
المعارضة تهاجم في درعا
»سورية الديمقراطية« تقترب من »سد البعث«

توّسع التحركات الروسية واإليرانية جنوبي سوريةمفاجأة الحكومة الجزائرية: تبون بدل سالل

يحدث اآلن
تقترب قوات »سورية الديمقراطية« من »سّد البعث« شرقي سورية، على وقع تقّدم المعارضة في الجنوب، 
أدلة  بروز  مع  ذلك  وجاء  الرقة.  لهجوم  سابقة  محطات  األحداث،  تلك  وتبدو  الشمال.  في  النظام  وقوات 

إضافية على استخدام غاز السارين في خان شيحون

23
سياسة

محمد الفضيالت

على السلطات األردنية أن تأخذ 
بالحسبان االستفتاء الشعبي 

»العفوي« الذي أجراه األردنيون أخيرًا 
حول مواقفهم من دولة االحتالل 

اإلسرائيلي في أعقاب زيارة أربعة 
أردنيني ادعوا تمثيلهم للعشائر 

األردنية الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني 
ريفلني. وُيفترض بصانعي السياسة 
 أمام نتائج 

ً
األردنية أن يتوقفوا طويال

االستفتاء واعتمادها محددًا رئيسًا 
في صياغة التوّجهات السياسية 
لتكون معّبرة بشكل حقيقي عن 

اإلرادة الشعبية.
قال األردنيون كلمتهم بحق تجاه 

من ارتدوا العباءات الرخيصة 
خالل الزيارة التطبيعية، وأعلنوا أن 

لون إال أنفسهم، ولم 
ّ
هؤالء ال يمث

يكتفوا بذلك، بل انبروا لكيل الوعيد 
والتهديد للمشاركني بالزيارة، ليس 
فقط لفعلتهم املرفوضة، بل لتقديم 
أنفسهم خالل الزيارة ممثلني عن 

عشائرهم في مجاملة رخيصة 
دفعوا ثمنها غاليًا.

للعشيرة في األردن مكانة مقدرة، 
وعلى الرغم من كل املالحظات 

واالنتقادات التي طاولتها، وعلى 
الرغم من كل محاوالت تفكيكها 

وتفتيتها، وعلى الرغم من 
االنحرافات والتغّيرات التي طاولت 

مسيرتها، فإنها تحافظ على 
دورها كأحد أهم مكّونات املجتمع 
األردني وتفاعالته السياسية، وهو 

ما حاول الزائرون استغالله ملنح 
شخصياتهم املغمورة قيمة اعتبارية 
أمام مضيفيهم املرحبني بأي اختراق 

شعبي لجليد مشاعر األردنيني 
العصي على الذوبان تجاه إسرائيل.

حتى اليوم تواصل العشائر األردنية 
ي بدورها في الدفاع عن 

ّ
التغن

فلسطني وبشهدائها الذين سقطوا 
على ترابها حتى ما قبل الحروب 

العربية اإلسرائيلية، ويعددون 
أسماءهم وهم يستعرضون تاريخ 

العشيرة وبطولة وإقدام أفرادها، 
وهو األمر الذي تكرر على نحو 

واسع بعد الزيارة التطبيعية، وتعبيرًا 
عن صدقهم العميق لم يتوانوا عن 

التبرؤ من الزائرين ونبذهم. كذلك لم 
يصمت الشعب على مشاركة وفد 
برملاني أردني في اجتماع الجمعية 

البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط 
الذي حضره وفد إسرائيلي بحكم 

عضويته في االتحاد، ونجح الرفض 
الشعبي في إجبار البرملانيني 

املشاركني على تقديم اعتذار علني 
وإعالن الندم على الخطيئة التي 
ارتكبوها والتعهد بعدم تكرارها.

ما حدث درس حقيقي سيتذكره 
 
ً
بالضرورة كل من يفكر مستقبال

بعمل تطبيعي، ودرس على 
السلطات األردنية أن تستفيد منه 
وهي تصر على املضي قدمًا في 

توسيع رقعة التطبيع لالنتقال به من 
املستويات الرسمية إلى املستويات 
الشعبية، غير آبهة باستحالة املهمة 

وخطورتها.

التطبيع المستحيل

A A

العراق:  »الحشد« تتقدم نحو الحسكة  بدعم إيراني
بغداد ـ أحمد الجميلي، علي الحسيني

مع سيطرة مليشيات »الحشد الشعبي«، املدعومة بوحدات 
خاصة من »الحرس الثوري اإليراني«، على بلدة القيروان 
غرب املوصل بعد معارك دامت ألسبوع واحد ضد مقاتلي 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعــش(، تكون قد اقتربت من 
تحقيق هدفها بالوصول إلى منطقتي خانة صور وبانه، 
الــذي  الــكــردســتــانــي«،  »الــعــمــال  اللتني تمثالن معقل حــزب 
يؤدي أدوارًا تصب في مصلحة محور دمشق بغداد طهران 
عمليا، فــي ســوريــة خــصــوصــا، قبل أن تــدخــل أولـــى القرى 
السورية التي تسيطر عليها أيضا فصائل كردية مسلحة 
قريبة مــن نــظــام بــشــار األســـد فــي منطقة جبل جـــوران في 

محافظة الحسكة.
وقـــد انــســحــب تنظيم »داعــــش« إثـــر املـــعـــارك، مــن الــقــيــروان 
 من الحدود 

ً
والقرى التابعة لها والواقعة على بعد 38 ميال

البلد.  العراقية السورية ضمن محور املوصل شمال غرب 
الشعبي«، حسن  فــي »الحشد  الــقــيــادي  التطور دفــع  وهــذا 
الهجوم  أن »الهدف من  األربــعــاء،  أمــس  العيداني، لإلعالن 
على القيروان هو مسك الحدود السورية وال شيء سيمنعنا 

ــح فــي حــديــث لصحافيني  ــك«، وفـــق تــعــبــيــره. وأوضــ مــن ذلــ
التي  التضحيات  أن  الجديد«،  »العربي  مراسل  بينهم  من 
قدمتها مليشيات »الحشد« في املعركة »سيكون لها ثمار 
على املــدى القريب« على حــد وصــفــه. وأكــد السيطرة ظهر 
أمس األربعاء، على مطار ثريا العسكري السابق ومحطة 
استراحة ومبنى الرصد الزلزالي العراقي ما يجعل الطريق 
واحــد«، سالكا نحو  باسم طريق »سايد  املعروف  الغربي 
الــحــدود الــســوريــة أمـــام املليشيات وبــوقــت ال يــتــجــاوز 50 

دقيقة.
وتــشــارك مليشيات »الــعــصــائــب« و»بــــدر« وكــتــائــب »حــزب 

الله« العراقية و»علي األكبر« ومليشيات أخرى بالعمليات. 
إال أن فصائل عدة التحقت في وقت سابق من مساء الثالثاء 

وصباح األربعاء بحسب مصادر عسكرية عراقية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــال عــمــيــد بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي لــــ ــ وقـ
»الحرس الثوري اإليراني« علم بتحرك »الحشد الشعبي« 
، كونه 

ً
في القيروان قبل أن تعلم به الحكومة العراقية أصال

هو من أعطى أوامــر التحرك للمليشيات نحو شمال غرب 
املــوصــل حــيــث الــطــريــق إلـــى الــحــدود مــع ســوريــة. وأكـــد أن 
»إشراك الطيران العراقي في األيام الثالثة األخيرة بمعارك 
العبادي،  الـــوزراء، حيدر  رئيس  من  بأمر  الشعبي  الحشد 
يهدف أواًل لتجنب تكرار سيناريو الحدود الغربية للعراق 
أمــيــركــيــة املليشيات  مــع ســوريــة عــنــدمــا قصفت مــقــاتــالت 
املاضي«.  األسبوع  السورية  التنف  داخــل منطقة  العراقية 
أن  ثانيا تحسبا ألي رد فعل تركي« من شأنه  كما »يأتي 
يؤدي وفقا للضابط العراقي، إلى »تطور غير جيد ويضع 
حكومة العبادي في مواجهة مبكرة مع املليشيات في حال 
لم يستنكر أو يعترض على القصف إذا ما حدث«، بحسب 

تقديرات املصدر نفسه.
يوم  »الحشد«  مليشيات  عليها  سيطرت  التي  والــقــيــروان 

الثالثاء، تقع على مفترق طرق تربطها جميعا باألراضي 
»الــبــشــمــركــة«، وإلــى  قـــوات  الــســوريــة وتسيطر على غربها 
الكردستاني«. وباتت  »العمال  الشرق منها وحــدات حزب 
مليشيات »الحشد« في وسط الطريق املؤدي إلى سورية. 
ويقدر عدد سكان البلدة بنحو 45 ألف نسمة من العراقيني 
تركمانية تعود  أقلية   عن 

ً
زبيد، فضال العرب، من عشيرة 

أصولها إلى قبائل تعيش في العراق منذ عدة قرون.
مليشيات  قائد  لنائب  سابق  بيان  بعد  التطورات  وتأتي 
»الحشد الشعبي« أبو مهدي املهندس، قال فيه إن »عملية 
الــقــيــروان ستنتهي وصـــواًل للحدود الــســوريــة«، وذلــك في 
إشارة منه إلى أن السيطرة عليها لن تكون نهاية تحركات 
االنطالق  »الهدف من  أن  وأكــد  املنطقة.  تلك  املليشيات في 
إلـــى الــغــرب حــيــث الـــحـــدود الــســوريــة هــو تــحــريــر مــا تبقى 
وأعلن  لقوله.  وفقا  السورية«،  الحدود  باتجاه  نينوى  من 
املتحدث باسم »الحشد«، كريم النوري، في تصريح ملحطة 
»الحشد«  دخـــول  املمكن  مــن  أنــه  عــراقــيــة،  تلفزيون محلية 
إلى سورية بعد عملية القيروان. وقال »سندخل بتنسيق 
بني بغداد ودمشق إذا اقتضى األمــر، واملهمة الحالية هي 

الوصول إلى الحدود وتنظيفها« على حد تعبيره.

عدنان علي

تـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــرب »قـــــــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــــوريـــــــــــة 
السيطرة  من  )قسد(  الديموقراطية« 
على سّد »البعث« شرق سورية، إثر 
الــقــرى فــي محيطه،  سيطرتها عــلــى عـــدد مــن 
فــي وقــت حققت فيه قـــوات الــنــظــام مــزيــدًا من 
التقدم قرب مسكنة، شرق حلب، عقب معارك 
مع تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، الذي 
ــوات الـــنـــظـــام عـــلـــى طــريــق  ــ هـــاجـــم مـــقـــاتـــلـــوه قــ
ــوا فــي  ــ ــعـ ــ ــرق حـــلـــب، وأوقـ ــ ــنـــاصـــر، شـ ــا خـ ــريــ أثــ
وأعلنت  والجرحى.  القتلى  عشرات  صفوفها 
قــوات »قسد«، أمس األربــعــاء، سيطرتها على 
قـــرى وبــلــدات حــمــرة نــاصــر، وحــمــرة البلسم، 
وســلــحــبــيــة، بــريــفــي الــرقــة الــشــرقــي والــغــربــي، 
مشيرة إلــى أنــهــا »ســيــطــرت أيــضــا على قرية 
الــيــمــامــة، الــواقــعــة شــمــال غــربــي ســـد الــبــعــث، 
بحوالى 5 كيلومترات، بعد اشتباكات عنيفة 
حي »داعــش« ليقتربوا من محاصرة 

ّ
مع مسل

التنظيم داخل السد.

اشتباكات متفرّقة
ــرت املــتــحــدثــة الــرســمــيــة  فـــي هـــذا الــســيــاق، ذكــ
ــفـــرات« جــيــهــان شيخ  بــاســم حــمــلــة »غــضــب الـ
أحمد، أن »تلك القوات وصلت إلى مشارف سد 
البعث، وذلك بعد معارك استمرت ثالثة أيام 
حي داعش، تزامنت مع قصف مدفعي 

ّ
مع مسل

وصاروخي متبادل بني الطرفني، ومع غارات 
ــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى قــريــة  شــنــهــا طـ

األسدية، ومنطقة األقطان والفرقة 17 الواقعة 
تحت سيطرة التنظيم«. كما دارت اشتباكات 
بني »قسد« و»داعش« على أطراف قرية هنيدة 
ــران بــالــريــف الــغــربــي ملــديــنــة الـــرقـــة، في  ــديـ وكـ
محاولة من »قسد« التقدم تجاه مدينة الرقة.

مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت مــصــادر إعــالمــيــة تابعة 
مــواقــع  فــي  عــربــة مفخخة  »داعـــش« تفجير  ـــ لـ
قوات »قسد« في منطقة الحمرات، شرق الرقة. 
وأعــلــنــت »قـــســـد« أن »مــقــاتــلــيــهــا أحــبــطــوا في 
 بسيارة مفخخة 

ً
الريف الغربي هجوما مماثال

إلى  مشيرة  الــغــربــيــة«،  السلحبية  قــريــة  على 
االشتباكات  اثنني من مقاتليها خالل  »مقتل 

تل نحو 20 من داعش«.
ُ
مع التنظيم، بينما ق

ــنـــظـــام  مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، ســــيــــطــــرت قــــــــوات الـ
أمــس على  املــوالــيــة لها  الــســوري واملليشيات 
ــدات بـــالـــقـــرب مــــن مـــديـــنـــة مــســكــنــة  ــ ــلـ ــ قـــــرى وبـ
شــرق حلب. وتقدمت قــوات النظام إلــى وادي 
ــم الــحــمــام غــربــي،  مــويــلــح، والــجــمــيــلــيــة، ورســ
ــة املـــــــزن، غـــرب  ــربــ ــاوي، وخــ ــ ــتـ ــ ــــب عـــلـــي، وقـ وجـ
 
َّ
مسكنة بــعــد مــعــارك مــع »داعـــــش«، فيما شــن
الــطــيــران الــروســي غـــارات جــويــة بالصواريخ 
االرتجاجية على األحياء السكنية في مدينة 
للنظام  التابعة  املروحيات  ألقت  مسكنة. كما 
السوري، أكثر من عشرة براميل متفجرة، على 
منطقة مــزرعــة الــســكــريــة، وقــريــة الــجــعــابــات، 
وأطــــــراف مــعــمــل الــســكــر، بــالــقــرب مـــن مــديــنــة 

ــوات الــنــظــام  ــ ــال نـــاشـــطـــون إن »قــ ــ مــســكــنــة. وقـ
واملليشيات املساندة لها، باتت على بعد ستة 
كــيــلــومــتــرات عــن مــديــنــة مــســكــنــة، آخـــر معاقل 

داعش بريف حلب الشرقي«.

هجمات »داعش«
ــــحــــو »داعـــــــــــش« 

ّ
مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، شـــــــن مــــســــل

النظام  قـــوات  هــجــومــا مفاجئا عــلــى مــواقــع 
أثريا  طــريــق  على  لها  املــوالــيــة  واملليشيات 
خناصر، جنوب شرقي حلب، ما أدى ملقتل 
الـــعـــشـــرات مــنــهــم. وذكـــــرت وكـــالـــة »أعـــمـــاق« 
التابعة للتنظيم، أن »الهجوم الذي تم على 
ثــالثــة حــواجــز عــلــى طــريــق أثــريــا خــنــاصــر، 
أسفر عن مقتل 11 من جنود النظام وجرح 
ــدة آلـــيـــات  ــ ــيـــر عــ ــــى تـــدمـ ــن، إضــــافــــة إلــ ــ ــريـ ــ آخـ
عــســكــريــة«. وتــقــع مــديــنــة خــنــاصــر الــتــابــعــة 
لناحية السعن، على بعد 80 كيلومترًا شرق 

مدينة حماة وسط البالد.
وتحدثت وسائل إعالم موالية عن مقتل ثالثة 
الــنــظــام جـــراء االشتباكات  قـــوات  عناصر مــن 
ــــش«، والــتــي قــالــت إنــهــا أســفــرت عن  مــع »داعــ
تــدمــيــر ثـــالث ســـيـــارات دفـــع ربــاعــي للتنظيم 
واالستيالء على شاحنة تحمل ذخيرة ومواد 
شديدة االنفجار، مضيفة أنه تم فتح الطريق 
أمام حركة السير بعد انقطاعه ملدة ليلة كاملة 

جراء االشتباكات.
في جنوب البالد، صّعدت قوات النظام من 
قصفها على مناطق سيطرة قوات املعارضة 
فـــي درعـــــا الـــبـــلـــد، واســتــهــدفــتــهــا بــعــشــرات 

الـــغـــارات الــجــويــة والــبــرامــيــل املــتــفــجــرة. ما 
أسفر عن املزيد من الدمار وسط اشتباكات 
ــوات  ــ مــتــقــطــعــة بــــني الـــفـــصـــائـــل املـــقـــاتـــلـــة وقـ
الــنــظــام عــلــى جــبــهــات حـــي املــنــشــيــة. وجـــاء 
هذا القصف رغم كون محافظة درعا إحدى 
املناطق األربع املشمولة في اتفاق »تخفيف 
عت عليه الدول الراعية 

ّ
التصعيد«، الذي وق

ملحادثات أستانة، والــذي ينّص على وقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والــقــصــف فــيــهــا. من 
قوات  املعارضة  مقاتلو  استهدف  جهتهم، 
الــهــاون، ما  النظام في حي سجنة بقذائف 
أدى لــســقــوط قــتــلــى بــيــنــهــم أربـــعـــة ضــبــاط. 
وأعــلــنــت فــصــائــل املــعــارضــة أنــهــا سيطرت 
على بعض الكتل السكنية في الحي املذكور 

بعد اشــتــبــاكــات مــع قـــوات الــنــظــام. وأفـــادت 
ــة عــمــلــيــات  ــرفــ قــــــوات املــــعــــارضــــة ضـــمـــن »غــ
محاولة  أحبطت  إنها  املرصوص«  البنيان 
قوات النظام استعادة املواقع التي خسرها 
ــي املــنــشــيــة  خـــــالل الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة فــــي حــ
الكثيفة من  املــســانــدة  بــرغــم  درعـــا،  بمدينة 

جانب الطائرات الروسية.

هجوم خان شيخون
إلـــــى ذلــــــك، وبـــعـــد مــــــرور نـــحـــو شـــهـــريـــن عــلــى 
مــديــنــة خــان  فــي  الكيميائية  الــنــظــام  مــجــزرة 
شيخون شمالي ســوريــة، والــتــي أســفــرت عن 
مقتل نحو مائة شخص، أعلنت األمم املتحدة 
عزمها إرسال بعثة »تقصي حقائق« إلى خان 
شيخون. وقالت مسؤولة شؤون نزع السالح 
إيزومي ناكاميتسو، خالل  املتحدة  األمــم  في 
إفادة لها أمام جلسة ملجلس األمن إن »العمل 
جـــاٍر إلرســــال بعثة تقصي حــقــائــق إلـــى خــان 
شيخون، من دون أن يتم تحديد موعد لذلك«، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »يــجــري حــالــيــا إعــــداد فريق 
أممي من املحققني لزيارة بلدة خان شيخون 
السورية للمرة األولــى، منذ تعرضها لهجوم 

كيميائي في الرابع من الشهر املاضي«.
مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت مــنــظــمــة حــظــر األســلــحــة 
بــأن  للمجلس  قــدمــتــه  تــقــريــر  فــي  الكيميائية 
ــن الــضــحــايــا  ــا مــ ــذهــ ــم أخــ »الـــعـــّيـــنـــات الـــتـــي تــ
ــرحـــى والـــحـــيـــوانـــات الـــنـــافـــقـــة مــــن خـــان  ــجـ والـ
شــيــخــون جــــاءت إيــجــابــيــة لــنــاحــيــة تعرضها 
لـــغـــاز الـــســـاريـــن أو مـــــادة تــشــبــهــه«. وأوضــــح 
ــّم أخـــذ عــيــنــات بــعــد تــشــريــح 3  الــتــقــريــر أنـــه »تـ
جثث ومعالجة 10 جرحى وطيارين تعّرضا 
لــلــغــاز إضـــافـــة إلــــى الـــتـــراب والـــنـــبـــاتـــات«. في 
الــســيــاق، قــال وزيــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي 
ــيـــس هــيــئــة األركــــــان الــعــامــة  شــويــغــو، إن »رئـ
إن بالده   

ً
قائال زار دمشق لساعات،  الروسية 

تعرف الفصائل السورية التي تمتلك أسلحة 
كــيــمــيــائــيــة«. وأوضــــــح أمـــــام مــجــلــس الـــنـــواب 
الــــروســــي أن »رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان الــعــامــة 
الــروســيــة، فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، زار دمشق 
الـــثـــالثـــاء، وعــــاد مــنــهــا فــجــر أمـــس األربـــعـــاء«. 
واعتبر وزير الدفاع أن لروسيا دورًا كبيرًا في 
أن »غاراتنا  إلــى  »مــحــاربــة اإلرهــــاب«، مشيرًا 
عــلــى اإلرهـــابـــيـــني فـــي ســـوريـــة تــزيــد عـــن عــدد 
ــارات الــتــحــالــف بــأربــعــة أضـــعـــاف«. واّدعــــى  ــ غـ
بأن »جهود روسيا سمحت بعودة 108 آالف 
الجئ سوري إلى منازلهم«، مضيفا بأنه »في 
سيتم  أستانة،  مفاوضات  من  املقبلة  الجولة 

إقرار خرائط مناطق تخفيف التوتر«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــزائـ ــ ــــجـ ــيــــس الـ ــالــــف الــــرئــ خــ
تبعت  التي  واإلشـــارات  التوقعات  بوتفليقة 
االنتخابات البرملانية األخيرة التي شهدتها 
الـــبـــالد فـــي الـــرابـــع مـــن مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، 
ف وزيــر اإلســكــان عبد املجيد تبون )71 

ّ
وكل

بعدما  الــجــديــدة،  الحكومة  بتشكيل  عــامــا(، 

ريان محمد

تــوّســعــت الــتــحــركــات الــروســيــة واإليــرانــيــة 
ــة، مــــع مـــحـــاولـــة إيـــــران  ــ ــوريـ ــ فــــي جــــنــــوب سـ
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب لـــهـــا عـــبـــر خـــــرق مــنــطــقــة 
ــري لها  الـــنـــفـــوذ األمــيــركــيــة وفـــتـــح مــعــبــر بــ
الــعــراق فطهران، األمر  إلــى  البادية  يمر من 
الــذي يبدو أن الـــروس وجـــدوه ورقــة جيدة 
من  الرغم  وعلى  األميركيني.  على  للضغط 
الضربة العسكرية التي وّجهتها الطائرات 
ــبـــوع املـــاضـــي لــرتــل  األمــيــركــيــة نــهــايــة األسـ
عــســكــري لــلــنــظــام يــضــم مــلــيــشــيــات عــراقــيــة 
كــانــت تــتــقــّدم بــاتــجــاه منطقة الــتــنــف، التي 
تــوجــد فــيــهــا قـــاعـــدة أمــيــركــيــة - بــريــطــانــيــة 
املسلحة،  الفصائل  بعض  مقاتلي  لتدريب 
إال أن املليشيات اإليرانية والعراقية و»حزب 
الله« اللبناني، إضافة إلى بعض املليشيات 
املحلية املوالية للنظام، استأنفت محاوالت 
الـــتـــقـــّدم فـــي املــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
الفصائل املعارضة حاليا عقب طرد تنظيم 
إن كان  »الدولة اإلسالمية« )داعــش( منها، 
على جبهة ريف محافظة السويداء الشرقية 
من  والقريبة  السورية  البادية  على  املطلة 
الحدود السورية - األردنية، أو على جبهة 
- بغداد والــذي يمر من  أوتوستراد دمشق 

منطقة التنف، محققة تقّدما على األرض.

ــــى تـــوّجـــه  ــانـــت كــــل الـــتـــرجـــيـــحـــات تــشــيــر إلـ كـ
ــادة تكليف عبد  الــرئــيــس الــجــزائــري إلـــى إعــ

املالك السالل برئاسة الوزارة الجديدة.
ــان لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، أمـــس  ــيـ وأفـــــــاد بـ
تــبــون رئيسا  بــأن بوتفليقة عــنّي  األربـــعـــاء، 
للحكومة بعد استشارة األغلبية البرملانية، 
عــقــب إعــــالن املــجــلــس الـــدســـتـــوري الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة لــالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة األخــيــرة 
البرملان، الثالثاء، وتقديم رئيس  وتنصيب 
سالل  املالك  عبد  واليته  املنتهية  الحكومة 
اســتــقــالــتــه واســتــقــالــة حــكــومــتــه إلـــى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. ويــــأتــــي تــعــيــني عـــبـــد املــجــيــد 
تـــبـــون الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب وزيـــــر الــســكــن 
ووزير للتجارة بالنيابة، مفاجئا ومراوغة 
سياسية من بوتفليقة الذي أعطى االنطباع 
ــفــه 

ّ
ــا كــل ــدمـ ــعـ ــــي ســـــــالل، بـ بـــتـــجـــديـــد ثـــقـــتـــه فـ

بإجراء مشاورات سياسية مع قادة أحزاب 
الحكومة. كما جاء  للمشاركة في  سياسية 
اختيار تبون مخالفا تماما لتأكيدات األمني 
الـــعـــام لـــحـــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
جمال ولد عباس، الذي أكد في تصريحات 
من  املــاضــي،  األســبــوع  متواصلة  صحافية 
ــف 

ّ
ــلــع واملـــؤكـــد، أن بــوتــفــلــيــقــة كــل

ّ
مــوقــع املــط

الحكومة،  مــشــاورات تشكيل  ــإدارة  بــ ســالل 
وأعــطــى االنــطــبــاع بـــأن الــرئــيــس الــجــزائــري 
شاور قيادة الحزب بهذا الشأن، وأن الحزب 

وقـــــــــال عــــضــــو »تـــنـــســـيـــقـــيـــة تـــــدمـــــر« خـــالـــد 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الحمصي، 
إن مــجــمــوعــة مــــن فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الــحــر 
أطــلــقــت مــعــركــة جــديــدة تــحــت اســـم »بــركــان 
ــادة املـــــنـــــاطـــــق الـــتـــي  الـــــــبـــــــاديـــــــة«، الســــــتــــــعــــ
ــرًا،  ــيـ خــســرتــهــا املـــعـــارضـــة فــــي الـــبـــاديـــة أخـ
املتواجدة  النظام  وقــوات  املليشيات  وطــرد 
ــة، مــوضــحــا أن أكـــبـــر الــفــصــائــل  ــاديـ ــبـ فـــي الـ
ــرار الـــعـــشـــائـــر«.  ــ ــ ــة هــــي »جـــيـــش أحـ ــاركـ ــشـ املـ
رفع 

ُ
ت بــأن »أعالما روسية  وأفــاد الحمصي 

على املقرات التي تتواجد فيها املليشيات، 
التي أصبحت على ُبعد نحو 20 كيلومترًا 
من جهة ريف السويداء عن منطقة التنف«. 
املليشيات  لتلك  األكــبــر  »الثقل  أن  وأوضـــح 
يوجد على أوتوستراد دمشق - بغداد، في 
منطقة السبع بيار، وتقّدمت إلى استراحة 
الشحمي بعد حــاجــز ظــاظــا، وهــي بالقرب 
الطائرات  فيها  التي استهدفت  املنطقة  من 
األميركية رتل املليشيات قبل أيــام«، معربا 
الفصائل  بني  تنسيق  بوجود  اعتقاده  عن 
على الجبهتني في البادية وشرق السويداء.

ــــه  ــــرزتـ ــــت إلـــــــى أن »الـــــتـــــقـــــّدم الـــــــــذي أحـ ــفـ ــ ولـ
ــيـــــرًا، يـــثـــيـــر مــــخــــاوف أكــثــر  املـــلـــيـــشـــيـــات أخـــ
فـــي مخيم  ألــــف مـــدنـــي، يــقــيــمــون  مـــن 100 
األردنــيــة،   - السورية  الــحــدود  الركبان على 
وهــــم مـــن الـــنـــازحـــني مـــن مــخــتــلــف املــنــاطــق 

أن  أن يظهر  قبل  تكليف ســـالل،  وافـــق على 
مطلعا  يكن  لم  باالنتخابات  الفائز  الحزب 

على تعيني تبون.
وُيــعــّد تــبــون املــتــخــرج مــن املــدرســة الوطنية 
لـــــــإلدارة والــــــذي شــغــل أيـــضـــا مــنــصــب وزيـــر 
االتصال لفترة وجيزة عام 2000، من الوزراء 
الـــذيـــن بـــــرزوا فـــي حــكــومــة ســـالل فـــي الــفــتــرة 
ى في األشهر 

ّ
األخيرة، خصوصا بعدما تبن

األخيرة سلسلة قــرارات جريئة تخص وقف 
ــيـــراد كــثــيــر مـــن املــــــواد والـــســـلـــع والــحــد  ــتـ اسـ
مـــن عــمــلــيــات الــتــوريــد الــعــشــوائــي، وحــمــايــة 
اإلنتاج املحلي خصوصا املنتجات الزراعية، 
وتـــحـــديـــد حـــصـــص لـــتـــوريـــد بـــعـــض الــســلــع 

األخرى.
إلــى تبون  ُوّجــهــت شبهات  وقبل عــام 2005، 
الخليفة  بــنــك  قضية  فضيحة  فــي  بــالــتــورط 
الـــخـــاص، عــنــدمــا كـــان يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
الــســكــن، وذكـــــرت تــقــاريــر أنـــه هـــو مـــن أعــطــى 
تعليمات إلى مدير ديوان التسيير العقاري 
بنقل إيداع أموال الصندوق من بنك حكومي 
إلى بنك الخليفة الخاص، الذي كان مملوكا 
املحكوم  املــؤمــن خليفة،  األعــمــال عبد  لــرجــل 
الــتــي بــتــت في  عليه بــالــســجــن. لــكــن املحكمة 
 ،2007 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  القضية 
السكن حينها،  إلــى وزيــر  اتهامات  لم توّجه 

واستدعته للمثول أمامها كشاهد.

الــســوريــة هــربــا مــن الــقــصــف والـــدمـــار، ولــن 
يكون أمامهم ســوى الــدخــول إلــى األراضــي 
اليوم،  ُيمنعون من دخولها  التي  األردنية، 
وهم يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية«. 
وأشار إلى أنه »لم يتبنّي حتى اآلن رد فعل 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة املــتــواجــدة فــي املنطقة، 
على الــرغــم مــن التقّدم الــذي أحـــرزه النظام 

وحلفاؤه بدعم روسي«.
ــركـــات الــــروســــيــــة عــلــى  ــتـــحـ ولـــــم تــقــتــصــر الـ
الــســويــداء، بــل توّسعت في  البادية وشــرق 
جــنــوب ســوريــة، إذ أفـــاد مــصــدر محلي في 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــام القليلة املــاضــيــة نشر  بــأنــه »تـــم فــي األيــ
دوريـــــــات روســـيـــة عــلــى الــــحــــدود األردنـــيـــة 
رفع  تم  كما  للمحافظة،  املتاخمة  السورية 
األعــــالم الــروســيــة عــلــى الــعــديــد مــن النقاط 
أن  علن للطرف اآلخــر 

ُ
ت الــحــدوديــة، وكأنها 

هذه املنطقة أصبحت منطقة روسية«.

وينص الدستور الجزائري على أن يستشير 
ــة، مــمــثــلــة  ــيــ ــانــ ــرملــ ــبــ بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة األغـــلـــبـــيـــة الــ
ــرة بــحــزبــي »جــبــهــة  ــيــ فـــي االنـــتـــخـــابـــات األخــ
ــنــــي« الــــــذي حـــــاز عـــلـــى 161  الـــتـــحـــريـــر الــــوطــ
مــقــعــدًا و»الـــتـــجـــّمـــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي« 
األغلبية  معا  ويشكالن  مقعد،  بــــ100  الفائز 
مجموع  من  مقعدًا   261 بمجموع  البرملانية 
السلم«  مــقــعــدًا. وكــانــت حــركــة »مجتمع   462
ت ثالثة بـ34 نائبا، 

ّ
)إخوان الجزائر(، التي حل

رفــضــت املــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــرســائــل الــعــديــدة الــتــي وّجــهــهــا إليها 
بوتفليقة محاواًل جذبها إلى السلطة، والتي 
املقبلة تحديات  الفترة  في  تواجه  أن  ُيتوقع 
كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل تــــراجــــع أســـعـــار 
املداخيل  على  كبير  بشكل  ـــر 

ّ
أث الـــذي  النفط، 

املالية للبالد. وسريعا بدأت تعليقات أحزاب 
املعارضة إزاء هذه التطورات، وقال القيادي 
في »مجتمع السلم« ناصر الدين حمدادوش، 
إن »تعيني تبون يثبت تعدد مصادر صناعة 
القرار، إضافة إلى أن هذا التعيني قد ال يعني 
للبالد،  يــقــّدم أي إضــافــة حقيقية  شيئا ولــن 
من منطق تدوير السلطة ال التداول عليها«. 
الجديدة  الحكومة  »تستطيع  أن  فــي  وشكك 
ومخاطر  الراهنة  املرحلة  تحديات  مواجهة 
ــتـــداٍد لنفس  املــرحــلــة املــقــبــلــة، فــهــي مــجــرُد امـ

منظومة الفشل السابقة«.

وقـــال مــعــارض مــن دمــشــق، طــلــب عـــدم ذكــر 
اسمه، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
عقب  انفجر  الــروســي  األميركي  »التصعيد 
فشل واضح في التوصل إلى تفاهم ما، بعد 
لــقــاء الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مع 
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف«، 
مضيفا: »بغض النظر عن التسريبات التي 
رشــحــت عــن ذلـــك الــلــقــاء، فـــإن كــل املــؤشــرات 
ــم تــلــتــِق في  ــأن مــصــالــح الــبــلــديــن لـ تــفــيــد بــ

األزمة السورية«. 
واستبعد املصدر نفسه أن »تتخلى أميركا 
عـــن مــنــاطــق نــفــوذهــا وعـــن الــفــصــائــل الــتــي 
عــمــلــت مــنــذ زمـــن عــلــى تــدريــبــهــا وإعـــدادهـــا 
ــا تــضــع  ــهــ ــا أنــ ملــــحــــاربــــة داعـــــــــش، خـــصـــوصـ
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال كــهــدف 
ــبـــق أن قـــامـــت بـــأكـــثـــر مــن  ــا، وسـ ــهـ ــح لـ ــ واضــ
عملية عسكرية في هذا اإلطــار«، معتبرًا أن 
»التصعيد الروسي االيراني على األرض ما 
مع  للتفاوض  مجال  لفتح  محاولة  إال  هــو 
األميركيني للحصول على مكان لهم ضمن 
حــدوث  استبعد  كما  الــدولــيــة«.  التحالفات 
ــركـــي، مــتــوقــعــا  ــيـ صـــــدام مــبــاشــر روســـــي أمـ
لتلك  مــحــدودة  »حــــدوث ضــربــات عسكرية 
املليشيات وقوات النظام التي يدفع بها إلى 
التنف أو درعا، لدفعها للتراجع، وقد يكون 

ذلك عقب تبليغ الروس كما حدث سابقا«.

»قسد« تتقدم 
أكثر نحو الرقة 

)دليل سليمان/
فرانس برس(

تشارك »العصائب« و»بدر« 
و»حزب اهلل« العراق وغيرها 

بالعمليات

المعارضة تسعى 
الستعادة مناطق 

خسرتها في البادية

جاء اختيار عبد المجيد 
تبون لتشكيل الحكومة 

الجزائرية، مفاجئًا بعد 
اإلشارات إلى بقاء عبد 

المالك سالل في منصبه

)Getty( قرارات »جريئة« في وزارة السكن )تبنى تبون )يمين

ُقتل 16 مدنيًا بينهم خمسة أطفال أشقاء، أمس األربعاء، جراء غارات 
للتحالف الدولي بقيادة أميركية على قرية البارودة، غرب مدينة الرقة، 
المرصد، فإن  اإلنسان. وبحسب  السوري لحقوق  المرصد  أفاد  حسبما 
وتأتي  الشرقي.  حمص  ريف  من  النازحين  من  هم  القتلى  معظم 
حصيلة القتلى غداة إعالن المرصد أنه »سقط 355 شخصًا بين 23 أبريل/
أكبر حصيلة لضحايا  التحالف، في  نيسان و23 مايو/أيار، على يد قوات 

في شهر واحد، منذ بدء التحالف عملياته في عام 2014.

مقتل 16 شخصًا بغارات التحالف

كشفت مصادر سياسية عراقية، أمس األربعاء، عن 
وجود مساع لتأجيل االنتخابات البرملانية املقبلة 

املقرر إجراؤها في إبريل/نيسان 2018 ملدة عامني، 
وتشكيل حكومة طوارئ، فرفض رئيس »التحالف 

الوطني« الحاكم عمار الحكيم )الصورة( قيادة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ملثل هذه الحكومة. 
ورأى مدير مكتب التحالف، صالح العرباوي، أن 

»هناك إرادات للتالعب في العملية السياسية«.

شهدت بغداد أمس األربعاء، إجراءات أمنية مشددة، 
مع نشر القوى األمنية نقاط تفتيش إضافية 

وقيدت حركة السيارات، وذلك تحسبًا لخروج 
تظاهرة أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

)الصورة(، أمام السفارة البحرينية في بغداد 
عن السيطرة. وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن 

»العاصمة شهدت اختناقات مرورية، وصعوبة في 
التنقل، بسبب االنتشار األمني املكثف«.

الحكيم 
يرفض قيادة 

العبادي 
لـ»حكومة 

طوارئ«

تظاهرة 
بحماية 

أمنية ألنصار 
الصدر
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  شرق
      غرب

نتنياهو: واشنطن 
تعّهدت  بضمان تفوقنا 

العسكري
اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أعلن 
أمس  )الــصــورة(،  نتنياهو  بنيامني 
املـــتـــحـــدة  »الــــــواليــــــات  األربــــــعــــــاء، أن 
تـــعـــهـــدت بـــاملـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــتــفــوق 
الـــعـــســـكـــري الـــنـــوعـــي إلســـرائـــيـــل فــي 
الـــشـــرق األوســــــــط«. وأكـــــد نــتــنــيــاهــو 
فـــي خــطــاب لـــه أثـــنـــاء مـــراســـم ذكـــرى 
الــجــنــود الــقــتــلــى فــي حـــرب 1967 أن 
»رئـــيـــس الـــواليـــات املــتــحــدة دونــالــد 
التفوق،  هــذا  بضمان  تعّهد  تــرامــب 
وأن الـــواليـــات املــتــحــدة رصـــدت قبل 
إضــافــيــة   دوالر  مـــلـــيـــون   75 أيــــــام   3
اإلسرائيلية  العسكرية  للمساعدات 

لبرنامج الدفاع الصاروخي«.
)العربي الجديد(

السيسي ينفي دعم 
متمّردي دارفور

نــفــى الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح 
االتهامات  األربعاء،  أمس  السيسي، 
التي وجهها نظيره السوداني عمر 
ملتمردين  دعــم مصر  بشأن  البشير، 
ــال الــســيــســي  ــ فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور. وقـ
ــافــــي، إن »مـــصـــر  ــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــ فـ
 
ّ
تــتــبــع ســيــاســة شــريــفــة فـــي زمـــن عــز

فــيــه الـــشـــرفـــاء وال تــتــآمــر ضـــد أحـــد. 
وهــذا اتــهــام مباشر ملصر، ونحن ال 
نتآمر ضد أحد ال السودان وال غير 
الــســودان«. وكــان البشير اتهم مصر 
دارفــور  منطقة  في  املليشيات  بدعم 

يوم الثالثاء.
)العربي الجديد(

... وجنوب السودان 
ترفض االتهامات 

ــنــــوب  رفــــــضــــــت حـــــكـــــومـــــة دولــــــــــــة جــ
ــاء، اتــهــامــات  ــعـ الـــســـودان، أمـــس األربـ
الــرئــيــس الـــســـودانـــي، عــمــر الــبــشــيــر، 
متمردة  مسلحة  حــركــات  بــدعــم  لها 
تـــحـــارب الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة في 
إقليم دارفـــور غــربــي الــســودان. وفي 
العاصمة  فــي  صحافية  تصريحات 
ــا، قـــــال مـــايـــكـــل مـــكـــوي لـــويـــث،  ــوبــ جــ
وزير اإلعالم، املتحدث باسم حكومة 
جنوب الــســودان، إن »بـــالده ال تقدم 
أي دعم للمتمردين السودانيني. هذا 

ليس صحيحا«.
)األناضول(

أردوغان يهنئ روحاني 
بفوزه الرئاسي بإيران

ـــأ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ّ
ــن هـ

أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس األربعاء، 
نـــظـــيـــره اإليـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي 
التي  الرئاسية  باالنتخابات  لفوزه 
جــرت يــوم الجمعة املــاضــي. وذكــرت 
 
ّ
ــادر فـــي الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، أن مـــصـ
»أردوغـــان أجــرى اتصااًل هاتفيا مع 
النجاح  له  وتّمنى  اإليــرانــي،  نظيره 
ــيــــة الـــثـــانـــيـــة«.  ــه الــــرئــــاســ ــ ــتـ ــ ــــي واليـ فـ
 زعيمي البلدين 

ّ
وأضافت املصادر أن

العمل لتعزيز  شـــّددا على »ضـــرورة 
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة خــالل 

الفترة املقبلة«.
)األناضول(

أنقرة: عالقاتنا 
ببغداد أخوية

أشـــــاد املـــديـــر الـــعـــام ملــنــطــقــة جــنــوب 
ــا بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة  ــيـ آسـ
فــضــلــي تـــشـــورمـــان، مــســاء الــثــالثــاء، 
العراقية، واصفا  التركية  بالعالقات 
تـــاريـــخ طــويــل،  بــأنــهــا »ذات  إيـــاهـــا 
وتــحــمــل طــابــعــا أخـــويـــا«. وفـــي كلمة 
أمام اجتماع نظمته جمعية الصداقة 
ــيـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة  ــتـــركـ الـ
أنـــقـــرة، قـــال إن »الـــعـــراق يــعــمــل على 
مـــواجـــهـــة تــنــظــيــم داعـــــش اإلرهـــابـــي 
ــزء كــبــيــر من  الـــــذي يــســيــطــر عــلــى جــ
أراضيه، بينما تواجه تركيا العديد 
من املنظمات اإلرهابية وعلى رأسها 
الكردستاني«. واعتبر  العمال  حزب 
أن »الــشــعــب الــتــركــي قــد يــكــون أكثر 
الــعــراقــي، ويشعر  الــشــعــب  مــن يفهم 
التي تواجهه، خصوصا  باملشكالت 

في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب«.
)األناضول(



يأتي احتجاز النظام 
المصري للمحامي 

خالد علي، قبل 
إطالق سراحه 
أمس، تمهيدًا 

لبدء محاكمته، 
في توقيت يدعو 

للتساؤل عما إذا 
كانت الخطوة 

تهدف لتوجيه 
رسالة تحذير 

مبكرة لطموحاته 
السياسية بشكل 

يسهم بتقويض 
احتمال ترشحه 
النتخابات 2018 

الرئاسية، أو دفعه 
للترشح ضد 

الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، لضمان 

»انتخابات تعددية«

بشير البكر

يــعــتــبــر مــــا حـــصـــل مــنــتــصــف لـــيـــل الـــثـــاثـــاء ــــ 
األربعاء، حادثًا خطيرًا، ال بل سابقة إعامية 
موقع   اخــتــراق  فــي  تمثلت  بــدوافــع سياسية، 
ــة )قـــــنـــــا(، واخــــتــــراع  ــريـ ــقـــطـ وكــــالــــة األنـــــبـــــاء الـ
تــصــريــحــات مــنــســوبــة إلـــى أمــيــر قــطــر الشيخ 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، تــضــمــنــت مـــواقـــف 
كاذبة من دول إقليمية وعن الرئيس األميركي 
ــ  دونــالــد تــرامــب. ولــم تكتِف الجهة اإلعامية 
السياسية التي تقف خلف الجريمة اإلعامية 
نحو  بعد  فــاخــتــرعــت،  بفعلتها،  السياسية  ـــ  ـ
املــنــســوب ألمير  التلفيق األول  4 ســاعــات مــن 
قطر، حديثًا جديدًا منسوبًا لوزير الخارجية 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني. ورغــم أن الدوحة كشفت سريعًا عملية 
القرصنة السياسية ــ اإللكترونية، فإن غالبية 
وسائل اإلعام التي تبث وتصدر من اإلمارات 
والسعودية تجاهلت النفي القطري الرسمي، 
ــه خـــــال تــغــطــيــتــهــا ومــتــابــعــتــهــا  ــكـــت بــ ــّكـ وشـ

ــه،  ــعـ ــل مـ ــامــ ــعــ ــتــ ــت الــ ــ ــــضــ الــــتــــصــــريــــحــــات، ورفــ
واستمرت بعض القنوات على روايتها األولى 
عليها،  للتعليق  »املــحــلــلــن«  واســتــضــافــتــهــا 
حتى ساعات فجر األربــعــاء. كما أن الصحف 
من  لفقرات  اإللكترونية  مواقعها  على  أبــقــت 
الـــخـــطـــاب املــــــزور املـــنـــســـوب ألمـــيـــر قـــطـــر، ولــم 
ترفعها، ال بل نشرت تقارير بعناوين صفراء 
»بالقرائن«  وتــّدعــي  القطري،  التكذيب  ب 

ّ
تكذ

وبالعناوين املزيفة واملضللة، بأن أي قرصنة 
لم تصب وكالة األنباء القطرية، بنبرة عدائية 
تــراعــي ال  واضــحــة، وباختيار مصطلحات ال 
ربما  الـــذي  الــقــارئ  ذكـــاء  املهنية وال  املعايير 
لم تعد تنفع معه عبارات »العربية« من نوع 
ــه يــســتــحــيــل اخـــتـــراق املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة  أنــ

املحصنة!
ــر تــوضــيــح أن  قــبــل كـــل شــــيء، يــســتــوجــب األمــ
الــكــام الـــذي جـــرى نسبه إلـــى أمــيــر قــطــر، هو 
ــد تم  ــــف إلــــى الـــيـــاء، وقــ ــاذب مـــن األلـ ــ خـــطـــاب كـ
تلفيق خــطــاب مـــزور فــي صـــورة كلية وجــرى 
نسبه لألمير، وقالت الجهات التي تقف وراء 
ــراء إن األمـــيـــر ألــقــى خــطــابــًا صــبــاح  ــتـ ــذا االفـ هـ
أمس خال مراسم تخريج دفعة من املجندين، 
ولـــكـــن نــاطــقــًا بـــاســـم الــحــكــومــة الــقــطــريــة قــال 
لــوكــالــة »رويــــتــــرز« إن األمـــيـــر حــضــر مــراســم 
تخريج دفعة من املجندين بالخدمة الوطنية، 
أو تصريحات. هذا  بــأي حديث  يــدل  لــم  لكنه 
الحادث غير املسبوق يستدعي التوقف أمامه 
ــه يــعــد تــــجــــاوزا مــهــنــيــا وأخــاقــيــا  مـــطـــوال ألنــ
خطيرا يستوجب اإلدانة واالستنكار من كافة 
واإلعامي،  السياسي  الحقلن  في  املشتغلن 
العربي أو خــارجــه. والنقطة  ســواء في عاملنا 
األولــــــى الـــتـــي تــعــتــبــر خــطــًا أحـــمـــر هـــي نسب 
خــطــاب كـــاذب ألمــيــر قــطــر، وتوظيفه مــن أجل 
ــزاعــــات ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة،  إثــــــارة نــ

وهذا عمل يرقى إلى عدوان يستوجب موقفا 
الثاني  واألمـــر  املعنية.  الهيئات  مــن  صريحا 
هو فضح عملية اختراق موقع وكالة األنباء 
ــة الــرســمــيــة لــلــدولــة،  ــالـ الـــقـــطـــريـــة، وهــــي الـــوكـ
واختطافه من أجل بث معلومات كاذبة، وعلى 
درجـــة كبيرة مــن الــخــطــورة. وهــنــا ثمة ســؤال 
قــام بعملية  التناغم بن من  يطرح نفسه عن 
قرصنة املــوقــع وبــعــض وســائــل اإلعـــام التي 

رّوجت للخطاب الكاذب. 
إن إصرار قناتي العربية وسكاي نيوز عربية 
ــاء الــتــصــريــحــات  ــقـ وبـــعـــض الــصــحــف عــلــى إبـ
املزورة على مواقعها اإللكترونية اليوم، وعدم 
إزالتها بعد صــدور نفي قطري رسمي، يعبر 
عن تجاوز لقواعد وأخاقيات مهنة الصحافة 
ــتــــي يـــجـــب أن تـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــــرد الـــقـــطـــري  الــ
بــــروح إيــجــابــيــة، وتــعــطــي قــطــر حــق توضيح 
يعبر  الحالة  هــذه  في  التجاهل  وإن  موقفها، 

عـــن اســـتـــهـــداف مـــع ســبــق اإلصــــــرار عــلــى شن 
حــمــلــة ضـــد قــطــر مـــن أجـــل تــشــويــه صــورتــهــا، 
ــن الــخــبــر  واســــتــــغــــال ذلـــــك ألغـــــــراض أبـــعـــد مــ
اإلعام  انخراط بعض وسائل  إن  الصحافي. 
ــذا الــقــبــيــل ال يــضــعــف فقط  فـــي حــمــات مـــن هـ
مــن مصداقيتها فــي نظر الـــرأي الــعــام املحلي 
والعاملي، بل يوجه ضربة إلى اإلعام العربي 
اآلن  حتى  إليها  وصــل  التي  ومكانته  ودوره 
من أجل إرساء قواعد مهنية وأخاقية تلتزم 
ما  كل  في  الجديد  الحقيقة.  عن  بالدفاع  أوال 
حصل ليلة أمس إصرار بعض وسائل اإلعام 
اإلمـــارات والسعودية على ترويج خطاب  في 
مــزيــف مــنــســوب ألمــيــر قــطــر. ورغــــم أن الـــرأي 
العام استفاق من صدمة الكذبة الكبيرة التي 
حاول بعضهم تسريبها ليا خوفا من عيون 
النهار، فإن هناك من يعمل على توتير األجواء 

وزج املنطقة في نزاعات هي في غنى عنها.

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

لـــم تــنــجــح الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة في 
انتخابي  قانون  مشروع  على  توافق  إنجاز 
جــديــد، على الــرغــم مــن مــرور 8 ســنــوات على 
موعد إجراء آخر انتخابات نيابية في الباد. 
ــحــقــق الــقــوى هـــذا األمــر 

ُ
ومـــن املــســتــبــعــد أن ت

أيـــام قليلة تفصل عــن مــوعــد الجلسة  خــال 
الــتــشــريــعــيــة املـــقـــررة نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. 
وهـــي جــلــســة ســتــتــنــاول قــانــون االنــتــخــابــات 
التي  اإلقليمية  الخافات  وقــع  على  نتظر 

ُ
امل

يدور لبنان في فلكها، من التركيز األميركي 
عرض ملزيد من العقوبات 

ُ
على »حزب الله« امل

علن من 
ُ
املالية، إلى جانب املوقف البحريني امل

تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية مواقف 
الحزب في الشأن البحريني. وهو ما عّبر عنه 
أحمد،  بــن  خالد  البحريني  الخارجية  وزيــر 
الحكومة »مسؤولية تصريحات  الــذي حّمل 
شريكها حزب الله وزعيمه اإلرهابي املعتوه 

التي تسيء ململكة البحرين«.
ــواٍز، ال تـــبـــدو عـــاقـــة رئــيــس  ــ ــ عــلــى صــعــيــد مـ
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري بــأفــضــل حاالتها 
ــى وزيــرهــا لشؤون 

ّ
مــع الــســعــوديــة الــتــي تــول

الــخــلــيــج الــعــربــي ثــامــر الــســبــهــان، التسويق 
لتسوية انتخاب ميشال عون رئيسًا، ومنح 
الــبــرملــان الــثــقــة لــحــكــومــة الــحــريــري الــثــانــيــة. 
وبــــدا ذلــــك فـــي إلـــغـــاء كــلــمــة الـــحـــريـــري خــال 
أيــام بحجة  التي انعقدت قبل  الــريــاض  قمة 

قة.
ّ
»ضيق الوقت«، وبقاء أزمته املالية معل

وعلى مساحة أبعد، ال يزال الضغط الدولي 
ــاد  ــحــ ــتــــحــــدة ومــــــن االتــ ــن األمــــــــم املــ ــ قـــائـــمـــًا مـ

األوروبي باتجاه إجراء انتخابات نيابية
 تستكمل بها القوى املحلية مسار التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي أفــــضــــت إلـــــى اســـتـــخـــدام 
إرادة  خـــارج  لنفسه  ـــمـــدد 

ُ
امل الـــنـــواب  مجلس 

اللبنانين النتخاب الرئيس ومنح الحكومة 
املسيحي  الزعيم  عــون،  انتخاب  ُحّيد  الثقة. 
ـــوى، عــن الــنــقــاش االنــتــخــابــي، وسقطت  األقــ
مع هذا التحييد األسقف املرتفعة التي كان 
يطرحها في ملف االنتخابات. وتولى صهر 
»التيار  رأس  على  السياسي  ووريــثــه  عــون 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر«، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
بــاســيــل، املـــنـــاورة مــن خـــال طـــرح »الــقــانــون 
النسبية  الــذي يقوم على تفريغ  التأهيلي«، 
الــتــي يــطــالــب بــهــا جــــزء مـــن الــلــبــنــانــيــن من 
مــضــمــونــهــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى أداة طــائــفــيــة، 
مــن خـــال انــتــخــاب أبــنــاء الــطــائــفــة الــواحــدة 

ملـــرشـــحـــي الـــطـــائـــفـــة نـــفـــســـهـــا، عـــلـــى قـــاعـــدة 
املواطنن  كافة  انتخاب  ثم  األكــثــري،  النظام 
للمرشحن الفائزين من املرحلة األولى على 

أساس نسبي.
ــر املــشــاريــع  ــ ــان مـــشـــروع بــاســيــل مـــن أواخــ كــ
الــــــتــــــي ســــقــــطــــت خـــــــــال املـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــن 
ــار املــؤســســات  ــارج إطــ الـــقـــوى الــســيــاســيــة خــ
الــــدســــتــــوريــــة، كـــمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء. وســـقـــط 
بــعــده مــشــروع رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بــــــري، الــــــذي قــــــّدم صــيــغــة مــخــتــلــطــة تــجــمــع 
بــــن الـــنـــظـــامـــن األكــــثــــري والـــنـــســـبـــي، تــقــوم 
عبر  طوائفهم  داخــل  املرشحن  تأهيل  على 
االقــتــراع وفــق نظام أكــثــري، ثم التنافس في 
مــع تقسيم  النسبي  الــنــظــام  مــا بينهم وفـــق 
لــبــنــان إلــــى 10 دوائــــــر انــتــخــابــيــة. وهــــو ما 
مرشحيها  حيازة  الكبرى  لــألحــزاب  يضمن 
ــة األصـــــــــوات ضـــمـــن طـــوائـــفـــهـــم،  ــريـ ــثـ عـــلـــى أكـ
لتصبح مرحلة النظام النسبي مفاضلة بن 
تأهلت في  التي  الحزبية/الطائفية  األسماء 

املرحلة األولى عبر النظام األكثري. 
عند هــاتــن الصيغتن تــوقــف طــرح األفــكــار 
االنــتــخــابــيــة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـــراجـــع رئــيــس 
االنتخابي  القانون  الجمهورية عن شيطنة 
الستن«  »قــانــون  بـــ واملــعــروف  حاليًا  النافذ 
الرئيس  أيـــام  عـــام 1960،  فــي  إلقــــراره  نسبة 

ــــون الـــقـــانـــون  الــــراحــــل فــــــؤاد شــــهــــاب. قــــــّدم عـ
بوصفه البديل عن »ترك الجمهورية فالتة«، 
االنتخابات  ــراء  إجـ تفضيله  يعني  مــا  وهــو 
التمديد  الساري بدل  القانون  النيابية وفق 

اإلضافي لوالية املجلس النيابي. 
وفي مؤشر واضح على ما وصفه عون خال 
يبدو  األدوار«،  »تبادل  بـ رسمية  استقباالت 
وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد املــشــنــوق، 
وفق  النيابية  االنتخابات  إلجـــراء  ُمتحمسًا 
القانون الحالي. وهو يواصل تكرار جهوزية 
أجـــهـــزة الـــــــوزارة إلجـــــراء االنــتــخــابــات »وفـــق 
قانون الستن«، وأن أي عملية إقرار لقانون 
انــتــخــابــي جــديــد ســتــفــرض مــرحــلــة »تــمــديــد 
تعقيدات  أو تقصر بحسب  تــطــول  قــد  تقني 
ــــام املـــشـــنـــوق  ــبــــدو كــ ــانــــون الــــجــــديــــد«. يــ ــقــ الــ
مــنــطــقــيــًا وفــــي ســـيـــاق تــقــنــي بـــحـــت، لــــوال أن 
العام  تمت  التي  البلدية  االنتخابات  تجربة 
الداخلية  وزارة  أداء  تــراجــع  كشفت  املــاضــي 
ــة االنـــتـــخـــابـــات  ــبـ ــراقـ وتــســجــيــل جــمــعــيــات مـ
العملية  ــرت على مسار 

ّ
أث فادحة  النتهاكات 

ــل املــشــنــوق فــي الحكومة 
ّ
الــديــمــقــراطــيــة. ُيــمــث

الــذي  الــحــريــري، أي »تــيــار املستقبل«  فــريــق 
األول  املسيحي  حليفه  جــانــب  إلـــى  اعــتــرض 
حــــزب »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« عــلــى طــــرح بــري 
للقانون االنتخابي. في حن كان »حزب الله« 
أبرز املعترضن على مشروع قانون باسيل، 
وهو ما يعني اعتماد لعبة تبادل األدوار على 
أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه طائفي 
وسياسي. وهي لعبة تحصر النقاش ضمن 
في  التشريعية  الجلسة  موعد  قبل  »املمكن« 
التاسع والعشرين من الحالي. واملمكن حاليًا 
ــراء  تــثــبــيــت الـــواقـــع الــســيــاســي بــاعــتــمــاد إجــ
بانتظار  الــســاري،  القانون  وفــق  االنتخابات 

استقرار إقليمي ما.
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التي قامت بها املجموعات الشبابية املوالية 
لخالد علي.

واملــثــيــر لــانــتــبــاه أن أول حــديــث فــي اإلعـــام 
املـــصـــري عـــن تــرشــح عــلــي لـــم يــصــدر عــنــه أو 
عــن املــقــربــن مــنــه أو عــن صــحــف خــاصــة، بل 
صدر عن اإلعامي عمرو أديب، مساء السبت 
املــــاضــــي، فـــي بــرنــامــجــه الـــيـــومـــي عــلــى قــنــاة 

للسيسي في  قد يكون وحــيــدًا،  منه منافسًا، 
االنتخابات. وأسرع مساعدو علي واملقربون 
للرئاسة، بل  أنــه مرشح محتمل  منه إلعــان 
األخيرة،  االعتقاالت  أن حملة  أيضًا  وأعلنوا 
والـــتـــي كــشــفــت »الــعــربــي الــجــديــد« أســبــابــهــا 
ــــو/ أيـــــــار الـــحـــالـــي،  ــايـ ــ ــــي 18 مـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ودوافـ
تــســتــهــدف بــــاألســــاس الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة 
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بــعــاقــاتــه  املـــعـــروف  أديـــــب،  وتـــحـــدث  »أون«. 
ــهــــزة األمـــنـــيـــة والـــســـيـــاديـــة  ــيــــدة بــــاألجــ الــــوطــ
الــشــخــصــيــة، معلقًا على  الــســيــســي  وبـــدائـــرة 
طرح حمدين صباحي لعدة أسماء يرى أنها 
تصلح ملــنــافــســة الــســيــســي مــثــل عــضــو حــزب 
»الكرامة« الناصري، السفير معصوم مرزوق، 
واملستشار هشام جنينة، وخالد علي. وهنا 

قـــال أديـــب إن األخــيــر ســيــكــون مــرشــح الــقــوى 
الــثــوريــة أو مــرشــح املــعــارضــة »الــوحــيــد« في 

االنتخابات.
ــــدد مــــن املــــصــــادر األمــنــيــة  وتـــبـــايـــنـــت رؤى عـ
والــحــكــومــيــة والــســيــاســيــة تــعــلــيــقــًا عــلــى هــذا 
املشهد. فقال مصدر أمني في وزارة الداخلية 
إن »خــطــوة احــتــجــاز خــالــد عــلــي ال يــمــكــن أن 

تكون وليدة قرار قضائي خالص من املحامي 
ــام لـــنـــيـــابـــات شـــمـــال الـــجـــيـــزة، ألن قـــــرارًا  ــعــ الــ
بــذلــك يــتــطــلــب تنسيقًا مـــع جــهــات أعــلــى من 
السيسي  لدائرة  وقد تصل  األمنية،  األجهزة 
ــا تـــحـــذيـــر صــريــح  ــهـ الـــشـــخـــصـــيـــة«، مــــؤكــــدًا أنـ
لخالد من استخدام القضايا املوجودة ضده 
»حرقه« إذا كان جادًا في خوض االنتخابات.  لـ
وأضاف املصدر  الذي يعمل بمصلحة األمن 
ــالــــد عـــلـــي مــتــهــم فــــي الــقــضــيــة  الــــعــــام، إن »خــ
املعروفة إعاميًا بالتمويل األجنبي ملنظمات 
املــجــتــمــع املـــدنـــي، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك كــان 
بالسفر  املتهمن  له دون غيره من  مسموحًا 
والــعــودة دون عــوائــق، لكن هــذه القضية لها 
شــق جــنــائــي خــفــي وراء الــظــاهــر الــســيــاســي، 
ــوال والــتــهــرب  ــ فــهــنــاك اتــهــامــات بــغــســيــل األمــ
املراكز  إنشاء  أوراق  في  والتاعب  الضريبي 
الحقوقية، وهــي كافية إلحــراج علي شعبيًا، 
كــمــا فــعــل نـــظـــام الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع، حسني 
ــــور بـــعـــدمـــا حـــصـــل عــلــى  ــارك، مــــع أيـــمـــن نـ ــبــ مــ
املركز الثاني في انتخابات 2005«، وفق قول 
املـــصـــدر. وأوضــــح أن مــحــاولــة تــصــويــر قــرار 
النيابة ضد علي بأنه اعتباطي أو ال يرتبط 
بــأي جهة تنفيذية »هــو كــام فــارغ«، بحسب 
ــار إلـــى أن »الــنــيــابــة ال يمكنها  تــعــبــيــره. وأشــ
إال  علي  خالد  بثقل  شخصيات  مــع  التعامل 
بتوجيهات عليا، تمامًا كما حدث مع هشام 
يحيى  الــســابــق،  الصحافين  ونقيب  جنينة 
قاش، واألمــن العام السابق ملجلس الدولة، 
وائـــل شلبي«. وأكـــد أن الــهــدف األســاســي من 
الــتــحــركــات األمــنــيــة والــتــضــيــيــق عــلــى الــقــوى 
»الــســيــطــرة على  بـــ الــســيــاســيــة حــالــيــًا يتمثل 
ــادة فـــي خــوض  األســـمـــاء الــتــي يــبــدو أنــهــا جــ

االنتخابات، لتخفيف العبء على النظام«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــســود بــن املجموعات 
الشبابية والثورية اليسارية املساندة لخالد 
علي رؤية قريبة لكام املصدر األمني، هي أن 
املبكرة  االســتــعــدادات  يخشى  الحاكم  النظام 
األمنية ال تعرف على  لانتخابات وأجهزته 
وجـــه الــتــحــديــد مـــدى قــــدرة فــريــق خــالــد علي 
حزبه  أن  سيما  ال  الجماهيري،  الحشد  على 

»العيش والحرية« ال يزال تحت التأسيس.
وعلى الرغم من أن احتجاز خالد علي رسالة 
ال  أنــه  وتؤكد  السياسين  للناشطن  سلبية 
حصانة ألحد من االعتقال، إال أن املقربن من 
علي متفائلون بأن يحسم هذا الحدث وقوف 
مختلف القوى الثورية واملعارضة خلفه فقط، 
وتراجع أسهم شخصيات أخرى كانت تفكر 
القلق  لكن منبع  للرئاسة.  الترشح  جديًا في 
الوحيد على املستوى القانوني هو التخوف 
مــن محاكمة ســريــعــة لــخــالــد عــلــي فــي قضية 
ــتـــصـــدار الــســلــطــة  ارتــــكــــاب فــعــل فـــاضـــح، واسـ
حــكــمــًا جــنــائــيــًا بـــإدانـــتـــه، قـــد تــفــســره اللجنة 
أو الــهــيــئــة الــتــي ســتــشــرف عــلــى االنــتــخــابــات 
ويمنعه  بالشرف  مخل  حكم  بأنه  الرئاسية 

من الترشح.
ــومـــي فــي  ــكـ وفــــــي املــــقــــابــــل، يـــمـــلـــك مــــصــــدر حـ
مجلس الـــوزراء رأيــًا آخــر. ويؤكد أن احتجاز 
ــده، هــــي عــمــلــيــة  ــ ــ عـــلـــي وإخـــــــــراج بــــاغــــات ضـ
سياسية بامتياز تهدف لدفعه للترشح ضد 
ــرر عــدم  ــال قــ ــه فـــي حــ ــراجــ الــســيــســي، بـــل وإحــ
الــتــرشــح، على أســـاس أنــه لــم يعد هــنــاك اآلن 
مجال لتراجعه بعدما تم تصوير الخصومة 
ــام كـــخـــصـــومـــة شــخــصــيــة،  ــظـ ــنـ بــيــنــه وبـــــن الـ
إذا  تــعــدديــة  انــتــخــابــات  للسيسي  مــا يضمن 
أجــريــت مــن األســـــاس، وفـــق املـــصـــدر. وكشف 
تعددية  انتخابات  ــراء  إجـ مسألة  أن  املــصــدر 
اســـتـــحـــوذت عــلــى حــيــز كــبــيــر مـــن مــنــاقــشــات 
الــســيــســي ومـــســـاعـــديـــه مــــع مـــســـؤولـــي إدارة 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، الشهر 
املاضي في واشنطن، وأنه على الرغم من أن 
احتمال تأجيل االنتخابات قائم، إال أن إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات أو الــتــظــاهــر بـــاالســـتـــعـــداد لها 
سيصب أيضًا في مصلحة السيسي خارجيًا.

تقريرمتاعبة

ال يزال الضغط 
الدولي قائمًا باتجاه 

إجراء االنتخابات

معاني احتجاز خالد علي ومحاكمته

علي،  خالد  احتجاز  لقرار  استنكاره  عن  المصري  »الدستور«  حزب  أعرب 
تهم  على  »بناًء  الحالي،  مايو/أيار   29 في  المحاكمة  إلى  وإحالته 
العامة  الشخصيات  من  ألي  توجيهها  المحامين  أحد  اعتاد  واهية، 
التي ُتعارض سياسات النظام«. وقال الحزب في بيان له أمس، إن الحملة 
التي يتعرض لها علي ترتبط من دون شك بإعالنه عن احتمال خوضه 
االنتخابات الرئاسية، بما يثير الكثير من الشكوك بشأن تمتع تلك االنتخابات 

بالحد األدنى من الصدقية والنزاهة.

تشكيك بصدقية االنتخابات

تحليل

القاهرة ـ العربي الجديد

الــنــظــام  وّجــهــهــا  متباينة  رســائــل 
املـــصـــري مـــن خــــال قـــيـــام الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة بــــاحــــتــــجــــاز الـــحـــقـــوقـــي 
ــي، قـــبـــل إطــــــاق ســـراحـــه  ــلـ ــد عـ ــالـ املــــصــــري، خـ
بــكــفــالــة أمـــس األربـــعـــاء، وتــحــديــد جــلــســة في 
أمــام  لــبــدء محاكمته  الــحــالــي  29 مــايــو/أيــار 
االحــتــجــاز يعطي  فــتــوقــيــت  الــجــنــح.  محكمة 
االنطباع بأن من شأن الخطوة أن تساهم في 
االنتخابات  في  للرئاسة  مرشحًا  »تطويبه« 
املــقــررة  خــال النصف األول مــن عام  املقبلة 
2018. وقد تكون أيضًا رسالة تحذير مبكرة 
له، لتقويضه سياسيًا. أما هو، فلم يصدر بعد 
أي مؤشر فعلي يوضح نــوايــاه. فعلى الرغم 
الناشطن  ضد  األمنية  الحملة  استمرار  من 
ــــاب أحـــــــــزاب »الــــدســــتــــور«  ــبـ ــ الــــيــــســــاريــــن وشـ
ــي«  ــاعــ ــمــ ــتــ و»املــــــــصــــــــري الــــديــــمــــقــــراطــــي االجــ
و»الــعــيــش والــحــريــة« مــنــذ 10 أيــــام، وربطها 
ببدء نشاط حملة خالد علي الجماهيرية، إال 
أن علي نفسه لم يخرج إلى الرأي العام معلنًا 
السيسي.  عبدالفتاح  الــرئــيــس  ضــد  ترشحه 
ــال فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــ ــان عـــلـــي قـ ــ وكــ
فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، إنـــه يفكر 
تشكيل  يعلن  لــم  لكنه  للرئاسة.  الترشح  فــي 
بأنه سيخوض  فريق ملساعدته، ولم يصرح 
االنتخابات بالفعل. وفسرت مصادر سياسية 
قريبة من خالد علي تأخره في هذه الخطوة 
بــأنــه ال يـــزال مــتــرددًا فــي خــوض االنتخابات 
نــظــرًا ملــنــاخ الــحــريــات املــتــراجــع، وتخوفه من 
أن يكون ترشحه مجرد أداة لتجميل صورة 
االنــتــخــابــات وإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــيــهــا، كما 
السابق، حمدين صباحي،  املرشح  حــدث مع 

في االنتخابات املاضية عام 2014.
إال أن خـــطـــوة احـــتـــجـــاز عـــلـــي، يــــوم الــثــاثــاء 
ــدار يــومــن  املـــاضـــي، والــتــحــقــيــق مــعــه عــلــى مــ
بتهمة ارتكاب »فعل فاضح« لتلويحه بإشارة 
»بذيئة« بيده في وجه قوات األمن بعد جلسة 
الــحــكــم بــمــصــريــة جــزيــرتــي تــيــران وصنافير 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، جعلت 

تطاوين ـ أمينة الزياني

تبدو مدينة تطاوين آمنة في هذه األثناء؛ 
فعاوة عن تولي الجيش تأمن الشوارع 
وتمشيطها على امتداد ليلة أمس واليوم 
وفق ما الحظه »العربي الجديد« من عن 
املكان، فإن شبابها وكهولها أمضوا ليلة 
أمـــس فــي تــأمــن منطقة وإقــلــيــم الــحــرس 
الوطني. ولم يتبق من آثار االحتجاجات 
داخل املدينة، إال بقايا العجات املطاطية 
والــحــواجــز الــتــي ركــزهــا شــبــاب املنطقة، 
ــــي نـــفـــوســـهـــم مــمــا  ــن الـــغـــيـــظ فـ ــ وكـــثـــيـــر مـ
الدولة واإلعـــام«. وساد  بـ«جور  وصفوه 
ــبــــاح الــــيــــوم شــــــــوارع مــديــنــة  الـــــهـــــدوء صــ
تطاوين وتواصلت الحياة بشكل طبيعي، 
رغم الشائعات التي تطرأ بن وقت وآخر 
حــول وفــاة الشاب عبد الله الــعــواي الذي 
أصـــيـــب خــــال االحـــتـــجـــاجـــات بــالــكــامــور 
أول مــن أمــــس، والــتــي قــد تــفــجــر الغضب 
الـــكـــامـــن فـــي نـــفـــوس أبـــنـــاء املــنــطــقــة وقــد 
لاحتجاج،  الــشــارع مجددًا  إلــى  تعيدهم 
باستقرار وضعه  تفيد  األخــبــار  أن  برغم 
يــخــفــى على  اآلن. وال  إلــــى حـــد  الــصــحــي 
الــــوافــــديــــن عـــلـــى املــــكــــان، إحــــســــاس عــــارم 
بالغضب والغيظ لدى أبناء املنطقة إزاء 
ما يــرون أنه ظلم من الدولة ومن اإلعام 
أيــضــًا. ويــؤكــد الــشــاب سفيان فــي حديثه 
تتعرض  تطاوين   

ّ
أن الجديد«،  لـ«العربي 

إلــى ظلم يــعــادل ذلــك الــذي مــورس عليها 
ــر االســــتــــقــــال، بــشــيــطــنــة  ــ لــســتــن ســـنـــة إثـ
حــراكــهــا الــســلــمــي ودفــــع أبــنــائــهــا للعنف 
وتـــصـــويـــرهـــم كــمــخــربــن مــتــحــالــفــن مــع 

اإلرهاب. 
إعامية  اعــتــبــره هجمة  بما  ذلــك  ويفسر 
الـــذي تميز  الــحــراك  اســتــهــدفــت  ممنهجة 
بــســلــمــيــتــه طـــيـــلـــة شـــهـــريـــن مـــتـــواصـــلـــن، 
ولــــم يــصــل إلــــى الــعــنــف إال إثــــر اســتــفــزاز 
ــة. وأضـــــــاف املــتــحــدث  ــ ــــدولـ مــتــعــمــد مــــن الـ
ذاتـــــه لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــــروايــــات 
الرسمية التي قدمت حول أحداث العنف 

ال أساس لها من الصحة، بل على العكس 
تــمــامــًا، فــإن شــبــاب تــطــاويــن، إحـــدى أكثر 
محافظات الباد ثراء بثرواتها الطبيعية 
التهميش  يــعــانــي  الــســيــاحــيــة،  وقــيــمــتــهــا 
ويــتــنــافــس عــلــى أعـــلـــى نــســبــة بــطــالــة مع 
محافظات أخرى تناستها الدولة لعقود. 
ولـــم يــكــن فـــي بـــال ســفــيــان أبــــدًا الــتــظــاهــر 
أو االحــتــجــاج أو الـــخـــروج إلـــى الـــشـــارع، 
واقــتــصــر فــي األيــــام املــاضــيــة عــلــى زيـــارة 
أن  بيد  الــكــامــور،  فــي  املعتصمن  أقربائه 
مـــا وصــفــه بــمــحــاولــة الــســلــطــات األمــنــيــة 
استفزاز املعتصمن وإفساد مفاوضاتهم 
مع الجيش الوطني حــول إغــاق مضخة 
البترول هناك، هي التي دفعت إلى العنف 
وذهــب ضحيته شــاٌب مــن أبــنــاء تطاوين 
ولم يعد آنذاك للعقل أو املنطق أي تحكيم 

في األمر. 
الـــروايـــة ذاتـــهـــا قــدمــهــا جــعــفــر لـــ«الــعــربــي 
الجديد« وهو شاب مصاب على مستوى 
ــه إثـــــر تـــعـــرضـــه لــلــضــرب  ــ ــــوجـ الـــرقـــبـــة والـ
مــن قــبــل أمــنــّي أثــنــاء االحــتــجــاجــات وفــق 
حـــديـــثـــه. وأبــــــرز جــعــفــر أن خـــــروج أبــنــاء 
إثــر قتل شــاب منهم كــان عفويًا  تطاوين 
ضحية  ســقــوط  على  طبيعية  فعل  وردة 
محدث  أن  بيد  بالشغل.  للمطالبة  خــرج 
ــّر عـــلـــى أال ثــقــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« يـــصـ
ألهالي املنطقة في الحكومة اليوم، إذ لم 
تعد وعودها عملة متداولة هنا، وكل ما 
الــكــف عــن تجريم  الــيــوم هــو  يطلب منها 
حــراكــهــم وتــقــديــم إجـــــراءات مــلــمــوســة في 
مــقــدمــتــهــا ضــــمــــان عـــيـــش كــــريــــم لــعــائــلــة 
أنور  هناك،  االجتماعي«  الحراك  »شهيد 

السكرافي. 
وبدت استقالة محافظ تطاوين، محمد 
علي البرهومي، التي أعلن عنها صباح 
ــاء غــيــر ذات أهــمــيــة بتاتًا  ــعـ الــيــوم األربـ
لــدى األهــالــي، الــذيــن عــبــروا عــن عزمهم 
مطالبته بالرحيل، وال سيما أنه لم يكن 
حلقة ربط فاعلة بينهم وبن الحكومة، 

على حد تقديرهم.

»العربي الجديد« في تطاوين 
عاصمة الغضب التونسي

خطوة احتجاز خالد 
علي تتطلب تنسيقًا مع 

جهات عليا

تخّوف من إصدار حكم 
قضائي بإدانة علي 

يمنعه من الترشح

بدت أحدث فصول 
الهجمة اإلعالمية 

العدائية ضد قطر، 
منتصف ليل الثالثاء ــ 

األربعاء، وكأنها حملة 
سياسية بدأها قرصان، 
واستكملها إعالم إما 
متواطئ أو مستفيد

بعد فشل القوى 
السياسية في لبنان 

بالتوصل إلى قانون 
انتخابي جديد، عاد 

قانون الستين النافذ حاليًا 
ليطفو على السطح بدل 

تمديد والية المجلس 
النيابي

تقرير تحذير للراغبين بالترشح للرئاسة المصرية أو دفعه 
لخوض االنتخابات؟
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تجربة االنتخابات البلدية األخيرة شهدت انتهاكات فادحة )حسين بيضون(

منابر إعالمية تصر على ترويج الخطاب المزيف )العربي الجديد(

خالد علي قد يكون مرشح المعارضة للرئاسة )محمد الشاهد/فرانس برس(

  شرق
      غرب

نيجرفان بارزاني: عالقتنا 
ببغداد كمستأجر ومؤّجر

كــردســتــان  إقــلــيــم  وزراء  رئــيــس  رأى 
بــارزانــي، أن عاقة  العراق نيجرفان 
ــة في  ــاديـ اإلقـــلـــيـــم بــالــحــكــومــة االتـــحـ
بـــغـــداد أشــبــه بــالــعــاقــة بـــن املــؤجــر 
واملــســتــأجــر، مــعــتــبــرًا أن االســتــقــال 
 سحريًا، لكنه 

ً
عــن الــعــراق ليس حــا

الطريق إلــى الــحــل. وأشـــار فــي كلمة 
كردستان  بجامعة  مؤتمر  خــال  لــه 
االســــتــــقــــال  أن  إلــــــــى  إربـــــــيـــــــل،  فــــــي 
ــراد، مــؤكــدًا تــخــطــي عــدد  ــ يــوّحــد األكــ
ـــ15  ــ ــنـــوات الـ ــــال الـــسـ ــل خـ ــراحــ مــــن املــ
الحالية تتجه  املرحلة  املاضية، وأن 

نحو نهاية األزمات.
)العربي الجديد(

ولد الشيخ أحمد يغادر 
صنعاء بال نتائج 

غـــــــــــــادر املــــــبــــــعــــــوث األمــــــــمــــــــي إلـــــى 
ــن، اســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الــشــيــخ  ــمــ ــيــ الــ
أحــمــد )الـــصـــورة(، أمـــس األربــعــاء، 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، بعد 
يومن من وصوله، من دون اإلعان 
عــن أي لــقــاءات عقدها مــع ممثلن 
ــــزب »املــؤتــمــر«  عـــن الــحــوثــيــن وحـ

الـــــذي يـــتـــرأســـه الـــرئـــيـــس املــخــلــوع 
عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــــالــــح. وفـــيـــمـــا لــم 
بتصريحات  األممي  املبعوث  يــدِل 
حول اللقاءات التي عقدها، أشارت 
املــعــلــومــات إلـــى أن الـــزيـــارة فشلت 
فـــي عــقــد لـــقـــاءات رســمــيــة مـــع وفــد 

الحوثين وحزب صالح.
)العربي الجديد(

الصومال: أول تفجير 
انتحاري لـ»داعش«

مسؤوليته  »داعــــش«  تنظيم  أعــلــن 
عـــن أول اعــــتــــداء انـــتـــحـــاري يــنــفــذه 
فــي الصومال وأوقـــع خمسة قتلى 
فــي مــديــنــة بــوصــاصــو فــي منطقة 
بونتاند شمال شرق الباد. ووقع 
ــــي مـــنـــطـــقـــة بـــونـــتـــانـــد  االعــــــتــــــداء فـ
ــــي شــمــال  ــتـــي تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــ الـ
الــبــاد، حيث تنتشر مجموعة من 
قدامى حركة »الشباب اإلسامية«، 
ــــاق بـــتـــنـــظـــيـــم  ــــحـ ــتـ ــ ــــالـ وانـــــشـــــقـــــت لـ
ــتــــداء  ــر مــنــفــذ االعــ »داعـــــــــش«. وفـــجـ
ســتــرتــه لــــدى وجـــــوده عــلــى حــاجــز 
ــو. وقــــــــال مــــســــؤول  ــ ــاصـ ــ ــــوصـ فـــــي بـ
إن  آدن،  ضـــاهـــر  مــحــمــد  الـــشـــرطـــة 
»القوات األمنية أوقفت املشتبه به 
حن اقترب، لكنه فجر نفسه فقتل 
خــمــســة أشـــخـــاص، بــيــنــهــم عنصر 

أمني وأربعة مدنين«.
)فرانس برس(

تحذير أميركي من دور 
روسيا في البلقان 

حث نائب مساعد وزير الخارجية 
األمــــــيــــــركــــــي هــــــويــــــت بـــــــريـــــــان يـــي 
ــورة(، عـــلـــى الـــيـــقـــظـــة بــشــأن  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
ســــيــــاســــات روســــيــــا فــــي الـــبـــلـــقـــان. 
وأعـــــلـــــن يــــــي، أمــــــس األربــــــعــــــاء مــن 
الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــربـــيـــة بـــلـــغـــراد، أن 
الواليات املتحدة »ستدافع وتحمي 
ــا ومــــصــــالــــح  ــهــ ــحــ ــالــ بـــــــقـــــــوة« مــــصــ
حلفائها. وقال يى: »نعرف بالفعل 
من التجربة أن النوايا وراء العديد 
مــــن الـــتـــحـــركـــات الـــروســـيـــة لــيــســت 
جيدة، وال تتفق مع املصالح التي 
نعتقد أنها مصالح الدول في هذه 

املنطقة«.
)أسوشييتد برس(

ضحايا بتفجيرين في 
جاكرتا

ــة اإلنــــدونــــيــــســــيــــة إن  ــت الــــشــــرطــ ــالــ قــ
بأنه  يشتبه  مــن  بينهما  شــخــصــن 
تفجيرين  فــي  قتا  انــتــحــاري  مفجر 
هــــزا مــحــطــة بـــاصـــات فـــي الــعــاصــمــة 
جــاكــرتــا أمـــس األربـــعـــاء. وقــــال قائد 
الشرطة ملنطقة شرق جاكرتا اندري 
ويــبــوو، إن »انــفــجــاريــن وقــعــا قــرابــة 
مسافة  على  مساء  التاسعة  الساعة 
قــريــبــة الــواحــد مــن اآلخــــر«. وأضـــاف 
ــان  »نـــــظـــــرًا إلـــــــى حــــجــــم األضــــــــــــرار كــ

االنفجاران قوين«.
)فرانس برس، رويترز(

آثار حريق في أحد المباني الرسمية في تطاوين )العربي الجديد(
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سياسة

  شرق
      غرب

مستوطنون يحرقون 
سيارتين لفلسطينيين

أضـــــرم مــســتــوطــنــون إســرائــيــلــيــون 
الـــنـــار، لــيــل الـــثـــاثـــاء األربــــعــــاء، في 
ــنـــن فــلــســطــيــنــيــن  ــارتـــن ملـــواطـ ــيـ سـ
فــــــي األراضــــــــــــــي املــــحــــتــــلــــة، بـــعـــدمـــا 
خــطــوا شـــعـــارات مــعــاديــة. وأعــلــنــت 
املــتــحــدثــة بــلــســان شــرطــة االحــتــال، 
الــحــادث وقــع في  لوبا السمري، أن 
مدخل مدينة عارة العربية )شمال(. 
وأضافت أنه تم الكشف عن شعارات 
الثمن« التي تضم  لجماعة »تدفيع 
السيارتن  جانب  إلــى  مستوطنن، 
 عـــدم تسجيل 

ً
املــحــتــرقــتــن، مـــؤكـــدة

إصابات بشرية.
)األناضول(

إسرائيل قلقة من 
بيع أسلحة أميركية 

للسعودية
ــاع اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــدفــ أعـــــرب وزيـــــر الــ
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، أمــس األربــعــاء، 
األســـلـــحـــة  اتـــفـــاقـــيـــة  إزاء  قـــلـــقـــه  عــــن 
األمـــيـــركـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي أعــلــن 
عنها خــال زيـــارة الرئيس دونــالــد 
تــرامــب إلـــى املــنــطــقــة، واصــفــا إيــاهــا 
»مــجــنــون«.  إقليمي  تسلح  بــســبــاق 
وفي أول تعليق رسمي من مسؤول 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى عـــــقـــــود تــســلــح 
مـــلـــيـــارات  بــقــيــمــة 110  لــلــســعــوديــة 
محادثات  فــي  ليبرمان  قــال  دوالر، 
أجـــراهـــا أخــيــرًا مــع مــســتــشــار األمــن 
الــقــومــي األمــيــركــي، الــجــنــرال هربت 
قلق حيال  إنــه  ماكماستر،  ريموند 
الصفقة، بحسب ما أوضح ليبرمان 

إلذاعة جيش االحتال.
)فرانس برس(

ألمانيا: ال قرار بعد 
باالنسحاب من تركيا

ــنـــت وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع األملـــانـــيـــة،  ــلـ أعـ
أرســــوال فـــون ديـــر اليـــن )الـــصـــورة(، 
أن بادها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن 
ــا مــــن قـــاعـــدة  ســـحـــب جـــنـــود بــــادهــ
إنــجــيــرلــيــك بــواليــة أضــنــة، جنوبي 
ــــت به  تـــركـــيـــا، بــحــســب تــصــريــح أدلـ
ــرلـــن. وشــــددت  ــوم الـــثـــاثـــاء فـــي بـ يــ
الجنود  بــن  التفريق  على ضـــرورة 
األملـــان بــواليــة قونية )وســـط(، وفي 
 أن الغرض 

ً
قاعدة إنجيرليك، مبينة

من قدوم الجنود إلى إنجيرليك كان 
ــار مــحــاربــة تنظيم »الــدولــة  فــي إطــ

اإلسامية« )داعش(.
)األناضول(

مسعى لقمة قبرصية
ــم املــتــحــدة إلــى  ــ أعـــلـــن مــبــعــوث األمـ
قبرص، إسنب بارث إيدي )الصورة(، 
يــــن  ــاء ــقــ أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، بــــعــــد لــ
مــنــفــصــلــن مـــع رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
قــــبــــرص )الـــقـــبـــرصـــي الـــيـــونـــانـــي(، 
ورئيس  أنــاســتــاســيــادس،  نيكوس 
»جمهورية شمال قبرص التركية«، 
الـــتـــي ال تــعــتــرف بــهــا غــيــر تــركــيــا، 
أنــه يعمل على  أكينجي،  مصطفى 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الزعيمن، 
ــبــــوع، عــلــى عــقــد قمة  بــنــهــايــة األســ
ــــى إبـــــــرام اتـــفـــاق  ــهـــدف إلـ نــهــائــيــة تـ
ــال إن  ــــادة الــتــوحــيــد. وقــ شــامــل إلعـ
تــزال  هــنــاك »خـــافـــات حقيقية« ال 
إلــى إنــجــازهــا قبل حــدوث  بحاجة 

ذلك.
)أسوشييتد برس(

األمم المتحدة: إجراءات 
ترامب تمنع استمرارنا

أعلن املتحدث باسم األمــم املتحدة، 
ستيفان دوجــاريــك، أمــس األربــعــاء، 
األمــــيــــركــــي  الــــرئــــيــــس  مــــســــاعــــي  أن 
التمويل  لتقليص  تــرامــب،  دونــالــد 
لـــــــأمـــــــم املــــــتــــــحــــــدة ســــيــــجــــعــــل مـــن 
املــســتــحــيــل عــلــى املــنــظــمــة الــدولــيــة 
ــال  ــي. وقـ ــاســ مـــواصـــلـــة عــمــلــهــا األســ
فـــي بـــيـــان »األرقــــــــام املـــقـــدمـــة تجعل 
ــم املــتــحــدة  مـــن املــســتــحــيــل عــلــى األمــ
مـــواصـــلـــة كــــل أعـــمـــالـــهـــا األســـاســـيـــة 
للنهوض بقضايا السام والتنمية 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وحـــــقـــــوق اإلنــــــســــــان واملـ

اإلنسانية«.
)رويترز(

يوما  بروكسل  مدينة  عــاشــت  أن  يسبق  لــم 
تحت مستوى أمني مرتفع كما هو حالها 
انــعــقــاد قمة »حلف  الــيــوم، وذلـــك بمناسبة 
شــمــال األطــلــســي« )الـــنـــاتـــو(، الــتــي يــشــارك 
فــيــهــا الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــجــديــد دونــالــد 
ــرامـــب. وقــــد تـــم اتـــخـــاذ جــمــيــع اإلجــــــراءات  تـ
األخــطــار،  كــل  ملواجهة  االحتياطية  األمنية 
البلجيكيون  كما ردد املسؤولون األمنيون 
ــــارة. وشـــــددوا  ــزيـ ــ مــنــذ اإلعــــــان عـــن هــــذه الـ
الخصوص،  أنهم يخشون، على وجه  على 
هجوما إرهابيا بطائرة بدون طيار. لذا تم 
)التي  الهولندية  الشرطة  نسور  اســتــدعــاء 
تستخدم إلســقــاط الــطــائــرات بـــدون طــيــار( 
أن تساهم في  الفرضية، على  لتفادي هــذه 
املهمة أيضا طائرات مقاتلة ومروحيات من 

ساح الجو البلجيكي.

سالح جديد
املاضية،  السنة  من  أيلول  سبتمبر/  ومنذ 
»مجندين«  هولندا  فــي  الشرطة  استقبلت 
ــم الــــنــــســــور. ومــهــمــتــهــم مـــحـــددة،  جـــــــددًا، هــ
بـــدون طيار  الــطــائــرات  بــاعــتــراض  وتتمثل 
وهذه  املحظورة.  املناطق  فــوق  تحلق  التي 
إمكانية  مــن  قلق جــدي  مــن  نابعة  التدابير 
نــــاســــفــــة عــــلــــى أي هــــدف  إســــــقــــــاط عـــــبـــــوة 
لذلك،  الطائرات.  من  النوع  هــذا  باستعمال 
ال يريد املسؤولون البلجيكيون أي مجازفة 
فــي وقــت يحضر فيه 29 مــن رؤســـاء الــدول 
اجــتــمــاع »حــلــف شــمــال األطــلــســي«، بينهم 

رئيس أقوى دولة في العالم حاليا.
وبــحــســب مــعــلــومــات أمــنــيــة، فــقــد تـــم حشد 
حـــوالـــى 2000 مـــن ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة، أمــس 
األربعاء، وسيصل عددهم، اليوم الخميس، 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

وضع املدير العام ملركز أبحاث األمن القومي 
ــامـــوس  ــيــــاط عـ ــتــ اإلســــرائــــيــــلــــي، الــــجــــنــــرال احــ
يادلن، والباحث في املركز إلداد شابيط، في 
إسرائيلية  وقـــراءة  دراســة  األخيرين  اليومن 
األميركي  الرئيس  وتبعات جولة  أهــداف  في 
الــشــرق أوسطية، واملباحثات  تــرامــب  دونــالــد 
الــتــي أجـــراهـــا فــي الـــريـــاض وتـــل أبــيــب وبيت 
لــحــم، مــع مــحــاولــة لــقــراءة األهــــداف الــتــي أراد 
ــن هـــــذه الــــجــــولــــة. ورأت  ــرامــــب تــحــقــيــقــهــا مــ تــ
األول  املــكــســب  أو  األول،  الـــهـــدف  أن  الـــدراســـة 
الذي حققه ترامب من جولته الشرق أوسطية 
ــــي تــم  ــتـ ــ ــقــــات األســــلــــحــــة الـ ــفــ وخــــصــــوصــــا صــ
إبرامها مع السعودية، تفيد بتحسن صورته 
ومكانته كرئيس لدولة عظمى تعيد لنفسها 
نفوذها الدولي، وتعود إلى ساحات نفوذها 
الــتــي كــانــت انــســحــبــت مــنــهــا فــي واليــــة بـــاراك 
أولية لاقتصاد  أوبــامــا، مع تحقيق مكاسب 
األميركي، تعزز مكانة ترامب الداخلية، لجهة 
»الــواليــات  األميركي  للناخب  وعــوده  تطبيق 

املتحدة أواًل« وإعادة بناء االقتصاد.
ــمــّكــن 

ُ
كـــذلـــك فــــإن الــــزيــــارة الـــشـــرق أوســـطـــيـــة ت

الواليات املتحدة من طرح شراكة استراتيجية 
السعودية،  مقّدمتها  وفــي  العربية  الــدول  مع 
)داعــش(  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  ملواجهة 
ضمن الحرب على اإلرهــاب، عبر تجنيد قادة 
تشكيل  فــي  أيــضــا  الخليج  ودول  الــســعــوديــة 
ــا اإلقـــلـــيـــمـــي  ــهـ ــاطـ ــشـ ــــد إيـــــــــران ونـ الـــجـــبـــهـــة ضـ
وطــمــوحــهــا الــــنــــووي، واالســــتــــفــــادة مـــن هــذه 
الــجــبــهــة الــجــديــدة والـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة 
لــلــدفــع بــاتــجــاه إبـــــرام الــصــفــقــة الــــقــــادرة على 
وتشّكل  اإلسرائيلي.  الفلسطيني  الــنــزاع  حــل 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ ــذه الــنــقــطــة مــــن املـــنـــظـــور اإلسـ ــ هـ
تــرامــب، نقطة مهمة وجوهرية،  قـــراءة جــولــة 
العملية على مستقبل  لجهة إرهــاصــات هــذه 

ــــى حــــوالــــي 2500 عـــنـــصـــر. وتــــشــــارك فــي  إلـ
بمائة  لوكسمبورغ  أجــهــزة  األمــنــيــة  املهمة 
من قواتها األمنية، في حن ترسل هولندا 
وحدتها املتخصصة في مواجهة الطائرات 
بـــــــدون طــــيــــار، والــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم 
»الــحــراســة مــن فـــوق«. وتعمل هــذه الــوحــدة 
مـــع نــســور مـــدربـــة لــلــقــبــض عــلــى الــطــائــرات 
بدون طيار. ويبرز فيلم قصير عرض على 
ثــوان،  في  النسور،  تنقض  الصحافة، كيف 

على الهدف قبل تهشيمه.
النسور،  تدريب  املشرفن على  أحد  ويقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »عــنــد الــتــدريــب،  لـــ
ــتـــى تــتــمــكــن  الــــهــــدف ال يــــكــــون مـــتـــحـــركـــا حـ
تــصــاب  أن  دون  مـــهـــاجـــمـــتـــه  مــــن  الـــنـــســـور 
ــــرت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة أن  بـــجـــروح«. وذكـ
النسور التي تنفذ مهمة ما، يتم التأكد من 
حمايتها ما أمكن. وبحسب املدرب، يتعلق 
األمــــــر بـــنـــســـور الـــســـهـــوب الـــتـــي ال يــنــبــغــي 
ــواع أخـــرى كــالــتــي تــعــد رمــزًا  خلطها مــع أنــ
. ونــســور السهوب 

ً
لــلــواليــات املــتــحــدة مــثــا

الــبــنــّيــة الـــلـــون، يــصــل عــرضــهــا إلـــى حــوالــي 
مــتــريــن وتــــزن حــوالــي ثــاثــة كــيــلــوغــرامــات. 
أن استعمال  الــهــولــنــديــة  الــشــرطــة  وتــعــتــبــر 
أدنــى ملشكلة  بطريقة   

ً
»حــا النسور يشكل 

اإلفــصــاح عن مكان  لكنها رفضت  صعبة«. 
تمركز هؤالء املجندين الجدد في العاصمة 
ــيــــة، بــروكــســل. أمـــا املــتــحــدثــة باسم  األوروبــ
فــان دي كير، فقالت  إلــس  شرطة بروكسل، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــــان بـــودنـــا إعــطــاء  لـــ
سامة  على  للحفاظ  لكن  أكــثــر،  معلومات 
ــل زمــاؤنــا الــهــولــنــديــون عــدم 

ّ
الــطــيــور، فــض

أي تفاصيل«، وفق تعبيرها.  اإلفصاح عن 
لــكــن مــن األكــيــد أن الــنــســور ســتــكــون قريبة 
مــن محيط املــطــار وبالقرب مــن مقر »حلف 

شمال األطلسي«.

... وطائرات أيضًا
السماء  النسور وحدها  تحتل  لن  بالطبع، 
ــتــــان مـــــن املــــروحــــيــــات  ــنــ ــاثــ ــيـــة. فــ ــكـ ــيـ ــلـــجـ ــبـ الـ
القمم  كــل  لــحــمــايــة  املــخــصــصــة  البلجيكية 
ــا حـــاضـــرتـــن.  األوروبـــــيـــــة ســـتـــكـــونـــان أيـــضـ
األقــرب  العسكري  املطار  واحــدة على أرض 
من بروكسل، ستكون على استعداد لإلقاع 
والــتــدخــل إذا لــزم األمـــر، واألخـــرى ستحلق 
طيلة الــيــوم فــوق مقر »الــنــاتــو« خــال فترة 
بمدافع  مجهزتان  والــطــائــرتــان  االجــتــمــاع. 
ــادرة عــلــى إطـــاق رشــقــات نــاريــة  رشــاشــة قــ

إســرائــيــل، وعــلــى مكانتها الــدولــيــة. وفــي هذا 
»استعداد  أن  وشابيط  يادلن  كتب  السياق، 
باتجاه  للدفع  والسعودية  املتحدة  الــواليــات 
ـــى مــــن نـــوعـــهـــا، مــنــذ  ـــ ــة أول ــل، يـــشـــّكـــل فـــرصـ ــ حـ
ســــنــــوات طـــويـــلـــة لــتــحــريــك عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
مــغــايــرة، أكــثــر واقــعــيــة فــي الــشــرق األوســــط«. 
وأضافا: »على إسرائيل أن تمتنع عن الظهور 
باإلمكان  يكن  لم  لو  الــرافــض. وحتى  بمظهر 
فــي الــوقــت الــراهــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق دائـــم، 
فهناك أمــل أكبر مما كــان في املاضي التخاذ 
ــوات تـــؤســـس لـــحـــل مـــرحـــلـــي. وفـــــي هـــذا  ــطــ خــ
الــســيــاق عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــشــيــر أو تــقــتــرح 
يكون  مــرحــلــي،  حــل  لتمكن  ممكنة  خــطــوات 
يها املتفق عليه أساسا يغّير الواقع القائم 

ّ
تبن

مــن تكريس بنية سياسية  وُيــمــّكــن  مــيــدانــيــا، 
)بمعنى قواعد وشروط راسخة يتم التعامل 
وأمنية  واقتصادية  ضمنا(  كمفهومة  معها 

تسّهل الحقا التوصل إلى االتفاق الدائم«.
ــلــــيــــة املـــــذكـــــورة،  ــّن الــــــقــــــراءة اإلســــرائــــيــ ــ ــبـ ــ وتـ
باالعتماد على ما نشرته الصحف األميركية، 
وبينها تقرير »وول ستريت جورنال« بشأن 
االقــــتــــراحــــات الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى تــــرامــــب لــجــهــة 
تــطــبــيــع كـــامـــل لــلــعــاقــات مـــع إســـرائـــيـــل، أن 
هــنــاك تــراجــعــا فــي مــســألــة املـــواقـــف العربية 
 أمـــيـــركـــيـــا فــــي مـــزيـــد مــن 

ً
األســــاســــيــــة، وأمـــــــا

وفي إطار املهمة األمنية، ستحلق فوق مقر 
»حــلــف شــمــال األطــلــســي«، الــيــوم الخميس، 
تم  لــذلــك،  العسكرية.  الــطــائــرات  مــن  العديد 
إعان مدينة بروكسل »منطقة حظر جوي« 
ملـــدة أربـــعـــن دقــيــقــة، وذلــــك بــســبــب تحليق 
لتكون  علو منخفض  على  الــطــائــرات  هــذه 
بارزة للجميع. وهو الهدف املرجو، بحسب 
املسؤولن األمنين البلجيكين. وينتظر أن 
كما  األرض  على  تأثير  القيود  لهذه  يكون 
في الجو. إذ قد يــؤدي ذلــك إلــى تأخير ملدة 

نصف ساعة بالنسبة لبعض الرحات.

معلومات عن المواطنين
الليبرالي، رئيس بلدية والو- النائب  وكشف 
أوليفيه  بروكسل،  ضواحي  في  سان-لومبير 
مانغان، النقاب عن بعض »التدابير الوقائية« 
الــتــي اتــخــذت فــي الــعــاصــمــة، بمناسبة قــدوم 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب. وصـــــــرح إلحــــدى 
اإلذاعات البلجيكية بأنه »إذا كانت معلوماتي 
صـــحـــيـــحـــة، فـــقـــد ســلــمــت الـــســـلـــطـــات األمــنــيــة 

املشتركة  أنــه يخدم حاليا املصالح  إال  سيئا، 
للواليات املتحدة والدول العربية في الخليج، 
وبــالــتــالــي ال تــســعــى هــــذه الـــــدول حــالــيــا إلــى 

العمل على إلغائه.
ــــذه املــصــالــح املــشــتــركــة  لــكــن هــــذا املـــحـــور، وهـ
من وجهة نظر يادلن والــقــراءة اإلسرائيلية، 
تصبح ذات صلة ومهمة إلسرائيل ليس فقط 
في سياق إبراز الخطر اإليراني املشترك، وهو 
ما يسّهل املقولة اإلسرائيلية بتقاطع املصالح 
ية املعتدلة«، ولكن 

ّ
بن إسرائيل و»الدول السن

بتقاطع  الــقــول  مــن  لــانــتــقــال  التمهيد  لجهة 
بــدء عملية تطبيع  العمل نحو  إلــى  املصالح، 

واسعة بن إسرائيل والدول العربية.
ــذا الـــســـيـــاق، أشـــــار الــكــاتــبــان يــادلــن  ــي هــ وفــ
اته في  وشابيط إلى أن ترامب بحث خال لقاء
الرياض طرق دفع مسيرة سياسية، أو عملية 
سياسية بن إسرائيل والفلسطينين، بهدف 
تــجــنــيــد قـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة وبـــاقـــي الــزعــمــاء 
الــوصــول  فــي  للمساعدة  الخليج  مــن  الــعــرب 
ــن الــســعــوديــة  إلـــــى الـــصـــفـــقـــة، إذ ســيــطــلــب مــ
ــي هــــــذه الـــجـــولـــة  ــ ــة فـ ــيــ ــمــ ــا تـــكـــمـــن األهــ ــ ــنـ ــ )وهـ
على  وتأثيرها  نفوذها  ممارسة  واللقاءات( 
الــفــلــســطــيــنــيــن والــــدفــــع بــهــم لــتــخــفــيــف حــدة 
شـــروطـــهـــم ومــطــالــبــهــم وإبــــــــداء تــــوّجــــه أكــثــر 

إيجابية تجاه إسرائيل.
ولعل األهــم فــي الــقــراءة املــذكــورة هــو الكشف 
ل بأن تبادر 

ّ
التوقعات األميركية تتمث عن أن 

السعودية ودول خليجية أخرى إلى املسارعة 
ــبــــدء خــــطــــوات الـــتـــطـــبـــيـــع مــــن دون انـــتـــظـــار  لــ
الــتــوصــل إلــــى االتـــفـــاق الـــدائـــم بـــن إســرائــيــل 
املــبــادرة  لــشــروط  خــافــا  أي  والفلسطينين، 
الــعــربــيــة )الـــتـــي اشـــتـــرطـــت الــتــطــبــيــع الــكــامــل 
بالتوصل بداية إلى حل دائم يقوم على إقامة 
التي  األراضــــي  فــي  فلسطينية مستقلة  دولـــة 

احتلت عام 67 وضمان حق العودة(.
وإزاء هذا األمر ومنعا إلضاعة هذه املكاسب، 
الــحــكــومــة اإلسرائيلية  الــكــاتــبــان عــلــى  اقــتــرح 
طـــرح شــــروط تكتيكية مسبقة  عــن  االمــتــنــاع 
مـــثـــل مـــســـألـــة وقــــــف الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى إســــرائــــيــــل أو وقــــــف دفـــع 
املخصصات لعائات الشهداء واألسرى، وأن 
تطرح إسرائيل بــداًل من ذلك سياسة توضح 
أهدافها االستراتيجية وما هي املسائل التي 
ال يمكنها أن تتنازل عنها: الترتيبات األمنية، 
عـــدم عــــودة الــاجــئــن، املــحــافــظــة عــلــى الكتل 
الشطر  في  اليهودية  واألحياء  االستيطانية، 

الشرقي من القدس.

عــــلــــى بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن 500 مــــتــــر، بــحــســب 
املـــســـؤولـــن األمـــنـــيـــن. كــمــا ســتــكــون هــنــاك 
أيـــضـــا، »مــــن بـــن أمــــور أخــــــرى«، كــمــا يــقــول 
البلجيكية،  الـــدفـــاع  وزارة  مـــن  مــســؤولــون 
أربــع طــائــرات مــن نــوع »إف 16«، وستكون 
هولندا  في  اثنتان  للتدخل.  استعداد  على 
ــتـــان فـــي قـــاعـــدة عــســكــريــة بــلــجــيــكــيــة،  ــنـ واثـ
 إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــقــنــاصــة الــذيــن 

ً
إضـــافـــة

سيتمركزون فوق بعض املباني، وطائرات 
الفيدرالية  للشرطة  التابعة  »الهليكوبتر« 
ملواجهة »العدو الجديد« املتمثل بالطائرات 

بدون طيار.

الفلسطيني  الطرف  على  العربية  الضغوط 
لتعديل مواقفه وشروطه املسبقة.

ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــعــــودي، تـــشـــيـــر الــــقــــراءة  عـ
بها  قبل 

ُ
است الــتــي  الــحــفــاوة  إلــى  اإلسرائيلية 

تـــرامـــب مـــع مـــا حــمــلــتــه مـــن رســـائـــل ســعــوديــة 
االستراتيجية  الــشــراكــة  لتكريس  الســتــعــداد 
املبنية أيضا على توقعات سعودية من إدارة 
تــرامــب مــغــايــرة عــن ســيــاســات ســابــقــه، بـــاراك 
الحديث عن تماٍه في املصالح  أوبــامــا، لجهة 
ــــو مــوقــف  ــرفـــن. وهـ ــطـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــن الـ
األميركية  اإلدارة  مصلحة  مــع  أيــضــا  يلتقي 
الــحــالــيــة بتحسن عــاقــاتــهــا االســتــراتــيــجــيــة 
والــدول  العربي  الخليج  ودول  السعودية  مع 
املــوّحــدة  الجبهة  لتعزيز  األخـــرى،  اإلسامية 
ضد إيران واالتجاه نحو احتوائها، خصوصا 
أن االتـــفـــاق الـــنـــووي عــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــاره 
وحلفائها،  والسعودية  ترامب  إدارة  ِقبل  من 

معلومات للمسؤولن األمنين األميركين عن 
جميع املواطنن الذين يقطنون بجوار الطرق 
الـــتـــي ســيــمــر فــيــهــا مـــوكـــب رئـــيـــس الــــواليــــات 
املـــتـــحـــدة. وكــــل هــــذه املــعــلــومــات تـــم تدقيقها 
ــهــــزة األمـــنـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة، وأنـــا  مـــن قــبــل األجــ
لست متأكدًا مــن أن األمــر قانوني وشــرعــي«، 
أنه »كرئيس للبلدية،  وفق قوله. وشــدد على 
لــم أتــلــق أي تعليمات، ال مــن األمــيــركــيــن، وال 
لــوصــول دونالد  لــإلعــداد  الداخلية  مــن وزارة 
ترامب«، مشددًا على أن العملية تكلف أموااًل 

طائلة، وفق تعبيره.
وفـــي حـــال كــانــت هـــذه املــعــلــومــات صحيحة، 
ــاء كــل  ــ ــمـ ــ ــعــــرف أسـ ــنــــيــــة تــ فــــــإن األجـــــهـــــزة األمــ
الــرئــاســي. ومن  املــوكــب  املقيمن على مــســار 
قــد قامت بتدقيق فــي السجات  األكــيــد أنها 
ــر  ــهـــؤالء الـــســـكـــان. ويــتــعــلــق األمـ الــجــنــائــيــة لـ
بإجراءات استثنائية قد تعيد هذا امللف إلى 
يحلق  عــنــدمــا  البلجيكية  الــحــكــومــة  طــاولــة 

ترامب بعيدًا عن بروكسل.
لبيب...

قمة أطلسية لترامب

فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة. لكن 
الناخبن اخــتــاروا يــوم 8 نوفمبر/ تشرين 
الثاني دونالد ترامب، الذي رّدد كثيرًا الزمة 
الــزمــن بسبب عدم  أن »األطــلــســي عفا عليه 
فعاليته ضد اإلرهاب، وعبئه الذي ال يطاق 

على دافعي الضرائب األميركين«.

معضلة »التمويل«
وأشار إلى أن »مبدأ )االتحاد قوة( ال يصلح، 
في حالة هجوم من عدو ما، سوى بالنسبة 
لــلــمــشــاركــن الــجــيــديــن فـــي الــتــمــويــل«. وقــد 
حاول ترامب نفسه في بعض املــرات أو من 
التي طبعت  خــال مبعوثيه، إطــفــاء األزمـــة 
العاقات بن ضفتي األطلسي منذ وصوله 
إلـــى الــحــكــم. وتــعــد قــمــة بــروكــســل جـــزءًا من 

هذه االستراتيجية.
مساهمة  نقطتن:  االجتماع  أجندة  وتضم 
حلف شمال األطلسي في مكافحة اإلرهاب، 
تــــحــــديــــدًا تـــنـــظـــيـــم »الـــــــدولـــــــة اإلســــامــــيــــة« 
)داعــــــــش(، وإعـــــــادة الــــتــــوازن لــتــحــمــل عــبء 
تهم  التي  النقطة  وهــي  العسكري،  اإلنــفــاق 
الرئيس األميركي. فالدول الـ21 األعضاء في 
االتحاد األوروبي وحلف األطلسي ال تمثل 
سوى 20 في املائة فقط من تمويل املنظمة.

وكان الحلفاء قد تعّهدوا في عام 2014 برفع 
اإلنفاق العسكري إلى نسبة 2 في املائة من 
الناتج املحلي اإلجمالي بحلول عام 2024، 
ـــذت التعهد 

ّ
ــــدول نـــف  مـــن الـ

ً
ــددًا قــلــيــا لــكــن عــ

حتى اآلن. وهو ما ينذر بتحويل االجتماع 
لتذكيرهم، مرة  ترامب  لدونالد  إلى منصة 
التزاماتهم. حتى  أخـــرى، بــضــرورة احــتــرام 
وإن كانت القمة فرصة إلبــراز وحــدة حلف 
األطلسي، كما شــدد على ذلــك األمــن العام 

للحلف، ينس ستولتنبرغ.

بروكسل ـ لبيب فهمي

وحــكــومــات  دول  رؤســــاء  يجتمع 
ــال األطــــــلــــــســــــي فـــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ حـــــلـــــف شـ
بــروكــســل،  البلجيكية  الــعــاصــمــة 
قمة تجمعهم مع  أول  فــي  الخميس،  الــيــوم 
الرئيس األميركي دونالد ترامب. قمة تعقد 
في املقر الجديد للحلف الــذي تكلف بناؤه 
أكــثــر مــن مــلــيــار يــــورو. ويــنــتــظــر أن يلتقي 
الرئيس األميركي أيضا بعدد من املسؤولن 
األوروبين. مع العلم أن ترامب سبق له أنه 
األطلسي عفا عليه  أن »حلف شمال  اعتبر 
الزمن«، قبل أن يتراجع عن تصريحاته في 
شهر إبريل/ نيسان املاضي. ولكنه ما زال 
يــصــر عــلــى دعــــوة الــــدول األعـــضـــاء األخـــرى 
ــادة مــســاهــمــاتــهــا في  ــ فـــي الــتــحــالــف إلـــى زيـ
املنظمة األطلسية وتمويلها لقطاع الدفاع. 
مــلــف قــد يخيم عــلــى االجــتــمــاع. فــقــد أكــدت 
املتحدثة باسم األطلسي، أوانا لونجيسكو، 
»العربي الجديد«، أن »القادة سيناقشون  لـ
مــســألــة تــكــيــف حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي مع 
الــتــحــديــات األمــنــيــة الــجــديــدة، بــمــا فــي ذلــك 
وأيضا  اإلرهــــاب،  مكافحة  فــي  الحلف  دور 
أهمية زيــادة اإلنفاق على الدفاع وتقاسما 

أفضل للعبء«.
وكـــــان رؤســــــاء دول وحـــكـــومـــات املــنــظــومــة 
األطلسية قد خلصوا في قمتهم في التاسع 
من يوليو/ تموز 2016، في بيانهم الختامي، 
إلى االجتماع  أنهم »يتطلعون بسرور  إلى 
مــرة أخــرى في عــام 2017، في املقر الجديد 
غير  بروكسل«.  في  األطلسي  لحلف شمال 
استطاعات  كانت  النص،  تحرير  عند  أنــه 
ــــرأي مـــا زالــــت تــرجــح االنــتــصــار املحتمل  الـ
كلينتون،  هياري  الديمقراطية،  للمرشحة 

الحرب على »داعش«
كــمــا ســيــســعــى الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، بــدعــم 
مــن ســتــولــتــنــبــرغ، إلـــى إقــنــاع مجموعة من 
فكرة  بقبول  أملانيا،  رأسهم  األعــضــاء، على 
انــضــمــام الــحــلــف األطــلــســي إلــــى الــتــحــالــف 
الــدولــي ملحاربة »داعــــش«، وذلـــك »لتوجيه 
رسالة سياسية مفادها الوحدة في مواجهة 
الذي  العسكري  التنسيق  وتعزيز  اإلرهــاب 

ستشارك فيه املنظومة األطلسية«.
ويــســود الـــدوائـــر األطــلــســيــة بــعــض الــخــوف 

مـــن ردود فــعــل تـــرامـــب خــــال هــــذه الــقــمــة، 
فــبــحــســب مــجــلــة »فــــوريــــن بــولــيــســي«، قلق 
ــداد القمة  حــلــفــاء الــعــم ســـام دفــعــهــم إلـــى إعــ
 عـــن مــصــادر 

ً
ــقـــا ــدًا. ونـ ــ بــطــريــقــة خـــاصـــة جـ

دبــلــومــاســيــة ومــســؤولــن آخــريــن فــي حلف 
شمال األطلسي، كشفت املجلة املختصة في 
أنــه »تّمت دعــوة رؤســاء  الدولية،  العاقات 
الــــدول األعـــضـــاء إلـــى إلــقــاء خــطــب قصيرة، 
التركيز محدودة جدًا لدى  القدرة على  ألن 
ــــب«. وأضـــــــاف مـــصـــدر اطــلــع  ــرامـ ــ دونــــالــــد تـ

األميركي  الرئيس  استقبال  ترتيبات  على 
للمجلة، أن »املــســؤولــن يــعــانــون نــوعــا من 
لقمة  سخيفة  بطريقة  ويــســتــعــدون  الــذعــر، 
األطلسي، ألن ترامب ال يهتم بشكل معمق 
ــع املـــصـــدر  ــابــ بـــالـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة«. وتــ
»الـــحـــلـــفـــاء يـــخـــافـــون مـــن عــــدم الــــقــــدرة على 
التنبؤ بتصرفاته، ويخشون من أن يعطي 
رأيه بصوت عال أو أن يرسله عبر تغريدة«.

تبدو األمــور أقرب إلى ممارسة غير عادية 
فــــي قـــمـــم مــنــظــمــة حـــلـــف شـــمـــال األطـــلـــســـي، 

ــا تـــشـــهـــد نــــقــــاشــــات حــــادة  ــهـ ــأنـ ــة بـ ــروفــ ــعــ املــ
ومــعــمــقــة حــــول املــلــفــات املـــطـــروحـــة وغــالــبــا 
مــســؤول كبير ســابــق في  تقنية. وبــحــســب 
التحالف، فاللقاءات التي تعرفها هذه القمم 
»مهمة ولكن مملة ومتعبة«، ومن الواضح 
أنها قد تكون صعبة جدًا بالنسبة لرئيس 
الواليات املتحدة. لذا فقد تم تخفيض مدة 
ــى الـــحـــد األدنـــــــى، أي جــلــســة عمل  الــقــمــة إلــ
واحــدة تدوم حوالي أربع ساعات، بداًل من 

جلسات عدة في قمة عادية.

ال حاجة لبيان ختامي
كما تقرر، بشكل استثنائي، عدم نشر أي بيان 
مــن قبل  »لــتــفــادي أي رد فعل  للقمة،  ختامي 
دونــالــد تــرامــب. فيكفي قـــراءة مــا بــن سطور 
ذلــك.  املـــرء  يفهم  لكي  الرسمية  التصريحات 
على الرغم من أن التفسير الرسمي هو القول 
اجــتــمــاع استثنائي،  لــيــســت ســـوى  الــقــمــة  إن 
لذلك ليست هناك حاجة لنشر بيان«، حسبما 
ذكر الخبير في الشؤون األمنية، نيكوال غرو 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا أن  فــيــرهــايــد، لـــ

فإنها  أطلسية مهما كانت وجــيــزة  »أيــة قمة 
ستكون مملة بالنسبة لترامب«.

وتشير »فــوريــن بوليسي« إلــى عــدم وجود 
الـــخـــارجـــيـــة  أو  ــدفـــــاع  الـــ وزارة  فــــي  خـــبـــيـــر 
األمــــيــــركــــيــــة، مــــســــؤول بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــن 
القضايا األوروبــيــة. كما أن دونــالــد ترامب 
لم يعن بعد السفير األميركي الجديد لدى 
حــلــف شــمــال األطـــلـــســـي. وبــاخــتــصــار، يتم 
الــتــحــضــيــر لــهــذه الــقــمــة بــشــكــل ال مــثــيــل له 

وهي قد ال تشبه قمة أخرى.

ترقب اللقاءات مع األوروبيين
االتحاد األوروبي لم يفلت أيضا من انتقادات 
 
ً
الــرئــيــس األمــيــركــي، ومـــا زال يـــرى فــيــه تكتا

مـــن دول يــســعــى إلــــى عـــاقـــات ثــنــائــيــة معها 
قادته  بــداًل من عاقات بن تكتلن سيحظى 
ــالــــد تــــرامــــب. فــبــعــد أن حــامــت  بــلــقــاء مـــع دونــ
الــشــكــوك أليــــام حـــول إمــكــانــيــة عــقــد لــقــاء بن 
الــرئــيــس األمــيــركــي وكـــل مـــن رئــيــس املجلس 
األوروبــــي، دونــالــد تــاســك، ورئــيــس املفوضية 
األوروبــيــة جــان كلود يونكر، أكــد الطرفان أن 
لـــقـــاًء مـــوجـــزًا أيـــضـــا، ســيــتــم الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
الحلف األطلسي. لقاء ستنضم  بــدء قمة  قبل 
إلــيــه مــنــســقــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة واألمــنــيــة 
األوروبــــيــــة، فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، ورئــيــس 
البرملان األوروبي، أنطونيو تاجاني. وينتظر 
أن تنصب الــنــقــاشــات حـــول تــعــزيــز الــعــاقــات 
بن ضفتي األطلسي. إذ كانت املفاوضات بن 
االتحاد األوروبي والواليات املتحدة متقدمة 
بــشــأن الــتــوقــيــع عــلــى أكــبــر اتــفــاق تــجــاري في 
العالم قبل وصول ترامب إلى الحكم ودخول 

املحادثات فترة من الركود.
وكان ترامب أصدر تصريحات متناقضة حول 
االتــحــاد األوروبــــي، للمرة األولـــى فــي يناير/ 
كانون الثاني املاضي، مؤكدًا أن »بلدانا أخرى 
في  ولكن  ببريطانيا.  اقتداء  التكتل«  ستترك 
إبريل/ نيسان املاضي، بمناسبة زيارة رئيس 
ــوزراء اإليــطــالــي، بــاولــو جــيــنــتــيــلــونــي، إلــى  ــ الــ
واشنطن، عاد ليؤكد أن »أوروبا قوية مسألة 
مــهــمــة جــــدًا بــالــنــســبــة لـــه كــرئــيــس لــلــواليــات 
»الـــتـــعـــامـــل الــجــيــد«  ــتــــحــــدة«، كـــمـــا أشــــــاد بــــ املــ
لــاتــحــاد األوروبــــي الـــذي سمح لــه بــأن يبقى 
مـــوحـــدًا بــعــد االســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي لصالح 
الخروج من االتحاد. وقبل أن ينتخب كرئيس 
في  ترامب،  دونالد  املتحدة، وصــف  للواليات 
مقابلة مع تلفزيون أميركي، مدينة بروكسل 
»حفرة الجرذان«، موضحا أن بلجيكا فشلت  بـ

في دمج مواطنيها املسلمن.

نشر 2500 عنصر من الشرطة لحماية قمة األطلسي )دورسن آيدمير/األناضول(

ترامب بحث دفع عملية سياسية إسرائيلية-فلسطينية )مناحيم كهانا/فارنس برس(

وصل ترامب إلى بروكسل عصر أمس )بونوا دوبانيه/فرانس برس(

يشارك الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في قمة حلف شمال األطلسي، اليوم الخميس، للمرة 
انتخابه، وبعد عودته عن بعض تصريحاته العدائية عمليًا ضد الحلف، واالتحاد  األولى منذ 
األوروبي من خلفه، وسط خشية أوروبية من تصّرف أو موقف ما لترامب. وفي ظل توقعات 

الدول  إقناع  ترامب  يحاول  أن  المقابل،  في  المرجح  من  كبير،  زخم  لها  يكون  لن  القمة  بأن 
إلى  الحلف  انضمام  فكرة  على  بالموافقة  ألمانيا،  سيما  ال  األطلسي،  الحلف  في  األعضاء 

»التحالف الدولي« لمحاربة »داعش«، للتعبير عن »الوحدة« بمواجهة اإلرهاب
الحدث

أول اجتماع للرئيس األميركي 
بمبنى المليار يورو

تقرر بشكل استثنائي عدم 
نشر أي بيان ختامي للقمة 

اليوم الخميس

ترامب يريد جّر الحلف 
إلى الحرب ضد »داعش« 

واألطلسي رافض

واشنطن تسلمت 
معلومات عن سكان 

مناطق يمر بها ترامب؟

دعا صحافيان إسرائيل 
إلى االمتناع عن الظهور 

بمظهر الرافض

تتخذ السلطات البلجيكية 
بالتنسيق مع أجهزة 

أميركية وأوروبية، تدابير 
أمنية مشددة لحماية 

قمة »الحلف األطلسي« 
اليوم في بروكسل 

التي تحولت إلى ثكنة 
عسكرية

خلصت قراءة إسرائيلية 
لتبعات زيارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب 
إلى المنطقة، إلى أنها 

تسمح بالتطبيع في 
مقابل مواجهة إيران

ليس  »اإلرهاب  أن  )الصورة(،  أردوغان  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  أعلن 
حل  وينبغي  برّمته،  العالم  مشكلة  بل  فحسب  واحدة  دولة  مشكلة 
بعد  ذي  بتعاون  العالمية  القضايا 
التمييز  تجنّب  عن  فضًال  عالمي، 
بين اإلرهابيين«. وجاء ذلك بمؤتمر 
صحافي، عقده أمس األربعاء، في 
بروكسل  إلى  توجهه  قبل  أنقرة 
شمال  »حــلــف  بقمة  للمشاركة 
دول  »على  ــاف  وأض األطلسي«. 
بالناتو  األعــضــاء  وخاصة  العالم 
التهديدات  لمواجهة  التعاون 

المتعاظمة وخاصة اإلرهاب«.

أردوغان يطالب بالتعاون ضد اإلرهاب

تحليل مع الحدث
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أحكام عرفية في مينداناو

الفيليبين:
حرب »داعش«

بريطانيا تخشى »رفاق عبيدي«

البحرين: حسم أمني بدعم خليجي

طلب الرئيس الفيليبيني 
من روسيا دعمه بالسالح 

لمواجهة »داعش«

بيار عقيقي

ــة  يـــبـــدو أن مـــســـار تــنــظــيــم »الـــدولـ
في  الخاسر  )داعـــش(  اإلسالمية« 
الشرق األوسط يدفعه باتجاه فتح 
جبهة جــديــدة، ال فــي شــمــال أفريقيا وال في 
آسيا الوسطى وتحديدًا أفغانستان، بل على 
مقربة من بحر الصني الجنوبي، في منطقة 
مــــاراوي، فــي جــزيــرة مينداناو، فــي الجنوب 
على  الواقعة  املدينة  ليل  تحّول  الفيليبيني. 
بحيرة النـــاو، إلــى جحيم، يــوم الــثــالثــاء، إثر 
ــتـــي دارت بــــني عـــنـــاصـــر مــن  الـ ــاكـــات  ــبـ ــتـ االشـ
محاولة  خلفية  على  األمـــن،  وقـــوى  التنظيم 
األخيرة إلقاء القبض على زعيم »داعش« في 
»أبو  بـ ب 

ّ
امللق الفيليبني، إسنيلون هابيلون، 

أيضًا  بكونه  املعروف  الفيليبيني«،  عبدالله 
ــيـــاف«، ويــتــرأس  أحــــد قــــادة جــمــاعــة »أبــــو سـ
»مــــاوتــــي«، تـــضـــّم نحو  ـــ مــجــمــوعــة مـــدعـــوة بــ
100 عنصر. وعلى أثر االشتباكات، اختصر 
دوتــيــرتــي،  رودريـــغـــو  الفيليبيني،  الــرئــيــس 
زيارته إلى روسيا، عائدًا إلى بالده ومعلنًا 
مينداناو،  كامل جزيرة  في  العرفية  األحكام 
»أقــول ألبناء  بقوله:  املواطنني  إلــى  متوجهًا 
ــّربـــوا األحـــكـــام الــعــرفــيــة: لن  وطــنــي الـــذيـــن جـ
الرئيس )فرديناند(  يختلف األمر عما فعله 
ــأكـــون قـــاســـيـــًا«. وأضــــــاف »إذا  مــــاركــــوس. سـ
ب فعل ذلك عامًا فسوف نفعله. إذا انتهى 

ّ
تطل

املــخــدرات. وهــنــأ ترامب  الــحــرب على  مسألة 
تفوق  بمهمة  لــقــيــامــه  الفيليبيني  الــرئــيــس 

التصور حيال مشكلة املخدرات«.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة واملـــوقـــع بــــأن »تـــرامـــب 
البيت  لزيارة  )دوتيرتي(  الطيب  الرجل  دعا 
األبـــيـــض فـــي أي وقـــت يـــرغـــب«، عــلــمــًا أنهما 

سيلتقيان في الفيليبني في نوفمبر/تشرين 
الثاني املقبل. كما أوردت الصحيفة واملوقع 
: إن 

ً
ــرامـــب قــــائــــال ــرتـــي رّد عــلــى تـ ــيـ ــأن »دوتـ بــ

القيام بشيء  آفــة أمتي اآلن وعلّي  املــخــدرات 
للحفاظ على األمة الفيليبينية«. وفيما يبدو 
أنه إشــارة إلى سلفه بــاراك أوباما الــذي كان 
قد ألغى اجتماعًا ثنائيًا مع دوتيرتي بعدما 
شخصية  إهانات  الفيليبيني  الرئيس  وجه 
إلـــيـــه، قــــال تـــرامـــب »أفـــهـــم ذلــــك بــشــكــل كــامــل 
كان  أنه  وأعتقد  دوتيرتي ألوباما(  )إهانات 

لدينا رئيس سابق لم يفهم ذلك«.
الــتــي تعتمد  مـــــاراوي،  مــديــنــة  إلـــى  بالنسبة 
على الزراعة والصناعات املشتقة منها، فإن 
األغلبية الساحقة من سكانها من املسلمني، 

حاولت جذب االستثمارات السياحية، وذلك 
»مدينة  بـ املنطقة  تسمية  طــرح مشروع  عبر 

ماراوي اإلسالمية«.
الفيليبني حاليًا  فــي  األمــــور  مــســارات  تــبــدو 
وكــأنــهــا عــلــى مــفــتــرق طـــرق قــبــل أســابــيــع من 
الـــذكـــرى األولـــــى لــرئــاســة دوتـــيـــرتـــي لــلــبــالد، 
وفـــي وقـــٍت يستمر فــيــه »شـــّد الــحــبــال« بينه 
الفيليبيني  الرئيس  بــات  الشيوعيني،  وبــني 
ــام مــهــمــة هـــي األكـــثـــر خـــطـــورة فـــي عــهــده،  ــ أمـ
تــتــجــاوز شــراســتــهــا الـــحـــرب ضـــد عــصــابــات 
املخدرات أو مواجهة أحــزاب ما، إلى الحرب 
األقــــوى فــي تــاريــخ الــبــالد مــنــذ ســقــوط عهد 
الحرب   ...1986 عــام  فــي  مــاركــوس  فرديناند 

ضد »داعش«.

8
سياسة

بدأت الفيليبين عمليًا 
حربها ضد تنظيم 

»داعش«، األمر الذي 
دفع الرئيس الفيليبيني 

رودريغو دوتيرتي، إلى 
إعالن األحكام العرفية 

في جزيرة مينداناو

)Getty/عناصر من الجيش في داوننغ ستريت )كارل كورت

)Getty/أوقعت المواجهات خمسة قتلى وثمانية جرحى )بكر الكامل

دوتيرتي أثناء زيارته روسيا )ألكسندر نيمينوف/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

تـــأهـــٌب أمـــنـــي وانـــتـــشـــاٌر لــلــجــيــش وخـــوف 
من اعــتــداءات جــديــدة؛ هكذا انتقل املشهد 
الــفــرنــســي إلـــى الــســاحــة الــبــريــطــانــيــة بعد 
مانشستر،  مدينة  في  اإلثنني  ليل  جريمة 
والتي أدت إلى مقتل 22 شخصًا وعشرات 
فيما  الــجــرحــى، 20 منهم حالتهم حــرجــة، 
الهجوم  خلفية  على  التوقيفات  استمرت 
األكثر دموية في بريطانيا منذ اعتداءات 7 
يوليو/تموز 2005 في لندن، مع ترجيحات 
بتلقي املهاجم دعمًا من أشخاص آخرين. 
وفـــي مــؤشــر عــلــى اســتــمــرار املــخــاطــر التي 
البريطاني  الجيش  تــوّجــه  الــبــالد،  تــواجــه 
أمس األربعاء لحماية املواقع الرئيسية في 
الــبــالد دعــمــًا للشرطة عــقــب إعـــالن رئيسة 
البريطانية تيريزا ماي رفع حالة  الــوزراء 
الــتــأهــب ليل الــثــالثــاء إلــى »حــرجــة«، وهي 
أقصى درجة، ألول مرة منذ يونيو/حزيران 
2007، حني وقع هجوم في مطار غالسكو. 
وبدأ الجيش البريطاني أمس االنتشار في 
بينها  البالد  في  الرئيسية  املواقع  محيط 
الـــبـــرملـــان وقــصــر بــاكــيــنــغــهــام والـــســـفـــارات 
األجـــنـــبـــيـــة فــــي لــــنــــدن لـــلـــســـمـــاح لــعــنــاصــر 
في  بمهامهم  بــالــقــيــام  املسلحني  الــشــرطــة 
ــاب. وأعــلــنــت مــاي أن وقــوع  مــواجــهــة اإلرهــ
هــجــوم جــديــد »قــــد يــكــون وشــيــكــًا« إال أن 
الـــســـلـــطـــات أكــــــدت أن الـــجـــنـــود ســيــظــلــون 
كان  الجيش  أن  ُيذكر  الشرطة.  إمــرة  تحت 
شر في الشوارع البريطانية آخر مرة 

ُ
قد ن

بعد مخطط محتمل لتفجير طائرة تابعة 
 .2003 عــام  البريطانية  الجوية  للخطوط 
وتم أمس إلغاء مراسم تبديل الحرس التي 
وتعد  باكينغهام  قــرب قصر  عــادة  تجري 

ق البرملان كل 
ّ
نقطة جذب سياحي، فيما عل

املناسبات العامة. كما أعلنت الشرطة عن 
إجراءات أمنية إضافية لحماية مناسبات 

رياضية مقبلة.
أمــــــــــا مــــنــــفــــذ الــــــهــــــجــــــوم الــــــــــــذي تــــوصــــلــــت 
الــتــحــقــيــقــات إلــــى أنــــه بــريــطــانــي مـــن أصــل 
فقد رجحت  عــبــيــدي،  ُيــدعــى سلمان  ليبي 
ــقـــى دعــــمــــًا مــن  ــلـ ــه قـــــد تـ ــ ــ أجـــــهـــــزة األمــــــــن أنـ
الذي  أشخاص آخرين في تدبير االعــتــداء 
اه تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(. 

ّ
تبن

آخر  معرفة  يــحــاولــون  املحققون  يـــزال  وال 
تــحــركــات عــبــيــدي، الـــذي كـــان والــــداه هربا 
مـــن نـــظـــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وفـــقـــًا لــتــقــاريــر 
إعــالمــيــة. وبــعــد اعــتــقــال شــخــص الــثــالثــاء، 
أمس  رجـــال  ثــالثــة  اعتقال  الشرطة  أعلنت 
ــنــــوب مـــانـــشـــســـتـــر حــيــث  ــــي جــ األربــــــعــــــاء فـ
عـــاش عــبــيــدي. وأعــلــنــت وزيـــــرة الــداخــلــيــة 
املهاجم يبلغ من  أن  آمبر رود  البريطانية 
الــعــمــر 22 عـــامـــًا و»كـــــان مــعــروفــًا إلــــى حد 
مــا لــدى أجــهــزة االســتــخــبــارات«. وردًا على 
ــؤال خــــالل مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون هيئة  ــ سـ
إذا  )بــي.بــي.ســي( عما  البريطانية  اإلذاعـــة 
كان عبيدي عاد أخيرًا من ليبيا قالت آمبر 
تــأكــد. عندما تنتهي  أن ذلــك  »نــعــم، أعتقد 
هذه العملية نريد أن نبحث خلفيته وكيف 
أصبح متطرفًا ومــا هــو الــدعــم الــذي ربما 
ــأن الــهــجــوم  حــصــل عــلــيــه«. وأفـــــادت رود بـ
كان »أكثر تطورًا من بعض الهجمات التي 
املرجح  من  ويبدو  السابق،  في  شهدناها 
أن املهاجم لم يتحرك بمفرده«. وقالت إنها 
»غــيــر متفاجئة عــلــى اإلطـــــالق« مــن إعــالن 

تنظيم »داعش« مسؤوليته عن العملية.
وأفادت تقارير إعالمية بأن عبيدي طالُب 
وتحّول  الجامعة  تــرك  أعــمــال سابق  إدارة 
إلــى متطرف. وفــي هــذا السياق، أكــد وزيــر 
الداخلية الفرنسي جيرار كولومب لشبكة 
»بــي إف إم تــي فــي« أنــه وفقًا ملــا أوضحته 
للجانب  البريطانية  االستخبارات  أجهزة 
ــه بـــــه »نــــشــــأ فــي  ــبـ ــتـ ــإن املـــشـ ــ ــ ــرنــــســــي، فـ ــفــ الــ
بريطانيا وفجأة بعد رحلة إلى ليبيا، ثم 
على األرجـــح إلــى ســوريــة، أصــبــح متطرفًا 
ــتــــداء«. وأضــــاف أنــه  وقــــرر تنفيذ هـــذا االعــ
»عــلــى أيـــة حــــال، صــالتــه بــداعــش مثبتة«. 
واقــتــحــمــت الــشــرطــة الــثــالثــاء املـــنـــزل الـــذي 
ُيعتقد أن عبيدي كان يقطنه في مانشستر.
من جهة أخرى، قال كبير مسؤولي خدمات 
في  االجتماعية  الرعاية  الصحة وخدمات 
مــنــطــقــة مــانــشــســتــر الـــكـــبـــرى، جــــون روس، 
لقناة »سكاي نيوز« »إننا نعالج حاليًا 64 
رعاية  يتلقون  تقريبًا   20 بينهم  شخصًا، 
للحاالت الحرجة أي رعاية طارئة للغاية«. 
وأضاف: »هناك أضرار باألعضاء الحيوية 
ــات كـــبـــيـــرة فــــي األطــــــــراف وبــعــض  ــ ــابـ ــ وإصـ
إلـــى رعــايــة  هـــؤالء املــصــابــني سيحتاجون 
ودعم على املدى البعيد، إنها إصابات لها 

تأثير شديد«.

المنامة ـ العربي الجديد

أخيرًا،  البحرينية،  األمنية  الــقــوات  سيطرت 
الديني  املرجع  بمنزل  املحيطة  املنطقة  على 
املعارض، عيسى قاسم، بعد أشهر  الشيعي 
محيط  في  واالحتجاجات  االعتصامات  من 
املنزل وداخــلــه، وذلــك إثــر عملية أمنية بدأت 
الثالثاء في قرية الدراز، شمال غربي اململكة، 
أعــقــبــهــا اشــتــبــاكــات، أدت إلـــى مــقــتــل خمسة 
بينما  آخــريــن،  ثمانية  وإصــابــة  متظاهرين، 

ُجرح 19 من رجال األمن.
فــي  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  وأكـــــــدت 
القبض  ألــقــت  الــشــرطــة  أن  حصيلة رســمــيــة، 
األمنية  العملية  وجـــاءت  شخصًا.   286 على 
املحتجني  البحرينية  السلطات  دعــوات  بعد 
إثــر صـــدور حكم ابتدائي،  لفض االعــتــصــام، 
يـــوم األحــــد، وصــفــه الــبــعــض بــاملــخــفــف، ضد 
قــاســم، بالسجن ملـــدة عـــام مــع وقـــف التنفيذ 
 إلى 

ً
لثالثة أعــوام، مراعاة لكبر سنه، إضافة

ــارات، وفـــرض غــرامــات  ــقـ ــوال وعـ مـــصـــادرة أمــ
مالية عليه.

وأشاد األمني العام ملجلس التعاون الخليجي، 
»الــجــهــود الــدؤوبــة  عــبــدالــلــطــيــف الــزيــانــي، بـــ
واملميزة التي تبذلها األجهزة األمنية بوزارة 
الزياني  وأكـــد  الــبــحــريــن«.  بمملكة  الداخلية 
وقوف دول املجلس مع البحرين ومساندتها 
»في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
ــا الخارجية  واســتــقــرارهــا«. وأصــــدرت وزارتــ
الــســعــوديــة واإلمـــاراتـــيـــة، بــيــانــني منفصلني، 
يدعمان فيهما إجراءات الحكومة البحرينية 

في الدراز. 
ــــي الـــخـــارجـــيـــة  ــــؤول فـ ــــسـ ــدر مـ ــبــــر مــــصــ ــتــ واعــ
السعودية أن »أمن واستقرار مملكة البحرين 
ــرار املــمــلــكــة  ــقـ ــتـ ــن واسـ ــن أمــ ــزء ال يــتــجــزأ مـ جــ
الــتــعــاون  الــســعــوديــة ودول مجلس  الــعــربــيــة 
اإلجــراءات  تدعم  السعودية  وأن  الخليجي«، 

فــي سبيل  الــبــحــريــن  مملكة  تتخذها  »الــتــي 
الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، وآخــرهــا 
اإلجـــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا األجــهــزة األمنية 

البحرينية في قرية الدراز«.
وكان العاهل البحريني، امللك حمد بن عيسى 
التقى بالرئيس األميركي دونالد  آل خليفة، 
تـــرامـــب، تــزامــنــًا مـــع قــمــم الـــريـــاض لــتــبــاحــث 
ــد تـــرامـــب خــالل  الــعــالقــات بـــني الــبــلــديــن. وأكــ
تتوتر«  »لــن  البلدين  العالقات بني  أن  اللقاء 
. وقال: »العالقات بني بلدينا رائعة، 

ً
مستقبال

وإن كـــان قــد شــابــهــا بــعــض الــتــوتــر، لــكــن لن 
تــوتــر مــع هـــذه اإلدارة. سنقيم  يــكــون هــنــاك 
إلى  املــدى جــدًا. وأتطلع بشدة  عالقة طويلة 
املشتركة«،  الــقــواســم  مــن  الكثير  فهناك  هــذا، 

وفق تعبير ترامب.
وتــمــركــزت قـــوات األمـــن فــي املنطقة املحيطة 
بمنزل عيسى قاسم، بعدما قامت بتطويقه 
ووضع سور وأسالك شائكة حوله، ما يعني 
بــقــاء املـــرجـــع الــديــنــي املـــعـــارض فـــي اإلقــامــة 
املحكمة  حكم  اكتساب  لحني  ربما  الجبرية، 
البحرينية صفته القطعية. وأعلنت الداخلية 
البحرينية في بيان لها يوم أمــس، أن قوات 
بقرية  واسعًا  أمنيًا  »انتشارًا  نفذت  الشرطة 
الــــــــدراز، حــيــث تــمــكــنــت مـــن إزالــــــة الــحــواجــز 
املخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف 
ــيــــارات واملــــــــارة وتــعــطــيــل  ــة الــــســ ــركـ إعــــاقــــة حـ
مصالح الــنــاس، وتــم فتح الــشــوارع وإعـــادة 
ــار الــعــمــل على  الــوضــع إلـــى طبيعته، فــي إطـ

حفظ األمن العام وحماية السلم األهلي«.
وأكـــــدت الــداخــلــيــة أن قــــوات األمــــن تــعــرضــت 
ــاخ  ــ ــيـ ــ لـــهـــجـــوم »بـــالـــقـــنـــابـــل الــــيــــدويــــة واألسـ
ــة الـــبـــيـــضـــاء مــــن قــبــل  ــلــــحــ الـــحـــديـــديـــة واألســ
ــعـــت في  ــافــــت: »وقـ عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة«. وأضــ
صفوف الخارجني عن القانون خمس حاالت 
وفاة، جاٍر التحقيق في أسبابها، إضافة إلى 

ثماني إصابات«، وفق تعبيرها.

شمال  لحلف  العام  األمين  اعتبر 
أن  ستولتنبرغ  ينس  األطــلــســي 
اعتداء مانشستر يشير إلى ضرورة 
ــاء خالل  ــض ــدول األع تــوصــل الـ
لبذل  اتفاق  إلى  اليوم  قمتهم 
لمحاربة  الــجــهــود  ــن  م مــزيــد 
ستولتنبرغ  وقــــال  اإلرهــــــاب. 
من  »أتوقع  أمس:  للصحافيين 
بالمزيد  القيام  الحلف  أعضاء 
ليس  وألسباب  اإلرهــاب،  لمحاربة 
ــاه  ــن أقــلــهــا الــهــجــوم الـــذي رأي
هذا  أن  معتبرًا  مانشستر«،  في 
الهجوم يُظهر أن خطر اإلرهاب 

ال يزال هو التحدي األبرز.

تحدي محاربة 
اإلرهاب

األمـــر فــي شــهــر فــســأكــون ســعــيــدًا. إلـــى أبــنــاء 
وطني... ال تفزعوا«.

يــعــرف دوتــيــرتــي مــيــنــدانــاو جــيــدًا فــهــو كــان 
عمدة ألبــرز مدنها وأكــبــرهــا، دافـــاو، لفترات 
متقطعة منذ عام 1988، وحتى اليوم )العمدة 
حــالــيــًا هــي ســـارة دوتــيــرتــي، ابــنــة الــرئــيــس(. 
وبعد اإلعـــالن عــن األحــكــام العرفية، التي لم 
يستبعد دوتيرتي أن تمتد ملناطق أخرى في 
البالد، مشيرًا إلى أنه »تّم قطع رأس مسؤول 
ــبـــني«، قـــامـــت  ــيـ ــلـ ــيـ ــفـ ــنــــوب الـ ــــي جــ لـــلـــشـــرطـــة فـ
ــائـــن عـــدة،  املــجــمــوعــات نــفــســهــا، بــخــطــف رهـ
بينهم كاهن كاثوليكي، حسبما أعلن رئيس 
الفيليبني  فـــي  الــكــاثــولــيــك  مــجــمــع األســاقــفــة 
كشف  الــذي  فيليغاس،  سوكراتيس  املــطــران 
أن »األب شيتو سوغانوب وأشخاصًا آخرين 
كانوا في كاتدرائية، احتجزوا رهائن من قبل 
أنهم  ــاف  مــاوتــي«. وأضـ عناصر مــن جماعة 
»هددوا بقتل الرهائن في حال لم يتم سحب 

القوات الحكومية التي تحاربهم«.
هذه التطورات جاءت في وقٍت حرٍج بالنسبة 
لــلــفــيــلــيــبــني، الــســاعــيــة لــنــقــل تــحــالــفــاتــهــا من 
الــواليــات املــتــحــدة إلــى روســيــا، وفــقــًا ملــا أفــاد 
بــه دوتــيــرتــي بــالــذات، املــعــروف بتصريحاته 
النارية، ثم العودة عنها باعتذار. لكن الرئيس 
الفيليبيني حاليًا، بات األكثر تأييدًا من قبل 
بالسالح  بدعمه  روسيا  طالب  فقد  الجميع. 
املــتــطــور ملــحــاربــة »داعــــش«. أمــا سعيه لقطع 
الــعــالقــة مــع الــواليــات املــتــحــدة، أو تخفيفها، 
فال يبدو أنها ستحصل في ضوء الدعم الذي 

يلقاه من الرئيس األميركي دونالد ترامب.
فـــقـــد أشــــــــاد تـــــرامـــــب بـــمـــا ســـمـــاهـــا »حــــــرب« 
التي  املــخــدرات، وهــي الحرب  دوتيرتي على 
أودت بحياة أكثر من 10 آالف شخص، منذ 
فــي يونيو/ إلـــى السلطة  وصـــول دوتــيــرتــي 
حــزيــران املــاضــي. إشـــادة تــرامــب، تــّم اإلفـــراج 
الثالثاء، عبر صحيفة »واشنطن  عنها، يوم 
بــوســت« ومــوقــع »ذي إنــتــرســيــبــت«، الــلــذيــن 
كشفا بـــأن »تــرامــب تــــداول مــع دوتــيــرتــي في 
اتصال هاتفي في 29 إبريل/نيسان املاضي، 
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