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الجزائر... 
مأزق االنتخابات

وائل قنديل

أكثر ما أثار االنتباه والقلق في 
املؤتمر الصحافي للمجلس 

العسكري السوداني، الذي امتد إلى 
الساعات األولى من صباح االثنني، 
عبارة مرت سريعًا على لسان أحد 
جنراالت الدعم السريع، يقول فيها 

إن »هناك إحساسًا بأن الثورة 
انحرفت«. كان الرجل يتحدث، 

وكأنه ينقل من أرشيف إعطاب 
الثورة املصرية، عن العناصر 

الغربية واألجنبية، التي بدأت تنضم 
العتصام القيادة العامة، وتغير من 

طبيعته السلمية، ويلمح إلى أدوار 
لبعثات دبلوماسية أجنبية في 

انحراف الثورة عن مسارها، الذي 
يريده املجلس العسكري بالطبع. 
أسئلة الدماء الساخنة التي سالت 
في االعتصام، لم تجد سوى تلك 

اإلجابات النمطية املحفوظة، املنقولة 
حرفيًا من كتاب »كيف تحتضن 

ثورة حتى املوت اختناقًا؟«، إذ 
يتكلم العسكريون بوصفهم، 

ليسوا فقط شركاء في الثورة، بل 
هم الثورة نفسها، مستخدمني ذلك 

املمر السحري للتهرب من إراقة 
دم الثورات، املتمثل في إسناد كل 
الكوارث، املوجهة بمنتهى الدهاء 

للثورة، إلى طرف ثالث، أو قلة 
مندسة، أو دخول أجنبي مفاجئ، 

مع تعهد، كالسيكي جدًا، بالتوصل 
إلى األيدي اآلثمة وقطعها وتقديمها 
قربانًا للثورة. بالنعومة ذاتها، التي 

يخاطبون بها الثورة، يتوجهون 
بخطاب أكثر عاطفية تجاه الشعب 

الذي يدفع ثمن االعتصام، من 
إغالق الطرق وتعطل حركة السير 
ونقص في الوقود، نتيجة تكدس 

الشاحنات، بسبب االعتصام، أو ما 
يعرف بمرحلة تعطل عجلة اإلنتاج 

عن الدوران، بعد الثورة.
هذه املرحلة تعقبها املرحلة األخطر 

واألهم، وهي التبشير الصريح 
بالعسكرة، من أجل السيطرة 

على االنفالت األمني ووقف إراقة 
الدماء. وهذه املرحلة عرفتها الثورة 
املصرية بعد أقل من شهرين فقط 

على رحيل حسني مبارك، 
فكانت ما عرفت بأحداث 8 إبريل/ 

نيسان 2011 حني هجمت 
القوات على املعتصمني، فقتلت 

واعتقلت وعذبت، ثم خرجت 
وسائل اإلعالم بتوزيعات مختلفة 
للحن واحد، وضعه الكاتب الراحل 
محمد حسنني هيكل عن الجيش 
ضابطًا لإليقاع السياسي، فقال 

في األهرام: »القرار هناك في 
مجلس أعلى للقوات املسلحة 

موثوق فيه، لكنه يدير من دون 
أن يظهر. وتنفيذ القرار هناك 

في مجلس وزراء، وفيه عدد من 
الرجال املحترمني، لكن هذا املجلس 
يظهر من دون أن يدير، ثم إن قوى 
اإلجبار في الدولة وهي ركيزة أي 

استقرار ونظام حسم، معلقة على 
بوليس هو حاليًا ال يقدر وعلى 

قوات مسلحة هي بالحق غير 
مختصة«.

بعدها مباشرة، بدأت كل الصحف 
والشاشات الخاضعة لسطوة 

املجلس العسكري عزف مقطوعة 
»األيدي املرتعشة« ومضمونها أن 
البلد بحاجة إلى قبضة من حديد 

تستطيع السيطرة على الوضع 
األمني املنفلت، والحالة السياسية 

السائدة، وملخص الرسالة هو: كفى 
 للثوار، الثورة انحرفت.

ً
تدليال

فنشر رئيس تحرير األهرام، في 
ذلك الوقت، عبد العظيم حماد، في 

الصفحة األولى خبرًا بتوقيعه جاء 
فيه إن »12 من ائتالفات شباب 

الثورة ترفض املشاركة في مليونية 
ضد ممارسات املجلس العسكري«، 

مشيرًا إلى »شبهات تقف وراء 
الدعوة للتظاهر«، وبالتزامن تنطلق 
جوقة الخبراء االستراتيجيني تتهم 

الثورة بالعمالة للخارج.
وأحسب أن أكثر من 8 سنوات 

تفصل ثورة السودان الحالية عن 
متاهة ثورة 2011 املصرية، ال بّد 

أنه سيكون لها تأثير في إنتاج 
مسار مختلف لثورة السودان، التي 
من املفترض أنها ذاكرت ودرست، 

حتى الحفظ، دراما العسكر 
والثورات، التي تبدأ باإلعجاب، ثم 

 
ً
الشراكة، فالزواج باإلكراه، وصوال

إلى الطالق واالنفراد بكل شيء، ثم 
البطش واالنتقام.

نكتفي بهذا القدر 
من الثورة

مرور
الكرام

قابل عبد الهادي 
الحكيم الرؤساء 
العراقيين الثالثة

بومبيو: ال نرى 
احتمال نشوب حرب 

مع إيران

ظريف: سياسات خطرة 
تسعى جهات متطرفة 

إلى فرضها

للحديث تتمة...

التوتر في الخليج
بعد استهداف محّطتي ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية بهجمات عبر طائرات 
من دون طيار نفذها الحوثيون، وتعرض 4 سفن في مياه الخليج ألعمال »تخريبية«، 

تتراجع فرص احتواء التوتر بين الواليات والمتحدة لكن الحرب تبقى بعيدة

طهران، صنعاء ـ العربي الجديد

التوتر  ال يبدو أن محاوالت احتواء 
ــي الـــخـــلـــيـــج، والـــــــــذي تـــفـــجـــر عــلــى  ــ فـ
خلفية الــصــراع األمــيــركــي اإليــرانــي، 
مـــن املــمــكــن أن تــــؤدي إلــــى نــتــائــج قــريــبــا، وال 
الثالثاء،  أمــس  السعودية،  تأكيد  بعد  سيما 
أنــابــيــب رئيسي  تي ضــخ لخط 

ّ
تــعــّرض محط

إلــى غربها،  السعودية  النفط من شــرق  ينقل 
إلـــى هــجــوم بــطــائــرات مــن دون طــيــار مــا أدى 
إلــى إيــقــاف ضــخ النفط فيه، فــي ثاني هجوم 
يــســتــهــدف أمـــن الــنــفــط بــعــد حــادثــة الــفــجــيــرة. 
أولــى ساعات  الحوثيون لإلعالن منذ  وبــادر 
صــبــاح أمـــس عــبــر قــنــاة املــســيــرة الــتــابــعــة لهم 
عـــن اســـتـــهـــداف »مــنــشــآت حــيــويــة ســعــوديــة« 
بسبع طــائــرات مــن دون طــيــار، ولـــم يــحــددوا 
العملية  اسم املنشآت، مشيرين إلى أن »هــذه 
العسكرية الواسعة ردًا على استمرار العدوان 
أبناء شعبنا« قبل أن تكشف  والحصار على 
السعودية أنها استهدفت محطتي ضخ. وجاء 
ذلــك فــي الــوقــت الـــذي كــانــت إيـــران تــؤكــد على 
عـــدم صلتها بــتــفــجــيــرات الــفــجــيــرة وتــتــحــدث 
عــن »أذى إســرائــيــلــي« عــلــى عــكــس خــالصــات 
التقييم األولي لعمليات تخريب السفن، التي 
قـــال مــســؤول أمــيــركــي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
اسمه، لوكالة »أسوشييتد برس« إنها »تشير 
إلى تورط إيران«، كما قال مسؤول آخر تحدث 
لوكالة »رويــتــرز« إن »وكـــاالت األمــن الوطني 
متعاطفني  وكــــالء  أن  اآلن  تــعــتــقــد  األمــيــركــيــة 
مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا 
نـــاقـــالت قــــرب دولــــة اإلمـــــــارات ولــيــس الــقــوات 

اإليرانية نفسها. 
ويــعــزز تــكــرر الــهــجــمــات املــخــاوف مــن تــدهــور 
الوضع على نحو يصبح غير قابل لالحتواء 
ــران »لــلــســيــر فـــي طـــريـــق املــحــادثــات  ــ ــع إيــ ــ ودفـ
املمثل  التهديدات«، على حد وصــف  بــداًل من 
األمــيــركــي الــخــاص إليــــران، بــرايــان هـــوك، وال 
ــيـــركـــي لــدى  ســيــمــا بــعــد حـــديـــث الــســفــيــر األمـ
الــســعــوديــة جــــون أبــــي زيــــد عـــن الــحــاجــة إلــى 
رد املــعــقــول بــمــا ال يــصــل إلــــى حـــد الـــحـــرب«، 
على قاعدة أنه »ليس من مصلحتها )إيــران( 
ولـــيـــس مـــن مــصــلــحــتــنــا ولـــيـــس مـــن مصلحة 
ــراع«، وهـــو املــوقــف  ــ الــســعــوديــة أن يتفجر صـ
الـــذي أعـــاد وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، مايك 
بومبيو، التأكيد عليه من سوتشي، بقوله في 
الروسي سيرغي  مؤتمر صحافي مع نظيره 
الفـــــروف، »ال نـــرى احــتــمــال نــشــوب حـــرب مع 
إيران، ونريدها أن تتصرف كدولة طبيعية«، 
ــات  املــتــحــدة ســتــرد  ــ ــــواليـ قــبــل أن يــضــيــف »الـ
بشكل متناسب على أي هجمات إيرانية على 
الـــرد األميركي  األمــيــركــيــة«. وحـــدود  املصالح 
تبقى غير محسومة، ال سيما بعد ما نشرته 
 عن مسؤولني 

ً
صحيفة »نيويورك تايمز«، نقال

في اإلدارة لم تذكر أسماءهم، إذ أشارت إلى أن 
الدفاع األميركي باتريك  القائم بأعمال وزيــر 
شــانــاهــان، قــدم يــوم الخميس املــاضــي، خطة 
الرئيس  كبار مساعدي  إلــى  عسكرية مطورة 
دونــالــد تــرامــب األمــنــيــني بــشــأن إيــــران، تشمل 
ــــى 120 ألـــف  ــال مــــا يـــصـــل إلـ ــإرســ ــورات بــ تــــصــ
جندي إلى الشرق األوســط إذا هاجمت إيران 
قـــوات أمــيــركــيــة أو ســرعــت الــعــمــل عــلــى إنــتــاج 
أسلحة نووية، قبل أن ينفي الرئيس األميركي 
دونالد ترامب صحة التقرير لكنه أكد أنه إذا 
استدعت الحاجة فسنرسل عددًا أكبر بكثير، 
وذلــــك بــعــد أقـــل مــن 24 ســاعــة عــلــى  تــحــذيــره 
 كــبــيــر« ألنــهــم »إذا 

ً
ــكـــاب »خـــطـــأ إيـــــران مـــن ارتـ

فعلوا أي شيء، فسوف يتأملون كثيرًا«، فيما 
أعــرب الفـــروف عــن أمله »بــأن تكون شائعات 
ــال قـــوات للشرق األوســط  اعــتــزام أمــيــركــا إرسـ
ــــاس«. مــع الــعــلــم أن الـــواليـــات املتحدة  بــال أسـ
أرسلت أخيرًا حاملة طائرات وسفينة حربية 
وقاذفات بي 52 وبطارية صواريخ باتريوت.

ــــس عــن  ــا أمــ ــيـ ــانـ ــبـ ــا إعـــــــالن إسـ ــتــ ــان الفــ ــ ــا كــ ــمـ كـ
التي  نونيز«،  »منديز  لفرقاطة  مؤقت  سحب 
كانت جــزءًا من األســطــول الــذي تقوده حاملة 
الـــطـــائـــرات »يــــو إس إس أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن« 
مــخــافــة جــرهــا إلــــى صــــراع غــيــر مـــرغـــوب فيه 
نتيجة لــأزمــة بــني واشنطن وطــهــران بسبب 

االتفاق النووي.
وبــعــد نــحــو 48 ســاعــة عــلــى حــــادث تخريب 
الــســفــن فـــي اإلمـــــــــارات، نــقــلــت قـــنـــاة املــســيــرة 
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــني عــن مــصــدر قــولــه إن »7 
ــرات مـــســـيـــرة نــــفــــذت هـــجـــمـــات طـــاولـــت  ــ ــائـ ــ طـ
مــنــشــآت حــيــويــة ســـعـــوديـــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
على  ردًا  تأتي  الواسعة  العسكرية  »العملية 
ــدوان والـــحـــصـــار عـــلـــى أبـــنـــاء  ــ ــعـ ــ اســـتـــمـــرار الـ
املزيد  »لتنفيذ  االستعداد  ومؤكدًا  شعبنا«، 
مــن الــضــربــات الــنــوعــيــة والــقــاســيــة فــي حــال 
استمر الــعــدوان والــحــصــار الــجــائــر« قبل أن 
ضخ  تا 

ّ
محط استهدفت  الهجمات  أن  يتبني 

شرق  مــن  النفط  ينقل  رئيسي  أنابيب  لخط 
الــســعــوديــة إلـــى غــربــهــا، مــا أدى إلـــى إيــقــاف 
ضخ النفط فيه. وقال وزير الطاقة السعودي، 
األنباء  وكالة  نشرته  بيان  في  الفالح،  خالد 
ــّرضــــت مــحــطــتــا ضــــخ لــخــط  ــعــ ــيـــة »تــ ــمـ الـــرسـ
ــيـــب شــــرق - غــــرب الـــــذي يــنــقــل الــنــفــط  ــابـ األنـ
السعودي من حقول النفط باملنطقة الشرقية 
إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم 
مــن طــائــرات بـــدون طــيــار مفخخة«. وأضــاف 
الضخ في  بإيقاف  السعودية  أرامكو  »قامت 
خــط األنــابــيــب حــيــث يــجــري تقييم األضـــرار 

ــة إلعـــــــــادة الــــخــــط والـــضـــخ  ــطـ وإصـــــــــالح املـــحـ
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي«، مـــشـــددًا فـــي الــوقــت 
ــه عــلــى »اســـتـــمـــرار اإلنـــتـــاج والــــصــــادرات  ــ ذاتـ
السعودية من النفط الخام واملنتجات بدون 
ــقـــطـــاع«. وتـــقـــع املــحــطــتــان فـــي مــحــافــظــتــي  انـ
الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض 
على بعد 220 كيلومترًا و380 كيلومترًا من 
العاصمة السعودية. ويبلغ طول خط  شرق 
عبره  ويــمــر  كيلومتر،   1200 نحو  األنــابــيــب 
خمسة ماليني برميل نفط يوميا على األقل، 
مـــن املــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــغــنــيــة بـــالـــخـــام، إلــى 
األحمر.  البحر  ساحل  على  الغربية  املنطقة 
النفط  نــقــل  للمملكة  األنــابــيــب  خـــط  ويــتــيــح 
موانئ  عبر  وتصديره  الشرقية  املنطقة  مــن 
الــبــحــر األحــمــر بــعــيــدًا عــن الــخــلــيــج ومنطقة 
بني  التوترات  تتصاعد  حيث  هرمز  مضيق 
الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـــــران. وبــحــســب الفالح 
فـــــإن »هــــــذا الـــعـــمـــل اإلرهـــــابـــــي والــتــخــريــبــي، 
العربي  الخليج  أخيرًا في  التي وقعت  وتلك 
ــد مــنــشــآت حــيــويــة ال تــســتــهــدف املــمــلــكــة  ضـ
الطاقة  إمـــدادات  أمــان  فقط، وإنما تستهدف 
لــلــعــالــم، واالقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي«. وشـــــّدد على 
»أهــمــيــة الــتــصــدي لــلــجــهــات اإلرهــابــيــة التي 
في  بما  التخريبية  األعــمــال  هــذه  مثل  تنفذ 
املدعومة  اليمن  فــي  الحوثي  مليشيات  ذلــك 

الحوثيون على إيصال  إيــــران«. وحــرص  مــن 
رسائل عسكرية وسياسية في أكثر من اتجاه 
ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات  ــــس. وبــيــنــمــا قــ أمـ
املــســلــحــة الــتــي تــديــرهــا الــجــمــاعــة إن »عملية 
التاسع من رمضان أثرت على اقتصاد العدو، 
وجـــــاءت بــعــد رصــــد دقــيــق وتـــعـــاون مـــن قبل 
أبناء تلك املناطق«، أكد القيادي في الجماعة 
إن  البخيتي في تصريحات صحافية  محمد 

»سياسات السعودية واإلمارات ضد الجيران 
في املنطقة ال تعني بقاءهما بسالم«، ناصحا 
ــــع ســـيـــاســـاتـــهـــا فــي  ــــراجـ الــــســــعــــوديــــة »بـــــــأن تـ
املنطقة«. كما اعتبر املتحدث باسم الحوثيني، 
أن  السالم  املفاوض، حمد عبد  رئيس وفدها 
استهداف منشآت حيوية سعودية بطائرات 
من دون طيار أمــس جــاء للرد على »الجرائم 
أمام  اليمن، مضيفا »ال خيار  والحصار« في 

شعبنا الــعــزيــز إال الــدفــاع عــن نــفــســه«. وجــاء 
الهجوم في وقت كان وزير الخارجية األميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، يــنــتــقــل مـــن بـــروكـــســـل حيث 
التقى مــع نظرائه األوروبــيــني ورئــيــس حلف 
شمال األطلسي وأطلعهم على معلومات عن 
تهديدات »متصاعدة« من إيران، إلى سوتشي 
لالجتماع بالرئيس الروسي فالديمير بوتني 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي الفــروف  ووزيـ
مـــن دون أن يـــوحـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي بني 
الفروف وبومبيو بوجود أي توافق، سواء في 
إذ لخص  امللفات،  باقي  أو  بــإيــران  مــا يتعلق 
التي  القضايا  بالقول »معظم  الوضع  األخير 
تعرضنا لها في املحادثات لم تكن محل اتفاق 

بيننا«.
فــي غضون ذلــك، بــدا املــســؤولــون اإليــرانــيــون، 
أمس الثالثاء، ينحون لجهة نفي أي مسؤولية 
عن هجمات الفجيرة. ونقلت الوكالة اإليرانية 
لــأنــبــاء »إرنـــــا« عــن املــتــحــدث بــاســم الــبــرملــان 
بهروز نعمتي، قوله، أمس الثالثاء إن الهجوم 
الذي تعرضت له ناقالت قبالة ساحل اإلمارات 

هو »أذى إسرائيلي«.
مــن جــهــتــه، أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي، 
محمد جــواد ظريف، من الهند، عن قلقه »من 
ــال الــتــخــريــبــيــة املــشــكــوكــة  ــمـ الــتــصــرفــات واألعـ
في أمرها والتي تحدث في الوقت الراهن في 
املنطقة«، مضيفا »كنا قد توقعنا أن بعضهم 
املنطقة من خالل  التوتر في  زيــادة  سيحاول 
مــثــل هـــذه األعـــمـــال«. وتــحــدث عــن سياسيات 
خـــطـــرة تــســعــى جـــهـــات مــتــطــرفــة فــــي اإلدارة 

األميركية واملنطقة إلى فرضها.
وســاد تضارب في حجم الضرر الــذي أصاب 
للتخريب  تــعــرضــت  الــتــي  النفطية  الــنــاقــالت 
فـــــي املـــــيـــــاه االقــــتــــصــــاديــــة لـــــدولـــــة اإلمــــــــــارات 
الفجيرة،  إمــارة  من  بالقرب  املتحدة،  العربية 
وبينهما بحسب ما تأكد اثنتان تحمالن علم 
السعودية وهما »املرزوقة« و«أمجاد«، بينما 
تحمل الثالثة علم دولة اإلمارات »أي ميشيل« 
ناقلة نفط والــرابــعــة تحمل علم  أيــضــا  وهــي 
الــنــرويــج وتــدعــى »انــدريــا فــيــكــتــوري«. وفيما 
أكــد مــســؤول إمــاراتــي لــم يــحــدد اســمــه وجــود 
أضرار في أسفل هيكل السفينة النرويجية من 
الجهة الخلفية، أعلنت شركة توم النرويجية 
ــا فــيــكــتــوري  فـــي بــيــان أن نــاقــلــة الــنــفــط أنـــدريـ
تعرضت ألضرار هيكلية بعد أن »اصطدم بها 

جسم غير معروف«. 
ــر بـــيـــان لـــوزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي  وفــيــمــا ذكــ
السعوديتني  النفط  ناقلتي  أن  الــفــالــح  خــالــد 
لحقت بهما »أضــــرار كــبــيــرة«، أظــهــرت صــور 
الــتــقــطــتــهــا أقـــمـــار صــنــاعــيــة واطــلــعــت عليها 
وكالة »أسوشييتد برس«، أمس الثالثاء، عدم 

وجود أي ضرر ظاهر في ناقالت النفط. 
فــي املــقــابــل، شــوهــد حــاجــز عــائــم حـــول ناقلة 
ــه. مــيــشــيــل«، مـــا يشير  ــ الــنــفــط اإلمـــاراتـــيـــة »إيـ
ــفـــطـــي، وفـــق  ــى احــــتــــمــــال حـــــــدوث تــــســــرب نـ ــ إلــ

»أسوشييتد برس«.
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي فــي واشــنــطــن لوكالة 
 تقييما مبدئيا توصل 

ّ
»أسوشييتد برس«، إن

 إيران 
ّ
إليه فريق عسكري أميركي أشار إلى أن

أو حــلــفــاءهــا اســتــخــدمــوا مــتــفــجــرات إلحـــداث 
ثــقــوب فـــي الـــســـفـــن.  وأوضـــــح أن  كـــل سفينة 
بها حــفــرة يــتــراوح طولها بــني 5 و10 أمــتــار، 
ويشتبه بأن ذلك ناجم عن شحنات متفجرة. 
كما قال مسؤول آخر لوكالة »رويترز« إن »من 
بـــني املــهــاجــمــني املــحــتــمــلــني جــمــاعــة الــحــوثــي 
إيــران  تدعمها  شيعية  فصائل  أو  اليمن  فــي 
لــهــا«، لكنه أردف أن  الــعــراق مقرًا  وتتخذ مــن 
»واشنطن ال تمتلك دليال دامغا على مخربي 

السفن األربع«.

عثمان لحياني

كل أزمة تنتهي بالحوار، وجميع 
االختيارات الجوهرية في عمق 

َرّد إلى الشعب 
ُ
املسألة التمثيلية ت

ليحدد الخيار األنسب عبر آلية 
االنتخابات، لكن في الجزائر التي 

تعيش ثورة شعبية هادئة حتى اآلن، 
تطرح االنتخابات الرئاسية املقبلة 
املقررة في الرابع من يوليو/تموز 

املقبل نفسها كعقدة ومأزق، أكثر 
 ومخرجًا. ثمة مغالطة 

ً
منها حال

بالغة البشاعة تضع كل دعوة 
توافقية إلى إرجاء االنتخابات لفترة 

محدودة ال تتجاوز نهاية السنة، 
تتولى خاللها حكومة مستقلة 
تهيئة الظروف السليمة وتعديل 
التشريعات املنظمة لالنتخابات 

ونقل صالحيات اإلعداد من وزارة 
الداخلية إلى هيئة عليا لتنظيم 

االنتخابات، في ميزان »مؤامرة« 
الخروج على الدستور وخلق فراغ 

دستوري. يحدث ذلك مع أن الجزائر 
تعيش هذا الفراغ واقعيًا وسياسيًا 

منذ إبريل/نيسان 2013، ومع 
أن أي جهد توافقي بالتعاون مع 

املؤسسات السيادية كفيل بايجاد 
أكثر من مخرج دستوري وتحديد 

موعد آخر لالنتخابات. كل سياسي 
عاقل يقول إن االنتخابات هي جزء 

من الحل بالتأكيد، وهي كذلك، 
وليس هناك أية آلية تمثيلية للشعب 

غير ذلك، لكن العقل السياسي 
يتدبر أيضًا في أن الجزائريني 

انتخبوا 14 مرة، فقط في عهد عبد 
العزيز بوتفليقة شعبيًا، دون أن 

 
ً
تكون أي من تلك االنتخابات حال

ألزمات مؤسساتية بالدرجة األولى، 
وسياسية واقتصادية بالدرجة 
الثانية. وحني ال تتوفر الظروف 

السليمة لالنتخابات، تصبح األخيرة 
مجرد تأجيل لألزمة وليس إال. 
في مراحل التأسيس لالنتقال 
الديمقراطي، يكون االستعجال 

في تنظيم االنتخابات دون توفر 
اشتراطاتها السياسية والتنظيمية 
أقرب الى عملية انتحارية وتسليم 

عشوائي قد يتحدد عليه أفق 
املستقبل. في انتخابات التسعينات 

عبرة وعظة. وفي حال نظمت 
االنتخابات املنتظرة في موعدها، 

في مثل ظروف االحتقان الشعبي 
والتهافت السياسي الراهنة، سيكون 

من الصعب تأمني التجمعات 
االنتخابية وتمكني املترشحني 

املحتملني شرح برامجهم في الشارع 
لشارع غاضب، وسيكون على 
الجيش )الذي يصّر على إجراء 
االستحقاق في موعده( نصب 

فرقة مدرعة عند كل مكتب اقتراع، 
ألن غالبية الشعب التي ترفض 

االنتخابات، لن تسمح بمصادرة 
مطالبها عبر استعجال انتخابي.
صحيح أن األمر يبدو كما لو أنه 
مناقض جدًا لروح الديمقراطية، 

عندما يتم رفض إجراء االنتخابات، 
التي يختار فيها الشعب رئيسه، 

في موعدها، لكن ثمة إجماع 
سياسي وشعبي في الجزائر على 

أن استحقاق يوليو مأزق وليس 
، ونفق وليس مخرجًا، لكون 

ً
حال

الظروف الراهنة ال تسمح بتنظيم 
االنتخابات. وفي هكذا وضع يصبح 
الخيار قائمًا بني الدستور والجزائر، 

وتكون الجزائر أولى باالختيار، 
وبني ضرورات تطبيق االستحقاق 
الدستوري املتضمن في املادة 102 
من الدستور، وبني الشعب، ويكون 

الشعب السيد أجدر باالنحياز.

الحوثيون يسلّمون الموانئ... وجبهة الضالع تحتدمالسيستاني يطلب من بغداد »النأي بالنفس«

أميركا: 
سنرّد على 
إيران بال حرب

الحدث

بغداد ـ سالم الجاف، محمد علي

أثارت اللقاءات املفاجئة في بغداد، األسبوع 
املاضي، بني قيادات عراقية مختلفة والنائب 
السابق عبد الهادي الحكيم املقرب من املرجع 
عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي، الــكــثــيــر مــــن الــتــكــهــنــات 
حــولــهــا، خــصــوصــا بــعــد لـــقـــاءات لـــه عــقــدهــا 

بشكل متسلسل مع رئيس الوزراء 
ــادل عـــبـــد املــــهــــدي ثــــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ عــ
برهم صالح والبرملان محمد الحلبوسي، تم 
اإلعـــالن عنها رسميا مــن دون تــنــاول فحوى 
التي  الصفة  وحتى  منها  والسبب  الــلــقــاءات 
قابل بها الحكيم الرئاسات العراقية الثالث. 

وأكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة رفــيــعــة املــســتــوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الحكيم  فــي بــغــداد لـــ
ــيـــة مــــن املــرجــعــيــة  ــمـ ــة بـــالـــغـــة األهـ ــالــ نـــقـــل رســ
الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف إلـــى الـــرئـــاســـات الــثــالث 
فـــي بـــغـــداد، أهــمــهــا تــلــك الــتــي كــانــت موجهة 
إلى عبد املهدي«.  وعبد الهادي الحكيم هو 
ابـــن رجـــل الـــديـــن مــحــمــد تــقــي الــحــكــيــم، دخــل 
االحتالل  عقب  الــعــراق  في  السياسة  مضمار 
األميركي للبالد عام 2003، وُعــنّي عضوًا في 
اعتزل  أنــه  إال  الجديد،  الدستور  كتابة  لجنة 
بالسنوات األخيرة العمل السياسي. وهو ما 
جعل زياراته األخيرة إلى بغداد بتوجيه من 

النجف مثار جدل واسع.
ووفـــقـــا لـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف اإلصـــــــالح، فــإن 
ــل خــــالل لــقــائــه األول بــعــادل  ــ »الــحــكــيــم أوصـ
املــهــدي رســالــة مــن املرجعية دعته فيها  عبد 
اتخاذ  أكثر صرامة وحزما في  أن يكون  إلــى 
القرارات، وعدم التراجع أمام ضغوط األحزاب 
مؤكدًا  الخاصة«،  في مصالحها  تصّب  التي 
ــل لــرئــيــس الــــــوزراء رســالــة  أن »الــحــكــيــم أوصــ
وواشنطن  بني طهران  الحالية  األزمــة  بشأن 
وهي ضرورة تجنيب العراق شظايا الصراع 
ــران، كـــون الشعب  ــ بــني الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـ

الضالع، الحديدة ـ العربي الجديد

ــيـــني مــــن تــســلــيــم  ــع انــــتــــهــــاء الـــحـــوثـ ــ ــلـــى وقــ عـ
املتحدة،  األمم  إلى  الحديدة  موانئ محافظة 
بـــانـــســـحـــاٍب أحــــــادي الـــجـــانـــب، كـــانـــت جبهة 
املتحدة  األمــم  وأّكــدت بعثة  الضالع تستعر. 
أن  الثالثاء،  أمــس  اليمن،  غــرب  الحديدة،  في 
موا موانئ املحافظة )الصليف، 

ّ
الحوثيني سل

رأس عيسى، الحديدة( إلى »خفر السواحل«، 
ــه أن هــنــاك  ــ ــهــا اعـــتـــبـــرت فــــي الــــوقــــت ذاتــ

ّ
لــكــن

»الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــل« إلزالــــــة كـــافـــة املــظــاهــر 
العسكرية من املرافئ. وذكرت »لجنة تنسيق 
ــــالل مــؤتــمــر  ــان خـ ــيـ ــتــــشــــار« فــــي بـ إعـــــــادة االنــ
صــحــافــي فــي الــحــديــدة، أن رئــيــســهــا الفريق 
مايكل لوليسغارد رّحب بتسليم أمن املوانئ 
لخفر الــســواحــل وبــالــجــهــود املــبــذولــة إلزالـــة 
جــمــيــع املـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة مـــن املـــنـــشـــآت«. 
وتــابــعــت: »ال يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مــن العمل 
الذي يتعني القيام به إلزالة هذه املظاهر، لكن 

التعاون كان وما زال جيدًا للغاية«. 
الحوثيني  همت 

ّ
ات اليمنية  الحكومة  أن  ومــع 

ــد بــمــواصــلــة »الــتــالعــب«،  لــيــل الــســبــت ـــــ األحــ
ــّررة« تــتــمــثــل  ــ ــكـ ــ ــّدثـــت عــــن »مـــســـرحـــيـــة مـ ــحـ وتـ
الحوثيني  أن  إلـــى  مــشــيــرة  املـــوانـــئ،  بتسليم 
ــمــون األمـــــن إلــــى عــنــاصــر تــابــعــني لهم 

ّ
يــســل

بلباس مدني، إال أن بعثة األمم املتحدة ذكرت 
أن لوليسغارد زار موانئ الحديدة والصليف 
ــادة انــتــشــار  ــ ورأس عــيــســى لــلــتــحــقــق مـــن إعــ
قوات الحوثيني. وأشــارت إلى أن »فرق األمم 
املتحدة تقوم بمراقبة عملية إعادة االنتشار 
النحو  على  تنفيذها جزئيا  تم  والتي  هــذه، 
الــــذي اتــفــقــت عــلــيــه األطـــــراف الــيــمــنــيــة ضمن 
مــفــهــوم املــرحــلــة األولـــــى«. واعــتــبــرت أن هــذه 
»خــطــوات أولـــى مهمة بــاعــتــبــارهــا جـــزءًا من 
عمليات إعادة االنتشار األوسع في الحديدة 
التي أعرب كال الطرفني اليمنيني عن استمرار 

عن األداء الحكومي في عدد من امللفات وال 
سيما الــخــدمــيــة مــنــهــا«. بــيــانــات الــرئــاســات 
الثالث التي أعقبت اللقاءات مع عبد الهادي 
الحكيم، جاءت على نحو واحد تقريبا. ففي 
بيان رئيس الـــوزراء عــادل عبد املــهــدي، قال 
داخلية مختلفة،  »تّمت مناقشة شــؤون  إنــه 
كــمــلــفــات الـــخـــدمـــات والــتــخــطــيــط الــحــكــومــي 
والــســيــول  بــالــفــيــضــانــات  املتعلقة  للقضايا 
والــــزراعــــة ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وصـــــواًل إلــى 
العالقات الخارجية واالتفاقيات والشراكات 
ــــالل زيـــارتـــيـــه  ــتـــي وقـــعـــهـــا عـــبـــد املــــهــــدي خـ الـ

األخيرتني إلى فرنسا وأملانيا«.
لرئيس مجلس  اإلعــالمــي  املكتب  تــطــرق  كما 
ــارة الــحــكــيــم لرئيس  ــ ــنـــواب إلـــى أســـبـــاب زيـ الـ
الـــبـــرملـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، مــوضــحــا في 
بيان، أن »الــزيــارة ناقشت تطورات األوضــاع 
السياسية في البالد، وجهود مجلس النواب 
في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي 
الــخــدمــات للمواطنني  مــن أجــل تقديم أفــضــل 

لتحسني الواقعني الخدمي واالجتماعي«.
ــابـــل، أكــــد املــكــتــب اإلعــــالمــــي لــرئــيــس  ــقـ فـــي املـ
الجمهورية برهم صالح، أن »اللقاء مع النائب 
السابق عبد الهادي الحكيم استعرض بشكل 
تــفــصــيــلــي األوضــــــــاع الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
ــا يــخــص الــحــكــومــة ومــجــلــس  الـــراهـــنـــة فـــي مـ
املدني  واملجتمع  السياسية  والــقــوى  الــنــواب 
التنسيق  إلــى  إضــافــة  واملنظمات،  واألحــــزاب 
املــلــحــوظ بـــني الـــرئـــاســـات، وكـــذلـــك التصعيد 
والــدور  املنطقة  الــذي تشهده  الحاد  والتوتر 
ــــذي يــمــثــلــه الـــعـــراق فـــي حلحلة  األســـاســـي الـ

األمور املعقدة فيها«.
مــن جهته، اعتبر الــقــيــادي فــي ائــتــالف دولــة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري 
»العربي  املــالــكــي، فــتــاح الــشــيــخ، فــي حــديــٍث لـ
الجديد«، أن »زيــارة عبد الهادي الحكيم إلى 
الــرئــاســات الــثــالث جــــاءت لتعبر عــن رســالــة 

ــا(، بــــني الــــقــــوات املـــشـــتـــركـــة الــتــابــعــة  ــنــــوبــ )جــ
لــلــحــكــومــة ولــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، مــــن جــهــة، 
وسط  ثانية،  ناحية  من  الحوثيني  وجماعة 
موجات نزوح كبيرة تشهدها عشرات القرى 
ــوات لــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة واإلغــاثــيــة  ــ ودعــ
الدولية لوقف الحرب وإغاثة النازحني وفك 

الحصار عن السكان املحاصرين.
وكــشــف ســكــان مــحــلــيــون فــي مــديــنــة قعطبة 
والـــقـــرى الــتــابــعــة لــهــا فــي شــمــالــهــا وغــربــهــا، 
ازدادت مع ساعات  العسكرية  املواجهات  أن 
الــصــبــاح األولــــى أمـــس الــثــالثــاء، فــي مناطق 
حجر وشمال قعطبة في قردح ونقيل الشيم 
وقرى حمر. ويستخدم الطرفان جميع أنواع 
السالح الخفيف واملتوسط والثقيل، كما يتم 
ــــرت مــصــادر  قــصــف املــنــاطــق عــشــوائــيــا. وذكـ
طبية وسكان محليون أن الحوثيني قصفوا 
قرى جنوب قعطبة في منطقة سناح، ما أدى 
إلى وقوع إصابات بني املدنيني، بينهم أطفال 
ــاء، وســــط مــطــالــب بــتــجــنــيــب املــدنــيــني  ونــــســ
والقصف  الصراع  بالسكان  اآلهلة  واملناطق 

العراقي تعب جدًا وال يريد أي مشاكل أمنية 
أخــــرى«. وكــشــف عــن أن »الــفــصــائــل العراقية 
املــســلــحــة املـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران، فــهــمــت مــوقــف 
مــن غير  لكن  أيضا  السيستاني  املــرجــع علي 

املؤكد أنها ستلتزم به«.
ــى أن »الــــلــــقــــاءات نــاقــشــت  ــ وأشـــــــار أيـــضـــا إلـ
ــادات سياسية  ــيـ وجــــود ضــغــوط مـــن قــبــل قـ
استبدال عبد  الدينية بهدف  املرجعية  على 
املـــهـــدي، وذلــــك بــســبــب مـــا يــشــاع عـــن تــدخــل 
املــرجــعــيــة فـــي اخـــتـــيـــاره لــرئــاســة الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــــن قــبــل  ــيــــا لـــحـــكـــومـــتـــه مـ ــا إضــــافــ ــمــ ــلـــب دعــ طـ
أوصلت  كما  النجف.  فــي  الدينية  املرجعية 
املــرجــعــيــة إلــيــه مــا مــفــاده أنــهــا غــيــر راضــيــة 

حدة 
ّ
املت التزامهما بها«. وذكــرت بعثة األمــم 

لــالتــفــاقــات »يقتضي  الــفــعــال«  »الــتــنــفــيــذ  أن 
تعزيز وجود األمم املتحدة في املوانئ لدعم 
إدارتها من قبل شركة موانئ البحر األحمر، 
كما يتطلب تعزيز مراقبة آلية األمم املتحدة 
للتحقق والتفتيش وفقا التفاقية الحديدة«. 
وشّددت على أن »التنفيذ الكامل لهذا االتفاق 
ــادة الــــســــالم واالســـتـــقـــرار  ـــ ـــروري إلعــ ـــ ــــر ضـ أمـ
ــول املـــســـاعـــدات  ــ ــــى الـــيـــمـــن، ولـــضـــمـــان وصــ إلـ
اإلنــســانــيــة بشكل فــّعــال إلـــى الــبــالد حــيــث ال 
يــزال املاليني في حاجة إلــى هــذه املساعدات 
إلنــقــاذ حــيــاتــهــم«. بـــــدوره، حــث لــولــيــســغــارد 
ــات  ــفـــاوضـ ــن املـ ــاء مــ ــهــ ــتــ ــرفـــني عـــلـــى »االنــ ــطـ الـ
املعلقة للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتني 
األولـــى والــثــانــيــة مــن اتــفــاق الــحــديــدة«. ومن 
املقّرر أن يعقد مجلس األمن الدولي اجتماعا 
حــول الــحــديــدة الــيــوم األربــعــاء، وفــقــا ملــا كان 

مقررًا الشهر املاضي.
ميدانيا، اشتدت املواجهات العسكرية شمال 
قعطبة وغربها، في شمال محافظة الضالع 

ــراق يــجــب أن ال يــكــون طــرفــا  ــعـ مــفــادهــا أن الـ
فـــي مــعــادلــة يــمــكــن أن يــخــســر أحـــد طــرفــيــهــا، 
بنفسها  بالنأي  العراقية  الحكومة  وملطالبة 
عــــن األزمـــــــة األمـــيـــركـــيـــة اإليــــرانــــيــــة، مــــن أجـــل 
الــحــفــاظ على الــعــالقــات الــخــارجــيــة املــتــوازنــة 
مــع جميع األطـــــراف«. وأكـــد أن »بــقــاء الــعــراق 
مــتــوازنــا فــي عــالقــاتــه مــع دول الــجــوار يصب 

في مصلحة البالد«.
ودعا الشيخ بدوره »السياسيني الذين لديهم 
صلة بإيران إلى أن يكونوا أكثر وعيا وحذرًا، 

وعدم االنجرار واالستفزاز إلقحام 
الحكومة العراقية في أمور ال تحمد عقباها«، 
مــضــيــفــا أن »مـــن أقــصــدهــم هـــم الــســيــاســيــون 
املوجودون في هيكل الحكومة، والسياسيون 
الذين لديهم صلة مع الدولة املجاورة إيران«.

إلى ذلك، ذكر النائب عن تيار الحكمة الوطني 
البخاتي، في حديٍث لوكاالت محلية،  جاسم 
الدينية  املرجعية  بعثتها  التي  »الرسائل  أن 
للرئاسات الثالث عبر الحكيم، جاءت من أجل 
تنبيه السلطات العراقية بشقيها التشريعي 
والتنفيذي من امتعاض املرجعية من اإلرباك 
ــن خــــــالل تـــأخـــر  ــ ــي الـــحـــكـــومـــة مـ ــ ــل فـ الــــحــــاصــ
اللجان  الــوزاريــة، ورئــاســات  التشكيلة  إكمال 
التي  بالتشريعات  االهتمام  وعــدم  النيابية، 

لها عالقة بتقويم الدولة«.
الخبير بالشأن السياسي علي غالب، أوضح 
النجف  بــني  املعلنة  الــخــالفــات غير  »أحـــد  أن 
وطـــهـــران قـــد يــظــهــر قــريــبــا لــلــســطــح، وهـــو أن 
ــــدم زج  مـــوقـــف املــــرجــــع عـــلـــي الــســيــســتــانــي عـ
أو مساومة من  بــأي صفقات تصفية  العراق 
قبل اإليرانيني. وظهر هــذا األمــر في موجات 
تــجــنــيــد الــعــراقــيــني مـــن قــبــل أطـــــراف إيــرانــيــة 
ــد فــي ســوريــة،  للقتال الـــى جــانــب بــشــار األسـ
ــيــــوم وإن كـــانـــت مــتــوقــعــة مــن  ــل الــ ــائــ والــــرســ
النجف لكنها تعبر عن الخالف بني الجانبني 

بصورة أكبر«.

العشوائي. وفشل الطرفان في إحراز أي تقدم 
الحوثيون  الذي يسعى  الوقت  ميداني. ففي 
لــلــدخــول إلـــى مــديــنــة قعطبة والـــوصـــول إلــى 
ســنــاح والــســيــطــرة عــلــى مــقــر األمــــن املــركــزي 
فإن  املحافظة،  ومقر  السجن  وأيضا  سابقا، 
القوات املشتركة التابعة للحكومة والتحالف 
تسعى إلى إبعاد الحوثيني عن هذه املواقع 
والسيطرة على  منها  االقــتــراب  من  ومنعهم 

مدينة قعطبة وضواحيها.
وعلى خلفية املواجهات العسكرية املشتعلة، 
ــا قـــرى  تــشــهــد مـــنـــاطـــق وقــــــرى حـــجـــر وأيــــضــ
مناطق  كبيرًا نحو  نــزوحــا  واملــديــنــة  قعطبة 
الكثير  إن  يــقــول ســكــان محليون  فيما  عـــدة، 
مــنــهــم مـــحـــاصـــرون داخـــــل مــنــازلــهــم بسبب 
ــراء  ــم يــســتــطــيــعــوا شــ ــم لــ ــهــ املــــواجــــهــــات، وأنــ
احــتــيــاجــاتــهــم املــعــيــشــيــة، وســــط مــنــاشــدات 
إلبــعــاد املــواجــهــات عــن املــدنــيــني. وذكـــر أحــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه وعائلته  املــدنــيــني لـــ
مــحــاصــرون ولـــم يــنــامــوا مــنــذ يــومــني بسبب 
املواجهات. ويعاني النازحون الذين اتخذوا 
مــن املـــدارس والــعــراء سكنا لهم، مــن أوضــاع 
عــدة من  فــي مناطق  للغاية  إنسانية صعبة 
الضالع أو املوجودين في مناطق املواجهات. 
ــدم وصــــول  ــ وتـــتـــفـــاقـــم أوضـــاعـــهـــم نــتــيــجــة عـ
املـــســـاعـــدات، وعــــدم قــــدرة الــكــثــيــر مــنــهــم على 
تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــرضــى. وأفــــاد 
الحوثيون بــأن »طيران الــعــدوان )فــي إشــارة 
اإلماراتي(  السعودي  التحالف  إلى مقاتالت 
 17 غارة على مديرية عبس، في محافظة 

ّ
شن

حجة«. وأوضــح مصدر أمني حوثي لوكالة 
األنـــبـــاء الــيــمــنــيــة )ســـبـــأ(، الــتــابــعــة لـــ«أنــصــار 
الله«، أن »طائرات العدوان التجسسية حلقت 
بكثافة في أجــواء محافظة الحديدة، وأطلق 
ــة 48 قــذيــفــة مــدفــعــيــة على  ــزقـ ــرتـ الــــغــــزاة واملـ
من  متفرقة  مناطق  فــي  املــواطــنــني  ممتلكات 

مديرية حيس«.

أعلنت وزارة الخارجية األميركية، أمس الثالثاء، على »تويتر«، أن »فيلق 
يعمل  سليماني(،  قاسم  )بقيادة  اإليراني  الثوري  للحرس  التابع  القدس 
معسكرات  في  له  تابعة  مليشيات  وتجهيز  وتسليح  تدريب  على 
تدريب في لبنان، وكذلك في إيران«. واعتبرت أن »الهدف من ذلك هو 
استخدام هذه المليشيات في حروب الوكالة، وإشاعة عدم االستقرار 
في عموم الشرق األوسط«. وجاء موقف الخارجية بعد ساعات على 

هجوم الحوثيين على مواقع نفطية سعودية.

»تدريب وتسليح في لبنان«

برز موقف عراقي 
الفت، أمس الثالثاء، بما 
يتعلق بالتوتر األميركي 

ـ اإليراني المتصاعد، 
على لسان رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي، 
الذي قال من دون 

توضيح، إن » المؤشرات 
التي تصل إليه من 

المحادثات مع الواليات 
المتحدة وإيران تفيد 

بأن األمور ستنتهي على 
خير«، على الرغم من 

التصعيد الراهن. وقال 
عبد المهدي في 
مؤتمر صحافي إن 

»بغداد تتواصل بشكل 
منتظم مع طهران 
وواشنطن وتحاول 

خفض التوتر«.

تفاؤل 
عراقي بنهاية 

سلمية

تحركات بومبيو 
قادته من بروكسل إلى 

)Getty( سوتشي

تقرير خاص

خفر السواحل سيطر على الموانئ )فرانس برس(
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الخارجية الفلسطينية: 
سنُسقط »صفقة القرن«

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
أمس الثالثاء، على »إصــرار الشعب 
ــاط خــطــة  ــ ــقـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى إسـ
ــة لــتــصــفــيــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ اإلمـــــــــــــــالءات األمـ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، املـــعـــروفـــة 
»صــفــقــة الـــقـــرن«، مشيرة  إعــالمــيــا بـــ
ــاء الـــذكـــرى  ــيــ إلـــــى أن »مـــنـــاســـبـــة إحــ
الـ71 للنكبة ستشكل منصة انطالق 
حـــقـــيـــقـــيـــة ملـــجـــابـــهـــة مـــــا يــــحــــاك مــن 
قيام  إلجــهــاض  خارجية  مخططات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــاصــمــتــهــا  ــدولــ الــ
الالجئني«.  الشريف، وعــودة  القدس 
وجـــــــددت الـــخـــارجـــيـــة عــشــيــة ذكــــرى 
النكبة التي تصادف اليوم األربعاء، 
معركتها  في  »ماضية  أنها  التأكيد 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــى 
األصعدة وفي املحافل كافة إلسقاط 

رواية االحتالل«.
)قنا(

الجامعة العربية 
تطالب بحماية دولية 

للفلسطينيين
ــيــــة،  ــعــــة الـــــــــــدول الــــعــــربــ أكـــــــــدت جــــامــ
ــة  ــلــ ــلــــى »مــــواصــ أمـــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، عــ
دعــــمــــهــــا الــــكــــامــــل لــــنــــضــــال الـــشـــعـــب 
ــى أنــهــا  ــ ــيـــرة إلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، مـــشـ
عــالــيــا تضحياته وصــمــوده  »تــثــمــن 
ــه وثـــبـــاتـــه فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــ عـــلـــى أرضـ
ــلــــي، وإصـــــــراره  االحــــتــــالل اإلســــرائــــيــ
على استعادة حقوقه وإقامة دولته 
املستقلة«. وطالبت في بيان أصدره 
العربية  ــي  ــ واألراضـ فلسطني  قــطــاع 
املحتلة بمناسبة الذكرى 71 للنكبة، 
»الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر نــظــام حماية  بـــ
ــيــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  دولــ

طريق إنهاء االحتالل«.
)قنا(

سلفاكير يدعو مشار 
للعودة إلى جنوب 

السودان

جـــّدد رئــيــس دولـــة جــنــوب الــســودان 
)الصورة(، أمس  سلفاكير ميارديت 
الـــثـــالثـــاء، دعـــوتـــه زعـــيـــم املــعــارضــة 
املـــســـلـــحـــة ريـــــك مـــشـــار إلـــــى الـــعـــودة 
ــلـــبـــالد لـــتـــســـريـــع تـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــة  لـ
ــتــــه فــتــح  ــيــ الـــــــســـــــالم، مــــعــــربــــا عــــــن نــ
»صفحة جديدة« معه. جاء ذلك في 
البرملان  أمــام  سلفاكير  ألقاها  كلمة 
الجديدة.  افتتاح دورتــه  القومي في 
ــالـــدعـــوة إلــــى ريــك  ــه بـ وقــــــال: »أتــــوجــ
ــى الـــــبـــــالد، ألنـــي  ـــ ــلــــعــــودة إلـ ــار لــ مــــشــ
ســامــحــتــه بـــالـــكـــامـــل، كــمــا أريــــــده أن 
يــكــون شــريــكــا لــلــســالم؛ فــهــو لــم يعد 

معارضا بالنسبة لي«.
)األناضول(

الصومال: مقتل 4 
أشخاص في اعتداء 

لـ»الشباب«
ــاء،  ــثـــالثـ ـــتـــل 4 أشــــخــــاص، أمـــــس الـ

ُ
ق

فـــي تــفــجــيــر انــتــحــاري نــفــذتــه حــركــة 
»الشباب« ضد مركز حكومي وسط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة مــقــديــشــو، 
حسبما أفـــاد مــصــدر أمــنــي وشهود 
ــال مـــصـــدر بــالــشــرطــة، إن  ــ ــيـــان. وقـ عـ
ــارة مــفــخــخــة  ــيــ »انـــتـــحـــاريـــا فـــّجـــر ســ
داخــــــل مـــقـــر نـــاحـــيـــة ورطـــيـــغـــلـــي، مــا 
أّدى إلـــى وقـــوع خــســائــر بــشــريــة في 

صفوف العاملني«.
 )األناضول(

اجتماع أميركي ـ أفغاني 
في كابول

ــقـــدت مـــســـاعـــدة وزيــــــر الــخــارجــيــة  عـ
األمـــيـــركـــي ألـــيـــس ويـــلـــز )الــــصــــورة(، 
الــثــالثــاء، فــي القصر  اجتماعا أمــس 
ــع الـــقـــيـــادة  ــ الــــرئــــاســــي األفــــغــــانــــي مـ
التي  املساعدات  وبحثت  األفغانية، 
تــقــدمــهــا واشــنــطــن وســبــل تخفيض 
املصاريف األميركية في أفغانستان. 
ــتــل تسعة مدنيني 

ُ
فــي ســيــاق آخـــر، ق

ــقــــوات األفـــغـــانـــيـــة  ــلــ خــــــالل عـــمـــلـــيـــة لــ
الـــخـــاصـــة فـــي مـــديـــريـــة دايـــمـــيـــر داد 
لــلــعــاصــمــة  املــــجــــاور  وردك  بــإقــلــيــم 

األفغانية كابول.
)العربي الجديد(

غزة ــ ماهر عبد الرحمن

دفـــعـــت أحــــــداث الــقــتــل ومـــشـــاهـــد الــتــعــذيــب 
واعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وعصاباته 
عبد  الفلسطيني  املعمر  عــقــود،  مــدى  على 
الهادي العبد قديح، البالغ 100 عام، من بلدة 
خــزاعــة شــرقــي مــديــنــة خـــان يــونــس جنوب 
قطاع غــزة، إلــى تدوين شريط ذكرياته عن 
تلك األحداث، التي عايشها بعد والدته عام 
1919، وذلك بدءًا من شبابه، مرورًا بأحداث 
النكبة عام 1948، ووصواًل إلى العام 2010. 
تـــدويـــنـــات املــعــمــر الــفــلــســطــيــنــي جــــاءت في 
كتيب من خمسني صفحة يحكي فيه بعضا 
مما رأته عيناه إبان  تهجير الفلسطينيني 
مــن قــراهــم وبــلــداتــهــم األصــلــيــة، عندما كان 
ـــص قــديــح 

ّ
ــلـــخ ــا. ويـ ــامــ عـــمـــره وقـــتـــهـــا 28 عــ

»الــعــربــي الــجــديــد« مـــا جـــاء فـــي الــكــتــيــب،  لـــ
ويبدأ بالحديث عن عمله في مدينة يافا في 
مجالي الزراعة والتجارة، متحدثا عن كروم 
مساحات  وعــن  والبطيخ،  والبرتقال  الــلــوز 

مضت حكومة االحتالل اإلسرائيلي قدما في 
اإلنفاق املفرط على مستوطناتها في الضفة 
الغربية املحتلة في أعقاب انتخاب الرئيس 
األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، طــبــقــا لــبــيــانــات 
»أسوشييتد  وكالة  عليها  حصلت  رسمية 
 رئيس 

ّ
بـــرس«، ليتأّكد بذلك املــؤّكــد فــي ظــل

منحاز بشكل واضح لصالح إسرائيل على 
حـــســـاب الــفــلــســطــيــنــيــني وحـــقـــوقـــهـــم، وغــيــر 
آبــه بكل الــقــوانــني والــشــرع الــدولــيــة فــي هذا 
لتصفية  تــســعــى  إدارتـــــــه  إن  بـــل  ال  ــأن.  الــــشــ
إمــــالءات  خــطــة  عــبــر  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
املعلومات  وتــؤّكــد  الــقــرن«،  بـ«صفقة  تعرف 
ــر، ال سيما فــي ما  املــتــوالــيــة عنها هـــذا األمــ
الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة على  بــفــرض  ق 

ّ
يتعل

ــفـــة. وســبــق  جــمــيــع املـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الـــضـ
أن أشـــار كــل مــن مــؤيــدي حــركــة االستيطان 

سيكون أمام رئيس حكومة االحتالل املكلف، 
والعشرين  التاسع  حتى  نتنياهو،  بنيامني 
من شهر مايو/أيار الحالي، لتشكيل حكومته 
الــخــامــســة، بعد أن حصل أول مــن أمــس على 
تــمــديــد ملـــدة أســبــوعــني، وفــقــا لــقــانــون أســاس 
الحكومة. وواجــه نتنياهو مناورات األحزاب 
ومحاوالت كل منها ابتزازه لتحقيق مكاسب 
إضافية لها ولجمهور ناخبيها، بعد معركة 
ــيــــل روتـــيـــنـــا  عــــض أصــــابــــع بــــاتــــت فــــي إســــرائــ
عــقــب كل  الــحــكــومــات  يــرافــق عمليات تشكيل 

انتخابات.
وتـــبـــدو حـــظـــوظ نــتــنــيــاهــو هــــذه املـــــرة وافــــرة 
ائتالفه  امتالك  عــدة، تتجاوز مسألة  ألسباب 
اليمني  أحـــزاب  تملك  وال  البرملانية.  األغلبية 
املـــرشـــحـــة لــلــمــشــاركــة فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
الخامسة، وهي تحالف أحزاب اليمني الديني 
الــيــهــودي،  )الــبــيــت  االســتــيــطــانــي  الصهيوني 
وعوتصماه يهوديت وإيحود لئومي(، وحزبا 
شــاس ويــهــدوت هــتــوراة )للحريديم( وحــزب 
ليبرمان،  أفيغدور  بقيادة  بيتيونو  يسرائيل 
وحـــزب كــوالنــو بــقــيــادة وزيـــر املــالــيــة موشيه 
كاحلون، خيارًا آخر أو شريكا للحكومة يلبي 
باستثناء  )ربــمــا  ونــزواتــهــا  كــل مطالبها  لها 
لتهديداتها  خاضعا  ويكون  ليبرمان(  حــزب 
وابتزازها أفضل من نتنياهو، خصوصا في 
فــرص صدور  القضائية وارتــفــاع  ظل ورطته 
قرار رسمي بتقديم لوائح اتهام رسمية ضد 

نتنياهو وتقديمه للمحاكمة.
موعد  تبكير  كــان  التي  النقطة،  هــذه  وتشكل 
االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة من نوفمبر/

الرسمي  موعدها  وفــق  املقبل  الثاني  تشرين 
سابقا إلى التاسع من إبريل/ نيسان املاضي، 
مفتاحا لرسم مالمح حكومة نتنياهو املقبلة 
وخطوطها العريضة، خصوصا بعد الكشف 
أول من أمس عن سعي نتنياهو إلى تضمني 
املقبل نصا ملزما  الحكومي  االئــتــالف  اتــفــاق 
بــتــمــريــر قــــانــــون لــتــعــديــل قــــانــــون الــحــصــانــة 
ــات املــحــكــمــة  ــيــ ــيـــد صــــالحــ ــيـ ــقـ الـــبـــرملـــانـــيـــة وتـ
التدخل  من  يمنعها  بما  العليا،  اإلسرائيلية 
ــانــــون( يحمي  ــرار مـــن الــكــنــيــســت )قــ ــ ــاء قـ إللـــغـ
منصب  يشغل  دام  مــا  املــحــاكــم  مــن  نتنياهو 
رئيس الحكومة. وهي نقطة ال تفيد نتنياهو 
وحــــده، بــل تشكل نقطة الــتــقــاء مــع اثــنــني من 
الــوزراء املقبلني )وهما يعقوف ليتسمان من 
يهدوت هتوراة، وأريه درعي من شاس( تدور 
جنائية،  مخالفات  ارتكابهما  حــول  شبهات 
وخـــيـــانـــة األمــــانــــة الـــعـــامـــة وســــــوء اســـتـــخـــدام 
الــســلــطــة، ويــمــكــن لــتــعــديــل قـــانـــون الــحــصــانــة 

األرض املزروعة بالقمح والشعير، موضحا 
في  السيطرة عليها  تّمت  األراضـــي  تلك   

ّ
أن

إنه  النكبة عــام 1948. يقول  أعــقــاب أحـــداث 
عمل فــي يــافــا فــي بساتني الــبــرتــقــال، حيث 
ــان مـــشـــرفـــا عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــمـــال،  ــ كـ
في   1931 عـــام  للقهوة  فــي مطحنة  وكــذلــك 
اسم  تحفظ  ذاكــرتــه   

ّ
أن كما  نفسها.  املدينة 

صاحب الدكان الذي عمل به، ويدعى سليم 
فضل في سوق الصالحي بيافا.

ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كـــذلـــك  ــّمــ ــعــ ويـــســـتـــرجـــع املــ
مــشــاهــد وضـــع الــســلــك الــفــاصــل عـــام 1951 
املحتلة،  الفلسطينية  ــــي  واألراضـ غـــزة  بــني 
حينما تقّدمت 9 عربات عسكرية مصفحة؛ 
ــــري، وثـــالثـــة  ــــصــ ثــــالثــــة مـــنـــهـــا لـــلـــجـــيـــش املــ
لإلسرائيليني، وثالثة أخرى تعود ملراقبني 
دوليني، نحو قريته خزاعة لوضع الحدود 
الـــتـــي تــفــصــل الـــقـــطـــاع عــــن املـــنـــاطـــق الــتــي 
بعد  قريته   

ّ
أن ويوضح  إسرائيل.  احتلتها 

مــرور أشهر عدة من تاريخ النكبة، اكتظت 
بالعائالت املهّجرة من مدنها الفلسطينية، 
خصوصا من سلمة في قضاء يافا، ومدينة 

بئر السبع.
ويسرد قديح حكايته مع إحدى املعارك في 
تلك الفترة، والتي دارت بني الجيش املصري 
 
ً
قائال اإلسرائيلي شــرق خزاعة،  واالحــتــالل 
إنــه نتيجة االعـــتـــداءات وبــعــد قــتــال شديد، 
خــــرج الــجــمــيــع مـــن الــقــريــة واتـــجـــهـــوا نحو 
أربعة  مدينة رفــح في سيناء ومكثوا فيها 
 القوة التي استخدمها 

ّ
أشهر. ويشير إلى أن

جيش االحتالل في ذلك الوقت كانت كبيرة، 
فــيــمــا لم  فــظــيــعــة،  ــزرة  وأّدت الرتــــكــــاب مـــجـ
البسطاء في حينه  الفلسطينيني  يكن لدى 
أي أســلــحــة لــلــمــواجــهــة. وعـــلـــى مــســافــة 10 
الحالي  إقــامــتــه  محل  مــن  فقط  كيلومترات 

ومــنــتــقــديــهــا إلــــى »تــأثــيــر تـــرامـــب« فـــي هــذا 
الــوديــة تجاه  الرئيس   مقاربة 

ّ
إن إذ  الــشــأن، 

املستوطنات تؤدي إلى املزيد من البناء في 
الضفة الغربية. وتظهر األرقام اإلسرائيلية 
»أسوشييتد  عليها  حصلت  التي  الجديدة 
بــرس« بناء على طلب حرية املعلومات من 
وزارة املالية اإلسرائيلية، زيادة في اإلنفاق 
بنسبة 39 باملائة في عام 2017 على الطرق 
واملــدارس واملباني العامة في جميع أنحاء 
اإلحصائيات  تظهر  كذلك،  الغربية.  الضفة 
الحكومية أن اإلنفاق اإلسرائيلي في الضفة 
الغربية في 2017، وهو أول عام لترامب في 
املــنــصــب، ارتــفــع مــن 1.19 مــلــيــار شيكل في 
2016، إلى 1.65 مليار شيكل )459.8 مليون 
دوالر(. وكانت إحصائيات 2017 هي األعلى 
خالل 15 عاما من البيانات املقدمة من وزارة 

الذي يسعى نتنياهو إلقراره، أن يضمن لهما 
هما أيضا البقاء في منصبيهما.

ــتـــالقـــي فــــي مـــصـــالـــح نــتــنــيــاهــو )عــلــى  ــذا الـ ــ هـ
املحاكمة،  من  بحمايته  الشخصي،  املستوى 
مــع وزيـــري شــاس ويــهــدوت هــتــوراة( يــوازيــه 
تــــــالٍق فــــي املـــصـــالـــح عـــلـــى املـــســـتـــوى الــفــكــري 
واأليـــديـــولـــوجـــي مـــع أعـــضـــاء تــحــالــف أحـــزاب 
يعتبرون  الذين  االستيطاني،  الديني  اليمني 
املحكمة اإلسرائيلية العليا، عائقا أمام إفالت 
أيـــاديـــهـــم فــــي ســـلـــب األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإقامة  املحتلة  الغربية  الضفة  فــي  الخاصة 
ــلـــيـــهـــا. كـــمـــا يـــعـــتـــبـــرون  بــــــؤر اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـ
ــــالق املــشــاريــع  ــام إطـ ــ املــحــكــمــة الــعــلــيــا ســــدًا أمـ
واملـــخـــطـــطـــات االســتــيــطــانــيــة الــحــكــومــيــة في 
الضفة الغربية املحتلة، أو في تقليص وحتى 
حرمان الفلسطينيني من أي مسار قانوني أو 
قضائي لالعتراض على ممارسات االحتالل. 
القانوني  الوضع  »لتصحيح  سعيهم  ــوج 

ُ
وت

العام املاضي  القائم« بحسب مفاهيمهم، في 
بقرار وزيرة القضاء اإلسرائيلية السابقة من 
بإقامة  أيليت شاكيد  الــيــهــودي،  البيت  حــزب 
محكمة لوائية في القدس تكون العنوان األول 
وبشكل  شخصيا  املتضررين  للفلسطينيني 
طرف  ع 

ْ
ومن االستيطان،  عمليات  من  مباشر 

ثالث )مثل جمعيات حقوقية إسرائيلية مثل 
منظمتي »بتسيلم« و»ييش دين«( من التوجه 
إلى املحكمة العليا كممثلة عن الفلسطينيني 

املتضررين.
املــؤيــدة  السياسية  نتنياهو  مــصــالــح  تــالقــي 
لـــالســـتـــيـــطـــان، مــــع مـــصـــالـــح الـــتـــيـــار الـــديـــنـــي 

الــتــوّســع فــي هــذه املــســاحــات الشاسعة من 
 ذلك تّم 

ّ
فلسطني التاريخية«، مشيرًا إلى أن

والخراب،  والتدمير  والقتل  النار  على وقع 
ولم يقم أحد ببيع أرضه كما يزعم البعض 
الــيــوم. »أحـــداث ســـوداء« هــو الــوصــف الــذي 
ــره بــنــكــبــة  ــيــ ــذكــ يـــســـتـــخـــدمـــه قــــديــــح عـــنـــد تــ
إسرائيل  1948، حني قضمت  عــام  فلسطني 
الفلسطينية،  األراضــــي  مــن  كبيرة  مساحة 
وســيــطــرت عــلــى الــبــلــدات والــقــرى وهــّجــرت 
ــم مـــن مـــرور  أصــحــابــهــا مــنــهــا. وعـــلـــى الـــرغـ
هذه   

ّ
أن إال  التهجير،  على  طويلة  ســنــوات 

األحداث ما زالت عالقة بذهن املعّمر قديح، 

 »هذا 
ّ
عباس، انتقادات أكثر حدة، إذ قال إن

 اإلدارة األميركية الحالية شجعت 
ّ
يثبت أن

ــنـــذ احـــتـــالل  األنـــشـــطـــة االســـتـــيـــطـــانـــيـــة«. ومـ
الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب 
عام 1967، قامت إسرائيل بتوطني 700 ألف 
مــســتــوطــن فـــي املــنــطــقــتــني املــحــتــلــتــني حتى 
 املجتمع الدولي 

ّ
وفق القانون الدولي. وظل

ــتـــحـــدة لـــعـــقـــود يـــعـــربـــان عــن  والـــــواليـــــات املـ
اتخاذ  عــدم  مع  املستوطنات  بشأن  قلقهما 
أي خطوة لوقف البناء فيها. لكن منذ تولي 
ترامب منصبه، والذي تربط الدائرة املقربة 
مـــنـــه مــــن مــســتــشــاريــه الـــخـــاصـــني بــالــشــرق 
األوسط عالقات وطيدة بحركة االستيطان، 

اتخذ نهجا مختلفا. 
وقـــال املــبــعــوث األجــنــبــي الــرئــيــســي ملجلس 
ــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات، عـــوديـــد  ــد لـ ــ ــؤيـ ــ ــا« املـ ــ ــشـ ــ »يـ

بـــدعـــم حــــل الــــدولــــتــــني، واالمــــتــــنــــاع عــــن قــبــول 
مطالب حزب البيت اليهودي ببسط السيادة 
اإلسرائيلية  املستوطنات  على  اإلســرائــيــلــيــة 
الغربية، ووقــف مقترحات قوانني  الضفة  في 
وانتقل  الرابعة  االتــجــاه خــالل حكومته  بهذا 
إلى التعهد بضم كل املستوطنات في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا املـــســـتـــوطـــنـــات املـــعـــزولـــة 
والــنــائــيــة الــبــعــيــدة عــن الــكــتــل االســتــيــطــانــيــة، 

وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها.
ــقــــا ملــــا نـــشـــر فــــي الـــصـــحـــف اإلســرائــيــلــيــة  ووفــ
على مـــدار أيـــام جلسات املــفــاوضــات األولــيــة، 
أشد  املقبلة،  نتنياهو  حكومة  خطوط  تبدو 
تطرفا على مستوى الفعل التشريعي والعمل 
حكومات،  من  سبقتها  مما  أيضا،  التنفيذي 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة 
املـــــتـــــواتـــــرة عـــــن االعـــــــتـــــــراف بـــاملـــســـتـــوطـــنـــات 
والتطرف  »الــتــوســع  فــي  وحقها  اإلسرائيلية 
العمراني«. وتشير املؤشرات املختلفة، إلى أن 
حكومة  ستكون  الخامسة  نتنياهو  حكومة 
الــفــســاد الــســلــطــوي واملــــالــــي، بــمــعــنــى ضمها 
في صفوفها رئيس حكومة ُيشتَبه بارتكابه 
مــخــالــفــات جــنــائــيــة خــطــيــرة بــــدءًا مـــن خيانة 
ــة الــعــامــة وصـــــواًل إلــــى تــلــقــي الـــرشـــوة،  ــانـ األمـ
ووزيرين على األقل، ليتسمان ودرعي، تحوم 
حولهما شبهات بفساد مالي في حالة درعي، 
وفــســاد سلطوي وخــيــانــة األمــانــة الــعــامــة في 

حالة ليتسمان.
ــعـــارضـــة  ــا يـــقـــلـــق الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة املـ ــ ومــ
لنتنياهو أيضا )وهــي ال تختلف معه كثيرا 
في مسائل الحل الدائم ورفض حل الدولتني، 
العمل وحركة ميرتس  باستثناء بقايا حزب 
ولهما معا 10 مقاعد فقط في الكنيست( هو 
مـــا تــعــتــبــره »تــقــويــضــا لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
مــن خـــالل تــهــديــم سلطة الــجــهــاز الــقــضــائــي«، 
وإخضاعه، في حال مرت التشريعات املذكورة 
أعــــاله، لــقــرار األغــلــبــيــة الــســيــاســيــة، وتحييده 
ليصبح غير قادر على نقض شرعية القوانني 
ما دامت اتخذت بأغلبية عددية في الكنيست، 
بــغــض الــنــظــر عــن فــحــواهــا واحــتــمــاالت كــون 
ــقــــوانــــني مـــنـــاقـــضـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــســـان  هـــــذه الــ
أم حتى  الداخلية إلسرائيل  األساسية، سواء 

القوانني الدولية.
إلــى ذلـــك، فــإن »الــشــيــك« املــفــتــوح الـــذي يعتزم 
الدينية، بما فيها  نتنياهو تقديمه لألحزاب 
الــحــريــديــة وتــحــالــف أحـــــزاب الــيــمــني الــديــنــي 
الصهيوني املتطرف، ينذر بزيادة تأثير الدين 
على الدولة وحتى ضرب النشاط االقتصادي 
فيها في حال تم إقرار مطالب الحريديم بمنع 

النشاط االقتصادي أيام السبت.
مــقــابــل هـــذا كــلــه، يــأمــل نــتــنــيــاهــو، أن يصبح 
ــرة،  ــيـ »أخــــيــــرًا« صــاحــب الــكــلــمــة األولـــــى واألخـ
ــا فــــــي االتــــفــــاقــــيــــات  ــهــ ــفــــرضــ ــعــــل قـــــيـــــود يــ ــفــ بــ
أيضا،  والحرب  السلم  قضايا  في  االئتالفية، 
وأن يــكــون رئــيــس حــكــومــة ال تــوجــد لــهــا وال 
بأيدي معارضيها منظومة كوابح ال قضائية 

وال سياسية وتحظى بدعم أميركي مفتوح.
نضال...

في غزة، وضمن األراضي املحتلة عام 1948، 
تــقــع أرض تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا لـــقـــديـــح، ولــكــن 
يمنعه الــســيــاج الــشــائــك املــمــتــد عــلــى طــول 
املعّمر  ويقول  إليها.  الوصول  من  الحدود، 
ــا أمـــام  ــنـ الــفــلــســطــيــنــي بــحــســرة وألـــــم: »أرضـ
أنــا  مــنــهــا...  االقـــتـــراب  نستطيع  وال  أعيننا 
لــدي 4 قطع أرض كانت مــزروعــة بالبطيخ 
والقمح والشعير، ولدي حنني كبير للعودة 
كبير  شــوق  لــدي  كما  واسترجاعها،  إليها 
ــادي كـــي نــمــوت  ــفــ ألن أعـــــود وأبـــنـــائـــي وأحــ
عــلــى ثــــرى تــلــك األرض«. ويــتــابــع »ســلــبــوا 
حريتنا وممتلكاتنا وحرمونا من حقنا في 

 اإلنفاق ارتفع أيضا في 2016. 
ّ
املالية، رغم أن

وحينذاك، كان الرئيس باراك أوباما املنتقد 
الـــصـــريـــح لــلــمــســتــوطــنــات »بـــطـــة عــــرجــــاء«، 
بنيامني  الــــوزراء  برئيس  عالقته  واتــســمــت 

نتنياهو بالبرود. 
عــلــى الــعــكــس، كـــان عـــام 2009 األقـــل إنــفــاقــا، 
ــا ونــتــنــيــاهــو  ــامــ عـــنـــدمـــا تـــولـــى كــــل مــــن أوبــ

منصبيهما، إذ بلغ 760.7 مليون شيكل.
ــيــــت أوفــــــــــران،  ــالـــــت هــــاغــ ــ ــاق، قـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
املعارضة  اآلن«  »السالم  الباحثة في حركة 
ــتـــخـــاب تــــرامــــب شــّجــع   انـ

ّ
لـــالســـتـــيـــطـــان، إن

الحكومة اإلسرائيلية املؤيدة للمستوطنني، 
: »لـــــــم يــــــعــــــودوا يـــخـــجـــلـــون مــمــا 

ً
ــة ــفــ ــيــ مــــضــ

يفعلونه. إنهم يشعرون بمزيد من الحرية 
في فعل ما يريدون«. وقدم نبيل أبو ردينة، 
الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود 

عنه  التعبير  يتم  االســتــيــطــانــي،  الصهيوني 
بشكل بارز في املفاوضات املستمرة لتشكيل 
الكنيست  عضو  تــصــّدر  عبر  وذلـــك  الحكومة 
بـــتـــســـلـــيـــئـــيـــل ســــمــــوطــــريــــتــــش الـــــواجـــــهـــــة فــي 
الكنيست املنتخب، كمن يشترط تعديل قانون 
»فــقــرة  ــا يــســمــى بـــ الــحــصــانــة، ولـــكـــن أيـــضـــا مـ
تغليب قوانني وسلطة الكنيست على املحكمة 
اإلسرائيلية العليا«، كي ال تتدخل األخيرة أو 
تلغي قوانني سنها الكنيست. وفْرض تعديل 
هذه الفقرة، التي ليس من الواضح حتى اآلن 
إلى أي قانون ستضاف، بات ممكنا أيضا في 
ظل تراجع القوة السياسية ملوشيه كاحلون، 
وسكوته أخــيــرًا خــالفــا ملــا تخللته فــتــرة عمل 
الــحــكــومــة املــنــتــهــيــة واليــتــهــا حــالــيــا )تــســمــى 
حكومة انــتــقــالــيــة(، مــن الــهــجــوم الــســافــر على 

جهاز القضاء واملحاكم.
هـــذا الـــوضـــع الــنــاشــئ فـــي إســـرائـــيـــل، املتمثل 
من  يجعل  »القضائية«،  نتنياهو  ظــروف  في 
األخـــيـــر أكــثــر انــصــيــاعــا لـــالبـــتـــزاز. وقـــد بـــدأت 
بوادر هذا الرضوخ تظهر خالل األيام األخيرة 
للمعركة االنتخابية في إبريل املاضي، عندما 
تــنــكــر لــكــل تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة بــمــا يتعلق 

 الفلسطينيني لم ولن ينسوا 
ّ
الذي يؤّكد أن

أراضيهم املحتلة، التي كانت »جنة الله على 
األرض«، وفق تعبيره. وفي السياق، يشير 
قــديــح إلــى أنــه فــي الــعــام 1948، كــان يمتلك 
سيارة من مخلفات االستعمار البريطاني، 
وكان يذهب بها إلى يافا والخليل ويجلب 
العنب ويبيعه في غزة وخان يونس، الفتا 
 الــفــلــســطــيــنــي كــــان يــتــجــّول بــحــريــة 

ّ
إلــــى أن

فــي كــل ربـــوع الــوطــن، على عكس الــيــوم، إذ 
ــــف تــصــريــح« لــيــتــمــكــن من  يــحــتــاج إلــــى »ألـ

التنقل.
 إســـرائـــيـــل اســـتـــولـــت على 

ّ
ويـــــرى قـــديـــح أن

والقتل  »الــعــربــدة  بـــ الفلسطينية  ــي  األراضــ
 

ّ
والتدمير والــتــشــريــد«، وأنــه رغــم ذلــك »ظــل

الــفــلــســطــيــنــيــون مــتــشــبــثــني بـــأرضـــهـــم، ولــم 
يتخلوا عن أي شبر منها ألنها أرض اآلباء 

واألجداد«. 
 األرض ستعود بالقتال 

ّ
بــأن كما أنه يجزم 

والــــــقــــــوة وبـــــالـــــوحـــــدة وبــــصــــالبــــة املــــوقــــف 
واإلغـــــراءات  األثــمــان  كــل   

ّ
وأن الفلسطيني، 

التي يرّوج لها )الرئيس األميركي دونالد( 
ــــالءات  ــارة إلــــى خــطــة اإلمــ ــ تـــرامـــب، )فــــي إشــ
الفلسطينية  القضية  لتصفية  األمــيــركــيــة 
»صــفــقــة الــــقــــرن«(، لن  املـــعـــروفـــة إعـــالمـــيـــا بـــ
ــعــــادل حـــبـــة تــــــراب واحـــــــدة مــــن فــلــســطــني،  تــ
أرض  للتخلي عن  الفلسطينيني  ولن تدفع 
وطــنــهــم الـــتـــي ارتــــــوت بـــدمـــاء وتــضــحــيــات 

الشهداء.
البديل،  الــوطــن  التعويض ومــشــاريــع  وعــن 
ــر الــفــلــســطــيــنــي »بــــلــــســــان كــل  ــمـ ــعـ ــقــــول املـ يــ
فلسطيني: لن نقبل التعويض وال التوّسع 
ــا ونـــحـــن أولــــى  ــنــ ــاء، هـــــذه أرضــ ــنـ ــيـ نـــحـــو سـ
الناس بها، وسيبذل كل فلسطيني الغالي 

والنفيس للوصول لحلم تحرير األرض«.

 »إدارة ترامب بال شك هي األكثر 
ّ
ريفيفي، إن

توددًا على مّر العصور، على عكس سنوات 
إدارة أوباما التي كانت قاسية للغاية على 
بتعويض  نقوم  »واآلن  إسرائيل«، مضيفا: 
أي خــــســــارة«. واعـــتـــرض املــجــتــمــع الـــدولـــي 
مرارًا على قيام إسرائيل بنقل مستوطنيها 
للسكن فــي املــســتــوطــنــات الــتــي أقــيــمــت في 
عقبة  ذلـــك  بــاعــتــبــار  الفلسطينية  املــنــاطــق 
غير قانونية ومتعمدة في وجه إقامة دولة 
الضفة  تعّد  والــتــي  املستقبل،  فــي  فلسطني 
ــزءًا مــنــهــا.  ــ الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة جــ
وتــســيــطــر عــــشــــرات املـــســـتـــوطـــنـــات ســريــعــة 
النمو والتوسع على قمم التالل واملساحات 
االستراتيجية في الضفة الغربية، ما يجعل 

من الصعب فصل أو تقسيم املنطقة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

نكبة القرن
اللجوء«  تــزال »حالة  الجماعية، وبــني من ال 
بـــابـــا مــشــرعــا لــلــتــنــكــيــل بــهــم وانـــتـــهـــاك أدنـــى 
حقوقهم اإلنسانية البسيطة، وحرمانهم من 

العمل وحرية التنقل.
في الوطن يتوزع من بقي من الفلسطينيني 
تــحــت ثــــالث مــنــظــومــات حــكــم تــقــبــض على 
مــصــائــرهــا إلــــى درجــــة حــصــارهــا )كــمــا في 
ــتـــالل. فــي األراضــــي  ــة االحـ قــطــاع غــــزة(، دولــ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تستمر نكبة فلسطني منذ 71 عاما 
 لم يتوقف 

ً
 متواصال

ً
بكونها فعال

العسكرية في  أحــداثــه  منذ وقعت 
مايو/أيار من عام 1948، بــدون أن تلوح في 
األفق بوادر مشجعة أو بارقة أمل تستند إلى 
عوامل موضوعية تتصل بوحدة فلسطينية 
أو بــتــنــظــيــم فــلــســطــيــنــي شــامــل يــؤطــر تحت 

سقفه أبناء الشعب الفلسطيني.
في  الــيــوم  يــوجــدون  فلسطيني  مليون   13.1
التي نشرها جهاز  املعطيات  العالم بحسب 
اإلحصاء الرسمي الفلسطيني، أول من أمس، 
ال يـــزال نــحــو 50 فــي املــائــة منهم عــلــى األقــل 
يعيشون فــي املــنــافــي وأرض الــلــجــوء، ســواء 
كــان ذلــك فــي الـــدول العربية املـــجـــاورة، التي 
أم  الطوق واملواجهة،  مــرة دول  كانت تسمى 
في املنافي البعيدة في شتى أصقاع األرض. 
يــعــيــشــون فــــي ظــــــروف مــعــيــشــيــة مــتــفــاوتــة، 
بـــني مـــن يــمــلــكــون حــقــوقــا فـــرديـــة ومــواطــنــني 
الهوية  منزوعي  كــأفــراد  إنسانيتهم  تحترم 

املــحــتــلــة عــــام 1948 )فــــي الــجــلــيــل واملــثــلــث 
والــنــقــب ومــــدن الــســاحــل الــتــاريــخــيــة( حيث 
عليهم  فــرضــت  مــمــن  الفلسطينيون  يشكل 
الــجــنــســيــة اإلســرائــيــلــيــة نــحــو 21 فــي املــائــة 
من مواطني دولــة االحــتــالل، منهم أكثر من 
الفلسطيني.  الــداخــل  مــن مهجري  ألــفــا   350
التجمع اآلخر في الوطن هو الفلسطينيون 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي الــــضــــفــــة الـ
والــقــدس الــواقــعــتــني تــحــت احــتــالل مباشر، 
املباشر  الخضوع  درجـــة  فــي  متفاوت  لكنه 
تبعا  الغربية  الضفة  في  تحديدًا  لالحتالل 
لــتــعــريــف وتـــحـــديـــد مــنــاطــقــهــا الــجــغــرافــيــة 
)حسب إعالن أوسلو(، بني مناطق »أ« التي 
ظــاهــرًا  الفلسطينية  الــســلــطــة  فــيــهــا  تتمتع 
بــصــالحــيــات مــدنــيــة وأمــنــيــة كــامــلــة، وبــني 
مناطق »بي« و»ج« التي تخضع بشكل شبه 
الفلتان  كلي إلرادة االحــتــالل، وتحت وطــأة 
األمني للمستوطنني. وفي قطاع غزة يعيش 
التجمع الثالث من الشعب الفلسطيني على 
أرض وطـــنـــه الـــتـــاريـــخـــي فـــي حـــالـــة حــصــار 
مــتــواصــل مــنــذ أكــثــر مـــن 12 عـــامـــا، يتحكم 

االحــتــالل عبره حتى بنوع الــخــضــروات بل 
وأعشاب التوابل والقدر املسموح به إدخاله 

ألهل القطاع.
مــا يالقيه ويعيشه  الــواقــع، مــع  يعكس هــذا 
الالجئون الفلسطينيون، في املنافي العربية 
واألجنبية، استمرار النكبة كفعل متواصل ال 
يمكن بالضرورة حصر تأريخ بدايته بدخول 
الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة لــفــلــســطــني بــعــيــد إعـــالن 
ديفيد بــن غــوريــون فــي 16 مــايــو/أيــار 1948 
عن إقامة »دولــة يهودية في أرض إسرائيل، 
ــة إســـرائـــيـــل«، بــل ربــمــا مــن الــواجــب  هــي دولــ
النكبة  العودة في تحديد موعد فصول بدء 
الفلسطينية، إلى محطات سابقة، أبرزها أو 
الــلــورد جيمس أرثـــور بلفور  أولــهــا تصريح 
املـــوجـــه لــرئــيــس الــوكــالــة الــيــهــوديــة، حاييم 

فــايــتــســمــان، فــي 2 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
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تجاوزنا  إذا  للنكبة،  املؤسس  الثاني  الفعل 
ــان األمــــــــم املـــتـــحـــدة  ــ ــجـ ــ ــــض ولـ ــيـ ــ ــتــــاب األبـ ــكــ الــ
املــخــتــلــفــة، والــــذي يــعــد األخــطــر فــي مسلسل 
النكبة الفلسطينية، هو قرار التقسيم الدولي 
الــتــشــريــع  بــاعــتــبــاره  نــوفــمــبــر 1947  فـــي 29 
الدولي األول لحق الصهيونية على فلسطني، 
شرعية  بــقــرار  بإسناده  مشروعها  وتشريع 
دولية، فيما شكل إعالن بريطانيا عن قرارها 
ســحــب قــواتــهــا مـــن فــلــســطــني بـــالـــرابـــع عشر 
ــرارة الـــوضـــوء األخـــضـــر إلقــامــة  ــ مـــن مــايــو شـ

»إسرائيل« على األرض الفلسطينية.
خرج الفلسطينيون من املواجهة العسكرية 
بــــــني جـــــيـــــوش الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وجـــيـــش 

اإلنـــقـــاذ وقـــواتـــهـــم الــعــســكــريــة، وبــــني قـــوات 
العصابات  وبــاقــي  جيدًا  املــدربــة  الهاغاناه 
واإليتسل،  الليحي  سيما  وال  اإلسرائيلية 
وقــــد تـــحـــول أكـــثـــر مـــن 800 ألــــف مــنــهــم إلــى 
الجئني، وتعرضت أكثر من 500 قرية للهدم 
التاريخية  فلسطني  مــن  يــبــق  لــم  واحـــتـــالل 
خارج قبضته سوى الضفة الغربية وقطاع 
غزة والشطر الشرقي من مدينة القدس. مع 
إنهاء املعارك بدأت تغريبة طالت فصولها 
وال تزال مستمرة، لكن تحت ظروف دولية 
تبدو الــيــوم أكثر انــحــيــازًا لــدولــة االحــتــالل، 
مــع تــــراٍخ فــي الـــتـــزام الــنــظــام الــعــربــي تجاه 
قــضــيــة فــلــســطــني الـــتـــي كـــانـــت يـــومـــا قضية 
ــــى لــتــتــحــول الـــيـــوم إلـــى قضية  الـــعـــرب األولـ
تكن  لــم  مــا  وإســـرائـــيـــل،  الفلسطينيني  بــني 

أو  القطر  ــدادات تضر أو تهدد هــذا  ارتــ لها 
الــفــلــســطــيــنــي بــعــد أن  ذاك. تــمــّكــن الــشــعــب 
في  مــشــردًا  نكبته ووقــعــهــا،  عــلــى  استيقظ 
عربية مجاورة،  لدولة  أو خاضعا  املنافي، 
مــن الــنــهــوض مــجــددًا بفعل نــشــاط فصائل 
الـــفـــدائـــيـــني، وتــأســيــس منظمة  ومــنــظــمــات 
كخطوة   1964 عـــام  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
رعتها بداية الدول العربية، قبل أن تسيطر 
بعد  لــكــن  الــفــدائــي،  الــعــمــل  عليها منظمات 
أن كان ما تبقى من فلسطني قد وقع تحت 
االحــتــالل فــي حــرب يــونــيــو/حــزيــران 1967، 
التي أطلق عليها »حرب إزالة آثار العدوان« 
وكـــانـــت نــتــيــجــتــهــا املـــبـــاشـــرة عــلــى الــشــعــب 
ليشمل  الـــعـــدوان  رقــعــة  زيــــادة  الفلسطيني 
الشعب  يقف  لــم  كلها.  التاريخية  فلسطني 

الفلسطيني وثورته خالل هذه العقود منذ 
العمل املسلح، وتحديدًا بني نكسة  انطالق 
حــزيــران وغـــزو لــبــنــان، مكتوف الــيــديــن، بل 
وفدائية،  كفاحية  وعمليات  حــروبــا  خــاض 
مـــعـــارك ومـــواجـــهـــات  االحــــتــــالل،  مـــع  وأدار 
عسكرية، تّوجها بتفجير االنتفاضة األولى 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول مـــن عـــام 1987 
الــدورة  فــي  الفلسطيني  االستقالل  وإعـــالن 
الثامنة عشر للمجلس الوطني، عام 1988. 
زاد هـــذا مـــع الــتــضــامــن الـــدولـــي والــشــعــبــي 
من ثقة الشعب الفلسطيني بنفسه وبقرب 
تحرره من نير االحــتــالل، بما ترجم شعار 
ياسر  الــثــورة،  وقــائــد  الفلسطيني  الرئيس 
ــة عــلــى مـــرمـــى حـــجـــر«. لكن  عـــرفـــات »الــــدولــ
الــدولــة لــم تــكــن عــلــى مــرمــى حــجــر، فــقــد قــاد 
بعد  مــنــفــرد  فلسطيني  مــفــاوضــات  مــســار 
مــؤتــمــر مـــدريـــد، جـــرت جـــوالتـــه فـــي أوســلــو 
إلــى توقيع أول اتــفــاق رســمــي بــني حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي بقيادة إسحاق رابني 
عرف  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وبــني 
بإعالن املبادئ الذي وقع في البيت األبيض 

تحت رعاية الرئيس بيل كلينتون.
ــا اســــتــــثــــنــــاه مـــــن قـــضـــايـــا  ــ ــ لــــكــــن اإلعــــــــــالن ومـ
جوهرية في نصوصه وأّجله إلى مفاوضات 
الــحــل الـــدائـــم: الـــقـــدس والــالجــئــني والـــحـــدود 
ــــى مــصــدر  ــا إلـ ــقـ واملـــســـتـــوطـــنـــات، تـــحـــول الحـ
ــادت لــتــصــيــب الــشــعــب  ــ ــوارث الـــتـــي عـ ــكــ ــل الــ كـ
الــفــلــســطــيــنــي وتـــكـــرس تـــواصـــل الــنــكــبــة، من 
االنتفاضة  بعد  املقاطعة  في  عرفات  حصار 
عــام  الفلسطيني،  االنــقــســام  الــثــانــيــة وحــتــى 

2007 وتتويج حالة االنشقاق القائمة. ساهم 
ــن جـــهـــة، وإصـــــرار  االنـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي مـ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رام الــــلــــه الــتــي 
التمسك  على  أســلــو،  اتــفــاق  بموجب  أنشئت 
وتعطيل  األمني،  التنسيق  وبمبدأ  باالتفاق 
تبلور  إلــى  الفلسطينية،  السياسية  الحياة 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لــــدى رئـــيـــس حــكــومــة 
االحـــتـــالل، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، فـــي الــعــامــني 
ــريــــن، وبـــشـــكـــل أوضــــــح بـــعـــد انــتــخــاب  ــيــ األخــ
نتنياهو  استراتيجية  تقوم  ترامب.  دونالد 
الـــجـــديـــدة، عــلــى اإلمـــعـــان فـــي تــكــريــس حــالــة 
مجرد  وليس  استراتيجي،  كخيار  االنقسام 
االحتالل  دولــة  ن  يمكِّ قائم،  لوضع  استغالل 
تــحــت قــيــادة الــيــمــني الــحــالــي، وبــفــعــل الــدعــم 
تـــرامـــب، وتحييد  ــالـــد  دونـ إدارة  مـــن  املــطــلــق 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــشــكــل شــبــه كـــلـــي، مـــن سد 
ــام حــــل يــــقــــوم عـــلـــى مــبــدأ  ــ ــ الـــطـــريـــق كـــلـــيـــا أمـ
الـــدولـــتـــني واملـــضـــي نــحــو تــحــويــل االحـــتـــالل 
»الكيانات«  معها  تتعايش  دائمة  حالة  إلــى 
فيما  الفلسطينية،  السياسية  املنظومات  أو 
يقدم العرب التمويل الالزم لتحسني ظروف 
الحياة الفلسطينية في هذه األراضي وإقفال 
الـــبـــاب كــلــيــا عــلــى بــاقــي املـــلـــفـــات، خــصــوصــا 

القدس وحق العودة.
ــانــــي  ــثــ ــة فـــلـــســـطـــني عــــامــــهــــا الــ ــبــ ــكــ تـــــدخـــــل نــ
والــســبــعــني، وقـــد خــســر الــشــعــب الفلسطيني 
ــا عـــلـــى مـــــّر الــعــقــود  ــهـ ــمـ مـــكـــاســـب هـــائـــلـــة راكـ
املــاضــيــة، وهـــو الــيــوم مــهــدد حــتــى بــخــســارة 
ما تبقى من أرضــه لصالح االستيطان، وما 

تبقى من حلم التحرير.

يريد نتنياهو حكومة بال كوابح سياسية أو قضائية )غالي تيبون/فرانس برس(

من مواجهات مع االحتالل في الضفة بذكرى النكبة في 2017 )توماس كويكس/فرانس برس(

قديح: إسرائيل استولت على األراضي بالقتل والتدمير والتشريد )خالد شعبان(

عامًا  التمدد،  عن  فلسطين  نكبة  تتوقف  ال 
األصلية.  الكارثة  من  سنة   71 منذ  آخــر،  بعد 
اليوم، لم يرفع الفلسطينيون راية االستسالم، 
موضوعية  ظروف  األفق  في  تلوح  ال  لكن 
فلسطين  اســتــرداد  زمــن  إن  بالقول  تسمح 
يتسلح  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  سيما  ال  اقترب 

بدعم أميركي غير مسبوق

الغالف

71 عامًا والكارثة 
الفلسطينية مستمرة

خسر الشعب الفلسطيني 
مكاسب هائلة راكمها 

على مر العقود

13.1 مليون فلسطيني 
يعيشون في العالم 

بظروف متفاوتة

التطرف والفساد 
وتفكيك القضاء أبرز 

سمات الحكومة

يحكي المعّمر 
الفلسطيني عبد الهادي 

العبد قديح لـ»العربي 
الجديد«، تفاصيل عن 

نكبة عام 1948 وتهجير 
الفلسطينيين من أرضهم، 

ومؤكدًا أّن األرض 
ستعود

تتضح مالمح الحكومة 
اإلسرائيلية المقبلة، والتي 
يبدو أن التطرف والفساد 

وتفكيك القضاء ستكون 
من أبرز عناوينها

احتج ناشطون فلسطينيون في القدس المحتلة، أمس الثالثاء، على ما 
سّموه »االنحياز األوروبي إلسرائيل« خالل عدوانها األخير على غزة. ونظم 
مقر  قبالة  اعتصامًا  الناشطون 
االتحاد في المدينة. وقال الناشط 
ما  على  »نحتج  عــبــيــدات:  راســم 
صرحت به الممثلة العليا للخارجية 
ــي  ــ ــي االتــحــاد األوروب ــن ف ــ واألم
بأن  )الصورة(،  موغريني  فيدريكا 
الصواريخ التي أطلقت من قطاع 
هي  االحــتــالل  ــة  دول باتجاه  غــزة 
إدانة  دون  من  عبثية«،  صواريخ 

العدوان.

احتجاجات ضد االتحاد األوروبي
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تحتدم 
المواجهات بين 

النظام والمعارضة 
في شمال غربي 

سورية، على 
وقع مواصلة 

قوات بشار األسد 
حملتها على ريفي 

حماة وإدلب، 
ورّد الفصائل التي 

نّفذت هجومًا 
واسعًا ضّد 

مليشياته أخيرًا. 
في موازاة ذلك، 

يسعى الجانبان 
الروسي والتركي 

إلنقاذ ما تبقى من 
اتفاق سوتشي عبر 

مباحثات سياسية 
بدأت بينهما لهذا 

الغرض

67
سياسة

لسورية، ومن شأنه إفشال العملية السياسية.
التركية فــي وقت  املــحــاوالت الروسية  وتــأتــي 
استأنفت قوات النظام السوري، أمس الثالثاء، 
عمليات القصف الجوي واملدفعي على ريفي 
 طيران 

ّ
إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، إذ شن

النظام السوري سّت غــارات على مدينة خان 
الجنوبي، مستهدفًا  شيخون في ريف حماة 

الــنــظــام للمدنيني  قــــوات  إيـــضـــاح اســـتـــهـــداف 
بذريعة  وتدميرها  واملستشفيات  واملــــدارس 
 
ّ
مكافحة اإلرهــاب. كما شدد أردوغــان على أن
التعاون  إلــى تخريب  الــســوري يهدف  النظام 
ــرار بــروح  ــ الــتــركــي الــروســي فــي إدلــــب، واإلضـ
 التوتر في إدلب 

ّ
مسار أستانة، مشيرًا إلى أن

جديد  دستور  لصياغة  لجنة  تأسيس  يهّدد 

الــعــديــد مـــن طـــرقـــات املــديــنــة، مـــا أدى لــوقــوع 
أضرار مادية. كما قصفت الطائرات املروحية 
إدلــب  بريف  ترمال  قرية  املتفجرة  بالبراميل 
الــجــنــوبــي، فــي وقـــت طـــاول الــقــصــف املدفعي 
الشمالي،  املناطق في ريف حماة  العديد من 
ــًا عـــلـــى مـــحـــور مـــديـــنـــة كــفــرزيــتــا،  وخـــصـــوصـ
»الــضــاري« عقب  بعد يــوم مــن قــتــال ُوصـــف بـــ

النظام  قـــوات  املــعــارضــة على  هــجــوم فصائل 
ومليشيات تتبعها في مناطق عدة.

وفــاجــأت الفصائل االثــنــني قـــوات الــنــظــام في 
 هـــجـــوم واســــع 

ّ
ــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي بـــشـــن ريـ

عــلــى مــحــاور عــــدة، بينها الــحــمــامــيــات، وتــل 
الحماميات، وكفرنبودة، والجبني، في خطوة 
تــهــدف الســتــعــادة مــا خسرته املــعــارضــة منذ 

املــضــيــق وبــلــدة  ــام، وال سيما مــديــنــة قلعة  أيــ
كفرنبودة وقــرى أخــرى في محيطها. وأكــدت 
 أغلب 

ّ
مصادر في »الجيش السوري الحّر« أن

الــفــصــائــل الــنــشــطــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــة 
ــدة وشـــاركـــت في  ــ شــّكــلــت غــرفــة عــمــلــيــات واحـ
الهجوم الــذي كان مخططًا له منذ أيــام، وبدأ 
بــعــد اســتــكــمــال وصـــــول الـــتـــعـــزيـــزات والـــدعـــم 
ــن مــنــاطــق  ــاد مــ ــتــ ــرة وعــ ــيــ الـــعـــســـكـــري مــــن ذخــ
ــشــرت 

ُ
»درع الــفــرات«، و »غــصــن الــزيــتــون«. ون

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــقــاطــع 
فيديو تؤكد مقتل عدد كبير من قوات النظام 
ومــلــيــشــيــات تــســانــدهــا فـــي الـــهـــجـــوم بينهم 
ضــبــاط، فيما تــحــّدث »املــرصــد الــســوري« عن 
 
ً
املـــعـــارك والــقــصــف بمقتل 42 مــقــاتــال تــســّبــب 

خــالل 24 ساعة بينهم 16 عنصرًا على األقل 
من قوات النظام، مقابل 19 من الفصائل.

 الـــهـــدف 
ّ
ــي املــــعــــارضــــة أن ــادر فــ وأكــــــــدت مــــصــ

مـــن الــهــجــوم »ضــــرب خـــواصـــر قــــوات الــنــظــام 
املــتــمــركــزة فـــي قــلــعــة املــضــيــق وكــفــر نـــبـــودة«، 
 فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 

ً
مــضــيــفــة

 هـــنـــاك تــــوازنــــا فـــي املــوقــف 
ّ
ــقـــول إن »يــمــكــن الـ

وقــــف زحـــف قــــوات الــنــظــام، 
ُ
الــعــســكــري، وأنــــه أ

ــــدن وبــــلــــدات الـــهـــبـــيـــط، وكـــفـــرزيـــتـــا،  وبــــاتــــت مـ
ومورك، واللطامنة، خارج دائرة الخطر«.

البكور  مصطفى  العقيد  أوضـــح  جــانــبــه،  مــن 
قائد العمليات في جيش »العزة«، أبرز فصائل 
الشمالي، في  الحر« في ريف حماة  »الجيش 
 »كل املناطق 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، أن

مهمة، وخصوصًا منطقة ريف حماه الغربي 
بسبب تواصلها مع منطقة الغاب«، موضحًا 
 »الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا تــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 

ّ
أن

ــــروس فـــي إكـــمـــال مــســعــاهــم لــلــســيــطــرة على  الـ
القسم الغربي من مناطق املعارضة«.

 فــصــائــل »الــجــيــش الــســوري 
ّ
ــد الــبــكــور أن وأكــ

الحر« لديها اإلمكانية لالنتقال من الدفاع إلى 
ع« في 

ّ
 كل شيء »متوق

ّ
الهجوم، مشيرًا إلى أن

الحرب، بما فيه تهديد مدينة حماة في وسط 
ســـوريـــة. كــمــا أعــــرب عـــن رضــــاه عـــن مــســتــوى 
للتصدي  الفصائل  بــني  والــتــعــاون  التنسيق 
لقوات النظام، بقوله: »التنسيق جّيد، ونطمح 

إلى األفضل«.
لفصائل  األبـــرز  املعقل  إدلـــب  محافظة  ــعــّد 

ُ
وت

املــعــارضــة املــســلــحــة، خــصــوصــًا بــعــد تهجير 
عــدد كبير مــن مقاتلي ريــف دمــشــق وجنوب 
الشمال  إلــى  الشمالي  ســوريــة وريـــف حمص 
الــــســــوري. وكـــانـــت انـــضـــوت أغـــلـــب الــفــصــائــل 
تحت جناح »الجبهة الوطنية للتحرير« التي 
، أبرزها »جيش العزة« الذي 

ً
تضم 11 فصيال

ُيعتبر من أقوى فصائل »الجيش الحّر« لجهة 
التدريب والتسليح.

الــحــر في  الــســوري  ولــجــأت فصائل الجيش 
ــة األخـــيـــرة إلــــى تــنــفــيــذ كــمــائــن لــقــوات  ــ اآلونــ
النظام في ريف حماة الشمالي، حيث ال يكاد 
يمّر يوم من دون تدمير آليات عسكرية لهذه 
الـــقـــوات بــمــن فــيــهــا مــن عــنــاصــر، بــصــواريــخ 
ــــوات الــنــظــام  ــلــــدروع. وضــغــطــت قـ مـــضـــادة لــ
خالل األيام الفائتة على محورين؛ األول في 
ريف حماة الشمالي للسيطرة عليه إذ يضّم 
السورية  للمعارضة  بــارزًا   

ً
معقال تعّد  مدنًا 

املسلحة منها مورك وكفرزيتا واللطامنة، إال 
 هذه القوات تجد مقاومة من قبل فصائل 

ّ
أن

فــي املعركة  الــتــي وضــعــت ثقلها  املــعــارضــة 
مفاجئة  اندفاعة  نتيجة  التراجع  مــن  للحد 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام ومــلــيــشــيــات محلية 
ــدت مــخــاوف جدية  ــ

ّ
وطــائــفــيــة تــســانــدهــا، ول

على ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. 
ــانــــي، فـــفـــي ريـــــف الـــالذقـــيـــة  ــثــ أمـــــا املــــحــــور الــ
الشمالي، حيث تسعى قوات النظام إلى فتح 
طريق باتجاه مدينة جسر الشغور في ريف 
ردًا  تلقت  ولكنها  وتهديدها،  الغربي  إدلــب 
قاسيًا من فصائل »الجيش السوري الحر«، 
خــصــوصــًا فــي قــريــة الــكــبــانــة، حــيــث تكبدت 

خسائر فادحة في األرواح.

معركة إدلب وحماة تحتدم

مصطفى،  الرحمن  عبد  المعارض«،  السوري  »االئتالف  رئيس  طالب 
حّد  بوضع  السوري،  بالملف  الفاعلة  ــراف  واألط الدولي  المجتمع 
وحذر  لها.  شامل  اجتياح  أي  ومنع  إدلــب،  على  القصف  لخروقات 
التي  السلبية  التداعيات  من  أمس،  »األناضول«،  وكالة  مع  مقابلة  في 
قد تطاول دول العالم بأسره في حال أي محاولة الجتياح المنطقة، 
وأنها  تتغير،  لم  إدلب  في  وإيــران  وروسيا  النظام  »سياسات  أن  معتبرًا 

تعتمد استراتيجية األرض المحروقة«.

عبد الرحمن مصطفى يناشد العالم

قضية

أمين العاصي

ــوادر  ــ ــقـــريـــب بـ ال تـــلـــوح فــــي األفــــــق الـ
تــهــدئــة عــســكــريــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
ــــوات  ــلــــة قـ  مــــواصــ

ّ
ــــي ظــــــل ســـــوريـــــة، فـ

الــنــظــام لــحــمــالت الــقــصــف الـــجـــوي واملــدفــعــي 
عــلــى ريــفــي حــمــاة وإدلـــــب، ومــحــاولــة تطوير 
هــجــومــهــا لــيــطــاول مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة في 
عمق محافظة إدلب معقل املعارضة السورية، 
التي باغتت أخيرًا قوات النظام بهجوم واسع 
معركة  فــي  العسكري  ثقلها  وضــعــت  أن  بعد 
تبدو مصيرية وربما تقّرر مصير هذا الجزء 

من املنطقة السورية برمته. 
ــــني الـــنـــظـــام  ــات بــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــدم املــ ــتــ ــحــ ــا تــ ــمــ ــيــ وفــ
ــتــــي تـــنـــذر بــــانــــزالق املـــوقـــف  والـــفـــصـــائـــل، والــ
الــعــســكــري نــحــو األســـــــوأ، يــســعــى الــجــانــبــان 
التركي والروسي إلى انقاذ اتفاق »سوتشي« 
املــبــرم بينهما فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي، 
ب محافظة 

ّ
والـــذي كــان مــن املــفــتــرض أن يجن

 عــســكــريــًا واســــع الــنــطــاق مــن قبل 
ً
إدلــــب عــمــال

الــنــظــام، إال أنـــه فــشــل فــي ذلـــك عــلــى مــا يــبــدو. 
وأجـــــــرى الـــطـــرفـــان ســلــســلــة اتــــصــــاالت بــــدأت 
أول مــن أمـــس اإلثــنــني بــني الــرئــيــس الــروســي 
فـــالديـــمـــيـــر بــــوتــــني، ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب أردوغـــان، الــذي حمل النظام املسؤولية 
ــفــــاق، واســتــكــمــلــت  عـــن مــحــاولــة تــقــويــض االتــ
الدفاع  الثالثاء، بني وزيــري  بمباحثات أمس 
سيرغي شويغو وخلوصي آكــار، ركــزت على 
التوتر  لخفض  اتخاذها  يجب  التي  التدابير 
بـــاملـــنـــطـــقـــة، وكــــذلــــك عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا األمـــنـــيـــة 

اإلقليمية في إطار اتفاق سوتشي.
وكــانــت وكــالــة »األنـــاضـــول« نقلت عــن رئيس 
 
ّ
إن التركية قوله  الرئاسة  االتــصــال في  دائــرة 
الثنائية  الــعــالقــات  وبــوتــني بحثا  »أردوغـــــان 
وآخـــر املــســتــجــدات فــي إدلـــب الــســوريــة، وأكـــدا 
 
ّ
ــــاف أن الــتــزامــهــمــا بــتــفــاهــم ســـوتـــشـــي«. وأضــ
 انــتــهــاكــات الــنــظــام 

ّ
ــد أن ــ الــرئــيــس الــتــركــي أّكـ

السوري لوقف إطالق النار في مناطق خفض 
التصعيد خالل األسبوعني األخيرين، وصلت 
ــّدد عــلــى أنـــه ال يمكن  إلـــى مــرحــلــة مقلقة، وشــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

مـــن جـــديـــد، نــظــم طــــالب الـــجـــامـــعـــات في 
الـــــجـــــزائـــــر، أمــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، تـــظـــاهـــرات 
جــديــدة، فــي العاصمة الــجــزائــريــة وعــدد 
الــنــظــام  بــرحــيــل  للمطالبة  الـــواليـــات  مــن 
الحالي ورمــوزه. ولألسبوع الثاني على 
الطالب  التوالي في شهر رمضان، خــرج 
كــال من  فــي مسيرات جــابــت  الجامعيون 
مـــراد، وساحة  ديـــدوش  الشهيد  شـــوارع 
موريس أودان، ثم ساحة البريد املركزي، 
بالعاصمة الجزائرية، مطالبني بالتغيير 
الــــذي »يـــريـــده الــشــعــب« بــحــســب قــولــهــم. 
»رحيل  ورفع املحتجون شعارات تطالب بـ
ما تبقى من الباءات« وهم رئيس الدولة 
املــؤقــت عــبــد الـــقـــادر بــن صــالــح، ورئــيــس 
ــور الــــديــــن بـــــــدوي، ورئـــيـــس  ــ الـــحـــكـــومـــة نـ
البرملان معاذ بوشارب، ورئيس املجلس 

الدستوري الطيب بلعيز. 
كـــمـــا ردد الــــطــــالب الــــذيــــن تـــــوافـــــدوا مــن 
كليات الجزائر العاصمة، شعارات تؤكد 
دهم مــن أجــل دعــم الــحــراك الشعبي، 

ّ
تجن

ومـــواصـــلـــة مــســيــرتــه إلــــى غـــايـــة تحقيق 
مطالبه، وعــلــى رأســهــا رحــيــل بــن صالح 
وبـــــــدوي وبـــــوشـــــارب وبــلــعــيــز وتــســيــيــر 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة بــشــخــصــيــات تــحــظــى 
أو  الفساد  فــي  منغمسة  وغير  بالتوافق 
فــي نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع عــبــد العزيز 
بوتفليقة. كما انتهزت جموع من الطالب 
األولــى نحو مقر  للمرة  للتوجه  الفرصة 
الــبــرملــان الـــجـــزائـــري. وتــعــالــت الــهــتــافــات 
»مـــاكـــانـــش انــتــخــابــات بــالــعــصــابــات«.  بــــ
وقال الطالب في كلية الطب سليم حليمي 
»العربي الجديد«، إنه »من غير املعقول  لـ
الرابع  في  الرئاسية  االنتخابات  تتم  أن 
مــن يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل بنفس الــوجــوه 
اآلليات  وبنفس  السابق،  النظام  ورمــوز 
واألدوات التي أخرجت للجزائر عصابة، 
ــوم«. ونــقــل  ــ ــيــ ــ ــ ــاتــــت أســــيــــرة املــــحــــاكــــم ال بــ
الــطــالب لــلــمــرة األولــــى أيــضــًا مسيراتهم 

االحــتــجــاجــيــة نــحــو مــؤســســات الــقــضــاء، 
امحمد  أمــــام محكمة ســيــدي  وتــجــّمــعــوا 
ــهـــوا  وســــط الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، ووّجـ
رســالــة إلـــى الــســلــطــات الــحــالــيــة، مفادها 
»ضــرورة تفعيل عدالة مستقلة ال تأتمر 
بسلطة أية جهة«. ورفعوا شعارات عدة، 
أبــرزهــا »الــشــعــب يــريــد قــضــاء مستقال«، 
ومالحقة  الفساد  ملفات  معالجة  بهدف 

رموز النظام السابق.
ــــاس عــلــى  ــونـ ــ ــــق الـــنـــاشـــط مــــــــروان الـ

ّ
وعــــل

مـــســـيـــرات الـــطـــالب بـــالـــقـــول إن »الـــطـــالب 
ــــعــــوا رســـالـــتـــني ذكــيــتــني فـــي مــســيــرات 

ّ
وق

ــاولــــون الـــضـــغـــط عــبــر  الــــثــــالثــــاء، إذ يــــحــ
جهتني، ويــؤكــدون يوميًا مــدى تمسكهم 

بمطالب الشعب الجزائري«.
وتـــزامـــنـــًا مـــع مـــســـيـــرات الــطــلــبــة، شــهــدت 
ســاحــة الــبــريــد املـــركـــزي تــعــزيــزات أمنية 
إلــى شــوارع  مشددة ملنع تمدد املسيرات 
ــع الــــطــــرقــــات أمـــــــام الــســيــر  ــطــ أخـــــــــرى، وقــ

العادي للسيارات. 
الــطــالب في  العاصمة، خــرج  وبعيدًا عــن 
عدد من املدن الجامعية في الجزائر، مثل 
بــاتــنــة وســكــيــكــدة وتـــيـــزي وزو وبــجــايــة 
وسطيف ووهــران، في مسيرات تضامنًا 
مــواقــف  ولتسجيل  الشعبي  الــحــراك  مــع 
دعــم »دولــة الحق والــقــانــون« وللمطالبة 

برحيل رموز الفساد.
وتــأتــي هــذه االحتجاجات فــي إطــار دعم 
طـــالب الــجــامــعــات فــي الــجــزائــر، كــل يــوم 
ــذي تــشــهــده  ــ ــاء لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي الـ ثـــالثـ
الــبــالد مــنــذ 22 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي. 
ودخــلــت االحــتــجــاجــات شــهــرهــا الــثــالــث، 
عــلــى وقـــع تــشــديــد الــجــيــش قبضته على 
الـــواقـــع الـــعـــام، عــبــر إحــالــتــه إلـــى الــقــضــاء 
عــددًا مــن الشخصيات، وآخــرهــم األمينة 
الــعــامــة لــحــزب الــعــمــال الــجــزائــري لــويــزة 
ــتـــي »املـــــــســـــــاس بــســلــطــة  ــمـ ــهـ ــتـ حـــــنـــــون بـ
الجيش« و»املؤامرة ضد سلطة الدولة«. 
ــطــــوات الـــجـــيـــش تــالقــي  ــع الـــعـــلـــم أن خــ مــ

معارضة من القضاة.

طالب الجزائر: 
»ماكانش انتخابات«

تحاول موسكو وأنقرة 
التمسك باتفاق سوتشي 

حتى اللحظة األخيرة

هجوم المعارضة أوقف 
زحف النظام، ومدن عدة 

باتت خارج دائرة الخطر

متابعة فصائل المعارضة تنتقل للهجوم... 
ومشاورات سياسية إلنقاذ »سوتشي«

تكشف حرب 
التصريحات بين رئيس 

البرلمان المصري 
علي عبد العال 

وحزب »مستقبل 
وطن« عن صراع 

أكبر تقوده 
االستخبارات العامة، 

إلعادة ترتيب 
المشهد الحزبي 

الداعم للرئيس عبد 
الفتاح السيسي قبيل 

االنتخابات البرلمانية 
المقبلة، ال سيما 
بعد أداء الحزب 

خالل االستفتاء 
على التعديالت 

الدستورية

حرب رئيس البرلمان المصري و»مــستقبل وطن«: صراع أجهزة خاص

)Getty( »غضب بعد االنتهاكات التي تورّط فيها »مستقبل وطن

»مستقبل وطــــن«، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
يقع« كما يتصّور  »لن  الحزب   

ّ
إن الجديد«، 

ــي مــصــر  ــ ــد فـ ــيــ ــعــــض، نــــظــــرًا ألنــــــه الــــوحــ ــبــ الــ
ــقـــاّر رئــيــســيــة فـــي جميع  ــــذي لـــديـــه مـ اآلن الـ
املـــحـــافـــظـــات، وأعـــــــداد كــبــيــرة مـــن األنـــصـــار 
فــي مختلف املـــدن والــقــرى، مــا يجعل هناك 
املرحلة  بــآخــر خــالل  استبداله  فــي  صعوبة 
 »الحزب ال يــزال يتمتع 

ّ
املقبلة. ونّبه إلى أن

الدولة،  أجهزة  مختلف  مع  جيدة  بعالقات 
وفي مقدمتها املؤسسات األمنية«.

 »السحر سينقلب 
ّ
وأضاف القيادي نفسه أن

على الساحر، وسيبقى الحزب مهما حاول 
السياسي«،  املشهد  عــن  إبــعــاده  املــغــرضــون 
 »رئــيــس الــبــرملــان الــحــالــي لن 

ّ
مشيرًا إلــى أن

يكون في منصبه بحلول الدورة التشريعية 
عــــام 2020، ونــحــن نجهز  نــهــايــة  الـــجـــديـــدة 
إلــى  »األقـــــــرب   

ّ
أن ورأى  اآلن«.  مـــن  الـــبـــديـــل 

السيد  الــحــالــي  املجلس  وكــيــل  هــو  املنصب 
الــشــريــف، ألنـــه يــتــمــتــع بــعــالقــات جــيــدة مع 
: »رئيس البرملان 

ً
جميع النواب«. وتابع قائال

ســـيـــرتـــدي الـــبـــيـــجـــامـــة قـــريـــبـــًا، وســيــجــلــس 
ــــدورة التشريعية  فــي مــنــزلــه بــعــد انــتــهــاء الـ
عرقلة  غيره  أو  هــو  ولــن يستطيع  الحالية، 
الــحــزب أصبح  مــســيــرة مستقبل وطـــن، ألن 
كــيــانــًا قــويــًا ومــتــمــاســكــًا، ويــضــم املــئــات من 
رجال األعمال وأصحاب النفوذ في مختلف 

مناطق الجمهورية«.
وكـــانـــت الــــدائــــرة املــحــســوبــة عــلــى السيسي 
قــد شــرعــت مــنــذ عـــام تــقــريــبــًا فــي مناقشات 
حــول تشكيل ثالثة أو أربعة أحــزاب كبرى، 
ــزاب لتخفيض  وتــكــويــن ائــتــالفــات بــني األحــ
ــذي يــتــجــاوز حــالــيــًا املـــائـــة حـــزب،  عـــددهـــا الــ
مــن خــالل عقد جــهــاز االســتــخــبــارات العامة 
اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة ومــتــتــالــيــة مـــع قـــيـــادات 
فـــي أحـــــزاب »مــســتــقــبــل وطــــن« و»املــصــريــني 

القاهرة ـ العربي الجديد

الــنــواب  فــي مجلس  كشفت مــصــادر مطلعة 
 حربًا مستترة تدور رحاها خلف 

ّ
املصري أن

الــكــوالــيــس، بــني رئــيــس الــبــرملــان، عــلــي عبد 
الــعــال، وقــيــادات فــي حــزب »مستقبل وطــن« 
من املحسوبني على جهاز »األمن الوطني«، 
نــبــرة  مــــن  األول  تــصــعــيــد   

ّ
أن ــى  ــ إلـ  

ً
ــيـــرة مـــشـ

هجومه على الحزب أخيرًا جــاء بإيعاز من 
جهاز االستخبارات العامة، في محاولة من 
قبيل  البرملان،  ملف  إدارة  األخير السترداد 

إجراء االنتخابات التشريعية العام املقبل.
وقــــالــــت املــــــصــــــادر، فــــي حــــديــــث خــــــاص مــع 
 هــــنــــاك حــــالــــة مــن 

ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ــعــ »الــ

الــغــضــب لـــدى الـــدائـــرة املــقــربــة مـــن الــرئــيــس 
رئيس  يقودها  التي  السيسي،  الفتاح  عبد 
جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة الــلــواء عباس 
كامل، بعد االنتهاكات الفاضحة التي تورط 
فيها حزب »مستقبل وطــن« خالل استفتاء 
تــعــديــل الــدســتــور، واقـــتـــران أســمــاء قــيــاداتــه 
ما  في  خصوصًا  مسبوقة،  غير  بتجاوزات 
على  الناخبني  على  الرشى  بتوزيع  ق 

ّ
يتعل

مسمع ومرأى من وسائل اإلعالم.
وأصــدر الحزب أول من أمس اإلثنني، بيانًا 
رســـمـــيـــًا دان فـــيـــه هـــجـــوم عـــبـــد الــــعــــال عــلــى 
رئـــيـــس هــيــئــتــه الـــبـــرملـــانـــيـــة عـــاطـــف نـــاصـــر، 
»ترديد األكاذيب« و»محاولة  واتهامه إياه بـ
صــنــع مــراكــز قـــوى داخــــل مــجــلــس الـــنـــواب«، 
: »على رئيس مجلس النواب مراجعة 

ً
قائال

تــصــريــحــاتــه، نــظــرًا ملـــا يــحــمــلــه مــنــصــبــه من 
مــســؤولــيــة ســيــاســيــة«، مــطــالــبــًا عــبــد الــعــال 
»تجنب الخالفات الشخصية، واالتجاهات  بـ
السياسي  الــدور  التي تحيده عن  الخاصة، 

املنوط به كرئيس للبرملان«.
وكان عبد العال قال مهاجمًا رئيس الهيئة 

األحرار« و»الوفد الجديد« و»حماة الوطن« 
ــر« و»مــــصــــر بــــلــــدي« و»الـــشـــعـــب  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ و»املـ

الجمهوري«، لبحث عملية الدمج.
التنافس  بسبب  ر 

ّ
تعث املسعى  ذلــك   

ّ
أن غير 

املحموم بني قيادات األحزاب على املناصب 
القيادية املنتظرة، استنادًا إلى عدد أعضاء 
ــه،  ــتـ ــافـ كــــل حـــــــزب، والـــــرقـــــم املـــســـتـــهـــدفـــة إضـ
واملقاّر الحزبية املستغلة، واألماكن األخرى 
املحافظات،  فــي  األحـــزاب  لــقــيــادات  اململوكة 
وهـــي مــنــافــســة تـــدور بـــاألســـاس بــني الــقــادة 
الــســابــق ضباطًا  الــذيــن كــانــوا يعملون فــي 
بالجيش أو الشرطة، ورجال األعمال الذين 
يـــمـــثـــلـــون مــــصــــدرًا أســـاســـيـــًا لـــلـــدعـــم املـــالـــي 

والحشد الجماهيري.
مطلعة،  وبرملانية  سياسية  ملصادر  ووفقًا 
 سوء إدارة املشهد امليداني في استفتاء 

ّ
فإن

تــعــديــل الـــدســـتـــور، والــضــربــة الــتــي تلقاها 
»مستقبل وطن«، واستهدفت بشكل مباشر 
رئــيــســه الــحــالــي، دعــــَوا دائــــرة السيسي إلــى 
ــزب »بـــشـــكـــل جـــديـــد«  ــحــ فـــتـــح مـــلـــف طـــــرح الــ
ــادة مــــن دمـــــج مــحــتــمــل ألحـــــزاب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ و»االسـ
أخــــرى بــــه«، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة فــتــح جــهــاز 
االســتــخــبــارات الــعــامــة تحقيقًا مــوســعــًا في 

أحداث االستفتاء األخير.
وقــبــل تــولــي »األمـــــن الـــوطـــنـــي« مــهــام إدارة 
االستخبارات  جهاز  أدى  وطــن«،  »مستقبل 
الــحــربــيــة دورًا كــبــيــرًا فـــي تــشــكــيــل الــحــزب 
مقاّر  توفير  مــن خــالل  عــام 2014،  وتمويله 
له في جميع املحافظات، حيث كــان الحزب 
جبهة تحمل االسم نفسه في األصل، أسسها 
الــجــهــاز كــكــيــان شــبــابــي داعـــم للسيسي في 
انــتــخــابــات واليــتــه األولــــى، بحسب شــهــادة 
مسؤول الشباب السابق في حملة الرئيس 
اعتقله  والـــذي  العظيم،  عبد  حـــازم  الــحــالــي 

األجهزة األمنية في مايو/ أيار 2018.

الــبــرملــانــيــة لـــحـــزب »مــســتــقــبــل وطــــــن«: »لــن 
أنكسر أو أستسلم أمام الدفاع عن املصلحة 
الـــعـــامـــة، أيــــًا كـــانـــت الـــضـــغـــوط، ولــــن أســمــح 
بمراكز قوى داخل مجلس النواب، حتى لو 
اضطررت ملغادرة هذا املكان«، مضيفًا: »إذا 
األغلبية،  يختطف  أن  يــحــاول  البعض  كــان 
فلن أستمر فــي هــذا الــطــريــق، وســتــكــون لي 
وقفة حاسمة، وأقول هذا أمام الجميع على 

رؤوس األشهاد«.
وأشـــــــــــارت املــــــصــــــادر إلـــــــى إجــــــــــراء قــــيــــادات 
االستخبارات العامة اتصاالت مكثفة أخيرًا 
مـــع رئـــيـــس الـــبـــرملـــان مـــن نـــاحـــيـــة، ورؤســـــاء 
األحــزاب الرئيسية من ناحية أخرى، لبحث 
تشكيل تكتل حــزبــي جــديــد مــحــســوب على 
ــة كـــبـــديـــل لــــحــــزب »مــســتــقــبــل وطــــن«  ــ ــدولـ ــ الـ
 
ّ
 أن

ً
ــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، مـــوضـــحـ

في   75 بنظام  جرى 
ُ
ست املقبلة  االنتخابات 

املائة للقوائم املغلقة، و25 في املائة للنظام 
ــا يــتــطــلــب تـــكـــويـــن قـــوائـــم  ــو مــ ــ ــردي، وهـ ــ ــفـ ــ الـ
مــــوحــــدة لـــالســـتـــحـــواذ عـــلـــى جــمــيــع مــقــاعــد 

البرملان.
 حزب »مستقبل وطن« 

ّ
وأفادت املصادر بأن

بات »محروقًا« في الشارع، بالتعبير الدارج، 
تعديل  استفتاء  فــي  تــجــاوزاتــه  توثيق  بعد 
ــات الــخــاطــئــة  ــارســ ــمــ ــور، نــتــيــجــة املــ ــتــ الــــدســ
لجهاز األمن الوطني الذي يديره من خلف 
ــم ملف 

ّ
 األخـــيـــر تــســل

ّ
 إلـــى أن

ً
الــســتــار، الفـــتـــة

أعقاب  فــي  االستخبارات  مــن  البرملان  إدارة 
انتخابات الرئاسة العام املاضي، ولكن ثبت 
عدم قدرته على إدارتــه بشكل جّيد، بعد أن 
»دعــم  النيابية  األغلبية  ائــتــالف  دور  حّجم 

مصر« لصالح الحزب.
ــــس حــــزب  ــيـ ــ ــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تـــــــــــوارى رئـ فــ
أشـــرف رشـــاد، تمامًا عن  »مستقبل وطـــن«، 
ــنـــواب مــنــذ فــتــرة،  ــار داخــــل مــجــلــس الـ ــظـ األنـ

ــــه يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

لجنة الشباب والرياضة في املجلس. ويأتي 
ذلك بعد أن تلقى إشارات من قيادات أمنية 
بضرورة تقديم استقالته من رئاسة الحزب، 
ــوّرط األخــيــر فــي تــوزيــع السلع  عــلــى وقـــع تــ
الغذائية على الناخبني في االستفتاء بشكل 
فاضح، وهو ما وثقته وسائل إعالم أجنبية، 
أمام  للنظام املصري  ل فضيحة مدوية 

ّ
ومث

الخارج.
 رؤســــــــاء تــحــريــر 

ّ
ــإن ــ ــ وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، فـ

ــج الــفــضــائــيــة  ــرامــ ــبــ الـــصـــحـــف ومــــقــــدمــــي الــ
»الحظر  من  حالة  بتطبيق  تعليمات  تلقوا 
ــــالن  ــــني إعـ اإلعــــــالمــــــي« عـــلـــى رشـــــــاد إلــــــى حـ
الحزب  مــمــارســات   

ّ
أن إلــى  الفــتــة  استقالته، 

أساءت بشدة إلى السيسي أمام الرأي العام، 
خــصــوصــًا بــعــد طــبــع اســمــه وصـــورتـــه على 
»كراتني الغذاء« املوزعة على الناخبني خالل 
املواطنني  عــن حشد   

ً
االستفتاء، فضال أيــام 

اللجان  إلــى  الحزب،  بحافالت عليها شعار 
االنتخابية للتصويت.

فــي هــذه األنــثــاء، قــال قــيــادي بــارز فــي حزب 

هجوم رئيس البرلمان 
جاء بإيعاز من جهاز 

االستخبارات العامة

قيادي في الحزب: عبد 
العال لن يستمر بمنصبه 

في الدورة المقبلة

  شرق
      غرب
الكرملين: أميركا لم 

تقترح لقاء بين بوتين 
وترامب 

ــم الـــكـــرمـــلـــني  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
الثالثاء،  أمــس  بيسكوف،  دميتري 
أن الواليات املتحدة »لم تقدم حتى 
لقاء  لعقد  اقــتــراح رســمــي«  أي  اآلن 
بني الرئيس دونالد ترامب ونظيره 
ــوتــــني، عــلــى  الــــروســــي فـــالديـــمـــيـــر بــ
قــمــة مجموعة  هــامــش اجــتــمــاعــات 
العشرين املقررة في طوكيو الشهر 
ــرامـــب قــــال أول من  املـــقـــبـــل. وكـــــان تـ
أمس إنه سيلتقي مع بوتني في قمة 

العشرين.
)رويترز(

الفروف لبومبيو: حان 
الوقت لنعمل معًا

ــــي  ــــروسـ قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
ــــي الفـــــــــــــروف )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
بومبيو،  مــايــك  األمــيــركــي،  لنظيره 
 الــوقــت حـــان كي 

ّ
أمـــس الــثــالثــاء، إن

يــبــدأ الــبــلــدان الــعــمــل مــعــًا بأسلوب 
جــديــد بـــنـــاء. وأضـــــاف الفـــــروف في 
منتجع سوتشي الروسي قبيل بدء 
 جــوًا من 

ّ
إن مــع بومبيو،  محادثات 

الــعــالقــات  الــريــبــة الــشــديــدة يكتنف 
بــني الــبــلــديــن، لكنه يــأمــل فــي حــوار 
ــال بــومــبــيــو إن  ــاء. مـــن جــهــتــه، قــ ــنـ بـ
الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
ــتـــحـــســـني الـــــعـــــالقـــــات مــع  ــزم بـ ــتــ ــلــ مــ

روسيا.
)رويترز(

اشتباكات بين مشرعين 
في هونغ كونغ

كونغ،  هــونــغ  فــي  مشرعون  اشتبك 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــاء، بـــســـبـــب اقـ ــ ــــالثــ ــثــ ــ أمـــــــس الــ
قـــانـــون تــســلــيــم، ســيــســمــح بـــإرســـال 
الــصــني ملحاكمتهم.  إلـــى  املــواطــنــني 
وبعد اشتباكات وقعت يوم السبت 
املــاضــي وأســـفـــرت عــن إصــابــة أحــد 
حــاول  للمستشفى،  ونــقــلــه  الـــنـــواب 
بالديمقراطية  املطالبون  املشرعون 
ل بكني، مرة أخرى 

ّ
والقلقون من توغ

عقد اجتماع لبحث قانون التسليم 
انــدلــع عندما   شــجــارًا 

ّ
أن إال  أمــــس، 

تـــزاحـــم مـــؤيـــدو الــديــمــقــراطــيــة ملنع 
منافسيهم من عقد اجتماع. وصرخ 
بـــعـــض املـــطـــالـــبـــني بــالــديــمــقــراطــيــة 
القانون  عبر مكبرات صوت »ألغوا 
اللعني« فــي الــوقــت الـــذي كــافــح فيه 

حراس األمن لفصل الجانبني.
)رويترز(

كوريا الشمالية تطالب 
واشنطن باإلفراج عن 

سفينتها
ــة، أمـــس  ــيـ ــالـ ــمـ ــبـــت كــــوريــــا الـــشـ ــالـ طـ
ــا بــــــاإلفــــــراج عــن  ــركــ ــيــ الـــــثـــــالثـــــاء، أمــ
سفينة شحن تابعة لها احتجزتها 
ــبـــوع املـــاضـــي، بــحــجــة »خـــرق«  األسـ
بــيــونــغ يـــانـــغ الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء »يـــونـــهـــاب« 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، عـــن مــتــحــدث 
الشمالية،  الـــجـــارة  بــاســم خــارجــيــة 
لــم يــحــدد اســمــه، قــولــه إن »احتجاز 
ــنـــطـــن ســفــيــنــة لــبــيــونــغ يـــانـــغ،  واشـ
ــدادًا لـــخـــطـــة الــــواليــــات  ــ ــتــ ــ يـــشـــكـــل امــ
الشمالية  كــوريــا  بــتــركــيــع  املــتــحــدة 

عبر ممارسة أقصى الضغوط«.
)األناضول(

دعوة أممية لقطع 
الدعم عن جيش ميانمار

تابعة  حقائق  لتقصي  بعثة  قــالــت 
 
ّ
لــألمــم املــتــحــدة، أمـــس الـــثـــالثـــاء، إن
العالم يتعنّي أن يقطع الدعم املالي 
القوات  املساعدة عن  وباقي أشكال 
املسلحة في ميانمار، مكررة الدعوة 
ــار جــــنــــراالت الــجــيــش  ــبـ ملــحــاكــمــة كـ
هــنــاك بسبب انــتــهــاكــات ضــد أقلية 
ــال عضو  ــ الــروهــيــنــغــا املــســلــمــة. وقـ
وهو  سيدوتي،  كريستوفر  البعثة 
 
ّ
محام مختص بحقوق اإلنسان، إن
أن ميانمار  أدلــة على  تر  لم  البعثة 
تحاول حل األزمة أو تسهيل العودة 

اآلمنة لالجئني.
)رويترز(

استأنفت قوات النظام القصف على ريفي إدلب وحماة )فرانس برس(

ردد الطالب شعارات تطالب بإبعاد رموز نظام بوتفليقة )رياض كرامدي/فرانس برس(
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تحقيق بقانونية البحث في التدّخل الروسي

هجوم مضاد 
من ترامب

سريالنكا: العنف الطائفي يتسع

رشيدة طليب ضحية تزوير وتحريض

تكليف مدعي عام 
كونيتيكت بمهمة فحص 

أصول التحقيق

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاد بــن  ــ ــحـ ــ ــــاف الـ ــخـ ــ عـــلـــى وقــــــع الـ
ــهـــوريـــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  ــمـ الـــجـ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس األمـــيـــركـــي حــول 
تــعــامــل وزيـــــر الـــعـــدل ولـــيـــام بــــار مـــع تــقــريــر 
ل 

ّ
التدخ املحقق الخاص روبــرت مولر بشأن 

الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية 
دونالد  الرئيس  لساحة  وتبرئته   ،2016 عام 
ــر الـــعـــدل بــهــجــوم مــضــاد  ــ تـــرامـــب، شــــرع وزيـ
 الــديــمــقــراطــيــن أكــثــر، وذلــــك عبر 

ّ
قــد يــســتــفــز

 لـــادعـــاء لــلــنــظــر فـــي أصـــول 
ً
تــعــيــيــنــه مــمــثــا

االنتخابات  في  الروسي  ل 
ّ

بالتدخ التحقيق 
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، وتــحــديــد مـــا إذا كــان 
املتعلقة  االســتــخــبــاراتــيــة  املــعــلــومــات  جــمــع 
بــحــمــلــة تـــرامـــب »قــانــونــيــا ومـــائـــمـــا«. وهـــذه 
الــخــطــوة ســتــزيــد مـــن غــضــب الــديــمــقــراطــيــن 
الذين يسعون ملحاكمة الرئيس وإدانته بأي 
األخير  املقابل سترضي  أنها في  إال  طريقة، 
الذي شكك منذ البداية في أسباب التحقيق. 
ونقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن مصدر 
ــــذي رفـــض الــكــشــف عن  وصــفــتــه بــاملــطــلــع والـ
 جــون دورهــــام، كبير ممثلي 

ّ
اســمــه، قــولــه إن

ــف بمهمة 
ّ
ُكــل فــي واليـــة كونيتيكت،  االدعــــاء 

مكتب  فتحه  الـــذي  التحقيق  أصـــول  فــحــص 
بـــي آي« حــول  الــفــيــدرالــي »أف  الــتــحــقــيــقــات 
ترامب  فريق  مع  املحتمل  والتواطؤ  روسيا، 

للترويج لفكرة استهداف الرئيس. والتحقيق 
الذي سيبدأه دورهام، منفصل عن ذلك الذي 
أجـــــراه املــفــتــش الـــعـــام لــــــوزارة الـــعـــدل مــايــكــل 
هــورويــتــز فــي 2017، حـــول اإلجــــــراءات التي 
إبــان  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب  اتــخــذهــا 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة. ويــقــف 

الخاص  املحقق  تحقيق  وراء  األخير  املكتب 
روبـــرت مــولــر، بــشــأن شبهات تــدخــل روســي 
في انتخابات 2016. وهذا التحقيق الذي دام 
22 شهرًا وصفه ترامب مــرارًا بأنه »مطاردة 
 عن تنديده بما وصفه بأنه 

ً
السحرة«، فضا

»تجسس« على حملته الرئاسية.
ــّن فــي منصبه كــمــدع عــام  وكــــان دورهـــــام ُعــ
قبل  في واليــة كونيتيكت بعد ترشيحه من 
ترامب. وسبق له التحقيق في عمليات فساد 
فــي إنــفــاذ الــقــانــون، وإتــــاف أشــرطــة فيديو 
متعلقة بوكالة االستخبارات املركزية والتي 
تــفــضــح وســائــل اســتــجــواب قــاســيــة ومــثــيــرة 
لــلــجــدل عـــام 2007، وكـــذلـــك حــقــق فـــي عــاقــة 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن مع 

الــعــصــابــات. وعــنــد ترشيحه ملنصبه،  رجـــال 
ــام واملرشحن   دورهــ

ّ
إن األبــيــض  البيت  قــال 

ــائـــف املـــدعـــن الــعــامــن،  اآلخـــريـــن لــشــغــل وظـ
يشاركون ترامب في رؤيته في »جعل أميركا 

آمنة من جديد«. 
وبـــعـــد تــعــيــيــنــه بـــاإلجـــمـــاع مـــن قــبــل مجلس 
اثـــنـــان من  الـــشـــيـــوخ فـــي عــــام 2018، وصــــف 
أعضاء املجلس عن واليــة كونيتيكت، وهما 
ريتشارد بلومنتال وكريس مورفي، دورهام 
بـــأنـــه »مـــــدع شـــرعـــي وعـــــــادل« يـــعـــرف كيفية 
وبــاإلضــافــة  الصعبة.  القضايا  مــع  التعامل 
التحقيق، سيستمر دورهـــام في  إجـــراء  إلــى 
شــغــل مــنــصــب املـــدعـــي الـــعـــام الــفــيــدرالــي في 

والية كونيتيكت.
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سياسة

عيّن وزير العدل 
األميركي وليام بار، ممثًال 
لالدعاء للنظر في أصول 

التحقيق في التدخل 
الروسي في االنتخابات 

الرئاسية األميركية 
لعام 2016

جنود سريالنكيون يحمون متاجر تابعة لمسلمين )الكروان وانياراشي/فرانس برس(

)Getty/طليب في مقابلة تلفزيونية )جون باك

F

)Getty( خطوة بار سترضي الرئيس

كشف محققون، أمس الثاثاء، أن »مهندس 
برمجيات سريانكيا تشتبه السلطات في 
كولومبو بأنه قّدم دعما فنيا ولوجيستيا 
عيد  تفجيرات  نــفــذوا  الــذيــن  لانتحارين 
املــاضــي(،  إبــريــل/ نيسان  )فــي 21  القيامة 
كـــــان تـــحـــت املــــراقــــبــــة الـــهـــنـــديـــة مـــنـــذ ثـــاث 
سنوات، بسبب صاته بأفراد يشتبه بأنهم 
من تنظيم داعـــش«. وأبــدت أربعة مصادر 
في أجهزة التحقيق السريانكية اعتقادها 
ــا(، هـــو هــمــزة  ــامــ بــــأن »عــــــادل أمـــيـــز )24 عــ
الـــوصـــل بـــن جــمــاعــتــن نــفــذتــا الــهــجــمــات 
وأسفرت  وفنادق  كنائس  استهدفت  التي 
أكــثــر مــن 250 شخصا وإصــابــة  عــن مقتل 
املئات«. وأكدت املصادر أن »الشرطة ألقت 
القبض على عــادل فــي 25 إبــريــل، حسبما 
كــشــف املــتــحــدث الــرئــيــســي بــاســم الــشــرطــة 
ممتنعا  جوناسيكرا«،  روان  السريانكية 
عن ذكــر تفاصيل أخــرى. كما قــال مسؤول 
الوطنية  التحقيقات  وكــالــة  فــي  بالشرطة 
الهندية ومسؤول آخر بالشرطة في والية 
جوجارات الغربية الهندية، إنهما »يقدمان 
املساعدة للسلطات السريانكية«. ويصف 
أمــيــز نــفــســه عــلــى مــوقــع »لــيــنــكــد إن« بأنه 
ــــج ومــــصــــمــــم مــــواقــــع  ــرمـ ــ ــبـ ــ ــــدس ومـ ــنـ ــ ــهـ ــ »مـ
املاجستير  درجــة  إلكترونية، حاصل على 
في علوم الكمبيوتر وشهادة جامعية في 
العلوم السياسية من جامعات بريطانية«. 
كما أنه لم يوكل محاميا للدفاع عنه ومن 
املمكن احتجازه ألجل غير مسمى بموجب 
ــة املـــــشـــــددة الـــتـــي  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الــــقــــوانــــن االسـ

فرضتها سريانكا بعد التفجيرات.

ــلـــدة فــي  ــــذي يــعــيــش فــــي بـ ــده الــ ــ ــ ونـــفـــى والـ
متواطئا  ابنه  يكون  أن  كولومبو،  جنوب 
ــع املـــتـــآمـــريـــن، ووصـــــف هــــذه االتـــهـــامـــات  مـ

بـ«األكاذيب«.
وقال املحققون الهنود إنهم كانوا يراقبونه 

عريضتي  فــي  ورد  اســمــه  وإن   2016 مــنــذ 
اتهام باملحاكم الهندية ملتهمن باالنتماء 
ــيـــم »داعـــــــــــــــش«. وجـــــــــاء فــــــي إحــــــدى  ــنـــظـ ــتـ لـ
العريضتن، أنه ظهر على موقع فيسبوك 
وتطبيقي واتساب وتليغرام مع اثنن من 
املشتبه بهم الذين يحاكمون بتهمة التآمر 
 هجوم على معبد يهودي في مدينة 

ّ
لشن

أحــمــد آبــــاد الــغــربــيــة. كــمــا ورد اســـم أمــيــز 
فـــي عــريــضــة أخـــــرى، اتــهــمــتــه فــيــهــا وكــالــة 
دعائية  مــواد  بتقديم  الهندية  التحقيقات 
عــبــر اإلنــتــرنــت لــثــاثــة هـــنـــود، تـــّم القبض 
عــلــيــهــم فـــي أوائـــــل 2016 بــتــهــمــة الــتــرويــج 
لتنظيم »داعــــش«. وامــتــنــع املــســؤوالن عن 
الحديث عما إذا كان قد ظل تحت املراقبة 
بعد استكمال التحقيق في القضيتن في 
الهند. وسبق أن قال مسؤولون إن أجهزة 
رت السلطات في 

ّ
االستخبارات الهندية حذ

مــرات  ثــاث  مــن هجوم محتمل  سريانكا 
على األقل في شهر إبريل وحده.

م جنود في سيارات مدرعة 
ّ
في املقابل، نظ

دوريات، أمس الثاثاء، في بلدات اجتاحها 
بينما  الحالي،  األســبــوع  في  عنف طائفي 
ــان عــــن اخـــتـــبـــاء مــســلــمــن فــي  ــكـ تـــحـــدث سـ
الــتــي  الـــحـــشـــود  ــن  لـــلـــفـــرار مــ حـــقـــول األرز 
هـــاجـــمـــت مـــنـــازلـــهـــم ومـــتـــاجـــرهـــم. وقـــالـــت 
السلطات إن »الوضع في األجزاء الشمالية 
الغربية األكثر تضررًا في الباد بات تحت 
السيطرة، بعدما بدا أن الحشود املناهضة 
بــلــدة ألخــــرى منذ  مـــن  انــتــقــلــت  للمسلمن 
ــتــل رجـــل طعنا وهاجمت 

ُ
ــــد«. وق يـــوم األحـ

الــحــشــود مــســاجــد وأحــرقــت مــصــاحــف في 
عــنــف اســتــهــدف مــســلــمــن بــعــد تــفــجــيــرات 
عيد القيامة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 
250 شخصا في كنائس وفنادق معظمهم 
فــي كــولــومــبــو. وقـــال أحــد املتجمعن أمــام 
مسجد تحطمت نوافذه وأبــوابــه في بلدة 
كوتامبيتيا: »اختبأت الجالية املسلمة في 

حقول األرز القريبة لذلك لم يمت أحد«.
مؤلفة  عــن وصـــول مجموعة  الكشف  وتـــّم 
مـــن نــحــو 12 شــخــصــا فـــي ســـيـــارات أجـــرة 
وهاجمت متاجر يملكها مسلمون بحجارة 
ــوم االثــــنــــن، ثــــم زاد عـــددهـــم  ــ بـــعـــد ظـــهـــر يـ
ــواًل إلـــى ألـــف شــخــص. وقــال  إلـــى 200 وصــ
شــهــود إنــه »إلـــى جــانــب املسجد الرئيسي 
هـــاجـــمـــت الــــحــــشــــود 17 مـــتـــجـــرًا يــمــلــكــهــا 
الباري إن  مسلمون و50 منزاًل. وقــال عبد 
القرميد  فيه  يبيع  الــذي  الصغير  »متجره 
تعرض للحرق بقنبلة حارقة«، مضيفا أن 
»املهاجمن كانوا على منت دراجــات نارية 
حن بعصي وسيوف«. واتهم آخرون 

ّ
ومسل

الــحــشــود.  الــشــرطــة بالتقاعس عــن تــفــريــق 
وقال محمد فليل، الذي يملك متجرًا لطاء 
متفرجة.  تقف  الشرطة  »كــانــت  الــســيــارات: 
كــانــوا فــي الــشــوارع ولــم يــوقــفــوا أي شــيء. 

طالبونا بالدخول«.
)رويترز(

وصل الدور إلى النائبة األميركية عن الحزب 
الديمقراطي، املتحدرة من أصول فلسطينية 
ــلـــيـــب، بـــعـــد زمــيــلــتــهــا  ــة، رشــــيــــدة طـ ــيــ إســــامــ
الديمقراطية أيضا إلهان عمر، لتكون ضحية 
الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي فـــي أمـــيـــركـــا، كــالــعــادة 
ــة«، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــامـ ــاداة الـــسـ ــ ــعـ ــ بـــفـــزاعـــة »مـ
تــأويــل،  أي  تحتمل  أن  يمكن  ال  تــصــريــحــات 
ذلــك أنــهــا اعــتــبــرت، فــي مقابلة لها األســبــوع 
املاضي، أنها »تجد نوعا من الشعور املهّدئ 
في حقيقة أن الفلسطينين كانوا مساهمن 
آمــن لليهود« بعد تعرضهم  في إنشاء مــاذ 
املقابلة  فــي  أوروبــــا. وأضــافــت  فــي  للمحرقة 
مــع املــدّونــة اإلذاعــيــة »ســكــالــداغــري« التابعة 
ملــوقــع »يــاهــو«، أن »هــنــاك نــوعــا مــن الشعور 
املــــهــــّدئ، أقــــول هــــذا لـــأصـــدقـــاء عــنــدمــا أفــكــر 
ــاة الـــهـــولـــوكـــوســـت،  ــأســ بـــالـــهـــولـــوكـــوســـت ومــ
 أجــدادي الفلسطينين هم الذين 

ّ
وحقيقة أن

خسروا أرضهم والبعض خسر حياته. وفقد 
الــبــعــض ســبــل كــســب مــعــايــشــهــم، وكــرامــتــهــم 
ــم بـــطـــرق كـــثـــيـــرة، تــم  ــ ــــودهـ ــة، ووجـ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
مـــحـــوهـــم، ومـــحـــو جـــــــوازات ســفــر الــبــعــض«. 
ــان بــــاســــم مـــحـــاولـــة  ــ ــ ــذا كـ ــ ــ  هـ

ّ
ـــعــــت »كــــــــل وتــــابـ

إنــشــاء مــاذ آمــن لليهود، فــي حقبة مــا بعد 
الــهــولــوكــوســت، ومـــا بــعــد املــأســاة واملــاحــقــة 
الــوقــت«،  ذلــك  فــي  العالم  فــي  لليهود  املريعة 
 أجــــــدادي هـــم من 

ّ
مــضــيــفــة »أحــــب حــقــيــقــة أن

الرئيس دونالد  قــامــوا بتأمن ذلـــك«. وأدلـــى 
ترامب بدلوه في هذه القضية، مــزّورًا مسار 
 
ّ
الــواضــح أن أنــه »مــن  حــديــث طليب، معتبرًا 

لــديــهــا كـــراهـــيـــة كــبــيــرة إلســـرائـــيـــل والــشــعــب 
الــيــهــودي. هــل تتخّيلون مــا الــذي قــد يحدث 
ــا بــمــا قــالــتــه وتـــقـــولـــه؟«. كما  لـــو تـــفـــّوهـــت أنــ
زعمت عضو مجلس النواب الجمهورية ليز 
مــعــاداة  ــل 

ّ
تــمــث طليب  »تــعــلــيــقــات   

ّ
أن تشيني 

دنيئة للسامية«، داعية قيادة الديمقراطين 
 

ّ
ــخــاذ إجــــراء بحق

ّ
فــي مجلس الــنــواب إلـــى ات

ى 
ّ
زمــيــلــتــهــا. وغــــــّردت »هــــذا يــجــب أن يتخط

الـــحـــدود، حــتــى بــالــنــســبــة إلــيــهــم«. لــكــن هــذه 
االتــهــامــات املبنية عــلــى تــزويــر كـــام طليب، 
الدفاع عنها، ومنهم  إلى  الديمقراطين  دفع 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي 
 »محاوالت الجمهورين اليائسة 

ّ
اعتبرت أن

لتلطيخ سمعة )طليب( وتحوير تعليقاتها 
 على 

ّ
ــى أن ــر مــثــيــر لــلــغــضــب«، مــشــيــرة إلــ أمــ

ترامب أن يعتذر. 
في  الكاتب  روزنــبــرغ،  يائير  رأى  مــن جهته، 
مــجــلــة »تــابــلــيــت« اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي تعنى 
تــعــلــيــقــات طليب   

ّ
أن الـــيـــهـــوديـــة،  بـــالـــشـــؤون 

ليست معادية  ها 
ّ
أن  

ّ
إال تاريخيا،  غير دقيقة 

تــغــريــدة على »تــويــتــر«،  فــي  للسامية. وذكـــر 
كها شعور مهّدئ( 

ّ
ه )يتمل

ّ
أن »طليب قالت إن

ليس في ما يتعلق بالهولوكوست، بل حول 
لليهود  مــلــجــأ  الفلسطينين  إعــطــاء  كيفية 
جـــــراء ذلـــــك. وهـــــذا غــيــر تـــاريـــخـــي«، مضيفا 
عن  ودافــعــت  للسامية«.  معاديا  ليس  ه 

ّ
»لكن

طليب أيضا مؤسسة »بند ذا آرك« اليهودية 
الــتــقــّدمــيــة. وكــتــبــت املــؤّســســة عــلــى حسابها 
 »الــهــجــمــات الــتــي تتعّرض 

ّ
فــي »تــويــتــر«، أن

لها رشيدة طليب تافهة وال أساس لها. هي 
ل مــن شــأن مــأســاة املــحــرقــة«. وتابعت 

ّ
لــم تقل

الستخدام  الجمهورين  زعــمــاء  على  »الــعــار 
كساح  اليهودية  واملعاناة  السامية  معاداة 
ــادات تــقــّدمــيــة مـــلـــّونـــة والـــدفـــع  ــيــ ملــهــاجــمــة قــ
بـــاتـــجـــاه اإلســـامـــوفـــوبـــيـــا«. ووصـــــف سفير 
إسرائيل لدى األمم املتحدة داني دانون، يوم 
االثــنــن، تــصــريــحــات طليب بــأنــهــا »مــعــاديــة 
للسامية وناشئة عن جهل شديد«. أما طليب 
تعليقاتها   

ّ
أن »تــويــتــر«  مــوقــع  عــلــى  فكتبت 

 »جــمــيــع الــذيــن 
ّ
أخـــرجـــت عـــن ســيــاقــهــا، وأن

بــذلــك بشكل  يــحــاولــون إســكــاتــي سيفشلون 
بائس«.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

السريالنكية  ــشــرطــة  ال أعــلــنــت 
أمس  للمواطنين،  نصية  برسائل 
في  للتجوال  حــظــرًا  ــاء،  ــالث ــث ال
الثانية  لليلة  البالد  أنحاء  كافة 
أعمال  بعد  التوالي، وذلك  على 
ُقتل  شغب استهدفت مسلمين 
فيها شخص وتم خاللها إحراق 
عشرات المتاجر والمنازل. وذكرت 
الشرطة أن »حظر التجوال الليلي 
التاسعة  الساعة  من  اعتبارًا  بدأ 
لفترة  الحظر  وسيطبّق  مساء، 
أطول في غالبية مناطق الوالية 
شهدت  التي  الغربية  الشمالية 

أسوأ أعمال العنف«.

تمديد حظر 
التجوال

خــــال الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة.  ويـــأتـــي تعين 
دورهــام بعد نحو شهر من إعــراب بــار، أمام 
عن  املــاضــي،  إبريل/نيسان  فــي  الكونغرس، 
 مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــي 

ّ
اعـــتـــقـــاده بــــأن

تـــجـــّســـس عـــلـــى حــمــلــة تــــرامــــب االنــتــخــابــيــة، 
إذا  مــا  أنــه سيفتح تحقيقا لتوضيح  مــؤكــدًا 

كان ذلك التجسس مبّررًا.
ــمــــادات فـــي مجلس  ــتــ وقـــــال بــــار لــلــجــنــة االعــ
 »أف بــي آي« قــد يكون 

ّ
الــشــيــوخ، وقــتــهــا، إن

ذهــــب بــعــيــدًا جــــدًا بــفــتــحــه تــحــقــيــقــا ملكافحة 
التجسس بحق حملة ترامب خال عام 2016. 
حملة  على  التجسس  أن  اللجنة  أمـــام  وأّكـــد 
ــابــــرة«. وأضــــاف  انــتــخــابــيــة »لـــيـــس قــضــيــة عــ
»أعـــتـــقـــد أنـــــه قــــد حـــصـــل تـــجـــســـس، الــــســــؤال 
هــو: هــل كــان مــبــررًا؟ أنــا ال أقـــول إنــه لــم يكن 
اتــه ال تعني تحقير  كــذلــك«، مــؤكــدًا إن إجــراء
الــــذي سيجريه  الــتــحــقــيــق   

ّ
وأن الــتــحــقــيــقــات، 

الفيدرالي«،  التحقيقات  مكتب  بحق  »ليس 
ــاق فــي  ــفــ ــد »حـــصـــل إخــ مـــرجـــحـــا أن يـــكـــون قــ
ــاط مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــادة« فـــي »أف بي  ــ أوسـ
آي«. وتابع: »من واجبي أن أحرص على عدم 

استغال سلطة الحكومة«.
بــار وقتها تفاصيل حــول ماهية  يــقــّدم  ولــم 
»التجسس« الذي حدث، ولكنه بدا أنه يشير 
التحقيقات  عليها مكتب  مــذكــرة حصل  إلــى 
ــة مــــراقــــبــــة  ــمــ ــكــ ــح ملــــحــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الــــــفــــــيــــــدرالــــــي وتـ
االستخبارات األجنبية في الواليات املتحدة 
تــرامــب  فــريــق حملة  بالتجسس عــلــى عــضــو 
السابق كارتر بيج، إلى جانب إرسال »أف بي 
السابق  املستشار  للقاء  متخف  ق 

ّ
ملحق آي« 

فـــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس، جـــورج 
لندن في سبتمبر/أيلول  في  بابادوبولوس 
2016، أي قــبــل شــهــريــن مــن انــتــخــاب تــرامــب 
ــق مــن مسألة 

ّ
ــل الــتــحــق رئــيــســا، وذلــــك مــن أجـ

وجــود تعاون مع روسيا. وكــان هــذا املحقق 
ــّدم نــفــســه لـــبـــابـــادوبـــولـــوس على  ــ املــتــخــفــي قـ
أنـــه مــســاعــد فــي مــجــال األبـــحـــاث، بحسب ما 
ذكرت وسائل إعام أميركية في وقت سابق. 
ت إدارة ترامب هاتن الحادثتن 

ّ
وقد استغل

الحدثمتابعة
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