واإلمــارات  السعودية  من  كل  خطة  بفعالية 

وركزت على متانة التعاون القطري-األميركي في هذا المجال
قضيةالحدث

تيلرسون راٍض عن التزامات 
قطر بمكافحة اإلرهاب

قوانين في اإلمارات 
والسعودية لقمع المعارضين

خاصتقرير

سباق 
على الصين

تصّدرت األزمة الخليجية 
مباحثات وزير الخارجية 

القطري، محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، ووزير 

الدولة اإلماراتي سلطان بن 
أحمد الجابر، في لقاءات 
منفصلة مع مسؤولين 

صينيين في بكين. ويقوم 
المسؤولون الدبلوماسيون 

من قطر ومن دول 
الحصار، بجوالت مكوكية 

للدفاع عن موقف 
بالدهم.

أردوغان سيدرس مع 
مضيفيه »إمكانية اتخاذ 

خطوات لحل األزمة«

استمرار تمويل اإلرهاب 
عبر النظام المصرفي 

اإلماراتي

الجبير يعتبر أنه ال مجال 
للتفاوض... والقاهرة 

تعتب على مجلس األمن

كالم المعلمي ورّد 
شكري عليه يؤكد وجود 

اختالفات في المقاربة

دكروري سيشرف على 
مجموعة قانونيين 

ستتولى كتابة الطعن

االستراتيجية القطرية 
تقوم بشكل أساسي على 

االستثمار في التعليم

يثير مستقبل التعامل 
مع الحصار على قطر، 

اختالفات بين مصر 
واإلمارات من جهة، 

والسعودية من جهة 
أخرى، في ظل رفض 

القاهرة وأبوظبي 
تخفيف الشروط

بات ملف مجلس 
الدولة المصري، في 

محطات حاسمة، مع 
اقتراب تقّدم يحيى 

دكروري، أقدم قضاة 
المجلس، بتظلّم إلى 

رئيس الجمهورية لوقف 
عملية تعيين أحمد أبو 

العزم، رابع أقدم القضاة، 
رئيسًا للمجلس
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67
سياسة

  شرق
      غرب

أردوغان: 
ألمانيا لن تخيفنا 

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الجمعة، 
ــا  ــيـ ــركـ تـ ــيــــف  تــــخــ لــــــن  »أملــــــانــــــيــــــا  أن 
بتهديداتها«، مدافعًا عن استقاللية 
الـــــقـــــضـــــاء الـــــتـــــركـــــي فــــــي مــــواجــــهــــة 
بـــرلـــن. وأضـــــاف تعليقًا  انـــتـــقـــادات 
عــلــى اتـــهـــامـــات الــحــكــومــة األملــانــيــة 
لبالده، أنه »ال توجد قوة بإمكانها 
تــشــويــه صـــورة تــركــيــا«. مــن جهته، 
أفاد مصدر أمني أملاني، أن »تركيا 
قـــدمـــت لــلــســلــطــات األملـــانـــيـــة قــائــمــة 
تــضــم أكــثــر مـــن 680 شــركــة أملــانــيــة 
يشتبه في أنها تدعم اإلرهاب، وهو 
عـــشـــرة أمـــثـــال الـــرقـــم الـــــذي أوردتـــــه 

وسائل إعالم أملانية«.
)فرانس برس، رويترز(

اجتماع تركي ـ أوروبي 
في بروكسل

ذكرت وزارة الخارجية التركية، أمس 
ــًا بن  ــ  »اجــتــمــاعــًا وزاريـ

ّ
الــجــمــعــة، أن

األوروبــــي سيعقد  واالتــحــاد  تركيا 
مطلع األسبوع املقبل في العاصمة 
ــــف  ــــل«. ووصـ ــــسـ ــــروكـ الــبــلــجــيــكــيــة بـ
ــادر عـــن الـــــــوزارة، بــأنــه  الــبــيــان الـــصـ
سيبحث  سياسي«  حــوار  »اجتماع 
االتحاد  إلــى  تركيا  انضمام  مسألة 
ــا املــتــعــلــقــة  ــايــ ــقــــضــ األوروبــــــــــــــي، والــ
ــارة،  ــتـــجـ بـــاالقـــتـــصـــاد والــــطــــاقــــة، والـ
ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب، بــاإلضــافــة إلــى 
املواطنن  الهجرة، وتأشيرة دخــول 

األتراك إلى دول االتحاد.
)األناضول(

فنزويال: مقتل متظاهرين
معارضين لمادورو

تل متظاهران في اإلضراب العام، 
ُ
ق

الـــذي تــشــهــده فــنــزويــال مــنــذ مساء 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى خـــطـــة الـــرئـــيـــس 
ــيــــكــــوالس مــــــــــادورو )الــــــصــــــورة(،  نــ
ــيــــة  ــيــــســ ــة تــــأســ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــل جـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ تـ
ــالــــي،  ــمــــوز الــــحــ ــة يــــولــــيــــو/تــ ــايــ ــهــ نــ
إلعــــــادة صــيــاغــة الـــدســـتـــور. وذكـــر 
بـــيـــان صـــــادر عـــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
أنه »تم  الفنزويلية، أمس الجمعة، 
متظاهر  مقتل  بشأن  تحقيق  فتح 
في واليــة كارابوبو )وســط(، وآخر 
فـــي مــنــطــقــة لــــوس تــيــغــويــس على 
ــاراكــــاس«. من  ــــراف الــعــاصــمــة كــ أطـ
جانب آخر، أعلن املسؤول في بعثة 
فنزويال باألمم املتحدة، إيساياس 
ميدينا، استقالته من منصبه، عبر 
نشره على اإلنترنت مقطعًا مصورًا 

لقراره من مقر األمم املتحدة.
)األناضول(

ترامب: »داعش« ينهار 
بسرعة

ــيـــركـــي، دونـــالـــد  أعـــلـــن الــرئــيــس األمـ
ترامب، مساء الخميس، أن »تنظيم 
داعــش ينهار بسرعة«، وذلــك خالل 
لقاء مع مسؤولن في وزارة الدفاع 
األمـــيـــركـــيـــة )بـــنـــتـــاغـــون( لــلــتــبــاحــث 
فــي الــحــمــالت الــعــســكــريــة لــلــواليــات 
تحقيقه  تــم  الــذي  والتقدم  املتحدة، 
ــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى »اإلرهـــــــاب  ــ مــــن أجـ
املــتــطــرف«. واعــتــبــر أنــه »نبلي بالء 
ينهار  التنظيم  داعـــش.  حسنًا ضــد 

بسرعة، بل بسرعة كبيرة«.
)فرانس برس(

... واستقالة مسؤول 
في فريقه القانوني

أعـــــلـــــن مــــــــــارك كــــــــورالــــــــو، املـــــســـــؤول 
ــي لــلــفــريــق  ــ ــــالمـ عــــن الــتــنــســيــق اإلعـ
القانوني للرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، أمس الجمعة، استقالته من 
لترامب  صــدمــة  يشكل  مــا  منصبه، 
الذي يواجه اتهامات بالتأثير على 
التحقيقات  ملــكــتــب  الــســابــق  املـــديـــر 
ــفـــدرالـــي فـــي قــضــيــة الـــتـــواطـــؤ مع  الـ
روســـيـــا، جــيــمــس كــومــي. ولـــم يعط 
ــاب لـــــقـــــراره، لــكــن  ــبــ ــــو أي أســ ــــورالـ كـ
خطوته تأتي بعد دخول ترامب إلى 
منطقة قانونية محفوفة باملخاطر، 
التفتيش  املحققن من  إثر تحذيره 

في السجالت املالية ألسرته.
)فرانس برس(

عدنان علي

تــجــددت االشــتــبــاكــات فــي قـــرى وبــلــدات عــدة 
بريف إدلــب في الشمال الــســوري، خصوصًا 
 محاولة 

ّ
تركيا، في ظل الحدودية مع  القرى 

»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« الـــوصـــول إلـــى معبر 
ــرار  ــ ــــدت »حــــركــــة أحـ ــــذي أكــ ــاب الــــهــــوى« الــ ــ »بــ
فــي وقت  اســتــمــرار سيطرتها عليه،  الــشــام« 
بـــرزت تــســاؤالت حـــول مــوقــف تــركــيــا إزاء ما 
يـــجـــري، ومــــا إذا كـــانـــت ســتــســمــح بــســيــطــرة 
ــفــة فـــي خــانــة 

ّ
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، املــصــن

اإلرهـــــاب عــلــى املــعــبــر الــــذي يــعــتــبــر بــوابــتــهــا 
الرئيسية إلى الشمال السوري. ومع تسارع 
الــتــطــورات واالصــطــفــافــات، دخــلــت دفــعــة من 
الــفــرات« العاملة فــي ريــف حلب  قـــوات »درع 
الشمالي، إلى محافظة إدلب، عبر معبر باب 

الهوى الحدودي مع تركيا.
في هذا السياق، أفاد املتحدث باسم »حركة 
أحرار الشام« محمد أبو زيد، في تصريحات 
صحافية بأن »دفعة أولى من عناصر الحركة 
دخلوا إلى إدلب عبر األراضي التركية، وهم 
دفعات  وصـــول  متوقعًا   ،»

ً
مــقــاتــال  150 نحو 

ــــرى. كــمــا كــشــفــت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«،  أخـ
أن عــنــاصــرهــا ســيــطــرت عــلــى »نــقــطــة 106« 
الــحــدود  الــهــوى عند  بــاب  املطلة على معبر 
إن  محلية  مصادر  وقالت  التركية.  السورية 
»االشــتــبــاكــات انــتــقــلــت إلـــى نــقــاط قــريــبــة من 
املعبر الذي باتت الهيئة تحاصره من جميع 
ــافــــت املــــصــــادر أن »الــهــيــئــة  الـــجـــهـــات«. وأضــ
استعادت السيطرة أيضًا على نقطة حطن، 
ــام عــلــيــهــا  ــشــ بـــعـــد ســـيـــطـــرة حـــركـــة أحـــــــرار الــ

صنعاء ـ العربي الجديد

يــســتــأنــف مــجــلــس الـــنـــواب الــيــمــنــي، الــســبــت، 
جــلــســاتــه االعــتــيــاديــة فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
بـــعـــد أزمـــــــة حـــــــادة كـــــــادت أن تـــمـــثـــل مـــســـمـــارًا 
ــان، الـــــــذي انــتــهــت  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــــي نـــعـــش الـ ــدًا فـ ــ ــديـ ــ جـ
يستمد  لكنه  ســنــوات،  منذ  األســاســيــة  فترته 
ــرج زعــيــم  ــتـــور، فــيــمــا خــ ــراره مـــن الـــدسـ ــمـ ــتـ اسـ
جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن( عبدامللك 
الحوثي، بتصريحات الفتة، كشفت جانبًا من 
األزمة الصامتة بن الجماعة وحليفها حزب 
ــــذي يــتــرأســه الــرئــيــس  »املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي« الـ
عن  بالحديث  صــالــح،  عبدالله  علي  املــخــلــوع 
استقطاب يطاول كوادر في حزبه، وصواًل إلى 

انتقاد أنشطة الحزب.
وكشفت مصادر سياسية يمنية في العاصمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أزمـــة حــادة  صنعاء لـــ
عــصــفــت فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة بــالــبــرملــان الــذي 
يــحــتــفــظ صـــالـــح بــــــوالء جـــــزء غـــيـــر قــلــيــل مــن 
أعضائه، في ظل معلومات عن نجاح الحكومة 
الــشــرعــيــة والـــســـعـــوديـــة بــاســتــقــطــاب أعــضــاء 
إضافين من املجلس، غادروا اليمن في اآلونة 
األخيرة، بالتزامن مع مساٍع حثيثة للشرعية 
للبرملان  بدعم عقد جلسة  العربي  والتحالف 
فــي مــديــنــة عــــدن، وهـــو مــا كــانــت مــصــادر في 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أعــلــنــت عــنــه بالفعل منذ 

أسابيع، وأن مجلس النواب سيجتمع قريبًا.
السعودية،  إلــى  برملانين  مــغــادرة  وتسّببت 
أخيرًا، بأزمة جعلت البرملان في صنعاء أمام 
املطلوب لعقد  النصاب«  اكتمال  »تهديد عدم 
الــلــوائــح حضور  تتطلب  إذ  بــرملــانــيــة،  جلسة 
50 في املائة من األعضاء كحد أدنى للنصاب 
املطلوب، من بن نحو 275 عضوًا )بعد إعالن 
نحو 26 دائرة انتخابية مواقع شاغرة بسبب 
وفــاة األعــضــاء(. وكــان حــزب صالح وحلفاؤه 
تــمــكــنــوا فــــي الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، مــــن جـــمـــع مــا 

بلدتي  على  سيطرتها  أعلنت  كما  لــيــومــن، 
أطــمــة وبــابــســقــا، مـــن دون الــتــعــرض ملــقــرات 

الفصائل األخرى فيهما«.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح مــتــحــدث عــســكــري بــاســم 
ــــام« أن »مـــســـتـــودعـــات تــحــوي  ــــشـ »أحـــــــــرار الـ
املعبر،  األزرق ضمن  إغاثية في معمل  مــواد 
»هيئة  االشتباكات وقصف  نتيجة  احترقت 
تحرير الشام بقذائف الدبابات والرشاشات 
الثقيلة«، نافيًا أن »تكون الحركة قامت بحرق 

املستودعات عمدًا قبل انسحابها منها«.
وكــــان مــديــر الــعــالقــات اإلعــالمــيــة فـــي »هيئة 
تحرير الشام« عماد الدين مجاهد، قد أعلن أن 
»الهيئة طلبت تسليم إدارة املعبر لجهة مدنية 
ــرار  ــــذي رفــضــتــه حـــركـــة أحــ ــر الـ ــ مــســتــقــلــة، األمـ
الـــشـــام«. وقـــد وّجــهــت »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«، 
نداء إلى قادة ومقاتلي »حركة أحــرار الشام« 
في معبر باب الهوى، لترك املعبر والعودة إلى 
بيوتهم متعهدة بأال يمسهم أي ضرر. وبدأت 
التقدم نحو  الــشــام« مــحــاوالت  »هيئة تحرير 
 
ً
املــعــبــر، يـــوم الــخــمــيــس، بــعــد رفــضــهــا مــبــادرة
أطــلــقــهــا بــعــض عــلــمــاء الـــديـــن مـــن أجــــل وقــف 
القتال. وأصيب مدنيون بجروح جراء سقوط 
قـــذائـــف أطــلــقــتــهــا الــفــصــائــل املــتــقــاتــلــة، على 
مــخــيــمــات الــنــازحــن فــي بــابــســقــا، وعــقــربــات، 
ــة، والــــنــــواعــــيــــر،  ــســ ــمــ ــريــ ــتــ وكــــفــــرلــــوســــن، والــ
ــــب الــشــمــالــي، وســط  والـــعـــاصـــي فـــي ريــــف إدلـ
اتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بـــن الـــطـــرفـــن املــتــقــاتــلــن 

باملسؤولية عن استهداف املخيمات.
في غضون ذلــك، أعلنت فصائل من الجيش 
الــســوري الــحــر اســتــعــدادهــا للتدخل كــقــوات 
فــصــل بــن الــجــانــبــن. وأبــــدى كــل مــن »فيلق 
ــام« وحـــركـــة »نـــــور الـــديـــن الـــزنـــكـــي« في  الــــشــ
بــيــان مــشــتــرك، اســتــعــدادهــمــا لــلــتــحــّرك تجاه 
املــعــبــر مـــن أجــــل الــفــصــل بـــن الــجــانــبــن، من 
ــاطـــق الــتــي  ــنـ ــــك واملـ دون تـــوضـــيـــح آلــــيــــات ذلـ
ســيــنــتــشــرون فــيــهــا. كــمــا قــــال نـــاشـــطـــون إن 
لقوات   

ً
رتــال استهدفت  الــشــام  تحرير  »هيئة 

الــفــصــل الــتــابــعــة لــفــيــلــق الـــشـــام وحـــركـــة نــور 
الــديــن الــزنــكــي، فــي قــريــة مــعــارة األتــــارب، في 
الــغــربــي، بينما خــرجــت تظاهرة  ريــف حلب 

في مدينة األتارب منددة بهذا االستهداف. 
ورّحبت »أحرار الشام« بالبيان الذي أصدره 
املــواجــهــة  الــفــصــيــالن، معتبرة أن »اســتــمــرار 
سيكون  الــشــام،  تحرير  هيئة  مــع  العسكرية 
ــلـــى قــــوات  مـــرتـــبـــطـــًا بــــوقــــف بـــغـــي الـــهـــيـــئـــة عـ
الــحــركــة فــي الــشــمــال الـــســـوري«. كــمــا رّحــبــت 
الحركة بانسحاب »حركة نور الدين الزنكي« 

يزيد عن نصف األعــضــاء، في ظل غياب عدد 
فــي ذلــك كتلة حزب  البرملانين بما  مــن  كبير 
»اإلصـــالح« التي يزيد عــدد أعضائها عن 40 
 عــن العشرات مــن حــزب صالح 

ً
عــضــوًا، فضال

والذين أيدوا الشرعية.
وفــي الوقت الــذي لم تحدد فيه املــصــادر عدد 
األعــضــاء املتغيبن الــذيــن غــــادروا فــي اآلونــة 
املــرتــقــبــة أهمية  الــجــلــســات  األخـــيـــرة، تكتسب 
ملدى  معيارًا  ستكون  باعتبارها  استثنائية 
قــدرة املجلس فــي صنعاء على الــوصــول إلى 
النصاب. ويوم الخميس املاضي، عقد صالح 
ــح 

ّ
اجــتــمــاعــًا مــع الكتلة الــبــرملــانــيــة لــحــزبــه، ومل

إلى إمكان لجوء حزبه لدعم انتخاب أعضاء 
الذين  أولــئــك  مــن  »يتمنى  إنــه  بالقول  بديلن 
اخــــتــــاروا أن يــكــون نــهــجــهــم عــكــس تــوجــهــات 
املؤتمر«، أن »يستغلوا هذه الفرصة السانحة 
لعودتهم إلى الصواب حتى ال يضطر مجلس 
الــنــواب إلــى إعـــالن دوائــرهــم شــاغــرة وتجرى 
وهــذا  عنهم،  بــدالء  النتخاب  انتخابات  فيها 
مــا ال نــتــمــنــاه، ألن األمــــل ال زال كــبــيــرًا فــي أن 

يراجعوا أنفسهم ويحددوا مواقفهم«.
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة ســـعـــت الــفــتــرة  وكــ
املـــاضـــيـــة، الســـتـــقـــطـــاب أعــــضــــاء مــــن الـــبـــرملـــان 
لتتمّكن من عقد جلسة  املقيمن في صنعاء، 
لــلــبــرملــان فـــي عــــدن، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــوائــق 
القانونية التي تواجهها هذه الخطوة، والتي 

للحركة  اإلعــالمــي  املكتب  بثه  فيديو  شريط 
يوم الجمعة، على أحد محاور االشتباك مع 
هيئة تحرير الــشــام فــي ريــف إدلـــب. وكشف 
تـــؤكـــد تجهيز  مــعــلــومــات  »لـــديـــه  أن  الــعــمــر 
ــام لــلــهــجــوم عــلــى الـــحـــركـــة منذ  ــشـ تــحــريــر الـ
أكــثــر مــن شــهــر، مــع إقــامــة معسكرات خاصة 
الشعب  مطالبًا  ذلــــك«،  أجـــل  مــن  لعناصرها 

»الدفاع عن الثورة«. السوري بـ
في  يلماظ،  اوكتاي  التركي  الصحافي  وقــال 
ف 

ّ
»العربي الجديد«، إن »تركيا تصن حديث لـ

وإذا  إرهابية،  منظمة  الشام«  تحرير  »هيئة 
الفصيل من توسيع سيطرته  هــذا  تمّكن  ما 
في إدلب أو السيطرة على معبر باب الهوى، 
فهذا بالتأكيد لن يريح تركيا التي ال يمكن 
أن تتعامل معه«. وعن احتمال تحرك تركيا 
استبعد  االحتماالت،  هــذه  ملواجهة  عسكريًا 
ــنــــاك عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــكــــون هــ ــمـــاظ أن تــ ــلـ يـ
أولــويــات أخرى  مباشرة ألنــقــرة، »ألن لديها 
مــتــعــلــقــة بــمــواجــهــة املــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة في 

صالح الذي يمتلك الغالبية من األعضاء فيه، 
مــن أبـــرز املــتــضــرريــن مــنــه. وقــد تمّكن األخير 
فـــي وقــــت الحــــق، مـــن إعـــــادة الـــبـــرملـــان بــاتــفــاق 
ــل مــصــدر قلق 

ّ
مــع الــحــوثــيــن، األمــــر الــــذي مــث

للحكومة الشرعية، على الرغم من أنه، ووفقًا 
التي  التنفيذية  وآليتها  الخليجية  للمبادرة 
عام  اليمن  فــي  السلطة  نقل  بموجبها  جــرى 
2011، يكون اتخاذ قــرارات املجلس بالتوافق 

بن الكتل وليس باألغلبية.
ــح زعــيــم جماعة »أنــصــار 

ّ
فــي الــســيــاق ذاتـــه، مل

الــلــه« عــبــداملــلــك الــحــوثــي، فــي خــطــاب لــه يــوم 
الخميس املاضي، بمناسبة »الذكرى السنوية 
ألســبــوع الــصــرخــة«، إلـــى انــتــقــال أعــضــاء في 
البرملان إلى السعودية، حن تحدث عن نشاط 
الــريــاض، يستهدف حزب  قبل  مــن  استقطاب 
»املؤتمر«، في سياق تحذيرات ورسائل مبطنة 
عكست خــالفــاتــه مــع صــالــح، إذ قــال الحوثي 
التحالف  قبل  من  االستقطابي«  »النشاط  إن 
النواب، واإلخــوة في  يطاول »أعضاء مجلس 
املؤتمر الشعبي العام مستهدفون استقطابيًا 
بشكل كبير جدًا«، مضيفًا »ذهب البعض من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب إلــــى الــــريــــاض، وهــم 
ــريــــاض، فــهــنــاك شــغــل كــبــيــر في  ــيـــوم فـــي الــ الـ

مسألة االختراق واالستقطاب«.
وأعـــلـــن الـــحـــوثـــي اســـتـــعـــداده ملـــســـاعـــدة حــزب 
»املــؤتــمــر« ملــواجــهــة »الــحــالــة االســتــقــطــابــيــة«، 
لكنه في الخطاب نفسه، أفصح عن توجسه من 
التنظيمية فــي األشــهــر األخــيــرة من  األنشطة 
قبل حــزب صالح. وقــال الحوثي: »لسنا أمام 
انتخابات مقبلة، لسنا على أعتاب انتخابات، 
حتى ينشغل البعض بشغل انتخابي، تشهير 
باملكونات األخرى، وإســاءات ممنهجة إليها، 
ومــحــاولــة دائــمــة للتشويه لــهــا، وكــأنــنــا أمــام 
 
ً
انـــتـــخـــابـــات فــيــأتــي الــبــعــض لــيــشــتــغــل شــغــال

انتخابيًا، يشتغل ليل نهار بتشويه اآلخرين، 
ــا هـــنـــاك  ــ ــــوم مـ ــيـ ــ ــه، الـ ــفــــســ ــلـــمـــيـــع جـــهـــتـــه ونــ وتـ

انتخابات، هناك اقتحامات لألعداء«.
وجاء حديث الحوثي ليعّبر بشكل واضح عن 
توجس الجماعة من أنشطة حزب صالح، بما 
فيها استقطاب أعضاء لالنتساب إلى الحزب 
مــع تسريبات  بالتزامن  املاضية،  األشــهــر  فــي 
حــول وجـــود تــوّجــه ســعــودي - إمــاراتــي لدعم 
ــؤدي فــيــهــا حــــزب صـــالـــح دورًا في  ــ تــســويــة يـ
املــرحــلــة املــقــبــلــة. ولـــم تــكــن الــتــســريــبــات ســوى 
واسعة،  وخالفات  تباينات  حلقات  من  حلقة 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد بــن الــحــلــيــفــن الــلــذيــن 

جمعتهما الحرب واألهداف املؤقتة.

أن تكون  ت 
ّ
الــشــام«، وتمن مــن »هيئة تحرير 

هـــــذه الـــخـــطـــوة »عـــــــودة إلـــــى حـــضـــن الـــثـــورة 
بـــزخـــم وقــــــوة«. مـــع الــعــلــم أن عـــديـــد عــنــاصــر 
ــكـــي« نــحــو 8 آالف  ــزنـ »حـــركـــة نــــور الـــديـــن الـ
عنصر. ومع االنتقادات املوجهة إلى »أحرار 
السياسي  الــشــام«، بسبب ضعف حضورها 
واالعــالمــي فــي هــذه الــتــطــورات، وّجـــه القائد 
العام للحركة، علي العمر كلمة قال فيها إن 
»اعـــتـــداء هيئة تــحــريــر الــشــام يــهــدف إلنــهــاء 
الثورة السورية وتحويل مناطق أهل السنة 
إلــى رقــة وموصل جــديــدة«. وظهر العمر في 

لــجــأت إلــيــهــا الــشــرعــيــة/ الــتــحــالــف بــاألصــل، 
بــعــد أن وجــــدت عــوائــق دســتــوريــة تــمــنــع حل 
البرملان، الذي أعاده الحوثيون وحزب صالح 
إلى االنعقاد، في أغسطس/ آب العام املاضي. 
وبمواجهة شرعيته والدستور الذي ال يسمح 
لرئيس الجمهورية بحله إال بشروط ال تتوفر 
ــدر الـــرئـــيـــس عــبــدربــه  ــ حـــالـــيـــًا لــلــشــرعــيــة، أصــ
منصور هادي، منذ أشهر، قرارًا رئاسيًا بنقل 

مقر البرملان إلى عدن.
وُيــــعــــّد الـــبـــرملـــان الــيــمــنــي األطـــــــول عـــمـــرًا بــن 
تـــجـــري  أن  ــــرر  ــقـ ــ املـ ــــن  مـ كــــــان  إذ  الــــبــــرملــــانــــات، 
أنــهــا تأجلت  إال  الــعــام 2009،  فــي  انــتــخــابــات 
بــاتــفــاق بـــن األحــــــزاب الــســيــاســيــة، جــــرى من 
الــذي يستمد  الــنــواب،  التمديد ملجلس  خالله 
بقاءه من مادة دستورية تسمح له باالستمرار 
فــي حـــال »الـــظـــروف الـــقـــاهـــرة«. وفـــي فــبــرايــر/ 
شباط 2015، أعلن الحوثيون حل البرملان مع 
مؤسسات الدولة األخرى، في إجراء كان حزب 

الــشــمــال الـــســـوري الــتــي تــهــدد األمـــن التركي 
إلى  تركيا  تلجأ  أن  مرجحًا  مباشر«،  بشكل 
دعم حركة »أحرار الشام« والفصائل األخرى 
ــــب والـــشـــمـــال الـــســـوري  الــحــلــيــفــة لــهــا فـــي إدلـ
أن  وأضـــاف  الــشــام«.  تحرير  »هيئة  ملواجهة 
هــنــاك مــشــاورات مــع روســيــا لتطبيق اتفاق 
أستانة حول »مناطق خفض التصعيد« في 
إدلــب، وفــي حــال تم االتــفــاق قد ترسل تركيا 
د 

ّ
قــوات إلــى إدلـــب، لكن مــا يجري حاليًا يعق

املوقف.
فــي غــضــون ذلـــك، يغيب صــوت الــقــائــد العام 
)أبو  الشيخ  الــشــام«، هاشم  لـ »هيئة تحرير 
جابر(، حول ما يجري من اقتتال في الشمال 
السوري، وسط شائعات عن منعه من اتخاذ 
القرارات من ِقبل فريق أبو محمد الجوالني 
ــل الــهــيــئــة. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر االئـــتـــالف  ــ داخـ
الــوطــنــي الـــســـوري أن »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
ارتــكــبــت أعــمــال قــتــل بــحــق املــدنــيــن، إضــافــة 

للتضييق واملالحقة«.

آخر معارك الحدود

اللبناني.  الجيش  مواقع متقدمة على مواقع 
ومــا إعـــالن »اإلعــــالم الــحــربــي« عند منتصف 
املــعــركــة، ســوى  بــدايــة  الجمعة  الخميس  لــيــل 
تـــهـــمـــيـــش رســــمــــي مـــــن حـــــــزب الــــلــــه لــلــجــيــش 
ــتــــي تــحــدث  ــة الــ ــكـــومـ الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــــقـــــرار الـــحـ
ــأن، في  ــمــ بــاســمــهــا رئــيــســهــا، الـــحـــريـــري، وطــ
اللبناني وحــده من  إلــى أن الجيش  الــبــرملــان، 
أمــس  بـــدت محتدمة  الــتــي  املــعــركــة،  سيتولى 
قتلى وجرحى  أنباء عن سقوط  مع  الجمعة، 
في صفوف »داعش« و»فتح الشام«، فيما أفيد 

عن سقوط 3 قتلى من »حزب الله«.
ــدء املــعــركــة  وتــســارعــت وتـــيـــرة الــحــديــث عـــن بـ
ــاع وتـــــيـــــرة الــتــجــيــيــش  ــ ــفــ ــ ــزامــــن مـــــع ارتــ ــتــ ــالــ بــ
العنصري الحاد ضد الالجئن السورين في 
لبنان، مع تحّول عملية »أمنية« للجيش في 
تل 

ُ
بلدة عــرســال قبل 3 أسابيع إلــى مــجــزرة ق

على أثــرهــا حــوالــي 11 الجــئــًا ســوريــًا )بينهم 
طفلة واحدة و10 الجئن ماتوا تحت التعذيب 
وهم قيد التوقيف بعد العملية(، ومرّد حملة 
الــعــنــصــريــة تــفــجــيــر 5 انــتــحــاريــن ألنــفــســهــم 
بــقــوات الــجــيــش الــتــي كــانــت تــداهــم مخيمن 
لالجئن السورين عند أطــراف بلدة عرسال، 
ما أدى إلى إصابة 7 عسكرين بجروح. ظّهرت 
هــــذه الــعــمــلــيــة بــشــكــل واضــــح وراثـــــة الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي ألزمــــــة املـــخـــيـــمـــات الــــســــوريــــة بــعــد 
اللبناني  السياسي  الفشل  تراكم  من  سنوات 
ــة مـــوّحـــدة لــلــتــعــامــل مـــع هــذه  فـــي تــكــويــن رؤيــ
املخيمات العشوائية، ورفض إنشاء مخيمات 
ــراف بــصــفــة الــلــجــوء  ــتــ نــظــامــيــة، ورفـــــض االعــ
يترتب عن  للتهرب مما  لبنان  للسورين في 
هذه الصفة من واجبات على الدولة اللبنانية. 
وتــزامــنــت هـــذه الــحــالــة مـــع اســتــغــالل »هيئة 
تحرير الشام« و»داعش« للمخيمات في بلدة 

عرسال ألغراض أمنية وعسكرية. 

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

يخوض »حزب الله« اللبناني آخر 
معاركه على حدود لبنان الشرقية 
مــع ســوريــة، وتــحــديــدًا فــي الجرود 
وجراجير  وفليطة  قـــارة  بــلــدات  بــن  املتصلة 
اللبنانية،  عرسال  بلدة  جــرد  وبــن  السورية، 
»داعــش«  تنظيمي  مقاتلي عناصر  بمواجهة 
و»جبهة فتح الشام« )النصرة سابقًا( فعليًا، 
كانوا منضوين  الذين  املقاتلن  بقية  أن  ذلــك 
في فصائل من »الجيش الحر« قضى عليهم 
»داعش« في السنوات الثالث املاضية في تلك 
املنطقة، وبعض من بقي منهم موجودًا في تلك 
»النصرة«،  جانب  إلــى  يقاتل  أصبح  املنطقة، 
»داعش«.  لـ الرئيسي  الغريم  كونها  إلى  نظرًا 
وهي معركة جديدة للحزب اللبناني يتجاوز 
لنزع سالحه،  الداعية  الدولية  املــقــررات  فيها 
وقـــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كــلــفــت 
املنطقة  فــي  عسكرية  عملية  بتنفيذ  الجيش 

الجردية اللبنانية.
ــتــــظــــرت الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــمـــا بــقــيــة  انــ
ــن ِقــبــل  املــــواطــــنــــن تـــحـــديـــد ســـاعـــة الـــصـــفـــر مــ
»حزب الله« املنتشر شمالي وجنوبي منطقة 
ــديـــدة فـــي املـــنـــاطـــق الــجــرديــة  الــعــمــلــيــات الـــجـ
املتداخلة بن لبنان وسورية، والتي تمتد من 
جرود بلدات جراجير وفليطة وقارة السورية 
لتصل إلى جرود بلدة عرسال التي تبعد عن 
قلب البلدة مسافة حوالي 20 كيلومترًا. وقال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري األســـبـــوع 
املاضي، إن حكومته »كلفت الجيش اللبناني 
بتنفيذ عملية عسكرية نظيفة في جرود بلدة 
 

ّ
امليدانية تدل املعطيات  أن كل  عــرســال«، ولــو 
لعناصر  هــي  الــوحــيــدة  التحضيرات  أن  على 
الــحــزب املنتشرين بــن حـــدود الــبــلــديــن، وفي 

الــرأي الرسمي في لبنان على  وبعد استقرار 
ــى »املـــنـــاطـــق  ــ ــئـــن الـــســـوريـــن إلـ إعـــــــادة الـــالجـ
السيطرة  السوري  النظام  أعــاد  )التي  اآلمنة« 
عليها( في القلمون، كان »حزب الله« متقدمًا 
في هذه النقطة أيضًا، على الرغم من النتائج 
املـــتـــواضـــعـــة الــــتــــي حــقــقــهــا فــــي املـــفـــاوضـــات 
غــيــر املــبــاشــرة الــتــي رعــاهــا إلقــنــاع الالجئن 
بـــالـــعـــودة إلــــى بــلــداتــهــم مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم. 
وقــد عــادت عشرات العائالت إلــى بلدة عسال 
الورد قبل أسبوع من بدء العملية العسكرية 

للحزب، التي أقفلت الباب مؤقتًا أمام أي مرور 
للمدنين في الجرود ولو لفترة مؤقتة. علمًا 
قّدر عدد الالجئن 

ُ
أن مصادر إغاثية محلية ت

ــارة -  الــســوريــن املــقــيــمــن فـــي مــثــلــث جــــرود قــ
فليطا - عرسال بحوالي 20 ألف مدني.

وإلى جانب املفاوضات ذات الطابع املدني مع 
الالجئن، حاول »حزب الله« فتح تواصل غير 
مباشر مع »أمير فتح الشام« في القلمون، أبو 
مــالــك الــتــلــي، عبر »ســرايــا أهــل الــشــام«، وهي 
تنظيم مسلح كان أحد فصائل الجيش الحر 

ويملك اليوم قنوات تواصل ثابتة مع النظام 
الـــســـوري وحــــزب الــلــه فـــي الــقــلــمــون الــغــربــي. 
وشملت املفاوضات، بحسب ما أفادت مصادر 
عــودة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ متابعة  لبنانية 
بلدة  فــي  املقيمن  الالجئن  مــن  كبيرة  أعـــداد 
عرسال إلى بلدات محددة في القلمون، كفليطة 
الـــورد، مع استثناء  وجراجير وقــارة وعسال 
الــالجــئــن مـــن مــحــافــظــة حــمــص وريــفــهــا من 
العودة بعد أن حّول »حزب الله« بلداتهم إلى 
املفاوضات  وشملت  مغلقة.  عسكرية  مناطق 

أيضًا تحديد شــروط انسحاب عناصر »فتح 
الــشــام« إلــى الــداخــل الــســوري، وتحديد مسار 
انـــتـــقـــال عــنــاصــر »فـــتـــح الــــشــــام« مـــن الـــجـــرود 

اللبنانية والسورية إلى الشمال السوري.
- الجمعة، وهــي آخر  وسجلت ليلة الخميس 
لــيــالــي املـــفـــاوضـــات بـــن الـــحـــزب والــتــلــي عبر 
وسطاء، زيارة مفاجئة قام بها شقيق رئيس 
ــال الـــســـابـــق، الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى  بـــلـــديـــة عــــرســ
إلى  »أبــو طاقية«،  املــعــروف باسم  الحجيري، 
جرود عرسال، حيث التقى التلي وعاد لينقل 

نيته  وإعـــالن  التفاوض  استمرار  رفضه  عنه 
أشهرًا  امتدت  التي  املفاوضات  ولكن  القتال. 
ــب املـــعـــركـــة، نتيجة 

ّ
عــــديــــدة، فــشــلــت فـــي تــجــن

رفض متبادل للشروط بشأن تسليم السالح 
الــشــام« وتحديد مسار  »فتح  قبل  مــن  الثقيل 

انسحاب عناصر التنظيم.
راقب عناصر الجيش اللبناني حركة موفدي 
»ســـرايـــا أهـــل الـــشـــام« الـــذيـــن غـــــادروا عــرســال 
ــادوا مــنــهــا مــــرارًا خــالل  ــ بــاتــجــاه جـــرودهـــا وعـ
من  دفعتن  انتقال  وواكبوا  املاضية،  األشهر 

الــالجــئــن الــســوريــن إلـــى بــلــدة عــســال الـــورد 
فيقتصر  اليوم  أمــا  لبنانية.  نقطة  آخــر  حتى 
دور الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مـــعـــركـــة جــــرود 
عرسال على منع لجوء مقاتلي »فتح الشام« 
و»داعــــش« إلــى داخـــل الــبــلــدة نتيجة الضغط 
الناري الكثيف من راجمات »حزب الله« على 

مناطق انتشارهم في الجرود.
التي  للحرب  امتدادًا  الحالية  املعركة  شكل 

ُ
وت

ــلــــه« فــــي ســـوريـــة  ــزب الــ ــ خـــاضـــهـــا مــقــاتــلــو »حــ
انــطــالقــًا مــن مدينة القصير فــي ريــف حمص 

الجنوبي التي سيطر عليها الحزب عام 2013، 
لينتقل بــعــدهــا املــســلــحــون الــســوريــون الــذيــن 
فصائل  إلــى  وينتمون  فيها  ينتشرون  كانوا 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر وإلــــى »فــتــح الــشــام« 
إلــى جــرود منطقة القلمون الــســوري وجــرود 
املناطق  شّكلت  الحدودية.  اللبنانية  البلدات 
وبعدها  الــشــام«  »فــتــح  عليها  الــتــي سيطرت 
املـــقـــاتـــلـــون الـــذيـــن بـــايـــعـــوا تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
منطلقًا لتجهيز وإرسال سيارات ُمفخخة إلى 
لبنان، بالتزامن مع استمرار مشاركة الحزب 
فــي الــقــتــال إلـــى جــانــب الــنــظــام الـــســـوري على 

طول الخارطة السورية.
كـــمـــا أطـــلـــق عـــنـــاصـــر »داعــــــــش« و»الـــنـــصـــرة« 
بلدات  على  املوّجهة  غير  الصواريخ  عشرات 
ــزب الــلــه«  ــ ــــوالــــي »حـ

ُ
الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي الـــتـــي ت

من  وزاد  مقاتليه.  مــن  اآلالف  إليها  وينتمي 
للبلدة عام 2014،  التنظيمن  اجتياح  النزاع، 
إثر  بعد اختراق مواقع الجيش على الحدود 
التي  الــســوريــة  الفصائل  إحــدى  قائد  توقيف 
بايعت »داعــــش«. غــّيــرت املــعــركــة األحــــوال في 
بلدة عرسال، وانقلب اإلهمال الرسمي )أمنيًا 
أمــنــيــة مــشــددة  إلـــى قبضة  للبلدة  وإنــمــائــيــًا( 
تــقــّدمــت مــعــهــا »األولــــويــــة األمـــنـــيـــة« عــلــى كل 

االعتبارات اإلنسانية.
ــيــــوم أصـــغـــر بــاملــعــنــى  ــة الــ ــركـ ــعـ وإن كـــانـــت املـ
الــلــه على  العسكري واملــيــدانــي )سيطر حــزب 
ألــف كيلومتر مربع خــالل املــعــارك بــن عامي 
املــعــركــة  مــســاحــة  تــبــلــغ  بــيــنــمــا  و2015،   2013
ــع(، فــــإن الــحــزب  ــربـ الــحــالــيــة 300 كــيــلــومــتــر مـ
ســيــحــرص عــلــى تــضــخــيــم الــنــجــاح املــفــتــرض 
لــعــمــلــيــاتــه. ولـــن يــكــون »تــطــهــيــر جــــرود بــلــدة 
»إغالق  وإنما  االنتصار،  عرسال« هو عنوان 
ــحــــدود الــشــرقــيــة مـــع ســـوريـــة بشكل  مــلــف الــ
ــامـــل«. وهــــو هــــدف عــســكــري حــــدده الــحــزب،  كـ
ــون نـــتـــائـــجـــه رهـــيـــنـــة الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــكــ ــا تــ ــمــ ربــ
الــواليــات  بــن  فــي ســوريــة  الكبرى  السياسية 

املتحدة األميركية وروسيا.

اتهمت »أحرار الشام« الهيئة بالتجهيز للهجوم منذ فترة )عمر حج قدور/فرانس برس(

يخشى االنقالبيون فقدان السيطرة على البرلمان اليمني )محمد حويس/فرانس برس(

عشرات العائالت عادت إلى بلدة عسال الورد أخيرًا )فرانس برس(

بين قارة  الجرود  الشرقية مع سورية، في  لبنان  أطلق »حزب اهلل« آخر معاركه على حدود 
مسلحي  مع  فاشلة  مفاوضات  بعد  اللبنانية،  عرسال  وبلدة  السورية،  وجراجير  وفليطة 
»داعش« و»فتح الشام«، فيما بدا أن دور الجيش اللبناني يقتصر على منع لجوء المسلحين 

إلى عرسال. هذه المعركة التي ُتشكل امتدادًا للحرب التي يخوضها »حزب اهلل« في سورية 
وبدأها من مدينة القصير التي سيطر عليها عام 2013، لن تكون بالنسبة للحزب مجرد »تطهير 

جرود عرسال«، وإنما إغالق ملف الحدود الشرقية مع سورية بشكل كامل
الحدث

»حزب اهلل« يطلق حرب الجرود 
الشرقية المحاذية لسورية

دور الجيش منع لجوء 
مقاتلي »فتح الشام« 
و»داعش« إلى عرسال

بدأت العملية بعد فشل 
مفاوضات بين الحزب 

و»أمير فتح الشام«

فصائل من الجيش الحر 
أعلنت استعدادها للتدخل 

كقوات فصل

حاولت الحكومة عبر 
االستقطاب عقد جلسة 

للبرلمان في عدن

اقتربت »هيئة تحرير 
الشام« من معبر باب 

الهوى، على الحدود 
السورية ـ التركية، في 

معاركها مع »أحرار 
الشام« في إدلب، ومن 

المتوقع أن ترفض 
تركيا وجود الهيئة 

على المعبر

يواجه االنقالبيون في 
اليمن تحديًا جديدًا يتمثّل 

في أزمة حادة بسبب 
استقطاب الحكومة 
الشرعية والسعودية 

ألعضاء من البرلمان

أكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، في بيان أمس، أن »الوضع داخل 
البلدة مستقر، فيما النازحون السوريون يالزمون المخيمات«، بعد ساعات 
إطــالق  اهلل«  »حـــزب  إعـــالن  على 
إلى  البيان  وأشــار  الجرود.  معركة 
العائالت  الجيش لعدد من  »سماح 
في  المقيمة  الــنــازحــة  الــســوريــة 
منطقة وادي حميد على أطراف 
االشتباك  مــواقــع  وقـــرب  البلدة 
المقامة  المخيمات  إلى  بالدخول 
مصير  يُعرف  ولم  البلدة«.  داخــل 
مخيمات  في  تقيم  التي  العائالت 

عشوائية في جرود عرسال.

هدوء في عرسال

قضية متابعة
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تحّوالت الرئيس الفرنسي في الداخل والخارج

الوجه اآلخر إليمانويل ماكرون

هل يكون لدوفيلييه مستقبل سياسي؟

استهجن كثر موقف 
ماكرون شبه المتواطئ 

مع النظام السوري

باريس ـ محمد المزديوي

ــل فترة الــغــزل والـــود بني 
ُ
ــط

َ
لــم ت

الجديد.  ورئيسهم  الفرنسيني 
فـــقـــد بـــــدأ إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
ــل مــــن شـــهـــريـــن عــلــى  ــ ــد أقـ ــعـ ــا، وبـ ســـريـــعـ
تــســلــمــه الــــرئــــاســــة، بــالــكــشــف عــــن وجـــه 
الفرنسي،  الــداخــل  آخــر فــي تعاطيه مــع 
ــع مــؤســســة الــجــيــش وقـــائـــدهـــا، ومــع  ومـ
املعارضة بشكل عام، وفي توسيع نطاق 
حــــضــــوره بـــشـــكـــل اســــتــــفــــزازي )خـــطـــاب 
فــرســاي األخــيــر( وفــي مــواقــف خارجية 
ــاداة  ــعـ ــان فـــي اعـــتـــبـــاره أن »مـ ــ نــــافــــرة، أكـ
السامية«،  ملــعــاداة  امــتــداد  الصهيونية 
الفرنسية  الــســيــاســة  أن  اعــتــبــاره  فــي  أو 
في السنوات الست املاضية، في مقاطعة 
نـــظـــام بـــشـــار األســـــد فـــي ســـوريـــة ودعـــم 
املـــعـــارضـــة، عــلــى األقــــل ســيــاســيــا، كــانــت 

فاشلة.
وجــــه رأى كــثــر أنــــه مــعــاكــس ملـــا حـــاول 
أن يـــوحـــي بـــه خــــال حــمــلــتــه الــرئــاســيــة 
الناجحة، كوجه شاب متواضع وصريح 
وعفوي يريد إنجاز تسوية تاريخية بني 
الــيــســار والــيــمــني. ســريــعــا، راح مــاكــرون 
يكتشف كم هو صعب ممارسة السلطة 
وبالتالي  االنتخابية.  الوعود  وتطبيق 
الرغم  التراجع، على  في  بــدأت شعبيته 
من أنها ال تزال فوق الخمسني في املائة، 
وهي مرشحة للمزيد من االنحدار. وقد 
بدأ الرئيس الذي انتخب بأغلبية كبيرة، 
والــــــذي مــنــحــه الـــنـــاخـــبـــون الــفــرنــســيــون 
أغــلــبــيــة مــطــلــقــة ومـــريـــحـــة، يــشــعــر بـــأن 
القلق والتذمر بدأا ينتابان قطاعات من 

الفرنسيني.
وعلى الرغم من أنه راهن، من أجل تطبيق 
بــعــض خــيــاراتــه االقــتــصــاديــة الصعبة، 
عــلــى مــا يسميه »صــدمــة الــثــقــة«، إال أن 
ــردده فـــي تــطــبــيــق الـــجـــدول الــضــريــبــي  ــ تـ
الراغبني  أصــاب دافعي الضرائب، كذلك 
أمــا رأسمال  ثقة.  بــأزمــة  فــي االستثمار، 
التي  العسكرية  املؤسسة  مع  التعاطف 
ــنــهــا مــن خـــال أول زيــــارة لــه خــارج 

ّ
دش

فرنسا بعد انتخابه، لتناول الطعام مع 
جــنــوده فــي مــالــي، فــقــد بـــّدد كــثــيــرًا منه، 
بــســبــب تــصــرفــه مـــع الـــجـــنـــرال بـــيـــار دو 
بني  العسل  شهر  بكسر  مــهــددًا  فيلييه، 

املاضي(. كذلك يحظى بتأييد كبير لدى 
جــمــيــع الـــحـــركـــات واألحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
ــر الـــخـــاضـــعـــة«  ــيـ بـــاســـتـــثـــنـــاء »فــــرنــــســــا غـ
و»الجبهة الوطنية«، إال أن القلق الحقيقي 
انفصام سريع  مــن  منه،  املقربني  ُيــســاور 
فئات  تــذمــر  الفرنسيني، بسبب  مــع  لــلــود 
التي  التناقضات  طبقية عديدة، وبسبب 
ــدأت تــظــهــر، هــنــا وهـــنـــاك، بـــني أنــصــاره  بــ

وبني أغلبيته الرئاسية.
 ماكرون ال يتوجب عليه فقط إقناع 

ّ
لكن

الصحافي  كتب  كما  والجيش،  الرئيس 
في صحيفة »لوفيغارو«، غيوم تابارد.

ــن مــــســــارعــــة الـــرئـــيـــس  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
الستعادة الثقة، من خال زيارته القاعدة 
الـــجـــويـــة فـــي إيـــســـتـــر، إال أن الـــعـــاقـــة مع 
الجيش لم تتحّسن. مع ذلك، فإن ماكرون، 
ال يـــــزال يــحــظــى، وفــــق اســـتـــطـــاع لــلــرأي 
نشرته »لوفيغارو«، يوم الجمعة املاضي، 
مقابل  في  املائة،  في   66( كبيرة  بشعبية 
حلفائه من اليمني ويمني الوسط، بل إن 69 فــي املــائــة فــي شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 

عليه أن يوحد حركته نفسها، كما ذكرت 
»كما  فــإن  أنشينيه«،  »لــوكــنــار  صحيفة 
عليه،  متمردون  هــوالنــد  لفرانسوا  كــان 
ــام(  ــ ــإن لــحــركــة )الــجــمــهــوريــة إلــــى األمـ فــ
أيــضــا، مــتــمــّردوهــا«. ونــقــلــت الصحيفة 
أن ثــمــة »قــلــقــا مـــن الــــدائــــرة املـــقـــربـــة من 
مــاكــرون مــن الــنــواب البرملانيني الــهــواة، 
السياسة  م 

َ
لعال والــذيــن وصــلــوا حديثا 

ــة )الــــــبــــــرملــــــان(«.  ــيــ ــنــ ــيـــة الــــوطــ ــلـــجـــمـــعـ ولـ
جرت  نقاشات  الصحيفة  واستعرضت 
يومي 11 و12 يوليو/تموز الحالي، بني 
األمـــام«، حول  إلــى  »الجمهورية  أعضاء 
قانون الحياة السياسية، وخال مرتني، 
ماكرون،  نــواب  مجموعة  رئيس  اضطر 
لنوابه  لــيــشــرح  للتدخل  فــيــران،  ريــشــار 
ــّد ذاتــــــه وافــــق  ــ ــّص الـــقـــانـــون فــــي حـ ــ أن نـ
يه في 

ّ
عليه رئيس الجمهورية، وتّم تبن

مجلس الحكومة.
جهود  لبذل  مضطرًا  الرئيس  كــان  وإذا 
ــة الــعــســكــريــة  كـــبـــيـــرة إلرضـــــــاء املـــؤســـسـ
ــــي تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة  ــتـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، والـ
ــزاب  ــ ـــارع الـــفـــرنـــســـي وبـــــني األحــ ــشـ فــــي الــ
السياسية، بعد »اشتباك«، دام أسبوعا، 
مع رئيس األركان بيار دوفيلييه، خرج 
منه هذا األخير، منتصرًا، على الرغم من 
تقديم استقالته، فإن قراره إعفاء مايني 
السكن،  دفــع ضريبة  الفرنسيني من  من 
ابتداء من سنة 2018، يحرم البلديات من 
مــصــدر دخــل ضـــروري فــي ميزانياتها، 

ويجلب عليه تذمرها وغضبها.
ضـــيـــف إلـــى هـــذا مــواقــفــه الــســيــاســيــة، 

ُ
وأ

مــع  »قـــطـــيـــعـــة«  كــــ ــهــا 
َ

بــعــض أراَد  ــتــــي  والــ
ــد، لــكــنــهــا تثير  ســيــاســات ســلــفــه هـــوالنـ
سخرية وغضب كثيرين، فحرصه على 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  دعــوة 
الرغم من مواقف هذا  فرنسا، على  إلــى 
ــراره على وضــع يــده على  األخــيــر، وإصــ
ــار ســخــريــة  ــ كــتــف الــزعــيــم األمـــيـــركـــي، أثـ

كثيرين.
لــلــســيــاســة  كــثــيــريــن  اســتــهــجــان  وازداد 
موقفه  ملــاكــرون، بخصوص  الــخــارجــيــة 
شـــبـــه املـــتـــواطـــئ مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
ــا  ــه شـــرطـ ــلــ ــيــ لــــنــــاحــــيــــة عـــــــدم وضـــــــع رحــ
لــلــمــفــاوضــات، كــمــا كـــان يــصــّر فــرانــســوا 
هوالند، وأيضا من التأسف على غياب 
ــة، والــــذي  فــرنــســا »الـــطـــويـــل« فـــي ســـوريـ
يرون فيه انهيارًا أخاقيا فرنسيا، تجاه 
شــعــب ســـــوري أعـــــزل يــطــالــب بــالــحــريــة 

والديمقراطية.
ووصــلــت الــــذروة فــي نــكــوص السياسة 
ــيـــة، والــــتــــي كــانــت  ــفـــرنـــسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
املــتــوازن، عبر توجيه  فــخــورة بموقفها 
الـــوزراء  لرئيس  مــاكــرون دعـــوة رسمية 
ــو،  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــامــــني نـ ــيــ ــنــ ــي، بــ ــلــــ ــيــــ ــرائــــ اإلســــ
لــلــمــشــاركــة فــي ذكـــرى فرنسية داخــلــيــة. 

وحــــرص فــيــهــا الــرئــيــس مــــاكــــرون، على 
الرغم من أن الوضع في الشرق األوسط، 
عــلــى شــفــا بـــركـــان، إن فــي قــطــاع غـــزة أو 
فـــي املــســجــد األقــــصــــى، عــلــى أن يــنــادي 
»بــيــبــي« تــحــبــّبــا. وأمــامــه لم  بـــ نتنياهو 
يتورع الرئيس الفرنسي أن يصّرح، من 
دون ذرة خجل، بأن »معاداة الصهيونية 
الــذي تم اختراعه من جديد،  هو الشكل 
ملــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة«، فـــي مـــوقـــف رســمــي 
فرنسي غير مسبوق، على هذا املستوى، 
فالس،  مانويل  الحكومة  رئيس  كــان  إذ 

يقول مثل هذا الكام.
وفــي هــذا الــصــدد، وبسبب هــذا املوقف 
الخطير، وّجه املؤرخ اإلسرائيلي شلومو 
ــاكـــرون،  ــى مـ ــة مــفــتــوحــة إلــ ــالـ صـــانـــد رسـ
التلميذ السابق  قــرأ  تــســاءل فيها: »هــل 
 ،

ً
في الفلسفة ومساعد بول ريكور، قليا

كــتــب تــــاريــــخ، إلــــى درجـــــة تــجــاهــل كــون 
عــــدد مـــن الـــيـــهـــود ومــــن املـــنـــحـــدريـــن من 
يــهــوديــة، عــارضــوا الصهيونية،  أصـــول 
بشكل دائم، من دون أن يكونوا معادين 
لــلــســامــيــة؟«، وأعــلــن املــــؤرخ فــي رسالته 
للرئيس: »إنــنــي توقفت عــن فهمك وأنــا 

أسمع منك الجملة السالفة«.
وختم رسالته: »أنا مواطن راغب في أن 
فيها جمهورية  أقيم  التي  الدولة  تكون 
ــيــــســــت دولـــــــــة طـــائـــفـــيـــة  ــيــــة ولــ ــلــ ــيــ إســــرائــ
يــهــوديــة. وبــاعــتــبــاري أنــحــدر مــن يهود 
عـــانـــوا مـــن الــتــمــيــيــز، ال أريــــد أن أعــيــش 
ــة، تــجــعــل مــنــي، وفـــق الــتــعــريــف  ــ فـــي دولـ
متمتعا  مواطنا  لنفسها،  تمنحه  الــذي 
رأيكم،  في  هــذا،  يجعل  فهل  بامتيازات. 
سيدي الرئيس، مني معاديا للسامية؟«.

ــؤرخ شــلــومــو صــانــد وحــده  ولـــم يــكــن املــ
مـــن دان اســتــقــبــال مــــاكــــرون لــنــتــنــيــاهــو 
ومـــا رافــقــهــا مـــن تــصــريــحــات ومـــواقـــف. 
مجلة  مــديــر  سييفير،  دنــيــس  كتب  فقد 
»بــولــيــتــيــس«، مـــقـــااًل بـــعـــنـــوان: »أخــطــاء 
ــه إن  ــيــ ســـيـــاســـيـــة وأخــــــاقــــــيــــــة«، قـــــــال فــ
»مــــاكــــرون لـــم يــكــتــف بـــدعـــوة نــتــنــيــاهــو 
إلى حفل، ال مكان له فيها، بل استعار، 

وبوقاحة، بروباغاندا نتنياهو«.
ــــاق هــــو،  ــفـ ــ ــنـ ــ وأضــــــــــاف ســـيـــيـــفـــيـــر أن »الـ
 ضـــــــــــــــروري فـــي 

ٌ
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد، ُمــــــــــكــــــــــّون

الــدبــلــومــاســيــة. لــكــن تــوجــد حــــدود. كما 
ــدوٌد لــدبــلــومــاســيــة الــنــقــر على  تــوجــد حــ
الظهر. ها نحن لدينا رئيس لجمهورية 
مألوفة مع )الرئيس الروسي فاديمير( 
بوتني، ووّدية مع ترامب. وفي ما يخص 
مــع نتنياهو، فلم يكن  الــطــويــل  الــعــنــاق 
فقط مثيرًا للسخرية والضحك، بل كان 
ــهــا لــلــشــعــوب الــتــي تعاني  جــرحــا ُمــوجَّ
مــن هــذا الــرجــل. هــل كــان للرئيس وعي 
باألمر؟ يقال إن لديه نزوعا للتركيز على 
األشخاص. فهل هو بصدد االعتقاد أن 
العاقات الشخصية املبالغ في إظهارها 
بوتني  م؟ 

َ
العال مشاكل  تحل  أن  يمكنها 

وتــــرامــــب ونــتــنــيــاهــو لـــيـــســـوا، تــحــديــدًا، 
ع 

ّ
وإن تصن نــيــات حسنة.  لديهم  أنــاســا 

االعــتــقــاد بــهــذا يــمــكــن أن يــقــود بسرعة 
إلى دفع ثمن سياسي باهظ. إن مسرح 
الـــصـــداقـــات املــغــلــوطــة يـــحـــّرك، مـــن دون 
شك، الداخل الجديد. ولكنه ُيهني أيضا 
ضحايا مــن يتلقى املــدائــح. وهـــذا ليس 

جّيدًا لبلدنا«.

سياسة
أضحى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسير التحّوالت الجديدة، خصوصًا على مستوى شخصي، إذ أظهرت األيام األخيرة أن 
الرجل لم يعد كما كان قبل االنتخابات الرئاسية، ال بل إن مواقفه بدأت تناقض ما وعد به في ملفات عدة. في الملف السوري بات 

أقرب إلى روسيا، كما تحّول إلى »صديق« للرئيس األميركي دونالد ترامب

ماكرون خالل زيارته القاعدة الجوية في إيستر )أرنولد جيروكي/فرانس برس(

نبيل الخوري

األزمة التي وصفتها صحيفة »لوموند« 
الفرنسية بأنها »أزمة تاريخية«، وغير 
مــســبــوقــة فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــخــامــســة، 
ــارل ديــغــول  ــ الـــتـــي أرســــاهــــا الـــجـــنـــرال شـ
ــة مــؤاتــيــة  فـــرصـ قــــد تــشــكــل  ــام 1958،  ــ عـ
لرئيس األركــان املستقيل، الجنرال بيار 
لـــتـــأديـــة دور ســـيـــاســـي فــي  دوفـــيـــلـــيـــيـــه، 
ناله  الـــذي  التضامن  يسنده  املستقبل، 
الرئيس  تــعــاطــي  الــرجــل بسبب طــريــقــة 
ــدم تحمل  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، مــعــه وعــ
سيد اإلليزيه رأيه املخالف حول موازنة 
ــقـــوات املــســلــحــة، وهــــي ال تــــزال مــجــرد  الـ
فــرضــيــة يستبعدها كــثــيــرون نــظــرًا إلــى 
أن الثقافة السياسية الفرنسية ال تحّبذ 
الحياة  إلى  مجيء شخصيات عسكرية 
الــســيــاســيــة، وهـــو مــا لــم يــحــصــل بشكل 
ــارز مــنــذ عــهــد الــجــنــرال ديـــغـــول ربــمــا.  بــ
واســـتـــقـــال دوفــيــلــيــيــه يــــوم األربــــعــــاء 19 
يــولــيــو/تــمــوز، فــي أعــقــاب خــافــه الحاد 
مع ماكرون الذي يريد فرض اقتطاعات 
بــقــيــمــة 850 مــلــيــون يــــورو فـــي مــيــزانــيــة 
األركــان  رئيس  انتقد  الفرنسية.  الــدفــاع 
علنا، خال جلسة استماع له أمام لجنة 
الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، 
تــوجــهــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. حــّجــتــه 
تتمثل في أن الجيش لن يستطيع تأدية 
ــه في  مــهــامــه الــعــســكــريــة عــلــى أكــمــل وجـ
ــرّد مـــاكـــرون،  ــ ظـــل تــقــلــيــص مــيــزانــيــتــه. فـ
عــلــنــا أيــضــا، بــدعــوة دوفــيــلــيــيــه ملــغــادرة 
الجمهورية  رئيس  كام  واتسم  موقعه. 
بنبرة غير مألوفة في مخاطبة الرؤساء 
وأثــار  الخامسة،  الجمهورية  لجنراالت 
تحفظات واسعة في األوساط الفرنسية.
من املنظار املؤسساتي البحت، استقالة 
ــرال لــيــســت غــريــبــة  ــنــ مـــوظـــف بـــرتـــبـــة جــ
بحد ذاتها. وكان يمكن أن تمر من دون 
ضـــجـــة، لــــوال الـــطـــابـــع الــعــلــنــي لــلــكــبــاش 
ــوال األســــلــــوب املــهــني  ــ بــــني الـــرجـــلـــني، ولــ
الــذي استخدمه ماكرون في تعامله مع 
األزمــة  أن  الجيوش. وبما  أركـــان  رئيس 
ــفــت بــاعــتــبــارهــا أول أزمــة 

ّ
وقــعــت، وصــن

كــبــرى فــي عهد مــاكــرون الــرئــاســي، بات 
تفسيرات  أمـــام  مفتوحا  بالتالي  الــبــاب 
وتأويات تتجاوز الحدود املؤسساتية 

الــحــادة بني  للمسألة. وإذا كانت األزمــة 
والتمرد  مستبعدة،  والــرئــاســة  الجيش 
، فــمــا هـــو الــســيــنــاريــو الـــذي 

ً
مــســتــحــيــا

؟ 
ً
يــمــكــن أن يـــكـــون مـــطـــروحـــا ومــحــتــمــا

الـــجـــواب الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن اقــتــراحــه 
يتعلق بمستقبل دوفيلييه.

يــمــكــن لــدوفــيــلــيــيــه أن يــكــتــفــي عــنــد هــذا 
الحد، أن يعتزل الشأن العام، وأن يتقاعد. 
ــواء؟  ــ ــاذا لـــو لـــم يــبــتــعــد عـــن األضــ ــ لــكــن مـ
ومــــــاذا لـــو كــــان لــــدى الـــرجـــل طــمــوحــات 
إلى  منطقيا،  ذلــك،  يدفعه  أال  سياسية؟ 
مــاكــرون لتحويلها  استغال األزمــة مع 
إلى فرصة وقفزة إلى األمام باتجاه أفق 
ســيــاســي واعــــد؟ فــرضــيــة كــهــذه تكتسب 
املاضي  عند  التوقف  مــن خــال   

ً
شرعية

القريب للرجل، الذي لم يتردد في إطاق 
غــيــر معتادة  مــواقــف علنية وإعــامــيــة، 
 
ً
تــارة مــحــذرًا  الجيش،  كبار ضباط  عند 
مــرشــحــي الــرئــاســة مــن تقليص مــوازنــة 
 أخرى إلى مكافحة 

ً
الدفاع، وداعيا تــارة

اإلرهــــــاب وفــــق اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة ال 
تكتفي بالخيارات العسكرية، بل تشمل 
بواسطة  املشكلة  جــذور  معالجة  أيضا 
ة تدابير تطاول املستويات التربوية 

ّ
سل

والتنمية والحوكمة، إلخ....
وهناك سؤال يستحضر نفسه ويسمح 
للجنرال  بالتكهن بشأن دور مستقبلي 
»اإلهـــانـــة« الــتــي  املــســتــقــيــل: أال يــمــكــن لــــ
تعرض لها دوفيلييه أن تدفعه للسعي 
إلى »االنتقام«؟ وإذا تأكدت، في املرحلة 
املعترك  بدخول  دوفيلييه  رغبة  املقبلة، 

قــد يصب  داخــلــي  ثمة عامل  السياسي، 
ــه. يـــتـــعـــلـــق األمــــــــر بـــشـــعـــور  ــحــ ــالــ فـــــي صــ
الفرنسيني بفراغ في القيادة السياسية 
العليا لــلــبــاد، وهـــو شــعــور تــفــاقــم منذ 
ــــوزي وفـــرانـــســـوا  ــاركـ ــ عـــهـــدي نـــيـــكـــوال سـ
هـــوالنـــد. ويــمــكــن لــدوفــيــلــيــيــه أن يــراهــن 
ــدم نـــجـــاح مــــاكــــرون فـــي اخــتــبــار  عــلــى عــ
 ،

ً
 مقبا

ً
الــفــراغ، ليطرح نفسه بديا مــلء 

الجمهورية  رئيس  أفــرط  إذا  خصوصا 
في األخطاء والتصرفات املثيرة للجدل. 
وشــروط  بسيطا.  ليس  الرهان  بالطبع، 
ــــدة يـــجـــب أن تــتــوفــر  ــــديـ ــة عـ ــيـ ــوعـ مـــوضـ
فـــي أي طـــمـــوح ســيــاســي مــحــتــمــل عند 
السياسية  الحاضنة  أهمها  دوفيلييه، 
في  الرجل  يحتاجها  التي  والتنظيمية 
حال قرر أداء دور سياسي. لكن التجربة 
ليست  كــهــذه  حاضنة  توفير  أن  أثبتت 
مستحيلة. وخير دليل على ذلك مسيرة 
ماكرون نفسه وسرعة تحوله إلى زعيم 
ذاتية  شــروطــا  هناك  أن  يبقى  سياسي. 
يــتــمــتــع بــهــا دوفــيــلــيــيــه، مـــن شــأنــهــا من 
تعزز حظوظه باحتال موقع مهم على 
الفرنسي  فالجنرال  السياسية.  الساحة 
إيــاهــا  الــتــي منحه  الــهــيــبــة  مــن  يستفيد 
مــوقــعــه الــعــســكــري، ومـــن الــتــقــديــر الــذي 
الــســنــتــني  فـــي  كــســبــه، مـــن خــــال دوره، 
ــــاب وقــيــادة  األخــيــرتــني، بــمــحــاربــة اإلرهـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
الــخــارج، ومــن التعاطف الــذي حظي به 
إثر األزمــة مع ماكرون، واستقالته التي 
عززت صدقيته لدى األوساط الفرنسية.
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يحظى دوفيلييه باحترام في فرنسا )إتيان لوران/فرانس برس(


