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سياسة

موسم اإلضرابات 
في تونس

وائل قنديل

لم يحدث أن أهني منصب »رئيس 
مصر« في تاريخها كله، كما هو 

الحال مع عبد الفتاح السيسي. هذا 
الشخص هبط بمستوى حاكم أكبر 

دولة عربية. فما جرى في زيارته 
لإلمارات مثير للحزن واألسى، على 

وطن كبير، يقوده مجموعة من 
الصغار الذين ال يحسب حسابهم 
أحد، واملحزن أكثر أن أكبر صغاره 
لم يعد يستشعر الحرج، أو اإلهانة، 

لم يعد يجرح كبرياءه، أو يخدش 
كرامته شيء. ليس األمر مناسبة 

للشماتة والتشفي، أو السخرية من 
املدمنني على تعاطي اإلهانات، وإنما 

هي لحظة للبكاء على اسم وطن، 
بات مرتبطًا بأشخاص يبتذلونه 

في الداخل والخارج، ومن ثم أصبح 
واجب الوقت تحرير الوطن من 

هذا الربط املتعسف بينه وبني من 
يسقونه كؤوس املهانة أينما حلوا.
هم ال يبتذلون الوطن، فقط، لكنهم 

يهينون معنى املواطنة، ويمارسون 
تكفيرًا يوميًا بها، سواء من خالل 

سياسات وإجراءات ال ترى في 
املواطنني أكثر من زبائن لبضاعتهم 

الفاسدة، أو عبيٍد يسخرونهم 
بالسياط في ملكهم. يهني عبد الفتاح 
السيسي الوطن عندما يجعل عقيدته 

األساسية هي التربح والكسب بأي 
وسيلة. ومع كل خطوة يقطعها في 
هذا االتجاه، يبتعد بمصر خطوتني، 

وأكثر عن كينونتها وهويتها 
وتاريخها، األمر الذي ينبغي أن 

يشعر معه الذين تحمسوا النقالبه 
بالخجل، كونهم برروا سقوطهم 
بأكذوبة الحفاظ على هوية مصر.

حري بذوي األبصار والبصائر 
في هذه اللحظة الكئيبة أن يسألوا 

أنفسهم: ماذا جرى للهوية املصرية 
على يد جنرالهم؟ حدثونا عن مدنية 

دولة تحولت إلى دجاجة مجمدة، 
مستوردة، للبيع في ثالجات العسكر، 

وبات الهتاف ضد حكم الجنراالت 
كافيًا القتياد صاحبه إلى جحيم 

الكفر بالوطن وبالدين؟ دعونا نطمئن 
على مصر املدنية في لحظة باتت 

الشكوى من نار الغالء »العسكري« 
أقرب طريق إلى االتهام باإلرهاب 

و»األخونة«. أخبرونا عن مصر 
»العربية« وشيوخها وسالطينها 
يعلنون على املأل أن عدوها ليس 
املستعمر الصهيوني، وإنما هو 

الشقيق الفلسطيني املقاوم، واألخ 
القطري والجار التركي. ماذا عن 

مدنية دولة أصبح معارضوها 
مهددين طوال الوقت بتجريدهم من 
هويتهم الوطنية، وإسقاط الجنسية 
عنهم، ومصادرة حقهم في الكالم 

وفي السفر، والتحفظ على ما 
يملكون؟ على مدار األسبوعني 

املاضيني فقط كان إسقاط الجنسية 
عن معارضي السيسي عنوانًا 

متكررًا في الصحف وعلى الشاشات، 
في حفاوة بالغة بدعاوى أصحاب 

توكيل الوطنية الرخيصة، على نحو 
بات مهينًا للقضاء املصري ذاته، 

الذي يجد نفسه مطالبًا بالنظر في 
نكات سخيفة ثقيلة الظل باعتبارها 
دعاوى قضائية، تسيء إلى القضاء 

أكثر من إساءتها للمدعى عليهم.
يذهب مضمون تقرير هيئة 

املفوضني التابعة ملجلس الدولة 
املصري في هذا الشأن إلى أن 

دعاوى إسقاط الجنسية صارت 
أشبه بممارسات التكفير في عصور 

الظالم، إذ يقول التقرير نصًا إن 
»املحامي ليست له أي صفة أو 

مصلحة شخصية مباشرة لرفع 
الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل دعوى 

 في 
ً
الحسبة، ألنها تتضمن تدخال

صميم عمل واختصاص الجهة 
اإلدارية التي أناط بها املشّرع سلطة 

إسقاط الجنسية عن املواطنني إذا 
توافرت حاالت حددتها املادة 16 من 

 لحق 
ً
قانون الجنسية، وذلك حماية

املواطنني في الجنسية، باعتباره حقًا 
 من حقوق اإلنسان«.

ً
طبيعيًا وأصيال

تلك هي مالمح »الدولة املدنية« التي 
أقامها عبد الفتاح السيسي فوق 
أنقاض حلم ثورة يناير املحطمة، 

وسط تصفيق حاد من رموز املدنية 
الزائفة، الذين برروا قتل اإلنسان 

وإحراق املعنى واغتصاب الحقوق، 
من أجل إنقاذ هوية مصر من براثن 

حكم محمد مرسي واإلخوان، فكانت 
النتيجة أن شاهت الهوية، وحلت 

الهاوية.

عروبة مصر المذبوحة 
كدجاجة مستوردة

مرور
الكرام

جونسون: تقّدم 
النظام شرقي حلب ال 

يمثل انتصارًا لألسد

أكثر من 50 قتيًال 
وعشرات الجرحى في 
غارات على بلدات إدلب

إرسال تعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى عدن 

ومناطق ساحلية أخرى

للحدث تتمة...

الصمود 
خيار وحيد

تواصل المعارضة السورية مقاومة الضغوط 
من  للخروج  عليها  والعسكرية  السياسية 
الروسية  للمطالب  االستسالم  رافضة  حلب، 

واألميركية النسحاب كامل من المدينة، على 
يرتكبها  التي  المتنقلة  المجازر  من  الرغم 
النظام وحلفاؤه، والتي شهدت أمس األحد 

فصًال دمويًا جديدًا يكّرس استعار حرب اإلبادة 
سيكون  الوقت،  هذا  في  المدنيين.  ضد 
مجلس األمن الدولي، اليوم االثنين، أمام اختبار 

إطالق  لوقف  قرار  مشروع  على  التصويت 
المساعدات  بإدخال  والسماح  حلب  في  النار 

اإلنسانية

محمد أمين

تــخــوض املــعــارضــة الــســوريــة حــرب 
بعدما  مــوت شرقي حلب،  أو  حياة 
حــســمــت خـــيـــارهـــا بـــرفـــض الــتــخــلــي 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــضـــغـــوط  ــة، عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ عـــــن املـ
الــكــبــيــرة املـــمـــارســـة عــلــيــهــا مـــن أطـــــراف عـــدة. 
السياسية  الضغوط  قيادة  روسيا  وتتولى 
عــلــى املــعــارضــة بــعــدمــا كــانــت قــد بــدأتــهــا في 
اجتماعات  خالل  وصعدتها  املاضية  الفترة 
املتحدة  الواليات  إليها  أن تنضم  قبل  أنقرة 
األمــيــركــيــة فـــي األيـــــام األخــــيــــرة، بــهــدف دفــع 
املــعــارضــة لــلــخــروج بــشــكــل كــامــل مـــن حــلــب، 
ـــي واشـــنـــطـــن مــطــالــب 

ّ
ــن ــبـ وخـــصـــوصـــا مــــع تـ

مــوســكــو بــخــروج كــل فــصــائــل املــعــارضــة من 
حلب وليس فقط مقاتلي فتح الشام )النصرة 
ســابــقــا(. أمـــا الــضــغــوط املــيــدانــيــة فــيــتــوالهــا 
الــنــظــام الـــســـوري واملــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة لــه، 
مدعوما بغطاء جوي روسي، ضمن مخطط 
يهدف لقضم أكبر قدر ممكن من األراضي في 
حلب لقطع الطريق أمام أي اتفاق قد تبرمه 
روسيا مع فصائل املعارضة، أو لخلق واقع 
عسكري جديد، يجعل من الصعوبة بمكان، 
تطبيق هـــذا االتـــفـــاق الــــذي تــوقــعــت مــصــادر 
في املعارضة السورية، أال يرى النور بسبب 

تراجع الروس عن تفاهمات سابقة.
ــك املـــجـــازر املــتــنــقــلــة، والــتــي  ويـــضـــاف إلـــى ذلـ
ــد، مــســرحــهــا األبـــرز  ــ ــب، أمـــس األحـ ــ كــانــت إدلـ
ــادة  ــ ــــرب اإلبــ ــــوي جـــديـــد مــــن حـ فــــي فـــصـــل دمــ
إلــى سقوط  أدى  السوريني، ما  املدنيني  ضد 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، خــصــوصــا في 
النظام وروسيا  استهداف طيران  مع  إدلــب، 
والتمانعة  النعمان  معرة  مناطق  بالقصف 

وكفرنبل.

تعثر اجتماعات أنقرة
ــازر املـــيـــدانـــيـــة لــتــعــكــس تــعــثــر  ــجــ ــاءت املــ ــ ــ وجـ
تــشــهــده املـــفـــاوضـــات الــجــاريــة مــنــذ أيــــام في 
العاصمة التركية أنقرة بني الروس وفصائل 
تراجع  في ظل  في حلب،  املسلحة  املعارضة 
روسي عن »تفاهمات أولية« تقضي بخروج 
مقاتلي جبهة »فتح الشام« )النصرة سابقا( 
بقية  مقاتلي  وبقاء  املدينة،  شرقي  من  فقط 
الــفــصــائــل، مــع مــنــح األحـــيـــاء الــشــرقــيــة إدارة 
ذاتــيــة، وإيــقــاف القتال مــع قــوات الــنــظــام، مع 
وفتح  اإلنسانية،  املساعدات  دخــول  تسهيل 

بالخروج.  الراغبني  للمدنيني  »آمنة«  ممرات 
وتــوقــعــت مــصــادر مــن فــصــائــل مــشــاركــة في 
ــات إلــى  ــادثـ ــذه املـــحـ املـــبـــاحـــثـــات، أن تــصــل هــ
ـــت إيــــرانــــي، 

ّ
»طــــريــــق مــــســــدود« فــــي ظــــل تـــعـــن

وتراجع روسي.
باسم  املتحدث  ملحيس،  أمــني  النقيب  وأكــد 
املعارضة  أبــرز فصائل  املجاهدين«،  »جيش 
املــســلــحــة فــي حــلــب، أن فــكــرة االنــســحــاب من 
لـ  فــي تصريحات  »مــرفــوضــة«، مشيرًا  حلب 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن املــعــارضــة »قـــادرة 
ــد هــجــمــات املــلــيــشــيــات  عــلــى الـــصـــمـــود، وصــ

الطائفية«.
كما أفاد مصدر رفيع املستوى في املعارضة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن  الــســوريــة، تــحــدث لـــ
فـــصـــائـــل ســــوريــــة مـــشـــاركـــة فــــي اجــتــمــاعــات 
ــقــــرة، تــلــقــت رســـالـــة مـــن مـــســـؤول أمــيــركــي  أنــ
ــات املــتــحــدة لــلــمــوقــف  ــي الــــواليــ

ّ
أظـــهـــرت تــبــن

ــروج كــافــة  ــ ــــذي يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه خـ الــــروســــي الـ
مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة مـــن حــلــب ولـــيـــس »فــتــح 
الشام« وحدها. وتتضمن الرسالة توجيهات 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة جـــون كيري 
الروسي  الخارجية  وزيــر  مــع  اجتماعه  بعد 
ســيــرغــي الفــــــروف فـــي رومــــــا، وهــــي »تــطــلــب 
خروج كافة الثوار من حلب«. ووفقا للمصدر 
نفسه فإن الفصائل ترفض »العرض الروسي 
ــات أنـــقـــرة  ــفـــاوضـ ــركــــي«، مــعــتــبــرًا أن مـ ــيــ األمــ

انتهت.
وأضاف املصدر أنه بعد التشاور مع قيادات 
ثــورة  وفــعــالــيــات  ومــجــالــس محلية  ميدانية 
املــعــارضــة  الــتــي تسيطر عليها  املــنــاطــق  فــي 
ــــالء حـــلـــب وعــــدم  ــقـــرر رفـــــض إخــ ــلـــب، تـ فــــي حـ
ــى أي مــنــطــقــة، مــعــلــنــا »أنـــنـــا  ــ االنـــســـحـــاب إلـ
قـــررنـــا أن نـــمـــوت بـــعـــزة وكـــرامـــة فـــي حــلــب«. 
ــلـــب لــــم تــتــلــق  وأكـــــــد املــــصــــدر أن فـــصـــائـــل حـ
قــرابــة عــامــني، وقبلها كــان الدعم  دعــمــا منذ 
ضــعــيــفــا، مــضــيــفــا: »إذا اردتــــم دعــمــنــا بشكل 
الطيران  بمضادات  دعمنا  فبإمكانكم  جدي، 

والسالح النوعي واملال الكافي وليس مبالغ 
ال تكفي لسد الــرمــق«، مــؤكــدًا »أنــنــا قـــادرون 
ــّدم الــدعــم  ــ

ُ
عــلــى إســقــاط األســـد بــقــواتــنــا إذا ق

الكافي والحقيقي لنا«. وتجهد تركيا إلبرام 
اتفاق ُيبقي املعارضة السورية شرقي حلب، 
للحيلولة من دون قيام إيران بـ«قضم« ثاني 
أهم املدن السورية والتي تقع ضمن »الحدود 
على  إيـــران  تعمل  فيما  الــتــركــيــة.  العاطفية« 
ترسيخ أقــدامــهــا فــي الــشــمــال الــســوري، غير 

بعيد من الحدود التركية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار تهديدات النظام، 
إذ نقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن العميد 
ــه »املــتــحــدث  ســمــيــر ســلــيــمــان، الــــذي قــالــت إنـ
ــوري«، قـــولـــه إن الــذيــن  ــ ــسـ ــ بـــاســـم الــجــيــش الـ
ســيــخــتــارون الــبــقــاء فـــي حــلــب ســيــواجــهــون 

»املوت ال محالة«. وأضاف: »سنواصل القتال 
حتى نتمكن من استعادة االستقرار واألمن 
فــي كــل أحــيــاء« حــلــب. وقـــال إن قـــوات النظام 
األحياء  املائة من  أكثر من 50 في  استعادت 
شــرقــي حــلــب، مــعــتــبــرًا أن »جــهــود اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى األحـــيـــاء الــتــاريــخــيــة لحلب 
الشهيرة باسم حلب القديمة ستكون األكثر 
»الــجــيــش سيستخدم  أن  صــعــوبــة«، مضيفا 
املــشــاة والـــقـــوات الــخــاصــة. ويـــحـــاول الــنــظــام 
قــضــم املــزيــد مــن املــنــاطــق ملــحــاصــرة فصائل 
بقعة جغرافية ضيقة، ضمن  فــي  املــعــارضــة 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن شــرقــي حــلــب، ليسهل 

االنقضاض عليها.
ومقابل ذلك، برز كالم الفت لوزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون، اعتبر فيه أن 
تقّدم قــوات النظام في مناطق شرق حلب ال 
الروسي  أو حليفه  لــأســد«  »انــتــصــارًا  يمثل 
فالديمير بوتني. وقال جونسون لهيئة »بي 
بي سي«: »أعتقد أنه من الخطأ التفكير أن ما 
التي  املناطق  أو غيرها من  يحدث في حلب 
يسيطر عليها املسلحون في سورية يمكن أن 
يشكل انتصارًا لأسد أو لبوتني«. وأضاف: 
»مــــن املــســتــحــيــل تـــصـــور أن مـــاليـــني الــشــعــب 

األســد.  يقوده  نظام  السوري ستتصالح مع 
هـــنـــاك مـــاليـــني الـــســـوريـــني الـــذيـــن لـــن يــقــبــلــوا 
الــقــتــال، ولذلك  النتيجة وســيــواصــلــون  هــذه 
ــإن أفــضــل نتيجة لــلــرئــيــس بــوتــني والــذيــن  فـ
يدعمهم هو الجلوس إلى طاولة املفاوضات 
والتوصل إلى اتفاق يبعد سورية عن نظام 

األسد«.

ترّقب تحرك أممي
ــلـــســـة مــرتــقــبــة  ــذه الـــــتـــــطـــــورات تـــســـبـــق جـ ــ ــ هـ
عقد 

ُ
ت أن  املفترض  الدولي من  األمــن  ملجلس 

قرار  للتصويت على مشروع  اإلثنني،  اليوم 
يدعو  إسباني مشترك،  نيوزيلندي  مصري 
لــوقــف إطــــالق الـــنـــار فـــي حــلــب مــــدة أســبــوع 
قابلة للتمديد، والسماح بدخول املساعدات 

ــاول روســيــا  ــد تـــحـ اإلنــســانــيــة الــعــاجــلــة. وقــ
ــران خــلــق ظــــروف مــيــدانــيــة، تــحــول دون  ــ وإيـ
ــراره مــن مجلس  ــ تطبيق الـــقـــرار فــي حـــال إقـ
قيمة حقيقية، كغيره  بــال  مــا يجعله  األمـــن، 
مــن الـــقـــرارات الــتــي ســبــق للمجتمع الــدولــي 
أن أقــرهــا، وآخــرهــا الــقــرار 2254 الـــذي صدر 
أواخــر العام املــاضــي، ودعــا صراحة إلــى فك 
الــحــصــار عــن املــنــاطــق املــحــاصــرة، وتسهيل 
دخـــول مــســاعــدات إنــســانــيــة، وإطــــالق ســراح 
املعتقلني. ولكن لم يتم تطبيق هذه البنود، 

بل زادت مآسي السوريني بعيد صدوره.
فـــي اإلثـــنـــاء، تـــحـــاول دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي وتــركــيــا الــلــجــوء إلـــى مــؤســســات 
دولية ذات صلة، في ظل تردد أميركي وتراٍخ 
أتــاح لــلــروس واإليــرانــيــني حرية التحرك ما 
أدى إلى تراجع املعارضة في شمال سورية 
وجنوبها. وفي هذا الصدد، دعت السعودية 
وقــطــر واإلمــــــارات وتــركــيــا، إلـــى عــقــد جلسة 
طــــارئــــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، 
لــبــحــث األوضــــــاع فـــي ســـوريـــة. وقـــالـــت هــذه 
الــدول في بيان أمــس األحــد، إنــه يتعني عقد 
مــثــل هـــذه الــجــلــســة لــرفــع تــوصــيــات، بعدما 
افتقاده  بسبب  عاجزًا  األمــن  أصبح مجلس 

لإلجماع.
في السياق نفسه، أكدت املعارضة السورية 
أنها ستتابع السعي »لدى الجمعية العامة 
لأمم املتحدة إلصــدار قــرار لحماية الشعب 
السوري وفق قرارات الشرعية الدولية وذلك 
استنادًا إلى مبدأ االتحاد من أجل السالم«. 
وهي  للمفاوضات،  العليا  الهيئة  وطالبت 
الجهة السياسية األبرز للمعارضة السورية، 
فــي خــتــام اجتماعات دوريـــة لها فــي مقرها 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، مجلس 
األمن وكل الدول الصديقة، واملجتمع الدولي 
والعمل  بمسؤولياتهم  بــاالضــطــالع  عــامــة، 
ــقــــاف الـــقـــصـــف واملـــــجـــــازر الــتــي  الــــفــــوري إليــ
تتعرض لها مناطق في سورية عدة، وحلب 
بــشــكــل خـــــاص، والـــســـعـــي الــحــثــيــث إلدخــــال 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة غير املــشــروطــة، وفق 
بيان وزعته أمس على الصحافيني، وتلقت 

»العربي الجديد« نسخة منه.
وأشـــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أن حــلــب »أصــبــحــت 
مــديــنــة مــنــكــوبــة مــهــددة بــكــارثــة كــبــرى بعد 
املشافي واملستوصفات  القصف كل  أن دمــر 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة والــخــدمــيــة ونــفــدت منها 
ــار عــــشــــرات اآلالف  ــ األغــــذيــــة واألدويـــــــــة وصــ
مـــن املــدنــيــني املــحــاصــريــن مــهــدديــن بــإبــادة 
التزامها  الهيئة  وجــددت  منظمة«.  جماعية 
املــؤديــة  الــتــفــاوضــيــة  السياسية  بـــ»الــعــمــلــيــة 
إلـــى االنــتــقــال الــســيــاســي، وفـــق بــيــان جنيف 
2012 وقرار مجلس األمن 2254 لعام 2015«، 
ورفــضــهــا »االلــتــفــاف عــلــى مــطــالــب الــشــعــب، 
وكــل مــحــاوالت إضــعــاف املعارضة الوطنية 
واملــشــاريــع الــتــي تــهــدف إلــى تقديم تــنــازالت 
السياسي  االنــتــقــال  فــي  الشعب  مطالب  عــن 

الكامل كما حددته القرارات الدولية«.
ــــت الـــهـــيـــئـــة أنــــهــــا تـــتـــابـــع مـــســـاعـــَي  ــحـ ــ وأوضـ
لـ«توحيد فصائل الثورة، والعمل من خاللها 
على تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع 
في  ويساهم  تطلعاته،  ويحقق  الشعب  عــن 
مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــاب بــكــل أشـــكـــالـــه«، مــطــالــبــة 
بـ»إجراء تحقيق  املتحدة  العام لأمم  األمني 
أممي في قضايا الفساد التي شابت عملية 
توزيع املساعدات اإلنسانية في سورية، مما 
لــه تأثير كــارثــي على حــيــاة املحتاجني  كــان 

الذين واجه كثير منهم املوت جوعا«.

قتلى بقصف جوي على 
شرقي حلب )إبراهيم أبو 

ليث/األناضول(

وليد التليلي

في غمرة االحتفال بنجاح مؤتمر 
االستثمار، ومع اآلمال التي شرعها 

أمام الحكومة التونسية بإمكانية 
الخروج من املآزق املتراكمة منذ 

ت علينا إعالنات 
ّ
سنوات، أطل

اإلضراب في قطاعات عديدة، تبدأ 
اليوم اإلثنني مع املحامني، وتمتد إلى 

الصيادلة واملدرسني، لتصل ربما 
إلى إضراب عام في كل املؤسسات 

العمومية هذا األسبوع.
وكان مجلس الهيئة الوطنية 

للمحامني أعلن يوم السبت، الدخول 
في اضراب عام مفتوح، وتنظيم 

اجتماعات عامة بكل املحاكم اليوم 
اإلثنني، للحشد والتعبئة، وتنظيم 

تجّمع أمام قصر العدالة في 
العاصمة غدًا الثالثاء. باإلضافة 
إلى التوجه في مسيرة إلى مقّر 

رئاسة الحكومة بالقصبة، والدخول 
في اعتصامات مفتوحة وعدم 

تطبيق األحكام الجبائية )أحكام 
»الجائرة  ضرائبية( التي وصفها بـ

وغير الدستورية«. بدورهم، سيقرر 
الصيادلة اليوم اإلثنني، كيفية 

تفعيل مبدأ اإلضراب العام الذي 
تبنته هيئتهم، احتجاجًا أيضًا على 

اإلجراءات الجبائية.
أما املدرسون، فقصتهم طويلة 

مع وزارة التربية، أو باألحرى مع 
وزيرها ناجي جلول، بعد دخولهم 

معه في حرب طويلة. وتحّولت 
املطالب النقابية، التي تبقى دائمًا 

مشروعة، إلى حراك سياسي واضح 
يطالب برأس الوزير. وأعلنت نقابة 

التعليم الثانوي نيتها تنفيذ إضراب 
عام أيضًا، وربما ستتبعها نقابة 

التعليم االبتدائي، فيما ينتظر الجميع 
ما تم التفاهم حوله بني األمني العام 

لالتحاد العام التونسي للشغل 
حسني العباسي والرئيس الباجي 

قائد السبسي، حول اإلضراب العام 
املقرر بعد ثالثة أيام.

ولئن يبدو موقف العباسي مبدئيًا، 
بدفاعه عن ضرورة أن تحترم الدولة 
تعهداتها التي التزمت بها، فإن بقية 

املواقف تبقى قابلة للنقاش، بل 
وقابلة لطرح أسئلة عميقة. أسئلة 

حول عالقة املواطنني بالقوانني التي 
يتم استصدارها، وبمنطق األغلبية 
واألقلية السياسية، أي الديمقراطية 

كممارسة برملانية، وبكيفية مواجهة 
إجراءات ال تعجب املواطنني، وقد 

تكون ظاملة وفي غير محلها. لكن 
هل يكون اإلضراب هو الحل الوحيد 

واألخير؟ وهل تعكس كل هذه 
اإلضرابات املعلنة َصَممًا سياسيًا 

ما في تونس، بفشل الحوار في 
التوصل إلى حلول وسط تخفف من 

التوتر العالي وتصل باألطراف إلى 
وضعيات نسبية ومرحلية؟ كل ذلك 

جائز إال إذا كانت هناك رغبة من 
هذا الطرف أو ذاك في عدم التوصل 

 بالفعل، وخلق أزمات مفتعلة 
ّ

إلى حل
تتجاوز مجرد الحوار إلى غايات 

أخرى، تتجاوز فهمنا، نحن الذين 
نسير في الشوارع.

هدفان لمعركة الساحل الغربي في اليمنحرب اإلبادة تستعر ضد إدلب و»الشهباء«

المعارضة السورية 
تقاوم الضغوط 

إلخراجها من حلب

الحدث

عبد الرحمن خضر، جالل بكور

ــي يــخــوضــهــا  ــتــ ــعــــرت حــــــرب اإلبــــــــــادة الــ ــتــ اســ
النظام السوري بدعم من روسيا ومليشيات 
ــيـــني،  ــد املـــعـــارضـــة واملـــدنـ مــتــحــالــفــة مـــعـــه ضــ
وتوّسعت دائرتها أمس األحد لتشمل مناطق 
ــســجــل 

ُ
عــــدة مـــن إدلـــــب إضـــافـــة إلــــى حـــلـــب، لــت

 وعـــشـــرات 
ً
ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن خــمــســني قــتــيــال

املعارك  مــا تتواصل  فــي  ذلــك  يأتي  الجرحى. 
النظام  يــحــاول  العنيفة شــرقــي حــلــب، حــيــث 
وحــلــفــاؤه بــســط ســيــطــرتــهــم عــلــى املـــزيـــد من 
املــســاحــات. وقـــال مــســؤول الــدفــاع املــدنــي في 
عدد  إن  أمـــس،  بيبرس مشعل،  حــلــب،  مدينة 
ــدء الـــهـــجـــوم األخــيــر  الــقــتــلــى املـــدنـــيـــني مــنــذ بــ
، كما 

ً
لقوات النظام على حلب، بلغ 758 قتيال

ذكــرت وكالة »األنــاضــول«. وتــدور معارك كر 
وفـــر فـــي شــرقــي حــلــب بـــني قــــوات املــعــارضــة، 
ــالـــت وكــالــة  ومــلــيــشــيــات حــلــيــفــة لــلــنــظــام. وقـ
ــــوات األخــيــر  »ســـانـــا« الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إن قـ
الرديفة«  »الــقــوات  بـــ سيطرت مــع مــن سمتها 
على دوار الجزماتي، ودوار الحلوانية وصواًل 
إلـــى طــريــق هــنــانــو فــي أحــيــاء حــلــب الشرقية 
املــــحــــاصــــرة. ولــــكــــن مــــصــــادر فــــي املـــعـــارضـــة 
املــســلــحــة، أكــــدت أن مــواجــهــات ال تــــزال تــدور 
املناطق، وأنها تصد هجمات قوات  في هذه 
الجبهات  مختلف  على  واملليشيات  الــنــظــام 
ــال مــديــر املــرصــد الــســوري  فــي حــلــب. فــيــمــا قـ
الــرحــمــن، لوكالة  لحقوق اإلنــســان رامــي عبد 
»فرانس برس«، إن »قوات النظام تسعى إلى 
التقّدم والسيطرة على حي الشعار واألحياء 
املــحــيــطــة بــهــدف دفـــع الــفــصــائــل املــقــاتــلــة إلــى 
االنــســحــاب بشكل كــامــل إلــى جــنــوب األحــيــاء 
أكــد ناشطون أن  الشرقية«. في غضون ذلــك، 

عادل األحمدي

ُيــســجــل فيه  أن  مـــن دون  يــــوم  يــمــر  يـــكـــاد  ال 
العربي«،  »التحالف  لـ جوية  ضــربــات  وقــوع 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
غــربــي الــيــمــن، بــالــتــزامــن مـــع تــســريــبــات عن 
الــســاحــل  فـــي  اســـتـــعـــدادات لعملية عــســكــريــة 

الغربي، وتحديدًا في املناطق القريبة من 
ــنــــدب. يــتــعــلــق األمـــــر بــعــمــلــيــة تــهــدف  بــــاب املــ
ــيـــجـــي األهــــــم فــي  ــراتـ ــتـ ــع االسـ ــوقــ لـــحـــمـــايـــة املــ
الــيــمــن، والــوقــايــة مــن أي تهديد محتمل من 
قبل مسلحي جماعة أنصار الله )الحوثيني( 
وحـــلـــفـــائـــهـــم لـــلـــمـــالحـــة الــــدولــــيــــة وتـــحـــركـــات 
ــر،  ــ ــمـ ــ ــر األحـ ــحــ ــبــ ــي الــ ــ ــــي فــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ الــ
وبـــمـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــفــذ تــهــريــب 
األسلحة ملصلحة الحوثيني، وفقا لالتهامات 

التي توجهها الحكومة الشرعية لهؤالء.
»الــعــربــي  لـــ متطابقة  يمنية  مــصــادر  وأكــــدت 
في  عسكرية  لعملية  التحضير  أن  الجديد« 
املاضي،  الشهر  بــدأ  لليمن،  الغربي  الساحل 
املناطق  من خــالل ضربات جوية مكثفة في 
الحديدة.  محافظة  في  وتحديدًا  الساحلية، 
وتــزامــن ذلـــك مــع تــعــزيــزات عسكرية لجبهة 
ــة مــع  مـــيـــدي فــــي مــحــافــظــة حـــجـــة الــــحــــدوديــ
أعنف  املــاضــي  الشهر  وقــد شهد  السعودية. 
ــقـــوات  ــــف لـ ــر عـــمـــلـــيـــات زحــ ــ ــلـــى إثــ املـــــعـــــارك عـ
الــشــرعــيــة املـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي، 
وبغطاء جوي مكثف، مع استمرار الضربات 

الجوية في الحديدة، بوتيرة يومية.
ــادر، بــــــدأت قــــــوات الــتــحــالــف  ــمـــصـ ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
املوالية  اليمني  الجيش  من  قــوات  بمشاركة 
التحضير  األخــيــرة،  األسابيع  في  للشرعية، 
لــعــمــلــيــة عــســكــريــة مــــن الـــجـــهـــة األخــــــــرى، أي 

فــي إدلـــب. وقــال الناشط اإلعــالمــي، جابر أبو 
 »طائرة حربية 

ّ
محمد، لـ »العربي الجديد« إن

تـــابـــعـــة لــلــنــظــام اســـتـــهـــدفـــت ســـــوق الــخــضــار 
وســــط مــديــنــة مـــعـــرة الــنــعــمــان، بـــعـــّدة غــــارات 
بالصواريخ الفراغية، ما أدى إلى مقتل نحو 
الــعــشــرات«. وأوضــح  عشرين مدنيا وإصــابــة 
لكثرة  نظرًا  لالرتفاع،  »الحصيلة مرشحة  أن 
أن  إلى  اإلصابات وخطورة بعضها«، مشيرًا 

»معظم الجثث تحولت إلى أشالء«.
وارتـــكـــب طــيــران الــنــظــام مــجــزرة أخــــرى بحق 
مدنيني جراء استهداف سوق ومباٍن سكنّية 
الجنوبي.  إدلـــب  ريــف  فــي  فــي مدينة كفرنبل 
ــي لـــــ »الـــعـــربـــي  ــ ــبـ ــ وقـــــــال الـــنـــاشـــط خــــالــــد اإلدلـ
للنظام  التابع  الحربي  الطيران   

ّ
إن الجديد« 

ــــارات بــشــكــل مــتــتــاٍل عــلــى مدينة   عــشــر غـ
ّ
ــن شـ

كــفــرنــبــل اســتــهــدفــت ســــوق املـــديـــنـــة، وأحـــيـــاء 
ســكــنــيــة ظــهــر أمــــس، وتــســبــبــت بــمــجــزرة راح 
 إضافة لعدد من الجرحى 

ً
ضحيتها 22 قتيال

أن الحصيلة  إلــى  بينهم أطفال ونــســاء، الفتا 
مرشحة لالرتفاع نتيجة وجود حاالت حرجة 

بني املصابني.
تل ستة مدنيني على األقل وجرح آخرون 

ُ
كما ق

بــقــصــف جـــوي مــن الــطــيــران املـــروحـــي الــتــابــع 
لقوات النظام عصر أمس على املنازل في بلدة 
الــجــنــوبــي. كما ذكر  التمانعة فــي ريــف إدلـــب 
الــدفــاع املــدنــي فــي ريــف إدلـــب، أن امـــرأة قتلت 
بينما أصيب زوجها بجراح خطرة جراء غارة 
من الطيران الحربي على قرية النقير في ريف 
إدلـــب، كما وقعت أضـــرار مــاديــة بــغــارات على 
بلدتي ركــايــا وعــابــديــن. وفــي الــســيــاق نفسه، 
أفاد الدفاع املدني في ريف إدلب، بإنقاذ رجل 
مــن تحت األنــقــاض بعد غـــارة جــويــة مــن قبل 
الــنــظــام اســتــهــدفــت مـــدرســـة للتعليم  طـــيـــران 

قبل الحوثيني وحلفائهم من القوات املوالية 
في  سيما  ال  صالح،  عبدالله  علي  للمخلوع 
جبلية  سلسلة  تــضــم  الــتــي  الــعــمــري  منطقة 
أعــاق  وفــر،  كــر  املنطقة ساحة  تحولت معها 
ــن خـــاللـــهـــا االنـــقـــالبـــيـــون تـــقـــدم الــشــرعــيــة  مــ

والتحالف أكبر قدر ممكن.
وازدادت وتيرة العمليات العسكرية للتحالف 
بصورة الفتة في الساحل الغربي، منذ مطلع 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، عقب مهاجمة 
كانت  )سويفت(  إماراتية  سفينة  الحوثيني 
ــبــحــر قـــرب »بـــاب املـــنـــدب«، فــي طريقها إلــى 

ُ
ت

عــدن. وبعد ذلــك تكرر السيناريو مــع إعــالن 
ــبـــحـــريـــة األمـــيـــركـــيـــة عــــن تــعــرض  ــوات الـ ــ ــقـ ــ الـ
من  بصواريخ  الستهداف  لها  تابعة  مدمرة 
جهة الــيــمــن، أكــثــر مــن مـــرة، األمـــر الـــذي نفاه 

الحوثيون.
ويمثل الساحل الغربي منطقة استراتيجية 
البحر األحمر  الــيــمــن. ويــطــل على  فــي  مهمة 
مـــن ثــــالث مــحــافــظــات، تــبــدأ بــمــحــافــظــة تعز 
ــاب املـــنـــدب،  الـــتـــي يــتــبــعــهــا إداريـــــــا مــضــيــق بــ
العالم، مرورًا  التجارية في  أحد أهم املمرات 
بمديرية املخا التابعة إداريا لتعز، وتليهما 
محافظة الحديدة، الشريط الساحلي األطول 
املــطــل عــلــى الــبــحــر األحــمــر مــن خـــالل العديد 
املــديــريــات. ويقع في املحافظة أهــم مرفأ  من 

قوات املعارضة دمرت دبابتني لقوات النظام 
على أطــراف حي امليسر شرقي مدينة حلب، 
وسط اشتباكات عنيفة تدور بني الطرفني في 
املنطقة. وال يزال املدنيون في األحياء الشرقية 
مــن مــديــنــة حــلــب يــســقــطــون قتلى ومصابني 
تل سبعة 

ُ
بقصف جوي ومدفعي ال يهدأ، إذ ق

ــيـــدة وثـــالثـــة  ــل، بــيــنــهــم سـ ــ ــ مـــدنـــيـــني عـــلـــى األقـ
أطفال، باستئناف الطائرات الروسية قصفها 
توقف  بعد  املحاصرة،  الشرقية  حلب  أحياء 
لبضعة أيام. وقال مسؤول اإلعالم في الدفاع 
لـ »العربي  الليث،  أبو  املدني بحلب، إبراهيم 
الجديد« إن غارتني روسيتني استهدفا حيي 
الــــفــــردوس واملــــعــــادي شــرقــي حــلــب أدتــــا إلــى 
مقتل سبعة مدنيني وجرح آخرين. وبعد أيام 
من سيطرتها على القطاع الشمالي في شرق 
للنظام  التابعة  الجيش«  »قيادة  دعت  حلب، 
»ســـكـــان األحـــيـــاء الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة ملدينة 
حلب للعودة إلى منازلهم« بعد »إعادة األمن 

واالستقرار« إلى تلك األحياء.
تــزامــنــا مــع ذلـــك، كــانــت محافظة إدلـــب تشهد 
مجازر متنقلة على يد موسكو ونظام األسد 
تل أكثر 

ُ
راح ضحيتها عشرات املدنيني. فقد ق

صيب العشرات، بغارات 
ُ
من عشرين مدنيا وأ

جوية لطائرات النظام السوري الحربية، على 
ســــوق شــعــبــيــة وســــط مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان 

ــرب الــيــمــن.  ــ ــاب املــــنــــدب، جـــنـــوب غـ ــ نـــاحـــيـــة بـ
وجــــرى اســتــقــدام تــعــزيــزات عــســكــريــة كبيرة 
إلى عدن ومناطق ساحلية أخرى، استعدادًا 
ملــعــركــة عــلــى الـــســـواحـــل الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة 
بــاب، وهي التي 

ُ
لتعز وتحديدًا في مديرية ذ

تحولت إلى ساحة معركة كر وفر منذ أكثر 
إلــى مديرية املخا  املعركة  من عــام. وستمتد 
ــدم مـــوانـــئ الــيــمــن  ــ الــســاحــلــيــة الـــتـــي تــضــم أقـ
يسيطر  الــتــي  املــواقــع  وتتعرض  التاريخية. 
عليها الحوثيون وحلفاؤهم، لقصف متجدد 

منذ بدء عمليات التحالف.
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي عـــدن أن الــقــوة  ــ وذكـ
ــاه املــنــاطــق  ــاتـــجـ الـــتـــي جـــــرى اســـتـــقـــدامـــهـــا بـ
املندب، مؤلفة من مجندين  بــاب  القريبة من 
ــات الـــجـــنـــوبـــيـــة جــــرى  ــظــ ــافــ ــحــ مـــــن أبـــــنـــــاء املــ
تــــدريــــبــــهــــم فـــــي قـــــاعـــــدة الــــعــــنــــد وكـــــذلـــــك فــي 
إبالغهم  أنه جرى  أريترية. وأضافت  جزيرة 
بـــاالســـتـــعـــداد ملــعــركــة فـــي الـــســـاحـــل الــغــربــي 
املــنــدب. وفيما كانت بعض  القريب مــن بــاب 
القوة  أن  عــن  تحدثت  اإلعــالمــيــة  التسريبات 
من  تعز و»تحريرها«  إلــى  للوصول  تستعد 
االنــقــالبــيــني، قللت املــصــادر مــن تلك األنــبــاء، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الـــهـــدف في  وقـــالـــت لـــ
املرحلة األولــى على األقــل، هو تأمني منطقة 
باب املندب، من خالل السيطرة على املناطق 
بــاب، وصــواًل إلى 

ُ
القريبة منها في مديرية ذ

ــان »الــتــحــالــف الـــعـــربـــي« قـــد أعــلــن  ــ املـــخـــا. وكـ
 ،2015 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن  األول  فــي 
الــســيــطــرة عــلــى »بــــاب املـــنـــدب« ونــشــر قــواتــه 
فــي جــزيــرة مــيــون )تسمى أيــضــا بــريــم(، قبل 
أن تــتــقــدم جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع قــــوات يمنية 
بــاب جنوب غرب 

ُ
موالية للشرعية، باتجاه ذ

تـــعـــز. إال أنـــهـــا واجـــهـــت مــقــاومــة شـــرســـة من 

االبــتــدائــي فــي مدينة خــان شيخون فــي ريف 
الــغــارة عــن إصابة  إدلـــب الجنوبي، وأســفــرت 
عدد آخر من املدنيني ودمار كبير في املدرسة.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن »جــــيــــش الـــنـــصـــر« 
املنضوي في صفوف غرفة عمليات ريف حماة 
الشمالي، عن »قتل 9 عناصر وجرح أكثر من 
قــوات النظام بعد تفجير لغم  10 آخــريــن مــن 
الشمالي«. فيما  بهم بمنطقة في ريــف حماة 
ــتــل 

ُ
ذكـــر مــركــز حــمــاة اإلعـــالمـــي أن شــخــصــا ق

وجـــرح عــدد مــن املــدنــيــني نتيجة غـــارة جوية 
املريجب في  قرية  الــروســي على  الطيران  مــن 

ناحية السعن في ريف حماة الشرقي.
كما أفاد مصدر من تنسيقية »الرقة بوست« 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« بــــأن ثــالثــة مــدنــيــني من  لـــ
تلوا بانفجار 

ُ
عائلة واحــدة من مدينة الرقة ق

ــاء مــحــاولــتــهــم  ــنــ ــة أثــ ــنـ لـــغـــم فــــي أطـــــــراف املـــديـ
الــــخــــروج مــنــهــا بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة تـــل أبــيــض. 
فيما أعلن مركز الرسنت اإلعالمي عن سقوط 
ــارة مـــن الــطــيــران  ــ ــر غـ جـــرحـــى بــيــنــهــم طــفــل إثــ
الــحــربــي اســتــهــدفــت مــديــنــة الــرســنت فــي ريــف 
حمص الشمالي، بصواريخ فراغية. وفي ريف 
دمــشــق، جـــددت قـــوات الــنــظــام أمــس هجومها 
عــلــى قــريــة املــيــدعــانــي فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
مــن مــحــوريــن، حــيــث تـــدور مــعــارك عنيفة مع 
»جيش اإلســالم« في املنطقة، في محاولة من 

األخير لصد الهجوم.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن الجيش الــتــركــي، أمس 
األحــــــد، أنــــه قــصــف أهــــدافــــا ومــــواقــــع لتنظيم 
»داعـــــش« شــمــالــي ســـوريـــة فـــي ســيــاق عملية 
»درع الــفــرات«. وذكــر بيان صــادر عــن القوات 
املسلحة التركية أن »أهــداف ومواقع التنظيم 
قــصــفــت مـــن داخـــــل األراضـــــــي الـــســـوريـــة ومــن 

الحدود«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

الحديدة(، وصواًل  البالد )ميناء  تجاري في 
إلى محافظة حجة الحدودية مع السعودية، 
والــتــي تــشــرف على البحر األحــمــر مــن خالل 

مديرية ميدي وأجزاء من مديرية عبس.
تحولت   ،2015 األول  ديسمبر/كانون  ومنذ 
إلــى ســاحــة معركة  الساحلية  مــيــدي  منطقة 
تــرتــفــع وتــيــرتــهــا بـــني الــحــني واآلخــــــر، وذلـــك 
بعدما تقدمت قوات يمنية موالية للحكومة 
الـــشـــعـــريـــة مــــن جـــهـــة الـــســـعـــوديـــة وســيــطــرت 
على أجــزاء من املديرية. وباتت أغلب الجزر 
الــيــمــنــيــة وأهــمــهــا فـــي الــبــحــر األحـــمـــر، تحت 
الشهرين  وفــي  الــعــربــي«.  »التحالف  سيطرة 
األخيرين، ارتفعت حدة املواجهات في جبهة 
ميدي بالتزامن مع تكثيف الضربات الجوية 
فــي الــحــديــدة، واالســـتـــعـــدادات عــلــى الجانب 

اآلخر للمعركة في »باب املندب«.
ولــــــدى ســــــؤال »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ملـــســـؤول 
قريب من الحوثيني في صنعاء عما إذا كان 
ــر لــلــســيــطــرة عــلــى الــســاحــل 

ّ
الــتــحــالــف يــحــض

الغربي، استبعد هذا املسؤول ذلك. وقال إن 
ــاب ال تشجع  بــ

ُ
تجربة املــعــارك فــي مــيــدي وذ

خـــصـــوم الـــحـــوثـــيـــني عـــلـــى فـــتـــح مـــعـــركـــة فــي 
الحديدة، على حد وصفه.

وال تــنــحــصــر أهــمــيــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي في 
باب املندب، بل إنه يشكل، في نظر البعض، 
املــنــفــذ الــــذي يــحــصــل مـــن خــاللــه الــحــوثــيــون 
عــلــى األســـلـــحـــة مـــن إيـــــــران، وفـــقـــا التــهــامــات 
خصومهم. وينظر آخرون للسواحل الغربية 
بــوصــفــهــا الــطــريــق األقــــرب لــتــطــويــق مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــني )صـــنـــعـــاء واملــحــافــظــات 
بعدما  بــهــا(،  املحيطة  والــوســطــى  الشمالية 
باتت قوات الشرعية تدق أبــواب صنعاء من 

الشرق.

أفرج النظام السوري عن 40 سجينًا من سجن حماة المركزي بناء على 
داخل  عصيانًا  أشهر  قبل  خاضوا  الذين  المعتقلين  مع  سابق  اتفاق 
فهد  والمعتقلين  األســرى  لفك  السورية  الهيئة  رئيس  وقال  السجن. 
باالتفاق  اآلن  حتى  يلتزم  لم  النظام  إن  الجديد«  لـ«العربي  الموسى 
المبرم في 2016/5/8 مع معتقلي سجن حماة، والذي قضى بإطالق 
المعتقلين  »يتعامل مع قضية  النظام  أن  إلى  سراحهم جميعًا، الفتًا 
على أنهم رهائن يحتفظ بهم للضغط على أهاليهم وعلى الشعب«.

رهائن لدى النظام

هدنة الوعر
قال المتحدث باسم 

مركز حمص اإلعالمي 
محمد السباعي لـ »العربي 
الجديد«، إن ممثلي أهالي 

حي الوعر في حمص 
سيعقدون مفاوضات 

جديدة مع النظام برعاية 
روسية إلعادة تطبيق 

اتفاق الهدنة في الحي.

نفذ عشرات من عناصر 
الدفاع المدني في 

عربين بغوطة دمشق 
الشرقية، وقفة احتجاجية 
تضامنًا مع مدينة حلب. 

واستنكروا استهداف مراكز 
الدفاع المدني وطالبوا 

بوقف المحرقة التي 
تتعرض لها المدينة.

وقفة 
احتجاجية

تحليلتقرير

االثنين 5  ديسمبر/ كانون األول  2016 م  6 ربيع األول 1438 هـ  ¶  العدد 826  السنة الثالثة
Monday 5 December 2016

االثنين 5  ديسمبر/ كانون األول  2016 م  6 ربيع األول 1438 هـ  ¶  العدد 826  السنة الثالثة
Monday 5 December 2016



غزة مستاءة من تقليص تمثيلها

50 يومًا على معارك الموصل... الحسم ال يزال صعبًا

45
سياسة

  شرق
      غرب

هادي يعود إلى عدن

عاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور 
هـــادي )الـــصـــورة(، أمـــس األحــــد، إلــى 
مدينة عــدن، بعد زيــارة قام بها إلى 
اإلمارات للمشاركة بمؤتمر الحفاظ 
عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي واالحــتــفــاالت 
الــــ45. وكــان هــادي  الوطني  بعيدها 
قــد غــادر عــدن يــوم األربــعــاء املاضي 
مــتــوجــهــا إلــــى اإلمــــــــارات، عــقــب لــقــاء 
اليمن،  إلى  األممي  باملبعوث  جمعه 
الشيخ أحمد، والــذي  إسماعيل ولــد 
الحكومي  الجانب  مالحظات  تسلم 
على »خارطة الطريق« بشأن تسوية 

الصراع اليمني.
)العربي الجديد(

أنباء عن مقتل مخطط 
تفجيرات فرنسا

ــة ســـوريـــة  ــيـ ــادر إعـــالمـ أفـــــــادت مــــصــ
الــقــيــادي  بمقتل  مــعــارضــة،  محلية 
ــي تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســـالمـــيـــة«  فــ
ــــش(، أبـــو بــكــر الــحــكــيــم، املتهم  )داعــ
فرنسا  لهجمات  بالتخطيط  األول 
قــصــف  ــر  ــ ــ إثـ وذلــــــــك  أخــــــــــرى،  ودول 
لــطــائــرات »الــتــحــالــف الــدولــي« على 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــــي 26  فـ الـــــرقـــــة، 
املـــاضـــي. وُيــعــتــبــر الحكيم،  الــثــانــي 
ذو األصول التونسية، مسؤواًل عن 
االعــتــداءات،  مــن  للعديد  التخطيط 
بــيــنــهــا هـــجـــوم صــحــيــفــة »شـــارلـــي 
ــاردو  ــ ــداء مـــتـــحـــف بــ ــ ــتــ ــ إيـــــبـــــدو« واعــ

التونسي، عام 2015.
)العربي الجديد(

قلق من سيطرة 
»الحشد« على مطار 

بغداد
تــثــيــر ســيــطــرة مــلــيــشــيــات »الــحــشــد 
مطار  مفاصل  أغلب  على  الشعبي« 
ــاء فــي  ــيـ ــتـ ــي قــلــقــا واسـ ــدولــ بــــغــــداد الــ
األوســـــــاط الـــعـــراقـــيـــة، ال ســيــمــا بعد 
تــســبــبــهــا بـــحـــاالت اخـــتـــفـــاء مــتــكــررة 
لــــبــــعــــض املــــــســــــافــــــريــــــن. وتـــمـــكـــنـــت 
ــنـــوات، مـــن عــزل  املــلــيــشــيــات، مــنــذ سـ
املــطــار بــشــكــل مــطــبــق عــن العاصمة 
وتــطــويــقــه مـــن خــــالل مــنــع أي جهة 
أخرى بالعمل معها في املطار، األمر 
الذي أتاح لها فرصة تنفيذ أجنداتها 
وتسخير املطار ورحالته لصالحها، 
ال سيما إلرسال مقاتلني لدعم نظام 
عراقية  مــن جنسيات  األســــد،  بــشــار 

وإيرانية وأفغانية. 
)العربي الجديد(

غزة: انتشال جثامين أربعة 
عمال من نفق

ــة وطـــبـــيـــة  ــيــ ــنــ ــنــــت مـــــصـــــادر أمــ ــلــ أعــ
فــلــســطــيــنــيــة، أمــــس األحـــــد، أن فــرق 
الــــدفــــاع املــــدنــــي انــتــشــلــت جــثــامــني 
أربــــــعــــــة عـــــمـــــال فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني مــن 
داخـــل أحــد األنــفــاق الــتــجــاريــة على 
ــان  ــر. وكــ الــــحــــدود بــــني غـــــزة ومــــصــ
الــجــيــش املـــصـــري قـــد ضـــخ كــمــيــات 
من املياه في أحد األنفاق التجارية 
عملية  صعب  مــا  حديثا،  املفتتحة 
اإلنــقــاذ ألكــثــر مــن أســبــوع. وأعلنت 
املــديــريــة الــعــامــة لــلــدفــاع املــدنــي أن 
انتشال جثامني  من  تمكنت  فرقها 
السبت  منذ  احتجزوا  عمال  أربعة 

املاضي.
)العربي الجديد(

أسرة مرسي تندد 
بحرمانها من زيارته 

نــــــــــددت أســــــــــرة الـــــرئـــــيـــــس املــــصــــري 
املـــعـــزول، محمد مــرســي )الـــصـــورة(، 
أمس األحد، باستمرار منع سلطات 
األمن املصرية زيارتها له في سجن 
بــرج الــعــرب، بــدون توضيح أسباب 
املــنــع. وأوضــحــت أنــهــا »حــاولــت من 
دون جدوى،   وألكثر من 50 مرة خالل 
 3 بتاريخ  آخرها  العالي،  العام  هــذا 
أن   ،2016 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
تــــــــزوره فــــي ســـجـــن طـــــــره، والـــســـبـــب 
املــعــتــاد فـــي الـــرفـــض أن هــنــاك قـــرارًا 
ــٍة مـــــا«. ودعـــــت أســـرة  بـــذلـــك مـــن جـــهـ
ــم املــتــحــدة إلـــى االلــتــفــات  مــرســي األمـ
إلــى »مــلــف انتهاك حــقــوق« الرئيس 

املعزول.
)العربي الجديد(

غزة ـ ضياء خليل

ــائـــج  ــتـ ــي نـ ــ ــ ــاع غـــــــــزة فـ ــ ــطــ ــ ــــن واقـــــــــــع قــ ــكـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
االنــتــخــابــات الــحــركــيــة لـــ »فــتــح« أحــســن من 
ــعـــاش حـــالـــيـــا، إذ ظــهــر أن  واقـــــع الـــحـــركـــة املـ
الـــقـــطـــاع ُهـــمـــش أو غـــّيـــب عـــمـــدًا عـــن املــشــهــد 
ــــذي رســـمـــتـــه قـــيـــادة  الـــفـــتـــحـــاوي الـــجـــديـــد الــ
ه لم يعد لغزة الثقل والحضور 

ّ
الحركة، أو أن

والــــــوزن الــتــنــظــيــمــي كــمــا كــــان عــلــى الـــــدوام. 
»فتح«  على  املحسوبني  الخمسة  بــني  ومــن 
املركزية  اللجنة  إلــى  الذين وصلوا  غــزة  في 
القطاع  للحركة، واحــد منهم فقط مقيم في 

الموصل ـ أحمد الجميلي

ــيــــة املـــشـــتـــركـــة وضـــع  ــت الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ ــهــ أنــ
الــخــطــط الــجــديــدة الــخــاصــة بــمــديــنــة املــوصــل 
وضــواحــيــهــا، وذلـــك بعد 50 يــومــا مــن القتال 
ــا نــــجــــاحــــا واســــعــــا  ــيـــهـ ــقـــت فـ ــقـ املـــــتـــــواصـــــل، حـ
ــــدة، إال أنـــهـــا تــعــثــرت في  ــــرى عـ فـــي بـــلـــدات وقـ
مــرحــلــتــهــا الــرابــعــة، املــتــضــمــنــة اقــتــحــام مركز 
املدينة وإنهاء سيطرة مقاتلي تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« )داعش( عليها.
في هذا السياق، علمت »العربي الجديد«، أن 
تغييرات  أجـــرت  املــشــتــركــة  العمليات  »قــيــادة 
جذرية على الخطة الخاصة باقتحام املدينة، 
الـــتـــي بـــاتـــت خــطــطــا عــــــدة، ال خـــطـــة واحــــــدة، 
مــن محاور  مــحــور  لكل  بــواقــع خطة مستقلة 
ــة، الــتــي تــلــف املــديــنــة، بهدف  ــعـ الــهــجــوم األربـ

أربيل ـ العربي الجديد

تعود مدينة سنجار العراقية، الواقعة غربي 
املوصل، إلى واجهة األحداث، بعد نحو عامني 
التي  الجرائم  من تعّرضها لواحدة من أبشع 
)داعــش(  »الــدولــة اإلسالمية«  ارتكبها تنظيم 
بعد احتالله أجزاء واسعة من العراق وسورية 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2014، وإعـــــدام عــشــرات 
ــنـــســـاء مــــن الــطــائــفــة  الــــرجــــال وســـبـــي آالف الـ
وضواحيها.  املدينة  في  املتمركزة  األيزيدية، 
وأشارت معلومات متواترة عن محاوالت ملنع 
والقرى  املدينة  إلى  األيزيديني  السكان  عــودة 
الــجــبــلــيــة املــحــيــطــة بــهــا، بــعــد هــجــرة مماثلة 
انتهت بسكان املدينة املسيحيني السريان إلى 
اللجوء  منحتهم حق  أوروبــيــة مختلفة،  دول 
الـــدائـــم، أبــرزهــا فــرنــســا والــســويــد وأســتــرالــيــا 

 عن الواليات املتحدة.
ً
فضال

ــاق، ذكـــــرت مـــصـــادر حــكــومــيــة  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــد«، أن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــيــــل، لــــ ــة فـــي أربــ ــرديـ كـ
القريبة  املناطق  في  تبذل  وجهود  »تحركات 
من الحدود العراقية السورية، تخدم مخططا 
البري  الطريق  ومــّد  عليها،  للسيطرة  ايرانيا 

الواصل بني إيران بسورية عبر العراق«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــــال مــصــدر كــــردي لـــ
ــا تــخــتــص  ــهـ ــقـــول إنـ »مــنــظــمــة تـــدعـــى يـــــــزدا، تـ
بالدفاع عن حقوق األيزيديني، ولها ممثلون 
فــي الــعــراق، والــواليــات املــتــحــدة، وبريطانيا، 
والـــســـويـــد، تــقــوم بــتــشــجــيــع األيـــزيـــديـــني على 
الخارج. وعملت على  إلى  العراق  الهجرة من 
تحقيق ذلك بطرق عدة ونقلت مئات العائالت 
ــــدول، بــل وضغطت  مــن املــخــيــمــات إلـــى تــلــك الـ
عــلــى الــرافــضــني لــلــهــجــرة منهم بــطــرق شتى، 
تتفاوت بني اإلغــراء املفرط بالحياة هناك، أو 
التهديد بــأن داعـــش قــد يــعــود بــأي وقـــت. وال 
من  الرغم  على  ملنازلهم  الــعــودة  اآلن  يمكنهم 
املدينة مــن سيطرة داعـــش«. وبــنّي أن  تحرير 
»الــهــدف من ذلــك كله، تأمني طريق إيــران إلى 
سورية، بعد أن أصبحت تلعفر في متناول يد 

ــي الــضــفــة  واألربـــــعـــــة اآلخـــــــــرون مـــقـــيـــمـــون فــ
الــغــربــيــة. ووصـــل أحــمــد حــلــس إلـــى اللجنة 
دعي بعد 

ُ
املركزية في »فتح«، وهو الذي است

غياب عشر سنوات لترتيب أوضاع الحركة 
الداخلية في ظل تغّول القيادي املطرود من 
املتكررة  الحركة محمد دحــالن، ومحاوالته 
الغزية. وكــان مفاجئا  اختراق جبهة »فتح« 
ــتـــحـــاويـــني، غـــيـــاب وخـــســـارة  ــفـ ــن الـ لــكــثــيــر مــ
الـــقـــيـــادي الـــبـــارز فـــي الـــحـــركـــة، نــبــيــل شــعــث، 
املحسوب على غزة أيضا، إضافة إلى خسارة 
كــل الــجــيــل الــثــانــي والــثــالــث الــذيــن ترشحوا 
 التغيير البنيوي 

ّ
لالنتخابات، مما يعني أن

جذرية  تغييرات  ال   
ّ
وأن يحدث،  لم  للتنظيم 

تــّمــت. ومــع ظــهــور نتائج االنــتــخــابــات، خرج 
أنصار »فتح« في غزة عن صمتهم، وطالبوا 
إليه،  القطاع  عن  الخمسة  املنتخبني  بعودة 
والعمل  الداخلية  األوضـــاع  ترتيب  أجــل  مــن 
على تطوير التنظيم الــذي يعاني منذ عشر 

سنوات من اإلهمال والتغييب.
في جامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
ـــ »الــعــربــي  ــة بـــغـــزة، عـــدنـــان أبــــو عـــامـــر، لـ ــ األمـ
بتغييرات  الــفــتــحــاويــني  ــال  آمــ  

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

لــم تتحقق، والـــذي حصل هــو غير  جوهرية 
 ال جــديــد في 

ّ
املـــأمـــول حــالــيــا، مــشــيــرًا إلـــى أن

أكثر   
ّ
أن اعتبار  على  ونتائجها  االنتخابات 

اللجنة  املنتخبني هم من  من ثلثي األعضاء 

على مختلف  قواته  التنظيم وتشتيت  إربــاك 
املــحــاور«. فــي هــذا الــصــدد، قــال العقيد سالم 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ حـــســـني الـــعـــبـــودي لـ
وقــائــدًا عسكريا  الخاصة  محور خطته  »لكل 
يرتبط بغرفة القيادة املشتركة، ومنها يتلقى 
ــاف أنـــه »مـــن املــؤمــل أن تشهد  أوامــــــره«. وأضــ
ســاعــات الــيــوم اإلثــنــني وغـــد الــثــالثــاء، تقدما 
ملحوظا بعد جــمــود مــحــاور وتــراجــع أخــرى 
خـــالل األيــــام املــاضــيــة، بفعل عــوامــل ســاعــدت 
االنتحاريون  أبرزها  الصمود،  على  التنظيم 
 عـــن اســتــغــاللــه املــدنــيــني 

ً
ـــاصـــة، فـــضـــال

ّ
والـــقـــن

كنقطة ضعف يحتمي بهم من دون أن نتمكن 
مــن اســتــخــدام الــســالح الثقيل داخـــل األحــيــاء 
املــأهــولــة بــالــســكــان«. وكــشــف أن »أمـــس األحــد 
شهد نقل قطعات جديدة إلى ساحات املعركة 
وعـــلـــى مــخــتــلــف املــــحــــاور، واســـتـــبـــدال أخـــرى 

املليشيات، التي تشرف عليها إيران بالكامل«.
الــصــدد، ذكــر تقرير نشرته صحيفة  فــي هــذا 
ــكــــرديــــة، أن  »وشــــــــه« الـــتـــي تـــصـــدر بـــالـــلـــغـــة الــ
ــزدا، مـــراد إســمــاعــيــل، أقنع  »رئــيــس منظمة يــ
الــفــتــاة األيـــزيـــديـــة الــنــاجــيــة مـــن أســــر داعــــش، 
ــي قضيتها والــتــرويــج 

ّ
ــراد، بــعــد تــبــن نــاديــة مــ

ــادة الــــدول  ــ لــهــا فـــي الـــعـــالـــم، بــــأن تــطــلــب مـــن قـ
بــاب هجرة األيزيديني  األوروبــيــة وكندا فتح 
ــت بــالــفــعــل وعــــدًا مـــن كــنــدا 

ّ
لـــدولـــهـــم، وقــــد تــلــق

الصحيفة  أيــزيــدي«.   1500 بهجرة  بالسماح 
التي بحثت عن خلفية رئيس املنظمة، ربطت 
في تقريرها بينه وبني اإليرانيني، عن طريق 
قريب له يعمل مستشارًا ملسؤول عراقي بارز 
ــارت إلــى أنــه »أخــذ  وعــلــى عــالقــة بــإيــران. وأشــ
املنطقة،  يعمل من أجل هجرة األيزيديني من 
وإبقاء سنجار واملناطق املؤدية إلى األراضي 
املجال  إلفساح  السكان،  من  خالية  السورية، 
أمام اإليرانيني لفتح املمر الذي يسعون إليه«.

وأضافت الصحيفة أن »طلب نادية مراد، التي 
اخــتــيــرت ســفــيــرة لــلــنــوايــا الــحــســنــة فــي األمــم 
األيزيديني  لجوء  تسهيل  الــدول  من  املتحدة، 

الفتحاوي،  القيادي  نجم  صعود  مقابل  في 
جبريل الرجوب، أحد أبــرز وأشــرس خصوم 
ر أستاذ العلوم السياسية من 

ّ
دحالن. ويحذ

 غزة قد تذهب باتجاه دحالن أكثر، إذا ما 
ّ
أن

أدار عباس ظهره لها أكثر.
في جامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
األزهــــــــر بــــغــــزة، نــــاجــــي شــــــــراب، لـــــ »الـــعـــربـــي 
 واقع حركة »فتح« في القطاع لن 

ّ
الجديد«، إن

وكونهم أكثر خبرة بمثل هذه املعارك«. وفي 
الــوقــت نــفــســه، أبــــدى خشيته مــن »ارتــكــابــهــم 
جـــــرائـــــم وانــــتــــهــــاكــــات إنـــســـانـــيـــة عـــلـــى غـــــرار 
املحورين الجنوبي والغربي، الذي يتواجدون 
فيه فــي معركة املــوصــل«. ولــفــت إلــى أن »أمــر 
وصولهم لم يعلن وتم منحهم غطاء الجيش 
و)رئــيــس الـــوزراء حــيــدر( العبادي وافــق على 
ــك، كــونــه يــريــد نــصــرًا تــحــت أي ظـــرف قبل  ذلــ

نهاية ديسمبر/كانون األول الحالي«.
بدوره، ذكر العقيد في قيادة عمليات نينوى 
 »املدنيني الذين يتخذهم 

ّ
باسم الحمداني، أن

ــــدروع بــشــريــة، هـــم الــتــحــدي األكــبــر  ــــش كــ داعـ
الـــذي يــواجــه قــطــعــاتــنــا«. وأضــــاف الحمداني 
»القطعات   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 

 
ّ
وأن عـــدة،  مــحــاور  فــي  تقدما  العراقية حققت 

وجود املدنيني تسّبب بتباطؤ املعارك«.

لها إلــى الــواليــات املتحدة والــدول األوروبــيــة، 
برفقة إسماعيل.

ــــزب  ــــحـ ــي الـ ــ ــ ــــق الــــــقــــــيــــــادي فـ ــ
ّ
ــل ــ ــه، عــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ

على  أمــني،  حمة  الكردستاني،  الديموقراطي 
ذلــك بالقول إن »هناك من ال يرغب في عودة 
السكان إلى سنجار«. وأضــاف في حديث مع 
دخول  بوابة  »سنجار  أن  الجديد«،  »العربي 
أحد  وكذلك  املليشيات،  إلــى  بالنسبة  سورية 
مداخل العمال الكردستاني في تهديد حدود 
تركيا. لذلك هناك من ال يرغب أو يعمل على 
تركها مدينة خاوية على األقل، خالل العامني 
ــوري«. ورأى أن  ــ ــسـ ــ الـ املـــلـــف  املــقــبــلــني بــســبــب 
»العمال الكردستاني ومليشيات الحشد باتا 
في مرحلة تناغم وتوافق كبيرين، في عدد من 
املــلــفــات، مما يعني أن األمـــر عــبــارة عــن إرادة 
إيرانية«. مع العلم بأن إيــران انتبهت ألهمية 
سنجار في وقت مبكر، لذلك دفعت بمسلحني 
ــزاء من  ــ مـــن الـــكـــردســـتـــانـــي، لــالنــتــشــار فـــي أجــ
تدريبية  ومعسكرات  قــواعــد  وإقــامــة  سنجار 
وأخذوا يجندون شبانا أيزيديني، تحت إغراء 
املال وفكرة الدفاع عن مناطقهم، قبل أن تنّسق 
إيـــران بــني الــحــزب وقــيــادة »الحشد الشعبي« 
تأسيس  مستلزمات  توفير  ليتم  بــغــداد،  فــي 
لــواء مسلح من ألف عنصر، يضّم خليطا من 
أهالي سنجار وأكراد سوريني، ضّم العشرات 
القريبة من سنجار،  العربية  القرى  أبناء  من 

خصوصا تلك التي تعاونت مع »داعش«. 
ــة أن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــر صــــحــــافــــيــــة سـ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ وذكــــــــــــــرت تــ
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إيـــــــران لــلــمــســتــقــبــل تــتــضــمــن 
تــأمــني مــنــاطــق مــعــيــنــة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، 
بينها تلعفر وسنجار واملناطق ذات األغلبية 
السكانية الكردية، في شمال سورية، وصواًل 
إلى حلب وبعدها الالذقية فالبحر املتوسط. 
وبــذلــك تحصل عــلــى طــريــق يمكنها مــن نقل 

الدعم لتنفيذ مشاريعها في سورية ولبنان.
ووفقا ملراقبني في إقليم كردستان، فإن إخالء 
مناطق محددة من الطريق الــذي تسعى إليه 
ــعـــددة، بينها  ــتـ إيـــــــران، يــتــضــمــن إجــــــــراءات مـ
تشجيع هجرة سكانها من الشبان إلى خارج 
الــعــراق. وكــذلــك دفــع األســر التي نزحت تحت 
تهديد »داعــش« إلى البقاء بعيدًا عن املنطقة 

والعيش في املخيمات.
ــــني،  ــديـ ــ ــزيـ ــ ــر األيـ ــ ــيـ ــ ــه، قـــــــال نــــجــــل أمـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
بــريــن تحسني بـــك، إنـــه »لــيــس بــاإلمــكــان منع 
األيزيديني من الهجرة إلى الخارج، فهم فقدوا 
إليهم.  الثقة  إعــادة تلك  الثقة بالعراق ويجب 
نحن ننتظر صدور قرار من البرملان األوروبي 
ــراف  ــ ــتــ ــ ــة األيـــــزيـــــديـــــني واالعــ ــايـ ــمـ يـــتـــعـــلـــق بـــحـ
بــتــعــرضــهــم لــــإبــــادة، لــكــن لــيــس هـــنـــاك قـــرار 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان وفـــي الــعــراق بــوجــه عــام 

لحمايتهم، لذلك يهاجرون«.

 مؤثرًا 
ً
 غــزة لم تكن عامال

ّ
أن السابقة. ويــرى 

واضحا في االنتخابات كما أظهرت النتائج، 
 تمثيلها 

ّ
بــأن وقــد تكون رسالة سلبية لغزة 

يتقلص. ويــوضــح أن رجـــاالت دحــالن غابوا 
عن االنتخابات بصورة واضحة، وهذا يبدو 
ضربة قاضية من قبل »فتح« لجهود القيادي 
املـــطـــرود مــن الــحــركــة الــتــي ذهــبــت ســـدى في 
إفشال وإرجاء االنتخابات واملؤتمر السابع، 

منهكة من املــعــارك«. وأكــد أن »غالبية القوات 
السادسة  الفرقة  مــن  هــي  استبدالها  تــم  التي 

عشر والتاسعة«.
مــــن جـــانـــبـــه، نــــــّوه مـــصـــدر عـــســـكـــري بــقــيــادة 
ــه »وصــلــت  ــى أنــ عــمــلــيــات تــحــريــر نـــيـــنـــوى، إلــ
ــيـــات الـــحـــشـــد  ــيـــشـ ــلـ ــيــــرة مـــــن مـ وحــــــــــدات صــــغــ
إلــــى مــنــطــقــة كــوكــجــلــي، فـــي املـــحـــور الــشــرقــي 
للموصل«. وأضــاف أن »نحو 300 عنصر من 
مليشيا عــلــي األكـــبـــر والــنــجــبــاء والــعــصــائــب 
وبدر وحزب الله العراقية وصلت إلى املحور 

الشرقي بثياب الجيش العراقي«.
ــديــــد«، أن  »الـــعـــربـــي الــــجــ وأوضـــــــح املــــصــــدر لــــ
»مــجــيء املــلــيــشــيــات يــأتــي بــعــد عــجــز الــقــوات 
فــي أحــيــاء  إدارة حـــرب شــــوارع  النظامية عــن 
القادسية والشيماء والبكر في شرق املدينة، 
بــشــكــل يـــصـــّب فـــي صـــالـــح عــمــلــيــات الــتــحــريــر 

إلــيــهــا، صـــدم قـــادة تــلــك الــــدول الــذيــن يــريــدون 
مناطقهم،  من  النازحني  األيزيديني  مساعدة 
بـــداًل مــن تشجيع هجرتهم«.  ودعـــم إعــمــارهــا 
وذهبت الصحيفة إلى حّد القول إن »ما يضع 
الشكوك حول منظمة يزدا، هو أنها تأسست 
في 28 أغسطس/آب 2014، بعد مرور 25 يوما 
على هجوم داعش على سنجار، وبعد حملة 
الهجوم،  بسبب  للمنكوبني  مــســاعــدات  جمع 
وإقـــــامـــــة وحــــــــدة طـــبـــيـــة عـــلـــى جـــبـــل ســنــجــار 
ملساعدة النازحني، أخذت املنظمة تعمل على 
تشجيع األيــزيــديــني على الــهــجــرة إلــى خــارج 
ت املنظمة حالة 

ّ
العراق«. وفي غضون ذلك، تبن

زيارة  بترتيب  وقامت  مــراد،  األيزيدية  الفتاة 

يختلف كثيرًا بعد االنتخابات الحركية، نظرًا 
الفلسطينية،  املــصــالــحــة  بــمــلــف  الرتــبــاطــهــا 
املطلقة  الحرية  »حــمــاس«  وعــدم منح حركة 
 واقع »فتح« 

ّ
لها في القطاع. ويؤكد شراب أن

ــــزة ســيــظــل مـــرهـــونـــا بـــمـــدى الـــوصـــول  فــــي غـ
مع  الفلسطينية  للمصالحة  تفاهمات  إلــى 
القطاع  الــتــي تسيطر على  حــركــة »حــمــاس« 
منتصف  الفلسطيني  االنقسام  أحـــداث  منذ 

يونيو/حزيران عام 2007.
وعن الخالفات القائمة بني عباس ودحــالن، 
يعتبر شــراب أنها لن تنتهي على الرغم من 
االنتخابات التي جرت وأفرزت قيادة جديدة 
الــثــوري، وأقصت  للجنة املــركــزيــة واملــجــلــس 
ويشدد  منها.  األخير  على  املحسوب  التيار 
على أهمية إدراك قيادات »فتح« طبيعة هذه 
الخالفات والعمل على حلها كونها خالفات 
سياسية قائمة داخل الحركة لم تكن موجودة 
في السابق، على الرغم من كل الخالفات التي 
قبل  الحركة سابقا  قيادات  بني  قائمة  كانت 
صــراع الرجلني. ويلفت شــراب إلــى أن حركة 
»حــــمــــاس« كـــونـــهـــا مــســيــطــرة عـــلـــى الــقــطــاع 
ســـتـــحـــاول الـــتـــعـــامـــل بــــذكــــاء مــــع الـــخـــالفـــات 
القائمة بــني عــبــاس وتــيــار الــقــيــادي املــطــرود 
مــــن حــــركــــة فــــتــــح، إال أنــــهــــا ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
عالقتها مع »فتح« بشكل أساسي كونها ال 

تزال تمثل الشرعية الرسمية للحركة.

من جانبه، أفاد معاون قائد العمليات الخاصة 
فـــي جـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهــــــاب الــعــمــيــد الــركــن 
حــيــدر الــعــبــيــدي، أن »داعــــش فــخــخ الــطــائــرات 
ولكن  العسكريني  الــقــادة  الستهداف  املسّيرة 
القوات العراقية أحبطت هذه املحاوالت، وتم 
لتصنيع  املوصل  شــرق  معملني  على  العثور 
الطائرات املسّيرة«. وأشار في مؤتمر صحافي 
عقده قــرب املــوصــل، إلــى أن »الــقــوات العراقية 

سيطرت على أجزاء كبيرة من الساحل«. 
وقـــال املــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة العميد يحيى 
والفرقة  التاسعة  الفرقة  »قـــوات  إن  الــزبــيــدي، 
عملياتها  محاور  في  كبيرًا  تقدما  تحقق   15
ضمن معركة استعادة مدينة املوصل«، مشيرًا 
إلى أن »الطريق الذي قطعته هذه القوات هو 
في  يربط معاقله  للتنظيم  إمـــداد  آخــر طريق 

العراق بالخارج«.

مؤتمر »فتح« 
السابع

ــقــــول قــــيــــادي فـــتـــحـــاوي  ــاق، يــ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
الحالية  »الــتــركــيــبــة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أن  التي تم تسريبها، أظهرت  املركزية  للجنة 
60 في املائة من أعضاء اللجنة املركزية هم من 
في الضفة الغربية املحتلة، و35 في املائة من 
 من 5 في املائة من الشتات. ما 

ّ
قطاع غزة، وأقل

يعني أن املقصود هو نقل ثقل فتح إلى أماكن 

رام اهلل ـ نائلة خليل

لـــم تــعــلــن بــعــد الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
ــابـــع، لــكــن ما  ملــؤتــمــر »فـــتـــح« الـــسـ
رشح من نتائج ومعطيات، طيلة 
أيـــــام املـــؤتـــمـــر الــخــمــســة، والــــــذي ُعـــقـــد بــمــقــّر 
الــرئــاســة فــي رام الــلــه، ومــا يــرشــح حاليا من 
لقيادات  انــتــقــادات الذعـــة مبطنة وصــريــحــة 
»فـــتـــح« تـــصـــّب فـــي اتـــجـــاه وضــــع الــلــمــســات 
إلى »حزب  الرسمية األخيرة النتقال »فتح« 
للسلطة«، تقع على عاتقه مهمة الحفاظ على 
الــذي يتعايش مــع االحــتــالل.  الــوضــع القائم 
كــمــا كـــّرس املــؤتــمــر الــرئــيــس مــحــمــود عباس 

رئيسا أوحد للحركة.
عباس الذي افتتح املؤتمر بعبارة »نعلن عن 
افتتاح املؤتمر... واللي مش عاجبو يصطفل«، 
 من االنتقادات والتظلمات 

ً
سيواجه كّما هائال

لكوادر الحركة، لكنهم يعلمون بأنه لن يكون 
املؤتمر  اللعبة حتى  قــواعــد  فــي  تغيير  هناك 
املقبل )عام 2020(، والذي نجح عباس بوضع 

نواته الحالية خالل األيام املاضية.

السلطة، لتكون حزب السلطة. وهذا يعود بنا 
إلــى خــطــاب الــرئــيــس الـــذي لــم يتحدث كقائد 
للحركة، بل كان التداخل في خطابه كبيرًا جدًا 

لصالح حديثه كرئيس للسلطة«.
 إن »خــطــاب الرئيس 

ً
ويــتــابــع الــقــيــادي قــائــال

لــم يــكــن خــطــاب قــائــد فــتــح، بــل خــطــاب رئيس 
ــز عــلــى املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة  ــــذي ركــ الــســلــطــة الـ
ــّوقــــني،  ــعــ الـــســـلـــمـــيـــة، والــــفــــســــاد، واملـــــــــــرأة، واملــ
رسالة  هذه  والفن.  والتكنولوجيا،  والتعليم، 
دولـــــة، أي ســلــطــة، ال خـــطـــاب حـــركـــة ثـــوريـــة«. 
ــيــــار األســـــاســـــي الخـــتـــيـــار  ــم أن املــــعــ ــلـ ــعـ ــــع الـ مـ
أعضاء املؤتمر بنسبة 85 في املائة، هو أنهم 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــســـلـــطـــة، مـــدنـــيـــني وعــســكــريــني 
ومــتــقــاعــديــن. مــا يــعــنــي أن »فــتــح« ستحافظ 

على بقاء السلطة.
ــام  ــاء املـــؤتـــمـــر فـــي األيــ يـــذكـــر أن تــمــثــيــل أعـــضـ
واللجنة  الــثــوري،  املجلس  مــن  كــان  الخمسة، 
ــاري لــحــركــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلــــس اإلسـ ــة، واملــــجــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
»فتح«، والسفراء، والعسكريني، وقــادة األمن، 
وبعض  الــدولــة،  موظفي  وكبار  واملتقاعدين، 
الــــــــوزراء، بــمــن فــيــهــم رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 

ــــي الــحــمــد الـــلـــه، والـــنـــائـــب الــعــام  الــوطــنــي رامـ
يتقاضون  ممن  أي  بـــراك.  أحــمــد  الفلسطيني 
الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  مــن  رواتــبــهــم 
ـــــم فـــــي مــــقــــر الــــرئــــاســــة 

ّ
ـــــظ

ُ
كــــمــــا أن املــــؤتــــمــــر ن

ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـ
الفلسطيني واإلذاعة ووكالة األنباء الرسمية 
»وفــــــــا« واألجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة عـــلـــى اخــتــالفــهــا 

إلنجاحه.
وفــي نظرة سريعة على األســمــاء الــفــائــزة في 
اللجنة املركزية للحركة، وهي بمثابة السلطة 
التنفيذية، أي أعلى الهيئات في »فتح«، يظهر 
»كوتا  بـ فوز ما تعرف حسب أعضاء املؤتمر 
يحرص  الذين  األعضاء  أي  عباس«،  الرئيس 

الـــرئـــيـــس عــلــى وجــــودهــــم فـــي املـــركـــزيـــة وهـــم، 
الــرجــوب، وحسني  العالول، وجبريل  محمود 
املحيسن،  وجــمــال  عريقات،  وصــائــب  الشيخ، 
ومحمد املدني، وعــزام األحمد، وعباس زكي، 
الطيراوي بتحالفه مع  استطاع توفيق  فيما 
ناصرالقدوة وروحي فتوح البقاء في املركزية، 

والتي خرج منها سلطان أبو العينني.
األســمــاء الــجــديــدة فــي املــركــزيــة لــم تــخــرج من 
والتعليم  الــتــربــيــة  كــوزيــر  السلطة  حــســابــات 
نهيت تحالفات القيادي 

ُ
صبري صيدم، كما أ

املطرود من حركة فتح محمد دحالن في غزة 
اللواء  لــدخــول  عبر فــوز أحمد حلس، إضــافــة 
التشريعي  املجلس  وعــضــو  جــبــر،  إسماعيل 

الــســابــق دالل ســـالمـــة، إلـــى الــلــجــنــة املــركــزيــة. 
وتــــرى أوســــاط فــتــحــاويــة بـــأن »تــمــثــيــل قطاع 
غــــزة ضــعــيــف عــلــى الـــرغـــم وجــــود حــلــس، ألن 
ــوبـــون عــلــى  ــر والــــــقــــــدوة وفـــــتـــــوح، مـــحـــسـ ــبـ جـ
حيث  الغربية  الضفة  فــي  السياسية  النخبة 
يعيشون، في حني ُسجل غياب مدينة القدس 
املحتلة من اللجنة املركزية بشكل كامل، وبقي 
الرفاعي  الشتات مقتصرًا على سمير  تمثيل 
لــتــدارك األمر  في إقليم ســوريــة، وأي محاولة 
مؤثرة«.  وغير  ضعيفة  ستكون  التعيني  عبر 
وتـــؤكـــد هــــذه األوســــــاط أن »إقـــصـــاء الــشــتــات 
واقتصارها  املركزية  اللجنة  من  الفلسطيني 
على عضو واحد، أكد أن ثقل املركزية ينسجم 

الــغــربــيــة«. وعلى  الضفة  فــي  السلطة  مــع ثقل 
البرغوثي  مــروان  األسير  القائد  أن  الرغم من 
تصدر قائمة اللجنة املركزية إال أنه تم تفتيت 
تياره في »فتح« وعرقلة وصوله إلى اللجنة 
املركزية. مع العلم أن أعضاء اللجنة املركزية 
انتخاب 18 منهم إضافة  هــم 23 عــضــوًا، يتم 
 12 بموافقة  أعــضــاء  أربــعــة  وتعيني  للرئيس، 

عضوًا مركزيا.
ويرى الكاتب واملحلل جهاد حرب في حديٍث لـ 
»العربي الجديد«، أن »النتائج األهم للمؤتمر 
عباس  محمود  الرئيس  تكريس  هــو  السابع 
رئيسا للحركة. وأغلب الشخصيات الجديدة 
فــي اللجنة املــركــزيــة، هــم مــن املقربني لعباس 

وعملوا معه، أو يتفقون مع نهجه السياسي«. 
ويضيف بأن »املؤتمر السابع كــّرس ما نص 
عــلــيــه املــؤتــمــر الـــســـادس فـــي عــــام 2009، بــأن 
زمام  يمسك  نظام جمهوري،  في  ملك  عباس 
السلطة  الثالث،  األساسية  القيادية  الهيئات 
الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وحركة فتح«.

ــرار وهـــي عضو  مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــبــر هــيــثــم عــ
ــوري ســــابــــق، وإحـــــــدى املـــرشـــحـــات  ــ مــجــلــس ثــ
املركزية  اللجنة  فــي  الــحــظ  يحالفها  لــم  الــتــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأنــه  فـــي تــصــريــحــات لــــ
 1987( األولــى  االنتفاضة  قيادات  إقصاء  »تــّم 
1993(، والــعــمــل الــجــمــاهــيــري. واملــؤتــمــر كــان 
عبارة عن محاكمة لقيادات االنتفاضة األولى 
مثلي أنا، وحسن اشتيوي، وإبراهيم خريشة، 
وســرحــان دويـــكـــات، وبــكــر أبـــو بــكــر«. وتشير 
إلى أن »قيادات الحركة التي فازت تآلفوا على 
أو  برنامج وطني  يتآلفوا على  ولــم  مصالح، 
املركزية  واللجنة  الــحــركــة.  داخـــل  فــي  تجديد 
املــيــدان، بل  لــم تمثل الشباب أو العاملني فــي 
الــواقــع،  ــر  األمـ أي  التقليدية،  الــقــيــادة  كــّرســت 
ــادت تــدويــر نــفــس الــقــيــادات، الرتــيــاحــهــم  ــ وأعـ

لهذه التركيبة«.
وتضيف عرار أن »األمر حصل أيضا بقيادات 
تــاريــخــيــة تـــم تــعــيــيــنــهــا أعـــضـــاء دائـــمـــني في 
أعضاء  ال  الرئيس،  قــال  كما  املركزية،  اللجنة 
شرف كما تردد، وهم سليم الزعنون ومحمد 
القدومي«. ولفتت  )أبــو ماهر( وفــاروق  غنيم 
اليوم األول وانعكس  كــان من  أن »الخلل  إلــى 
بــوجــود مــن 200 إلــى 400 عضو مــؤتــمــر، من 
ووزراء  وســفــراء،  السلطة  فــي  العاملني  كــبــار 
ورجال أمن. هؤالء لم يكتفوا بكونهم أعضاء 
مــؤتــمــر، بــل تــكــالــبــوا عــلــى املــؤتــمــر، ورشــحــوا 

أنــفــســهــم لــلــمــركــزيــة والـــــثـــــوري، مــســتــفــيــديــن 
مــن مــواقــعــهــم كــأصــحــاب قــــرار فــي التوظيف 
ــــوارد الــحــركــة والــســلــطــة«.  والــســيــطــرة عــلــى مـ
وتــوضــح أن »الــخــلــل كـــان مــن لحظة تصميم 
الــعــضــويــة، لكننا قــلــنــا إن ذلـــك ســيــتــعــدل في 
التصويت لكنه لم يتعدل، الخيار الديمقراطي 
الذي ذهبنا إليه لم يكن كافيا في ظل تصميم 

العضوية الحالي«.
النضالية  »الــخــطــوات  إن   

ً
قائلة عـــرار  وتختم 

جيل  نــحــن  نعتبرها  الــحــركــة،  اها 
ّ
تتبن الــتــي 

الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى إقـــنـــاع 
الــشــعــب بــأنــهــا نــضــال ضــد االحـــتـــالل، فهناك 
عــــدم قــنــاعــة بــواقــعــيــتــهــا، وبــالــخــطــوات الــتــي 
تبنتها فــتــح إلنـــهـــاء االحـــتـــالل. ويــمــكــن لــهــذا 
الـــســـبـــب يـــعـــتـــبـــرونـــنـــا مـــتـــطـــرفـــني، ألن نــهــج 
املقاومة الشعبية السلمية املطروح حاليا هو 

نهج مقنن، وبحاجة إلى إعادة النظر«.
بدوره يرى القيادي في الحركة كايد ميعاري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »اللجنة  لـــ فــي حــديــث 
املنتخبة مع حفظ االعتبار ألعضائها الجدد، 
لـــم تــنــجــح عــلــى مـــر ســبــع ســـنـــوات فـــي العمل 
بــروح القيادة املــوحــدة، وكــل منهم كــان يدور 
فــي فــلــك خـــاص بـــه، حــتــى غـــدا كــــوادر الحركة 
الثاني والثالث والرابع عبارة  املستويني  في 
عن زبائن لــدى هــذا القيادي أو ذاك. ومنحت 
ــادات فـــرصـــة لكثير  ــيـ ــقـ بــيــئــة الــتــنــاحــر بـــني الـ
مـــن املــتــســلــقــني، فــرصــة تــبــوء املـــراتـــب العليا 
فـــي الــســلــم الــتــنــظــيــمــي والـــوظـــيـــفـــي مـــن دون 
معيار واضــح سوى مدى الــوالء للقائد. ومن 
املــتــوقــع احـــتـــدام هــــذا الــتــنــاحــر عــنــد اخــتــيــار 
خليفة الرئيس محمود عباس إذا حصل وتم 

مناقشة هذا األمر«.

)Getty/تعرضت األيزيديات في العراق النتهاكات عدة )كريس ماكغراث

أّمن عباس السيطرة حتى المؤتمر المقبل في 2020 )أحمد غربلي/فرانس برس(

لم تنتج انتخابات الحركة أية تغييرات جذرية )عصام الريماوي/األناضول(

الذي  السابع،  »فتح«  حركة  مؤتمر  يكّرس 
الرئيس  نفوذ  األحـــد،  أمــس  أعماله  انتهت 
حزٍب  إلــى  الحركة  وتحّول  عباس،  محمود 
يعتبر  كما  ثــوريــة،  حركة  من  بــدًال  للسلطة، 
في  يــدور  »من  أن  هــؤالء  ويــرى  معارضون. 
الحركة«، خصوصًا  ال  فلك عباس هو من فاز، 

أنه تّم إبعاد عدد من الكوادر المؤثرة فيها

قضية

رسائل ونتائج تكّرس الحركة 
»حزبًا للسلطة«

تم تفتيت تيار البرغوثي 
في »فتح« وعرقلة 

وصوله للمركزية

المؤتمر كان عبارة 
عن محاكمة لقيادات 

االنتفاضة األولى

استراتيجية إيران 
تتضمن تأمين مناطق 

في العراق وسورية

غاب قطاع غزة عن 
المشهد الجديد لحركة 

»فتح« بعد انتخابات 
لجنتها المركزية التي 

وصل إليها واحد فقط 
مقيم بالقطاع، ما 

أسقط اآلمال بتغييرات 
جوهرية

باتت سنجار العراقية في 
قلب عاصفة التغيير 

الديمغرافي عقب 
معلومات عن محاولة 

منع عودة السكان 
األيزيديين إلى المدينة 

والقرى المحيطة

طليعة  )الصورة(  البرغوثي  مروان  األسير  الفتحاوي  القيادي  تصّدر 
المركزية لحركة »فتح«، بعد حصوله على  اللجنة  الفائزين بعضوية 
70 في المائة من أصوات أعضاء 
ــســابــع. ولــم  مــؤتــمــر الــحــركــة ال
للبرغوثي  الـــ14  السنوات  تمنع 
انتخابه.  االحتالل، من  في سجون 
ــدوى، في  واعــتــبــرت زوجــتــه فـ
ــرس«  ــس ب ــران ــٍث لــوكــالــة »ف حــدي
إفــشــال  نــجــح فــي  »مـــــروان  أن 
إلسكاته  اإلســرائــيــلــي  المخطط 
السياسة  وعن  الشارع  عن  وعزله 

الفلسطينية«.

أغلبية ساحقة لمروان البرغوثي

العراق: سنجار تدخل عاصفة التغيير الديمغرافي
خاص

متابعة
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قمة »التعاون« بمشاركة ماي

67
سياسة

  شرق
      غرب

نتنياهو يريد تأجيل
إخالء مستوطنة عمونا

اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أعلن 
ــــورة(، أن  ــــصـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو )الـ
ــن املــحــكــمــة  ــ الـــحـــكـــومـــة ســـتـــطـــلـــب مـ
ــة تـــأجـــيـــل مـــوعـــد هـــدم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
وإخـــــاء مــســتــوطــنــة عــمــونــا ثــاثــن 
يومًا إضافيًا، مــن أجــل إعـــداد مباٍن 
سكنية بديلة للمستوطنن. ويأتي 
إعــــان نــتــنــيــاهــو بــعــد أن فــشــل لقاء 
عقده السبت مع زعيم حزب »البيت 
الـــيـــهـــودي«، نــفــتــالــي بــيــنــت، بــشــأن 
مـــواصـــلـــة تـــشـــريـــع قــــانــــون تــســويــة 

مستوطنة عمونا. 
)العربي الجديد(

شركة أحواض سفن
إماراتية تصنع سفنًا 

إلسرائيل
قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
في تقرير لها أمس األحد، إن السفن 
الــحــربــيــة »ســاعــر« الــتــي سيحصل 
بعد  عليها  اإلســرائــيــلــي  االحـــتـــال 
الــصــفــقــة الــتــي أبــرمــهــا مــع الــشــركــة 
ــنــــكــــروب«، ســيــتــم  ــيــــســ ــة »تــ ــيــ ــانــ األملــ
تصنيع أجــزاء منها من قبل شركة 
ــــواض ســفــن إمــاراتــيــة-لــبــنــانــيــة  أحــ
ــبـــي مــــار«،  مــشــتــركــة تـــدعـــى »أبـــوظـ
وهـــي مــن شــركــات أحــــواض السفن 
الخليج ويديرها رجل  الكبيرة في 
ــال الــلــبــنــانــي اســكــنــدر صــفــا.  ــمـ األعـ
ــفــــا 30 فـــــي املـــــائـــــة مــن  ــلــــك صــ ويــــمــ
األسهم، فيما تتبع 70 في املائة من 
»العن«  ملجموعة  املتبقية  األسهم 

من أبوظبي.
)العربي الجديد(

فنلندا: اغتيال رئيسة 
مجلس بلدي وصحافيتين
ــة الــفــنــلــنــديــة أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـ
بلدية  مجلس  رئــيــســة  مقتل  األحـــد 
ــدود  ــحــ ــرا، الــــواقــــعــــة قــــــرب الــ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ايـ
الديمقراطية  االشتراكية  الروسية، 
تــيــنــا فــيــلــن يــابــيــنــن، وصــحــافــيــتــن 
ــالــــرصــــاص أثــــنــــاء خـــروجـــهـــن مــن  بــ
أحد املطاعم مساء السبت. وكشفت 
نــفــذ  الــــــــــذي  املــــســــلــــح  أن  ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
الجريمة كان قد دين في السابق في 
أعمال عنف. وأضافت أن املوقوف لم 
يظهر بــوضــوح دوافــعــه وقــد يكون 

اختار ضحاياه صدفة.
)فرانس برس(

بترايوس مستعد لتولي 
الخارجية األميركية

ــق لــــوكــــالــــة  ــ ــابــ ــ ــســ ــ أعــــــلــــــن املـــــــديـــــــر الــ
االســتــخــبــارات املــركــزيــة األمــيــركــيــة 
الـــــجـــــنـــــرال ديـــفـــيـــد  إيـــــــــه(  )ســـــــي آي 
بــتــرايــوس )الـــصـــورة(، فــي تصريح 
لــتــلــفــزيــون »إيــــه بــي ســــي«، أنـــه دفــع 
ــاء الـــتـــي ارتــكــبــهــا قبل  ــطــ ثــمــن األخــ
اليوم  خمس سنوات، وهو مستعد 
إدارة  فـــي  الــخــارجــيــة  وزارة  لــتــولــي 
وفي  ترامب.  دونالد  املقبل  الرئيس 
»أسوشييتد  وكالة  أفــادت  السياق، 
برس« أن ترامب استبعد من قائمة 
رومني  ميت  للخارجية،  املرشحن 
إلى  لفتت  فيما  جــولــيــانــي،  ورودي 
ــة يــوتــا  ــابـــق لــــواليــ ــم الـــسـ ــاكـ أن الـــحـ
بات  هانتسمان،  جــون  الــجــمــهــوري 

مرشحًا لهذا املنصب.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

إيطاليا تحسم مصير 
اإلصالحات

ــون  ــيــ ــالــ ــطــ ــــون اإليــ ــبـ ــ ــــاخـ ــنـ ــ تــــــوّجــــــه الـ
أمــس األحـــد إلــى صــنــاديــق االقــتــراع 
لـــــــإدالء بـــأصـــواتـــهـــم فــــي اســتــفــتــاء 
حول تعديات دستورية اقترحتها 
أحــــــزاب »يـــســـار الــــوســــط«، وتــهــدف 
إلـــــى تــقــلــيــص صـــاحـــيـــات مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، وتـــدعـــيـــم ســلــطــة مجلس 
ــلــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــواب. وأعــ ــ ــنـ ــ الـ
ــنـــزي أنــــه ســيــســتــقــيــل إذا  مــاتــيــو ريـ
ــــي غــيــاب  ُرفــــضــــت اإلصـــــاحـــــات. وفـ
ــــل واضــــــــــح، تـــثـــيـــر االســـتـــقـــالـــة  ــديـ ــ بـ
مخاوف من أن تصبح السلطة بعد 
انتخابات مبكرة، في يد اليمينين، 

وخصوصًا حركة »5 نجوم«.
)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

تيريزا  البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة  تــشــارك 
ماي، في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ37، 
والتي تنعقد في العاصمة البحرينية املنامة 
غدًا الثاثاء وبعد غد األربعاء، وذلك في أول 
زيــــارة لــهــا إلـــى منطقة الــشــرق األوســــط بعد 
في  البريطانية  الحكومة  رئــاســة  استامها 
ماي  زيـــارة  وتكتسب  املــاضــي.  يوليو/تموز 
ومشاركتها في هذه القمة أبعادًا استثنائية، 
ــا عـــلـــى تــعــزيــز  ــيـ ــانـ وتـــعـــكـــس حــــــرص بـــريـــطـ
الخليج. وتكرس  مــع دول  الــشــامــل  الــتــعــاون 
واألمني حيال تحديات  السياسي  التنسيق 
منطقة الشرق األوسط من اليمن إلى سورية، 
مرورًا بالعراق، وهي تحديات تفرض نفسها 
الــحــكــومــات الخليجية  بــقــوة عــلــى أجـــنـــدات 

والحكومات الغربية.
البريطانية  الحكومة  باسم  املتحدث  وأعلن 
لـــشـــؤون الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
فــي تصريح صحافي أمس  إدويـــن ســمــوأل، 
األحــــــــد، أن مــــشــــاركــــة مــــــاي فــــي هــــــذه الــقــمــة 
الــخــلــيــجــيــة »تــــؤكــــد أن انــــخــــراط بــريــطــانــيــا 
ودورهــا الفاعل في املنطقة ال يزال قويًا ولم 
االتحاد  الخروج من  بالتصويت على  يتأثر 
األوروبي، كما تظهر أن العاقات البريطانية-
الخليجية كانت قوية في املاضي، وستبقى 
أنــه »مما ال  «. وأضـــاف 

ً
اآلن ومستقبا كذلك 

شك فيه أن قرار ماي أن تكون الزيارة األولى 
لها إلى منطقة الشرق األوسط زيارة للخليج 

ومــشــاركــة فــي أعــمــال الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، هو 
رسالة بريطانية قوية بأن لندن ال تنسحب 
مـــن الـــعـــالـــم، وخــصــوصــًا املــنــطــقــة، بـــل تــعــزز 
تعني  كما  والــشــركــاء،  الحلفاء  مــع  عاقاتها 
ــاء دول الــخــلــيــج أولـــويـــة بـــارزة  ــ أن أمـــن ورخـ
ــال: »عــاقــاتــنــا  ــ لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة«. وقــ
تتعّدى املصالح االقتصادية والتجارية إلى 
استراتيجية وشــراكــات في مختلف  عاقات 

املجاالت«.
ووجــهــت مــاي رســالــة إلــى قــادة دول الخليج 
الوضع في  أنها ستبحث معهم  فيها  أكــدت 
اليمن وسورية والعاقات مع إيران. وأعربت 
عن أملها في أن تساهم الزيارة »ببدء فصل 
ــات بــــن املــمــلــكــة املــتــحــدة  ــعـــاقـ جـــديـــد فــــي الـ
ــلـــيـــج« عـــلـــى أســـــــاس »شــــراكــــة  ومـــنـــطـــقـــة الـــخـ
اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة تــمــكــنــنــا مـــن اغــتــنــام 
الــفــرص معًا إلــى األمـــام وضــمــان أمــن ورخــاء 

شعبنا«، بحسب رسالة ماي.
ــان مــلــك الــبــحــريــن، حــمــد بـــن عــيــســى آل  ــ وكـ
خــلــيــفــة، قـــد وّجـــــه دعـــــوة رســمــيــة لــرئــيــســة 
ــور الـــقـــمـــة  ــحــــضــ ــيــــة لــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــــــــــــــوزراء الــ
الــخــلــيــجــيــة كــضــيــفــة شـــــــرف، وذلـــــــك خـــال 
 26 فــي  البريطانية  العاصمة  فــي  لقائمها 
وتــعــتــبــر  املــــاضــــي.  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
مـــاي ثــانــي زعــيــم أوروبـــــي يــشــارك فــي قمة 
الفرنسي،  الرئيس  مشاركة  بعد  خليجية، 
 ضيف 

ّ
فرانسوا هوالند، الــذي سبق أن حل

شرف على القمة التشاورية في الرياض في 
شهر مايو/ أيار 2015.

طهران ـ العربي الجديد

املتحدة تمديد  الواليات  األحــد، بقرار  اإليراني حسن روحاني، أمس  الرئيس  نــّدد 
العقوبات على بــاده، مؤكدًا أن باده سترد بالطريقة املناسبة على خرق االتفاق 
النووي. وأوضح روحاني، في كلمة أمام مجلس الشوري اإلسامي، أن كل تقارير 
الــتــزمــت بتعهداتها فــي االتــفــاق  الــذريــة أثبتت أن طــهــران  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
النووي، مشيرًا إلى أن »باده لم ولن تنتهك االتفاق، لكن طهران لن تتحمل خرقه من 
قبل الواليات املتحدة األميركية أو من قبل أي طرف من السداسية الدولية، وسترد 
الرئيس  أنه على  األمــر«، حسب تعبيره. واعتبر روحاني  املناسبة على  بالطريقة 
األميركي باراك أوباما االستفادة من صاحياته، وعليه أن يقف بوجه تطبيق قرار 
مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن دخول القرار حيز التنفيذ العملي بتوقيع 

أوباما سيستدعي »ردًا حاسمًا«.
وفي السياق، أصدر 264 نائبًا إيرانيًا بيانًا أمس األحد طالبوا فيه الحكومة باتخاذ 
رد فعل سريع وقاطع إزاء موافقة مجلس الشيوخ األميركي على تمديد العقوبات 
لعشر ســنــوات أخــــرى. وأفــــاد الــبــيــان بــأنــه يتعن عــلــى الــحــكــومــة أن تــقــدم للبرملان 
اتها املرتقبة لينظر النواب بأمرها، كما على لجنة األمن القومي والسياسات  إجراء

الخارجية البرملانية املشرفة على تطبيق االتفاق أن تراقب التطورات.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــس األحــــــد أعــــمــــال مــنــتــدى  ــوم أمـ ــ ــلـــت يـ تـــواصـ
ــرة الـــعـــربـــيـــة فــي  ــزيــ ــجــ دراســـــــــات الـــخـــلـــيـــج والــ
ــة، والــتــي تطرقت  دورتــــه الــثــالــثــة، فــي الـــدوحـ
إلى موضوعن أساسين، األول حول التنوع 
ــادي وخـــطـــط الــتــنــمــيــة الــخــلــيــجــيــة،  ــتــــصــ االقــ
ــة وأثـــــر  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــــي حـــــــول الـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
استقرار  على  واإلقليمية  العاملية  التحديات 
املــنــطــقــة. وانــعــقــدت ثـــاث جــلــســات سياسية 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  تـــنـــاولـــت »دول مــجــلــس 
السياسي«،  واالســتــقــرار  األمنية  والتحديات 
»السياسة السعودية والتحديات اإلقليمية«، 

و«العاقات الخليجية األميركية«.
ــدأ مـــؤســـس املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــعــاقــات  ــ وبــ
جون  التنفيذي،  رئيسه  الــعــربــيــة،  األمــيــركــيــة 
ديوك أنطوني، مداخلته عن مستقبل العاقات 
الخليجية األميركية، بالتعليق على انتصار 
دونـــالـــد تـــرامـــب بــرئــاســة الــــواليــــات املــتــحــدة، 
معتبرًا أن ذلك يؤكد »أن كل شيء ممكن«، في 
إشـــارة إلــى فــوز تــرامــب املــفــاجــئ »عــلــى الرغم 
من فوز هياري كلينتون بالتصويت العام«. 
في  الخبرة  بـ«عديم  ترامب  أنطوني  ووصــف 
العاقات الدولية«، ما يفتح الباب أمام وقوع 
املفاجآت، بحسب قوله. وأكــد وجــود مصالح 
أميركية في املنطقة على أساس »عاقات بن 
دول مستقلة ودول ذات سيادة« ال من خال 
عـــاقـــات هــيــمــنــة كــمــا فـــي الـــســـابـــق. وأضــــاف 
ــقـــرار لــم يــعــد يــتــخــذ نــيــابــة عــن املنطقة  أن »الـ
فــي لـــنـــدن«، مــعــتــبــرًا أن الــعــاقــات األمــيــركــيــة-
الــخــلــيــجــيــة مــتــداخــلــة وعــمــيــقــة بــحــيــث يــســاء 

فــهــمــهــا مــــن الـــبـــعـــض »عـــنـــدمـــا يــشــكــكــون فــي 
إمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا«. وأشــــار إلـــى الــعــاقــات 

التجارية والعسكرية التاريخية.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ العاقات الدولية 
ــي جـــامـــعـــة الــــكــــويــــت، عـــبـــدالـــلـــه الـــشـــايـــجـــي،  فــ
صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــمــا سيفعله تـــرامـــب. وقـــال 
»ال أحد يعرف ترامب، الرجل ال يملك مواقف 

سياسية سابقة، وال يفهمه أحد«، الفتًا إلى أن 
لخططه  تفاصيل  يطرح  لم  املنتخب  الرئيس 
حــال دخــولــه البيت األبــيــض. ورأى أن ترامب 
يصل إلى السلطة في وقت يمر فيه العالم في 
حالة شعبوية، تظهر مامحها في املوقف من 

العوملة والتجارة الحرة، بحسب تعبيره.
ــــي حــقــبــة  ــا نـــعـــيـــش فـ ــ ــنـ ــ ــجـــي »إنـ ــايـ ــشـ وقـــــــال الـ

التعاون  مجلس  دول  أصبحت  إذ  الــخــلــيــج«، 
الخليجي بــعــد ضــعــف مــصــر والــتــغــيــرات في 
ســـوريـــة، »قــــوة إقليمية وشــــرق أوســطــيــة في 
الـــنـــظـــام الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي«. وتـــحـــدث عن 
واملتمثل  والخليجي  العربي  األمــن  تهديدات 
في »املشروع اإليراني واملشروع اإلسرائيلي«. 
لـــن تــقــوم بــدخــات  ــــاف أن إدارة تـــرامـــب  وأضـ
مستقبلية في املنطقة، معتبرًا أن هذه اإلدارة 
واملـــــــــزاج الـــشـــعـــبـــي »ال يـــســـمـــحـــان بــتــدخــات 
كما  أنــه  وتــابــع  املنطقة«.  فــي  كبيرة  أميركية 
كانت دول الخليج ال تعتمد على إدارة الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا، فــإن »أميركا فــي عهد ترمب ال 
لكنه  أوبـــامـــا«.  إدارة  مــن  أكــثــر  عليها  ُيعتمد 
أكــد أن الــواليــات املتحدة فــي صــدد »إضعاف 
عن  الــنــاتــجــة  نجاحاتها  مــن  والتقليل  إيــــران 
االتفاق النووي«. وأشار إلى أن ترامب سيعيد 
التفاوض مع إيــران بعدما كان تحدث سابقًا 

عن »تمزيق االتفاق النووي«.
وفي السياق االقتصادي، عقدت ثاث جلسات 
في  االقتصادي  التنوع  »استراتيجيات  حول 
دول الخليج العربية والعوامل املؤثرة فيها« 
و«متطلبات التنوع االقتصادي في السعودية 

وتجارب  »خــبــرات  حــول  وكذلك  وتحدياتها« 
ألقى  كما  االقــتــصــادي«.  التنوع  فــي  خليجية 
ــي بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة،  ــقــــيــــادي الـــســـابـــق فــ الــ
عــبــدالــعــزيــز بـــن نــاصــر آل خــلــيــفــة، مــحــاضــرة 
الــتــنــويــع  فـــي  للتنمية  قــطــر  بــنــك  »دور  حـــول 

االقتصادي«.
وطرح مدير مركز الخليج والجزيرة العربية 
ــاع  ــمــ ــتــ ــاذ االجــ ــ ــتــ ــ ــة الـــــكـــــويـــــت، أســ ــعــ ــامــ ــــي جــ فــ
السياسي، محمد الرميحي، عدة معوقات أمام 
خطط التنمية الخليجية، والتي تضمنت »أن 
الخطط ال تعتمد على معلومات دقيقة« كما 
أنها »لم تطرح للتباحث مع الناس«. واعتبر 
أن  تتجاهل  الخليجية  التنموية  الخطط  أن 
»التطور االجتماعي والسياسي مهم للتطوير 
التطور  الــبــديــل عــن  أن  االقــتــصــادي«، معتبرًا 
الـــســـيـــاســـي ســـيـــكـــون »إحـــــــال األمــــــن الــصــلــب 
محل األمن الناعم« السائد حاليًا. وأشار إلى 
اجتماعي  »عقد  إلــى  بحاجة  الخليج  دول  أن 

جديد« وترسيخ للمشاركة الشعبية.
ـــر الــكــويــتــي  ــه، انـــتـــقـــد الــــوزيـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
ــابـــق الــــــذي تـــولـــى عـــــدة حـــقـــائـــب وزاريــــــة  الـــسـ
علي  والــتــخــطــيــط،  ــة  ــ اإلداريـ بالتنمية  تتعلق 
الــزمــيــع، االعــتــمــاد عــلــى شـــركـــات اســتــشــاريــة 
غــربــيــة لـــوضـــع خــطــط الــتــنــمــيــة فـــي الــخــلــيــج. 
الذي  وحــذر من تحول »االنفجار االجتماعي 
نشهده اآلن في الخليج إلى انفجار سياسي«، 
مــعــتــبــرًا أن إقـــامـــة »مــؤســســات وطــنــيــة تمثل 
األمـــة وعـــدم فــصــل اإلصــــاح االقــتــصــادي عن 
لنجاح  السبيل  هــو  السياسية«  اإلصــاحــات 
مكتسبات  على  والحفاظ  التنموية،  الخطط 

دول الخليج.

تمرر االستخبارات 
مشاريع القوانين عبر 

نواب من األغلبية

قام جهاز االستخبارات 
بدور محوري في 

تشكيل البرلمان الحالي

مصر

التشريعات اإلعالمية 
بقبضة االستخبارات

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــف مــصــدر مــطــلــع فـــي مجلس 
أن تشريعات  عن  املصري  النواب 
تنظيم شؤون الصحافة واإلعام 
روجعت، على مدار ثاثة أسابيع ماضية، في 
االستخبارات  لجهاز  تابعة  قانونية  وحــدة 
تــعــديــات موسعة  دخـــلـــت عليها 

ُ
وأ الــعــامــة، 

قــبــل إرســــــال مـــشـــروع وحـــيـــد مــقــتــصــر على 
عن  واإلعامية،  الصحافية  الهيئات  تشكيل 
البرملان. وانتهى  إلــى  الـــوزراء  طريق مجلس 
قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعة 
مــــشــــروع مــــوّحــــد لـــلـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــــام فــي 
الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
ــــداع 16 مــاحــظــة عــلــى مـــــواده، إال أن  بــعــد إيـ
الــقــانــون الــحــكــومــي اخــتــفــى مــنــذ ذلـــك الحن 
عـــن األنــــظــــار، إذ انــتــظــرت الــحــكــومــة انــتــهــاء 
االســتــخــبــارات مــن مــراجــعــتــه. وقـــال املــصــدر، 
في تصريح خــاص، إن وحــدة االستخبارات 
ــواء،  ــ ــلـ ــ تـــخـــضـــع بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر إلشـــــــــراف الـ
الرئيس املصري  مــديــر مكتب  كــامــل،  عــبــاس 
ــي الـــتـــي أعــــدت  ــ ــتـــاح الـــســـيـــســـي، وهـ ــفـ عـــبـــد الـ
قــانــون الجمعيات األهــلــيــة األخــيــر، ومــررتــه 
إلــى »الــنــواب« من خــال القيادي في ائتاف 
الــهــادي القصبي، وأقــره  »دعـــم مــصــر«، عبد 
الـــبـــرملـــان بــصــفــة نــهــائــيــة األســــبــــوع الــفــائــت. 
وأضاف املصدر، أن هناك مجموعة من نواب 
ائتاف األغلبية، ُيشكلون حلقة الوصل بن 

القائمة، حــازم  فــي  السابق  الــقــيــادي  شــهــادة 
عبد العظيم. وقبل أن ينعقد مجلس النواب 
املـــصـــري مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، اســتــقــطــبــت 
االستخبارات مستقلن وحزبين لانضمام 
الــذي ُيعّد امتدادًا  إلــى ائتاف »دعــم مصر«، 
ــــذي اســتــحــوذ  لــلــقــائــمــة االســتــخــبــاراتــيــة، والـ
بــواقــع  الـــنـــواب،  مــقــاعــد مجلس  أغلبية  عــلــى 
325 عضوًا من مجموع 595 نائبًا، ونجح في 

تمرير كل القوانن التي قّدمتها الحكومة.

مشروع بديل
ــانـــون تشكيل  ــلـــت الــحــكــومــة مـــشـــروع قـ أرسـ
إلى  منفردًا  واإلعامية،  الصحافية  الهيئات 
الــبــرملــان، مــن دون مــشــروع اإلعــــام املــوحــد، 
أمس  مفاجئ،  بشكل  هيكل،  أســامــة  أعلن  إذ 
األحــــد، عــن عــقــد جلستي اســتــمــاع عاجلتن 
لــرؤســاء تــحــريــر عـــدد مــن الــصــحــف القومية 
والــخــاصــة، وبــعــض اإلعــامــيــن املحسوبن 
وانتابت  الحاكمة.  العسكرية  السلطة  على 
ــاء،  ــيـ ــتـ ــن االسـ نــــــواب لــجــنــة اإلعـــــــام حـــالـــة مــ
ــرســل 

ُ
نتيجة عـــدم اطــاعــهــم عــلــى الــقــانــون امل

د هيكل عدم توزيع نسخ  من الحكومة، وتعمُّ
مـــن الــقــانــون عــلــى أعـــضـــاء الــلــجــنــة قــبــل بــدء 
منهم  لكل  يتسنى  حتى  االستماع،  جلسات 
ــداد مــاحــظــات حـــول مــــواده،  ــ مــراجــعــتــه، وإعـ
ــال الــقــانــون في  إذ عــمــدت الحكومة إلــى إرسـ

ساعة متأخرة من مساء السبت.
واعـــتـــذر نــقــيــب الــصــحــافــيــن، يــحــيــى قـــاش، 
للصحافة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــام  واألمــــن 
ــن عــــــدم حــــضــــور جــلــســة  ــ صــــــاح عـــيـــســـى، عـ
ــاط الــحــكــومــة  ــقـ ــاع، عــلــى خــلــفــيــة إسـ ــمـ ــتـ االسـ
ملـــشـــروع الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة، ووضـــــع قــانــون 
: »ال 

ً
ــب عليه هيكل قــائــا

ّ
بــديــل، وهـــو مــا عــق

ــدم حـــضـــورهـــمـــا، لــن  ــ تــــوجــــد مــشــكــلــة فــــي عــ
أحــدًا للحضور، نحن نستمع لآلراء  نترجى 

االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة واملــجــلــس الــنــيــابــي، 
وُيـــمـــرر مـــن خــالــهــم مــشــاريــع الـــقـــوانـــن، في 
مقدمتهم األمـــن الــعــام لــائــتــاف طــاهــر أبو 
زيــــد، ورئـــيـــس لــجــنــة اإلعـــــام أســـامـــة هــيــكــل، 

ووكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد.
وال ُيعّد جهاز االستخبارات بعيدًا عن املشهد 
الــســيــاســي فــي مــصــر، إذ قـــام بـــدور مــحــوري 
»في  قائمة  ُدشنت  فقد  البرملان،  تشكيل  في 
في  القوائم  مقاعد  بكل  الفائزة  مصر«،  حب 
االستخبارات  مقر  في  األخــيــرة،  االنتخابات 
الــعــامــة بــحــضــور نــجــل الــســيــســي، مــحــمــود، 
أبــو شقة، وفق  القانوني محمد  ومستشاره 

الــقــانــون، قبل التصويت على مـــواده«.  حــول 
وأضاف هيكل، قبل أولى جلسات االستماع، 
إلــى  يــهــدف  الــهــيــئــات أواًل  قــانــون تشكيل  أن 
بن  واملــوازنــة  اإلعامية،  املنظومة  انضباط 
حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر ومــقــتــضــيــات األمـــن 

القومي.
الــبــرملــانــي،  ــال عــضــو تــكــتــل »30-25«  فــيــمــا قـ
الــصــحــافــي أحـــمـــد الــطــنــطــاوي فـــي تــصــريــح 
ـــت عــلــى مــشــروع 

ّ
خـــــاص، إن الــحــكــومــة الـــتـــف

الــلــجــنــة الــوطــنــيــة، وقـــّدمـــت مــشــروعــًا خاصًا 
بتشكيل الــهــيــئــات فــقــط، عــلــى أن تــقــوم هــذه 
الـــهـــيـــئـــات بـــعـــد تــشــكــيــلــهــا بــــإعــــداد مـــشـــروع 
اإلعام املوحد، بهدف إخراج القانون برؤية 
الحكومة، التي سيكون لها اليد الطولى في 

تشكيل الهيئات، وفق املشروع املقّدم.

لجنة شكلية
قبل عامن، تشّكلت »اللجنة الوطنية إلعداد 
تــشــريــعــات الــصــحــافــة واإلعـــــــــام«، وضــّمــت 
مــمــثــلــن عـــن نــقــابــة الــصــحــافــيــن، واملــجــلــس 
في  العاملن  واإلعامين  للصحافة،  األعلى 
العامة  والنقابة  والتلفزيون،  اإلذاعــة  اتحاد 

لــلــعــامــلــن فــي الــطــبــاعــة والــنــشــر، وعــــددًا من 
أساتذة القانون واإلعام، وعقدت نحو مائة 
جلسة انتهت خالها من مشروعي قانونن، 

وسلمتهما إلى الحكومة.
ـــ«املـــشـــروع  بـ ُعـــــرف إعـــامـــيـــًا  ــانـــون األول  ــقـ الـ
املوّحد« لتنظيم شــؤون الصحافة واإلعــام، 
ــل  ــ وشــــمــــل األطــــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــعـــمـــل داخـ
املــؤســســات الــصــحــافــيــة املــمــلــوكــة لــلــدولــة أو 
وآلية تشكيل وتنظيم  الحزبية،  أو  الخاصة 
عمل الهيئات اإلعامية والصحافية الثاث، 
التي نص عليها الدستور، فيما نص اآلخر 
على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. 
ونــص الدستور املصري في مادته رقــم 211 
على تأسيس املجلس األعلى لتنظيم اإلعام، 
املسؤول عن تنظيم شــؤون اإلعــام املسموع 
واملـــرئـــي، والــصــحــافــة املــطــبــوعــة، والــرقــمــيــة، 
وفي املادة 212 على تأسيس الهيئة الوطنية 
املـــؤســـســـات  ــر  وتــــطــــويــ إلدارة  ــافـــة،  ــلـــصـــحـ لـ
الصحافية اململوكة للدولة، وتأسيس الهيئة 
املؤسسات  وتطوير  إلدارة  لإعام  الوطنية 

اإلعامية اململوكة للدولة، وفق املادة 213.
وعــــمــــدت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تـــجـــاهـــل الـــقـــانـــون 

للحريات  السالبة  العقوبات  بإلغاء  الخاص 
الذي وضعته »اللجنة  في جرائم الصحافة، 
ــم 71 من  ــادة رقــ ــ الــوطــنــيــة« اســـتـــنـــادًا إلــــى املــ
الـــدســـتـــور، بــحــســب عــضــو املــجــلــس األعــلــى 
للصحافة، صاح عيسى. وكشف عيسى عن 

ــل الــحــكــومــة والــبــرملــان  أن هــنــاك أجــنــحــة داخـ
والجماعة الصحافية ترى أن »قانون اللجنة 
الوطنية أكثر ديمقراطية مما ينبغي، ويجب 
إدخــــال تــعــديــات مــوســعــة عــلــى نــصــوصــه«. 
وعـــّدلـــت الــحــكــومــة مــشــروع الــقــانــون املــوّحــد 

قــبــل عـــرضـــه عــلــى مــجــلــس الــــدولــــة، فــأصــدر 
كـــل مـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــافــة ونــقــابــة 
الصحافين بيانن في يوليو/تموز املاضي، 
الذي  القانون،  إلــى نصوص  بالعودة  طالبا 
وضــعــتــه الــلــجــنــة بـــالـــتـــوافـــق مـــع الــحــكــومــة، 
املــواد  خصوصًا بعد تعرض عــدد كبير مــن 

للحذف والتعديل، في إطار تقييد الحريات.

الحبس االحتياطي
أدخلت الحكومة تعديات على مواد تشكيل 
املــجــالــس اإلعــامــيــة والــصــحــافــيــة، فوسعت 
ــن نـــفـــوذ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــــي عــمــلــيــة  مــ
اخـــتـــيـــار أعــضــائــهــا عــلــى حـــســـاب الــنــقــابــات 
املــســتــقــلــة، وســمــحــت بــالــحــبــس االحــتــيــاطــي 
لــلــصــحــافــيــن، وحـــذفـــت نــصــًا يــمــنــع تفتيش 
إال في  مــنــازلــهــم،  أو  مــقــار عــمــل الصحافين 
وجود عضو من النيابة العامة. وقال نقيب 
الصحافين، يحيى قاش، إن هناك غموضًا 
حــول قانون الصحافة واإلعـــام املــوّحــد، وال 
يعلم أحد مكانه في ظل إلقاء كل من الحكومة 
ومجلس النواب الكرة في ملعب اآلخر، وعدم 
القانون، داعيًا  إعان موقفهما بشفافية من 

وإطــاع  مـــواده  مناقشة  علنية جلسات  إلــى 
أدخلتها  التي  التعديات  على  الصحافين 
الــحــكــومــة بــعــد انـــتـــهـــاء مــجــلــس الــــدولــــة من 

مراجعته.
ــات، فـــــي نـــقـــابـــة  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــة الــ ــنـ ــجـ وعـــــقـــــدت لـ
ــع بــعــض أعــضــاء  الــصــحــافــيــن، اجــتــمــاعــًا مـ
ــنـــواب مـــن الــصــحــافــيــن، األربـــعـــاء  مــجــلــس الـ
املاضي في مقر النقابة، إلطاع النواب على 
عد من اللجنة الوطنية، والتحذير 

ُ
القانون امل

ــتـــعـــديـــات الـــتـــي أدخـــلـــتـــهـــا الــحــكــومــة  ــن الـ مــ
)االســتــخــبــارات( على الــقــانــون، مــن دون علم 
الــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة أو اإلعــامــيــة. وطــالــب 
كــارم  الــنــقــابــة،  فــي  التشريعات  رئــيــس لجنة 
مــحــمــود، الــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة بــالــتــصــدي 
أطــراف  القانون من  االلتفاف على  ملــحــاوالت 
املتعمد  إليها(، واإلغفال  اإلشــارة  )دون  عدة 
فــي قضايا  الحبس  بــإلــغــاء  املتعلقة  لــلــمــواد 
النشر، مما يعد مخالفة صريحة لنصوص 

الدستور.
وقــال عضو بــارز في اللجنة العامة للبرملان 
الــدولــة قسم  إن مجلس  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
ــــى مــــشــــروعــــن، أولـــهـــمـــا خـــاص  ــانــــون إلــ ــقــ الــ
بــالــتــنــظــيــم املـــؤســـســـي لــلــصــحــافــة واإلعـــــام 
بتنظيم  متعلق  والثاني  الهيئات(،  )تشكيل 
ــــام، الــتــزامــًا بــاملــواد  شـــؤون الــصــحــافــة واإلعـ
الــدســتــوريــة املــنــظــمــة، ولــضــمــان عـــدم الطعن 
ــًا. وأضـــــــاف عــضــو  ــقــ ــتـــه الحــ ــتـــوريـ بـــعـــدم دسـ
الـــلـــجـــنـــة أن الـــصـــحـــافـــي، مــصــطــفــى بـــكـــري، 
)محسوب على الدائرة االستخباراتية( يقود 
ــل لــجــنــة اإلعــــــام لــفــصــل قــوانــن  ــ جــبــهــة داخـ
الثاث عن مشروع اإلعــام املوحد،  الهيئات 
بعد تعثر محاوالته السابقة إلدخال تعديل 
على املادة 68 بقانون تنظيم الصحافة، ملنح 
رئيس الجمهورية سلطة اإلطاحة بالتشكيل 
الحالي للمجلس األعلى للصحافة. ويستند 
أن  إلــى  اللجنة  بأعضاء  اتصاالته  في  بكري 
الدستور نص على أخذ رأي الهيئات الثاث 
في قوانن اإلعام، واللوائح املتعلقة بمجال 
أعــمــالــهــا، مــمــا يــســتــدعــي ضــــرورة تشكيلها 
أواًل، ومــنــح صــاحــيــات اخــتــيــار أعــضــائــهــا 
إلى السيسي، حتى ال تأخذ وقتا مطواًل في 
عطل إصدار املشروع املوحد، 

ُ
مناقشاتها، وت
بحسب املصدر.

ــل لـــجـــنـــة اإلعـــــــــام فــي  ــيــ ــــن جـــهـــتـــه، أقــــــر وكــ مـ
الــبــرملــان، جــال عـــوارة، بــوجــود اتــجــاه غالب 
داخـــل اللجنة بــشــأن إعـــداد قــوانــن الهيئات 
ــانــــون تــنــظــيــم  قـــبـــل الــــشــــروع فــــي مــنــاقــشــة قــ
الصحافة واإلعــام، والذي لم ُيرسل بعد من 
الحكومة إلى البرملان، ولو وديًا، على الرغم 
مـــن أن عـــامـــل الـــوقـــت لـــه أهــمــيــتــه فـــي ســرعــة 
جلسات  من  عــدد  وتنظيم  القانون،  مناقشة 
املجتمعي مع املختصن قبل طرحه  الحوار 
لــلــتــصــويــت الـــنـــهـــائـــي. وأضـــــــاف عـــــــوارة فــي 
تــصــريــح خـــاص، أن الــقــانــون ســيــعــالــج كافة 
األزمــات املزمنة لإعام املصري، وتصحيح 
املــســار الــفــوضــوي الـــذي سلكه اإلعـــام عقب 
 ،2011 يناير  مــن  والعشرين  الــخــامــس  ثـــورة 
مؤكدًا أن تأخر إصدار التشريعات اإلعامية 
لــه تــداعــيــات خــطــرة عــلــى األمـــن الــقــومــي، في 
ظل تعرض الباد لهجمة شرسة في وسائل 
اإلعــــام الــغــربــي. فيما أعــلــن وكــيــل الــبــرملــان، 
الـــســـيـــد الـــشـــريـــف، أن »املـــجـــلـــس عــــــازم عــلــى 
االنعقاد  دور  فــي  اإلعـــام  ــدار تشريعات  إصـ
الحالي، ملواجهة الفوضى اإلعامية، وعاج 
الخلل في املنظومة، بحيث ُيراعي مقتضيات 
الذي  املصطلح  وهــو  للباد«،  القومي  األمــن 
كــرره رئيس البرملان، علي عبد العال، وعدد 
الــنــواب خــال جلسة تمرير قانون  كبير مــن 

الجمعيات األهلية.

ساعية  ــظــام  ــن ال أجــهــزة  ــدو  ــب ت
لــمــصــادرة الــحــريــات عــبــر قــانــون 
وأجاز  واإلعالم.  الصحافة  تنظيم 
القانون للمجلس األعلى للصحافة 
أو  صحف  أو  مطبوعات  منع 
جرى  أو  صــدرت  إعالمية  مــواد 
إلى  الدخول  من  الخارج  من  بثها 
القومي«،  األمن  »العتبارات  مصر 
السلم  »تكدير  شأنها  من  التي  أو 
الكراهية  على  الحض  أو  العام، 
مصطلحات  وهــي  والــتــمــيــيــز«، 
تناول  حظر  اشترط  كما  مطاطة. 
على  التحقيق  سلطات  تتواله  ما 
نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم 
التحقيق، وجواز حبس الصحافي 
المتعلقة  الجرائم  في  احتياطيًا 
التمييز  أو  العنف،  على  بالتحريض 
في  الطعن  أو  المواطنين،  بين 

أعراض األفراد.

أساليب عدة 
للضغط

الجهاز يتحكم بتنظيم 
شؤون الصحافة 

من تظاهرة أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة أخيرًا )محمد الشاهد/فرانس برس(

تمت مناقشة موضوع التنوع االقتصادي وخطط التنمية الخليجية )معتصم عبدو(

روحاني: إيران لن تتحمل خرق االتفاق النووي )فاطمة براهيمي/األناضول(

مرّت الصحافة المصرية بعدد من األزمات المتتالية أخيرًا، بدأت باقتحام 
نقيب  بحبس  حكم  وإصــدار  الماضي،  مايو/أيار  في  النقابة  مقر  األمن 
)الصورة(  قالش  يحيى  الصحافيين 
النقابة،  ــام  ع وسكرتير  ووكــيــلــه 
ــوى إيـــوائـــهـــم مــطــلــوبــيــن  ــدعـ بـ
صحٍف  تسريح  عن  فضًال  للعدالة، 
الصحافيين،  ــن  م كــبــيــرة  أعــــدادًا 
العشرات. وجاءت  واعتقال وحبس 
الورقية  الطباعة  أسعار  زيادة  أزمة 
الدوالر  ارتفاع سعر  نتيجة  للصحف، 
من  مــزيــدًا  لتُلقي  الجنيه،  مقابل 
األعباء على المؤسسات الصحافية.

أزمات متعاقبة

المصرية  االستخبارات  جهاز  تدّخل  يتوقف  ال 
وصل  بل  البالد،  في  السياسي  المشهد  على 
بمراجعة  الــجــهــاز  قــيــام  مــع  ــالم،  ــ اإلع ــى  إل

عليها،  تعديالت  ــال  وإدخ اإلعــالم  تشريعات 
تشكيل  على  مقتصر  مــشــروع  إرســـال  قبل 
الهيئات الصحافية واإلعالمية، عبر الحكومة 

إلى البرلمان. هذا القانون القى اعتراضات، إذ 
الطولى  اليد  للحكومة بموجبه  إنه سيكون 
في تشكيل هذه الهيئات، بعدما تم إسقاط 

الوطنية  اللجنة  قّدمته  الــذي  الــمــشــروع 
المختصة والذي ُعرف بـ«المشروع الموّحد« 

لتنظيم شؤون الصحافة واإلعالم
خاص

النص على حبس 
الصحافيين وتفتيشهم

تقريرالحدثتقرير

يتخّوف 
الصحافيون 

من إقرار 
قانون يقيّد 

الحريات 
)محمد 

الراعي/
األناضول(

دعوات إلى »عقد 
اجتماعي جديد« وترسيخ 

المشاركة الشعبية
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تعيينات عسكرية للتهدئة مع الهند

األولويات 
الباكستانية تتبّدل

قلق إسرائيلي من اليهود األميركيين

بوتين يدافع عن ترامب

نحو مليون جندي 
من الجيش الهندي 

تحّصنوا في كشمير

كابول ـ صبغة اهلل صابر

فـــي خــضــم الـــتـــطـــورات الــداخــلــيــة 
 الــتــصــعــيــد 

ّ
ــل ــ ــــي ظــ املــــتــــعــــددة، وفــ

املــــــــــتــــــــــواصــــــــــل عـــــــلـــــــى الـــــــــحـــــــــدود 
ــد، قـــــــررت الــحــكــومــة  ــنــ ــهــ ــان والــ ــتـ ــاكـــسـ بــــن بـ
الباكستانية عدم تمديد والية قائد الجيش 
الباكستاني السابق الجنرال راحيل شريف، 
لــه، وهو  الــجــنــرال قمر بــاجــوه خلفًا  وعّينت 
ــعــــروف فــــي أوســـــــاط الـــجـــيـــش والــحــكــومــة  مــ
وحــتــى وســـائـــل اإلعـــــام الــبــاكــســتــانــيــة بــأنــه 
اها 

ّ
ال يــحــب الــســيــاســات املــتــشــددة الــتــي تبن

شريف. وشّكل تعين باجوه، من بن خمسة 
أنه  علمًا  للباكستانين،  مــفــاجــأة  جــنــراالت، 
كان يسبقه جنراالن بحسب األقدمية. وعلى 
الرغم من تعدد تفسيرات هذه الخطوة، إال أن 
األكثر ترجيحًا فيها هو أن الحكومة لم تكن 
راضية على قرارات قائد الجيش السابق، وال 
وأيــًا  واملنطقة.  بأفغانستان  املتعلقة  سيما 
كان السبب وراء قرار الحكومة بعدم تمديد 
واليــة شريف قــائــدًا للجيش، على الــرغــم من 
ــر الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة  ــيـ مــــحــــاوالت األخـ
للتمديد، إال أن كثرًا يرون أن الحكومة راغبة 
خذ 

ُ
فــي تغيير الــســيــاســات الــحــالــيــة، لــذلــك ات

قرار تعين باجوه.
قــائــد الجيش  وثــمــة مــلــفــات ســاخــنــة تنتظر 
الجديد، وأبرزها األمن الداخلي، الذي تهدده 
انفصالية  وجــمــاعــات  املــســلــحــة  الــجــمــاعــات 

الــهــنــد، فــي ظــل اســتــمــرار الهجمات املسلحة 
الــتــي تستهدف مــواقــع عسكرية هــنــديــة، في 
 اتــهــام نــيــودلــهــي إلســـام أبـــاد بــالــوقــوف 

ّ
ظـــل

ــع املـــــأســـــاوي فــي  خــلــفــهــا، عـــلـــى وقـــــع الــــوضــ
إقليم كشمير، خصوصًا  الهندي من  الشطر 
أن باكستان أعلنت مرارًا وقوفها إلى جانب 

الشعب الكشميري حتى حصوله على حقه، 
ال بـــل تـــواكـــب الــقــضــيــة فـــي جــمــيــع املــحــافــل 

الدولية.
أمـــنـــيـــًا، وفــــي أحـــــدث الـــتـــطـــورات فـــي الــهــنــد، 
استهدف انتحاريون قاعدة عسكرية هندية 
في منطقة ناكروتا، في 29 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي املـــاضـــي فـــي إقــلــيــم كــشــمــيــر، مـــا أدى 
إلى مقتل سبعة جنود من الجيش الهندي، 
بينهم ضابطان. وأكدت الحكومة الهندية أن 
»باكستان هي التي تقف وراء هذه الهجمات، 
ــتـــي تــتــخــذ مــن  وأن الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة الـ
املناطق الباكستانية مقرًا لها هي التي تنفذ 

مثل هذه الهجمات«.
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ بــــــــــدوره، ذكــــــر املــــتــــحــــدث بــ

نوفمبر   30 فــي  زكــريــا  نفيس  الباكستانية 
املاضي، أن »نحو مليون جندي من الجيش 
الــهــنــدي تــحــّصــنــوا فـــي إقــلــيــم كــشــمــيــر، على 
ظات باكستان. وإن ما يجري 

ّ
الرغم من تحف

من ظلم في كشمير على يد الجيش الهندي، 
ال تــقــبــلــه بــاكــســتــان، الـــتـــي تــطــالــب املــجــتــمــع 
الدولي بممارسة الضغوط على الهند ألجل 

الحفاظ على حياة الكشميرين العزل«.
بــالــتــالــي، فــإنــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد قــائــد 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي الــجــديــد والــخــارجــيــة 
الباكستانية العمل من أجل تحسن الوضع 
مـــع الــهــنــد، إال أن األمــــر يــبــدو بــعــيــد املــنــال، 
والهجمات  فــي كشمير  الــوضــع  إلــى  بالنظر 

املسلحة داخل الهند.

8
سياسة

يوحي تعيين قمر باجوه 
لقيادة الجيش الباكستاني 

خلفًا للجنرال راحيل 
شريف، ليونة في سياق 

العالقات الباكستانية ـ 
الهندية ورغبة بالتهدئة

)Getty/من تظاهرة ليهود أميركيين ضد ترامب )درو أنغرير

)Getty( يبدو أن بنس سيكون مكلفًا باحتواء أخطاء ترامب

الجيش الباكستاني يواصل عملياته ضد المسلحين )فرانس برس(

صالح النعامي

حذرت أوساط إسرائيلية ويهودية أميركية 
الحاد«  »االستقطاب  تداعيات  خطورة  من 
ــل الــجــالــيــات الــيــهــوديــة فـــي الـــواليـــات  ــ داخـ
الرئاسية  االنتخابات  أعــقــاب  فــي  املــتــحــدة، 
وفـــوز املــرشــح الــجــمــهــوري، دونــالــد تــرامــب، 
مشيرة إلى أن هذا االستقطاب سيقلص من 
قدرة إسرائيل على االستفادة من الحضور 
ــا فــي  ــهـ ــالـــحـ ــودي فـــــي تـــحـــقـــيـــق مـــصـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الــواليــات املتحدة. وفــي الوقت ذاتــه حذرت 
اإلسرائيلية  اليمينية  األوســـاط  مــن  املــزيــد 
مـــن »خــــطــــورة« اصـــطـــفـــاف مــعــظــم الــيــهــود 
األميركين ضد ترامب، ومسارعة عدد من 
العرقية  األقليات  مع  التنسيق  إلى  قادتهم 
واملسلمن في العمل ضد الرئيس األميركي 

املنتخب.
ونقل موقع صحيفة »يسرائيل هيوم« عن 
الباحثن  أبـــرز  الــبــرفــســور جونثو ســيــرنــا، 
قوله  األميركين،  اليهود  تاريخ  مجال  في 
إن نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة أســفــرت 
عن »تصفية« الوسط الحزبي في الواليات 
الهوامش  وتأثير  تعاظم حجم  إذ  املتحدة، 
ــو مــا  ــ ــيــــســــار، وهـ املـــتـــطـــرفـــة فــــي الـــيـــمـــن والــ
ــاط اصـــطـــفـــاف الــيــهــود  ــمــ انـــعـــكـــس عـــلـــى أنــ
األميركين. وأشار إلى أن تاشي »الوسط« 
الحزبي في الواليات املتحدة يقلص هامش 
املناورة أمام إسرائيل واملنظمات اليهودية 
الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تـــأمـــن مــصــالــحــهــا فــي 
الواليات املتحدة. وتوقع أن يسيطر الجناح 

اليساري على الحزب الديمقراطي األميركي 
بعد فشل مرشحة الحزب، هياري كلينتون، 
في الفوز في االنتخابات الرئاسية، معتبرًا 
ل تــطــورًا »بــالــغ السلبية« 

ّ
أن هــذا األمــر يمث

إلســــرائــــيــــل، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن قــــيــــادات هـــذا 
الجناح تتبنى مواقف »معادية« إلسرائيل، 
ل 

ّ
تمث الشابة  قياداته  بعض  أن  عن  ناهيك 

الدولية  املقاطعة  لحركة  الــفــقــاري  الــعــمــود 
ضــد إســرائــيــل »BDS«. وأضــــاف: »الــجــنــاح 
الــيــســاري فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أخــطــر 
ل 

ّ
تمث التي   ،Alt Right من مجموعة  بكثير 

ــتــــي عــّبــر  الـــيـــمـــن األمـــيـــركـــي املـــتـــطـــرف، والــ
التوجهات  تــوّجــهــات تشبه  أعــضــاؤهــا عــن 
لم تعلن   Alt Right أن  اعتبار  النازية، على 
الـــحـــرب عــلــى إســـرائـــيـــل كــمــا يــفــعــل الــيــســار 

املتطرف في الحزب الديمقراطي«.
ــرامـــب يــدفــع  وأشــــــار ســيــرنــا إلــــى أن فــــوز تـ
قـــطـــاعـــات واســـعـــة مـــن الــديــمــقــراطــيــن إلــى 
ـــي مــــواقــــف مـــتـــطـــرفـــة ملـــواجـــهـــة كــــل مــا 

ّ
تـــبـــن

يـــطـــرحـــه الـــرئـــيـــس الــــجــــديــــد، وضــــمــــن ذلـــك 
مــواقــفــه اإليــجــابــيــة مــن إســرائــيــل. وبحسب 
ــادات الــيــســار الــتــي تحظى  ــيـ ســيــرنــا فــــإن قـ
بالشعبية األكبر داخل الحزب الديمقراطي 
حـــالـــيـــًا، كـــلـــهـــا يـــهـــوديـــة وتـــتـــبـــنـــى مـــواقـــف 
مــعــاديــة مــن إســرائــيــل، مــشــيــرًا إلـــى أن على 
رأس هــــذه الــشــخــصــيــات بــيــرنــي ســـانـــدرز، 
ــــذي تــنــافــس ضـــد كــلــيــنــتــون عــلــى تــرشــح  الـ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وإلــيــزابــيــث أليسون. 
ــدرز وألــــيــــســــون  ــ ــانــ ــ أفـــــكـــــار ســ وأوضــــــــــح أن 
تــحــظــى بــاســتــحــســان قــطــاعــات واســعــة من 
األغلبية  أن  إلى  األميركين، مشيرًا  اليهود 
الساحقة من الشباب اليهودي األميركي هم 
علمانيون ليبراليون »ال يأبهون باليهودية 
في  مشكلة  يجدون  وال  إسرائيل  ومصالح 

الزواج املختلط من غير اليهود«.
وشــدد سيرنا على أن فوز اليمن املتطرف 
فـــي إســـرائـــيـــل فـــي االنـــتـــخـــابـــات واحــتــكــاره 
ص هامش املناورة 

ّ
الحكم لفترة طويلة، قل

ــام الــيــهــود الــلــيــبــرالــيــن الـــذيـــن بــــات من  ــ أمـ
الحكومات  مــواقــف  تــبــريــر  عليهم  الــصــعــب 
سيرنا،  ووفــق  عنها.  والــدفــاع  اإلسرائيلية 
ــــون لـــلـــحـــزب  ــّوتـ ــ ــود الـــــذيـــــن يـــــصـ ــهــ ــيــ ــإن الــ ــ ــ فـ
األرثــوذكــس،  املتدينن  مــن  هــم  الجمهوري 
الـــذيـــن يــشــكــلــون 10 فـــي املـــائـــة مـــن الــيــهــود 
األمـــيـــركـــيـــن، والـــيـــهـــود الــــذيــــن يــتــحــدثــون 
الروسية، والذي يبلغ عددهم حاليًا حوالى 
750 ألفًا. وحذرت كارولن كليغ، املستشارة 
اإلعـــــامـــــيـــــة الــــســــابــــقــــة لــــرئــــيــــس الــــــــــــوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامن نتنياهو، من خطورة 
ــعــــداد قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الـــيـــهـــود  ــتــ اســ
األقليات  مع  والتنسيق  للعمل  األميركين 
املتحدة،  الــواليــات  فــي  واملسلمن  العرقية 
ملــواجــهــة اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة. وفــي 
مـــقـــال نــشــرتــه صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، قــالــت 
كليغ إنه ستكون هناك تداعيات »خطيرة« 
لــتــعــاون الــيــهــود األمــيــركــيــن مــع املسلمن 
ــذا الـــتـــعـــاون  ــ تـــحـــديـــدًا، بــســبــب تـــأثـــيـــرات هـ
الــجــديــدة،  اإلدارة  تــوّجــهــات  على  املحتملة 
وبــشــكــل خـــاص عــلــى تــوّجــهــات الــقــطــاعــات 

الشعبية األميركية التي أّيدت ترامب.

تــولــى الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــــس األحــــــــد، مـــهـــمـــة الـــــدفـــــاع عــــن الـــرئـــيـــس  أمــ
األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب، دونـــالـــد تـــرامـــب، الـــذي 
تــتــزايــد االنــتــقــادات املــوجــهــة لــه عــلــى خليفة 
مــواقــفــه حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
والدولية، في الوقت الذي حاول نائب الرئيس 
املــنــتــخــب، مــايــك بــنــس، احـــتـــواء األزمــــة التي 
الحديث  الــصــن بعد  مــع  تــرامــب  تسبب بها 
هاتفيًا مع رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، في 
املتبعة من عقود.  األميركية  للسياسة  خرق 
وقــــال الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
 
ّ
الروسية، بث فــي«  لقاء مع قناة »إن تي  في 

أمس األحــد، إن »الرئيس األميركي املنتخب 
مسؤولياته  مــســتــوى  وسيتفهم  ذكـــي  رجـــل 
الـــجـــديـــدة ســـريـــعـــًا«. ولـــفـــت إلــــى أن »تـــرامـــب 
كــان تاجرًا وكــان رجــل أعمال. إنــه رجــل دولة 
الــيــوم، ورئــيــس الــواليــات املــتــحــدة. وبــمــا أنه 
تمكن من النجاح في األعمال، فهذا يؤكد أنه 
رجل ذكي وقــادر على أن يعي بسرعة كافية 
مستوى املسؤولية الجديد. نحن ننطلق من 
أنه سيتصرف بناء على هذه املواقف«. وكان 
بوتن تحدث من قبل عن أمله في أن يساعد 
ــرامـــب فـــي اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات األمــيــركــيــة  تـ
ــــاءت تــصــريــحــات بــوتــن بعد  الـــروســـيـــة. وجـ
لترامب،  مــعــارضــون  عــدة وجهها  انــتــقــادات 
التقليدية،  غير  تصرفاته  أن  يعتبرون  ممن 

منذ انتخابه، توضح أنه يفتقر للخبرة. 
وكــان ترامب فد فجر أزمــة مبكرة مع الصن 
بعدما تحدث هاتفيًا مع رئيسة تايوان تساي 
إنغ-وين، في أول اتصال من نوعه بن تايوان 
للواليات  فعلي  رئــيــس  أو  منتخب  ورئــيــس 
املـــتـــحـــدة مــنــذ أن حــــول الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
ــراف الــدبــلــومــاســي من  ــتــ ــارتـــر االعــ جــيــمــي كـ
تايوان إلى الصن في عام 1979، معترفًا بأن 

تايوان جزء من »صن واحدة«.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد نــائــب الــرئــيــس املنتخب، 

أمــــس األحــــــد، أن األمـــــر »ال يـــعـــدو كـــونـــه ردًا 
ــــن بــــــاب املـــجـــامـــلـــة،  ــة هـــاتـــفـــيـــة مـ ــاملـ ــكـ ــلـــى مـ عـ
املنتخبة  الــزعــيــمــة  بــه  قــامــت  تهنئة  اتــصــال 

ديموقراطيا في تايوان«.
من جهتها، اعتبرت وسائل اإلعام الرسمية 
األميركي  الرئيس  خبرة«  »قلة  أن  الصينية 
املــنــتــخــب دفــعــتــه إلــــى قــبــول اتـــصـــال هــاتــفــي 
مــن رئيسة تــايــوان، لكنها حـــذرت مــن أن أي 
املــوحــدة سيؤدي إلى  خــرق لسياسة الصن 

»تدمير« العاقات األميركية الصينية.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي نيوز، الناطقة 
تكشف  »لم  الهاتفية  املكاملة  إن  باإلنكليزية، 
االنتقالي  )تــرامــب( وفريقه  قلة خبرة  ســوى 
مؤكدة  الخارجية«  الشؤون  مع  التعامل  في 
األمـــر«.  تفسير  فــي  للمبالغة  حــاجــة  »ال  أنـــه 
اقتصاديًا  التأثير  إمكانية  إلى  لكنها أملحت 
على انهيار العاقات، مؤكدة أن لدى الصن 
الــخــزيــنــة  فـــي ســـنـــدات  تــريــلــيــون دوالر   1,19
األميركية، وتربط بن البلدين تجارة ثنائية 

بلغ حجمها 558 مليار دوالر العام املاضي.
ــمـــز«  ــايـ ــال تـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ كــــمــــا هــــــــددت صـــحـــيـــفـــة »غـ
الرسمية الصينية، التي تعتمد خطا قوميًا، 
الثمن«  تايوان »ستدفع  رئيسة  بأن  السبت، 
في حال »تجاوزت )بادها( الخط األحمر«، 
مؤكدة أن الصن »ستستخدم قوتها من دون 
تــايــوان  تتخذها  أيـــة خــطــوة  ملعاقبة  تــــردد« 

باتجاه االستقال.
الرئيس  مساعي  تتواصل  ذلــك،  غضون  فــي 
األمــيــركــي املنتخب الســتــكــمــال فــريــق إدارتـــه 
قــبــل تنصيبه رســمــيــًا فــي 20 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي املــقــبــل، فــيــمــا تــتــواصــل االنـــتـــقـــادات 
ــــب. وفـــي  ــرامـ ــ ــارات الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا تـ ــيـ ــخـ ــلـ لـ
بوست  واشنطن  صحيفة  اعتبرت  السياق، 
أكثر  تقليدية  جـــاءت  خــيــاراتــه  أن  األميركية 

مما توقع الكثيرون.
)رويترز، فرانس برس(

هاجم الكاتب اإلسرائيلي اليميني، 
ــشــدة تــوّجــهــات  إيـــزي لــيــبــل، ب
اليهود  من  الساحقة  األغلبية 
المنتخب  الرئيس  تجاه  األميركيين 
ــًا أن  ــب، مــدعــي ــرامـ ــد تـ ــالـ دونـ
أن  على  تــدل  التوجهات  هــذه 
ضمن  ُتعد  ال  إسرائيل  »مصلحة 
تحكم  التي  االعــتــبــارات  قائمة 
نشرته  مــقــال  وفــي  ــؤالء«.  ــ ه
ــوم«،  ــي ه ــيــل  ــســرائ »ي صحيفة 
قيادات  اتــهــام  ليبل  استهجن 
ــب بــتــوّجــهــات  ــرام ــة ت يــهــودي
ــم من  ــرغ »الســامــيــة«، عــلــى ال
ــدة إلســرائــيــل  ــؤي ــم مــواقــفــه ال

وحرصه على طمأنتها.

انتقادات شديدة

بــلــوشــيــة، وجـــهـــات أخـــــرى. وقــــد أكــــد بــاجــوه 
خــال زيــارتــه يــوم األربـــعـــاء، مقاطعة شمال 
ــقــــوات املــســلــحــة  وزيـــرســـتـــان الــقــبــلــيــة، أن »الــ
ــلــــى مــــواجــــهــــة أي  ــة قــــــــــادرة عــ ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
تــهــديــد أمــنــي داخـــلـــي، وهـــي أثــبــتــت ذلـــك من 
خــال مواجهة اإلرهــــاب«. وذكـــر بــيــان ملكتب 
العاقات العامة في الجيش الباكستاني، أن 
»قائد الجيش شّدد على مواصلة العمليات 
املــســلــحــة ضـــد املــســلــحــن، حــتــى اســتــئــصــال 
جــــذور الــجــمــاعــات الــعــابــثــة بــأمــن بــاكــســتــان 
»باكستان  أن  إلــى  بــأســرهــا«، الفتًا  واملنطقة 
األول  النار  املاضي خط  العقد  شكلت خــال 
في مواجهة اإلرهاب، وعلى املجتمع الدولي 

أن يعترف بذلك«.
وإضافة إلى امللفات الداخلية، فإن أمام باجوه 
العاقات  أبــرزهــا  مــواضــيــع خــارجــيــة مهمة، 
الباكستانية األفغانية، والتصعيد الحدودي 
ــيـــرًا،  ــــذي ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرتـــه أخـ مــــع الـــهـــنـــد، الــ
وطــاولــت املــنــاوشــات والــهــجــمــات الــحــدوديــة 
املدنين في الطرفن. وكان أبرز تلك األحداث 
ــيـــن إثــــر  ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــتـــل عــــشــــرة مــــدنــــيــــن بـ ــقـ مـ
الهندية حافلة ركــاب على  القوات  استهداف 
الطرف الباكستاني من كشمير. كما هّجرت 
املواجهات الحدودية املستمرة، مئات األسر 

لدى الطرفن.
فــي هــذا الــصــدد، أفــاد بــاجــوه بــأن »األوضـــاع 
على الحدود الهندية الباكستانية ستتحّسن 
قريبًا، وأن الوضع مأساوي، ولكن ليس إلى 
درجـــــة تـــوحـــي بـــوقـــوع أي نــــوع مـــن الــحــرب 
الــدولــتــن«. وتــعــّدت تصريحات باجوه  بــن 
ــتـــاف مـــع ســيــاســة شـــريـــف، إلــى  ســيــاق االخـ
ــع ســـيـــاســـة وزيــــــر الـــدفـــاع  ــتـــــاف مــ ــ حـــــّد االخـ
الــبــاكــســتــانــي خــواجــه آصـــف، الـــذي نـــّوه إلــى 
املــتــكــررة للسيادة  الــهــنــديــة  أن »االنــتــهــاكــات 
حــرب شاملة«،  إلــى  تتحول  قد  الباكستانية 
الفــــتــــًا إلــــــى أن »أيــــــــة حــــــرب بـــــن الـــجـــارتـــن 
ــد تـــدفـــع املــنــطــقــة صــــوب أتـــون  الـــنـــوويـــتـــن قـ
حرب ال تحمد عقباها«. تبقى مهمة باجوه 
ــأمـــن تـــحـــّســـن الــــوضــــع مــع  األســـاســـيـــة فــــي تـ
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