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أن  إلى  سورية  في  التركية  العسكرية  بالعملية  المرتبطة  التطورات  مختلف  تشير 
السوري يحقق  والنظام  تركيا  بين حليفتها  أي تصادم  لمنع  الهادف  روسيا  حراك 
وقرى  مناطق  على  للسيطرة  األسد   قوات  تحريك  إعالن  رغم  اآلن،  حتى  أهدافه 

على الحدود، فيما تكثفت االتصاالت العسكرية بين روسيا وأميركا وتركيا

أمين العاصي

شرق  فــي  التركية  العملية  تتواصل 
يومها  التي دخلت  السوري،  الفرات 
ـــراك  ــــع حـــ ــوازي مــ ـــتــــ ـــ ــــال الــــــــســــــــادس، بــ
سياسي على 3 محاور أساسية، األبــرز على 
خط موسكو - أنقرة، والهادف بشكل أساسي 
ــادم بـــن الــــقــــوات الــتــركــيــة الــتــي  ملــنــع أي تـــصـ
تـــواصـــل تــقــدمــهــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
سورية الديمقراطية )قسد( والنظام السوري 
الــــذي حـــرك قــواتــه إلـــى املــنــاطــق الــتــي ال تــزال 
الــضــرورة  اتــفــاق  على  بناء  »قسد«  لـ خاضعة 
تواصل  وفيما  التركي.  الهجوم  فرضه  الــذي 
أمــس ارتــفــاع عــدد الــنــازحــن ليصل إلــى 160 
ألـــفـــا، بـــــرزت، أمــــس االثـــنـــن، مـــؤشـــرات تظهر 
حرص موسكو وأنقرة على منع أي توتر بن 
الــطــرفــن بــمــا فــي ذلـــك بــعــث الــطــرفــن رســائــل 
الرئيس  وتــحــدث  البعض.  لبعضهما  طمأنة 
ــان، أمـــس، عــن أنــه  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
اإليجابية  السياسة  مــع  مشكلة  أي  تــوجــد  ال 
بالتزامن  )كــوبــانــي(،  العرب  في عن  لروسيا 
ــد عــلــى الـــحـــدود  ــ ــــوات األسـ مـــع بــــدء انــتــشــار قـ
التركية في املناطق التي ال تزال تحت سيطرة 
»قــــســــد«، فــيــمــا كـــشـــف الـــكـــرمـــلـــن عــــن وجــــود 
تــواصــل منتظم، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى املستوى 
العسكري، مع أنقرة، مشددًا على أنه »ال يريد 
التفكير في احتمال وقوع اشتباك بن القوات 

الروسية والتركية في سورية«. 
فــي مـــوازاة ذلـــك، تــواصــل تركيا حراكها على 
أكــثــر مــن مــحــور، بــمــا فــي ذلـــك الــهــجــوم الــذي 
شنه أردوغــان على الــدول األوروبــيــة الحليفة 
فـــي حــلــف شــمــال األطــلــســي، مـــؤكـــدًا مــواصــلــة 
ــامـــل«.  ــكـ الــعــمــلــيــة »حـــتـــى تــحــقــيــق الـــنـــصـــر الـ
ــراك الـــثـــالـــث بـــتـــوافـــق الـــنـــظـــام  ــ ــحـ ــ ويـــتـــعـــلـــق الـ
املــنــاطــق التي  ــراد على تسليم  الــســوري واألكــ
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  تسيطر  كــانــت 
)قسد( عليها إلى قوات النظام، وهو ما حدث 
عبر دخولها إلى بلدة تل تمر، التي تقع على 
طريق استراتيجي يربط بن الشرق والغرب 
على الحدود مع تركيا. وفي الوقت الذي أعلن 
فيه الرئيس اإليراني حسن روحاني »تفهمه 
لــلــمــخــاوف الــتــركــيــة«، فــإنــه شـــدد عــلــى رفــض 
التركية  الــقــوات  تشنه  الـــذي  للهجوم  طــهــران 
في شرق الفرات. وفي حن تبدو مواقف الدول 
واضحة،  الــســوري  بامللف  واملعنية  اإلقليمية 
الرئيس  إدارة  على  يسيطر  التخبط  يـــزال  ال 
الدفاع  وزيــر  وأعلن  ترامب.  دونالد  األميركي 
األميركي مارك إسبر، أول من أمس األحد، أن 
ترامب أمر القوات األميركية في شمال سورية 
بالبدء فــي االنسحاب »بــأمــان وبــأســرع وقت 
مــمــكــن«، فــيــمــا أعــلــن مـــســـؤول أمــيــركــي، أمــس 
اإلثـــنـــن، أن الــفــريــق الــدبــلــومــاســي األمــيــركــي 
الذي يعمل في مشاريع إرساء االستقرار غادر 

شمال شرق سورية.
ــقــــاء الــــوضــــع الـــعـــســـكـــري تــحــت  ــار إبــ ــ ــــي إطــ وفـ
ــارعـــت، أمـــس،  الــســيــطــرة ومـــنـــع انــــزالقــــه، تـــسـ
ــاالت الــعــســكــريــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى  االتــــصــ
بـــن األمــيــركــيــن والـــــروس واألتـــــــراك. وذكـــرت 
وكاالت أنباء روسية أن رئيس األركان العامة 
ــيــــري غـــيـــراســـيـــمـــوف  ــالــ لـــلـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــ
ــع رئـــيـــس هيئة  أجـــــرى مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مـ
األركـــــان األمــيــركــيــة املــشــتــركــة الــجــنــرال مـــارك 
ميلي. وأوضــحــت أن االتــصــال الهاتفي، الذي 
ــات املـــتـــحـــدة ســحــب  ــ ــــواليـ ــاء بـــعـــد إعــــــان الـ ــ جـ
بـــاقـــي قــواتــهــا مـــن شـــمـــال ســـوريـــة، ركــــز على 
بحث  كما  املشترك«.  االهتمام  »ذات  القضايا 
غيراسيموف مع رئيس األركان التركي يشار 
غولر، هاتفيا، املستجدات األخيرة في سورية. 
وذكــــرت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان، أن 
املـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن بــحــثــا املــســتــجــدات 

الراهنة والوضع األمني في سورية.
وقـــــــال أردوغــــــــــــان، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
مطار أتاتورك في إسطنبول قبيل سفره إلى 
الـــقـــوات التركية  ــة بــاكــو، إن  ــ الــعــاصــمــة اآلذريـ
بخصوص  املتخذ  قــرارهــا  تنفيذ  مرحلة  فــي 
مــنــطــقــة مــنــبــج الـــســـوريـــة، فــيــمــا أشـــــارت قــنــاة 
»الجزيرة« إلى غارات وقصف مدفعي مكثف 
التابعة  وتلك  التركية  الــقــوات  لتقدم  تمهيدًا 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة بــاتــجــاه مــنــبــج. وحــول 
االتفاق الذي أبرم بن أكراد سورية والنظام، 
الشائعات«،  الكثير من  أردوغـــان: »هناك  قــال 

ــه لـــن تـــحـــدث مــشــكــلــة« في  ــبـــدو أنــ مــضــيــفــا »يـ
عــن الــعــرب )كــوبــانــي(. وأشـــار إلــى أنــه »حتى 
ــنـــاك أي مــشــكــلــة  ــكـــون هـ لــــن تـ ــه  ــ ــبـــدو أنـ اآلن يـ
مـــع الــســيــاســة اإليـــجـــابـــيـــة لـــروســـيـــا فـــي عن 
الـــعـــرب. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى مــنــبــج، فــنــحــن في 
قــررنــا«. وتابع »عند  التنفيذ كما كنا  مرحلة 

إخـــــاء مــديــنــة مــنــبــج ســيــدخــلــهــا أصــحــابــهــا 
إلــى فصائل الجيش  الحقيقيون«، في إشــارة 

السوري الحر التي تستعد لدخول املدينة.
ورّحب الرئيس التركي بقرار الواليات املتحدة 
سحب ألف جندي من شمال سورية. وخاطب 
 :

ً
أردوغان دول شمال حلف األطلسي، متسائا

الناتو  إلــى جانب حليفكم في  »هــل ستقفون 
)تركيا(، أم إلى جانب اإلرهابين؟ بالطبع ال 
ــان على  يستطيعون اإلجــابــة«. وشـــدد أردوغــ
أنه لن يتراجع »عن الهجوم مهما قيل«. وندد 
بــانــتــقــاد االتـــحـــاد األوروبــــــي وجــامــعــة الـــدول 
بتمويل  مــطــالــبــا  الــتــركــيــة،  للعملية  الــعــربــيــة 

»املــنــطــقــة اآلمـــنـــة« الــتــي تــعــتــزم أنــقــرة  دولـــي لـــ
إقامتها في شمال شرق سورية.

مــن جــهــتــه، أعــلــن الــكــرمــلــن أن هــنــاك اتــصــااًل 
في  العملية  بــن روســيــا وتركيا حــول  وثيقا 
شمال سورية. وقال املتحدث باسم الكرملن 
ــــس، إن املـــســـؤولـــن  ــ ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أمـ
الروس واألتراك على اتصال وثيق حول األمر. 
وحـــول مــا إذا كــان هــنــاك خطر حـــدوث صــدام 
بن القوات الروسية والتركية في سورية، قال 
ذلــك«،  فــي  التفكير  نــريــد حتى  »ال  بيسكوف: 
 بن الجيشن ملنع 

ً
موضحا أن هناك تواصا

ــــوادث. وأحــجــم بــيــســكــوف عــن التعليق  أي حـ
ــه عــمــا إذا كـــانـــت مــوســكــو تشعر  ــؤالـ عــنــد سـ
لــتــركــيــا لــوقــف عملياتها  ــان  الــوقــت قــد حـ أن 
العسكرية داخــل ســوريــة. وقــال عــن التنسيق 
بــن البلدين: »هــنــاك اتــصــاالت بــن السلطات 
الــروســيــة والــتــركــيــة، وبــاألخــص جــرت مكاملة 
الرئيسن( ومكاملات أخــرى بن  )بــن  هاتفية 
وزيري الخارجية. هناك أيضا قنوات اتصال 
بـــن الـــجـــيـــشـــن«. كــمــا قــــال مــســاعــد الــرئــيــس 
الـــروســـي، يـــوري أوشـــاكـــوف إن روســيــا تريد 
من تركيا ضمان أن تكون عمليتها العسكرية 
على  الوضع  مع  متناسبة  في شمال سورية 
الرئيسي  موسكو  هــدف  أن  وأضـــاف  األرض. 
هو أال تضّر تصرفات تركيا بالجهود الرامية 

إليجاد حل سياسي للحرب السورية.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، وبــالــرغــم مــن اتــحــادهــا ضد 
الــــدول  الـــتـــركـــيـــة، إال أن  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــة 
األوروبــيــة فشلت باالتفاق على حظر تسليم 
األســلــحــة إلــيــهــا. وأعــلــن وزراء خــارجــيــة دول 
االتحاد، في بيان بعد اجتماع في لوكسمبورغ، 
ــاد يـــديـــن تـــحـــّركـــات تــركــيــا  ــ ــــحـ ــــس، أن »االتـ أمــ
العسكرية التي تقّوض بشكل جدي االستقرار 
دول  تعلن  ولــم  برمتها«.  املنطقة  فــي  واألمـــن 
االتــحــاد فــرض حظر على بيع األســلــحــة إلى 
تــركــيــا بــســبــب مــعــارضــة بــريــطــانــيــا، وفـــق ما 
قالت مــصــادر دبلوماسية. وأعــربــت فقط عن 
»اعــتــمــاد مــواقــف وطــنــيــة حاسمة  الــتــزامــهــا بـــ
إزاء سياساتنا املتعلقة بتصدير األسلحة إلى 
تركيا«، وفق البيان. ودافع األمن العام لحلف 
شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ عن موقفه 
خال  وقـــال  الــتــركــيــة،  العسكرية  العملية  مــن 
لندن  فــي  للحلف  البرملانية  للجمعية  جلسة 
»يــجــب أال نــخــاطــر بــاملــكــاســب الــتــي حققناها 
ضد عدونا املشترك. تركيا مهمة لحلف شمال 
األطلسي. نواجه خطر تقويض الوحدة التي 

نحتاجها في الحرب ضد داعش«.

الرئيس  اتهامات  أمس،  تناغمت، 
ــر  ووزي تــرامــب  دونــالــد  األميركي 
أكــار  خلوصي  الــتــركــي  ــاع  ــدف ال
لألكراد بشأن اإلفراج عن عناصر من 
األميركي،  الرئيس  وقال  »داعش«. 
في سلسلة تغريدات: »األكراد ربما 
البعض لحملنا على  يفرجون عن 
أن  للغاية  السهل  مــن  التدخل. 
تعيد تركيا أو الدول األوروبية التي 
الجهاديون  هؤالء  منها  يتحدر 
لهم  ينبغي  لكن  احــتــجــازهــم، 
الــتــحــرك بــســرعــة«. واتــهــم أكــار 
سجن  »بإفراغ«  األكــراد  المقاتلين 
ــــش«.  »داع عــنــاصــر  فــيــه  يحتجز 
المكان  هو  السجن  أن  إلى  وأشــار 
الوحيد الذي يحتجز مسلحين من 
الحدودي  القطاع  في  »داعش« 

شرق نهر الفرات.

تناغم بشأن 
»داعش«

العسكرية  الــتــركــيــة  العملية  دخــلــت 
ضــد »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
ــد( يـــومـــهـــا الـــــســـــادس، فــــي ظــل  ــســ )قــ
ــركــــي  ــتــ تـــــقـــــدم يـــحـــقـــقـــه الــــجــــيــــش الــ
ــــش الـــــوطـــــنـــــي الــــــســــــوري«  ــيــ ــ ــجــ ــ و»الــ
ــة(،  ــعــــارضــ ــن فـــصـــائـــل مــ ــ ــألــــف مـ ــتــ )يــ
خــصــوصــا فـــي ريــــف تـــل أبـــيـــض في 
ريف الرقة الشمالي. وقالت مصادر 
مـــن »الــجــيــش الـــوطـــنـــي« إن الــقــوات 
املـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
املدعومة من الجيش التركي واصلت 
عمليات القصف املدفعي والتمشيط 
فــي مــحــاور تــل أبيض ورأس العن. 
ــقــــوات تــمــكــنــت من  وأوضــــحــــت أن الــ
الــتــقــدم فــي مــحــور الــطــريــق الــواصــل 
بـــن رأس الــعــن وبـــلـــدة تـــل تــمــر في 
ــــف الــحــســكــة الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي.  ريـ
الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
العسكرية  العمليات  إن  أمــس،  بيان 
ــــي شـــــــرق الــــــفــــــرات أســــــفــــــرت، مــنــذ  فــ
عنصرًا«   550 »تحييد  عن  بدايتها، 
ــدات  ــ ــتـــي تــمــثــل »وحــ مــــن »قــــســــد«، الـ
حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة عــمــودهــا 
الــفــقــري. وأكــــدت أن قــــوات »الــجــيــش 
الوطني« سيطرت على قرى جديدة 
فـــي ريــــف تـــل أبـــيـــض، بــيــنــهــا الــعــلــي 
وبـــاجـــلـــيـــة، وحـــمـــام الـــتـــركـــمـــان، وأم 

عظام، والصخرات، والدوغانية. على 
الصعيد ذاتــــه، ال تـــزال االشــتــبــاكــات 
محتدمة داخل مدينة رأس العن في 
الغربي بن  الشمالي  الحسكة  ريــف 
للجيش  املساندة  املعارضة  فصائل 

التركي وعناصر من »قسد«.
ــيــــادة »قـــســـد«  ــــي مـــحـــاولـــة مــــن قــ وفـ
أبرمت  املنطقة،  فــي  األوراق  لخلط 
روسية،  برعاية  النظام،  مع  اتفاقا 
األحــــد املـــاضـــي، يــنــص عــلــى دخــول 
ــوات الـــنـــظـــام إلـــــى شـــــرق الــــفــــرات  ــ ــ قـ
وانــــتــــشــــارهــــا عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود 
»مـــؤازرة قــوات  لــــ التركية  الــســوريــة 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــصـــد هـــذا 
ــــدوان وتـــحـــريـــر املـــنـــاطـــق الــتــي  ــعـ ــ الـ
ومرتزقته  الــتــركــي  الجيش  دخلها 
»اإلدارة  بـــيـــان  وفــــق  ــن«،  ــوريــ ــأجــ املــ
الذاتية« التي يقودها حزب االتحاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. وذكــــــــــرت مــــصــــادر 
 
ً
»العربي الجديد«، أن رتا محلية، لـ

من قوات النظام دخل، فجر االثنن، 
إلى منطقة شرق الفرات عبر مدينة 
الطبقة، بعيد ساعات من استهداف 
الــدولــي،  للتحالف  تــابــعــة  طـــائـــرات 
لقوات   

ً
رتــا تقوده واشنطن،  الــذي 

النظام في منطقة الرصافة، جنوب 
الــرقــة، كــان كما يبدو  غربي مدينة 
يستعد للتوجه الى مدينة الطبقة. 
التابعة  »الــوطــن«  صحيفة  ونقلت 
لــلــنــظــام عــن مــصــدر مــيــدانــي زعمه 
دخــــول قــــوات الــنــظــام إلـــى مدينتي 
منبج وعــن الــعــرب، مشيرًا إلــى أن 
الــقــوات فصلت املــنــاطــق التي  هـــذه 
ــد فـــيـــهـــا فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  تــــوجــ
عــن مــديــنــة مــنــبــج، وأن مــا سماها 
»الـــقـــوات املــحــلــيــة« املـــوجـــودة في  بــــ
املــديــنــة »فــتــحــت جــمــيــع حــواجــزهــا 
أمام مرور الجيش السوري تمهيدًا 

ملواجهة العدوان التركي«. 
وذكــــرت وكــالــة »ســـانـــا« أن وحـــدات 
تــابــعــة لــلــنــظــام دخـــلـــت إلــــى مــديــنــة 
الطبقة وريفها ومطارها العسكري 
ــلــــدة عــــن عــيــســى وعـــــــددًا كــبــيــرًا  وبــ
ــاف  ــ مــــن الــــقــــرى والــــبــــلــــدات فــــي أريــ
الغربي  والجنوبي  الجنوبي  الرقة 

والشمالي.
أمني...

تسارع االتصاالت العسكرية بين أنقرة 
وموسكو وواشنطن

مسلحان من المعارضة السورية خالل االشتباكات داخل رأس العين أمس )نذير الخطيب/فرانس برس(

عادل األحمدي

منذ بدء التصعيد اإلماراتي 
إلسقاط العاصمة اليمنية املؤقتة 
عدن في أيدي »املجلس االنتقالي 

الجنوبي« الذي يطالب باالنفصال، 
في أغسطس/آب املاضي، انتقل 

اليمن إلى طور جديد من االنهيار 
والشتات، بدت معه اآلمال بعودة 

االستقرار أبعد من ذي قبل.
خالل تلك األحداث، كان موقف 

السعودية دعم الحكومة الشرعية، 
واعتبار أّن ما حدث في الجنوب 

اليمني، من محاولة فرض أمر واقع 
جديد، ال يخدم سوى إيران. هذا 

املوقف يتعزز مع كون الشرعية هي 
ل ألجله »التحالف 

ّ
الغطاء الذي تدخ

العربي« الذي تقوده الرياض في 
اليمن، وبدونها يجري نسف 

املرجعيات كافة التي قام عليها هذا 
التحالف.

بالطبع، فإّن دعم الشرعية في 
موقف بالنسبة ملا ما جرى في 

عدن ومحيطها، لم يكن يحتاج إلى 
مجّرد بيانات؛ خصوصًا أنه بدا 

للمتابع وكأن حرب التحالف انتهت 
إلى صنع انقالب جديد، يقتفي 

أثر انقالب الحوثيني في العاصمة 
صنعاء، ويسير على خطاه، وهذا ما 

صنعه اإلماراتيون بالفعل.
وبصرف النظر عّما إذا كان حجم 
التدخل السعودي يتناسب مع ما 
حدث على األرض من عدمه، فقد 
حضرت الرياض عبر مسارين؛ 

األول كان عسكريًا، من خالل دعم 
القوات الحكومية باستعادة السيطرة 

على محافظة شبوة جنوب شرق 
البالد، بعد أن حشد حلفاء أبوظبي 
إلسقاطها أواخر أغسطس املاضي. 
أما املسار اآلخر فقد كان سياسيًا، 

من خالل الدعوة إلى حوار جدة.
اليوم، تزامنًا مع األنباء عن قرب 

التوصل إلى اتفاق في جدة، يأمل 
اليمنيون بداية مرحلة جديدة على 
مستوى املحافظات الجنوبية على 

األقل، ذلك أّن الوضع املختل في 
عدن ومحيطها، وما أفضى إليه من 

إفشال الحكومة على مستويات 
مختلفة، مسألة لم تفاقم فقط األزمة 
اإلنسانية ومعاناة اليمنيني، بل باتت 

 في أيدي الحوثيني يقيمونها 
ً
حجة

على خصومهم ويستخدمونها 
ملزيد من إذالل املواطنني في املناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.
يأمل اليمنيون أن يؤدي حوار 

جدة إلى رفع يد اإلمارات، في الحد 
األدنى، ووصايتها على العاصمة 
املؤقتة والعديد من الجزر واملواقع 

االستراتيجية. ومن ثّم، فإّن مسألة 
إشراك »املجلس االنتقالي« في 

الحكومة، مسألة ال تجد الكثير من 
املعارضة، طاملا كان ذلك قائمًا على 

أسس سليمة، تضمن العمل ملصلحة 
البلد، ال تطويع الوظيفة العامة في 

خدمة املشاريع املناطقية.

قوات األسد تصّعد في إدلب
جالل بكور

الوطني  »الجيش  عمليات  مــع  بالتزامن 
الـــســـوري« والــجــيــش الــتــركــي فــي منطقة 
ــة  ــ ــوريـ ــ شـــــــــرق الــــــــفــــــــرات ضـــــــد »قـــــــــــــوات سـ
الــديــمــقــراطــيــة«، الـــتـــي تــشــّكــل مــلــيــشــيــات 
ــة  ــرديــ ــكــ ــعـــــب« الــ ــ ــــشـ ــة الـ ــايــ ــمــ »وحـــــــــــــدات حــ
وحلفاؤه  النظام  باشر  الفقري،  عمودها 
معركة جديدة ضد ريف إدلــب الجنوبي. 
ــاء بــعــد فــتــرة هــدوء  الــتــصــعــيــد األخــيــر جـ
نسبي دامــت نحو الشهر، فاسحا املجال 
أمام سيل التكّهنات حول نية النظام ومن 
خــلــفــه روســيــا بــمــا يــخــّص جــنــوب إدلـــب. 
األمــــر الــــذي أثــــار مـــخـــاوف لــــدى املــدنــيــن 
في املنطقة من استغال النظام والروس 
االنـــشـــغـــال بــالــعــمــلــيــة الــتــركــيــة فـــي شــرق 
الفرات، للقيام بتصعيد في جنوب إدلب 
ــف املــزيــد مــن الــضــحــايــا املدنين 

ّ
قــد يــخــل

والتدمير، بهدف إحراز تقدم يمّكن قوات 
الــنــظــام مــن الــســيــطــرة عــلــى طــريــقــي حلب 
ــلـــب الـــاذقـــيـــة الــــدولــــيــــن. فــي  دمـــشـــق وحـ
السياق، استهدفت قوات النظام والطيران 
ــــي، أمـــــس االثــــنــــن، قـــرى  ــــروسـ الـــحـــربـــي الـ
الغربي  الشيخ مصطفى والــديــر  وبــلــدات 
والــبــارة، ما أدى إلــى مقتل مدنين اثنن 

وجرح أربعة آخرين على األقل.
السبت  يــومــي  الـــروســـي  الــتــصــعــيــد  وأدى 
واألحد املاضين، إلى مقتل مدني وإصابة 
ــــرأة،  12 آخـــريـــن، بــيــنــهــم أربـــعـــة أطـــفـــال وامـ
حسبما أفـــادت مــصــادر مــن الــدفــاع املدني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأضــافــت  الـــســـوري لـــ
املــصــادر أن أربــعــة مــدنــيــن، بينهم امـــرأة، 
ــوا بـــجـــراح مــتــفــاوتــة جـــــراء قصف  ــبـ ــيـ صـ

ُ
أ

النظام على بلدة جباال  قــوات  مدفعي من 
صيب ثاثة مدنين جراء 

ُ
في ريف إدلب، وأ

قــصــف صـــاروخـــي مــن قــــوات الــنــظــام على 
الغربي، كما  إدلــب  ريــف  الكندية في  قرية 
أصيب مدني جراء قصف مماثل على بلدة 

بداما يوم األحد.
ويـــوم الــســبــت، أســفــر قــصــف قـــوات النظام 
على ريف إدلب عن مقتل طفل في كفرومة، 
في  األقــل  أطفال على  أربعة  صيب 

ُ
أ بينما 

ــت الــطــائــرات الــروســيــة 
ّ
بــلــدة الـــبـــارة. وشــن

، تـــزامـــنـــا مـــع قصف 
ّ

13 غـــــارة عــلــى األقـــــــل
ــوات الــنــظــام عـــشـــرات الــقــذائــف املــدفــعــيــة  قــ
والصاروخية. وشمل القصف الجوي وفق 
ومنطقة  األربـــعـــن  جــبــل  منطقة  املـــصـــادر 
ــلـــدة مـــعـــرشـــوريـــن، فــيــمــا شمل  بـــزابـــور وبـ

القصف املدفعي والصاروخي بلدتي معرة 
حرمة وكفرسجنة وقرى معرزيتا وجباال، 
باإلضافة إلى الهلبة وأم جال بريف إدلب 
الـــشـــرقـــي، وبــــدامــــا والـــكـــنـــدة وطـــريـــق عن 

الباردة بريف إدلب الغربي.
ــم يــقــتــصــر الــتــصــعــيــد عـــلـــى ريـــــف إدلــــب  لــ
فحسب بل طاول منطقة الكبينة في جبل 
التركمان بريف الاذقية الشمالي الشرقي، 
بـــعـــد قـــصـــف الـــنـــظـــام لــلــمــنــطــقــة بــعــشــرات 
التصعيد  ذلــك  وسبق  املتفجرة.  البراميل 
هــــدوء نــســبــي اســتــمــر نــحــو شــهــر ونصف 
الشهر منذ إعان روسيا عن وقف إلطاق 
النار من جانب واحد، في 31 أغسطس/آب 
النظام االلتزام به الحقا.  املاضي، وإعــان 
وشــهــدت منطقة جــنــوب إدلـــب خـــال هــذه 
الــفــتــرة عــــودة آالف الــنــازحــن إلـــى الــقــرى 
والــبــلــدات نــظــرًا لــلــهــدوء النسبي وتــوقــف 
عــنــد حــدود  للنظام  الــبــري  الــتــقــدم  عملية 
مدينة خان شيخون بعد عملية عسكرية 

استمرت قرابة أربعة أشهر.
وكشفت مصادر محلية أن التصعيد أثار 
مــخــاوف جــديــدة لــدى األهــالــي، خصوصا 
النازحن العائدين منهم إلى املنطقة، من 
عملية عسكرية جديدة قد تقوم بها قوات 
النظام بدعم روسي للتقدم مجددًا وقضم 

مناطق في ريف إدلب. 
وذكـــر الــنــاشــط محمد اإلدلــبــي فــي حديٍث 
الـــجـــديـــد«، أن الــتــصــعــيــد يثير  »الــعــربــي  لـــ
مخاوف لدى املدنين، ألن الروس والنظام 
ــأي اتــفــاق  لــم يــفــوا بــوعــودهــم ســابــقــا أو بـ

فــي وقــت ســابــق، وربــمــا يستغلون عملية 
والتقدم  تركيا  للضغط على  الفرات  شرق 
فــي إدلــــب. وبــحــســب الــنــاشــط، إن مــا يبرر 
ــدم الــــتــــزام الــنــظــام  ــ ــاوف، هــــو عـ ــ ــخـ ــ ــذه املـ ــ هـ
املدعوم من روسيا سابقا باتفاقات خفض 
التوتر واتفاق املنطقة العازلة، كما أن عدم 
وضــــوح تــلــك االتــفــاقــات بــشــكــل جــلــي أمــام 
األســوأ  يتوقعون  دائــمــا  يجعلهم  الــنــاس، 
بـــنـــاء عــلــى مـــا حــصــل ســـابـــقـــا، حـــن تــقــدم 
النظام في املنطقة بعد أيام من إعانه عن 
مهّجرًا  خــان شيخون  على  هدنة وسيطر 

نحو مليون مدني.
ويــشــيــر مـــراقـــبـــون إلــــى احــتــمــالــيــة وجـــود 
تفاهمات بــن روســيــا وتركيا حــول إدلــب 
مقابل تقدم العملية التركية شرق الفرات، 
إدلب  في  للنظام  بتقدم جديد  تقضي  قد 
وحــصــولــه عــلــى الــطــرق الــدولــيــة الــواصــلــة 
 عن أن 

ً
بن دمشق وحلب والاذقية، فضا

اندمجت  قد  للتحرير«  الوطنية  »الجبهة 
ــد يــســتــدعــي  ضــمــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي، وقــ
ذلك نقل تعزيزات إلى منطقة شرق الفرات 
وتــرك جبهات إدلــب. ومع التكهنات حول 
مــصــيــر جــنــوب إدلــــب فــي ظــل تــقــدم قــوات 
ــــوري« فــــي شـــرق  ــــسـ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ
الــــفــــرات، يــأتــي إعــــان الــنــظــام عـــن إرســــال 
قواته إلى مناطق »قسد« من أجل صّد ما 
»الــعــدوان الــتــركــي«، وذلـــك يفتح  أســمــاه بـــ
تساؤالت عن قدرة النظام على تغطية تلك 
املناطق من دون سحب قواته من جبهات 

أخرى ومن بينها جبهات إدلب.

عاد التصعيد في األيام األخيرة )عز الدين إدلبي/األناضول(

واشنطن ـ جو معكرون

 رئــاســة دونــالــد ترامب 
ُ
حــن ُيكتب تــاريــخ

املــضــطــربــة، ســتــكــون هــنــاك مــحــطــتــان في 
عـــنـــوان ســيــاســتــه الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــشــرق 
األوسط: التراجع أمام طهران بعد إسقاط 
ــســيــرة فـــوق مضيق 

ُ
الــطــائــرة األمــيــركــيــة امل

ــران املــــاضــــي،  ــ ــزيــ ــ ــو/ حــ ــيــ ــونــ هــــرمــــز فـــــي يــ
التركي في شمال  التوغل  أمــام  والتراجع 
ســــوريــــة، فــــي انـــتـــحـــاٍر عــلــنــي لــلــمــصــالــح 
األميركية في الشرق األوسط. في املحطة 
الدفاع  تــرامــب مــن مهمة  األولـــى، استقال 
ــي الــثــانــيــة  عـــن حــلــفــائــه فـــي الــخــلــيــج، وفــ

تخلى عن الحلفاء األكراد.
تحت ضغط العملية التركية، قّررت وزارة 
الــدفــاع األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( املسارعة 
فــي سحب ألــف جندي مــن شمال سورية، 
بعد الــتــشــاور مــع البيت األبــيــض. األكـــراد 
والنظام  روســيــا  مــع  إلــى صفقٍة  يتجهون 
الـــســـوري، فــيــمــا لـــم تــعــد حـــراســـة معتقلي 

تنظيم »داعش« أولوية بالنسبة لهم.
وزير الدفاع األميركي مارك إسبر أعلن، 
ــــس األحــــــــد، عــــن »انــــســــحــــاٍب  أول مــــن أمــ
متعمد« من سورية نتيجة هذه العوامل، 
ــبـــحـــت بــن  ألن الـــــقـــــوات األمـــيـــركـــيـــة أصـ
الــنــاريــن الــتــركــيــة والـــروســـيـــة فـــي وضـــٍع 
مـــيـــدانـــي »ال يــمــكــن الــــدفــــاع عــــنــــه«. لــكــن 
القوات  التراجع ال يعني سحب كل  هــذا 
األمــيــركــيــة مــن ســـوريـــة، إذ تشير أحــدث 
ــة إلـــــى اإلبـــقـــاء  ــيـ ــركـ ــيـ الـــتـــصـــريـــحـــات األمـ
املوجودين  األميركين  العسكرين  على 
ــنـــوب ســـوريـــة  فــــي قــــاعــــدة الـــتـــنـــف فــــي جـ
والتي تضم نحو 150 عسكريا أميركيا. 
ــٍت أصــبــح هــنــاك 14  ويــحــدث ذلـــك فــي وقـ
الخليج  منطقة  فــي  أميركي  ألــف جندي 
في مهمة دفاعية صعبة لــردع إيــران من 

دون إطاق النار عليها.
هــــذا املـــوقـــف األمـــيـــركـــي الــعــلــنــي تــقــابــلــه 
تــســريــبــاٌت مــن مــســؤولــن فــي واشــنــطــن 
ــــي  تــعــكــس مــــدى تــخــبــط وإحـــبـــاط وزارتـ
الــدفــاع والــخــارجــيــة مــن قــــرارات تــرامــب. 
 مـــكـــاســـب الـــحـــرب 

ُّ
ــل ــ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، كـ

انتهت  »داعـــش«  تنظيم  ضــد  األميركية 
الــى غير رجــعــة، وعــلــى األرجـــح سيعود 
هـــــؤالء إلــــى مـــيـــدان الـــقـــتـــال أو يــهــربــون 
»ذئــاب مــنــفــردة« قد  إلــى بــلــدان أخـــرى كـــ

الوقت.  فــرديــة مــع مــرور  تقوم بعمليات 
وسط هذا التخبط، أكد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، أمس اإلثنن، أن »عقوباٍت 
ــا يـــمـــكـــن أن تــصــدر  ــيـ صـــــارمـــــة« ضــــد تـــركـ
قــريــبــا ردًا عــلــى عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة في 
ــال تــرامــب فــي تــغــريــدة:  شــمــال ســوريــة. وقـ
»عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!«، من 
الرئيس  وحــذر  التفاصيل.  مــن  مزيد  دون 
األمــيــركــي مـــن إمــكــانــيــة أن تــطــلــق الــقــوات 
الكردية عمدًا سراح متشددين محتجزين 
مــن »داعــــش« لــدفــع الــقــوات األمــيــركــيــة إلى 
الــعــودة للمنطقة، مضيفا أنــه »مــن السهل 
للغاية أن تعيد تركيا أو الــدول األوروبية 
احتجازهم،  الكثيرون  منها  يتحدر  التي 
لــكــن يــنــبــغــي لــهــم الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة«. من 
جهته، أكد وزير الخزانة األميركي ستيفن 
مــنــوتــشــن مـــن الــبــيــت األبـــيـــض الحــقــا أنــه 
»من الواضح أن األوان لم يفت بعد لفرض 
الـــواليـــات املــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا«، 
لكنه لفت إلــى أن »الــوضــع مــعــقــد«، مذكرًا 
بأن تركيا عضو في حلف شمال األطلسي. 
الــســبــاق اآلن بــن الــتــطــورات املــيــدانــيــة في 
واشنطن،  في  السياسي  والــحــراك  سورية 
أي بن تقدم العملية البّرية التركية وسرعة 
النظام السوري بدعم روسيا إلى  وصــول 
املــنــاطــق الــحــدوديــة الــكــرديــة الســتــامــهــا، 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــن فــي  ومــــــدى قــــــدرة وســــرعــ
الكونغرس بالضغط على الرئيس إلعان 
عــقــوبــات عــلــى االقــتــصــاد الــتــركــي للتأثير 

على حسابات تركيا في سورية. 
ــه الــشــعــبــيــة لـــقـــرار  ــم قـــاعـــدتـ ــ  دعـ

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ وفـ

ــن الـــشـــرق األوســـــــط، يــواجــه  االنـــســـحـــاب مـ
ترامب أيضا ضغطا من اإلنجيلين حول 
ـــد وصــــف أحــد  انــســحــابــه مـــن ســــوريــــة. وقـ
روبنسون،  بــات  اإلنجيلية،  الحركة  رمــوز 
الــرئــيــس االمــيــركــي بــأنــه »رجـــل الــلــه لهذه 
ــة  ــدان واليـ ــقـ ــه »فــــي خــطــر فـ ــأنـ املـــهـــمـــة«، وبـ
ــاء في  »أكــبــر األخـــطـ الــســمــاء« إذا ســمــح بـــ

التاريخ الدبلوماسي«.
ــال لــصــحــيــفــة  ــ  أمـــيـــركـــي كـــبـــيـــر قــ

ٌ
مـــــســـــؤول

ــقــــرة تــراجــعــت  »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« إن أنــ
ــقـــوات  ــعـــدم تـــعـــريـــض الـ عــــن ضــمــانــاتــهــا بـ
السوري  »الجيش  وإن  للخطر،  األميركية 
عليه«،  االعتماد  يمكن  وال  مجنون،  الحر 

ــة االنـــســـحـــاب  فــــي مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر ســـرعـ
ل 

ّ
األمــيــركــي. وأضــــاف املـــســـؤول الــــذي فض

الــروس  عــدم الكشف عــن هويته »ال نــريــد 
واإليـــرانـــيـــن هــنــاك )شــمــال ســـوريـــة(، لكن 
ــلـــوا ذلــــــــك«، فــــي مــا  طـــبـــعـــا نـــفـــهـــم ملـــــــاذا فـــعـ
يــكــاد يــكــون اســتــســامــا أمــيــركــيــا أمــــام من 
يــحــاول اقتطاع األراضـــي املــوجــودة تحت 
انتهاء  بعد  فــي ســوريــة.  األميركي  النفوذ 
ســحــب الـــقـــوات األمــيــركــيــة فــي غــضــون 30 
يــومــا، ستبقي واشــنــطــن 150 جــنــديــا في 
ستبعد 

ُ
ت التنف االستراتيجية، وال  قاعدة 

مــحــاولــة روســـيـــا تــرهــيــب هــــؤالء الــجــنــود 
إلجائهم أيضا من قبل إدارة ترامب.

ــي، تــــرك الــرئــيــس  ــاضــ ــبــــوع املــ نــهــايــة األســ
ــة  ــ ــ ــــي إدارتـــــــــــه تـــتـــخـــبـــط فـــــي األزمـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
فــي منتجع للغولف  الــســوريــة الســتــراحــة 
ــبـــوع الــحــالــي  يــمــلــكــه فـــي فــيــرجــيــنــيــا. األسـ
حــاســم لــتــحــديــد الــســيــاســة األمــيــركــيــة في 
تــرامــب سيلتقي وزيــر الخارجية  ســوريــة. 
ــارك  ــ ــك بـــومـــبـــيـــو ووزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع مــ ــ ــايـ ــ مـ
إســـبـــر، كــمــا ســيــكــون إعـــــان مــشــتــرك بن 
مجلس  فــي  والجمهورين  الديمقراطين 
األميركية  العقوبات  مــن  لحزمة  الــشــيــوخ 
عــلــى تــركــيــا، وســيــضــعــون الــبــيــت األبــيــض 
أمـــام خــيــاريــن، إمــا اســتــبــاق هــذه الخطوة 
بفرض عقوبات فورية أو انتظار أن يصل 

القانون إلى مكتبه لفرض فيتو عليه.
مــشــروع الــقــرار الـــذي سيعلن عــنــه كــل من 
غــراهــام  ليندسي  الــجــمــهــوري  السيناتور 
والـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي كـــريـــس فـــان 
األميركية  األصــول  تجميد  يشمل  هولن، 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــان  ــتـــركـــي رجـ لــلــرئــيــس الـ
ــول  ــ ــ ــــى تـــــأشـــــيـــــرة دخـ ــلـ ــ ــود عـ ــ ــيــ ــ ووضـــــــــــع قــ
ــراك إلــى الــواليــات املتحدة  املــســؤولــن األتــ
وفرض عقوبات على كل من يدعم الجيش 
التركي، حتى تثبت إدارة ترامب أن القوات 
التركية انسحبت من الشمال السوري. حن 
األميركي من سورية  االنسحاب  أعلن عن 
نهاية العام املاضي، كان هناك إجماٌع بن 
مجلس  فــي  والجمهورين  الديمقراطين 
الشيوخ على تمرير قرار بأغلبية تتجاوز 
البيت  اضطر  وبالتالي  الــرئــاســي،  الفيتو 
األبــيــض حينها لــوضــع خــطــة االنــســحــاب 
عــلــى الـــــرف. املـــوضـــوع الـــســـوري هـــو أكــثــر 
قضية كـــان فيها اســتــعــداد جــمــهــوري في 
الكونغرس لتحدي الرئيس، وما سيحدث 
هـــذا األســـبـــوع فــي »الــكــابــيــتــول هــيــل« هو 
اســتــمــرار لــهــذا الــنــهــج، لكن قــد تــكــون هذه 
الــخــطــوة الــتــشــريــعــيــة مــتــأخــرة فـــي ضــوء 

تسارع التطورات امليدانية في سورية.
ترامب ال يريد مواجهة الديمقراطين حول 
مسألة عزله، أو مواجهة الجمهورين حول 
االنسحاب من سورية، كما ال يريد التخلي 
عن مطلٍب رئيسي لحملته االنتخابية عام 
2016. مهما حصل هذا األسبوع، سيتردد 
ــرر عــلــى املـــصـــالـــح األمــيــركــيــة  ــدى الـــضـ صــ
نــتــيــجــة قــــــرارات تـــرامـــب لـــوقـــٍت طـــويـــل في 

سورية والشرق األوسط.

سباق بين التطورات 
في سورية والحراك 

السياسي في واشنطن

تخبط وإحباط في 
وزارَتي الدفاع والخارجية 

من قرارات ترامب

فصل من إرث ترامب في الشرق األوسط
فوضى السياسة األميركية

لم يعد مأموًال في 
واشنطن سوى فرض 

عقوبات على تركيا 
ردًا على عمليتها في 

شمال سورية، في ظل 
تخبط إدارة الرئيس 

دونالد ترامب
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  شرق
      غرب

بيلوسي تؤيد فرض
عقوبات على تركيا

أعلن السناتور الجمهوري ليندسي 
غـــراهـــام، أمـــس االثـــنـــن، أنـــه تــحــدث 
الــنــواب نانسي  مــع رئــيــســة مجلس 
الهجوم  بشأن  )الــصــورة(  بيلوسي 
التركي على شمال سورية، موضحا 
ــدت اقـــتـــراحـــا مـــن الــحــزبــن،  ــ أنـــهـــا أيـ
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، بفرض 
أنــقــرة. وقـــال غــراهــام،  عقوبات على 
فـــي تـــغـــريـــدة، إن »رئـــيـــســـة املــجــلــس 
أيــــدت عــقــوبــات بــدعــم مـــن الــحــزبــن 
ضد االنتهاكات التركية في سورية، 
أنه يتعن علينا  وهي تعتقد كذلك 
ــار الـــتـــأيـــيـــد لــلــحــلــفــاء األكــــــراد  ــهــ إظــ
ــلـــق مـــــن عــــــــودة ظـــهـــور  ــقـ وتــــشــــعــــر بـ

تنظيم داعش«.
)رويترز(

عنصر من النظام يفجر 
نفسه بزمالئه في درعا

قتل أربعة من عناصر قوات النظام 
السوري، ليل األحد املاضي، جراء 
تفجير انــتــحــاري وإطـــاق نــار من 
ــــف درعــــا  ــبـــل مـــجـــهـــولـــن، فــــي ريــ قـ
ــال الــنــاشــط  ــ ـــة. وقــ ـــوريـ جـــنـــوبـــي سـ
 »مــجــهــولــن 

ّ
مــحــمــد الـــحـــورانـــي إن

ــار عـــلـــى عـــنـــصـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــوا الـ ــقــ ــلــ أطــ
التابعة  الشعبية  اللجان  عناصر 
بــريــف درعــا  الصنمن  فــي  للنظام 
ــى مــقــتــلــه«.  ــ إلـ ــا أدى  الـــشـــمـــالـــي، مــ
ــة »أمــن  ــاف الــنــاشــط أن دوريــ وأضــ
ســيــاســي« كـــانـــت تـــحـــاول اقــتــحــام 
مــنــزل عنصر مــن الــنــظــام فــي بلدة 
ــم فــــي ريـــف  ــاسـ عـــالـــيـــة بــنــاحــيــة جـ
ــا، حــيــث قـــام األخـــيـــر بتفجير  ــ درعـ
نــفــســه بــحــزام نــاســف مــا أدى إلــى 
مقتله إلى جانب اثنن من عناصر 
 عــن إصــابــة ثاثة 

ً
ــة فــضــا الـــدوريـ

آخرين.
)العربي الجديد(

بوتين: موسكو والرياض 
تؤيدان حل األزمات سلميًا

أعـــلـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
الرياض حيث  زيارته  بوتن، خال 
التقى العاهل السعودي سلمان بن 
والــريــاض  أن موسكو  الــعــزيــز،  عبد 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ »تـــــــؤيـــــــدان مـ
اإلرهابية وحــل األزمـــات في الشرق 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــالــطــرق  األوسـ
الــســلــمــيــة«. واعــتــبــر أن »الــســعــوديــة 
فــي مجموعة  مــحــوريــا  تـــؤدي دورًا 
العشرين للدول الصناعية الكبرى«.
)العربي الجديد(

طرابلس: غارة 
تقتل 4 مدنيين 

الليبية،  الصحية  السلطات  أعلنت 
غــــــــــارة جـــويـــة  أن  االثـــــــنـــــــن،  أمــــــــس 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــزاًل فـ ــ ــنـ ــ اســـتـــهـــدفـــت مـ
أربعة  عــن مقتل  أسفر  مــا  طرابلس، 
أشخاص وإصابة أربعة، من بينهم 
ــاســــي  ــرئــ ــلــــس الــ ــجــ ــل. ودعـــــــــا املــ ــ ــفـ ــ طـ
بيان،  في  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
ــثـــة األمــــــــم املــــتــــحــــدة لــــلــــدعــــم فــي  بـــعـ
املدنين.  حماية  على  للعمل  ليبيا 
واعـــتـــبـــر أن الـــهـــجـــوم يــعــكــس حــالــة 
الــتــي أصــيــب بها  التخبط والــيــأس 
الليبي املتقاعد خليفة حفتر  اللواء 
)الصورة( ومليشياته بعد أن فشل 

في احتال العاصمة.
)األناضول، أسوشييتد برس(

حراك أميركي
لدعم الحل الليبي

ــارة األمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــفــ ــلـــنـــت الــــســ أعـ
لــــيــــبــــيــــا، أمــــــــــس االثــــــــنــــــــن، الــــــتــــــزام 
ــع املـــجـــتـــمـــع  ــ واشــــنــــطــــن »الــــعــــمــــل مــ
ــدولـــي واألطـــــــراف الــلــيــبــيــة إلنــهــاء  الـ
ــلـــى »ضـــــــرورة  الــــــنــــــزاع«، مــــشــــددة عـ
تعزيز اإلصــاح املؤسسي وتوحيد 
املــؤســســات االقــتــصــاديــة«. وكشفت 
عــن اســتــضــافــة واشــنــطــن الجــتــمــاع، 
فــــي 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، 
ــه املــــؤســــســــة الــوطــنــيــة  ــيـ شــــاركــــت فـ
املــركــزي، ووزارتــا  للنفط، واملصرف 
املالية والتخطيط واملبعوث األممي 

غسان سامة.
)العربي الجديد(
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      غرب
تونس: مقتل فرنسي

بهجوم في بنزرت
قتل سائح فرنسي، وجرح عسكري، 
في مدينة بنزرت شمال تونس، أمس 
االثــنــن، إثــر اعــتــداء استهدفهما، لم 
طبيعته.  املعنية  السلطات  توضح 
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن 
بجهة  وعسكريًا  فرنسيًا،  »سائحًا 
جـــرزونـــة )مــديــنــة بـــنـــزرت(، تعرضا 
ــداء أثـــنـــاء خــروجــهــمــا من  ــتــ إلــــى اعــ
الحّمام )محل للعموم لالستحمام(، 
ــاة الــّســائــح الــفــرنــســي،  نــتــج عــنــه وفــ
ــرف شـــخـــص مـــعـــروف  ــ وذلــــــك مــــن طـ
ــدات األمـــنـــّيـــة فـــي مــجــال  لــــدى الــــوحــ
 الــــعــــاّم«. مـــن جــهــتــهــا، ذكـــرت 

ّ
الـــحـــق

الهجوم  أن  املحلية  اإلعـــالم  وســائــل 
تّم طعنًا بسكن. 

)العربي الجديد(

... واألحزاب الجزائرية 
تهنئ بنجاح االنتخابات 

بــــادرت أحــــزاب ســيــاســيــة جــزائــريــة، 
أمـــس االثـــنـــن، إلـــى تــهــنــئــة الــرئــيــس 
الــتــونــســي املــنــتــخــب قــيــس ســعــّيــد، 
والــتــونــســيــن عـــمـــومـــًا، عــلــى نــجــاح 
ورأى  ــة.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ ــات  ــابــ ــخــ ــتــ لــــالنــ
رئيس حركة مجتمع السلم، الحزب 
»اإلخــــوان« فــي الــجــزائــر،  املـــركـــزي لـــــ
عبد الرزاق مقري، أن انتصار قيس 
سعّيد يمثل »هزيمة مدوية للثورة 
الــقــيــادي في  املــضــادة«، فيما اعتبر 
قرابة  كمال  الوطني«  »البناء  حركة 
أن »تــــونــــس تـــخـــط مــــســــارًا جـــديـــدًا 

للشعوب العربية«.
)العربي الجديد(

انطالق مفاوضات السالم 
السودانية

افــتــتــحــت أمـــس االثـــنـــن، مــفــاوضــات 
ــيــــة بــــن املــجــلــس  الــــســــالم الــــســــودانــ
في  التمرد  وقــادة  الحاكم  السيادي 
مــنــاطــق عــــدة، بينها إقــلــيــم دارفــــور 
وجــنــوب كــردفــان، فــي عاصمة دولــة 
ــا. ونـــاشـــد  ــنـــوب الـــــســـــودان، جــــوبــ جـ
الـــســـودان، سلفاكير  رئــيــس جــنــوب 
ــارديــــت )الـــــــصـــــــورة(، الـــخـــرطـــوم  ــيــ مــ
ــقــــديــــم  والــــــــحــــــــركــــــــات املـــــســـــلـــــحـــــة، تــ
»تنازالت«، فيما عبر عضو املجلس 
السيادي، قائد قوات الدعم السريع، 
مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقـــــلـــــو املـــــعـــــروف 
بـ«حميدتي« لدى وصوله إلى جوبا 

عن تفاؤله، مؤكدًا جدية الحكومة.
)األناضول(

الجزائر: تقييد ترّشح 
العسكريين

أقـــــرت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، أمــس 
ــًا جــــــديــــــدًا يــمــنــع  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ االثـــــــنـــــــن، قـ
العسكرين من الترشح لالنتخابات 
الرئاسية والنيابية والعمل الحزبي 
فــي الــســنــوات الــخــمــس األولــــى التي 
تــلــي تــقــاعــدهــم مــن الــجــيــش، تالفيًا 
الســتــغــاللــهــم مــنــاصــبــهــم الــســابــقــة 
العسكرية  املــؤســســة  مــع  وعالقتهم 
فـــــي أي عــــمــــل ســــيــــاســــي. وصـــــــادق 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــــجــــزائــــري عــلــى 
الــذي تقدم به قدمه  القانون  مقترح 
قــائــد أركــــان الــجــيــش الــفــريــق أحمد 
ــالــــح )الــــــصــــــورة( بــصــفــتــه  ــايــــد صــ قــ
ــًا لــــوزيــــر الــــدفــــاع  ــبـ ــائـ الـــســـيـــاســـيـــة نـ

الوطني.
)العربي الجديد(

... واتهامات للسلطة 
بالسعي لتفجير األوضاع

قــوى وشخصيات سياسية  اتهمت 
في الجزائر الحكومة بضخ مزيد من 
األوضــاع،  لتفجير  والسعي  التوتر 
على خلفية طرح قانون املحروقات 
الـــجـــديـــد. وأعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
املحتمل  الرئاسي  املــرشــح  السابق، 
عــلــي بـــن فــلــيــس، أنــــه يـــرفـــض طــرح 
قــانــون كــهــذا مــن دون حــــوار شامل 
ــلـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــه مـ ــ ومــــوســــع ألنــ
ومصيري بالنسبة للشعب وللبلد. 
البناء الوطني  وشكك رئيس حركة 
ــزائـــر( عبد  ــوان الـــجـ ــ ــنـــاح مـــن إخــ )جـ
الــــقــــادر بــــن قـــريـــنـــة فــــي أن الــســلــطــة 

»تسعى لتفجير الساحة الوطنية«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ عادل النواب، سالم الجاف

اتساعًا  أكثر  تكون  أن  فــي  ترجيحات  وســط 
انطلقت  مختلفة،  سياسية  كتل  من  وتأييدًا 
ــــوات الســتــئــنــاف الــتــظــاهــرات مـــجـــددًا في  دعـ
الــعــراق بــعــد نــهــايــة مــراســم زيــــارة أربعينية 
ــام الــحــســن فـــي كـــربـــالء، الـــتـــي انــطــلــقــت  ــ اإلمــ
أمـــــــس األحـــــــد،  مـــــن  ــنــــذ أول  مــ فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا، 
ــر/ ــوبـ ــتـ ــــن أكـ ــن مـ ــريـ ــعـــشـ ــة الـ ــايـ ــغـ وتـــســـتـــمـــر لـ
تــشــريــن األول الــحــالــي.  واملــوعــد الـــذي حــدد 
ــوم الــجــمــعــة، املــــوافــــق 25 الــشــهــر الــحــالــي،  يــ
يتزامن مع نهاية مهلة حددتها املرجعية في 
السيستاني،  علي  باملرجع  املتمثلة  النجف، 
املتظاهرين  قتلة  عــن  الكشف  فــي  للحكومة 
وإحـــالـــتـــهـــم عــلــى الـــقـــضـــاء. فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
ــة عــــــــادل عــبــد  ــاســ ــرئــ ــة، بــ ــكــــومــ تـــــواصـــــل الــــحــ
املــهــدي، سباقها مــع الــزمــن فــي إطـــالق حــزم، 
وتنحصر  اإلصالحية،  بالحزم  تعرف  باتت 
ــرارات تــتــعــلــق بــاملــتــظــاهــريــن،  ــقــ غــالــبــيــتــهــا بــ
مــثــل الــوظــائــف والـــقـــروض املــيــســرة وتمويل 
املـــشـــاريـــع املــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة، وتـــوزيـــع 
أراٍض ســكــنــيــة، وتــأهــيــل مــصــانــع مــتــوقــفــة، 
وإطـــــالق مــنــح مــالــيــة لــلــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل، 
الدولة،  القضاء لقضايا فساد في  ومراجعة 
مع استمرار مشاورات رئيس الوزراء إلجراء 
وتتناول  حكومته،  على  ثـــاٍن  وزاري  تعديل 
تسريبات متباينة الــوزارات التي ستشملها 
الـــتـــعـــديـــالت، أبــــرزهــــا الــصــنــاعــة والــكــهــربــاء 

والهجرة واالتصاالت والنقل والنفط.
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــات الــ
ــة الـــتـــحـــشـــيـــد الـــرئـــيـــس  ــ ــاحـ ــ ــي الــــــعــــــراق سـ ــ فــ
لــلــمــوعــد الـــجـــديـــد الســتــئــنــاف الـــتـــظـــاهـــرات، 
»اآلمــنــة«، لكون  الــتــي وصــفــوهــا هـــذه املـــرة بـــ
ــلـــى قــمــعــهــم مــثــلــمــا  الـــحـــكـــومـــة لــــن تــــجــــرؤ عـ
فعلت بــن 1 و8 أكــتــوبــر الــحــالــي، خصوصًا 
قتل  استنكر  الـــذي  السيستاني  خطبة  بعد 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى الــنــقــيــض مـــن مــســاعــي دائـــرتـــه إلشــعــار 
ــمــــوم  ــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة واإلعـــــالمـــــيـــــة وعــ الــ
املـــواطـــنـــن بــتــغــيــر نــحــو األفـــضـــل وبــانــفــتــاح 
الحكومة  بانتقاد  وســمــاح  مــحــدود  سياسي 
ونـــشـــر بـــعـــض املـــــــواد املــــعــــارضــــة لــتــوجــهــات 
ــراك الــشــعــبــي األخـــيـــر في  ــحــ الــســلــطــة بــعــد الــ
الرئيس  أهــدر  املــاضــي،  شهر سبتمبر/أيلول 
املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي فــرصــة أخــرى 
للبرهنة على حسن النوايا تجاه املجال العام، 
ــان يــرجــو بــعــض املــقــربــن منه  وأغـــلـــق بــابــًا كـ
املطالب  مــع  إيــجــابــي  بشكل  للتعاطي  فتحه 
واملخاوف النخبوية والشعبية. وأتى ذلك عبر 
حديثه املنغلق على ذاته والرافض للنصائح 
واملناشدات وحتى املالحظات البسيطة، خالل 
الحاضرين  بعض  استفسارات  على  إجاباته 
التي  املسلحة  لــلــقــوات  التثقيفية  الــنــدوة  فــي 
عقدها الجيش أول من أمس األحد في القاهرة 
األول  أكتوبر/تشرين  حــرب  ذكــرى  بمناسبة 
الــبــاب،  1973. كـــان الفــتــًا أن يــغــلــق الــســيــســي 
بقسوة ملحوظة يشوبها االضطراب، في وجه 
بعض املناشدات التي صدرت عن شخصيات 
ال يــمــكــن وصــفــهــا إال بــأنــهــا مــوالــيــة للسلطة 
قــلــبــًا وقــالــبــًا، كــالــنــائــب واإلعـــالمـــي مصطفى 
مبالغ  بأسلوب مصطنع  الــذي طالبه  بــكــري، 
ب والحيطة، بأن يعيد عقد جلسات 

ّ
في التهذ

حوارية مع اإلعالمين ليستمع إلى آرائهم في 
األوضاع الحالية.

وبــعــدمــا كــــان الــســيــســي مــعــروفــًا مــنــذ تــولــيــه 
اجــتــمــاعــاتــه  بــتــعــدد  فـــي 2012  الـــدفـــاع  وزارة 
مــع اإلعــالمــيــن، والــتــي زادت وتــيــرتــهــا خــالل 
ــّم  ثـ مـــطـــلـــع 2014،  ــلـــرئـــاســـة  لـ تـــرشـــحـــه  ــتــــرة  فــ
عــقــده جــلــســات مــتــتــالــيــة مـــع رؤســـــاء مجلس 
الــصــحــف ودعــوتــهــم لحضور  إدارة وتــحــريــر 
الحكم  رمـــوز  مــع  املستوى  رفيعة  اجتماعات 

تعليق  استمرار  ومــع  وقمعهم.  املتظاهرين 
ــائــــرون« حـــضـــوره فـــي الــبــرملــان،  تــحــالــف »ســ
الـــــذي كــــان قـــد اتـــخـــذه اســتــجــابــة لــطــلــب من 
زعــيــمــه مــقــتــدى الــصــدر احــتــجــاجــًا عــلــى قمع 
املــتــظــاهــريــن، تــتــرقــب األوســــــاط الــســيــاســيــة 
والــشــعــبــيــة عــلــى حــد ســــواء إعــالنــًا حكوميًا 
لنتائج التحقيق في قتل املتظاهرين وإحالة 
املتورطن على القضاء. وبحسب نشطاء في 
فإن  بغداد،  العاصمة  الصدر، شرق  ضاحية 
من  والعشرين  الخامس  هــو  الجديد  املــوعــد 
مع  بالتفاهم  مسبقًا  وُحـــدد  الحالي،  الشهر 
»العربي  لـ وأكد ناشط،  الجنوب.  تنسيقيات 
ــه »تــقــديــســًا لـــذكـــرى أربــعــيــنــيــة  الـــجـــديـــد«، أنــ
الــعــراق،  اإلمـــام الحسن، واحــتــرامــًا لضيوف 
الداعمة  واألحـــزاب  الحكومة  تبقى  وحتى ال 
ـــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ـــؤامـ ــ ــا تـــــــروج لـــقـــصـــص املـ ــهـ لـ
وتــربــطــهــا بـــالـــزيـــارة األربـــعـــيـــنـــيـــة، ســيــكــون 

الحراك بعد خروج آخر الزوار من كربالء«.
وكان السيستاني قد أمهل، الجمعة املاضي، 
ــبــــد املـــــهـــــدي أســــبــــوعــــن لــكــشــف  ــكــــومــــة عــ حــ
ــل »املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــتـ املــــتــــورطــــن بـــعـــمـــلـــيـــات قـ
املــطــالــبــن بــحــقــوقــهــم املـــشـــروعـــة«. واعــتــبــرت 
عــام 2014،  النجف منذ  مــن  األقـــوى  الخطبة 
ــــى ســحــب  ـــبـــرت حــيــنــهــا إشـــــــارة إلـ

ُ
الـــتـــي اعـــت

الــبــســاط مـــن تــحــت رئـــيـــس الـــــــوزراء األســبــق 
نوري املالكي، بعد إصدارها فتوى »الجهاد 
الكفائي« ضد تنظيم »داعــش«. وأكــد محمد 
قاسم، وهو ناشط مدني بارز في الديوانية 
ــاق عــلــى تــحــديــد 25  ــفـ ــراق، »االتـ ــعـ جــنــوبــّي الـ
ــاهـــرات«،  ــتـــظـ أكـــتـــوبـــر مــــوعــــدًا الســـتـــئـــنـــاف الـ
مــشــيــرًا إلـــى أن »املــطــالــب ســتــكــون واضــحــة، 
بــاتــجــاه إنــهــاء حــالــة الفشل والــفــســاد وإزالـــة 
العفن الذي غطى كل شيء في العراق«، وفقًا 
لــتــعــبــيــره. وقــــال مــســؤول عــراقــي فــي بــغــداد، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــكــومــة تــرصــد  لـــ
تصاعد دعــوات التظاهر بعد انتهاء مراسم 
زيــــارة األربــعــيــنــيــة«، كــاشــفــًا عــن أن »ذلــــك لم 
يــمــنــع إطــــــالق ســــــراح غـــالـــبـــيـــة املــتــظــاهــريــن 
 عن 

ّ
ــقــلــوا، واإلبـــقـــاء عــلــى عـــدد يــقــل

ُ
الــذيــن اعــت

30 شخصًا متهمن بحرق سيارات حكومية 
واقـــتـــحـــام مـــبـــاٍن رســـمـــيـــة«. وأضــــــاف: »حــتــى 
التواصل،  مــواقــع  الــدعــوات على  كــثــرت  اآلن، 
وظهرت شعارات في عدد من شوارع بغداد، 
من قبيل موعدنا 25 الشهر وعبارات أخرى، 
وهــنــاك مــعــلــومــات عــن أن الــصــدريــن وتــيــار 
الــحــكــمــة )عـــمـــار الــحــكــيــم( وائـــتـــالف الــنــصــر 
أحد  أو  كلهم،  يدخلون  قد  العبادي(  )حيدر 

ــع الــرئــيــس  ــاطـ ــامـــن مــــن حـــكـــمـــه، قـ فــــي أول عـ
املــصــري بشكل شــبــه كــامــل اإلعــــالم، ال سيما 
ــي تـــيـــران  ــرتــ ــزيــ عـــقـــب أزمــــــــة الــــتــــنــــازل عـــــن جــ
توليه  ثم   ،2016 إبريل/نيسان  في  وصنافير 
الرئاسة لفترة ثانية. وجاء رد السيسي على 
مناشدة بكري مهينًا لإلعالمين، فتحدث عن 
»ضرورة أن يجلس مع أشخاص لديهم رؤية 
ومعرفة كاملة وإدراك بتفاصيل املشاكل التي 
وقــتــه مع  لــن يضيع  ألنــه  يتحدثون بشأنها، 

أشخاص ال يقدمون رؤية أو فكرة سليمة«.
ــــرد لـــم يــعــّبــر فــقــط عـــن االســتــهــانــة بــأهــمــيــة  الـ
االطـــــالع عــلــى الـــــرأي اآلخـــــر، وعــــن مــصــادرتــه 
ــل أيـــضـــًا عـــكـــس تــقــوقــع  املـــســـبـــقـــة لــــأفــــكــــار، بــ
ة األشخاص الذين يثق 

ّ
السيسي على ذاته وقل

رؤاهـــم،  عــن  للتعبير  مساحة  ويمنحهم  بهم 
ــالـــضـــرورة فـــي مــحــدوديــة  ــا يــتــضــح بـ ــو مـ وهــ
دائرته الشخصية واعتماده على عدد ضئيل 
 
ً
ضئيال كمًا  بالتبعية  تنتج  التي  العقول  من 

مــن األفــكــار واملــقــتــرحــات، معظمها يــكــون في 
اتجاه واحد؛ قمعي وسلطوي.

وتكرر املشهد عندما رّد السيسي بقسوة على 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة ســيــنــاء، صـــالح ســالــم، 
الذي طالبه باإلعالن عن موعد النتهاء الحملة 
الــعــســكــريــة فـــي ســـيـــنـــاء، وإعـــــــادة مــواطــنــيــهــا 
التعويضات  إلى منازلهم، وصرف  املهجرين 
العادلة لهم، واعتبار ضحايا املدنين شهداء 
يستحقون ما يتم صرفه من معاشات ألفراد 

صعد من 
ُ
وهو ما جعل عدة كتل سياسية ت

لهجتها ضد الحكومة«.
»العربي  ب من الصدر، لـ من جانبه، قال مقرَّ
ــم يــصــدر  ــه »لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة لـ الـــجـــديـــد«، إنــ
أي تــوجــيــه ألنـــصـــار الــتــيــار بــاملــشــاركــة في 
تــظــاهــرات 25 أكــتــوبــر«. وأضــــاف أن »عـــددًا 
كبيرًا من أنصار التيار الصدري يشاركون 
ــرات، بــاعــتــبــار أن الــصــدريــن  ــاهـ ــظـ ــتـ فـــي الـ
ــــذي يــعــانــي  جــــزء مـــن املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، الـ
مــنــذ ســـنـــوات مـــن الــفــشــل الـــحـــكـــومـــي، لكن 
مـــشـــاركـــتـــهـــم لـــيـــســـت بـــتـــوجـــيـــه، بــــل بــشــكــل 
ــوا مــنــذ انــطــالق  ــاركــ شــخــصــي، وهــــــؤالء شــ
االحــتــجــاجــات فــي 1 أكــتــوبــر«. وأضــــاف أن 
انطالق االحتجاجات وحتى  »الصدر، منذ 
هــــذه الـــســـاعـــة، لـــم يــصــدر أي تــوجــيــه، ولــو 
التيار وقيادته، بعدم  بشكل سري ملفاصل 
املـــشـــاركـــة فـــي الـــتـــظـــاهـــرات، بـــل أعـــطـــى لهم 
ــزءًا مـــن الــشــعــب  ــ الــحــريــة بـــذلـــك، لــكــونــهــم جـ

مرسي. في املقابل، ال يكف السيسي عن ذكر 
»تـــظـــاهـــرات الــتــفــويــض فـــي 26 يــولــيــو/تــمــوز 
لشرعية  ونــهــايــة  لشرعيته،  كــأســاس   »2013
الحشد  إلــى  املستندة  الشرعية  وهــي  يــنــايــر، 
ال الـــســـيـــاســـة، والـــتـــي لـــــّوح عــقــب عـــودتـــه من 
بإمكانية  املــاضــي  فــي 27 سبتمبر  نــيــويــورك 
طلبها مــن جــديــد مــن املــصــريــن بــقــولــه: »إذا 
أردت تظاهرات تفويض جديدة فسوف ينزل 

املالين مش أقل من كده«.
وتؤكد هذه العبارات من السيسي أن االنفتاح 
في  البعض حاليًا،  به  يبشر  الــذي  السياسي 
 شــرعــيــة الــحــشــد الــتــي 

ّ
ــــداد املــســتــحــيــل، ألن عـ

أنها  نفسه  قــــرارة  فــي  ويعتقد  إلــيــهــا  يستند 
ألـــغـــت شــرعــيــة ثـــــورة يـــنـــايـــر، تــلــقــي بــظــاللــهــا 
على املشهد السياسي منذ صعوده للسلطة، 
بإقصاء جميع الفصائل املعارضة، خصوصًا 
اإلسالمية، واعتقال رموز التيارات واألحزاب 
ــمــــل عـــلـــى تـــجـــفـــيـــف مــنــابــعــهــا  ــعــ الـــــجـــــادة والــ

والتضييق على املجتمع املدني واإلعالم.
فــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر حكومية، تابعت 
خطاب السيسي وما استجد من أحداث على 
املشهد املصري في األيام األخيرة كاستئناف 
حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
إخــــــالء ســبــيــل مــعــظــم املــعــتــقــلــن فــــي قــضــيــة 
»الــعــربــي  انــتــفــاضــة 20 ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، لـــ
 »الــســيــســي يــبــدو مــصــمــمــًا على 

ّ
الــجــديــد« إن

رفــــض اتـــخـــاذ أي خــطــوة حــقــيــقــيــة لــلــمــبــادرة 
تــبــدو وكــأنــهــا تــراجــع أو مــغــازلــة للمعارضة، 
أو استجابة لضغوط خارجية«. وأضافت أنه 
 للتشدد الذي 

ً
»يبدو في هذا املوقف أكثر ميال

يــوصــي بــه نجله ضــابــط املــخــابــرات محمود 
الــســيــســي، مــقــابــل حــالــة التنفيس املــحــدودة« 
التي كانت قد أوصــت بها مستشارته لأمن 
القومي فايزة أبو النجا، واتبعتها دائرته مع 

البرملان واإلعالم أخيرًا.
اإلعـــالمـــيـــن  »بــــعــــض   

ّ
أن ــادر  ــ ــــصــ املــ وذكـــــــــرت 

التثقيفية  الـــنـــدوة  الـــذيـــن حـــضـــروا  والـــــــوزراء 
 
ّ
ــأن ــاء الـــخـــطـــاب بــ ــقــ ــوا يــتــكــهــنــون قـــبـــل إلــ ــانــ كــ

السيسي سوف يلقي بمجموعة من املفاجآت 
ــدة، بـــنـــاء عــلــى  ــ ــراكــ ــ ــاه الــ ــيــ ــد تـــحـــرك املــ الـــتـــي قــ
واستخباراتية،  أمنية  مصادر  من  معلومات 
تــحــدثــت قــبــل الــــنــــدوة عـــن احــتــمــالــيــة حــديــث 
التي  العفو  وقــــرارات  املعتقلن  عــن  السيسي 
ج لــهــا حــالــيــًا عــلــى نــطــاق واســــع، وكــذلــك  ــروَّ ــ ُيـ
انــتــخــابــات الــبــرملــان واملــحــلــيــات املــقــبــلــة. لكنه 
آثـــر الــحــديــث فــقــط فـــي مــوضــوعــاتــه املفضلة 

وبلهجة قاسية وصادمة«.

منهم، على خط الداعمن لها بهدف إسقاط 
الــحــكــومــة وتــصــفــيــة حــســابــات مــع الــداعــمــن 
لها من القوى السياسية«. واعتبر أن »تجدد 
الــتــظــاهــرات مـــرة أخــــرى يــضــع حــكــومــة عبد 
املهدي أمام خيار اإلقالة أو االستقالة، وهو 
ــدة، مــقــابــل كتل  مـــا تــرغــبــه قـــوى ســيــاســيــة عــ
أخــــرى تــدعــمــه فـــي تــحــالــف الــفــتــح وفــصــائــل 
أن  إلــى  الشعبي«، مشيرًا  بالحشد  وقــيــادات 
فهم  السيستاني  مــن خطبة  الــعــام  »املــفــهــوم 
ــم املــرجــعــيــة لــلــحــكــومــة،  ــه ســحــب دعــ عــلــى أنــ

غضبه  عن  السيسي  وعبر  الجيش.  وضباط 
»التهجير«، مصممًا  الشديد الستخدام كلمة 
 النظام يبذل أكثر مما في وسعه من 

ّ
على أن

أجل أهل سيناء. 
كــمــا أن الــســيــســي مــضــى فـــي إظـــهـــار عــداوتــه 
لــهــا  وكــــراهــــيــــتــــه   2011 ــر  ــايــ ــنــ يــ  25 ــورة  ــ ــثــ ــ ــ ل
وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة مـــا لــحــق بــمــصــر من 
خسائر استراتيجية، خصوصًا في ملف سد 
أداره هــو بشخصه  الــذي  اإلثــيــوبــي،  النهضة 
ملدة 6 سنوات، وكان قد أعلن الشروع فيه قبل 

الثورة بأكثر من عام.
ويعّبر هذا االزدراء لثورة عظيمة في وجدان 
الــشــعــب املــصــري وضــمــيــره، والــتــي يعتبرها 
الــدســتــور حجر أســاس إلنــشــاء دولــة حديثة، 
إلــــى حــــّد وصــفــهــا مـــن قــبــل الــســيــســي بــأنــهــا 
أزمــة  عــن  »كشفت ظهر مصر وعـــّرت كتفها«، 
الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة الــتــي يــفــتــقــدهــا األخــيــر 
ــــورة مــنــطــلــقــًا لــهــا  ــثـ ــ ــي كـــانـــت الـ ــتــ حـــالـــيـــًا، والــ
ــراحــــل محمد  ــعــــزول الــ بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس املــ

العراقي«. في املقابل، لفت املحلل السياسي 
»الـــعـــربـــي  ــام الــــهــــاشــــمــــي، لــــ ــشــ واألمـــــنـــــي هــ
ــى أن »املـــتـــظـــاهـــريـــن حــالــيــًا  ــ الــــجــــديــــد«، إلــ
بانتظار تقرير اللجنة الحكومية، وال أعتقد 
أنـــه ســيــكــون مــقــنــعــًا«، مــوضــحــًا أن »إعــطــاء 
املرجعية أسبوعن لرئيس الحكومة عادل 
عــبــد املـــهـــدي تــعــتــبــر مــهــلــة جـــيـــدة مـــن أجــل 
تعديل موقفه وتعديل مساره، وهي جاءت 
ـــل تــقــويــتــه ولـــيـــس إضـــعـــافـــه، فــهــي  مــــن أجــ
أعطتها  التي  الفرصة،  أو  للمهلة،  مشابهة 
املــرجــعــيــة لــرئــيــس الــــــوزراء الــســابــق حــيــدر 
الــعــبــادي، عــنــدمــا قــالــت لــه اضــــرب بــيــد من 
حديد. لكنه فوت تلك الفرصة عليه«. واعتبر 
أن »تظاهرات 25 أكتوبر لن تكون قوية، إال 
بنزول التيار الصدري، وربما تتكرر قضية 
املفرط  العنف  واستخدام  املتظاهرين  قمع 
ضدهم، كما حصل في التظاهرات السابقة، 

التي سقط خالل آالف القتلى والجرحى«.

تونس ما بعد االنتخابات

 
ّ
إن إلــى االستنفار والــخــروج مــن بيوتهم. بــل 
سعّيد نفسه دعا علماء االجتماع والسياسة 
إلى االنكباب على تحليل وفهم الــدرس الذي 
ضـــربـــه الـــتـــونـــســـيـــون، وســـيـــتـــجـــاوز الــتــاريــخ 

والجغرافيا، بحسب توصيفه.
الثاني من  الـــدور  املــشــاركــة فــي  وبلغت نسبة 
االنتخابات الرئاسية حوالي 60 في املائة، أي 
الــدور األول، و17 في  املائة عن  بفارق 15 في 
املائة عن االنتخابات التشريعية التي أجريت 
 ثلث من صّوتوا 

ّ
في 6 أكتوبر الحالي. بل إن

األحد لم يشاركوا في االنتخابات التشريعية.
وقــد جــاءت األرقـــام صادمة للكثير من الذين 
فيها  يربح  عادية  انتخابية  منافسة  توقعوا 
الفرعية  الهيئة  وتشير  آخــر.  وُيــهــزم  منافس 
االنتخابية  الدائرة  في  لالنتخابات  املستقلة 
 سعّيد حصل 

ّ
بتطاوين جنوبي تونس، إلى أن

فيها على 44504 أصوات، أي بنسبة 96,1 في 
املائة، فيما حصل منافسه رئيس حزب »قلب 
تونس«، نبيل القروي، على 1809 أصوات، أي 
 الفارق 

ّ
بنسبة 3.9 في املائة، وهو ما يعني أن

بينهما فــي هــذه املحافظة فــاق 92 فــي املائة. 
من حصد  الجديد  التونسي  الرئيس  وتمكن 
مجموع أصــوات يقارب ثالثة مالين صوت، 
أكثر مما تمّكنت كل األحـــزاب مجتمعة  وهــو 
مـــن تــحــصــيــلــه فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
األخــيــرة. كما حصل على عــدد أصــوات يفوق 
مــا حققه الــرئــيــســان الــســابــقــان الــبــاجــي قائد 
في  مجتمعن،  املــرزوقــي  ومنصف  السبسي، 

انتخابات الرئاسة عام 2014.
نبيل  منافسه  على  الــفــوز  مــن  سعّيد  وتمكن 
وأحــرز  التونسية،  املحافظات  كل  في  القروي 
في بعض دوائر الجنوب أكثر من 90 في املائة 
من األصوات، وهو ما لم يتحقق لغيره في أي 

انتخابات سابقة.
بدعم شعبي  السباق  لم يخض  ولكن سعّيد 

تونس ـ وليد التليلي

ــيـــون مــا  ــه مـــحـــلـــلـــون تـــونـــسـ ــّبـ يـــشـ
األحــــــــــد،  أمــــــــــس  مـــــــن  أول  حــــــــــدث 
بـــانـــتـــخـــاب قـــيـــس ســـعـــّيـــد رئــيــســًا 
ــلـــبـــالد بــنــســبــة 72 فــــي املــــائــــة مــن  جــــديــــدًا لـ
»استفتاء شعبي واسع« وليس  األصوات، بـ
مجرد انتخابات عادية، فيما يصفها آخرون 
بعملية »تفويض شعبي« لهذا الرجل الذي 
تقليدية  سياسية  قــواعــد  تحطيم  فــي  نجح 
فــقــد خـــرج سعّيد  االنــتــخــابــيــة.  العملية  فــي 
على التونسين خاليًا من أي دعم أو ماكينة 
سياسية تقف وراءه، ووقف أمام 25 مرشحًا 
ماليًا  واملدعومن  املحنكن  السياسين  من 
وحزبيًا، وفاز عليهم جميعًا. بل إنه استنفر 
أول مــــن أمـــــس حــــشــــودًا مــــن أقـــصـــى جــنــوب 
الــبــالد إلـــى شــمــالــهــا، خــرجــت بــعــد انــتــصــار 
مرشحها بوجه رئيس حزب »قلب تونس« 
نبيل القروي، إلى الشوارع في أعــداد هائلة 
تـــذكـــر بـــالـــخـــارجـــن احـــتـــفـــااًل بـــالـــثـــورة عـــام 
يصفها  قـــويـــة  دالالت  ــك  ذلــ ويــحــمــل   .2011
ــلـــت  ــتــــي أذهـ ــد بــــالــــثــــورة الــــجــــديــــدة الــ ــّيـ ــعـ سـ
مسؤولية  نفسه  الوقت  في  ويحّمله  العالم، 
بــوعــوده  اإليــفــاء  لناحية  سيما  ال  جسيمة، 
التي قطعها، في مواجهة حقيقة أن الرئيس 
 وليس لديه أي حزب أو كتلة 

ّ
الجديد مستقل

بــرملــانــيــة فــي مجلس نـــواب الــشــعــب املشتت 
وأمــــام خــريــطــة ســيــاســيــة مــعــقــدة، مــا يطرح 
الكثير مــن األســئــلــة حــول قـــدرة الــرجــل على 
الــواقــع الصعب فــي الوقت  التعامل مــع هــذا 
منه  كبيرة، وينتظر  آمــال  عليه  قت 

ّ
عل الــذي 

الكثير.
وفي تحليل ما حدث األحد في تونس، تقول 
 شيئًا مختلفًا حّرك التونسين يوم 

ّ
األرقام إن

الــحــالــي، ودعــاهــم  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول   13

فــقــط، فــقــد حــظــي أيــضــًا بــدعــم حــزبــي واســـع، 
وتمكن من تجميع عائالت سياسية متناقضة 
التونسيون على فصول من  تفّرج  ومتعادية 
املاضية.  الــســنــوات  خــالل  الطاحنة  معاركها 
كما دعمته عائالت قومية وليبرالية وحداثية 

وإسالمية ويسارية وحتى دستورية.
ــا كــــونــــســــاي«  ــمــ ــغــ ــيــ وكــــشــــفــــت مــــؤســــســــة »ســ
تـــوزيـــع  ــن  ــ عـ اآلراء،  ســـبـــر  ــــي  فـ املـــتـــخـــصـــصـــة 
الداعمة لسعّيد، بحسب  األصــوات واألحـــزاب 
وقد  التشريعية.  االنــتــخــابــات  فــي  التصويت 
ـــت حـــركـــة »الــنــهــضــة« فـــي املـــرتـــبـــة األولــــى 

ّ
حـــل

بنسبة 20.8 فــي املــائــة مــن مــجــمــوع الــقــاعــدة 

ـــ7.3 في  االنــتــخــابــيــة، ثـــّم »ائـــتـــالف الــكــرامــة« بــ
في  بـــ6.4  الديمقراطي«  »التيار  املائة، وحــزب 
املائة، وحزب »حركة الشعب« بـ 5.4 في املائة، 
و»الــحــزب الــدســتــوري الــحــر« بنسبة 2.6 في 

املائة، وحزب »تحيا تونس« بـ2 في املائة.
ع 

ّ
أّمــــا بــحــســب املــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، فــقــد تـــوز

ناخبو سعّيد كما يلي: غير الدارسن بنسبة 
42.7 في املائة، مستوى تعليم ابتدائي بنسبة 
60.4 في املائة، مستوى تعليم ثانوي بنسبة 
80.8 في املائة، مستوى تعليم جامعي بنسبة 

86.1 في املائة.
ــا نبيل الــقــروي والــــذي حــصــل عــلــى 27 في  أّمـ

ــوات، فــجــاء مــســتــوى ناخبوه  ــ املــائــة مــن األصـ
على النحو التالي: غير الدارسن بنسبة 57.3 
في املائة، مستوى تعليم ابتدائي بنسبة 39.6 
في املائة، مستوى تعليم ثانوي بنسبة 19.2 
املـــائـــة، ومــســتــوى تعليم جــامــعــي بنسبة  فــي 

14.9 في املائة.
املائة  73,4 في   

ّ
أن وتؤكد »سيغما كونساي« 

مـــن الــنــســاء و79,2 مـــن الـــرجـــال مـــن مــجــمــوع 
 90 في 

ّ
الناخبن صوتوا لسعّيد، في حن أن

املائة من الشباب ما بن 18 و25 سنة و83,8 
مــن شريحة مــا بــن 26 و44 سنة صــوتــوا له 
ــار الــنــاخــبــن  ــمــ ــًا. وكـــلـــمـــا تـــصـــاعـــدت أعــ أيــــضــ

تقلصت الــنــســبــة عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تبقى 
ــًا لـــصـــالـــحـــه، بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــفـــوق طــفــيــف  ــمــ دائــ

للقروي في فئة ما فوق 60 سنة.
ــاق، يـــقـــول املــحــلــل الــســيــاســي عبد  ــيـ فـــي الـــسـ
»الــعــربــي  الــلــطــيــف الــحــنــاشــي، فــي تــصــريــح لـــ
 فــوز سعّيد »كــان نوعيًا، إذ إنه 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــى مــنــذ االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة،  ــ لــلــمــرة األولــ
يــحــصــل مـــرشـــح عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة تــقــتــرب 
معًا«،  واملـــرزوقـــي  السبسي  عليه  حصل  مما 
معتبرًا ذلك »مؤشرًا إيجابيًا وأرقامًا تتحقق 
في بلد ديمقراطي وليس استبدادي«. ويرى 
الــحــنــاشــي أن »الــشــعــب الــتــونــســي مــنــح ثقته 

ــيـــس الـــجـــديـــد الــــــذي يــعــبــر عــن  لـــخـــطـــاب الـــرئـ
اعتمد شعار  أن سعّيد  طموحاته«. ويوضح 
الــثــورة »الــشــعــب يــريــد«، و»ركــــز عــلــى قضايا 
حقوقية وقانونية ضّد اإلقصاء واالستبعاد 
والــظــلــم، وهـــي شـــعـــارات جــذبــت الــتــونــســيــن، 
إلى  الحناشي  ويلفت  الــشــبــاب«.  وخصوصًا 
أنه »ال يجب أيضًا إلغاء دور األحزاب الوازنة 
وائــتــالف  الديمقراطي  والــتــيــار  النهضة  مثل 
انهم لسعّيد«.

ّ
الكرامة وغيرها ممن منحوا خز

 »الفوز يجسد املبادئ والقيم التي 
ّ
ويضيف أن

نــاضــل مـــن أجــلــهــا الــشــبــاب، واالســتــحــقــاقــات 
إليها، وهــي وراء ما شهدناه  التي يتطلعون 

 »األعــــداد 
ّ
تــونــس«، معتبرًا أن انــتــخــابــات  فــي 

األحــــد ال تــقــارن بـــأعـــداد مــن خــرجــوا يـــوم 14 
ــام الــثــورة  يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، أي أيـ

التونسية، إذ كان العدد أكبر بكثير«.
وال يــفــصــل الــتــونــســيــن ســـوى أســبــوعــن عن 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــن  الـــجـــديـــد  الـــرئـــيـــس  أداء 
أمـــام الــبــرملــان الــحــالــي ولــيــس الــجــديــد، وذلــك 
والية  الــذي يجعل  االستثنائي  للوضع  نظرًا 
ــيـــس املــــؤقــــت مــحــمــد الـــنـــاصـــر، املـــحـــددة  الـــرئـ
الــراحــل الباجي  بـــ90 يومًا منذ وفــاة الرئيس 
ــًا يــــوم 25  ــتـــوريـ قـــايـــد الــســبــســي، تــنــتــهــي دسـ
أكــتــوبــر الـــحـــالـــي، فـــي وقــــت يــحــتــاج املــجــلــس 

الجديد لبداية أعماله رسميًا إلى نهاية شهر 
كثرة  بسبب  املقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 

الطعون والبت فيها.
ويــفــتــرض أن تــنــتــهــي جــمــيــع مـــراحـــل الـــنـــزاع 
ــابـــي بــحــســب املـــحـــكـــمـــة اإلداريــــــــــة إذا  ــخـ ــتـ االنـ
مـــا طــعــن نــبــيــل الـــقـــروي فـــي الــنــتــائــج األولــيــة 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة يـــوم 29 أكــتــوبــر، بما 
الــيــمــن  بـــــأن تــخــصــص جــلــســة أداء  يــقــضــي 
املقبل،  نوفمبر  شهر  بــدايــة  الجديد  للرئيس 
على أال تتجاوز العاشر من الشهر نفسه، بما 
ــال  يــحــيــل إلـــى خـــرق طــفــيــف محتمل فــي اآلجـ
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تـــفـــرض إتــــمــــام تــنــصــيــب 

الرئيس قبل 25 من أكتوبر.
 الــقــروي اعــتــرف أمـــس االثــنــن بهزيمته، 

ّ
لــكــن

ــااًل بــســعــّيــد هــنــأه فــيــه، وتعهد  ــرى اتـــصـ ــ وأجـ
يمتلكها  التي  »نسمة«  قناة  وذكـــرت  بدعمه. 
 مــرشــح حــزب »قــلــب تــونــس« قدم 

ّ
الــقــروي، أن

الــجــمــهــوريــة تمنياته بــالــنــجــاح في  »لــرئــيــس 
هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، ودعمه 
لـــه فـــي كـــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــخـــدم مصلحة 

تونس والشعب التونسي«.
وبالتالي، من املنتظر أن يدعو رئيس مجلس 
نــــواب الــشــعــب بــالــنــيــابــة، عــبــد الــفــتــاح مـــورو، 
مكتب البرملان الحالي لتحديد موعد الجلسة 
العامة ألداء اليمن في ظرف يومن من وصول 
اإلعــــالن الــرســمــي مــن قــبــل هيئة االنــتــخــابــات 
باسم الرئيس الجديد، ويتولى املكتب تنظيم 
جلسة عامة خــالل عشرة أيــام مــن ذلــك، يقوم 
ــــأول خـــطـــاب رســـمـــي أمـــام  خــاللــهــا الــرئــيــس بـ

البرملان بعد أن يؤدي القسم الدستوري.
ويـــحـــتـــاج انـــعـــقـــاد الـــبـــرملـــان املــنــتــهــيــة واليــتــه 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة االنــتــقــالــيــة وخـــــالل عطلته 
من  بطلب  استثنائية  جلسة  عقد  البرملانية، 
الــرئــيــس املـــؤقـــت أو بــطــلــب مـــن ثــلــث أعــضــاء 
نائبًا  يــوقــع عليها 73  عــريــضــة  فــي  الــبــرملــان 
على األقل حتى تكون إجراءات جلسة اليمن 

صحيحة.

تصاعدت الدعوات للتظاهر بعد انتهاء مراسم األربعينية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( ردود السيسي عكست تقوقعه على ذاته

من االحتفاالت بفوز قيس سعيّد األحد )ياسين قايدي/األناضول(

على الرغم من الفوز الكاسح الذي حققه المرّشح التونسي المستقل قيس سعيّد في الدور 
الثاني من االنتخابات الرئاسية أّول من أمس األحد، وحصوله على 72 في المائة من األصوات 
من  المائة  في   27 نسبة  حصد  الذي  القروي  نبيل  تونس«  »قلب  حزب  رئيس  منافسه  بوجه 

الرئيس الجديد، ما يجعله يقف أمام تحديات  األصوات، إال أن واقعًا صعبًا على األرض ينتظر 
كبيرة قد تعترض طريقه لناحية اإليفاء بالوعود التي قطعها خالل حملته االنتخابية، خصوصًا 

أّن ال حزب لديه وال كتلة برلمانية تدعمه في مجلس النواب
الغالف

قيس سعيد رئيسًا: اشتباك 
مع الواقع

نبيل القروي يعترف 
بهزيمته ويهنئ سعيّد 

متعهدًا بدعمه

حصل نبيل القروي 
على 27% من األصوات 

في مقابل 72 لسعيّد

ترّقب إلعالن حكومي 
عن نتائج التحقيق في 

قتل المتظاهرين

السيسي مضى 
في إظهار عداوته لثورة 

25 يناير 2011

ينتظر العراقيون انتهاء 
زيارة أربعينية اإلمام 

الحسين، للعودة بقوة 
إلى الشارع، ابتداء من 25 

أكتوبر/تشرين األول الحالي 
وسط تحشيد واسع

رغم الدعوات للتخفيف 
من حدة القمع 

السياسي، إال أّن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أكد 
أن االنفتاح السياسي في 

عهده شبه مستحيل

سعيّد  قيس  االثنين،  أمس  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  هنأ 
)الصورة(، بانتخابه رئيسًا جديدًا لتونس، وذلك في برقية نقلتها وكالة 
حركة  ــأت  ــن ه كــذلــك،  »وفـــــا«. 
»حماس« في بيان سعيّد، واعتبرت 
للقضية  كــبــيــرًا  »دعــمــًا  ــوزه  ــ ف
العادلة«.  والقضايا  الفلسطينية 
من جهته، أعرب االئتالف الوطني 
السورية  الثورة والمعارضة  لقوى 
نجاح  يستمر  أن  فــي  أمــلــه  عــن 
يتمكن  وأن  التونسية،  التجربة 
السوريون في أقرب وقت من نيل 

حريتهم وينجزوا مشروع التغيير.

تهان عربية

خاص تقرير
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بعد 5 سنوات 
من الحرب اليمنية 

وسيطرة الحوثيين 
على ميناء الحديدة 

االستراتيجي 
المطّل على البحر 

األحمر، يبدو األفق 
مسدودًا بعض 

الشيء، على 
الرغم من اتفاق 

استوكهولم 
الموّقع العام 

الماضي، في ظّل 
استمرار القصف 

المتقطع بين 
القوات الحكومية 

والحوثيين، في 
األيام األخيرة، بما 

يهدد تطبيق 
االتفاق السويدي 

في المحافظة

67
سياسة

صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وإحكامهم 
األهـــم، كان  اليمنية  الــحــاضــرة  فــي  السيطرة 
الرئيسية  وجهتهم  تــكــون  أن  الطبيعي  مــن 
شريان  باعتبارها  الحديدة،  صــوب  الثانية 
الحياة بالنسبة إلى صنعاء وعدد غير قليل 
الــبــاد ووســطــهــا، إذ  مــن املحافظات شمالي 
الرئيسي، وهو عبارة  امليناء  الحديدة  تضّم 

الــســكــان فــي دخــلــهــم الــحــيــاتــي، بــمــا فــي ذلــك 
تـــراجـــع فــــرص الـــصـــيـــاديـــن، واألضـــــــرار الــتــي 
ــواًل إلــى  ــ لــحــقــت بــالــعــديــد مـــن املــصــانــع، وصـ
األمــــن الــــذي فــقــده مــئــات اآلالف مــن الــســكــان 
مباشرة،  معارك  شهدت  التي  املديريات  في 
يــزال ساحة متقطعة ملواجهات  وبعضها ال 
كــرٍّ وفــرٍّ حتى الــيــوم. منذ اجتياح الحوثيني 

ــو األكـــبـــر،  عـــن ثـــاثـــة مــــوانــــئ: الـــحـــديـــدة، وهــ
الــكــبــيــرة، ورأس عيسى  لــلــســفــن  والــصــلــيــف 
 عــلــى الــبــحــر 

ّ
لــلــســفــن الــنــفــطــيــة. كـــذلـــك تـــطـــل

األحمر من خال عشر مديريات، في تكريس 
ألهــمــيــتــهــا األمـــنـــيـــة بــالــنــســبــة إلــــى املـــمـــرات 
املــائــيــة الـــدولـــيـــة، وصـــــواًل إلــــى بــــاب املــنــدب. 
بعد  التي سقطت  املحافظات،  من  وكغيرها 

صنعاء في أيدي الحوثيني من دون مقاومة 
معتبرة، وضعت الجماعة يدها على واحدة 
املــداخــيــل العالية بسبب  املـــدن ذات  مــن أهــم 
امليناء، ومنحتها اهتمامًا استثنائيًا مع بدء 
السعودي  التحالف  فيها  ركــز  التي  الــحــرب، 
املنشآت  اســتــهــداف مختلف  اإلمــاراتــي على 
الــعــســكــريــة فــي الــحــديــدة، فــيــمــا بــقــي املــيــنــاء 

مــفــتــوحــًا لــلــشــحــنــات الـــغـــذائـــيـــة عـــلـــى نــحــو 
خاص، نتيجة لضغوط أممية مكثفة.

وبــالــتــرافــق مــع إعـــان الــحــوثــيــني اســتــهــداف 
األحمر،  البحر  فــي  للتحالف  تابعة  نــاقــات 
عــام 2017، على نحو  الحديدة منذ  تحّولت 
خـــــاص، إلــــى مـــحـــوٍر لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والجهود الدولية، خصوصًا في أعقاب تقدم 
من  مدعومة  وتشكيات  الحكومية  الــقــوات 
اإلمــــارات إلــى مدينة املــخــا، أبـــرز املــوانــئ في 

ساحل تعز، املطل على باب املندب.
وكــانــت أول مـــبـــادرة أمــمــيــة بــشــأن الــحــديــدة 
عــلــى لــســان مــبــعــوث األمـــم املــتــحــدة الــســابــق، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد، الــــذي اقــتــرح 
جملة ترتيبات تعطي للوضع وضعًا أمنيًا 
خاصًا وإجــراءات اقتصادية تسمح بتسليم 
عائدات امليناء للبنك املركزي اليمني، ليتولى 
ــفـــني املــنــقــطــعــة  ــات املـــوظـ ــبـ ــرتـ بـــــــدوره دفـــــع مـ
منذ أواخـــر عــام 2019، الــتــي كــانــت وال تــزال 
ــة اإلنــســانــيــة  ــ ــه األزمــ ــ ــدًا مـــن أقـــســـى أوجـ ــ واحــ
الشيخ،  مــبــادرة ولــد  اليمن. وعقب فشل  فــي 
الجانبني،  على  العسكري  التحشيد  استمر 
إلى  الحوثيني والــشــرعــيــة، وصـــواًل  مــن قبل 
الــقــوات  يــونــيــو/حــزيــران 2018، حــني أطلقت 
املوالية للحكومة عملية للزحف نحو مدينة 
الحديدة، وتمكنت من الوصول إلى مديرية 
ــراف املـــديـــنـــة الــشــرقــيــة  ــ الـــدريـــهـــمـــي، عــلــى أطــ
الجانبان  خالها  تكبد  عنيفة  مــعــارك  بعد 
خسائر كبيرة. وسقط مئات املدنيني بقصف 
جوي أو بري، أو نتيجة لأللغام التي زرعها 

الحوثيون.
مــع بـــدء املــبــعــوث الــحــالــي مــارتــن غريفيث، 
كانت الحديدة هي املهمة املركزية، وال تزال، 
وقام األخير بجوالت مكوكية مشمواًل بدعم 
غير محدود من مجلس األمن الدولي، ومن 
بــريــطــانــيــا، الــتــي تــعــّد املـــقـــرر بــشــأن اليمن 
فــي املــجــلــس. ونــجــحــت هـــذه الــجــهــود، أواًل 
بـــإبـــرام ِهــــَدن مــتــقــطــعــة، وصــــواًل إلـــى اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم، الــــذي كـــان أبــــرز مــا خـــرج بــه، 
إقــرار وقف إطــاق النار في الحديدة، جنبًا 
إلــى جنٍب مع ضغوط دولية ُمــورســت ضد 
ــريـــاض، وكــذلــك أبــوظــبــي، الــتــي تــصــدرت  الـ
دور التحالف فــي الــســاحــل الــغــربــي. ونــّص 
ــــف الـــطـــرفـــني الــعــمــلــيــات  ــلـــى وقــ االتـــــفـــــاق عـ
العدائية، وتشكيل لجنة »إعادة االنتشار«، 
ــلـــى الـــبـــنـــود األخـــــــرى،  تـــتـــولـــى اإلشـــــــــراف عـ
الــتــي مــن شــأنــهــا ســحــب الــطــرفــني قواتهما 
أن  إال  عليها.  متفق  مــواقــع  إلــى  العسكرية 
بقيت موضع  كبيرة،  ثــغــرات  االتــفــاق حمل 
خــــاٍف حــتــى الـــيـــوم، إذ لـــم يــنــص بــوضــوح 
عــلــى تسمية الــجــهــة املــعــنــيــة بــتــولــي األمــن 
والــســلــطــة املــحــلــيــة فـــي الـــحـــديـــدة، بــقــدر ما 
أكثر  عــلــى  للتفسير  قــابــلــة  نــصــوصــًا  حــمــل 
من زاوية، وهو ما جعل االتفاق متعثرًا إلى 
حد كبير، على الصعيد الخاص بنزع فتيل 
املعارك، وإن كان وقف العمليات العسكرية، 

ال يزال صامدًا حتى اليوم.
الحديدة  تعيش  استوكهولم،  اتفاق  في ظل 
يسيطر  التي  املديريات  بني  مقسومة  اليوم 
فيها الحوثيون، وباتت املدينة من بني األكثر 
وبتغييراتهم  الــحــوثــيــني  بــمــمــارســات  تــأثــرًا 
األمــنــيــة والــعــســكــريــة. وكـــان مــن شـــأن فــقــدان 
الـــجـــمـــاعـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـــديـــنـــة تــغــيــيــر 
مـــســـار مـــوازيـــن قــــوى الــســيــطــرة فـــي الـــبـــاد، 
بــاعــتــبــار الـــحـــديـــدة املـــيـــنـــاء األهـــــم واألخـــيـــر 
ــامـــات  ــهـ ــل االتـ ــيـــني، فــــي ظــ فــــي أيــــــدي الـــحـــوثـ
الستقبال  امليناء  مــن  باالستفادة  للجماعة 
دعم حلفائها في إيــران. لكن الحوثيني نفوا 
ذلك، معلنني ترحيبهم بتولي هيئة املراقبة 
األممية التفتيش على السفن في امليناء، بناًء 
على آلية دولية معروفة. في املقابل، تنتشر 
واملدعومة  الحكومية  الــقــوات  مــن  تشكيات 
إمــاراتــيــًا، على أجـــزاء واســعــة مــن املــديــريــات 

الجنوبية والشرقية باملحافظة.

الحديدة: 5 سنوات من سيطرة الحوثيين

بالتزامن  الحديدة،  من  اآلالف  مئات  نزح  المتحدة،  األمم  لتقارير  وفقًا 
العديد منهم عادوا  أن  إال  أواخر عام 2018،  العسكرية  العمليات  مع 
النزوح  من  آخرين  معاناة  استمرار  مع  الحالي،  العام  التهدئة  ظل  في 
من  العديد  فقدان  جانب  إلى  المحافظات،  مختلف  في  وانتشارهم 
بالحركة  لحقت  التي  ــرار  األض نتيجة  دخلهم  مصادر  المدينة  سكان 
المدينة. وكانت األمم حّذرت من احتمال تأثر  التجارية والصناعية في 

300 ألف طفل بالحرب في المحافظة.

نزوح ومآٍس

قضية

عدن ـ العربي الجديد

غــالــبــًا مـــا يــجــد املــــرء نـــازحـــني من 
مدينة الحديدة في مختلف املدن 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وكـــأنـــهـــم شـــهـــود عــلــى 
 فـــي املــديــنــة االســتــراتــيــجــيــة الــفــقــيــرة 

ّ
مـــا حـــل

الدائرة في  التي دفعت ثمنًا قاسيًا بالحرب 
الــبــاد منذ ســنــوات، وبــاتــت منقسمة عمليًا 
بني جماعة أنصار الله )الحوثيني( والقوات 
يــوم من  يمّر  يكاد  املقابل، ال  فــي  الحكومية. 
دون تسجيل خــروق لوقف إطــاق الــنــار، ما 
العمليات  فيها  توقفت  الــتــي  املــديــنــة  يجعل 
الــعــســكــريــة بــفــعــل اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم )13 
األول  املــيــدان   ،)2018 األول  ديسمبر/كانون 
الجارية.  السياسية  الجهود  في  انهيار  ألي 
الحوثيني  لسيطرة  الــخــامــســة  الــذكــرى  وفـــي 
على الحديدة، بما فيها املنفذ االستراتيجي 
إلى البحر األحمر، بدأت املدينة مرحلة جديدة 
على صعيد جهود األمم املتحدة للرقابة على 
وقف إطاق النار في املدينة، ووصل رئيس 
لــجــنــة »تــنــســيــق إعـــــادة االنـــتـــشـــار« الــجــديــد، 
الجنرال الهندي أباجيهت جوها إليها للمرة 
استوكهولم،  اتفاق  متابعة  ليتولى  األولـــى، 
الذي اقتصر تنفيذه حتى اليوم على خفض 
التصعيد العسكري. وعلى الرغم من صمود 
االتفاق، إال أن مصادر محلية أفادت »العربي 
ــوات الــقــذائــف فــي مناطق  الــجــديــد« بـــأن أصــ
التماس تتواصل بوتيرة متقطعة، وال يكاد 
في  دون سماعها، وخصوصًا  مــن  يــوم  يمّر 
األطــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــمــديــنــة، 
ــكـــاب  ــارتـ ــان االتــــهــــامــــات بـ ــرفــ ــطــ ــادل الــ ــبــ ــتــ ويــ
خروق، في ظل وجود البعثة األممية املعنية 

باإلشراف على االتفاق في املدينة.
 بحياة 

ً
وفيما ألحقت الحرب أضرارًا مباشرة

السكان في الحديدة، سواء في اآلثار املباشرة 
ــارك املــيــدانــيــة،  ــعــ لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واملــ
أو عــلــى الــجــانــب االقـــتـــصـــادي، فــي محافظة 
تحتل مراكز متقدمة في أعــداد الفقراء حتى 
ــدادًا كبيرة  ــ ــعـــارك أعــ ــلــت املـ

ّ
قــبــل الـــحـــرب، عــط

الــتــي يعتمد عليها  مــن املــنــشــآت واملــصــالــح 

ــلــــى األرض  ــــدو تـــطـــبـــيـــقـــًا عــ ــبـ ــ فـــــي مـــــا يـ
ــوار جـــدة  ــ ــفــــاق حــ ــدأ يـــرشـــح عــــن اتــ ــ ملــــا بـ
الــيــمــنــي، املــنــعــقــد مــنــذ شـــهـــر، ويــهــدف 
إلــــى احــــتــــواء تـــداعـــيـــات االنــــقــــاب الـــذي 
قـــادتـــه اإلمـــــــارات عــبــر املــلــيــشــيــات الــتــي 
تدعمها على الحكومة اليمنية، ما أتاح 
الجنوبي«  االنتقالي  »املجلس  سيطرة 
ــدن، أكــــدت  ــ االنـــفـــصـــالـــي عـــلـــى مـــديـــنـــة عــ
أربعة مصادر مطلعة لوكالة »رويترز«، 
أمس االثنني، أن القوات السعودية تولت 
السيطرة على العاصمة اليمنية املؤقتة 
ــــار جـــهـــود إنـــهـــاء الـــصـــراع  ــــدن، فـــي إطـ عـ
بــني الــحــكــومــة الــشــرعــيــة و»االنــتــقــالــي«. 
ــد بــــــدأت األســـبـــوع  ــانــــت اإلمـــــــــارات قــ وكــ
املــاضــي سحب قواتها مــن عــدن، فــي ما 
 لتمهيد الطريق أمام 

ً
بدا بــدوره خطوة

اتفاق إلنهاء األزمة. 
وقال مسؤوالن يمنيان لوكالة »رويترز«، 
الــــســــعــــوديــــة نـــشـــرت  أمــــــس االثـــــنـــــني، إن 
 

ّ
األسبوع املاضي مزيدًا من القوات لتحل
مــكــان الــقــوات اإلمــاراتــيــة فــي مــطــار عــدن، 
وفـــي الــقــواعــد الــعــســكــريــة املـــوجـــودة في 
املدينة. وذكر مصدران مطلعان آخران أن 
م 

ّ
قائدًا سعوديًا لم يفصح عن اسمه، تسل

رسميًا املهام هناك األسبوع املاضي، ما 
يسمح له بــاإلشــراف على األمــن في هذه 

املدينة الجنوبية وضواحيها.
وقـــالـــت املـــصـــادر إن الــجــانــبــني يــوشــكــان 
على االتفاق على مقترح سعودي يمنح 
»االنتقالي« مناصب في مجلس الوزراء، 
الحكومة  إمـــرة  تحت  مسلحيهم  ويــضــع 

اليمنية.
في مـــوازاة ذلــك، قــال مسؤول أمني مــواٍل 
لــانــفــصــالــيــني لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، 
أمس االثنني، إن »اإلمارات سحبت قواتها 
مــن قــاعــدة العند الــجــويــة فــي لحج ومن 
التابع ملصفاة  الزيت  مطار عدن وميناء 
مت مواقعها لقوات سعودية«. 

ّ
عدن، وسل

ــمــت بــعــض املـــواقـــع لـــقـــوات من 
ّ
كــذلــك ســل

الـــســـودان، الـــدولـــة الــعــضــو فــي التحالف 

ــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة في  الــعــســكــري الـ
اليمن.

ربــه منصور  اليمني عبد  الرئيس  وكــان 
ــارات  ــادي، الـــذي طــالــبــت حــكــومــتــه اإلمــ هــ
أول  دعــا  قــد  االنفصاليني،  تسليح  بعدم 
مــن أمــس األحـــد »كــل مــن غــرر بــه للتمرد 
على مؤسسات الدولة جنوبي الباد إلى 
إلى  والــعــودة  الطائشة  أعمالهم  مراجعة 

جادة الصواب«.
ـــ56  واعــتــبــر هــــادي، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
 1963 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   14 لـــثـــورة 
لجنوب  البريطاني  االحتال  أنهت  التي 
اليمن، التمرد على مؤسسات الدولة في 
واملواطن  الدولة  يستهدف  »سلوكًا  عدن 
ــًا«، مـــرحـــبـــًا بــمــا  ــرفــــوضــ  مــ

ً
ويـــمـــثـــل عـــمـــا

تبذلها  التي  املخلصة  »الجهود  وصفها 
السعودية، ملعالجة هذه األحداث املؤسفة 
فــي عـــدن وملــلــمــة الــصــفــوف صـــوب إنــهــاء 
انـــقـــاب الــحــوثــيــني وتـــعـــزيـــز مــؤســســات 

الدولة«.
اإليراني  الرئيس  اعتبر  األثناء،  في هذه 
حسن روحــانــي، أمــس االثــنــني، أن إنهاء 
حرب اليمن سيمهد الطريق أمام تهدئة 
ــة، وذلـــك  ــعـــوديـ الـــتـــوتـــر بـــني إيــــــران والـــسـ
فــي أعــقــاب محاولة وســاطــة إلســام آبــاد 
ــرات فـــي املــنــطــقــة، قــادهــا  ــوتـ ــتـ لــتــهــدئــة الـ

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. 
ــانـــي خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي  ورأى روحـ
عــقــده فـــي طـــهـــران، أن الــتــوصــل إلـــى حل 
لــلــحــرب فـــي الــيــمــن يــمــكــن أن يــســهــم في 
الــحــد مــن اضــطــرابــات املــنــطــقــة، وأن ذلــك 
ــال إن  مــمــكــن بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة. وقــ
»إنهاء الحرب في اليمن سيمهد الطريق 
أمام تهدئة التوتر في املنطقة«. ووصف 
العرض الذي تقدمت به جماعة »أنصار 
ــيــــون( بـــوقـــف اســـتـــهـــداف  ــه« )الــــحــــوثــ ــلــ الــ
ــرات  ــائــ ــطــ ــالــــصــــواريــــخ والــ الــــســــعــــوديــــة بــ
الضربات  »التحالف«  أوقف  إذا  املسيرة، 

الجوية على اليمن بـ«اإليجابي«.
)رويترز، األناضول، فرانس برس(

اإلمارات تسلّم مواقعها 
في عدن للسعودية

أصوات القذائف في 
مناطق التماس تتواصل 

بوتيرة متقطعة

تحّولت الحديدة 
منذ عام 2017 إلى محوٍر 

للعمليات العسكرية

تقرير مدينة يمنية تدفع ثمن الموقع االستراتيجي على 
البحر األحمر وتهدئة اتفاق استوكهولم

أوصى مركز أبحاث 
األمن القومي 

اإلسرائيلي بالعمل 
الستخدام »القوة 
الناعمة« لالحتالل، 

أي القدرات 
االقتصادية، إلبراز 
»حيوية السالم« 

بين تل أبيب وعمان 
أمام الرأي العام 

األردني، وذلك 
بعد تطور التعاون 

األمني واالستخباراتي 
بين إسرائيل واألردن، 

الذي ارتفعت 
مخاوفه من فرض 

السيادة على غور 
األردن

خيبة أردنية من إسرائيل: السالم األمـني يتفوق على االقتصادي رصد

من تظاهرة بعمان ضد إسرائيل، يونيو 2019 )فرانس برس(

إدارة  فــي  خــاصــة  بــمــكــانــة  يحظى  األردن  أن 
شؤون الحرم القدسي، وفق نصوص اتفاقية 
السام بني تل أبيب وعمان، فإن تصريحات 
نــتــنــيــاهــو األخـــيـــرة بــشــأن عــزمــه عــلــى فــرض 
ــــور األردن  غــ ــلـــى  عـ ــادة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــ الــــســ
عـــززت مــن مــخــاوف األردن مــن نــوايــا اليمني 
اإلسرائيلي لانسحاب من أسس التفاهمات 
الــتــي مــهــدت لــاتــفــاق األردنـــــي اإلســرائــيــلــي، 
ــان  لــجــهــة خــيــار إســرائــيــلــي يــعــيــد إلـــى األذهــ
بالخيار  املــعــروف  اإلسرائيلي  اليمني  خيار 
األردنـــــــــــي، والــــــــذي يــعــتــبــر أن حــــل الــــصــــراع 
األردن،  في  الفلسطيني سيكون  اإلسرائيلي 
باعتبار األخير الوطن القومي للفلسطينيني، 
وهي املقوالت التاريخية لليمني اإلسرائيلي 
منذ حرب يونيو/ حزيران 1967. وسياسات 
نــتــنــيــاهــو وتــصــريــحــاتــه املــخــتــلــفــة فـــي هــذا 
الــســيــاق تـــعـــزز مـــخـــاوف املــمــلــكــة الــهــاشــمــيــة 
مــن تــأثــيــرات وتــداعــيــات هــذه السياسة على 

اململكة ومستقبلها.
وفــي ظل الخيبات األردنــيــة من عــدم تطبيق 
ــود الـــخـــاصـــة »بـــثـــمـــار الـــــســـــام«، فــقــد  ــ ــوعـ ــ الـ
لدى  السابقة  اإلسرائيلية  السفيرة  أشـــارت 
عــمــان عــيــنــات شــايــن، فــي مــداخــلــة لــهــا، إلــى 
أن العاقات األردنية اإلسرائيلية ترتكز اآلن 
عــلــى الــبــعــديــن الــعــســكــري واألمـــنـــي، مضيفة 
ــذا الــــســــام أن يــســتــمــر  ــ ــه ال يــمــكــن ملـــثـــل هـ ــ أنـ
فقط على هذا األســاس وحــده، ألن الجمهور 
األردنــــي يــريــد، بحسب زعــمــهــا، أن يـــرى بــأم 
ــام. ويــشــيــر  ــســ ــذا الــ ــ عــيــنــه نـــتـــائـــج وثــــمــــار هـ
اإليجاز، الذي نشره مركز األبحاث عن اليوم 
الدراسي، إلى أن العاهل األردني الراحل امللك 
الحسني بن طال كان قد أيد نتنياهو، بعد 
انــتــخــابــه عــــام 1996، وفـــــوزه عــلــى شــمــعــون 
بــيــرس، خــصــوصــًا أن نــتــنــيــاهــو أصــــدر عــدة 
لم  لكنه  األردن،  باتجاه  ووعـــود  تصريحات 
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في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين 
األول الــحــالــي، تــكــون قــد مــرت 25 سنة على 
توقيع اتفاقية السام بني األردن وإسرائيل، 
عــلــى أســــاس تــفــاهــمــات أســاســيــة بــشــأن حل 
خــال  مــن  الفلسطيني،  اإلســرائــيــلــي  الـــنـــزاع 
ــتــــار عــلــى  دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة وإســــــــــدال الــــســ
بأن  اإلسرائيلي  اليمني  مشاريع وطموحات 
الوطن  الفلسطينية وهــو  الــدولــة  هــو  األردن 

البديل.
لكن إيــجــازًا ليوم دراســي خــاص عقده مركز 
أبحاث األمن القومي، في 25 سبتمبر/ أيلول 
املاضي، يشير إلى مكامن الخطر الذي يهدد 
هــــذا الـــســـام، وافـــتـــقـــاره حــتــى اآلن ملــقــومــات 
السام الحقيقي بني الــدول، واقتصاره على 
كـــونـــه ســـامـــًا أمـــنـــيـــًا، يــتــمــتــع بــكــل مــقــومــات 
الــتــعــاون األمــنــي والــعــســكــري، لكن ال يترجم 
أيــضــًا إلـــى ســـام اقــتــصــادي، مــع أن هـــذا هو 
ــيـــس حـــكـــومـــة االحــــتــــال بــنــيــامــني  ــار رئـ ــعـ شـ
نتنياهو، وال إلى سام بني الشعبني األردني 

واإلسرائيلي.
ووفقًا ملا يبديه اإليجاز، وما نشرته صحيفة 
»هآرتس« أول من أمس، فإن غالبية أصحاب 
بملف  املهتمني  واألردن  إسرائيل  في  الشأن 
العاقات بني تل أبيب وعمان يجمعون على 
أن الــتــعــاون األمــنــي واالســتــخــبــاراتــي، الــذي 
اتفاقيات السام، قد  انطلق سرًا قبل توقيع 
تطور وتحسن جدًا على مر السنني. كما أن 
الــحــدود األردنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة، وهـــي أطــول 
ــة االحــــتــــال مــــع دولــــــة عــربــيــة،  حــــــدود لــــدولــ
تــعــتــبــر آمـــنـــة نــســبــيــًا. وتــشــيــد كـــل األجـــهـــزة 
األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة املــخــتــلــفــة بــالــعــاقــات 
األردنــيــة،  اململكة  في  نظيراتها  مع  الوطيدة 
ناهيك عن التنسيق على املستوى التكتيكي 

يسع لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. 
يحافظ  أن  نتنياهو  مــن  الحسني  تــوقــع  فقد 
على املصالح األردنية ويدفع باتجاه السام 
تحطمت  تــوقــعــات  وهـــي  الفلسطينيني،  مــع 

وأدت إلى أزمة ثقة عميقة بني الرجلني. 
ووفــقــًا ملـــداوالت مــركــز أبــحــاث األمـــن القومي 
اإلســرائــيــلــي، فــإن قــرار العاهل األردنـــي امللك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي بــعــدم تــمــديــد فــتــرة تأجير 
ــــذي يصبح  ــي الـــبـــاقـــورة والـــغـــمـــرة، والـ ــ أراضـ
املقبل،  الشهر  الثامن من  املفعول في  ســاري 
الثقة بينه وبــني نتنياهو،  فــقــدان  نــاتــج عــن 
وبفعل توقف إسرائيل عن مساعي الضغط 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  على 
لــــألردن حتى  اقــتــصــاديــة  لتقديم مــســاعــدات 
التحديات  مختلف  على  التغلب  مــن  يتمكن 
ــتـــصـــاديـــة  ــًا االقـ ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا، خـــصـــوصـ الــ
والداخلية، بفعل أوضاعه االقتصادية، وهي 
أو  لتحسني  الشعبي  الرفض  من  تزيد  حالة 

تطوير العاقات بني األردن وإسرائيل.
وبــالــتــالــي، فــقــد أوصــــى مــركــز أبـــحـــاث األمـــن 
ــقـــومـــي اإلســـرائـــيـــلـــي بــالــعــمــل الســـتـــخـــدام  الـ
»الــقــوة اإلســرائــيــلــيــة الــنــاعــمــة«، أي الــقــدرات 
ــراز حــيــويــة الــســام بــني تل  االقــتــصــاديــة، إلبــ
ــام الـــــــرأي الــــعــــام األردنـــــــي،  ــ ــيـــب وعــــمــــان أمــ أبـ
مـــثـــل مـــنـــح تــســهــيــات فــــي حـــركـــة الــبــضــائــع 
بـــني الـــدولـــتـــني وتــســهــيــل تــصــديــر الــبــضــائــع 
واملنتجات األردنية للدول األوروبية، وزيادة 
عـــدد الــتــأشــيــرات لــرجــال األعــمــال األردنــيــني، 
وتطوير مشروع »بوابة األردن«، وزيادة عدد 
العمال األردنيني للعمل في إسرائيل، وليس 
إيـــات، وتشغيل واستخدام  مدينة  فــي  فقط 
مــهــنــدســي »هــايــتــك« أردنـــيـــني فـــي الــشــركــات 
ــــألردن  ــيـــة، وتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات لـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
اقتصادية  تنمية  مــشــاريــع  وإنــجــاز  لتنفيذ 

خال وقت قصير.

ــل فــي  ــيـ ــرائـ واالســـتـــراتـــيـــجـــي املـــطـــلـــوبـــني إلسـ
»محيط إقليمي متغير«.

وفــي هــذا الــســيــاق، يكشف تقرير »هــآرتــس« 
ــدة الـــخـــاصـــة الـــتـــي أقـــامـــهـــا رئــيــس  أن الــــوحــ
ــبـــات،  مـــجـــلـــس األمـــــــن الـــقـــومـــي مـــئـــيـــر بــــن شـ
ويطلق عليها اسم »معوز«، ملراقبة العاقات 
األردنية اإلسرائيلية، وضعت أخيرًا تقريرها 
السنوي عن الوضع االستراتيجي للعاقات 
بــني الــطــرفــني، إســرائــيــل واألردن، مــع وصف 
ــذه الـــعـــاقـــات بــأنــهــا ثــابــتــة وقــــويــــة، فيما  هــ
تــشــكــك أجـــهـــزة أمــنــيــة أخـــــرى فـــي إســرائــيــل 
الــجــســم ودوره، وإن كــانــت تــشــيــر إلــى  بــهــذا 
ــــاون بــــني الــــدولــــتــــني فــي  ــعـ ــ عـــاقـــة وثـــيـــقـــة وتـ
تــأمــني الــحــدود املــشــتــركــة، وإحــبــاط عمليات 
مـــن الـــجـــانـــب األردنـــــــي وصــــــواًل إلــــى تــعــاون 
ــران. لكن  ــيـ ــطـ ســــري فـــي مـــجـــاالت الــطــاقــة والـ
أبـــرز مــا ألحقه تقرير »هــآرتــس« فــي وصفه 
للعاقات األردنــيــة اإلســرائــيــلــيــة، هــو تعبير 
»السرية«، باعتبارها الكلمة املفتاحية لفهم 
حقيقة وواقع االتصاالت والعاقات األردنية 
تــردي وتضعضع هذه  في ظل  اإلسرائيلية، 
املعلنة  السياسية  تجلياتها  فــي  الــعــاقــات 
ــى أن  ــ واملـــســـتـــوى الـــشـــعـــبـــي، مــــع اإلشــــــــارة إلـ
ــي واإلســـرائـــيـــلـــي، يــفــضــان  ــ الـــطـــرفـــني، األردنــ
إبــقــاء عــمــق هـــذه الــعــاقــة األمــنــيــة ســـرًا وطــي 
األقــل  على  إسرائيلي  سعي  مقابل  الكتمان، 
واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب  إلشهار 

الشعبية للعاقات مع األردن.
وقد خلص إيجاز مركز أبحاث األمن القومي 
لليوم الــدراســي املــذكــور لــإشــارة إلــى خيبة 
ــاء بـــالـــوعـــود  ــوفــ ــــدم الــ ــة مــــن عـ ــ ــيـ ــ ــل األردنـ ــ األمــ
املتعلقة بالسام االقتصادي، في عدة جوانب، 
 التلكؤ اإلســرائــيــلــي املــتــواصــل 

ً
أبــرزهــا مــثــا

ومسألة  البحرين،  قناة  مشروع  تطبيق  في 
االستيراد  وحركة  والتجارة  العمل  تشجيع 

والتصدير. علمًا أن السفير اإلسرائيلي لدى 
األردن أمير فايسبورد أشــار، في مداخلة له 
في اليوم الدراسي املذكور، إلى أن نحو 2000 
مواطن أردني يعملون اليوم بتأشيرات عمل 
 إلصــدار تأشيرات 

ً
في إيــات، وأن هناك ميا

ــًا ألردنـــــيـــــني فــــي مــنــطــقــة الــبــحــر  ــمـــل أيــــضــ عـ
املــيــت، ناهيك عــن اتــصــاالت جــاريــة لتحسني 
حركة نقل البضائع من األردن إلى إسرائيل 

وبالعكس.
مـــع ذلـــــك، ال يــمــكــن تــجــاهــل حــقــيــقــة تــدهــور 
خصوصًا  األردن،  مــع  السياسية  الــعــاقــات 
األقصى  املسجد  فــي  يــحــدث  مــا  على خلفية 
ونـــزوع إســرائــيــل، ال سيما بعد الــعــام 2003، 
إلى االنفراد بالتحكم بالحرم القدسي وكسر 
سائدة  كانت  التي  كــوو«  »الستاتوس  حالة 
منذ حرب 1967 بني األردن وإسرائيل، وهو 
ــلـــي يــتــســحــاق  ــيـ ــرائـ مــــا نــســبــه الـــبـــاحـــث اإلسـ
ــتـــر، فـــي مــداخــلــة لـــه، إلـــى تــأثــر الــحــكــومــة  رايـ
لرغبات   2003 منذ  وانصياعها  اإلسرائيلية 

مختلف منظمات »جبل الهيكل«.
ــذا الــــعــــامــــل عــلــى  ــ ــرات هــ ــيــ ــأثــ ــانــــب تــ وإلـــــــى جــ
الــعــاقــات األردنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة، خصوصًا 

عزم نتنياهو فرض 
السيادة على غور األردن 

عزز مخاوف عمان

أشار المركز إلى خيبة 
األمل األردنية من عدم 

الوفاء بالوعود
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  شرق
      غرب

الدور اإليراني بين 
»الجهاد« ومسؤولين 

مصريين
الــعــام لحركة الجهاد  وصــل األمـــني 
ــة زيــــــاد  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ اإلســـــــامـــــــي الـ
الــنــخــالــة، مــســاء األحـــــد، عــلــى رأس 
وفد رفيع املستوى من الحركة إلى 
الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة. وضــم 
الوفد عــددًا من قــادة الحركة اآلتني 
من قطاع غزة ولبنان، الذين التقوا 
مسؤولي امللف الفلسطيني بجهاز 
املخابرات العامة، وضمنه لقاء جمع 
الــنــخــالــة ورئــيــس الــجــهــاز املــصــري 
ــل. وبـــحـــســـب  ــ ــامــ ــ ــــاس كــ ــبـ ــ الــــــلــــــواء عـ
مــصــادر مصرية، فــإن »املــلــف األهــم 
عــــلــــى أجــــــنــــــدة االجـــــتـــــمـــــاعـــــات بــني 
ــــي فــي  ــرانـ ــ الـــطـــرفـــني هــــو الـــــــدور اإليـ

املنطقة وامللف الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

»حماس« تناقش
مسألة االنتخابات داخليًا

أكـــــدت مـــصـــادر قـــيـــاديـــة فـــي حــركــة 
 
ّ
أن االثــــــــنــــــــني،  أمـــــــــس  »حـــــــــمـــــــــاس«، 

الــحــركــة تــنــاقــش حــالــيــًا مــا يصلها 
عباس  محمود  الرئيس  نية   

ّ
بشأن

انتخابات  إلـــى  الــدعــوة  )الـــصـــورة( 
رئاسية، بشكل  ثم  تشريعية، ومــن 
 مــوقــف 

ّ
غـــيـــر مـــتـــزامـــن. وذكـــــــرت أن

الــحــركــة الــرســمــي لــم يــتــبــلــور بعد، 
وهي في انتظار زيارة رئيس لجنة 
االنــتــخــابــات املـــركـــزيـــة حــنــا نــاصــر 
لقطاع غــزة، نهاية األســبــوع املقبل 
الــذي  التكليف  عــن  منه  لاستماع 

حصل عليه من عباس.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل
محافظ القدس 

اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
ــقــــدس،  أمــــــس االثـــــنـــــني، مـــحـــافـــظ الــ
ــر حـــركـــة  ــ ــيــــث، وأمـــــــني سـ ــان غــ ــ ــدنـ ــ عـ
ــور،  ــطـ ــنــــة شـــــــادي مـ ــــي املــــديــ ــح فـ ــتـ فـ
فــيــمــا دهــمــت مــنــازل عـــدة فــي بلدة 
ــّي  ــالـ ــمـ ــلــــس شـ ســـبـــســـطـــيـــة فـــــي نــــابــ
 القــتــحــام 

ً
الــضــفــة الــغــربــيــة، تــهــيــئــة

املستوطنني للبلدة وإقامة صلوات 
ــلـــمـــوديـــة. وأدانــــــــت هــيــئــة شــــؤون  تـ
األســـرى واملــحــرريــن، فــي بــيــان لها، 
االعــتــقــاالت املــتــكــررة. مــع الــعــلــم أن 
واالحتجاز  لاعتقال  تعرض  غيث 

أكثر من مرة.
)العربي الجديد(

بحث سبل استئناف 
حوار أميركا و»طالبان«

تــعــمــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وحــركــة 
ــــى إيـــــــجـــــــاد ســـبـــل  ــلـ ــ »طـــــــالـــــــبـــــــان« عـ
الســــتــــئــــنــــاف مـــــحـــــادثـــــات الــــســــام 
في  أفغانستان،  في  الحرب  وإنهاء 
الـــوقـــت الـــــذي يـــطـــرح كـــا الــطــرفــني 
مــطــالــب جـــديـــدة خـــال اجــتــمــاعــات 
ــًا ملــســؤولــني  ــقـ مــغــلــقــة بــيــنــهــمــا، وفـ
ـــل وفـــــد ضـــــّم 12  ــلـــلـــني. ووصــــ ومـــحـ
ــــب الــــســــيــــاســــي  ــتـ ــ ــكـ ــ ــن املـ ــ ــ ــوًا مـ ــ ــــضــ عــ
لــحــركــة »طـــالـــبـــان« مــمــن يـــوجـــدون 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة 
إســام  الباكستانية  العاصمة  إلــى 
آبــــاد، يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، وكــان 
املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــى 
أفــغــانــســتــان، زملــــاي خــلــيــل زاد، قد 
سبقهم بالفعل إلى إسام آباد، يوم 

الثاثاء املاضي.
)األناضول(

تهديدات تطاول ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
ترودو )الصورة(، مساء األحد، أنه 
االنتخابية  يعتزم مواصلة حملته 
كاملعتاد، وذلــك بعد ارتــدائــه سترة 
واقية من الرصاص قبل يوم بسبب 
تعرضه لتهديدات أمنية، كما نقلت 
قــنــاة »ســـي بـــي ســـي« الــتــي كشفت 
ــر. وعــنــدمــا ســألــه الصحافيون  األمـ
عن طبيعة التهديدات التي تعرض 
لـــهـــا، أجـــــاب تـــــــرودو: »قــلــقــي األول 
كان على عائلتي وجميع الكنديني 
املـــوجـــوديـــن فـــي الـــغـــرفـــة«، رافــضــًا 

إعطاء املزيد من التفاصيل.
)فرانس برس(

سيطر االنفصاليون بدعٍم إماراتي على عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

الحديدة أهم مصدر للدخل من بين الموانئ اليمنية )فرانس برس(



لندن: بريكست في 31 أكتوبر أولوية

أسبوع بريطاني 
حاسم

أحكام ضد قادة انفصال كتالونيا

الصين: موسم »سحق العظام«

كوفني: من الممكن 
التوصل التفاق هذا 

الشهر وربما هذا األسبوع

لندن ـ إياد حميد

فـــي مــطــلــع أســـبـــوع حــاســم بــشــأن 
أيــام قليلة  »بريكست«، ومــع بقاء 
عــلــى املــهــلــة أمــــام رئــيــس الـــــوزراء 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، للتوصل  الــبــريــطــانــي، 
ــاد  ــحــ ــن االتــ ــ ــاق حــــــول خــــــــروج بــــــــاده مـ ــ ــفـ ــ التـ
الثانية،  إليزابيث  امللكة  افتتحت  األوروبـــي، 
أعلنت  برملانية جديدة  اإلثنني، جلسة  أمس 
ــاد  ــــن االتــــحــ  خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـ

ّ
فـــيـــهـــا أن

»أولـــويـــة« لــلــحــكــومــة، إلـــى جــانــب تحديدها 
قانونًا ستعمل عليها  أكثر من عشرين  أطر 
 جــونــســون أكــد 

ّ
األخـــيـــرة. وأعــلــنــت املــلــكــة أن

أمــس، أن خــروج لندن من االتحاد األوروبــي 
يشّكل  الحالي  األول  أكتوبر/تشرين   31 في 
 
ً
»أولوية« بالنسبة للحكومة. وقالت متحدثة
ــــوردات، بــاســم  ــلـ ــ ــام الـــنـــواب فـــي مــجــلــس الـ ــ أمـ
ــا جــــــرت الـــــعـــــادة خـــال  ــمـ ــيــــس الـــــــــــوزراء كـ رئــ
عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرملانية 
دائمًا  كانت  حكومتي  »أولــويــة   

ّ
إن الجديدة، 

ضــمــان خـــروج اململكة املــتــحــدة مــن االتــحــاد 
تعتزم  أكــتــوبــر. حكومتي   31 فــي  األوروبـــــي 
العمل على وضع شراكة جديدة مع االتحاد 
األوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون 
الــــــــــــــودي«. وســــــــــارع جــــونــــســــون مـــــن جــهــتــه 
: »يسمح 

ً
قــائــا املــلــكــة  للتعليق عــلــى خــطــاب 

خــطــاب املــلــكــة لــي كــرئــيــس لـــلـــوزراء بتحريك 

املحافظون  وسيعتمد  الــعــامــة،  االنــتــخــابــات 
امللكة  في خطاب  املطروحة  السياسات  على 

قاعدة لبرنامجهم االنتخابي.
ــلــــت مــــفــــاوضــــات  وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، فــــشــ
»بريكست« الجارية في بروكسل في التوصل 
إلى أي حلول يمكن البناء عليها خال القمة 

األوروبــــيــــة املــنــتــظــرة يـــوم الــخــمــيــس املــقــبــل، 
وهـــو مــا يــعــزز االعــتــقــاد لـــدى دول االتــحــاد 
من  بريطانيا  خـــروج  باستحالة  األوروبــــي 
الــكــتــلــة األوروبـــيـــة يـــوم 31 أكــتــوبــر بــاتــفــاق. 
وقــد أبـــدت لــنــدن وبــروكــســل األحـــد حـــذرًا في 
الحديث عن فرص تحقيق خروج متفق عليه، 
الحدود  إذ لم يحقق أي خــرق بشأن مسألة 
األيــرلــنــديــة الــهــامــة خــال مــفــاوضــات مكثفة 
في عطلة نهاية األسبوع في بروكسل، فيما 
اعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة األيــرلــنــدي سيمون 
كوفني أن هذا األمر ال يزال »ممكنًا«، بقوله 
أمــس أثــنــاء وصــولــه إلــى لوكسمبرغ إلجــراء 
مــحــادثــات مــع وزراء خــارجــيــة االتــحــاد »من 
املــمــكــن الــتــوصــل التــفــاق هـــذا الــشــهــر وربــمــا 

هذا األسبوع، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد«. 
واعــتــبــر مـــفـــاوض االتـــحـــاد األوروبــــــي بــشــأن 
في تصريحات  بارنييه،  »بريكست« ميشال 
مساء األحد، أنه »ال يزال يتعني القيام بالكثير 
من العمل« للخروج من املأزق. وأعربت لندن 
عــن املــوقــف نــفــســه، إذ صـــّرح مــتــحــدث باسم 
بــنــاءة لكن  »املــحــادثــات  أن  داونينغ ستريت 
ــزال هــنــاك عــمــل كــثــيــر يــجــب الــقــيــام بــه«.  ال يــ
نقاشها  يتم  بدائل  للحديث عن  ذلــك  ويدفع 
في القمة األوروبية، خصوصًا تمديد موعد 
»بــريــكــســت«، وهــو مــا يمكن أن يتم فــي حال 
الحاجة إلى تمديد تقني إلتمام االتفاق. أما 
التمديد لصالح  الخيار اآلخــر، فسيكون في 

إجراء انتخابات عامة في بريطانيا.

8
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)Getty/تعاملت الشرطة بقسوة مع المتظاهرين )أنطوني كوان

الملكة إليزابيث الثانية خالل افتتاحها الجلسة البرلمانية الجديدة أمس )تولغا أكمن/فرانس برس(

بيار عقيقي

بعد عامني تقريبًا من املواجهات القضائية 
في إسبانيا بني انفصاليي إقليم كتالونيا 
ــد، دانــــت  ــ ــــدريـ ــي مـ ــات املــــركــــزيــــة فــ ــطـ ــلـ والـــسـ
سياسيًا   12 العاصمة  فــي  العليا  املحكمة 
ونــاشــطــًا كــتــالــونــيــًا، االثـــنـــني، لـــدورهـــم في 
التي تنامت منذ سنوات،  حركة االنفصال 
وبــلــغــت حــــّد تــنــظــيــم اإلقــلــيــم اســتــفــتــاء من 
ــد، لــم تــعــتــرف بــه الــحــكــومــة، في  طـــرف واحــ
وقــضــت   .2017 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   1
املــحــكــمــة بــســجــن تــســعــة مـــن زعـــمـــاء إقــلــيــم 
بــــني 9 ســــنــــوات و13 ســنــة  مــــا  كـــتـــالـــونـــيـــا 
بتهمة التحريض على التمرد، وأدين ثاثة 
آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم 
أحكام بالسجن. ومــن هــؤالء، نائب رئيس 
اإلقليم السابق، أوريول جونكويراس، الذي 
ُحــكــم عليه بــالــســجــن ملـــدة 13 عــامــًا بسبب 
ــتــــخــــدام األمــــــوال  الـــتـــحـــريـــض وإســـــــــاءة اســ
ــدعــي 

ُ
الــعــامــة. وخــــال فــتــرة املــحــاكــمــة، اســت

نحو 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء 
اإلسباني السابق املحافظ ماريانو راخوي، 
الــذي كــان يتولى املنصب وقــت االستفتاء. 
الــكــتــالــونــيــني  وكـــــان 92.01 فـــي املـــائـــة مـــن 
وافـــقـــوا عــلــى االنـــفـــصـــال عـــن إســبــانــيــا في 
 
ّ
استفتاء 2017، لكن نسبة االقتراع لم تتخط
43.03 في املائة. وقبل صدور قرار املحكمة، 
لانفصال  مؤيدة  أعلنت جماعات شعبية 
ــة أي مــن املــدَعــى عليهم،  أنــه إذا ثبتت إدانـ
و»عصيان  احتجاجات  تنظيم  سيتم  فإنه 

مدني سلمي«، وهو ما دفع السلطات إلى 
الشرطة اإلضافيني  مــن رجـــال  املــئــات  نشر 

في املنطقة.
وبعد دقائق قليلة من صدور الحكم، أعلن 

رئيس اإلقليم كيم تــوّرا، أن »الحكم إهانة 
للديمقراطية«. كما أصدر نادي برشلونة 
الــريــاضــي بيانًا أوضــح مــن خاله موقفه 
يعّبر عن  كتالوني  كيان  كــأول  الحكم  مــن 
رأيــه فــي مــا يتعلق بــقــرار املحكمة العليا. 
الــنــادي: »برشلونة، كأحد  وجــاء في بيان 
ووفقًا  كتالونيا،  فــي  املرجعية  الــكــيــانــات 
ملــســارهــا الــتــاريــخــي مــن الــدفــاع عــن حرية 
. لذلك 

ً
التعبير، يــرى أن السجن ليس حــا

أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، يــطــلــب الــنــادي 
من جميع صانعي السياسة قيادة عملية 
الحوار والتفاوض لحل هذا الصراع، كما 
ينبغي أن يــتــم أيــضــًا اإلفـــــراج عــن الــقــادة 
املدنيني والسياسيني املدانني«. كما أعرب 
ــادي عــــن دعــــمــــه وتـــضـــامـــنـــه مــــع أســـر  ــ ــنـ ــ الـ

املحرومني من حريتهم.
ــادي بــرشــلــونــة أهــمــيــة قــصــوى،  ــ ــرأي نـ ــ ولــ
كــــون تــنــامــي املـــوجـــة الـــداعـــمـــة لــانــفــصــال 
ــنـــادي في  بــــرزت تــحــديــدًا فـــي مــبــاريــات الـ
ملعب »كــامــب نــو« فــي السنوات األخــيــرة، 
التقليدي  الغريم  مواجهة  لدى  خصوصًا 
ــال مــــدريــــد املـــحـــســـوب عـــلـــى الــســلــطــات  ــ ريــ
فــي الــعــاصــمــة، وتــرافــق أيــضــًا مــع تصفير 
الجمهور الكتالوني ضد النشيد الوطني 
للتساؤل  البعض  اإلسباني. وهو ما دفع 
حــول مــا إذا كــان الــنــادي سيلعب مباراته 
املقبلة فــي الــــدوري اإلســبــانــي ضــد نــادي 
 

ّ
إيـــبـــار، يـــوم الــســبــت املــقــبــل، أم ال، فــي ظــل
ــتـــجـــاجـــات  ــات واحـ ــ ــرابــ ــ الــــحــــديــــث عــــن إضــ
مرتقبة في كتالونيا، يوم الجمعة املقبل، 
ــذي يــخــطــط فــيــه الــفــريــق  ــ ــيـــوم الـ أي فـــي الـ

للسفر إلى إيبار.
وكان اآلالف قد تظاهروا يوم السبت املاضي، 
في برشلونة، مطالبني ببقاء كتالونيا في 
إســبــانــيــا ملــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي. ونــاهــز 
عدد املتظاهرين عشرة آالف، بحسب شرطة 
البلدية. وجابوا شوارع عاصمة كتالونيا، 
رافعني األعام االسبانية في اليوم الوطني 
الذي يؤرخ وصول كريستوف كولومبوس 
ــل بــعــض  ــ ــــام 1492. وأمــ ــــى أمـــيـــركـــا فــــي عـ إلـ
بحق  قاسية  أحــكــام  تصدر  أن  املتظاهرين 
القادة االنفصاليني ملشاركتهم في محاولة 
بيبي  املتظاهرة  وقالت  كتالونيا.  انفصال 
 أن تـــتـــم إدانـــتـــهـــم 

ً
أوردونــــــيــــــز: »آمــــــل فـــعـــا

ملحاولتهم االنقاب، لم يحترموا الدستور«.
ــد أنـــصـــار االنـــفـــصـــال أنــهــم  مـــن جــهــتــهــم، أكــ
سيعّبئون صفوفهم ويدعون إلى اإلضراب 
العام. وقال املتقاعد مانويل رويدا: »أخشى 
انـــــدالع أعـــمـــال عــنــف. كـــل مـــا نـــريـــده هـــو أن 
نــســتــعــيــد حــيــاتــنــا كــمــا كـــانـــت قــبــل عــشــرة 
أعوام، من دون أعام انفصالية أو إسبانية 
في كل الجهات، حني كان الجميع يعيشون 
معًا بهدوء«. بدوره، رأى رئيس أكبر جمعية 
مــنــاهــضــة لــانــفــصــال، فــرنــانــدو ســانــشــيــز: 
ونريد  صعب،  أسبوع  على  مقبلون  »نحن 

توجيه نداء إلى الهدوء واملسؤولية«.

ــتـــجـــاج فـــي هـــونـــغ كــونــغ  اتـــخـــذ مـــســـار االحـ
مــنــحــى جــــديــــدًا، بــفــعــل تـــهـــديـــدات صــيــنــيــة 
جديدة على لسان الرئيس شي جني بينغ، 
لــتــقــســيــم  مـــحـــاولـــة  مــــن أن أي  ر 

ّ
ــذ ــ ــ ــذي حـ ــ ــ الـ

الـــصـــني قـــد يــنــتــج عــنــهــا »تــحــطــيــم أجــســاد 
وسحق عظام«، وفق بيان لوزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة نــشــر األحـــــد، وســـط احــتــجــاجــات 
مستمرة منذ أربــعــة أشــهــر ضــد الــصــني في 
هونغ كونغ وحركة ال تزال نشطة للمطالبة 
باستقال التيبت. وقال شي بحسب البيان 
خــال زيــارتــه إلــى نيبال نهاية األســبــوع أن 
»مــن يحاولون فصل أي منطقة عن الصني 
سحق 

ُ
وت أجــســادهــم  حطم 

ُ
وست سُيهلكون، 

قـــوى خارجية  أن »أي  ــاف  عــظــامــهــم«. وأضــ
ــم تـــقـــســـيـــم الــــصــــني ال يـــمـــكـــن لــلــشــعــب  ــدعــ تــ
الصيني إال أن يراها واهمة«. وفي حني لم 
بــاالســم،  منطقة  أي  الصيني  الــزعــيــم  يــذكــر 
اشتبكت شرطة  وقــت  فــي  تعليقاته  جـــاءت 
املتظاهرين في  الشغب مجددًا مع  مكافحة 

هونغ كونغ يوم األحد.
في املقابل، تخضع الحكومة الشيوعية في 
نــيــبــال لــضــغــوط مـــن الــصــني حــمــلــتــهــا على 
متزايد حيال  بشكل  متشدد  مــوقــف  اتــخــاذ 
أنــشــطــة حــوالــي 20 ألـــف مــنــفــي مــن التيبت 
يقيمون على أراضيها. وقال رئيس الوزراء 
ــــي،  الــنــيــبــالــي خــــادغــــا بــــراســــاد شــــارمــــا أولـ
لــلــرئــيــس الــصــيــنــي إن بـــاده الــتــي تتشارك 
ــدًا ألي  الـــحـــدود مـــع الــتــيــبــت: »لـــن تــســمــح أبــ
قوى باستخدام األراضي النيبالية ألنشطة 
بيان  بحسب  لــلــصــني«،  مــعــاديــة  انفصالية 

وزارة الخارجية.
فــي هــونــغ كــونــغ، أفــــادت شــرطــة اإلقــلــيــم أن 
عبوة ناسفة بدائية الصنع يتم التحكم فيها 
عن بعد وتهدف إلى »قتل أو إلحاق الضرر« 
بقوات الشرطة انفجرت خال تظاهرات يوم 
األحد. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن 

الضابط بوحدة مكافحة املفرقعات التابعة 
لقوات الشرطة، تشني-تشيو سوريانتو، قال 
في مؤتمر صحافي أمس االثنني، إن العبوة 
تــــم حـــشـــوهـــا »بــــمــــواد شــــديــــدة االنـــفـــجـــار.« 
وأضــاف: »كــان هناك صوت صاخب« ناجم 
ــن عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر الـــتـــي وقـــعـــت مــســاء  عــ
ــادة فــي كــولــون.  ــارع مــزدحــم عـ ــد فــي شـ األحـ
يمثل  الناسفة  العبوات  استخدام  أن  ورأى 
تصاعدًا في أعمال العنف التي وقعت خال 
االحــتــجــاجــات املــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، الــتــي 
الــخــامــس. وشــّبــه استخدام  دخــلــت شهرها 
»األحــــداث اإلرهــابــيــة«  ـــ مــثــل هـــذه الــقــنــابــل بــ

التي وقعت في أماكن أخرى من العالم.
وتهز هونغ كونغ منذ ثاثة أشهر تظاهرات 
تــزداد عنفًا. ويدين املحتجون هيمنة بكني 
املـــتـــزايـــدة عــلــى شـــــؤون هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــي 
تتمتع بحكم شــبــه ذاتـــي وتــصــرفــات قــوات 
الـــشـــرطـــة. وبـــــدأت الــتــظــاهــرات فـــي يــونــيــو/
حـــزيـــران املـــاضـــي احــتــجــاجــًا عــلــى مــشــروع 
للسلطات  مطلوبني  بتسليم  يسمح  قانون 
املركزية في بكني. وتم التخلي عن املشروع 
فــــي بــــدايــــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول لـــكـــن فــــي هـــذه 
ــاء رفــــع املــحــتــجــون ســقــف مــطــالــبــهــم.  ــنــ األثــ
وتــتــمــتــع املــديــنــة بــحــقــوق خــاصــة بموجب 
اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصني في 
التعبير، وقضاء  عــام 1997، من بينها حق 
ــــذه الــحــقــوق  ــــرى كـــثـــر أن هـ مــســتــقــل. لـــكـــن يـ
مــهــددة بضغط مــن بــكــني. واتــهــمــت الصني 
»قــــوى خــارجــيــة« بـــإثـــارة االضـــطـــرابـــات في 
املدينة، وكانت هناك مخاوف من أن ترسل 
الصني قوات لوضع حد لاضطرابات هناك. 
ويعتقد بعض املحللني أن بكني قد تجازف 
بالتعرض إلدانة دولية وتكرر الحملة التي 
شنتها عام 1989 على املتظاهرين املطالبني 

بالديموقراطية في ميدان تيان إن مني.
)أسوشييتد برس، فرانس برس( 

»فوكس«  حزب  مشاركة  كانت 
ــرف، فــي  ــتـــطـ ــمـ ــي الـ ــن ــي ــم ــي ال
التقليدي  العسكري  االستعراض 
في مدريد، يوم السبت الماضي، 
التي  األولــى  المرة  فهي  الفتة. 
االستعراض،  الحزب  فيها  يحضر 
فيليبي  الــمــلــك  تــرأســه  ــذي  ــ ال
ــوزراء  الـ رئيس  برفقة  ــســادس  ال
بيدرو  المنتهية واليته  االشتراكي 
االنتخابات  قبل  ــك  وذل سانشيز، 
 10 ــي  ف ــمــقــررة  ال التشريعية، 
المقبل.  الثاني  نوفمبر/تشرين 
االستعانة  باحتمال  ذلك  ويوحي 

بـ»فوكس« ضد االنفصاليين.

»فوكس« 
في العاصمة

بـــلـــدنـــا الــعــظــيــم مــــجــــددًا. الـــشـــعـــب تـــعـــب مــن 
أن  التغيير«، مضيفًا  الجمود وينتظر  حالة 
»مغادرة االتحاد األوروبي فرصة كبيرة لنا 
لتحديد مسار جديد لبلدنا، للقيام بأمور لم 
نستطع فعلها لعقود، والتخلص من القيود 

البيروقراطية وتحديد قوانيننا«.
امللكة مشاريع قوانني تتعلق  وشمل خطاب 
بمستقبل بريطانيا بعد »بريكست«، ونقاطًا 
أخـــــرى مـــن مــنــطــلــق أجـــنـــدة داخـــلـــيـــة بــحــتــة. 
القوانني املطروحة تعزيز  ومن بني مشاريع 
العقوبات الجنائية، وإصاح السجون التي 
تــعــانــي مــن نــقــص فــي الــتــمــويــل مــنــذ وصــول 
املحافظني إلى الحكم عام 2010، وكذلك رفع 
ســقــف الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى املــواطــنــني 
األجانب الذين يخرقون قوانني الترحيل، في 
القانونية.  غير  الهجرة  ضد  حكومي  تشدد 
السياسات  مثل هذه  أن  املحافظون  ويعتقد 
ســـتـــرفـــع مــــن حــظــوظــهــم بــــني نـــاخـــبـــي حـــزب 
»العمال« في أي انتخابات مقبلة. أما في ما 
نظام  فسيكون  »بريكست«،  بعد  بما  يتعلق 
الــهــجــرة الــجــديــد املــبــنــي عــلــى الــنــقــاط، على 
رأس هذه القوانني الجديدة، والذي ينتظر أن 

يباشر به في عام 2021.
ويــجــتــمــع الــبــرملــان الــيــوم الــثــاثــاء، ملناقشة 
ــع الــــقــــوانــــني املــــطــــروحــــة فــــي خــطــاب  ــاريـ مـــشـ
ــام، على  املــلــكــة، وهــو مــا قــد يمتد لخمسة أيـ
انتهاء  بعد  الخطاب  التصويت على  يتم  أن 
ــرًا لــســجــل جـــونـــســـون فــي  ــات. ونــــظــ ــشـ ــاقـ ــنـ املـ
ــد يــخــســر هـــذا  الــــبــــرملــــان حـــتـــى اآلن، فـــإنـــه قــ
ــًا، إذ خـــســـر 7 تــصــويــتــات  الـــتـــصـــويـــت أيــــضــ
بــرملــانــيــة مــنــذ وصــولــه إلـــى رئــاســة الـــــوزراء. 
ــــات والــــبــــرملــــان  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ووفـــــقـــــًا لــــقــــانــــون االنـ
الــبــريــطــانــي، ال يــعــد الــتــصــويــت عــلــى خطاب 
 لــلــتــصــويــت عـــلـــى الـــثـــقـــة فــي 

ً
ــاثـــا ــمـ املـــلـــكـــة مـ

الحكومة، كما كان الحال قبل عام 2010، إال 
أن خسارة جونسون للتصويت ستعقد من 

وضع حكومته الهشة.
ومــــع انـــســـداد أفــــق مـــفـــاوضـــات »بــريــكــســت«، 
املواقف بني حكومة جونسون  والتباين في 
والبرملان حــول شكله، يلوح في األفــق خيار 
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