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تقارب عراقي سعودي 
برعاية أميركية

عـــاد الــــدفء إلـــى الــعــاقــات العراقية 
ــد فــــــتــــــور واضـــــــح  ــ ــعـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة بـ
بــــاألســــابــــيــــع املــــاضــــيــــة، إذ إنــــــه مــن 
الــــــــــوزراء  ــيـــــس  ــ يـــــــــزور رئـ املـــــقـــــرر أن 
)الصورة(،  العبادي  حيدر  العراقي، 
الــســعــوديــة مــطــلــع األســـبـــوع املــقــبــل 
»مجلس  للمشاركة في أول اجتماع لـ
التنسيق السعودي العراقي لتطوير 
ــعــــاقــــات«، فــيــمــا يـــتـــواجـــد رئــيــس  الــ
أركان الجيش العراقي، الفريق الركن 
عثمان الغانمي في الرياض. وأكدت 
بغداد  فــي  عراقية  مــصــادر حكومية 
أن جهودًا كبيرة ملسؤولني أميركيني 
ــــاع الــــعــــراقــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــقـــد االجـ بــــذلــــت لـــعـ
ــــع زيــــــارة  ــــودي، بــــالــــتــــزامــــن مـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، ريكس 

تيلرسون، إلى الرياض. 
)العربي الجديد(

حشد عسكري باألنبار 
لطرد »داعش« 

تــــــــــواصــــــــــل الــــــــــــقــــــــــــوات الــــــعــــــراقــــــيــــــة 
»داعش«  تنظيم  لطرد  استعداداتها 
مــــن آخـــــر مـــعـــاقـــلـــه فــــي الـــــعـــــراق، فــي 
بــمــحــافــظــة  وراوة  ــائــــم  ــقــ الــ بـــلـــدتـــي 
ــادة  ــيـ ــابــــط فــــي قـ األنــــــبــــــار. وأكـــــــد ضــ
عمليات الجزيرة والبادية املسؤولة 
عن أمن غرب األنبار، أمس الجمعة، 
أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت 
ــدة عــــني األســـــــد، ومــنــاطــق  ــاعــ إلـــــى قــ
أخرى باملحافظة ضمن استعدادات 
ــيــــة لـــشـــن عــمــلــيــات  الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ
ــة لــتــحــريــر الــقــائــم  ــعــ عــســكــريــة واســ

وراوة من قبضة »داعش«.
)العربي الجديد(

لبنان: حكم بإعدام قاتل 
بشير الجميل 

أصـــــدر املــجــلــس الـــعـــدلـــي فـــي لــبــنــان 
ــة قـــــضـــــائـــــيـــــة(، أمـــــس  ــئــ ــيــ ــى هــ ــ ــ ــلـ ــ ــ )أعـ
ــة، حـــكـــمـــا بــــــإعــــــدام حــبــيــب  ــعــ ــمــ الــــجــ
ــده مـــن حــقــوقــه  ــريـ الـــشـــرتـــونـــي وتـــجـ
ــة، بــتــهــمــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس  ــيــ املــــدنــ
نتخب بشير الجميل، قبيل تسلمه 

ُ
امل

املـــنـــصـــب بــشــكــل رســـمـــي فــــي الـــعـــام 
1982. وقد تحّول اعتصام العشرات 
من أنصار »الحزب القومي السوري 
ــاعــــي«، الـــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  ــمــ ــتــ االجــ
الشرتوني، قرب مقر املجلس العدلي 
ــعـــاصـــمـــة بـــــيـــــروت، بـــانـــتـــظـــار  ــــي الـ فـ
الحكم، غير القابل للطعن أو النقض، 

إلى تظاهرة ُمنددة بالحكم. 
)العربي الجديد(

»حماس« تطلع اإليرانيين 
على اتفاق المصالحة

ــد مــــن حــــركــــة »حــــمــــاس«،  ــ ــل وفــ ــ وصــ
ــة نــــــائــــــب رئــــــيــــــس املـــكـــتـــب  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ بــ
السياسي للحركة، صالح العاروري 
)الصورة(، أمس الجمعة، إلى طهران 
ــلـــقـــاء مـــســـؤولـــني إيــــرانــــيــــني. وقــــال  لـ
مــــســــؤول فــــي »حـــــمـــــاس« إن الـــوفـــد 
ــدد مـــن املــســؤولــني  ســيــجــتــمــع مـــع عــ
ــــني خـــــــال الـــــــزيـــــــارة الـــتـــي  ــيــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
ــام، وتــهــدف إلــى  أيــ ستستغرق عـــدة 
»إطــــاع املــســؤولــني اإليــرانــيــني على 
اتفاق املصالحة الذي وقعته حماس 

مع حركة فتح«.
)فرانس برس(

إسرائيل: اعتقال 
فلسطيني بزعم سرقة 

شاحنة لدهس جنود
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قــوات  أعلنت 
فلسطيني  اعــتــقــال  الــجــمــعــة،  أمــــس 
الـــضـــفـــة  فـــــي  ــه  ــ ــلـ ــ الـ رام  ــة  ــنــ مــــديــ مـــــن 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، بـــزعـــم أنــــه ســرق 
قــرب تل  شاحنة من منطقة حولون 
جــنــود.  دهـــس  بعملية  للقيام  أبــيــب 
ــالــــت املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــشـــرطـــة،  وقــ
لـــوبـــا الـــســـمـــري، فـــي بـــيـــان »تـــواصـــل 
الـــشـــرطـــة الــتــحــقــيــق بــمــلــف مــشــتــبــه 
اعتقلته  الله  رام  مــن  فلسطيني  فيه 
الــخــمــيــس قــــام بــســرقــة شــاحــنــة من 
ــل أبـــيـــب«.  مــنــطــقــة حــــولــــون، قـــــرب تــ
وأضــــافــــت »ادعــــــى املــشــتــبــه فــيــه أنــه 
سرق الشاحنة من أجل تنفيذ عملية 

دهس ضد جنود إسرائيليني«.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

يــبــدو املــوقــفــان األمــيــركــي واإلســرائــيــلــي من 
متوقعني  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  املــصــالــحــة 
املثير  أن  األقــل غير مستغربني، غير  أو على 
ــــرة، على  فـــي شــأنــهــمــا هـــو تــأخــرهــمــا هـــذه املـ
عــكــس الــتــجــارب املــاضــيــة حــني كــانــت كــل من 
أميركا وإسرائيل تسارعان لعرقلة أي جهود 
ــنـــان عــــن الئــــحــــة شــــروط  ــلـ ــعـ لــلــمــصــالــحــة وتـ
ســـرعـــان مـــا تــفــجــر االتــفــاقــيــات وتـــزيـــد رقــعــة 
الـــخـــاف الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي. وغــالــبــا ما 
كـــان »الــفــيــتــو« األمــيــركــي واإلســرائــيــلــي على 
 
ً
 حاضرًا، معطا

ً
املصالحة الفلسطينية عاما

ومـــربـــكـــا، فـــي كـــل االتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي وقــعــتــهــا 
أوقــات سابقة.  حركتا »حماس« و»فتح« في 
وقد تعود املصالحة ملربع اإلرباك والتشكيك 

عقب املوقفني الجديدين القديمني لهما.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــن املــبــعــوث األمــيــركــي 
األوســط،  الشرق  في  السام  لعملية  الخاص 

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

ــات والــــرســــائــــل  ــركــ ــحــ ــتــ تــــتــــســــارع وتـــــيـــــرة الــ
املتبادلة في اليمن، بني »جماعة أنصار الله« 
يترأسه  الــذي  »املؤتمر«  وحــزب  )الحوثيني( 
علي عبدالله صالح، بشكل بات يؤثر سلبا 
الذي  األعــلــى«  السياسي  »املجلس  دور  على 
يمثل واجهة لتحالف االنقابيني في مناطق 
الــبــعــض يعتبر  ــة أن  ــ ــى درجـ إلــ ســيــطــرتــهــم، 
ــــات فــــي حـــكـــم »املـــعـــطـــل«.  ــــذا املـــجـــلـــس بـ أن هـ
وأتــى االجتماع الــافــت، الــذي ظهر فيه منذ 
أيـــام رئــيــس املــجــلــس، الــقــيــادي فــي »جماعة 
ــلــــه«، صـــالـــح الـــصـــمـــاد، عــلــى رأس  ــار الــ أنـــصـ
طاولة مستديرة، بحضور قيادات سياسية 
»الجماعة«، للمرة األولى تقريبا  وعسكرية لـ
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، بــالــتــزامــن مــع تسريبات 
حـــول الــرســائــل واالتـــهـــامـــات املــتــبــادلــة  بني 
ــــزب  ــاعــــة« وحـ ــمــ »الــــجــ ـــ املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــ

»املؤتمر«.
»الــعــربــي  لـــ يمنية  سياسية  مــصــادر  وتــفــيــد 

جيسون غرينبات، أنه يتوجب على حكومة 
بنبذ  التعهد  املرتقبة  الفلسطينية  الــوحــدة 
العنف واالعتراف بإسرائيل، وهو موقف أثار 
ارتياحا واسعا في إسرائيل. وسبق لحكومة 
الدخول  قــررت عــدم  أن  االحــتــال اإلسرائيلي 
في مفاوضات سام مع السلطة الفلسطينية، 
قبل االلــتــزام بشروط عــدة، منها »نــزع ساح 
والتزام  بإسرائيل،  واعترافها  حركة حماس، 
الــحــركــة بــشــروط الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
ــادة الــجــنــود اإلســرائــيــلــيــني املــحــتــجــزيــن  ــ وإعــ
ــزة، ومــنــح الــســيــطــرة الــكــامــلــة للسلطة  فـــي غــ
الفلسطينية على غــزة، بما في ذلك املعابر«. 
لكن املثير يتمثل في ما سبق وأعلنه عضو 
ــمـــاس«، مــوســى أبــو  »حـ ـــ املــكــتــب الــســيــاســي لـ
 مسؤولني عــرب أطلعوا 

ّ
مـــرزوق، حني قــال إن

ــرار واشــنــطــن بــرفــع »الفيتو«  الــحــركــة عــلــى قـ
 هذا 

ّ
األميركي اإلسرائيلي عن املصالحة، وأن

»الفيتو« لم يعد قائما اآلن.
 تغيرًا ما قد حدث وأعاد 

ّ
لكن اليوم، يبدو أن

األمـــر يتعلق بمحاولة  أن  أو  »الــفــيــتــو«،  ذلــك 
ــّر »حـــمـــاس« ملـــربـــع الــتــفــاوض  تـــهـــدف إلــــى جــ
واالعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل. لــكــن الـــشـــروط الــتــي 
ــــال  ــتـ ــ ــبــــات وحــــكــــومــــة االحـ ــنــ ــريــ ــا غــ ــهــ طــــرحــ
للمصالحة الفلسطينية، قوبلت برد من قائد 
الذي  السنوار،  يحيى  القطاع،  في  »حــمــاس« 
 حــركــتــه تـــجـــاوزت مــرحــلــة االعـــتـــراف 

ّ
أكــــد أن

 أحـــدًا 
ّ
ــه أن بــإســرائــيــل، مـــؤكـــدًا فـــي الـــوقـــت ذاتــ

لـــن يـــجـــرؤ عــلــى انـــتـــزاع اعـــتـــراف مـــن حــركــتــه 
 واشــنــطــن وتـــل أبيب 

ّ
بــإســرائــيــل. واعــتــبــر أن

تشكان خطرًا يهدد فرص نجاح املصالحة، 
على الــرغــم مــن تأكيده االســتــمــرار فــي طريق 

وربما  منها،  مختلفة  مواقف  أخــذ  ومحاولة 
تمرير ما بات يعرف بصفقة القرن، في إشارة 
إلى مشروع الرئيس األميركي دونالد ترامب 

للسام في الشرق األوسط.
 عــدم تغيير »حــمــاس« خطابها 

ّ
أن لكن يبدو 

تــجــاه إســرائــيــل بعد االتــفــاق، أعــطــى إشـــارات 

أثــر تصاعد  بــأن الحوثيني وعلى  الــجــديــد«، 
االخــتــافــات بينهم وبــني حــزب صــالــح، منذ 
أشــــهــــر، اتـــجـــهـــوا لـــالـــتـــفـــاف عـــلـــى »املــجــلــس 
الــســيــاســي األعـــلـــى« بــوصــفــه واجـــهـــة سلطة 
إبــراز رئيسه صالح  إلــى  الشريكني، وعمدوا 
الـــصـــمـــاد، الــــذي رفــــع الــحــوثــيــون مـــن وتــيــرة 
االهتمام اإلعامي به، ووزعــوا صــورًا له في 
الجتياح  الثالثة  الــذكــرى  بمناسبة  صنعاء 
ُيطلق  مــا  أو  اليمنية،  للعاصمة  »الجماعة« 
الـــ21 من سبتمبر/  »ثورة  بـ الحوثيون  عليه 
 ،2016 آب  أغــســطــس/  2014«. وحــتــى  أيــلــول 
للمكتب  رئيس  منصب  يشغل  الصماد  كــان 
»الــجــمــاعــة«. لــكــنــه عــقــب توقيع  الــســيــاســي لـــ
الحوثيني وحــزب صالح على تشكيل  اتفاق 
ســلــطــة )انــقــابــيــة( بــمــشــاركــة الــطــرفــني ألول 
مرة، تحول إلى »رئيس للمجلس السياسي 
ــلــــى«، لــيــخــتــفــي نــشــاطــه الــتــنــظــيــمــي في  األعــ

»الجماعة«. »املكتب السياسي« لـ
»ســلــطــة الــشــراكــة« بني  ــى لـــ فــي األشــهــر األولــ
ــرفـــني، تـــعـــزز دور »املـــجـــلـــس الــســيــاســي  ــطـ الـ
ــيــــطــــرة وســـلـــطـــة  ــلــــى حــــســــاب ســ األعــــــلــــــى« عــ
»اللجنة  الحوثيني األحادية عبر ما ُيسمى بـ
الثورية العليا«. ودخل حزب صالح ملشاركة 
الـــحـــوثـــيـــني بــالــســلــطــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــطــرفــني. وكــــان هــنــاك اعــتــقــاد بـــأن الــصــمــاد 
الذي غاب عن املشاركة بوفد »الجماعة« في 
املفاوضات التي جرت برعاية األمم املتحدة، 
»املؤتمر« في مواجهة  يلقى دعما من حــزب 
ســيــطــرة »الــلــجــنــة الــثــوريــة«، الــتــي يترأسها 

محمد علي الحوثي.
لــكــن بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى »الــشــراكــة« في 

السلطة، فــي ظــل الــحــرب والــحــصــار واألزمـــة 
ــات  ــخــــافــ ــد الــ ــاعــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومـــــــع تــــصــ
ــقــــاب، يـــبـــدو أن »املــجــلــس  بـــني شــريــكــي االنــ
 إلدارة 

ً
إطــارًا فاعا لم يعد يمثل  السياسي« 

مناطق سيطرتهما، إذ أصبح يعبر تدريجيا 
عن مصلحة الحوثيني، وصدرت عنه قرارات 
مثل  مختلفة،  مناصب  فــي  حوثيني  بتعيني 
ــلــــى،  مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء األعــ
وكلها صدرت من دون أن يتم التوافق عليها 
»املــجــلــس«،  مــع حـــزب صــالــح الـــذي يــشــارك بـــ
بخمسة أعضاء، ويتولى منصب النائب فيه 

عن الحزب، قاسم راجح لبوزة.
في هذا السياق، جاء ظهور صالح الصماد، 
الـــذي يفترض أنــه »الــرئــيــس الــتــوافــقــي« بني 
الــطــرفــني، فــي اجــتــمــاع تنظيمي أخــيــرًا، ضم 
»الــجــمــاعــة«  أعــضــاء »املــجــلــس الــســيــاســي« لـــ
وقـــيـــادتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، لـــُيـــبـــرز مـــعـــه بــشــكــل 
واضح، كيف أن الصماد عاد إلى »الجماعة« 
»اللجنة  عبر  املطلقة  سلطتها  خسرت  التي 
الـــثـــوريـــة« بــاالتــفــاق مـــع حـــزب صــالــح الــعــام 
املــاضــي. لكنها تمكنت، كما يبدو مــن خال 
رســائــل االتــهــامــات املتبادلة، على األقـــل، من 

استخدام »املجلس السياسي« كذلك، لقرارات 
تعّبر عنها.

وفي هذا اإلطار، جاءت الرسالتان املسربتان 
عن  لتكشف  و»الجماعة«،  الحزب  قيادة  بني 
أجزاء أخرى من الصورة، إذ اعتبر حزب صالح 
في رسالة موقعة باسم األمني العام للحزب، 
عــــارف الـــزوكـــا، أن مــا يــحــدث مــن مــمــارســات 
وزارات  اقتحام  فيها  بما  الحوثيني  قبل  من 
وغيرها »يندرج ضمن املمارسات اإلرهابية 
املسؤولة«، وأنها  والفكرية والسياسية غير 
»مـــؤشـــرات واضــحــة ودلــيــل قــاطــع عــلــى عــدم 
الحوثيني(  )أي  لديكم  حقيقية  رغبة  وجــود 
ــار الــســيــطــرة  ــ الســـتـــمـــرار الـــشـــراكـــة إال فـــي إطـ
كــام يكشف  )للجماعة(«. وهــذا  لكم  الكاملة 
عن مدى تدهور العاقات بني الطرفني، وأن 
شراكة الطرفني بإدارة املؤسسات الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــمــا، بــاتــت مـــهـــددة إلـــى حـــد كبير، 
االستمرار  على  باملقابل،  كليهما  تأكيد  مــع 
»العدوان«، في إشارة  بمواجهة ما يصفونه بـ
لحرب »التحالف العربي« بقيادة السعودية 

واإلمارات.
ويــجــري منذ مــدة الــحــديــث عــن خــافــات بني 
الـــوزارات  شريكي االنــقــاب، تتعلق بــشــؤون 
واملــؤســســات األخـــرى. لكن أبــرز مــا كشفه رد 
الحوثيني على رســالــة حــزب صــالــح، هــو ما 
ــلــــى«، إذ  »املــجــلــس الــســيــاســي األعــ يــتــعــلــق بـــ
حزب  الصماد،  صالح  املجلس،  رئيس  اتهم 
»املؤتمر« بتعطيل عمل املجلس. واستعرض 
الحزب  فيها  اتهم  التي  الــوقــائــع  مــن  العديد 
برفض استام رئاسة املجلس، التي كان من 

املقرر أن تكون دورية بني الطرفني.

 »حــمــاس« لــم تعد 
ّ
إنــهــاء االنــقــســام، وقــولــه إن

طرفا فيه. لكن ما ُيخشى منه وما قد يحصل 
فـــي أي وقـــت لــعــرقــلــة املــصــالــحــة، يــتــمــثــل في 
تعرض السلطة الفلسطينية لعقوبات مالية 
من إسرائيل التي أوقفت سابقا تحويل أموال 
الـــضـــرائـــب إلــــى خــزيــنــة الــســلــطــة بــعــد اتــفــاق 
سابق في غــزة للمصالحة، والــذي سمي في 

حينه »اتفاق الشاطئ«. 
وفي ما يتعلق باملصالحة الحالية، لم يتغير 
مـــوقـــف االحــــتــــال وواشـــنـــطـــن مـــن »حـــمـــاس« 
هم من صمت الطرفني على 

ُ
بالتحديد، لكن ف

املــصــالــحــة فــي أيــامــهــا األولــــى، والــتــي ُعــقــدت 
بــرعــايــة مــصــريــة، أن املــقــصــود إعــطــاء فرصة 
لـــلـــنـــظـــام املــــصــــري لـــتـــطـــويـــع حــــركــــة حــمــاس 

وجـــدوا  الــذيــن  لألميركيني  بالنسبة  سلبية 
مــوقــفــهــا،  لتغيير  مــســتــعــدة  غــيــر  الــحــركــة  أن 
ــتــــح« عــلــى  ــا تــفــاهــمــت مــــع »فــ ــهـ خـــصـــوصـــا أنـ
ملف املــقــاومــة فــي اتــفــاقــيــات ســابــقــة. وُيمكن 
»حماس« التي تسارع لكسب موقف الراعي  لـ
املصري، أن تقدم له اتفاقا أمنيا على حماية 
تهدئة  كذلك  املــصــريــة،  الفلسطينية  الــحــدود 
ــة األمـــــــد مــــع االحـــــتـــــال اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــلـ طـــويـ
ــا فــــي مــلــف  الـــقـــاهـــرة دورًا مـــحـــوريـ وإعــــطــــاء 
تبادل األسرى، غير أنها لن تمنح مصر صك 
االعتراف بإسرائيل، وال موافقة على تفاوض 
 املــصــالــحــة 

ّ
مـــبـــاشـــر مـــعـــهـــا. ومـــــع ذلــــــك، فــــــإن

تطبيق  فــي  بــبــطء  تــســيــر  الــتــي  الفلسطينية 
بــنــودهــا داخــلــيــا ومــحــاوالت الــطــرفــني إظهار 
اآلخــر،  رابــحــني منها على حــســاب  نفسيهما 
تمر اآلن بموقف مختلف وأزمــة حقيقية، قد 
يهددانها بالعودة إلى املربع األول، ال سيما 
 لواشنطن وتل أبيب تأثيرًا حقيقيا وفعليا 

ّ
أن

ومباشرًا في السياسات الفلسطينية وتغيير 
املـــــزاج الــرســمــي تـــجـــاه الــقــضــايــا املــطــروحــة. 
ــمــــاس« تـــراهـــن عــلــى املــوقــف  وإذا كـــانـــت »حــ
اإلسرائيلي،  األميركي  »الفيتو«  من  املصري 
ال يبدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ــه يــتــشــكــك في   أنــ

ً
ــة فـــي املـــوقـــف نــفــســه، خـــاصـ

ــفـــاجـــئ نــحــو  ــا مـــصـــر مــــن انـــدفـــاعـــهـــا املـ ــوايــ نــ
»حماس« واملصالحة. وحتى ولو زادت عليه 
الضغوط، فإنه سرعان ما سيغير رأيــه، وقد 
ستعود  وحينها  وينهيها،  املصالحة  يفجر 
تفاهمات »حــمــاس« والــقــيــادي املــفــصــول من 
»فــتــح« مــحــمــد دحــــان لــلــواجــهــة، وقـــد تكون 

 عن املصالحة.
ً
هذه التفاهمات بديا

التطبيع السعودي 
اإلسرائيلي

عودة 
إلى حدود 

  2014

ســابــق بــزيــارة ســريــة إلــى إســرائــيــل، كشفت 
»ولــي  هــو  إسرائيلية عنها،  إعـــام  مــصــادر 

العهد األمير محمد بن سلمان«. 
كهانا،  أريــيــل  اإلسرائيلي  الصحافي  وكــان 
الــذي يعمل في أسبوعية »ميكور ريشون« 
موقع  على  تغريدة  في  قد كشف  اليمينية، 
»تــويــتــر« فـــي 11 ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، أن بن 
سلمان »زار إسرائيل مع وفد رسمي والتقى 
مــســؤولــني«، مــن دون أن يــصــدر يــومــهــا أي 
نفي سعودي. وجاء إعان كهانا عن زيارة 
بن سلمان بعد أن ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
الرسمية الناطقة باللغة العربية في السابع 
امللكي  الــبــاط  مــن  أمــيــرًا  »أن  مــن سبتمبر، 
السعودي زار الباد ســرًا... وبحث مع كبار 
السام  دفــع  فــكــرة  اإلسرائيليني  املــســؤولــني 

اإلقليمي إلى األمام«.
ــى أن الـــوفـــد ضم  ــار كــهــانــا يـــومـــهـــا، إلــ ــ وأشــ
شــخــصــيــات أمـــنـــيـــة واســـتـــخـــبـــاريـــة رافـــقـــت 
بــن ســلــمــان الــــذي كــانــت إســرائــيــل قــد أبــدت 
العهد.  إلــى منصب ولــي  ارتــيــاحــا لوصوله 

بالسليمانية.  الــكــردســتــانــي  االتـــحـــاد  حـــزب 
وأشــار إلى أن »البرنامج يتضمن دمج أفراد 
الــبــشــمــركــة الـــراغـــبـــني فـــي كـــركـــوك مـــع قـــوات 
األمن، واعتبارهم من ضمن القوات االتحادية 
ــــوري«. ولــفــت إلــى  ودفــــع مــرتــبــاتــهــم بــشــكــل فــ
أربيل  لــن تتقدم صــوب  العراقية  »الــقــوات  أن 
وتعتبر عمليتها بحكم املنجزة بعد استعادة 

جميع املناطق«.
وذكـــــــرت خــلــيــة اإلعـــــــام الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، أنــهــا »ســيــطــرت عــلــى بــلــدة الــتــون 
قــوات  بالكامل، وأن  كــركــوك  كــوبــري، شمالي 
مشتركة انتشرت باملدينة لتطبيق القانون«. 
ــــواء الـــثـــانـــي بـــالـــفـــرقـــة 20  ــلـ ــ كـــمـــا أفــــــاد آمـــــر الـ
بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي، الــعــقــيــد مــحــمــد حــســني، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن »الــبــلــدة فــارغــة من  لـــ
السكان وجميعهم غادروا إلى أربيل، ويمكن 
لهم الــعــودة فــي يــوم أو يومني وال يوجد ما 
اليوم  العملية  »ببساطة  وتــابــع  ذلـــك«.  يمنع 
ــــش الــســابــقــة،  ــة داعـ ــركـ ــار وتـ ــ هـــي مــعــالــجــة آثـ
للدستور«. وفقا  لها  ما  تستعيد  والحكومة 

ــان يــــتــــردد هــمــســا مـــنـــذ شــهــر  ــ مــــا كـ
أيلول املاضي عن زيارة  سبتمبر/ 
ولي العهد السعودي األمير محمد 
بـــن ســلــمــان إلـــى إســـرائـــيـــل، بـــات الـــيـــوم يتم 
تداوله علنا من قبل املسؤولني اإلسرائيليني 
فــي  ســـــعـــــودي،  نـــفـــي  أي  دون صـــــــدور  ــــن  مـ
ــــذي وصــلــت  انــعــكــاس ملــســتــوى الــتــطــبــيــع الـ
منذ  السعودية  اإلسرائيلية  العاقات  إليه 
وصول امللك سلمان إلى الحكم وتنحية ولي 
العهد السابق محمد بن نايف مقابل ترفيع 
العهد  ولــي  إلــى منصب  بــن سلمان  محمد 
ــّراب الـــعـــاقـــات الــســعــوديــة  ــ لــيــتــحــول إلــــى عــ
اإلســرائــيــلــيــة، فــي ظــل مــصــالــح عـــدة تجمع 
تــل أبــيــب والــريــاض تــتــجــاوز بكثير مسألة 
الثورات املضادة  العداء إليــران ليشكل دعم 
الجزء  للمقاومة  والعداء  العربي  العالم  في 

األهم من هذه العاقة. 
وأّكــد مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن 
اسمه، لوكالة »فرانس برس«، أمس الجمعة، 
أن املـــســـؤول الــســعــودي الــــذي قـــام فــي وقــت 

بغداد ـ محمد علي
كركوك ـ علي الحسيني

ــلـــى اســـتـــعـــادة  ــع عـ ــ ــرابـ ــ فــــي الــــيــــوم الـ
ــة مـــنـــاطـــقـــهـــا مــن  ــيــ ــراقــ ــعــ الــــــقــــــوات الــ
 ،2014 عــام  لــحــدود  وفقا  البشمركة، 
حاولت بغداد طرح أفكار ملنع تفاقم التوترات، 
ــع إدانــــــات مـــن املـــرجـــع الــديــنــي علي  عــلــى وقــ
السيستاني في شأن التعّدي على األكراد في 

كركوك واملناطق املتنازع عليها.
استمرت  متقطعة  ومــعــارك  اشتباكات  وبعد 
ســـاعـــات عــــدة مـــع قــــوات الــبــشــمــركــة، أســفــرت 
الــقــوات العراقية  عــن قتلى وجــرحــى، دخــلــت 
البلدات  آخــر  كــوبــري،  التون  املشتركة مدينة 
ضمن  البشمركة  لقوات  خاضعة  كانت  التي 
املتنازع عليها في محافظة كركوك.  املناطق 
وتبعد املدينة عن مدينة أربيل، عاصمة إقليم 
كردستان، نحو 50 كيلومترًا فقط. وجاء ذلك 
بــعــد انــســحــاب قــــوات الــبــشــمــركــة إلـــى حـــدود 
أربــيــل، تحديدًا منطقة شــيــراوة، على حــدود 
البشمركة  تواجد  مكان  أي  الرسمية،  اإلقليم 
قــبــل اجـــتـــيـــاح »داعـــــــش« لـــلـــعـــراق عــــام 2014. 
السيطرة  من  العراقية  القوات  انتهت  وبذلك 
ألــف كيلومتر مرّبع موزعة على 28  على 11 
ــدة إداريــــــة، بـــني مــديــنــة وقـــضـــاء ونــاحــيــة  وحــ
وقرية، والعودة رسميا إلى الوضع الذي كانت 
عليه الخريطة الداخلية للعراق قبل اجتياح 
»داعش«. وأكد مسؤولون عراقيون في بغداد 
جديدًا  برنامجا  الــعــراقــيــة  الحكومة  اعــتــمــاد 
إلدارة تلك املناطق بموافقة أميركية، تضّمن 
فتح باب التطوع في صفوف األجهزة األمنية 
لسكان تلك املناطق، وفقا لنسبتهم السكانية 
املــخــتــلــطــة قـــومـــيـــا بــــني الــــعــــرب والـــتـــركـــمـــان 
واألكـــراد، واإلبــقــاء على قــوات الجيش خارج 
األحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وســـحـــب جــمــيــع فــصــائــل 
ــا، وإطـــــــــاق مــنــح  ــهـ ــنـ ــبـــي« مـ ــعـ ــشـ »الــــحــــشــــد الـ
عملية  من  للمتضررين  وتعويضات سريعة 
الــتــي أطلقتها  الــتــســمــيــة  ــقـــانـــون«،  الـ »فــــرض 
بــغــداد عــلــى عملية اســتــعــادة الــســيــطــرة على 
املناطق املتنازع عليها من قبضة البشمركة.

»العربي  وكشف وزير عراقي بارز في بغداد، لـ
الجديد«، أن »رئيس الحكومة حيدر العبادي 
تـــواصـــل مـــع الــجــنــاح الـــكـــردي الــثــانــي لــشــرح 
ــارة إلــى  ــ ــاطـــق«، فـــي إشــ ــنـ خــطــة إدارة تــلــك املـ

كما أشار إلى أن الجنرال السعودي املتقاعد 
ــاء الـــوفـــد  ــ ــــضـ أنــــــــور عـــشـــقـــي كــــــان ضـــمـــن أعـ
الـــرســـمـــي.  وســبــق أن زار عــشــقــي األراضــــي 
وأكـــد  مــــرة،  مـــن  أكــثــر  املــحــتــلــة  الفلسطينية 
في إحدى املقابات الصحافية في يونيو/ 
الــســعــوديــة »ستتجه  أن  املـــاضـــي،  حـــزيـــران 
بالتزامن مع  للتطبيع مع إسرائيل«، وذلــك 
انــتــشــار وســـم »ســـعـــوديـــون مـــع الــتــطــبــيــع«، 
والذي يعكس في طياته محاوالت املجاهرة 
ــــرق شـــتـــى لــلــعــاقــة بــني  ــتــــرويــــج عـــبـــر طـ والــ

السعودية وإسرائيل.
إســرائــيــلــيــون، يتقدمهم  مــســؤولــون  وبــــات 
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، يجاهرون 
بـــوجـــود تــنــســيــق وتـــقـــدم فـــي الــعــاقــات بني 
دول عربية وإسرائيل، ويتوقعون أن يظهر 
بــعــضــهــا، ال ســيــمــا مـــع الـــســـعـــوديـــة، بشكل 
مضطرد إلى العلن، على قاعدة أن ما يجمع 

الطرفني هو العداء املشترك إليران.
ــلـــن نــتــنــيــاهــو، فــي  ــاق، أعـ ــيـ ــــذا الـــسـ ضـــمـــن هـ
الــــســــادس مـــن ســبــتــمــبــر املــــاضــــي، أن هــنــاك 
تــعــاونــا عــلــى مختلف املــســتــويــات مــع دول 
ــل  ــيـ ــرائـ ــد بــيــنــهــا وبــــــني إسـ ــة ال تــــوجــ ــيـ ــربـ عـ
اتفاقات سام، موضحا أن هذه االتصاالت 
ــع  تـــجـــري بـــصـــورة غــيــر مــعــلــنــة، وهــــي أوسـ
ــــرت فــــي أي حــقــبــة  ــتـــي جـ نـــطـــاقـــا مــــن تـــلـــك الـ

وأكــــد حــســني أن »الــبــشــمــركــة انــســحــبــت إلــى 
أطـــراف مدينة أربــيــل، وأقــامــت خــطــوط صّد 
بالنسبة  لكن  املدينة،  حــول  ترابية  وسواتر 
للجيش لن يتقدم أكثر ويتحرك وفقا ألوامر 
ــة عــمــلــيــة فــــرض الــقــانــون  ــارطـ الــحــكــومــة وخـ
قيادة  املتنازع عليها«. وأعلنت  املناطق  في 

سابقة من تاريخ إسرائيل. 
العربية  وقد تؤشر مسارعة كل من اململكة 
الترحيب  إلــى  أخــيــرًا  وإســرائــيــل  السعودية 
بــرفــض الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــاق الـــنـــووي  ــفـ ــاالتـ ــزام إيــــــران بـ ــتـ ــالـ اإلقـــــــرار بـ
وفــرضــه عــقــوبــات جــديــدة عليها، إلــى مدى 
ــــني الــــطــــرفــــني. وتـــوقـــف  ــالــــح بـ ــقــــاء املــــصــ ــتــ الــ
 :

ً
نتنياهو قبل أيام عند هذا املوضوع، قائا

»عــنــدمــا تــكــون إلســرائــيــل والـــــدول العربية 
الرئيسية رؤية واحدة، ال بّد من التنّبه، هذا 
يعني أن هناك شيئا مهّما يحصل«. بدوره، 
قــال وزيــر االتــصــاالت في حكومة نتنياهو، 
أيــوب قــرا، لوكالة »فرانس بــرس«، إن هناك 
ــــددًا كــبــيــرًا مـــن الـــــدول الــعــربــيــة »تــربــطــهــا  عـ
عاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر، تبدأ من 
مصر واألردن )املرتبطتني بمعاهدتي سام 
ــل أبــــيــــب(، وتــشــمــل الــســعــوديــة ودول  ــع تـ مـ
الخليج وشمال أفريقيا وقسما من العراق... 
وتشترك هذه الدول مع إسرائيل في الخشية 
ــران«، على حــد وصــفــه. كما أشـــار في  مــن إيــ
»فرانس بــرس«، إلى وجود روابط  حديثه لـ
تكنولوجية وفي مجاالت تحلية مياه البحر 
والزراعة. ويرى أن »أغلب دول الخليج مهيأة 
لعاقات دبلوماسية مكشوفة مع إسرائيل، 
إيــران وليس  ألنها تشعر بأنها مهددة من 
مــن إســرائــيــل«، قــبــل أن يــضــيــف: »الــعــاقــات 
السني وإسرائيل  الــســعــودي  االئــتــاف  بــني 
ثقافة  بسبب  علنية،  ليست  ــرادار.  ــ الــ تــحــت 
شرق أوسطية حساسة« في هذا املوضوع، 

على حد توصيفه.
أيــضــا الشهر  الــتــقــى  الــعــلــم أن نتنياهو  مــع 
املــــاضــــي، عـــلـــى هـــامـــش لــــقــــاءات الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك، ألول 
املــصــري عبد  بالرئيس  مــرة وبشكل علني، 
الــفــتــاح الــســيــســي، بــعــدمــا ســبــق أن أعلنت 
وسائل إعام إسرائيلية أن السيسي التقى 
امللك  العاهل األردنـــي  فــي قمة مــع  نتنياهو 
عبدالله الثاني في العقبة في يناير/ كانون 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ الـــثـــانـــي 2016، بــحــضــور وزيـ
األمــيــركــي فــي ذلـــك الــحــني جـــون كــيــري. ولــم 
املسربة  املعلومات  الثاث  الحكومات  تنِف 
ــة املــصــريــة  ــرئـــاسـ عـــن تــلــك الـــقـــمـــة، بـــل إن الـ
أصـــــــدرت حــــني الـــكـــشـــف عــنــهــا بـــيـــانـــا يــكــاد 
أتــت »في  أنها  إلــى  يؤكدها ضمنيا ويلمح 
إطــار املساعي املصرية إليــجــاد حــل نهائي 

للقضية الفلسطينية«.
ــون، مـــنـــهـــم  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ويـــــــقـــــــول خـــــــبـــــــراء إســ
الــــبــــروفــــســــور عــــــــوزي رابــــــــــي، املــتــخــصــص 
ــر فــي  ــؤون الـــســـعـــوديـــة واملــــحــــاضــ ــ ــشـ ــ فــــي الـ
جــامــعــة تــل أبــيــب، إنـــه »مــنــذ تــولــي الرئيس 
السلطة، وزيــارتــه  تــرامــب  األميركي دونــالــد 
ــار/ مــايــو )الــتــي تلتها  إلـــى الـــريـــاض فــي أيــ
زيـــارة إلــى إســرائــيــل(، حصل دفــع لعاقات 
ولـــقـــاءات بـــني اإلســرائــيــلــيــني والــســعــوديــني 
ــاف أن »هــنــاك  ــ ضـ

َ
وعــمــل عــلــى الـــتـــعـــاون«. وأ

كل  فــي  إسرائيليني  يلتقون  سعوديني  اآلن 
هــنــاك عــاقــات وظائفية مبنية على  مــكــان، 
مصالح مشتركة بني إسرائيل والسعودية، 
مثل العداء املشترك إليــران وداعـــش«. وكان 
ــار خــــال زيــــارتــــه إلــــى إســرائــيــل  ــ تـــرامـــب أشـ
وبعد زيارته للرياض، إلى أنه ملس »شعورًا 
إسرائيل.  تجاه  السعوديني  لــدى  إيجابيا« 
ويؤكد قرا أن ترامب أثار معه خال زيارته 
إلى إسرائيل فكرة عقد »قمة تجمع إسرائيل 
مع الدول العربية في واشنطن«. وقد كشفت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« قبل أشهر، 
للشروع في  اســتــعــدادًا  أبـــدت  السعودية  أن 

خطواٍت تطبيعيٍة مع إسرائيل. 
كــذلــك بــاتــت نخب ســعــوديــة مرتبطة بــدوائــر 
الحكم تجاهر بالتطبيع مع إسرائيل، بما في 
ذلك ظهور مدير مركز أبحاث الشرق األوسط 
فـــي جــــدة، عــبــد الــحــمــيــد حــكــيــم، عــلــى الــقــنــاة 
اإلســرائــيــلــّيــة الــثــانــيــة، فـــي حــديــث تطبيعي 
 من السعودّية. 

ً
يحصل للمرة األولى مباشرة

الفلسطينّية  الــحــركــات  عــلــى  حكيم  وحــــّرض 
املقاومة، ودعا إلى »بناء شرق أوسط جديد 
قائم على السام«، كما حّرض ضد دولة قطر.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أن »قطع جهاز مكافحة  العمليات املشتركة 
اإلرهـــــــــاب والــــشــــرطــــة االتــــحــــاديــــة والـــحـــشـــد 
ــفـــرض األمـــن  الــشــعــبــي تــعــيــد انــتــشــارهــا وتـ
والــنــظــام فــي نــاحــيــة الــتــون كــوبــري التابعة 
ملــحــافــظــة كــــركــــوك، واملـــديـــنـــة تــحــت ســيــطــرة 
ــة«. وانـــســـحـــبـــت الـــقـــوات  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ قـــواتـــنـــا االتـ
فّجرت  لكنها  أربيل،  مدينة  باتجاه  الكردية 
يربط  الـــذي  الرئيسي  الجسر  جــزئــي  بشكل 
ــيــــل بــمــحــافــظــة كــــركــــوك، إلعـــاقـــة  مـــديـــنـــة أربــ
ــة. وهـــــــدف تــفــجــيــر  ــيــ ــراقــ ــعــ ــقــــدم الـــــقـــــوات الــ تــ
الــقــوات ومنعها من  إلــى وقــف تقدم  الجسر 
الوصول إلى حاجز التفتيش الرئيسي الذي 
حزيران  يونيو/  فــي  أربــيــل  سلطات  أقامته 
ــة.  2014 داخـــل حـــدود مدينة كــركــوك اإلداريــ
ــتــل خـــال االشــتــبــاكــات ضــابــط فــي قــوات 

ُ
وق

البشمركة برتبة لواء، حسبما أفادت مصادر 
أمنية. ولفت قائد محور جنوب كركوك في 
القيادي في حزب االتحاد  البشمركة،  قــوات 
ــول، إلــى  ــ الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، وســتــا رسـ
أن »املـــعـــركـــة فـــي كـــركـــوك أســـفـــرت عـــن مقتل 
ــــوات الــبــشــمــركــة وإصـــابـــة  26 عــنــصــرًا مـــن قـ
67 آخــريــن بــجــروح«. فــي املــقــابــل، ذكــر بيان 
إقليم كردستان، وهو  أمن  مقتضب ملجلس 
أعلى سلطة أمنية في اإلقليم، بقيادة مسرور 
رئيس  الــبــارزانــي  الــبــارزانــي، نجل مسعود 
اإلقــلــيــم، أن »الـــقـــوات الــعــراقــيــة ومــلــيــشــيــات 
الحشد الشعبي هاجمت قوات البشمركة في 
التون كوبري، شمال كركوك، بأسلحة  بلدة 
أمــيــركــيــة«. وأضـــاف الــبــيــان أن »تــلــك الــقــوات 
ــران وتــســتــخــدم ساحا  مــدعــومــة مــن قــبــل إيــ
«. وأكــد األمــني العام لــوزارة البشمركة 

ً
ثقيا

الجديد«،  »العربي  لـ الياور،  أربيل جبار  في 
أن »هجوم القوات العراقية على بلدة التون 
كوبري لم يتم بالتنسيق مع البشمركة، ولم 
يجر إخطارهم بذلك. وهذا سبب االشتباكات 
التي حدثت في البداية«. وبنّي أنه »تّم سحب 
قــــوات الــبــشــمــركــة مــن املــديــنــة لتجنب إراقـــة 
دمــــاء وعــــدم الــتــصــعــيــد«. وأشــــار إلـــى أن »ال 
خطر على مدينة أربيل، ونعتقد بأن بغداد 
تــريــد الـــوصـــول إلـــى الـــحـــدود الــســابــقــة عند 

سيطرة أربيل في منطقة شيراوة«.
وقال عضو الحزب الشيوعي الكردستاني في 
دهوك، بركات هورمامي، لـ«العربي الجديد«، 
إن »ما ال يقل عن 300 مقاتل من حزب العمال 
انــتــقــلــوا إلـــى ســوريــة فــي الــيــومــني املــاضــيــني، 
كانوا متواجدين في جبال سنجار بعد تقدم 
قد  »ذلــك  أن  إليها«. وكشف  العراقية  الــقــوات 
يكون تم بتنسيق مع بغداد إلخراجهم وبعلم 

أميركي«.
مــن جهة أخـــرى، دعــت مرجعية النجف إلى 
بدء حوار شامل بني بغداد وأربيل، في أول 
رد فعل لها على األحــداث األخيرة بالعراق. 
في  السيستاني،  علي  الديني  املــرجــع  وقـــال 
خــطــبــة أمـــس الــجــمــعــة، الــتــي ألــقــاهــا ممثله 
ــهـــدي الـــكـــربـــائـــي، إن »عــلــى  الــشــيــخ عــبــد املـ
ــاد عــن  ــعــ ــتــ الـــحـــكـــومـــة حـــمـــايـــة األكــــــــراد واالبــ
الــتــعــاطــي االنـــتـــقـــامـــي مـــع الـــوضـــع الــجــديــد 
ومنع حرق الصور واألعــام«، التي وصفها 
»تــصــرفــات ال أخــاقــيــة وتــضــر بــالــســلــم«،  بـــ
فــي إشـــارة إلــى عمليات حــرق صــور وأعــام 
كــرديــة مــن قــبــل الــقــوات الــعــراقــيــة و«الــحــشــد 
الشعبي«. وطرح السيستاني مبادرة جديدة 
تقوم على توحيد القوى الكردية لصفوفها 
والتفاوض املباشر مع بغداد وفق الدستور 
ــقـــوات  ــد أن »دخـــــــول الـ ــ وبـــشـــكـــل عــــاجــــل. وأكــ
انتصارًا  يعتبر  ال  املناطق  تلك  إلــى  األمنية 
ــر، بـــل هـــو انــتــصــار  ــ لـــطـــرف أو انـــكـــســـارًا آلخـ
لجميع العراقيني«، في تأييد واضح من قبل 
العسكرية بفرض  املرجعية لخطوات بغداد 

سيطرتها على املناطق املتنازع عليها.

أكد السنوار  أّن »حماس« تجاوزت مرحلة االعتراف بإسرائيل )علي جاد اهلل/األناضول(

قوات البشمركة في معارك التون كوبري )إدريس أوكودوش/األناضول(

إسرائيل أبدت ارتياحها لوصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد )فايز نور الدين/فرانس برس(

ال يمكن فصل 
تأكيد مسؤول 

إسرائيلي، وإن لم 
يكشف عن اسمه، 

أن ولي العهد 
السعودي محمد 

بن سلمان زار إسرائيل 
سرًا، في سبتمبر/ 

أيلول الماضي، عن 
رغبة الطرفين في 

نقل التطبيع بينهما 
من السّر إلى العلن، 

وخصوصًا بعد أن 
اتخذ أوجهًا عدة

تمكنت القوات العراقية من استعادة المناطق وفقًا لحدود 2014، 
ظّل  في  كردستان،  إقليم  تخوم  إلى  البشمركة  قوات  تراجع  بعد 

تقديم المرجع علي السيستاني، مبادرة حوار بين بغداد وأربيل
متابعةالحدث

زيارة بن سلمان تنقل 
العالقات إلى أرفع مستوى

السيستاني يدعو لحوار 
شامل بين بغداد وأربيل

تقريررصد

مؤشر 
إضافي

من بين المؤشرات 
اإلضافية التي تشير 
إلى تطّور مستوى 

التطبيع بين السعودية 
وإسرائيل، والذي 
يتعّدى المستوى 

السياسي ليشمل التعاون 
العسكري، ما سبق أن 

جرى الكشف عنه لجهة 
بيع تقنياٍت متقدمة 

ذات استخدام عسكري 
من إسرائيل للسعودية.

أوجه عدة للتطبيع 
بين االحتالل والسعودية 

أبرزها إعالمي

القوات العراقية 
تسيطر على 11 ألف 

كيلومتر مربّع

مسؤول إسرائيلي: 
ولي العهد محمد بن 

سلمان زار إسرائيل

حماس قد تكون 
مستعدة لتهدئة طويلة 

األمد مع االحتالل

المجلس لم يعد 
إطارًا فاعًال إلدارة مناطق 

االنقالبيين

السيستاني: 
على الحكومة حماية 
األكراد وعدم االنتقام

التوافق الذي أوصل 
إلى مسار المصالحة 

الفلسطينية بين »فتح« 
و«حماس« يبدو 

مهددًا بألغام ناتجة 
عن الموقفين األميركي 

واإلسرائيلي

تثير األجواء المتشنجة 
بين الحوثيين وحزب علي 

عبداهلل صالح، تساؤالت 
عما إذا كانت الخالفات 
بينهما، قد وصلت إلى 

نقطة الالعودة
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تتسارع التحرّكات 
الروسية لإلمساك 

بشكل كامل 
بالملف السوري، إذ 

انتقلت موسكو 
من الترويج إلى 

التحشيد لمؤتمر 
يجمع أكثر من 

ألف شخصية 
من المعارضة 

والنظام في 
قاعدة حميميم، 
تهدف من ورائه 
إلى إطاحة هيئة 

المفاوضات العليا 
ومن خلفها مسار 

جنيف. وأعلنت 
الهيئة أنها ال تعرف 

شيئًا عن المؤتمر، 
مؤكدة تمسكها 

بمسار جنيف

45
سياسة

إنه يجري بحث هذه املبادرة بنشاط، وهي 
عامة، وروسيا من بني املروجني لها، لكن ال 
مجال للحديث عن مكان وكيفية وموعد ذلك 
حتى اآلن«. لكن مندوبني روسيني واصلوا 
القوى  إلقناع بعض  األرض جهودهم  على 
بــاملــشــاركــة فــي املؤتمر  املحلية فــي ســوريــة 
املتوقع عقده في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 
املقبل. وتشمل تلك القوى ممثلني عن املدن 

الــقــوى اإلقــلــيــمــيــة الــكــبــرى، مــثــل الــســعــوديــة 
ومصر، فإنها ستكون خطوة تالية إضافية 
ومهمة جدًا على طريق التسوية السياسية، 
ثــم وضــع دســتــور جــديــد«. مــن جهته، أعلن 
املتحدث باسم الكرملني، ديمتري بيسكوف، 
أمس الجمعة، أن الحديث عن تفاصيل عقد 
الــذي تحدث عنه  »مؤتمر شعوب ســوريــة« 
بوتني، سابق ألوانه. وأوضح »قال الرئيس 

الــتــي دخــلــت بــمــصــالــحــات مـــع نــظــام بــشــار 
والبلدات  للمدن  املحلية  واملجالس  األســد، 
التي وافقت على اتفاق »خفض التصعيد«، 
الــتــي  ســـوريـــة  شــمــالــي  الـــذاتـــيـــة«  و»اإلدارة 
يقودها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، 
إضافة إلى فاعليات مسيحية في الجزيرة 
السورية. وفي هذا اإلطــار، يواصل مبعوث 
ــــط  ــى الــــشــــرق األوســ ــ الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إلــ

الروسي،   وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية 
مدينة  فــي  اتــه  لــقــاء بــوغــدانــوف،  ميخائيل 
ــام.  الــقــامــشــلــي، الــتــي وصــلــهــا قــبــل ثــاثــة أيـ
ووفق »شبكة روداو اإلعامية« فقد ناقش 
الــذاتــيــة«  قـــيـــادات »اإلدارة  مـــع  بـــوغـــدانـــوف 
مــطــالــب األكــــراد و»شــعــوب شــمــال ســوريــة« 
املــســتــقــبــلــيــة. ونــقــلــت عـــن مـــصـــدر قـــولـــه إن 
»مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي نــاقــش مطالب 

األكراد من الحكومة السورية للوصول إلى 
اتفاق، بناًء على مخرجات مؤتمر حميميم«، 
في إشارة إلى االجتماعات التي جرت أخيرًا 
بني ممثلني عن األكراد ومسؤولني روسيني 
ــراد،  فــي قــاعــدة حميميم حـــول مــطــالــب األكــ
الــبــاد. وأضــاف املصدر  ورؤيتهم ملستقبل 
أن »الطرف الكردي طالب املسؤول الروسي 
بـــحـــمـــايـــة وتـــطـــبـــيـــق الـــنـــظـــام الــــفــــيــــدرالــــي«، 
املوسع  حميميم  مؤتمر  يعقد  أن  متوقعا 
بمشاركة  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين   10 فــي 
نحو 1200 شخص. وأوضــح أن »نحو 100 
فيدرالية  أقاليم  جميع  سيمثلون  شخص 

شمال سورية في مؤتمر حميميم«. 
ــادر مــحــلــيــة إن مــســيــحــيــني من  ــالـــت مـــصـ وقـ
الــجــزيــرة ســيــشــاركــون فــي مــؤتــمــر حميميم 
اليوسف،  سليمان  الــنــاشــط،  وكشف  املقبل. 
ــاء فــي  ــقــ ــن لــ ــ ــة، عـ ــيــ ــالــ ــطــ ــالــــة »آكـــــــــي« اإليــ لــــوكــ
قـــدمـــوا  ــــراالت روس  ــنـ ــ الـــقـــامـــشـــلـــي، جـــمـــع جـ
ــاعــــدة حــمــيــمــيــم وشـــخـــصـــيـــات ديــنــيــة  مــــن قــ
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ورجـــــال  وســـيـــاســـيـــة ومـــدنـ
أعــمــال مــن املــكــون املــســيــحــي، بــهــدف ضمان 
مــشــاركــتــهــم فــي لـــقـــاءات مــوســعــة تــجــري في 

القاعدة الروسية خال الفترة املقبلة. 
ــون ذلــــــــك، أكــــــد عـــضـــو وفــــــد هــيــئــة  ــــي غــــضــ فـ
املــــفــــاوضــــات الـــعـــلـــيـــا الـــتـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة 
ــا، يـــحـــيـــى  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــاسـ الــــــســــــوريــــــة والــــــنــــــاطــــــق بـ
الــعــريــضــي، أن روســيــا تــحــاول مــنــذ الــبــدايــة 
نــــســــف مــــصــــداقــــيــــة املـــــعـــــارضـــــة، خـــصـــوصـــا 
الــتــي تتمسك بــأهــداف الـــثـــورة، مــركــزة على 
 عــن 

ً
ــعــــارضــــات ســـــوريـــــة«، فـــضـــا وجــــــود »مــ

أنــهــا لـــم تــتــوقــف عـــن مــحــاولــة الــتــمــلــص من 
مــســار جنيف أو إفــشــالــه. وقـــال الــعــريــضــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن روســيــا عــمــدت إلــى  لـــ
إيـــجـــاد مـــســـار أســـتـــانـــة كــبــديــل عـــن جــنــيــف، 
ــيـــوم غــيــر مــغــرمــة بــأســتــانــة أيــضــا  لــكــنــهــا الـ
بعد أن أدت وظيفتها في الوصول إلى نوع 
ــة«، لــكــنــهــا لـــم تحترمها  ــنـ مـــن »املــنــاطــق اآلمـ
إلــى أن  النظام باحترامها. وأشــار  ولــم تلزم 
ألــف شخصية  الــيــوم جمع  تــحــاول  موسكو 
الهيئة  تــجــاوز  فــي حميميم، بهدف  أكثر  أو 
السبل  بكل  تعمل  التي  للمفاوضات،  العليا 
بتأييدها  الظاهري  ادعائها  برغم  لنسفها 
و»حتى حني تدعو إلى توسيعها فهي تريد 

نسفها من الداخل«.
أن مؤتمر حميميم مسألة  العريضي  ورأى 
خطيرة جــدًا، خصوصا أن الناس في حالة 
وجع وتعب وباتوا ينشدون الهدوء، فتأتي 
روسيا لتداعب أحامهم بالسكينة وأحام 
ــراث  ــتــ إعــــــــادة اإلعـــــمـــــار، مــســتــغــلــة عـــــدم االكــ
األمــيــركــي بــمــا يــجــري، لكنه أكـــد أن ذلـــك لن 
ــم حـــــرب ارتــكــبــهــا  ــرائــ يـــحـــدث ألن هـــنـــاك جــ
بـــالـــكـــذب وال  الـــنـــظـــام وال يــمــكــن أن تــســقــط 
بالتقادم. وشكك بكل الوعود الروسية التي 
حميميم  مؤتمر  ووصــف  للسوريني.  تقطع 
ــه شـــكـــل مــــن أشــــكــــال املـــصـــالـــحـــات الــتــي  ــأنـ بـ
يجريها النظام في بعض املناطق السورية، 
ــرة، معتبرًا  ــ لــكــن عــلــى نــطــاق أوســــع هـــذه املـ
الروسية هو  الجهود  لهذه  أن من يستجب 
 ألنها تستهدف في 

ً
النظام أصــا فــي صــف 

املــحــصــلــة إعــــادة إنــتــاج الــنــظــام. مــن جهته، 
التفاوض، رياض  املتحدث باسم هيئة  قال 
نعسان آغــا، إنــه ال عاقة للهيئة بهذا األمر 
«.  وقال نعسان آغا، 

ً
و»لم يعرض علينا أصا

فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، »نحن في 
الهيئة مع مسار جنيف فقط«، وأنا شخصيا 
ــن هــــــذا املــــؤتــــمــــر، وعـــن  ــ »ال أعــــــــرف شـــيـــئـــا عـ
املــشــاركــني فــيــه وعـــن طـــروحـــاتـــه«، مستبعدًا 
نــجــاح أي حــلــول تــفــرض بــالــقــوة. وأعـــرب عن 
تــفــهــمــه ملـــا تـــقـــوم بـــه روســـيـــا مـــن مـــحـــاوالت 
لتجاوز املعارضة الحالية مستفيدة من تقدم 
الناس وتوقهم  النظام على األرض وإحباط 
ألي حل، إضافة إلى عدم االكتراث األميركي 

والدولي، وربما اإلقليمي أيضا.

روسيا تحشد لمؤتمر حميميم

جنراالت  أن  اإليطالية،  »آكي«  لوكالة  اليوسف،  سليمان  الناشط،  كشف 
أكدوا لشخصيات دينية وسياسية ومدنية واجتماعية ورجال  روسيين 
أعمال من المكّون المسيحي أن ازدواجية السلطة بين النظام السوري 
الجزيرة ستحكم من قبل جميع  الحسكة لن تدوم، وأن  واألكراد في 
أبنائها من دون هيمنة طرف على آخر. وتمنّى الروس أن يكون الوفد 
المسيحي إلى حميميم موسعًا، وأن يحمل مطالب سياسية وقومية 

وثقافية تخص المسيحيين، إلى جانب مطالبهم الوطنية العامة.

الجزيرة ستحكم من جميع أبنائها

خاص

عدنان علي

ــيــــة  ــكـــس الــــتــــحــــركــــات الــــروســ ــعـ تـ
املـــــتـــــســـــارعـــــة فـــــــي ســــــــوريــــــــة، مـــا 
ــــن وصـــــــفـــــــه بـــــــبـــــــدء ســــاعــــة  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ــة الــرئــيــس الـــروســـي،  ــ الــصــفــر لــتــطــبــيــق رؤيـ
العليا  بالهيئة  لإلطاحة  بــوتــني،  فاديمير 
ــــن خــلــفــهــا مـــســـار جــنــيــف  لـــلـــمـــفـــاوضـــات ومـ
السياسي عبر التحضير ملا يسمى »مؤتمر 
شعوب ســوريــة«، بذريعة »إجــراء مصالحة 
واملــعــارضــة« في سورية عبر  الحكومة  بني 
محاولة إقناع بعض القوى املحلية املشاركة 
في املؤتمر املقرر عقده في قاعدة حميميم. 
وعلى الرغم من إعان الكرملني أن الحديث 
ــعـــوب ســــوريــــة«،  عــــن تــفــاصــيــل »مـــؤتـــمـــر شـ
ــذي تــــحــــدث عـــنـــه بــــوتــــني أول مــــن أمــــس،  ــ ــ الـ
ــر الــخــارجــيــة  ســابــق ألوانـــــه، فـــإن نــائــب وزيــ
ــدانـــوف، يــواصــل  الــــروســــي، مــيــخــائــيــل بـــوغـ
اجــتــمــاعــاتــه فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، لضم 
املــؤتــمــر، إلعطائه  إلــى  األكــــراد واملسيحيني 
الهيئة  انتقدتها  تــطــورات  موسعة.  صبغة 
العليا للمفاوضات، مؤكدة أنه ال عاقة لها 
باملؤتمر، الذي تريد موسكو جمع أكثر من 
ألـــف مــشــارك فــيــه، بــهــدف تــجــاوز املــعــارضــة 
الــنــظــام على  تــقــدم  الــحــالــيــة، مستفيدة مــن 
األرض وإحـــبـــاط الــنــاس وتــوقــهــم ألي حــل، 
إضافة إلى عدم االكتراث األميركي والدولي 

وربما اإلقليمي أيضا.
وكان بوتني قد قال، أول من أمس، إن هناك 
تقدما إيجابيا في عملية التسوية السورية 
بفضل التعاون بني عدد من الــدول، بما في 
ذلك تركيا وإيران والواليات املتحدة وكذلك 
السعودية وقطر. واعتبر أن الخطوة التالية 
قد  التصعيد«  »خــفــض  مناطق  إنــشــاء  بعد 
»مؤتمر شعوب  تتمثل بتشكيل ما يسمى بـ
ــراء مــصــالــحــة بـــني الــحــكــومــة  ــ ســـوريـــة« إلجــ
واملعارضة، مشيرًا إلى أنه »من املخطط لهذا 
الهيكل الجديد أن يضم ممثلني عن الحكومة 
وفصائل املعارضة، وكذلك جميع الطوائف 
»إذا تسنى  والـــديـــنـــيـــة«. وأضـــــاف  الــعــرقــيــة 
القيام بذلك بدعم من الدول الضامنة، وحتى 
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ــات الـــروســـيـــة  ــاقــ ــفــ يـــتـــواصـــل تــنــفــيــذ االتــ
ــار مــســار أســتــانــة بــشــأن  الــتــركــيــة فـــي إطــ
إنـــشـــاء مــنــاطــق »خــفــض الــتــصــعــيــد« في 
سورية. وأعلنت مصادر محلية أن طائرة 
مــروحــيــة تــركــيــة وطــائــرتــني مــروحــيــتــني 
روســـيـــتـــني حــلــقــت أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فـــوق 
مطار »منغ« العسكري ومدينة تل رفعت 
بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي شـــمـــال ســـوريـــة، 
وذلك بالتزامن مع دخول رتل من القوات 
العسكرية الروسية إلى مدينة تل رفعت 
»وحــدات  مليشيات  عليها  تسيطر  التي 

حماية الشعب« الكردية.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وذكـــرت املــصــادر لـــ
الطائرة التركية حلقت فوق مدينة الباب 
الــزمــن قبل  بريف حلب الشرقي ملــدة مــن 
الــتــوجــه نــحــو مــنــطــقــة مــديــنــة تـــل رفــعــت 
ومنطقة مــطــار »مــنــغ« شــمــال حــلــب، ولم 
يتبني ما إذا كانت هبطت الطائرة هناك 
أم ال. وأكدت املصادر وصول رتل عسكري 
روســي إلــى داخــل مدينة تــل رفعت التي 
تسيطر عليها »وحــدات حماية الشعب« 
السوري ملنظمة »حزب  الجناح  الكردية، 
املصادر  ورجحت  الكردستاني«.  العمال 
له  اتــفــاق يتم التحضير  يــكــون هــنــاك  أن 
الــتــركــي والـــروســـي، ينص  بــني الجانبني 
الكردية  املليشيات  مسلحي  إخــاء  على 
من مطار »منغ« ومدينة تل رفعت ونشر 

قوات روسية في املنطقة.
أعلنت  قد  الروسية  الدفاع  وكانت وزارة 
فـــي بـــدايـــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي عن 
الــتــوصــل التــفــاق مــن أجـــل إقــامــة منطقة 
رفعت  تــل  فــي منطقة  »خــفــض تصعيد« 
املنطقة  تشهد  إذ  الشمالي،  حلب  بريف 
مـــــعـــــارك بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر بـــــني »الـــجـــيـــش 
ــن تـــركـــيـــا،  ــ ــر« املـــــدعـــــوم مـ ــ ــحـ ــ الـــــســـــوري الـ
ــايـــة الـــشـــعـــب«  ــمـ ومـــلـــيـــشـــيـــا »وحـــــــــدات حـ
ــنـــطـــن وروســـــيـــــا. فــي  املـــدعـــومـــة مــــن واشـ

غضون ذلك، أكدت قيادة األركان التركية 
في بيان لها، أمس الجمعة، االنتهاء من 
إقــامــة أولـــى نــقــاط املــراقــبــة فــي محافظة 
إدلب في إطار اتفاق أستانة، مشيرة إلى 
أن العمل ال يزال مستمرًا في إنشاء باقي 

النقاط العسكرية.
ــان الــتــركــيــة أنـــه وفـــي إطــار  ــ وذكــــرت األركـ
ــرار  ــمــ ــتــ ــار أســـــتـــــانـــــة، وملـــــراقـــــبـــــة اســ ــ ــسـ ــ مـ
وقـــف إطــــاق الــنــار وإيـــصـــال املــســاعــدات 
اإلنـــســـانـــيـــة وإنــــشــــاء الــــشــــروط املــنــاســبــة 
لـــعـــودة املــهــجــريــن إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، بـــدأت 
الـــقـــوت املــســلــحــة الــتــركــيــة الـــتـــي ســتــقــوم 
ــأداء مــهــامــهــا فـــي إطــــار مــنــطــقــة خفض  ــ بـ
بـــإجـــراء عــمــلــيــات استكشاف  الــتــصــعــيــد، 
فـــي الــثــامــن مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
نقاط  إنشاء  بــدأت عمليات  بينما   ،2017
املراقبة في 12 أكتوبر، ليتم تشكيل أولى 
أكــتــوبــر.  نــقــاط خــفــض التصعيد فــي 13 
إلقامة  تستمر  »النشاطات  أن  وأضــافــت 
باقي مناطق خفض التصعيد، في إطار 
عليها  االتــفــاق  تم  التي  االشتباك  قواعد 
أستانة«.  اتفاق  في  الضامنة  الــدول  بني 
كما أشار البيان إلى أن »القوات املسلحة 
12 و18  بــني  الــفــتــرة  فــي  تمكنت  التركية 
أكتوبر من تحييد 45 من عناصر حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي بــيــنــهــم اثـــنـــان من 
ــرار الــقــصــف  ــمــ ــتــ ــــي ظــــل اســ الــــــقــــــادة«. وفــ
ــة، قـــتـــل 24  ــ ــوريــ ــ ــــي شــــــرق ســ ــي فـ ــ ــــروســ الــ
ــــي قـــصـــف جــــــوي روســـــــي عــلــى  ــا فـ ــيـ ــدنـ مـ
مــعــبــر الــبــاغــوز الــنــهــري وبــلــدة الشحيل 
ــرقــــي شـــمـــال  ــي ريــــــف ديــــــر الـــــــــزور الــــشــ ــ فـ
شـــرق ســـوريـــة، مــســاء الــخــمــيــس. وأســفــر 
الــقــصــف عـــن إصـــابـــة الـــعـــشـــرات بــجــروح 
ــاع حــصــيــلــة  ــ ــفــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــا يــــرجــــح ارتــ
الــقــتــلــى، إذ اســتــهــدف الــطــيــران الــحــربــي 
تجمعا للمدنيني قرب مياه الفرات خال 
محاولتهم النزوح من املدينة إلى الضفة 
الشمالية للنهر. كذلك، قتل أربعة مدنيني 
بغارة روسية على قرية املويلح في ريف 

حماة الشرقي، ليل الخميس.

أول نقطة مراقبة تركية بإدلب
قوات روسية بتل رفعت

شكك يحيى العريضي 
بكل الوعود الروسية التي 

تقطع للسوريين

لقاء بين جنراالت 
روس وشخصيات من 

المكّون المسيحي

متابعة المعارضة تحذر من مخطط إلطاحة هيئة المفاوضات وجنيف 
ومندوبو موسكو يضغطون إلشراك المكونين الكردي والمسيحي

املــوازي  الشرقي  الريف  في  تقدم قسد  تأخر 
للنهر، وذلك بسبب اتساع املساحة املوكل لها 
السيطرة عليها وكثافتها السكانية، في حني 
للنظام أســهــل، إضافة  املــوكــلــة  املــنــاطــق  تعد 
إلى أنه غالبا ما يدخل البلدات بعد انسحاب 
ــا في  عــنــاصــر داعــــش مــنــهــا«. واســـتـــدرك »أمــ
باتجاه حقل  النظامية  الــقــوات  تقدمت  حــال 
النفط  النفطي، وهــو أحــد أهــم حــقــول  العمر 
في دير الزور، والذي يبعد عن ذيبان نحو 7 
كيلومترات، يكون النظام قد نفذ رغبة داعش 
بقطع الطريق أمام قسد واألميركيني للتوجه 
إلى ريف البوكمال، إضافة إلى حرمانهم من 
حقل العمر وحقل التنك بالقرب من البوكمال، 
وهذا ما ال أعتقد أن التحالف سيقبل به. إذ 
الــنــظــام لتسليم  يمكن أن يــتــم الــضــغــط عــلــى 
مناطق شمال وشرق النهر إلى قوات سورية 
مقابل  الحسينية،  في  تم  كما  الديمقراطية، 
التحالف  إن صــح قصف  ــزور،  الــ ديــر  مدينة 
لها كما تم تناقل املعلومات، واأليــام القليلة 

املقبلة ستوضح األمور أكثر«.
أسبوع،  منذ  يقصف،  »النظام  أن  إلــى  ولفت 
 
ً
ــبـــان، الــخــالــيــة أصــا شــحــيــل والــحــوايــج وذيـ
من املدنيني ومن مقاتلي داعش، في حني لم 
يتم توثيق مقتل أي مقاتل من التنظيم منذ 
النظام  أن  أيــلــول. كما  بداية شهر سبتمبر/ 
مــنــذ أعــلــن ســيــطــرتــه عــلــى املــيــاديــن لــم يقدم 
لنا صــورًا لكثير من أحياء وشـــوارع املدينة 
الــرئــيــســيــة، وهــــو كــثــيــرًا مـــا يــعــلــن الــســيــطــرة 
خلو   

ً
مستغا يصلها،  أن  قبل  مناطق  على 

أن »يكون  املناطق من املدنيني«. ورجــح  تلك 
مـــا تبقى  الــنــظــام  يــخــطــط لتسليم  الــتــنــظــيــم 
ــر الـــــــزور قـــاطـــعـــا الـــطـــريـــق عــلــى  ــ ــــف ديـ مــــن ريـ
البادية  إلــى  واالنسحاب  واألميركيني،  قسد 
السورية، خصوصا منطقة الجبال التدمرية 
وســط الــصــحــراء«. وأوضـــح أن »الــبــاديــة هي 

يبدو أنه تم حسم موضوع تقاسم السيطرة، 
فــقــد أعــلــنــت »قـــســـد« رســمــيــا الــســيــطــرة على 
ــى أريــافــهــا  ــة إلــ ــافـ ــامـــل، إضـ املـــديـــنـــة بــشــكــل كـ
شرق  الواقعة  والشمالي،  والشرقي  الغربي 
النظام  الــفــرات، في حني سيطر  وشمال نهر 
على الريف الجنوبي للرقة باستثناء منطقة 
ــفــــرات ومـــنـــاطـــق في  مــديــنــة الــطــبــقــة وســــد الــ
ــهـــورة واملــنــصــورة  مــحــيــطــهــمــا، تــمــتــد إلــــى الـ
وطــرف النهر املقابل ملدينة الرقة. وال توجد 
املناطق  هــذه  معلومات مؤكدة حــول مصير 
في املستقبل القريب، إن كانت ستبقى تحت 
ــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، أو  ــ ســيــطــرة »قـ
تــســلــم إلـــى الــنــظــام بــمــا أنــهــا جــنــوب الــنــهــر. 
»داعـــش«  تنظيم  سيطرة  مناطق  وتنحصر 
الـــيـــوم شـــرق نــهــر الــخــابــور ونــاحــيــة مــركــدة 
وصواًل إلى الحدود السورية العراقية، وهي 
ــن مــحــافــظــة  الــــزاويــــة الــشــرقــيــة الــجــنــوبــيــة مـ
الـــحـــســـكـــة. كـــمـــا تــمــتــد ســيــطــرتــه فــــي الـــريـــف 
الشرقي لدير الزور املاصق لريف الحسكة، 
ــواًل إلـــى الــبــوكــمــال،  ــ فـــي شـــرق الــخــابــور وصـ
إضــافــة إلـــى مــثــلــث الــتــقــاء نــهــر الــخــابــور مع 
نهر الفرات، جنوب شرق خشام، على الضفة 
ــرات. كــمــا يسيطر  ــفـ ــلـ لـ الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
ــزء مــــن الــــريــــف الــجــنــوبــي  ــ الــتــنــظــيــم عـــلـــى جـ
ــزور، واملــمــتــد مـــن جــنــوب الــبــوكــمــال  ــ لــديــر الــ
وصــــواًل إلـــى املــحــطــة الــثــانــيــة، إلـــى هريبشة 
دير  السخنة  طريق  على  والشولة  وكباجب 
السخنة  إلى حميمة ومحيط  الــزور، متابعا 
والــطــيــبــة وقــصــر الــحــيــرة الــشــرقــي فـــي ريــف 
البادية  عمق  تشكل  والــتــي  الشرقي،  حمص 
السورية. وال يــزال »داعــش« يحتفظ ببعض 
كــانــت مــحــاصــرة وليست  لـــه، وإن  الــجــيــوب 
ذات مــســاحــة جــغــرافــيــة مــؤثــرة، فــي عـــدد من 
ــة إلـــى  ــافــ ــــف عـــقـــيـــربـــات، إضــ الـــبـــلـــدات فــــي ريـ
جيب صغير في مناطق املعارضة، في ريف 

والعيش  القتال  يتقن  حيث  التنظيم،  ملعب 
فــيــهــا، خــصــوصــا أنـــه جـــاء منها فــي األصـــل، 
العديد من الضربات  أن يوجه  ومنها يمكن 
خصوصا  بسهولة،  املناطق  مــن  العديد  فــي 
ــزور بعد  أنــه كسر أخــيــرًا حــصــاره فــي ديــر الـ
أن أعــاد سيطرته على منطقة الوعر وسرية 
العراقية، جراء  السورية  الحدود  الوعر على 
إلــى نقاط املليشيات  إرســالــه عــدة مفخخات 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام واملـــتـــمـــركـــزة فـــي املــنــطــقــة. 
ــاورة لـــريـــف الــبــوكــمــال  ــجــ ــر املــ وتــعــتــبــر الـــوعـ

بوابة البادية بالنسبة إلى التنظيم«.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، 
أن نحو 92.6 في املائة من األراضي السورية 
قـــد تـــحـــررت مـــن مــســلــحــي تــنــظــيــم »داعـــــش«. 
الروسية  القوات  أن  وفي تصريح مبطن عن 
الدفاع  لجنة  رئيس  أعلن  تغادر سورية،  لن 
النيابية في مجلس الدوما، الجنرال فاديمير 
شــــامــــانــــوف، أنـــــه »بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــات 
في سورية، ستكون هناك حاجة  العسكرية 
إلـــى شــن عــمــلــيــات خــاصــة قــد تستمر لفترة 
طويلة، مــن أجــل تطهير هــذا البلد مــن فلول 
حلق  منهم  الكثيرون  سيحاول  اإلرهــابــيــني. 
لــحــاهــم، كــثــيــرون ســيــحــاولــون االنــضــواء في 
اإلدارة، وكثيرون أيضا سيحاولون التغلغل 
داخل هيئات الحكم الذاتي املحلي. ومكافحة 
هــذه املــحــاوالت عملية طــويــلــة«. وفــي الــرقــة، 

نقاط  وعــدة  القريتني  وبــلــدة  الشرقي،  حماة 
وجيب  الشرقي،  حمص  بريف  محيطها  في 
صغير أيــضــا فــي جــنــوب الــعــاصــمــة دمــشــق، 
إضافة إلى منطقة وادي اليرموك في أقصى 

الجنوب السوري.
ورأى مصدر معارض، طلب عدم الكشف عن 
هويته، أن »تقاسم تركة داعــش قد ينسحب 
السياسية وإعــادة  القضايا  العديد من  على 
اإلعــمــار، إذ ستكون كــل مــن روســيــا وأميركا 
وصــيــتــني عــلــى تنظيم شـــؤون تــلــك املــنــاطــق، 
إداريا ومدنيا، عبر املجالس املحلية املشكلة 
فيها، كما ستكون لكل منهما الحصة األكبر 
ــار تــلــك املـــنـــاطـــق واســتــثــمــار  ــمـ فـــي إعــــــادة إعـ
ــــان  ــن إعـ ــ ــا مـ ــ ــحـ ــ ــا، وهــــــــذا بــــــدا واضـ ــ ــهـ ــ ــرواتـ ــ ثـ
الــخــدمــات إلى  األمــيــركــيــني تصديهم إلعـــادة 
مــديــنــة الـــرقـــة، والـــحـــديـــث عـــن دور ســعــودي 
التي  واللقاءات  إعمارها،  إعــادة  في  رئيسي 
ــة في  ــرقـ ــدنـــي ملــديــنــة الـ ــع املــجــلــس املـ تــمــت مـ
بـــلـــدة عـــني عــيــســى مـــع مــســؤولــني أمــيــركــيــني 
وســعــوديــني فــي الــســيــاق ذاتـــــه«. وقــــال »هــذا 
ليس ببعيد عن بدء الــروس استثمار بعض 
لسيطرتهم،  الخاضعة  الــبــاديــة  فــي  الحقول 
بــإعــادة  للبدء  النظام  مــع  اتفاقيات  وتوقيع 
ــمــــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وبـــالـــطـــبـــع حــصــة  إعــ
إيــــــران والـــصـــني ظـــاهـــرة كـــذلـــك، بـــالـــرغـــم من 
تــصــريــحــات الـــغـــرب حــــول ربــــط مــلــف إعــــادة 
اإلعـــمـــار بـــالـــوصـــول إلــــى حـــل ســـيـــاســـي«. إال 
الــحــل السياسي  املــصــدر رأى أن »مــســألــة  أن 
ســـتـــأتـــي تـــبـــاعـــا بــحــســب الـــتـــصـــور الـــروســـي 
األميركي، خصوصا أن األخير صرح بأن ما 
النظر  داعـــش بغض  على  القضاء  هــو  يهمه 
أن  يظهر  وهــنــا  العملية.  مــن ستتم  يــد  على 
الــحــل السياسي مــؤجــل إلــى مــا بعد داعــش، 
إال أن الدول املنخرطة في الحرب السورية قد 

استنزفت وتستعجل جني أرباح الحرب«.

بدأت أميركا 
وروسيا قطف 

ثمار أرباح الحرب 
السورية، عبر توزيع 

تركة تنظيم 
»داعش« بين 

النظام السوري 
و»قوات سورية 
الديمقراطية«، 

وتقسيم المناطق 
التي كان يسيطر 

عليها على 
حلفائهما، من 

السعودية وإيران، 
وحتى الصين

سباق على تركة داعش في  سورية قضية

تقاسم حصص إعادة اإلعمار ومسألة 
الحل السياسي ستأتي تباعًا

توقع دور سعودي رئيسي في إعادة إعمار الرقة )بولنت كيليس/فرانس برس(

ريان محمد

يـــبـــدو أن مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعـــــــش« تــســيــر، 
حتى اآلن، كما هو متفاهم عليه بني الاعبني 
الـــســـوري، إذ  الــدولــيــني الرئيسيني فــي املــلــف 
ــرات،  ــفـ ــنـــوب نــهــر الـ يــتــقــدم الـــنـــظـــام غــــرب وجـ
مدعوما من املليشيات املوالية، بالتزامن مع 
تــقــدم »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 
و»مجلس دير الزور العسكري« شرق وشمال 
نهر الفرات، بدعم من التحالف الدولي ملحاربة 
»داعـــــش«، وإن وقــعــت بــعــض الــخــروقــات من 
ــوات الــنــظــام، إال أنــهــا ال تــعــتــبــر خــرقــا  قــبــل قــ

للتفاهمات املترجمة على األرض.
الرقة  على  سيطرتها  »قــســد«  أعلنت  وفيما 
بالكامل، قــال ابــن ديــر الـــزور، اإلعــامــي علي 
الــجــديــد«، إن  خليل، فــي حديث مــع »العربي 
»قسد سيطرت على كامل الريف الغربي لدير 
الـــزور، وهــي الــيــوم على مــشــارف مدينة دير 
الزور، وقد توغلت في الريف الشرقي للدير، 
وسيطرت على بلدات رويشد وشهيل وعناد، 
ووصلت إلى ناحية الصور الواقعة على نهر 
الـــخـــابـــور، لــتــعــود وتــتــجــه شـــمـــااًل بــمــحــاذاة 
النهر باتجاه ناحية مركدة التي ال يفصلها 
عنها أكــثــر مــن كيلومتر واحــــد«. ولــفــت إلــى 
ــن املـــرجـــح أن تــكــون قــســد تــهــدف إلــى  ــه »مـ أنـ
السيطرة على الريف الشرقي املاصق لريف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي، قــبــل أن تــتــوجــه جنوب 
الـــصـــور بــاتــجــاه نــاحــيــة الــبــصــيــرة، ومـــن ثم 
متابعة الــتــقــدم بــاتــجــاه ريـــف الــبــوكــمــال في 

مناطق شمال شرق نهر الفرات«.
الــفــرات،  لنهر  الــنــظــام  »قــطــع  أن  ورأى خليل 
ووصــولــه إلــى ناحية ذيــبــان وبعض النقاط 
املحيطة بها، ال يعد خرقا كبيرًا للتفاهمات 
ــار  ــد يـــكـــون فـــي إطـ الـــروســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة، وقــ
تحصني مواقعه في مدينة امليادين، في ظل 

روسيا أعلنت تحرير 
نحو 92.6% من األراضي 

من »داعش«
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لو دريان: جرائم باتاكالن 
لم تمر من دون عقاب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان 
ــــف لــــو دريـــــــان )الــــــصــــــورة(، أمـــس  إيـ
الــجــمــعــة، تــعــلــيــقــا عــلــى »االنــتــصــار 
الــجــاري« على تنظيم »داعـــش« في 
الرقة السورية، أن »جرائم باتاكان 
فــي 13 نوفمبر/  )اعــتــداءات فرنسا 
تشرين الثاني 2015(، لم تمر من دون 
عقاب«. وأضاف »الجميع يعرف أن 
من الرقة صدرت األوامر والقرارات، 
ومنها قدم منفذو االعــتــداءات التي 

حصلت في فرنسا«.
)فرانس برس(

مصر: مقتل ضابط  في 
اشتباكات مع مسلّحين

ـــــــتـــــــل ضـــــــابـــــــط شـــــــرطـــــــة مـــــصـــــري، 
ُ
ق

وأصــيــب آخــــرون بــإصــابــات خــطــرة، 
ــــت بـــــني قــــوة  ــعـ ــ فـــــي اشــــتــــبــــاكــــات وقـ
بمنطقة  املسلحني  مــن  وعــدد  أمنية 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــجـــيـــزة،  الــــــواحــــــات فـ
أمــــس الــجــمــعــة، بــحــســب مـــا أفــــادت 
بـــه مـــصـــادر أمـــنـــيـــة. وذكــــــرت وزارة 
الداخلية، في بيان مقتضب لها، أن 
األمنية  لألجهزة  وردت  »معلومات 
تــفــيــد بــاخــتــبــاء عــــدد مـــن الــعــنــاصــر 
الواحات  منطقة  بصحراء  املسلحة 
بــالــجــيــزة، وفــــور تــوجــه قـــوة أمنية 
لــلــقــبــض عــلــى املــشــتــبــه بــهــم وقــعــت 
اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط، 

وإصابة آخرين«.
)العربي الجديد(

اليمن: وزير في حكومة 
االنقالب يقترح إرسال 
الطالب إلى الجبهات

في  والرياضة  الشباب  وزيــر  اقترح 
حـــكـــومـــة الـــحـــوثـــيـــني غـــيـــر املــعــتــرف 
بها دولــيــا فــي صــنــعــاء، حسن زيــد، 
الــدراســة ملدة  أمــس الجمعة، تعليق 
ــام وإرســــــــال الــــطــــاب واألســــاتــــذة  ــ عـ
إلــى جبهات القتال مــن أجــل »حسم 
املــعــركــة«. وكــتــب زيــد على صفحته 
فـــي مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، أنــــه »مــــاذا 
ــة لـــعـــام وتــوجــه  ــدراســ لـــو تــوقــفــت الــ
الـــشـــبـــاب كــلــهــم ومــعــهــم أســاتــذتــهــم 
لـــلـــتـــجـــنـــيـــد؟ ألـــــــن نـــتـــمـــكـــن مـــــن رفــــد 
ونــحــســم  اآلالف  بــمــئــات  الــجــبــهــات 

املعركة؟«.
)فرانس برس(

... ومقتل 5 من 
»القاعدة« بغارة أميركية

ــاعـــدة« فـــي الــيــمــن،  ــقـ أكــــد تــنــظــيــم »الـ
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل خــمــســة مــن 
عناصره، بينهم قيادي، جراء غارة 
لـــطـــائـــرة أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون طـــيـــار. 
وأوضح التنظيم في بيان مقتضب 
على اإلنــتــرنــت، أن »الــغــارة حصلت 
فـــي مـــديـــريـــة الــصــومــعــة بــمــحــافــظــة 
الــــبــــيــــضــــاء، وســـــــط الــــيــــمــــن، مـــســـاء 
الخميس، ونتج عنها مقتل خمسة 
من عناصر التنظيم«. وفي محافظة 
ــنــــت مـــــصـــــادر تـــابـــعـــة  ــلــ صـــــعـــــدة، أعــ
لــجــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــني(، 
أن خــمــســة مــدنــيــني قــتــلــوا وأصــيــب 
مثلهم، جــراء غــارات للتحالف الذي 

تقوده السعودية واإلمارات. 
)العربي الجديد(

جنوب السودان: والدة 
تحالف معارض ومقتل 

قائد عسكري
أعــلــنــت ســـت مــجــمــوعــات مــعــارضــة 
بــجــنــوب الــــســــودان، أمــــس الــجــمــعــة، 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي جـــديـــد، 
الــجــهــود السياسية  بــهــدف تــوحــيــد 
والــــعــــســــكــــريــــة ووقــــــــف املــــواجــــهــــات 
التحالف  قــوى  جميع  بــني  املسلحة 
الجديد. وجاء اإلعان عن التحالف 
ــد الــــــذي يــحــمــل اســـــم »قــــوى  ــديـ الـــجـ
الـــســـودان«، بعد  املــعــارضــة بجنوب 
ــا الـــعـــاصـــمـــة  ــاعــــات شـــهـــدتـــهـ ــمــ ــتــ اجــ
في  مكوناته.  بــني  نــيــروبــي  الكينية 
سياق آخر، قال متحدث باسم جيش 
الـــــســـــودان إن »الــلــفــتــنــانــت  جـــنـــوب 
كان  الــذي  أكيتشاك،  لوكا  كولونيل 
لــدوره في هجوم  الجيش  يحتجزه 

على عمال إغاثة، عثر عليه ميتا«.
)األناضول، رويترز(

توقعات بمشاركة 1200 شخص في مؤتمر حميميم )بول غيبتو/ فرانس برس(

خالل عملية انتشار القوات التركية بإدلب يوم األربعاء )سيم جينكو/األناضول(
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عشرات القتلى بتفجير 
انتحاري في كابول

فــّجــر انــتــحــاري نفسه داخـــل مسجد 
أمس  كــابــول،  فــي  الشيعية  للطائفة 
الــجــمــعــة، بــحــســب مــا أعــلــن مــســؤول 
انتشال  أفــغــانــي، متحدثا عــن  أمــنــي 
30 جثة على األقل، ومتوقعا ارتفاع 

العدد النهائي للضحايا. 
من جهة ثانية، أعلن تنظيم »جماعة 
األحــــــرار« الــبــاكــســتــانــيــة، الــخــمــيــس، 
وفاة زعيمه »الخراساني«، املعروف 
بإصابة  متأثرًا  الولي«،  »عبد  باسم 
تـــعـــرض لـــهـــا مــطــلــع األســـــبـــــوع، مــن 
جـــــّراء غــــارة أمــيــركــيــة قـــرب الــحــدود 

الباكستانية في أفغانستان.
)رويترز، األناضول(

بارلي تحّذر من االنسحاب 
من االتفاق النووي

أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة، 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ ــارلـــي )الـ فـــلـــورنـــس بـ
الجمعة، أن بادها ترغب في التحرك 
إيــــران للصواريخ  ملــواجــهــة بــرنــامــج 
وســلــوكــهــا »املــــزعــــزع لـــاســـتـــقـــرار«، 
ــاء االتــــفــــاق  ــ ــغـ ــ إلـ لـــكـــنـــهـــا تـــعـــتـــقـــد أن 
املــبــرم عــام 2015 سيساعد  الــنــووي 
باتجاه  خطوة  وسيمثل  املتشددين 
الــحــرب، وذلـــك فــي كلمة لــهــا بمركز 

أبحاث في واشنطن.
)رويترز(

أوباما وبوش وكيري 
ينتقدون ترامب

انــتــقــد الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، 
باراك أوباما، في خطاب أمام تجمع 
انــتــخــابــي لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
نــيــوجــيــرســي، يــــوم الــخــمــيــس، أداء 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
ومــــا اعـــتـــبـــره »ســـيـــاســـات االنــقــســام 
الــقــديــمــة« فـــي أمــيــركــا. بـــــدوره، نـــّدد 
الرئيس األسبق جورج بوش االبن، 
العرق  بتفوق  واالعتقاد  بالتعصب 
األبيض، داعيا إلى العودة إلى القيم 
الديمقراطية، وذلك في خطاب نادر 
ــر  ــسِّ

ُ
يـــوم الــخــمــيــس فـــي نـــيـــويـــورك، ف

عــلــى أنـــه تــنــديــد بــســيــاســات تــرامــب. 
كذلك اعتبر وزير الخارجية السابق 
جــــون كـــيـــري، أن تـــرامـــب ســبــب جــوًا 
ــرًا مــــن »ســــيــــاســــات الـــفـــوضـــى«  ــدمــ مــ

بتغريداته.
)رويترز(

واشنطن قلقة 
من بيونغ يانغ

ــبـــارات  ــة االســـتـــخـ ــالــ أعـــلـــن مـــديـــر وكــ
املـــركـــزيـــة األمــيــركــيــة )ســــي آي إيــــه(، 
ــــوم الــخــمــيــس أن  ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، يـ مـ
بـــــــاده يـــجـــب أن تـــتـــصـــرف كـــمـــا لــو 
أن الــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي »على 
وشك« الحصول على صاروخ نووي 
ــداف أمــيــركــيــة،  ــ قــــادر عــلــى ضـــرب أهـ
الروسي،  الخارجية  فيما دعا وزيــر 
القوى  )الــصــورة(،  سيرغي الفـــروف 
لاصطفاف  الجمعة،  أمس  العاملية، 
وراء خارطة طريق روسية -صينية 
تــهــدف إلــى إيــجــاد حــل ألزمـــة كوريا 

الشمالية.
)رويترز، فرانس برس(

مفاوضات بريكسيت: 
حسم المسائل الخالفية 

مؤجل
نجحت بريطانيا، أمس الجمعة، في 
فـــرض مــوقــفــهــا بــعــد خــمــس جـــوالت 
مــن املــفــاوضــات حـــول خــروجــهــا من 
القادة  ــي، إذ أعطى  االتــحــاد األوروبــ
ــي إطــــــــار اجـــتـــمـــاع  ــ األوروبـــــــــيـــــــــون، فـ
الـــقـــمـــة األوروبـــــيـــــة املـــخـــصـــص ملــلــف 
»بـــريـــكـــســـيـــت«، »الــــضــــوء األخـــضـــر« 
لــإلعــداد ملــفــاوضــات تــجــاريــة تنظيم 
العاقات مع لندن بعد الخروج من 
االتــــحــــاد، فـــي حـــني لـــم يــتــم تحقيق 
»تقدم كاٍف« في ما يخص مقترحات 
لــتــســويــة حـــقـــوق مــواطــنــي االتـــحـــاد 
ــحــــدود الــجــديــدة  فـــي بــريــطــانــيــا والــ
مع أيرلندا وفاتورة االنسحاب. لكن 
ــادة تـــركـــوا الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــام  ــقـ الـ
التوصل التفاق في ديسمبر/ كانون 

األول.
)العربي الجديد، رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــّر بــــه الـــنـــظـــام املــــصــــري فــي  ــمـ ــــرج يـ ــٌع حـ ــ وضــ
ــــذي يــهــدد  ــيـــوبـــي، الـ مــلــف ســـد الــنــهــضــة اإلثـ
حصة مصر من مياه نهر النيل املقدرة بـ55 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، مــع اقــتــراب أديـــس أبــابــا 
من االنتهاء من بناء السد، وبــدء ملء خزان 
متر مكعب  مليار   74 الـــذي يستوعب  الــســد 
من املياه. وأجمعت مصادر سياسية وفنية 
على أن خــيــارات الــقــاهــرة لحل األزمـــة باتت 
 لـــم تــكــن مــنــعــدمــة بحسب 

ْ
قــلــيــلــة لــلــغــايــة إن

ــلـــف فــــي وزارة  دبـــلـــومـــاســـي مــطــلــع عـــلـــى املـ
ــال الــدبــلــومــاســي  ــ ــة. وقــ ــريـ الـــخـــارجـــيـــة املـــصـ

تونس ـ أمينة الزياني

ال تــزال املــعــارضــة التونسية تــعــّول على عدم 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، الـــبـــاجـــي قــائــد  تـــوقـــيـــع رئـ
الـــســـبـــســـي، عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون املــصــالــحــة 
بعدما  البرملان،  إلــى  ورده  اإلداري  املجال  في 
ملراقبة  الوقتية  »الهيئة  طــرف  من  إليه  أحيل 
األصــوات  تعادل  بسبب  القوانني«،  دستورية 
داخــلــهــا )ثـــاثـــة مــقــابــل ثـــاثـــة( خــــال جلسة 

التصويت على هذا املشروع.
وأعلنت الهيئة أن سبب تساوي التصويت بني 
أعضائها، يعود إلى خلل في القانون املتعلق 
يتم تصحيحه  لم  إذ  بتكوينها وبهيكليتها، 
من قبل البرملان، كما لم يتم تداركه في تركيبة 
املحكمة الدستورية املقبلة. وقال الكاتب العام 
إعامية،  لــقــاءات  فــي  بــن عمر،  للهيئة، حيدر 

القاهرة ـ العربي الجديد

على غرار تمرير تعديات قوانني الصحافة، 
والسلطة القضائية، من دون رضى الجهات 
املــصــري  الــنــواب  مجلس  يتجه  لــهــا،  املمثلة 
ــاة،  ــامــ ــحــ ــديــــات قـــــانـــــون املــ ــعــ نـــحـــو إقـــــــــرار تــ
وهــدان،  سليمان  املجلس،  وكيل  مــن  املقدمة 
الــرغــم من  نــائــبــا، على  مــدعــومــة بتواقيع 70 
البالغ  الواسعة لدى املحامني،  الرفض  حالة 
عددهم 600 ألف محام، لتطرقها إلى شروط 

الترشح على مناصب النقابة.
ــامــــون فــي  ــيــــاق، اســـتـــنـــد املــــحــ فــــي هـــــذا الــــســ
ــــى أن وهـــــــدان غــيــر  رفـــضـــهـــم الـــتـــعـــديـــات إلـ
حاصل على مؤهل عال )خريج معهد فني 
تــجــاري(، ولــيــس لــه أي اهــتــمــامــات بشؤون 
محاميا،  نائبا   60 يــوجــد  بينما  املــحــامــني، 
هم األولى بإعداد قانونهم، عاوة على تقدم 
عــاشــور، بمشروع  املــحــامــني، ســامــح  نقيب 
مــــن دون  ــام 2016،  ــ عـ فــــي  لـــلـــبـــرملـــان  ــابـــق  سـ

مناقشته إلى اآلن.
في مصر  للمحامني  العامة  النقابة  وأعلنت 
عـــن شـــروعـــهـــا فـــي إعــــــداد مـــشـــروع مــتــكــامــل 
باللجنة  مــطــلــعــا  مـــصـــدرًا  أن  إال  لــلــمــحــامــاة، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــبــــرملــــان قـــــال لـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الــ
الـــجـــديـــد« إن »الــلــجــنــة لـــن تــنــتــظــر مــشــروع 
الــنــقــابــة، وســتــطــرح تــعــديــات وهـــــدان على 
جدول أعمالها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 
املقبل، تمهيدًا إلقرارها، بصفة نهائية، خال 

شهرين على األكثر«.
ــاف املـــصـــدر أن »اعـــتـــراضـــات املــحــامــني  ــ وأضـ
عــلــى الـــتـــعـــديـــات املـــطـــروحـــة ســتــكــون محل 
مــن ممثلي  عـــددا  اللجنة  إذ ستدعو  نــقــاش، 
مجلس الــنــقــابــة، إلبــــداء رأيــهــم فــي نصوص 
املواد قبل إقرارها«، معتبرًا أن »حالة الرفض 
لـــتـــعـــديـــات وهـــــــــدان، الـــتـــي يــتــبــنــاهــا نــقــيــب 
املحامني، ال تلقى إجماعا بني أعضاء مجلس 

النقابة، والجمعية العمومية للمحامني«.
وكشف املــصــدر عــن »تــواصــل رئيس اللجنة 
ــائـــب بـــهـــاء أبـــــو شـــقـــة، مــع  ــنـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الـ

»العربي الجديد« إن »إثيوبيا اتبعت منذ  لـ
الــبــدايــة مــنــهــج املـــراوغـــة والـــتـــفـــاوض كثيرًا 
مــع اســتــمــرار الــبــنــاء، فــي حــني كـــان الجانب 
املصري يتبع نظام املسكنات، واإلقدام على 
خطوات من باب االستعراض اإلعامي فقط، 
وأبرز دليل على ذلك هو توقيع الرئيس عبد 
الفتاح السيسي على اتفاق املبادئ«. وتابع 
أن »الهّم األساسي للسيسي في تلك املرحلة 
كـــان تــقــديــم نــفــســه عــلــى أنـــه املــنــقــذ مـــن دون 
الــخــطــوة تضعف  بــأن هــذه  أن يفكر للحظة 
أبرزها  كــان  والتي  املصرية،  الضغط  أوراق 
عدم منح إثيوبيا اعترافا مصريا يسمح لها 

بجلب تمويل دولي« ملشروع السد.
املوقف املصري الحرج عّبر عنه وزير الري، 
محمد عبد املعطي، خــال كلمته في جلسة 
اجــتــمــاع وزراء املـــيـــاه إلثــيــوبــيــا والـــســـودان 
ومصر، يوم األربعاء املاضي في أديس أبابا، 
تخللته زيارة ملوقع السد. وقال عبد املعطي 
»هـــذه الـــزيـــارة أعطتنا )ملــحــة عـــن( تــطــورات 
الــعــمــل عــلــى األرض فـــي مــوقــع الـــســـد، وهــو 
إلــى تحرك عاجل من أجل  ما أظهر الحاجة 

إنهاء املناقشات«. 
مع  فــي حديث  مــصــري،  دبلوماسي  واعتبر 
»العربي الجديد«، أن 99 في املائة من أوراق 
الــضــغــط الــتــي كــانــت بــيــد الـــقـــاهـــرة فقدتها  
الـــعـــلـــم بـــأن  ــع  ــلــــف، مــ املــ بــســبــب ســـــوء إدارة 

لتعديل قانون  لم يتحركوا  البرملان  نــواب  إن 
فيه.   

ً
خلا هناك  أن  يعلمون  أنهم  مــع  الهيئة 

وشــــرح أن الــقــانــون يــنــص عــلــى تــركــيــبــة ذات 
ــــي، ال يــكــون لــرئــيــســهــا رأي حــاســم  عـــدد زوجـ
ومــرّجــح لــصــالــح قـــرار مـــا، وهـــو مــا يجعلها، 
كلما وصــلــت إلـــى الــتــســاوي، تحيل املــشــروع 
من  الجمهورية  رئيس  إلــى  أمامها  املعروض 

أجل التقرير بشأن توقيعه أو رده.
»مانيش مسامح«  مــن حملة  ناشطون  وكــان 
األعلى  املجلس  إلــى  قد نشروا وثائق نسبت 
للقضاء، تتضمن رده على االستشارة املوجهة 
التونسي حول  الــبــرملــان  إليه مــن قبل رئــاســة 
مــشــروع قــانــون املــصــالــحــة، قــبــيــل التصويت 
عــلــيــه فـــي الــجــلــســة الـــعـــامـــة الــشــهــر املـــاضـــي، 
ــــروع.  ــــشـ ــدم دســــتــــوريــــة املـ ــعــ ــــي قـــضـــت بــ ــتـ ــ والـ
الصغير،  ــام  وسـ بالحملة،  الــنــاشــط  وأوضــــح 

بعض أعضاء مجلس النقابة، من الرافضني 
لترشح عاشور مجددًا على منصب النقيب، 
ــة كــبــيــرة بــمــا يــخــص طــرح  ــهـــم مـــرونـ وإبـــدائـ
التعديات، والحضور إلى البرملان لحسم أي 
ملشروع  التصدي  مــع  حولها،  خافية  نقاط 
الــقــانــون املــقــدم مــن النقيب الــحــالــي، ويهدف 

لخدمة مصالحه«.
ودأبــت األجهزة املوالية للنظام الحاكم على 
إعداد مشاريع القوانني، وتمريرها من خال 

بعض النواب.
واتــهــم عــاشــور، وهـــدان، بأنه »تــرك مشكات 
ارتفاع  الشعب املصري من  دائرته، ومعاناة 
 لــلــقــانــون مـــن دون 

ً
ــار، وطــــرح تــعــديــا ــعـ األسـ

التشاور مع العاملني باملهنة، أو مع النقابة 
ــــي مـــحـــافـــظـــة بــــورســــعــــيــــد، الـــتـــي  ــة فـ ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
يمثلها، أو النقابة العامة بالقاهرة، وهو ما 
قانون  بتعديل  مقبول  غير  استخفافا  يمثل 

املحاماة«.
وقــــــال عــــاشــــور فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
ــرار عــلــى تــمــريــر تــعــديــات وهـــدان  ــ إن »اإلصــ
العدوانية تجاه  الظنون حول دوافعه  يؤكد 
ــامـــني، ونـــقـــابـــتـــهـــم«، الفـــتـــا إلــــى إرســـالـــه  املـــحـ
مــشــروعــا مـــوازيـــا إلــــى عــــدد كــبــيــر مـــن نـــواب 
املحامني«،  جــمــوع  بتأييد  »يحظى  الــبــرملــان 
وهو ما استنكره عضو مجلس النقابة، أبو 

السنوية  مــصــر  حــصــة  عــلــى  للسد  السلبية 
مليار متر   74 إذ سيحجز خلفه  املــيــاه،  مــن 
مــكــعــب، فـــي وقـــت تــســعــى فــيــه إثــيــوبــيــا ملــلء 
السد خال أقصر فترة ممكنة بحيث تتراوح 
بــني 3 إلــى خمس ســنــوات، فــي حــني تتمسك 

 على عدم توقيع 
ً
أطياف املعارضة تعلق أما

السبسي على املشروع وعدم إحالته بالتالي 
للنشر فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة لــيــدخــل حيز 
»الجبهة الشعبية«،  التنفيذ. وقال القيادي بـ
»العربي الجديد«،  نزار عمامي، في حديث لـ
إن »الجبهة تدعو مؤسسة الرئاسة إلى عدم 
وال  التونسيني  يقسم  قــانــون  على  التوقيع 
بعدما  الدستورية  بعدم  ومشوب  يوحدهم 
عــجــزت الــهــيــئــة الــوقــتــيــة ملــراقــبــة دســتــوريــة 
القوانني، عن البت فيه نتيجة الضغط عليها 

واختراقها«.
ــتــــال فـــي قــانــون  ــم يــنــف عــمــامــي أن »االخــ ولــ
ــتـــي نــــص عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا املــجــلــس  الــهــيــئــة الـ
التأسيسي، وفي قانون املحكمة الدستورية«، 
معتبرًا أن هذا الخلل يؤثر على عمل الهيئة، 
ــن املــــفــــروض أن يــكــون  ــ ــه »مـ ــ ــى أنـ ــ ــيـــرًا إلـ ومـــشـ

التعديات على »عدم التحقيق مع املحامي، 
حـــال تــقــديــم رئــيــس الــجــلــســة مـــذكـــرة بشأنه 
أو بسببه  إذا وقــع منه  الــعــامــة،  النيابة  إلــى 
يستدعي  أمــر  أي  أو  الجلسة،  بنظام  إخـــال 
محاسبته نقابيا أو جنائيا، إال بعد استام 
النقابة الفرعية املختصة اإلخطار، وبحضور 
مــن يمثلها أثــنــاء الــتــحــقــيــق، وتــنــطــبــق هــذه 
أمــام جهات  الحاالت  الضمانات على جميع 

االستدالل والتحقيق«.
كما استحدثت مادة نّصت على »عدم جواز 
مــعــامــلــة املــحــامــاة كــمــهــنــة تــجــاريــة غرضها 
ــارك الــســلــطــة  ــرة تـــشـ ــا مــهــنــة حــ ــهـ الــــربــــح، وأنـ
تأكيد  وفـــي  الــعــدالــة،  تحقيق  فــي  القضائية 
سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق 
املواطنني، وحريتهم، وعليه ال تطبق ضريبة 
باملادة  املحاماة  أعمال  على  ضافة 

ُ
امل القيمة 

رقم 3 من القانون رقم 17 لسنة 1983«.
التشريعية،  اللجنة  قالت عضو  من جهتها، 
»اقــتــراح مشاريع  إن  نــاشــد،  النائبة ســـوزي 
ــوانــــني هــــو اخــــتــــصــــاص دســـــتـــــوري لــكــل  ــقــ الــ
عضو في البرملان«، مشيرة إلى أن »مناقشة 
الــلــجــنــة تــعــديــات وهــــدان كــمــشــروع أصــلــي، 
وإحالته  الائحية،  الــشــروط  الستيفائه  هــو 
مـــن قــبــل رئـــيـــس املــجــلــس لــلــجــنــة املــخــتــصــة، 
خاف مشروع عاشور، الذي لم يحال رسميا 
املقدمة  للجنة، من دون تجاهل لاقتراحات 
من املحامني أو نقيبهم«. وأشارت في حديٍث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى رفـــض »مـــصـــادرة  لـــ
حقوق النواب في التقدم بمشاريع القوانني، 
واســتــمــرار حــالــة الــهــجــوم مــن عــاشــور تجاه 
وهدان، استنادًا إلى عدم دراسته القانون، أو 

ارتباطه باملحامني«.
ووهـــــدان عــضــو ســابــق فـــي الـــحـــزب الــوطــنــي 
املخلوع،  الرئيس  عهد  إبــان  الحاكم  املنحل، 
حسني مــبــارك، وانــضــم إلــى حــزب الــوفــد في 
ــنّي مـــســـاعـــدًا لــرئــيــس  ــ ــ ــام 2014، وُع ــر عــ ــ أواخــ
ــاز بــمــقــعــده  ــ ــــدوي، ثــــم فـ ــبـ ــ الــــحــــزب، الـــســـيـــد الـ
الــنــيــابــي عـــن دائــــــرة جـــنـــوب بـــورســـعـــيـــد، ثم 
بــمــقــعــد الـــوكـــيـــل الـــثـــانـــي لــلــبــرملــان بـــفـــارق 4 
أصوات عن عضو ائتاف »دعم مصر«، عاء 

عبد املنعم.
ورفــض البرملان طلبا قضائيا بــاإلذن برفع 
يناير/  فــي  وهـــدان،  عــن  النيابية  الحصانة 
كــانــون الــثــانــي املــاضــي، للتحقيق مــعــه في 
قضية نصب، متهم فيها مع شقيقه حسن 
)مــســجــل خــطــر/ فــئــة ج(، وثـــالـــث مــســجــون 
حاليا )مسجل خطر/ فئة أ(، في واقعة بيع 
الـــدولـــة بمساحة  أمــــاك  تــتــبــع  قــطــعــة أرض 
ــا، واالدعـــــــــــاء بــمــلــكــيــتــهــا لـــهـــم مــن  ــ ــدانـ ــ 60 فـ
خــــال جــمــعــيــة تــدعــى »أم خــلــف الــبــحــريــة« 

بمستندات ُمزورة.

ع في مارس/آذار 2015، على ما 
ّ
السيسي وق

يعرف باتفاق املبادئ في الخرطوم، واملكون 
مــن 10 بنود مــع كــل مــن الرئيس السوداني 
عمر البشير ورئيس الوزراء اإلثيوبي مريام 
ديــســالــني. وتــخــشــى الــقــاهــرة مــن الــتــأثــيــرات 

الوثيقة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي 
الداخلية للمجلس األعلى للقضاء نصت على 
أن مشروع قانون املصالحة في املجال اإلداري 
ومسار  التونسي  الدستور  بوضوح  يخالف 
وبنّي  بالدستور.  املحصن  االنتقالية  العدالة 
أبـــرز موقفا  للقضاء  األعــلــى  املجلس  قـــرار  أن 
املــشــروع فــي حــني امتنعت »الهيئة  جليا مــن 

الوقتية« عن البت بشأنه.
ــداول عــن  ــ ــتــ ــ ــالـــحـــديـــث املــ ــــي مــــا يــتــعــلــق بـ وفــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــن  إمـــكـــانـــيـــة امـــتـــنـــاع رئـ
الــتــوقــيــع عــلــى املـــشـــروع، اعــتــبــر الــصــغــيــر أن 
ــر ســيــان، فاملهزلة قــد وقــعــت وال تمثل  »األمـ
هـــذه الــنــيــة إال خــدعــة إلعـــــادة املـــشـــروع إلــى 
الــبــرملــان مــجــددًا لتتم املــصــادقــة عليه هناك 
الحاكمة، ويبتعد رئيس  األغلبية  من طرف 
الــجــمــهــوريــة عـــن الـــواجـــهـــة«. بــيــد أن بعض 

النجا املحرزي، بقوله إن »مشروع عاشور ال 
يمثل محامي مصر«.

الطريق  يمّهد  »التعديل  أن  عــاشــور  واعتبر 
أمـــام أعــضــاء فــي الــنــقــابــة، لــم يعملوا بمهنة 
املحاماة فعليا سوى لخمس أو ست سنوات، 
ــا، وذلـــــــك الحـــتـــســـاب  ــهــ ــاء لــ ــبـ ــقـ لـــيـــصـــبـــحـــوا نـ
فــتــرة عــمــلــهــم بــاألعــمــال الــنــظــيــرة فـــي جــهــاز 
الشرطة، أو جهات القضاء العادي، والقضاء 
العسكري، بما ينطوي على مخادعة كبيرة«.
وخففت تعديات وهدان من شروط الترشح 
النــتــخــابــات نــقــيــب املـــحـــامـــني، ونـــّصـــت على 
»أن يـــكـــون مـــن املـــحـــامـــني أصـــحـــاب املــكــاتــب 
ــام مــحــكــمــة الــنــقــض،  ــ الـــخـــاصـــة املـــقـــيـــديـــن أمــ
ألكــثــر مــن خــمــس ســنــوات مــتــصــلــة«، إضــافــة 
إلـــى اشـــتـــراطـــات الــتــرشــح لــعــضــويــة مجلس 
النقابة، ومزاولة املهنة من أعضاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــســبــع ســـنـــوات مــتــصــلــة. ونــصــت 

القاهرة بزيادة عدد سنوات ملء خزان السد 
لتصل إلى 10 سنوات، كي ال تؤدي األجندة 

اإلثيوبية إلى مزيد من الجفاف في مصر.
ــاســـي بـــــــارز أن  ــيـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد سـ فـ
»اســـتـــبـــعـــاد الـــحـــل الــعــســكــري مـــن الــخــطــاب 
املـــصـــري ســـــواء الـــرســـمـــي أو غــيــر الــرســمــي 
كـــان خــطــأ كــبــيــرًا جــعــل أديـــس أبــابــا تتحرك 
بأريحية شــديــدة«. وتابع  أن »هناك طريقا 
لكنه غير مضمون فــي الــوقــت الــراهــن، وهو 
 
ّ
تحريك وتفعيل الوساطات الخليجية لحث

ــذ املـــطـــالـــب املــصــريــة  ــ ــــس أبــــابــــا عـــلـــى أخـ أديــ
بـــعـــني االعــــتــــبــــار«، الفـــتـــا إلـــــى أن »الـــكـــويـــت 
مساعدة  بإمكانها  واإلمـــــارات  والــســعــوديــة 
الــدول  مصر في تلك الخطوة ملا تملكه تلك 
 20 تقترب من  والتي  استثمارات هناك،  من 
لــكــن الــســيــاســي  مــلــيــار دوالر«، وفــــق قـــولـــه. 
نفسه رأى أن »تلك الخطوة ربما تكون غير 
مجدية لــدرجــة كــبــيــرة، كــون املــمــولــني للسد 
وا مبالغ 

ّ
والشركاء الدوليني فيه الذين ضخ

كــبــيــرة لـــن يــقــبــلــوا بــتــعــطــيــل اســتــثــمــاراتــهــم 
وعائداتها«. وقال »نحن أي القاهرة لم يعد 
 
ً
أمامنا سوى التلويح بحل عسكري، خاصة

ي السودان للموقف اإلثيوبي، بل 
ّ
في ظل تبن

ل املوقف إلى شراكة بني الجانبني، إذ  وتحوُّ
الناتجة  الكهرباء  على  الخرطوم  ستحصل 

من السد«، وفق تعبيره.

أعضائها  عـــدد  دام  مــا  مــرجــحــا  رئيسها  رأي 
ــا«. وتــابــع أنـــه »كــــان مــن الـــضـــروري أن  ــيـ زوجـ
الحسم  عـــدم  تــبــرر  وأال  الــقــرار  الهيئة  تحسم 
بــتــســاوي األصـــــــوات، نــظــرًا ألهــمــيــة املــشــروع 
وتعارضه مع الدستور، فإما أن تقوم بقبول 

الطعون أو رفضه«.
سالم  الديمقراطية«،  »الكتلة  رئيس  وأوضــح 
»العربي الجديد«، أنه من  لبيض، في حديث لـ
املــبــادرة التي  املــفــارقــات أن تتم دعـــوة الجهة 
دافعت بشراسة عن مشروع قانون املصالحة 
أنه  إلــى  التوقيع عليه ورده. ولــفــت  إلــى عــدم 
ــال لـــم يـــوقـــع الــســبــســي عــلــى املـــشـــروع،  فـــي حــ
فإنه سيكسب في مجال املصداقية الشعبية، 
الجامعية  األوســــاط  ترفضه  »املــشــروع  إن  إذ 
 عـــن رفــض 

ً
والـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة فـــضـــا

التونسيني له«.

تهم لإلقصاء 
االنتخابي

الهيئة  الداخلية، بعدما رفعت  لــوزارة  التابع 
املــســتــقــلــة ملـــراقـــبـــة االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي عــّيــنــهــا 
مراقبة  بزعم  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
ــمــت بـــأمـــر الــتــعــســف 

ّ
االنـــتـــخـــابـــات يـــدهـــا وســل

اإلداري الحاصل بشأن قوائم املرشحني.
أكــثــر مــن حـــزب ســيــاســي يــرفــع بــطــاقــة حــمــراء 
في وجه الجهاز اإلداري الذي يتولى معالجة 

الجزائر ـ  عثمان لحياني

الــجــزائــريــة عــددًا  أقــصــت السلطات 
املــرشــحــني لانتخابات  مــن  كــبــيــرًا 
ــقـــررة فـــي 23 نــوفــمــبــر/ الــبــلــديــة املـ
استحقاق  أي  من  أكثر  املقبل،  الثاني  تشرين 
درج 

ُ
ــابـــق، لــكــن الــيــافــطــة الـــتـــي أ انــتــخــابــي سـ

كــانــت شبهة وصفتها  اإلقــصــاء،  تحتها هــذا 
»الــشــبــهــة  ــتـــضـــررة بـــ األحـــــــزاب الــســيــاســيــة املـ
الــغــامــضــة واملــطــاطــيــة«، وشــمــلــت أيــضــا عــددًا 
»الجبهة اإلسامية  لـ من املنتسبني السابقني 

لإلنقاذ« املحظورة.
فــحــني ال تــجــد الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة مــبــررًا 
في  تواجدهم  في  ترغب  ال  إلقصاء مرشحني 
املجالس املنتخبة ومؤسسات الحكم املحلي، 
ــحــهــم تــهــمــة »خــطــر 

ّ
تــــــدّون عــلــى مــلــفــات تــرش

ــن الـــعـــام«، مـــن دون تــفــســيــر طبيعة  عــلــى األمــ
قَصى 

ُ
هذا الخطر، ومن دون وجود املرشح امل

تجد  ولــم  األمنية.  أو  القضائية  املاحقة  قيد 
األحزاب السياسية جهة تشكو إليها تعّسف 
االنــتــخــابــات  عــلــى  املـــشـــرف  اإلداري  الـــجـــهـــاز 

أقــل مــن أسبوعني من  ملفات املــرشــحــني، قبل 
بــــدء الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة. وتــعــتــبــر األحــــزاب 
املرشحة،  الــقــوائــم   

ّ
بــحــق الــتــدابــيــر  السياسية 

بــمــثــابــة تــزويــر مــســبــق لــانــتــخــابــات وإخـــال 
بالقانون وإضرار بمصداقية االنتخابات.

ويـــســـتـــغـــرب املـــتـــحـــدث بـــاســـم »حــــركــــة الــبــنــاء 
»خطر  تهمة  إلقاء  من  قرابة،  كمال  الوطني«، 
ــام« عــلــى مـــرشـــحـــني، هـــم في  ــعــ عــلــى األمـــــن الــ
الوقت الحالي أعضاء منتخبون في املجالس 
»مــا نستغربه  إن  الوالئية. ويقول  أو  البلدية 
في  حاليني  ومنتخبني  سابقني  منتخبني  أن 
املجالس املحلية، وملا أعادوا ترشيح أنفسهم 

تم إسقاط أسمائهم لذات العلة«.
ويعتقد أن »السلطات تحاول التدخل مسبقا 
 إنه 

ً
قــائــا ــــواالة«،  لصالح أحـــزاب السلطة واملـ

»من الافت أن حملة اإلقصاء تستهدف بصفة 
خاصة رؤساء القوائم، الذين يشكلون منافسة 
حقيقية لقوائم األحزاب التي تحظى بالرعاية 
الــجــائــر  االنـــتـــخـــابـــات  وقــــانــــون  اإلدارة،  مــــن 
يــنــّص على أنــه حــني يسقط اســم مــن القائمة 
ال يعّوض باملرشح الذي يليه، وإنما يعّوض 

إلى  قــرابــة  القائمة تماما«. ويشير  مــن خــارج 
ــاءات الـــتـــي مـــّســـت خــاصــة  ــ ــــصـ أن »حــمــلــة اإلقـ
أحزاب املعارضة هي مجرد مرحلة من مراحل 
مــحــاولــة الــســلــطــة تــحــيــيــد قــــوى املـــعـــارضـــة«. 
وينّوه إلى أن »السلطة وضعت سقفا لحضور 
األحـــزاب فــي املجالس عبر ثــاث عقبات، هي 
األحــزاب  على  رجعي  بأثر  التوقيعات  فــرض 
الــجــديــدة وكـــذلـــك الــتــي قــاطــعــت االنــتــخــابــات 
الــســابــقــة، ومـــن اســتــوفــى الــتــوقــيــعــات تسقط 
الــقــائــمــة بــرفــض جـــزء هـــام مــنــهــا تــعــســفــا، ثم 
إســقــاط الــقــوائــم ورؤوس الــقــوائــم واملــرتــبــني 
األوائــــل مــن الــرجــال والــنــســاء بحكم قضائي، 
العام«.  ثّم اإلقصاء بتهمة الخطر على األمــن 

أما أحمد صــادق عن »حركة مجتمع السلم«، 
بــعــض  أن  فـــــي  ــن  ــمـ ــكـ تـ »الـــــغـــــرابـــــة  أن  ــــرى  ــيـ ــ فـ
املرشحني تّم قبول ترشيحهم في االنتخابات 
البرملانية التي جرت في الرابع من مايو/أيار 
املاضي، ونافسوا في هذه االنتخابات وكادوا 
أن يصبحوا نوابا في البرملان. ولم تر اإلدارة 
 من 

ّ
أنــهــم خــطــر عــلــى األمــــن الـــعـــام، وبــعــد أقــــل

االنتخابات  أعيد ترشيحهم في  أربعة أشهر 
املحلية، فتّم إقصاؤهم بداعي أنهم خطر على 

األمن العام«.
ــك، ُيـــســـّجـــل إخـــفـــاق  ــابـ ــشـ ــتـ فــــي خــــضــــّم هـــــذا الـ
الــقــضــاء اإلداري املــســتــحــدث فــي الــجــزائــر في 
إثبات وجوده ومصداقيته، مع مسايرة أغلب 

املرشحون  إليها  يلجأ  التي  اإلداريـــة  املحاكم 
املــقــصــيــون واألحــــــــزاب الــســيــاســيــة، لـــقـــرارات 
قــانــونــي  تــعــلــيــل  دون  مـــن  اإلداري،  الـــجـــهـــاز 
األمني  يعّبر عنه  ما  املرشحني. وهــو  إلقصاء 
العام لحركة النهضة، محمد دويبي، بالقول 
إن »انحدار القضاء والعدالة في تأييد قرارات 
ــائـــرة وغـــيـــر صــحــيــحــة فـــي حـــق مــرشــحــني،  جـ
بحجة أنهم خطر على األمــن من دون وجود 
أحــكــام قضائية ضدهم،  أو  قانونية  مــبــررات 
هو نوع من التعّسف اإلداري الذي لم يتمكن 
القضاء اإلداري من رده. وهنا نحن ومجموعة 
أحــــزاب ســيــاســيــة نــشــعــر بــاســتــســام الــقــضــاء 
للسلطة وتغول الجهاز اإلداري على القضاء«. 

ويــعــتــقــد قــانــونــيــون ونــشــطــاء حــقــوقــيــون، أن 
»السلطة في الجزائر تخرق قانون االنتخابات 
الذي وضعته بنفسها، وتتمترس وراء عقبات 

غير قانونية إلقصاء من تريد«.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح الــنــاشــط الحقوقي 
»العربي الجديد«،  عبد الغني بادي، املسألة، لـ
 إنه »فيما يتعلق بتهمة )خطر على األمن 

ً
قائا

الـــعـــام(، فــهــي تــهــمــة مــطــاطــة يــمــكــن إلــصــاقــهــا 
بــأي شخص، ســواء كــان مسبوقا قضائيا أم 
التهمة،  هــذه  بحسب  السلطة،  تعتبر  فقد  ال. 
نـــوع الــخــطــاب الــســيــاســي أو الــتــوجــه الفكري 
الــعــام. وهــي نفس العبارة  خــطــرا على األمـــن 
التي اعتمدها قانون الجمعيات عندما تتجه 

العام  األمــن  ما بسبب  لرفض جمعية  اإلدارة 
ــلـــوطـــن«. ويــضــيــف أن  أو املــصــلــحــة الــعــلــيــا لـ
»السلطة تستعمل هذه املصطلحات الفلسفية 
السياسيني،  خصومها  مــن  انتقاما  املــطــاطــة 
حتى إنها مقننة في تشريعاتها الستعمالها 
متى شاءت، ألنه يفترض أن السند القانوني 
ــد لــــــــإلدارة الــــــذي يــمــّكــنــهــا مــــن رفـــض  ــيـ الـــوحـ
الــتــرشــيــحــات هـــو مــلــف الــســوابــق الــعــدلــيــة ال 
غــيــر، وال يــمــكــنــهــا رفــــض أي شــخــص بــمــبــرر 
ــذا تــعــســف  ــ ــام، وهــ ــعــ ــن الــ ــ فـــضـــفـــاض مـــثـــل األمــ

مناقض للقانون«.
أمــام ما تصفه األحــزاب السياسية املعارضة 
بحملة اإلقــصــاء والـــتـــجـــاوزات، ُيــطــرح ســؤال 
ملراقبة  املستقلة  للهيئة  الحقيقي  الـــدور  عــن 
االنــتــخــابــات، الــتــي أقـــّر الــرئــيــس عــبــد العزيز 
ــادر إســامــي  ــ بــوتــفــلــيــقــة إنـــشـــاءهـــا بــقــيــادة كـ
ودبلوماسي سابق، وهو عبد الوهاب دربال، 
والتي تسّوق لها السلطة على أنها هي، لكن 
االنــتــخــابــات  فــي  اللجنة  لــهــذه  الــبــاهــت  األداء 
الــرابــع من مايو املــاضــي، طغى  البرملانية في 

على كل شيء.
جزء من الكوادر واملرشحني الذين تم إقصاؤهم 
السياسية ســواء كانت  ــزاب  مــن مختلف األحـ
كــــان بسبب  ــة،  ــعـــارضـ لــلــســلــطــة أو مـ مـــوالـــيـــة 
أفــراد من عائاتهم سابقا  أو عاقة  عاقتهم 
»الجبهة اإلسامية لإلنقاذ«، املحظورة منذ  بـ
مارس/آذار 1992، فمع كل استحقاق انتخابي 
يعاد طرح مسألة املشاركة السياسية لكوادر 
ــانــــوا مــحــســوبــني  ومـــنـــاضـــلـــي الـــجـــبـــهـــة، أو كــ
عليها، وتلقى عليهم شبهة »خطر على األمن 
الـــعـــام«، و»املـــشـــاركـــة فـــي املـــأســـاة الــوطــنــيــة«، 
ويــتــم إقـــصـــاؤهـــم مـــن الــتــرشــح لــانــتــخــابــات. 

وهــــو مـــا يــعــيــد الـــجـــدل مـــجـــددًا حــــول مـــآالت 
اّدعــاءات السلطة  املصالحة الوطنية، لناحية 
ــاج هــؤالء  بــالــتــصــالــح املجتمعي وإعــــادة إدمــ
في املجتمع، في مقابل استمرار حرمانهم من 

كامل حقوقهم املدنية والسياسية.
في هذا اإلطــار، يشير الناشط الحقوقي عبد 
الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  بــادي،  الغني 
إلى أن »السلطة تتعامل مع كوادر ومناضلي 
جبهة اإلنقاذ بمكيالني، فمنهم من تم إدراجه 
وتم منحه امتيازات، ومنهم من ما زال يعاني 
ــم فــــي تــمــكــيــنــه مــــن حــقــوقــه  ــلـ مــــن تــعــســف وظـ
فـــحـــرمـــان أي شخص  الــســيــاســيــة واملـــدنـــيـــة، 
واملواثيق  للدستور  انتهاك  هــو  الترشح  مــن 
الـــدولـــيـــة. وال يــمــكــن حـــرمـــان أي شــخــص من 
الترشح إال بعد أن يكون قد تم حرمانه بحكم 
قــضــائــي صــريــح، وال يــمــكــن أن يــتــجــاوز هــذا 
الــحــرمــان عــشــر ســنــوات فــي أقــصــى الــحــاالت 

بحسب القانون«.
ويــحــّمــل بـــادي هــذا املــوقــف على فشل قانون 
املــصــالــحــة الــوطــنــيــة الـــذي أقـــّر فــي سبتمبر/

بـــاســـتـــعـــادة  ــّر  يــــقــ »لـــــم  لـــكـــونـــه  أيــــلــــول 2005، 
لكوادر  الكاملة  واملــدنــيــة  السياسية  الحقوق 
ــلـــذيـــن لــم  ــلــــى األقـــــــل بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــاذ، وعــ ــ ــقــ ــ اإلنــ
ــلـــح«. ويــلــفــت إلــى  ــتـــورطـــوا فـــي الــعــمــل املـــسـ يـ
أن »الــســلــطــة تــتــعــســف وتـــمـــارس االنــتــقــائــيــة 
والتمييز بني املواطنني، تحديدًا ضد جماعة 
ــقـــاذيـــني، وهــــذا طــبــعــا يــؤكــد فــشــل مــيــثــاق  اإلنـ
السلم واملصالحة الذي كان في أصله مبتورًا 
كــّرس  بــعــدمــا  الحقيقية،  املــصــالــحــة  روح  مــن 
هذا امليثاق اإلفات من العقاب ولم يسع ولو 
االنتقالية  الــعــدالــة  آلــيــة  عــن  للبحث  بــخــطــوة 

املعمول بها في تجارب الدول«.

يرفض بعض المحامين ترشح عاشور )وسط( مجددًا )جيانلويجي غيرسيا/فرانس برس(

االنتخابات البلدية مقررة في 23 نوفمبر المقبل )العربي الجديد(

تسعى إثيوبيا لملء السد بأقصر فترة ممكنة )وليام للويد جورج/فرانس برس(

تعتمد السلطات الجزائرية  على تهمة »خطر 
على األمن العام« كذريعة إلقصاء المرشحين 
لالنتخابات البلدية في الجزائر، وسط ربط البعض 
بين هذا األسلوب والرغبة لدى السلطة بمنع 
المعارضة من اختراق قالع الحكومة في أي 

استحقاق انتخابي

قضية

»خطر على األمن العام«... ذريعة 
لمنع الترشح لالستحقاق البلدي

السلطة تتعامل مع 
كوادر ومناضلي جبهة 

اإلنقاذ بمكيالين

حملة اإلقصاء 
تستهدف بصفة خاصة 

رؤساء القوائم

أعلنت نقابة المحامين 
بدء إعداد مشروع 

متكامل للمحاماة

تواجه مصر مأزقًا 
متعدد األبعاد بعد 

تجاهل إثيوبيا مطالبها 
بشأن سد النهضة، وسط 

تأكيدات بأن أوراق 
الضغط المصرية باتت 

شبه مفقودة

يحاول مجلس النواب 
المصري إقرار التعديالت 

على قانون المحاماة، 
المقدمة من وكيل 

المجلس، سليمان 
وهدان، رغم رفض 600 

ألف محام لها

لالنتخابات  السلطة  واستعدادات  اإلقصاء  عمليات  بين  البعض  يربط 
العزيز  عبد  الرئيس  مصير  حــول  غموض  وســط   2019 في  الرئاسية 
بوتفليقة )الصورة(. وفي السياق، 
يرى الناشط الحقوقي طارق مراح، 
اإلدارة  اتخذته  ــذي  ال ــراء  اإلجـ أن 
قوائم  في  التحكم  إلــى  يهدف 
لصالح  نتائجها  وحسم  المحليات 
المحليات  أن  خصوصًا  السلطة، 
هي بداية لرئاسيات 2019 وال مجال 
للتغافل عن نتائجها«. واعتبر أن ما 
ذهبت إليه اإلدارة من إقصاء فيه 

الكثير من التعسف واالنتقاء.

تمهيد لرئاسة 2019

مصر: البرلمان يستعدي المحامين بـ»تعديالت وهدان«
تقرير

تقرير

خاص
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الجزائر



مدريد تعلّق الحكم الذاتي في اإلقليم اليوم

كتالونيا: عودة إلى زمن فرانكو

كمين النيجر ينفجر انتقادات لترامب

من المفترض أن يؤدي 
سياق األمور إلى هزيمة 

بيغديمونت وانتصار راخوي

بيار عقيقي

من  ابــتــداء  كتالونيا  إقليم  يعود 
ــى أكـــثـــر أيـــامـــه  ــ ــيــــوم الـــســـبـــت إلـ الــ
إلى   توجه مدريد 

ّ
، في ظــل

ً
قتامة

استخدام املادة 155 من الدستور، القاضية 
بــتــعــلــيــق الــحــكــم الــــذاتــــي فـــي اإلقـــلـــيـــم وبـــدء 
ــه بــشــكــل مــبــاشــر مـــن قــبــلــهــا، وهـــو ما  ــ إدارتــ
اإلقليم،  إلــى  السيئ  الذكريات  شريط  يعيد 
خصوصا مرحلة عام 1932 التي أعلن فيها 
االنفصال وتشكيل جمهورية،  اإلقليم  قادة 
الــحــصــول سوى  لــم يتمكنوا مــن  غير أنــهــم 
عــلــى الــحــكــم الــــذاتــــي. بــعــدهــا دخــــل اإلقــلــيــم 
فرانشيسكو  الجنرال  مع  طاحنة  حــرٍب  في 
إقليم كتالونيا  قام بإخضاع  الــذي  فرانكو، 
على  الذاتي ومضّيقا  الحكم  ملغيا  بالقوة، 
الــحــريــات. وفـــي الــحــرب األهــلــيــة اإلسبانية 
كــان فرانكو قد فــرض قوته  ـ 1939(،   1936(
 
ً
عــلــى مــخــتــلــف األقــالــيــم اإلســبــانــيــة، جــاعــا
مــن مــدريــد نقطة جــذب لكل املــدن واملناطق 
ــر الـــخـــضـــوع  ــمــ ــتــ ــة لـــحـــكـــمـــه. اســ ــعــ الــــخــــاضــ
 ،1975 عــام  مدريد، حتى  لسلطة  الكتالوني 
مــــع وفــــــاة فـــرانـــكـــو وعـــــــودة الـــحـــكـــم املــلــكــي، 
وتمكني امللك كارلوس اإلقليم من الحصول 
على الحكم الذاتي والتحّكم املالي لحكومة 
لكن   .2006 عــام  في  كتالونية شبه مستقلة 
مع التدهور السريع في العاقة بني اإلقليم 
والــســلــطــة املـــركـــزيـــة عــلــى خــلــفــيــة اســتــفــتــاء 
األول  ــريـــن  ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ  1 فــــي  ــال  ــفــــصــ االنــ
الريح  الذاتي في مهّب  الحكم  بــات  الحالي، 
 مــواكــبــة 

ّ
ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم الــســبــت، فـــي ظـــل

أوروبية مؤيدة للسلطات املركزية، ورافضة 
لــاســتــقــال الــكــتــالــونــي. األثـــمـــان الــبــاهــظــة 
155، ستكون  املــادة  تفعيل  بعد  اإلقليم  في 

مؤثرة سياسيا واقتصاديا على اإلقليم.

اليوم العصيب
ومـــهـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســـبـــانـــي مــاريــانــو 
الحكم  لتعليق  الجمعة،  أمــس  منذ  راخـــوي، 
ــم، بـــإعـــانـــه عــلــى هــامــش  ــيـ ــلـ ــذاتــــي فـــي اإلقـ الــ
مشاركته في القمة األوروبية في بروكسل أن 
إسبانيا  دستور  على  مبني  التعليق  إجــراء 
اإلعـــان رسميا  يتم  أن  وينتظر   .1978 لــعــام 
الــوزراء في  عن الخطوة بعد انعقاد مجلس 
كتالونيا،  إقليم  وضع  لتقرير  اليوم،  مدريد 
الدستور.  مــن   155 بــاملــادة  السير  خصوصا 
ووفقا ألحكام هذه املادة، فإنه »في حال عدم 
الذاتي  الحكم  أقاليم  تنفيذ أي من حكومات 
التزاماتها الدستورية، يتم اللجوء ملا يعرف 

بآلية اإلجبار الفيدرالي«.
وتــلــك اآللــيــة إجـــراء دســتــوري يمنح مدريد 
حق تعليق الحكم الذاتي لإلقليم، الذي يفكر 
في الخروج عن سيطرتها املركزية. واعتبرت 
سوريا  اإلســبــانــيــة،  الحكومة  رئــيــس  نائبة 
)رئيس  سيد  ستنقضي  »املهلة  أن  ساينز، 
إقـــلـــيـــم كــتــالــونــيــا كـــارلـــيـــس( بــيــغــديــمــونــت 
املــــــادة 155. وأعـــتـــقـــد أن  لــتــطــبــيــق  يــدفــعــنــا 
ــقـــرار  ــتـ ــلـــجـــوء لـــهـــذه املـــــــادة ســيــمــنــح االسـ الـ

أيامه،  أفضل  فــي  بيغديمونت  أن  يبدو  وال 
فأوروبا أيضا ترفض االنفصال الكتالوني، 
وهــو مــا فــّســر »صمتها« حــيــال االعــتــداءات 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــبـ الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الـــشـــرطـــة االسـ
ــام الـــتـــي ســبــقــت اســتــفــتــاء  ــ اإلقـــلـــيـــم، فـــي األيــ
األول  ــريـــن  ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ  1 فــــي  ــال  ــفــــصــ االنــ
الحالي، ويوم االنفصال بالذات، والتي أدت 

إلى سقوط مئات الجرحى.

سيطرة مدريد
ومن شأن تفعيل املادة 155 من الدستور، أن 
يفضي إلى سيطرة تاّمة للحكومة املركزية 
سياق  في  كتالونيا،  إقليم  على  اإلسبانية 
فرصة سانحة لتوجيه رسائل ضمنية إلى 
كــان ينتظر  الــذي  الباسك خصوصا،  إقليم 
لــحــظــتــه، بــعــد الـــدعـــم الـــــذي أبــــــداه كــثــر في 
اإلقليم، وتحديدًا منظمة »إيتا« االنفصالية. 
وأيضا ستسمح عملية التفعيل في ترسيخ 
والتضحية  كتالونيا،  في  الوحدويني  دور 
ملعركة  اإلقليم  قــاد  »متهّور  كـ ببيغدمونت 
خـــــاســـــرة«. وســـُيـــضـــعـــف الــــوضــــع الــجــديــد 
حكومة كتالونيا في فرض شروطها املادية، 
الذاتي.  الحكم  املطالبة بتوسيع هامش  أو 
ويبدو بيغديمونت في وضع صعب، إذ أن 

تراجعه وقبوله، أو اضطراره لقبول معركة 
عقبات،  دونــه  أمــر  كتالونيا،  فــي  انتخابية 
ــيــــؤدي إلـــــى تــــســــاوي حـــظـــوظـــه فــي  ألنـــــه ســ
الخسارة مع حظوظه في الربح، لعجزه عن 
قيادة منطقته إلى نيل استقالها التاّم عن 
االنفصاليني  وهزيمة  وعـــد.  كما  إسبانيا، 

انتخابيا، ستسمح لاشتراكيني في اإلقليم 
لفترة  بالبروز، وإنهاء كل فكرة استقالية 
طويلة. املــادة 155 تخدم االتحاد األوروبــي 
أيــضــا، خصوصا فــي ســيــاق أن »مــا تفعله 
ــــي الـــــدســـــتـــــور«، وأن  ــنـــصـــوص فـ ــــد مـ ــــدريـ مـ
الدستور االسباني موافق لشروط االتحاد 
األوروبــي. بالتالي يتّم تكريس قوة الحكم 
املركزي في إسبانيا، خصوصا أن مساندة 
االتــحــاد األوروبـــي ملدريد في األزمــة املالية 
الـــتـــي ضـــربـــت الــــعــــالــــم، وانـــعـــكـــســـت بــشــكــل 
هائل على اليونان، أمر ُيمكن تصريفه في 

السياسة االسبانية.
فــي املــقــابــل، ينظر إلــى مــاريــانــو راخـــوي أنه 
سيخرج منتصرًا وفقا لكل هذه الحسابات، 
ــاد خــــصــــوم مــفــتــرضــني  ــ ــعـ ــ وســـيـــســـتـــطـــيـــع إبـ
اقتربوا منه في الفترة األخيرة، تحديدًا حزب 
»بـــوديـــمـــوس« بــقــيــادة بــابــلــو إيــغــلــيــزيــاس. 
لــراخــوي سيتغير، فهو  الــوضــع االنــتــخــابــي 
ــارس الـــوحـــدة اإلســبــانــيــة«. عنصر  ــ بـــات »حـ
آخر سيتمكن من تكريس وجوده في اإلطار 
ــلــــك فــيــلــيــبــي  الـــســـيـــاســـي اإلســــبــــانــــي، هــــو املــ
ــكــــون قــــد نـــجـــح فــــي أول  ــادس، الـــــــذي يــ ــ ــســ ــ الــ
اختبار فعلي يواجهه، كما نجح والده، امللك 
بعد  االنتقالية  املرحلة  تمرير  في  كــارلــوس، 
وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975 

وعودة الحكم امللكي بواجهة ديمقراطية.
ــا يــمــكــن أن تــــــؤدي إلــيــه  ــي املـــجـــمـــل، فـــــإن مــ فــ
الذي تتخذه،  اليوم، واملسار  قضية كتالونيا 
ــيـــات فــي  ــقـــومـ ــقـــال الـ ــتـ ــاء شــعــلــة اسـ ــفــ هــــو إطــ
ــا فــــي فـــرنـــســـا، أو  ــكـ ــيـ أوروبـــــــــــا، ســـــــواء كـــورسـ
كما  وغيرهما.  اإليطالية،  لومبارديا  منطقة 
ستكّرس مفهوم »أوروبية« الخيارات املحلية، 
عن  باستقالها  ُيسمح  قــد  التي  كاسكتلندا، 
بــريــطــانــيــا، فـــي حــــال انــضــمــت إلــــى االتـــحـــاد 
األوروبي، على اعتبار أن الخروج البريطاني 
ر سلبا على االسكتلنديني.  وإن كان البعض 

ّ
أث

يـــرى أنـــه ال يــــزال أمــــام بــيــغــديــمــونــت مــحــاولــة 
والرهان  االستقال«  »إعــان  أخيرة، عنوانها 
على تشرذم الصف املؤيد ملدريد، إال أن الوقت 

ليس امتيازًا يملكه حاكم كتالونيا.

8
سياسة

فّجر الكمين الذي وقعت 
فيه قوة أميركية خاصة 

في النيجر، وأدى إلى مقتل 
أربعة جنود، انتقادات 

جديدة ضد الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب

تتجه الحكومة اإلسبانية، اليوم السبت، إلى تعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا، ما يعني عمليًا إلغاء مفاعيل االستفتاء 
الذي أُجري في األول من أكتوبر الحالي. خطوة تبقى مفتوحة على احتماالت عدة

بيغديمونت )يمين( راخوي )وسط( الملك فيليبي )يسار( أثناء تأبين ضحايا اعتداء برشلونة في أغسطس الماضي )باسكال غويو/فرانس برس(

واشنطن ـ أحمد األمين

)البنتاغون(  األميركية  الــدفــاع  وزارة  ترجح 
فــرضــيــة وقـــــوف مــجــمــوعــة مـــوالـــيـــة لتنظيم 
»داعش« وراء الكمني الذي استهدف قبل نحو 
أسبوعني فرقة أميركية خاصة في الصحراء 
ــبــــرى، وأســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل أربــــعــــة جــنــود  ــكــ الــ
ــم الضبابية  أمــيــركــيــني، وإصــابــة اثــنــني. ورغـ
التي ما زالت تحيط بأسباب وقوع 12 جنديا 
أميركيا في كمني مسلح في صحراء النيجر، 
وطبيعة املهمة التي كانوا يقومون بها، إال أن 
ينظرون  البنتاغون  في  العسكريني  الخبراء 
إلـــى هـــذا الــهــجــوم اإلرهـــابـــي عــلــى أنـــه مؤشر 
»داعـــش«  لــــ املستقبلية  االســتــراتــيــجــيــة  عــلــى 
األخـــرى،  املــتــشــددة  والــفــصــائــل  والتنظيمات 
الــتــي أعــلــنــت مــبــايــعــة الــتــنــظــيــم، بــعــد سقوط 

عاصمة »دولة الخافة في الرقة«.
وغـــــرقـــــت وســـــائـــــل اإلعــــــــــام األمــــيــــركــــيــــة فــي 
ــارات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة  ــبـ ــتـ مــســتــنــقــع االعـ
األربعة،  األميركيني  الجنود  مقتل  لتداعيات 
ــلـــى تـــفـــاصـــيـــل رد فــعــل  ــطـــت الــــضــــوء عـ ــلـ وسـ
الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، وتــأخــره 
الجنود، وتجنبه طوال  عائات  مــواســاة  في 
12 يوما تناول كمني النيجر في تصريحاته 
وتــغــريــداتــه، رغــم أن الــخــســارة البشرية التي 

لــحــقــت بــالــجــيــش األمــيــركــي فـــي هـــذا الكمني 
تعتبر األســوأ منذ وصــول ترامب إلى البيت 
األبيض. وقد ذهب بعض املحللني إلى مقارنة 
ــذي اســتــهــدف  ــ هـــجـــوم الــنــيــجــر بـــالـــهـــجـــوم الــ
القنصلية األمــيــركــيــة فــي بــنــغــازي فــي الــعــام 
2012، وأدى إلى مقتل السفير األميركي وعدد 
مــن املــوظــفــني األمــيــركــيــني، فــي دعـــوة مبطنة 
الــحــادث على  فــي  إلــى تشكيل لجنة تحقيق 
غرار لجنة بنغازي التي شكلها الكونغرس، 
وعقدت جلسات استجواب مطولة مع وزيرة 
الخارجية األميركية آنذاك، هياري كلينتون.
ودافــع ترامب عن عدم اتصاله بعائات عدد 
مـــن الــجــنــود األمــيــركــيــني الـــذيـــن ســقــطــوا في 
ساحات املعركة، معتبرًا أن الكثير من الرؤساء 
الـــســـابـــقـــني لــــم يــتــصــلــوا بــجــمــيــع الـــعـــائـــات، 
مشيرًا إلى أن الرئيس السابق، باراك أوباما، 
واحــد مــن هـــؤالء. كما دافــعــت متحدثة باسم 
ــرامــــب، وعـــزت  الــبــيــت األبـــيـــض عـــن مـــوقـــف تــ
إلى  التواصل مع عائات الجنود  تأخره في 

إرباكات إدارية في البيت األبيض. 
النيجر  فــي  األميركيني  الجنود  مقتل  وأثـــار 
موضوع الوجود العسكري األميركي في بؤر 
يتعرض  التي  واملخاطر  أفريقيا،  في  التوتر 
لها عناصر من الوحدات األميركية الخاصة، 
الذين ال يكشف عن أماكن انتشارهم. وحسب 
»الــبــنــتــاغــون«، ينتمي الــجــنــود األربـــعـــة إلــى 
فرقة القبعات الخضر في الجيش األميركي، 
وهذه الوحدة موجودة في النيجر في مهمة 
ــرب عـــلـــى اإلرهــــــاب  ــحــ ــي إطــــــار الــ عـــســـكـــريـــة فــ
ودعـــــم الــســلــطــات الــحــكــومــيــة عــلــى مــحــاربــة 
في  املنتشرة  املتطرفة  اإلرهابية  املجموعات 
دول مـــجـــاورة، مــثــل مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو 
ــــرون فــي  ــــاضـ ــيــــون حـ ــركــ ــيــ ونـــيـــجـــيـــريـــا. واألمــ
النيجر، وخــصــوصــا فــي مــطــار أغــاديــز، عبر 
ــاعـــدة تــقــلــع مــنــهــا طــــائــــرات مـــن دون طــيــار  قـ
تــــراقــــب مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. لـــكـــن الــعــســكــريــني 

القاعدة ال يخرجون منها  العاملني في هــذه 
سوى في حاالت نادرة. وإضافة إلى القاعدة، 
ثمة قوات خاصة أميركية وعناصر لتدريب 
ــــح وكـــالـــة  ــــرجـ الـــعـــســـكـــريـــني الـــنـــيـــجـــريـــني. وتـ
االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة صحة 
البيان الذي نشرته وكالة »أعماق«، وأعلن فيه 
تنظيم »داعــش« مسؤوليته عن قتل الجنود 
الكبرى،  األفريقية  الصحراء  فــي  األميركيني 
 أيـــا مـــن املــجــمــوعــات املــتــطــرفــة 

ّ
خــصــوصــا أن

الــهــجــوم.  عــن  تعلن مسؤوليتها  لــم  ــرى  األخــ
وتـــقـــول مـــصـــادر عــســكــريــة أمــيــركــيــة إن أكــثــر 
من 50 مسلحا من »داعش« في غرب أفريقيا 
هـــاجـــمـــوا، فــــي الــــرابــــع مــــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األميركية  العسكرية  الــوحــدة  الحالي،  األول 
»البنتاغون«  ويحقق  جنديا.   12 مــن  املؤلفة 
بــاملــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة الخاطئة  حــالــيــا 
التي أدت إلــى وقــوع وحــدة عسكرية خاصة، 
تــقــوم بمهمة ســريــة، فــي كــمــني مــحــكــم. وألن 
يتوقعون  يكونوا  لم  األميركيني  العسكريني 
 مــعــاديــا، تــولــت الــقــوات الفرنسية التي 

ً
عــمــا

تــكــافــح اإلرهـــابـــيـــني فـــي املــنــطــقــة تــقــديــم دعــم 
جوي لهم بعد الكمني.

في غضون ذلك، دافع وزير الدفاع األميركي، 
جــيــمــس مــاتــيــس، عـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
األمــيــركــيــة فــي الــنــيــجــر، لكنه اعــتــرف بعدم 
امــتــاكــه مــعــلــومــات كــافــيــة عــن الــكــمــني الــذي 
»نحن فخورون  ماتيس  وقــال  لــه.  تعرضوا 
ــم فــتــح  ــ ــا،« مـــوضـــحـــا أنــــــه تـ ــودنــ ــنــ ــجــ جــــــدًا بــ
املعلومات بعد«.  لكن »ال نملك كل  تحقيق، 
وأشار إلى أن الواليات املتحدة نشرت نحو 
بقي 

ُ
ألـــف جــنــدي فــي تــلــك املــنــطــقــة، بينما ت

فرنسا أربعة آالف جندي هناك منذ سنوات. 
أفريقيا »خطير  الوضع في  أن  وشــدد على 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة«، الفــتــا إلـــى أن »الــخــطــر 
واجهه قواتنا خال عمليات مكافحة 

ُ
الذي ت

اإلرهاب حقيقي جدًا«.

ــه مـــن غــيــر املــســمــوح العبث  لــكــتــالــونــيــا، ألنـ
بسلم كتالونيا بسبب السيد بيغديمونت«. 
كــمــا أن الــســيــاســيــة االشــتــراكــيــة اإلســبــانــيــة 
كارمن كالبو، ذكرت في مقابلة مع التلفزيون 
ــاء الـــجـــمـــعـــة، أن »الــحــكــومــة  الـــرســـمـــي، مـــسـ
اتــفــقــت مـــع حــــزب الــعــمــال االشـــتـــراكـــي على 
إقليمية في كتالونيا، في  انتخابات  إجــراء 
يناير/كانون الثاني املقبل، في إطار حزمة 
بشكل  اإلقــلــيــم  لحكم  استثنائية  إجـــــراءات 
مباشر لفترة مــؤقــتــة«. بـــدوره كــان راخــوي 
قد طالب رئيس إقليم كتالونيا ـ«بالتصرف 
ــلـــد فـــوق  بـــعـــقـــانـــيـــة، ووضـــــــع مــصــلــحــة الـــبـ
»إدخال  بـ إياه  املصالح الشخصية«، متهما 
ــــاك  ــبـ ــ ــي حـــالـــة عـــــدم الـــيـــقـــني واالرتـ ــبــــاد فــ الــ
املـــتـــعـــمـــد، بـــفـــرضـــه عـــلـــى الـــشـــعـــب مــشــروعــا 
راديــكــالــيــا ســـيـــؤدي إلـــى إفـــقـــار كــتــالــونــيــا«. 

تقرير

■ فرانس برس عن مصدر إسرائيلي مسؤول: #محمد_بن_سلمان زار 
إسرائيل سرًا. ما كان همسا أصبح علنا

■ العرب يتساقطون بلد بعد بلد في التطبيع مع اسرائيل #زيارة بن 
سلمان إلسرائيل

■ رئيس الحكومة اإلسبانية يعلن التوجه لتعليق الحكم الذاتي في إقليم 
كتالونيا وفق الدستور. قد تكون الخطوة شرارة لحرب أهلية قادمة 

■ السعودية مجرد ريموت في يد محمد زايد ال تلوموها، وجهوا اللوم 
ملحمد زايد

■ نزع ساح حماس واالعتراف بإسرائيل كدولة، غيض من فيض شروط 
االحتال لقبول املصالحة الفلسطينية، هل ستنجح املصالحة في ظل 

املوقف األميركي املنحاز؟ 

■ التفاوض الناجح يفضي إلى توازن املصالح بني طرفي التفاوض 
»مكاسب وتنازالت« تطاول كا الطرفني ... #املصالحة_الفلسطينية

■ في الوقت الذي يستعرض فيه #الحوثي مليشياته مدججة بأحدث 
أنواع الساح يغض التحالف البصر عنه، ويتجه لقتل أطفال #الجوف

■ صراع االنقابيني يشتد.. حزب املخلوع #صالح يهدد #الحوثي بفك 
الشراكة بينهما واألخير يرد:أنتم من لم يلتزم باالتفاقيات. 

■ نظام #السيسي أفقر وقتل املصريني

■ املثقف الذي ال يصدم الجمهور وال يتحدى يقينياته وال يغير طريقة 
تفكيره مجرد »شاعر قبيلة« يتسول لقمة عيشه بالكتابة.

■ الهجوم على كركوك كان بعلم أميركا وبمشاركة من املخابرات اإليرانية 
والتركية

■#فبراير كان هدفها األساسي والوحيد إسقاط نظام #القذافي ونجحت 
 النظر عن فشل الشعب في إيجاد بديل لذلك النظام ! 

ّ
في ذلك .. بغض

#اخطونا

فرناندو  الحاكم،  المحافظ  الشعبي،  الحزب  في  الثالث  المسؤول  أّكد 
لتجنّب  موجودًا  زال  ما  »هامشًا  أن  الجمعة،  أمس  مايو،   - مارتينيز 
تصريح  وفي  كتالونيا«.  في  الذاتي  للحكم  جزئي  أو  شامل  تعليق 
إلذاعة »كادينا سر«، قال مارتينيز - مايو إنه »طالما أن االستقالل لم يعلن، 
الهامش  فإن  بيغديمونت(  كارليس  اإلقليمي  )الرئيس  تراجع  ما  وإذا 
»بيغديمونت  أن  وأضــاف  الذاتي«.  الحكم  تعليق  لتجنب  موجود، 

يستطيع التصحيح طالما لم تعقد جلسة التعليق في مدريد«.

فرصة أخيرة للتصحيح
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