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بيروت ـ العربي الجديد

لبنان على  فــي  الــعــام  لــأمــن  الــعــامــة  املــديــريــة  الكشف عــن تجسس  تتفاعل قضية 
آالف األشخاص في دول مختلفة، أبرزها الواليات املتحدة وروسيا والصني ودول 
أوروبية أخرى، وكان الرد األولي من السلطات اللبنانية بالتشديد على أن املعلومات 
الواردة في التقرير مبالغ بها، من دون نفي واضح ملا جاء فيه. وأعلن وزير الداخلية 
أنه  أمــس،  لبنان  في  للدفاع  األعلى  املجلس  اجتماع  بعد  املشنوق،  نهاد  اللبناني 
إن »االستخبارات األميركية   

ً
أنه »مبالغ فيه«، قائال التقرير، معتبرًا  تمت مناقشة 

)CIA( ال تملك إمكانية التجسس على 500 ألف خط«. لكن املشنوق أضاف »التقرير 
ال يعني أنه غير صحيح ولكن فيه مبالغة«. من جهته، قال املدير العام لأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم عن االتهام املوجه ملديريته: »نحنا أقوياء لكن ليس للدرجة 
قــال لوكالة »رويــتــرز« ليل الخميس:  إبراهيم  التقرير«. وكــان  التي حكي عنها في 
»ليس لدى األمن العام مثل هذه القدرات... كنا نتمنى أن يكون لدينا هذه القدرات«.

وكان التقرير الصادر عن شركة »لوك أوت« املتخصصة في أمن الهواتف املحمولة، 
املديرية  أن  كشف  قــد  الرقمية،  بالحقوق  املعنية  فرونتير«  »إلكترونك  ومؤسسة 
العامة لأمن العام أدارت أكثر من عشر حمالت على األقل منذ عام 2012، مشيرًا إلى 
أنه جرى تحديد مواقع األهداف أساسًا في لبنان واملنطقة املحيطة به بما في ذلك 

سورية والسعودية، ولكن ليس إيران أو إسرائيل.

بيروت ـ العربي الجديد

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد املشنوق، أمس الجمعة، عن »إنجاز أمني« حققته 
ل في »تشغيل قيادي من تنظيم داعش 

ّ
شعبة املعلومات في قوى األمن الداخلي، تمث

اإلرهــابــي ملــدة 5 أشهر، لصالح الشعبة، بعد وصوله إلــى لبنان، ومــن دون معرفة 
قيادة التنظيم في العراق بأنه موقوف لدى أجهزة األمن اللبنانية«.

الداخلي،  األمــن  قــوى  وأطلق املشنوق، خــالل مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة 
اسم »لبنان اآلمن« على العملية التي استمرت من منتصف عام 2017 حتى مطلع 
العام الحالي. وأشار إلى أن التحضير للعملية سبقه »إعداد شعبة املعلومات لخطة 
عمل ُمفترضة كان يمكن للتنظيم اللجوء إليها لتأمني قاعدة أمنية تسمح بالقيام 
بعمليات تخريب في لبنان، واستقبال قيادات رفيعة املستوى من داعش في لبنان، 
الــذي  االفــتــراض  فــي ســوريــة والـــعـــراق«. وبحسب  بعد خــســارة مناطق سيطرتهم 
وضعته شعبة املعلومات، فقد تضمنت خطط »داعش« إقامة كادر أمني كبير في 
لبنان )بصورة دائمة أو مؤقتة( ملتابعة تنفيذ العمليات، وعدم االكتفاء بعمليات 
التجنيد اإللكتروني.  وقد نجح الكادر األمني في الحصول على مجموعة أسماء 
لقيادات من »داعــش« في سورية والعراق، وعلى قائمة أسماء ملرشحنّي لبنانيني 

ُمحتملني يمكن للتنظيم أن يلجأ إليهم لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان.

 »الواليات املتحدة لن تصرف 
ّ
أعلنت وزارة الخارجية األميركية، أمس الجمعة، أن

املــاضــي بتقديمها  الــشــهــر  تــعــّهــدت  مــلــيــون دوالر،  مــســاعــدات غــذائــيــة، قيمتها 45 
للفلسطينيني، في إطار الجهود التي تقودها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
 
ّ
الالجئني الفلسطينيني )أونروا(«. وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت، يوم الثالثاء، أن

 قيمته 65 مليون دوالر كانت تعتزم تقديمه للوكالة 
ً
ق مبلغًا منفصال

ّ
واشنطن ستعل

 على »أونروا« إجراء إصالحات لم تحّددها.
ّ
التي تخدم الفلسطينيني، قائلة إن

 تعليق املبلغ »معاقبة 
ُ

ونفت املتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت، أن يكون هدف
الشهر  الرئيس األميركي دونالد ترامب،  انتقدوا بشدة إعالن  الذين  الفلسطينيني 
املاضي، اعتزامه نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس«. وقالت للصحافيني، 
 املساعدات 

ّ
 »الواليات املتحدة أوضحت لأونروا أن

ّ
في إفادة بوزارة الخارجية، إن

ها 
ّ
التي تبلغ قيمتها 45 مليون دوالر، تهدف إلى مساعدة الوكالة في التكهن لكن

ليست ضمانًا«. وأضافت »لن نقّدم هذا )املبلغ( في الوقت الحالي، لكن هذا ال يعني، 
ــنــا لــن نقدمه فــي املستقبل«. وجـــددت وجــهــة نظر 

ّ
وأود أن أوضـــح، هــذا ال يعني أن

 األونروا تحتاج إلى إصالحات. وفي رسالة، في 15 ديسمبر/ 
ّ
الواليات املتحدة بأن

»أونروا« بيير كرينبول، تعّهد املراقب املالي لوزارة  كانون األول، إلى املفوض العام لـ
الخارجية األميركية إريك همبري، بتقديم 45 مليون دوالر ضمن مناشدة املنظمة 

لتقديم مساعدات طارئة للضفة الغربية وغزة.
)رويترز(

أصر الروس على تسليم 
المدينة للنظام بينما 

رفضت أنقرة ذلك

تتوقع تركيا أن تستمر 
العملية بحد أقصى 

خمسة إلى ستة أشهر

للحديث تتمة...

االنسحاب 
الروسي يُطلق 

حرب عفرين

أرض الزيتون وأمل األكراد بالوصول إلى البحر

دلّت كل المؤشرات أمس الجمعة على أن معركة عفرين بدأت، من تكثيف القصف 
العسكرية  الشرطة  قوات  انسحاب  إلى  المنطقة،  في  معينة  مواقع  على  التركي 
المدينة  إدارة  أنقرة وموسكو حول  بين  المفاوضات  استمرت  الروسية منها، فيما 

مع سعي الثانية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب

إسطنبول ـ باسم دباغ

بـــــــدا أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة كـــــــأن الـــحـــمـــلـــة 
بدأت  عفرين  في  التركية  العسكرية 
عبر  األولـــى،  بمراحلها  وإن  بالفعل 
عــفــريــن،  فــي  ملــنــاطــق معينة  الــقــصــف  تكثيف 
الخميس-الجمعة،  ليل  منذ  مرتفعة  بوتيرة 
مــع بـــدء انــســحــاب قــــوات الــشــرطــة العسكرية 
ــــو مــا  الـــروســـيـــة مــــن عـــفـــريـــن ومــحــيــطــهــا، وهـ
ــاع الـــتـــركـــي نـــــور الـــديـــن  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ اعـــتـــبـــره وزيـ
أرض  على  الــهــجــوم  »بــدايــة  بمثابة  كانيكلي 
الواقع«، فيما قامت »وحدات حماية الشعب« 
القريبة  البلدات  من  املدنيني  بإجالء  الكردية 
مــن الــشــريــط الــحــدودي مــع تــركــيــا، وفــق قناة 

»الجزيرة«.
انـــطـــالق حــــرب عــفــريــن مـــن شـــأنـــه أن ُيــدخــل 
ــة،  ــرب الـــســـوريـ ــحــ ــدة عـــلـــى الــ ــديــ مـــعـــطـــيـــات جــ
بحسب ما ستؤول إليه الخطوة التركية، ورد 
الفعل األميركي من جهة، واإليراني-السوري 
الــنــظــامــي مــن جــهــة ثــانــيــة، بــعــدمــا ظــهــر كــأن 
االنــســحــاب الـــروســـي مــن عــفــريــن ربــمــا يكون 
مع  لالشتباك  األتـــراك  أمـــام  للمجال  إفساحًا 
ما  وهــو  األكــــراد،  عبر  بالواسطة  األميركيني 
الساعي  الروسي  املوقف  األرجــح  يخدم على 
إلــى مــواجــهــة واشــنــطــن فــي كــل منطقة نفوذ 
ممكنة. وحتى لو بدت الحرب امتدادًا لحملة 
الــتــي أحــكــمــت فيها  الــتــركــيــة  الـــفـــرات«  »درع 
تــركــيــا ســيــطــرتــهــا عــلــى جـــانـــب مـــن الـــحـــدود 
ســـتـــكـــون  املــــرحــــلــــة  هـــــــذه  أن  إال  الـــــســـــوريـــــة، 
أكــثــر حــســاســيــة بــكــثــيــر مـــن مــرحــلــتــي الــبــاب 
وجرابلس، ذلك أن املرحلة املاضية من »درع 
الـــفـــرات« كــانــت تحظى بــدعــم أمــيــركــي-غــربــي 

شامل، على عكس الحال اليوم.
وطــاول القصف حتى ظهر أمس الجمعة 10 
»وحـــدات الــحــمــايــة« الــكــرديــة داخــل  مــواقــع لــــ

مدينة عــفــريــن. واالنــســحــاب الــروســي هــو ما 
التركية  الحملة  بــبــدء  إيــذانــًا  اعــتــبــاره  يمكن 
ــرة بـــــأن تـــكـــون بـــريـــة وأال  ـــقــ الـــتـــي تـــتـــوعـــد أنـ
تــقــتــصــر عــلــى الــقــصــف عـــن ُبـــعـــد، وذلــــك بعد 
جولة طويلة من املفاوضات التركية الروسية 
أجرتها  التي  العامة  العالقات  ودبلوماسية 
تــركــيــا فــي الــشــهــر املــاضــي إلنــجــاز ترتيبات 
تتيح العمل العسكري الكبير، بما يحول دون 
حصول أي اشتباك ال مع الروس املوجودين 
عــســكــريــًا فــــي عـــفـــريـــن، وال مــــع األمـــيـــركـــيـــني، 
الذين ُيعتبرون العراب السياسي والعسكري 
للمقاتلني األكــراد املطلوب منهم تشكيل قوة 
عــســكــريــة حــــدوديــــة مـــن ثـــالثـــني ألــــف عنصر 
ــّد  ــام املـ ــ مــدعــومــة أمــيــركــيــًا لــقــطــع الــطــريــق أمـ

اإليراني من العراق خصوصًا.
ــه بـــدء الــعــمــلــيــة العسكرية  وقــبــل مــا يــبــدو أنـ
الشاملة، كانت املفاوضات مستمرة بني أنقرة 
ومــوســكــو حــــول الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، وذلـــك 
على وقع التأزم الكبير في العالقات التركية 
ــة، بــســبــب إصـــــــرار واشـــنـــطـــن عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
»االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«،  اســتــمــرار دعــمــهــا لــــ
بينما يطالب األتراك بسحب األسلحة الثقيلة 

من األخير.
وعــلــى وقـــع تــســارع املــفــاوضــات السياسية، 
عتبر نقطة يتقاطع فيها 

ُ
حول املنطقة التي ت

الــنــفــوذ الــروســي واألمــيــركــي، وبــعــد الــزيــارة 
التي قام بها رئيس األركان التركي، الجنرال 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ خــــلــــوصــــي أكــــــــــار، ورئـــــيـــــس االســ
التركية، حاقان فيدان، إلى موسكو، تستمر 
املــشــاورات بني الطرفني، وســط تــردد روسي 
واضــــح بــدعــم الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة فــي عــفــريــن. 
ــــد« مـــــن مـــصـــدر  ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــت »الـ وعــ
إلى  تقّدموا بعرض  االتـــراك  أن  تركي مطلع، 
مــوســكــو بــضــم مــنــطــقــة عــفــريــن إلــــى مــنــاطــق 
ذلــك  أن  إال  الــــفــــرات«،  »درع  عــمــلــيــة  ســيــطــرة 

قــوبــل بــرفــض روســـي قــاطــع. ووفـــق املــصــدر، 
بعد الرفض الروسي، »تم تقديم عرض آخر، 
بني  الــتــوافــق  مقابل  املدينة  على  بالسيطرة 
ل 

ّ
إدارتها، وتكف أنقرة وموسكو على طريقة 

الــحــكــومــة الــتــركــيــة بنسبة كــبــيــرة مــن إعـــادة 
اإلعـــمـــار عــلــى طــريــقــة مــنــاطــق درع الـــفـــرات، 
وإنــــجــــاح مــؤتــمــر ســوتــشــي بــالــضــغــط على 
املــعــارضــة الــســوريــة لــلــحــضــور، بينما أصــر 
السيطرة  بــعــد  املــديــنــة  عــلــى تسليم  الــــروس 
أي قوات  بقاء  السوري وعــدم  للنظام  عليها 

عدنان علي

الفترة  في  السورية  تحّولت منطقة عفرين 
األخيرة إلى محط اهتمام دولي، مع العملية 
العسكرية التي تستهدف تركيا القيام بها 
في املنطقة تحت مبرر تشكيلها خطرًا على 
ــراد عليها.  أمــنــهــا الــقــومــي مــع ســيــطــرة األكــ
فما الذي حّول هذه املنطقة إلى هدف جديد 

ألنقرة؟

سيطرة كردية
تقع منطقة عفرين على ضفتي نهر عفرين 
في أقصى شمال غربي سورية، إلى الغرب 
مـــن مــديــنــة أعـــــزاز، ومــديــنــة حــلــب مـــن جهة 
الجنوب التي تبعد عنها نحو 60 كيلومترًا 
ــة اإلداريــــــــــة.  ــيـ ــاحـ ــنـ ــــن الـ ــا مـ ــهـ وهــــــي تـــتـــبـــع لـ
ويـــحـــدهـــا مـــن الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي مــحــافــظــة 
التركية من  الــحــدود  تــحــاذي  بينما  إدلـــب، 
جـــهـــة الــــغــــرب والــــشــــمــــال. وعـــفـــريـــن مــنــطــقــة 
جبلية تبلغ مساحتها نحو 3850 كيلومترًا 

ــذلـــك الـــســـمـــاح لــلــنــظــام  لــلــمــعــارضــة فــيــهــا وكـ
أن  إال  إدلــب،  التقّدم في محافظة  باملزيد من 
للنظام  املدينة  تــوافــق على تسليم  لــم  أنــقــرة 
ورفضت تقّدم النظام في إدلب ملا قد يجلبه 
للحدود  الالجئني  من  كبيرة  ذلــك من موجة 

التركية، فيما استمرت املفاوضات أمس«.
في غضون ذلــك، أكــد وزيــر الــدفــاع التركي، 
نور الدين كانيكلي، خالل مقابلة تلفزيونية 
أمس، »أننا نعمل على إنضاج كل الشروط 
ــة لــتــخــفــيــض خــســائــرنــا املــحــتــمــلــة،  الــــالزمــ
وسنطبق حساسيتنا هذه بكل مرحلة من 
تركيا  ضــد  التهديدات  فمستوى  العملية، 
يرتفع كل يوم«، مضيفًا: »هذه العملية )في 
عفرين( ستتم، وكذلك مكافحتنا لإلرهاب، 
ولكن زمنها يتعلق بظروف العملية، لذلك 
الالزمة لذلك، وستتم  الظروف  يتم تجهيز 
إزالــة الخطر اإلرهــابــي من شمال سورية«. 
وتابع: »نعلم أن روسيا تدعم النظام بشكل 
كبير، نعلم أن إمكانيات النظام لتحقيق ما 
القوات  باستهداف  )التهديد  عنه  يتحدث 
التركية( محدودة، ال يجب النظر إلى هذه 
الحملة وفق ما يعتقد النظام )نظام األسد( 
فــحــســب، وهـــذه األمــــور يــتــم الــحــديــث عنها 

على طاولة مكافحة اإلرهاب«.  

مــربــعــًا، أي مـــا يـــعـــادل اثــنــني فـــي املـــائـــة من 
مساحة سورية، وهي منفصلة جغرافيًا عن 
املناطق األخرى التي يسيطر عليها األكراد 
على طول الحدود مع تركيا، واملتمثلة في 
منطقتي عــني الــعــرب )كــوبــانــي( والــجــزيــرة 
في شرق البالد، وإن كانت الوحدات الكردية 
ــــدود هــــذه املــنــاطــق  ــــارج حـ تــوســعــت إلــــى خـ
الرقة  األميركي، مثل  الدعم  باالعتماد على 
وريف دير الزور وريف حلب الغربي، لكنها 

مناطق خالية تقريبًا من الوجود الكردي.
وعلى عكس منطقتي عني العرب والجزيرة، 
تــقــع عــفــريــن فـــي نــقــطــة بــعــيــدة نــســبــيــًا عن 
املناطق الكردية األخرى، وال تحاذيها مدن 
أو مناطق عربية، كما ال تجاورها في الجهة 
الرغم  قــرى كــرديــة. وعلى  التركية مــدن وال 
من أن عفرين ليست مدينة ساحلية، لكنها 
إلى  للوصول  ــراد  األكـ القوميني  أمــل  تشكل 
إلى  األقـــرب  أنها  باعتبار  املتوسط،  البحر 
األمل.  فقدان هذا  تعني  البحر، وخسارتها 
الذاتية،  لـــإلدارة  سياسيًا  املدينة  وتخضع 
»وحدات حماية الشعب«  وعسكريًا وأمنيًا لـ
الــكــرديــة الــتــي أقــامــت تحصينات قــويــة في 
ــفـــريـــن، ويـــتـــمـــركـــز فــيــهــا آالف املــقــاتــلــني،  عـ
وبعض األرقــام تقول إنهم قد يصلون إلى 
خمسني ألف مقاتل، ما يعني أن أي معركة 

فيها لن تكون سهلة.
غير أن مصادر محلية في املدينة تقول إن 
األكراد في عفرين غير مرتاحني لسلطة حزب 
العسكري  وذراعـــه  الديمقراطي«  »االتــحــاد 
يعتبرونه  ألنهم  الشعب«  حماية  »وحـــدات 
قمع  فــي  الــســوري  الــنــظــام  استخدمها  أداة 
خــصــومــه األكـــــــراد، مــشــيــرة إلــــى أن عــفــريــن 
كــانــت مـــن أهــــم مــعــاقــل الــحــركــة اإلســالمــيــة 
في سورية قبل وصــول حزب »البعث« إلى 
الفرنسي.  االحــتــالل  أهلها  وقــاتــل  السلطة، 
وتــلــفــت هــــذه املــــصــــادر إلــــى أن لــــدى أكــــراد 

فقال  للعملية،  التركية  الــتــوقــعــات  عــن  أمــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  املـــصـــدر الــتــركــي لـــ
»من املتوقع أن تستمر العملية بحد أقصى 
خــمــســة إلـــى ســتــة أشـــهـــر، ومـــن املــنــتــظــر أن 
الــســريــع في  بــاالنــســحــاب  املليشيات  تــقــوم 
رت 

ّ
املـــدن، حيث حض األولـــى، نحو  املرحلة 

ــدن، كــمــا كــان  ــ ملــرحــلــة طــويــلــة مـــن حــــرب املــ
املــدن والبلدات في جنوب شرق  الحال في 
تركيا، ولكن األمر اآلن مختلف، فقد اكتسب 
الجيش التركي خبرة كبيرة في حرب املدن 
ــدن وبــــلــــدات جــنــوب  بــعــد الــعــمــلــيــات فـــي مــ
شــــرق تــركــيــا ضـــد الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
وبعد العمليات ضد داعش في عملية درع 
الفرات، كما تم رفع مستوى تدريب عناصر 
الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر، وتـــطـــويـــر ســالح 
الجو بشكل كبير وخصوصًا الطائرات بال 
أن تكون مشاركة فصائل  ويــرجــح  طــيــار«. 
من الجيش الحّر، رئيسية في حال تضمنت 

 بريًا في عفرين.
ً
الخطة التركية تدخال

ــًا، مــســتــمــرون في  ــبـــدو أن الــــــروس أيـــضـ ويـ
ــــح والــــــخــــــســــــارة، مــســتــغــلــني  ــربــ ــ ــاب الــ ــ ــــسـ حـ
األزمــــة الــتــركــيــة الــروســيــة، وبينما يــجــرون 
األميركيني حــول عــدد من  مفاوضاتهم مع 
قدر  أكبر  على  الحصول  يحاولون  امللفات، 

عفرين عالقات طيبة مع تركيا، وكثيرا من 
وبعض  تركيا،  فــي  أقـــارب  لديهم  عائالتها 
التركية منذ  الجنسية  أبنائها حصل على 

سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي.
يــقــول نــاشــطــون أكـــــراد إن حــــزب »االتـــحـــاد 
ــراد في  ــ الــديــمــقــراطــي« قــمــع الــنــاشــطــني األكـ
عفرين الذين انضموا للثورة السورية منذ 
أيــامــهــا األولـــى حــني سلمه الــنــظــام عفرين، 
إلى  وأرسلهم  شبابها،  من  الكثير  فاعتقل 
إلى  العديد منهم  دفــع  مــا  التجنيد،  ــعــب 

ُ
ش

الهرب خارج املدينة. ودفعت مخاوف حزب 
»االتحاد الديمقراطي« من مهاجمة املدينة 
من ِقبل تركيا أو فصائل املعارضة إلى إبرام 
اتفاق مع روسيا، يسمح لقواتها باالنتشار 
فـــي مــوقــعــني قــــرب عــفــريــن، وإقـــامـــة قــاعــدة 
عسكرية روسية في منطقة جنديرس، األمر 
الــــذي نــفــتــه روســـيـــا، وقــالــت إنــهــا ال تعتزم 
إقامة أي قواعد عسكرية جديدة في سورية. 
تــقــول إن روســيــا  غــيــر أن مــصــادر مختلفة 
مــوجــودة في موقعني على األقــل، األول في 
جــنــديــرس عــلــى بــعــد 20 كــيــلــومــتــرًا تقريبًا 
من عفرين إلى الجنوب الغربي بالقرب من 
أطــمــة فــي ريــف إدلـــب، والــثــانــي فــي معسكر 
الطالئع في كفر جنة شمال شرقي عفرين 
من  بالقرب  تقريبًا  كيلومترًا   11 بعد  على 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــــوات »درع  قــطــمــة الـ

الفرات«.
وتـــرى مــصــادر فــي املــعــارضــة الــســوريــة أن 
نــشــر الـــقـــوات الــروســيــة بــالــقــرب مــن مدينة 
أي  لتعطيل  استباقية  خــطــوة  كــان  عفرين 
محاولة من قبل قوات »درع الفرات« للتقّدم 
واســتــعــادة املــنــاطــق الــتــي اســتــولــت عليها 
الـــوحـــدات الــكــرديــة فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي 
ــار مـــنـــغ. ومـــــن أبــــرز  ــطــ مـــثـــل تــــل رفـــعـــت ومــ
تــركــيــا لعمليتها  الــتــي تــســوقــهــا  األســـبـــاب 
املدينة تحّولت  أن  املرتقبة في عفرين، هو 

من املكاسب من تركيا. وأشــار املصدر إلى 
لــم تنقطع مع  الــدبــلــومــاســيــة  أن »الــقــنــوات 
على  التركية  الضغوط  وتستمر  واشنطن، 
اإلدارة األميركية لسحب السالح الثقيل من 

مليشيات االتحاد الديمقراطي«.
مـــن جــهــتــه، أشــــار الــصــحــافــي الــتــركــي عبد 
الــقــادر سيلفي، املــعــروف بــقــربــه مــن دوائـــر 
صــنــع الــقــرار فــي أنــقــرة، يـــوم أمـــس، إلـــى أن 
أنـــقـــرة لـــّوحـــت ألول مــــرة خــــالل كـــل األزمــــة 
مـــع واشــنــطــن، فـــي املـــحـــادثـــات الــتــي عــقــدت 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، إلــى إمكانية إغــالق 
ـــي وجـــه  ــيــــك فـ قـــاعـــدتـــي إنـــجـــرلـــيـــك وكــــورجــ
القوات األميركية. يأتي هذا، بينما تستمر 
التابعة  وتلك  التركية  العسكرية  الحشود 
الجبهات مع منطقة  املعارضة على  لقوات 
ــذلـــك يــســتــمــر الــقــصــف الــتــركــي  عـــفـــريـــن، وكـ
الــعــنــيــف عــلــى مـــواقـــع مــلــيــشــيــات »االتـــحـــاد 
التركية  الصحف  واستمرت  الديمقراطي«. 
بــالــحــديــث عـــن بــعــض مـــراحـــل الــعــمــلــيــة، إذ 
أشــارت صحيفة »حرييت« التركية، إلى أن 
لواءين من القوات الخاصة التركية العالية 
الـــتـــدريـــب ســيــشــاركــان فـــي الــعــمــلــيــة، الــتــي 
ســيــقــودهــا، قــائــد الــجــيــش الــتــركــي الــثــانــي، 

الجنرال اسماعيل ميتني ِتِمل.

تــحــت إدارة حـــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« 
»اإلرهابيني«  لـ وتصدير  تدريب  مركز  إلــى 
إلــــى أراضـــيـــهـــا. وتـــقـــول مـــصـــادر تــركــيــة إن 
ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ــزب »الــ ــ ــنـــاصـــر حــ عـ
الــنــاشــطــني فـــي جـــبـــال األمــــانــــوس الــتــركــيــة 
املطلة على البحر املتوسط، يحصلون على 
تــمــويــلــهــم وإعــاشــتــهــم مـــن مــديــنــة عــفــريــن. 
وحــســب هــــذه املــــصــــادر، فــــإن عــفــريــن تــوفــر 
»العمال  لـ بشرية  ومـــوارد  لوجستيًا  دعمًا 
ــعــتــبــر مـــقـــرًا لــتــدريــبــات 

ُ
الـــكـــردســـتـــانـــي« وت

عناصر هــذا الــحــزب. وتــقــول هــذه املــصــادر 
ــه خـــالل الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، بلغ  إنـ
عـــدد الــذيــن انــتــقــلــوا إلـــى جــبــال األمــانــوس 
قادمني من عفرين بعد تلقي تدريبات على 

أكثر  إلــى  الــســالح واملتفجرات هــنــاك،  حمل 
من 40 ألف مقاتل.

األهمية الجغرافية والديمغرافية
ــدد ســـكـــان مــنــطــقــة عــفــريــن أكـــثـــر من  يــبــلــغ عــ
نـــصـــف مـــلـــيـــون نــســمــة حـــســـب إحــصــائــيــات 
أن مصادر  غير   ،2012 عــام  الــســوري  النظام 
اليوم يزيد عن  كردية تقول إن عــدد السكان 
ــنـــزوح إلــــى املنطقة  املــلــيــون بــعــد مـــوجـــات الـ
نــتــيــجــة املــــعــــارك بـــني مــخــتــلــف األطـــــــراف في 

السنوات األخيرة.
وتضم عفرين نحو 350 قرية وبلدة صغيرة 
وكبيرة، أهمها عفرين املدينة التي يزيد عدد 
سكانها عن خمسني ألف نسمة، وجندريسة 

ــة، وراجـــــــو وشـــــــرا. كـــمـــا تــضــم  ــيــ وبــلــبــلــة وشــ
قلعة  مثل  األثرية  املواقع  من  العديد  املدينة 
سمعان، وقلعة النبي هــوري وتل عني داره، 
والجسور الرومانية على نهر عفرين وجسر 
هــــره دره الـــــذي بــنــتــه أملـــانـــيـــا قــبــيــل الــحــرب 
العاملية األولــى. وتمر منها سكة حديد آتية 
من تركيا وتصل إلى مدينة حلب وقد بنتها 

تركيا قبيل الحرب العاملية األولى.
ــن املـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة،  ـــعـــد مــنــطــقــة عــفــريــن مـ

ُ
ت

والتي يتراوح ارتفاعها ما بني 700 إلى 1300 
متر، ويعتبر الجبل الكبير أو ما يعرف بجبل 
»كــريــة مـــازن« أعــلــى قممها، وهــي تمتد على 
مــســاحــة نــحــو 55 كــيــلــومــتــرًا مـــن الـــغـــرب إلــى 
الشرق و75 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب.

تتميز املنطقة بتنوع تضاريسها بني الجبال 
والسهول، ويمر منها نهر عفرين الذي يعتبر 
من أهم املصادر التي تمد األراضي الزراعية 
الـــســـوريـــة بـــاملـــيـــاه، ويــمــتــد ضــمــن األراضـــــي 
الـــســـوريـــة مــســافــة 85 كــيــلــومــتــرًا. وتــشــتــهــر 
والحمضيات  الزيتون  زيــت  بإنتاج  املنطقة 
ــيـــم ســـد 17 نــيــســان عــلــى نهر  والــــكــــروم. وأقـ
مــيــدانــكــي  مــنــطــقــة  فــــي  ــام 1984  ــ عــ ــريـــن  ــفـ عـ
وتشكلت بحيرة خلف السد مما جعل املنطقة 
املــحــيــطــة بــالــبــحــيــرة مـــركـــز اصـــطـــيـــاف. كما 
عتبر منطقة عفرين مركزًا تجاريًا وإداريــًا، 

ُ
ت

وتــضــم مــعــامــل ومــنــشــآت صــنــاعــيــة كــبــيــرة، 
الــتــي تعتمد عــلــى املنتجات  تــلــك  خــصــوصــًا 
الــزراعــيــة مــثــل مــعــاصــر الــزيــتــون. كــمــا انتقل 
عدد من معامل األلبسة من مدينة حلب إلى 
عفرين بسبب الــوضــع األمــنــي املــتــدهــور في 
من  تجعل  طبيعية  مميزات  جميعها  حلب. 
عفرين من بني أبرز املناطق السورية لناحية 
الخصوصية الجغرافية، وتدفع بكثيرين في 
سورية وخارجها إلى اعتبار أن هذه امليزات 
حــروبــًا ومطامع  للمنطقة  تجلب  بــأن  كفيلة 

أطراف خارجية رسمية ومليشيوية.

المفاوضات بين أنقرة وموسكو مستمرة 
والعين على رّد فعل واشنطن وطهران

حشود تركية في والية هطاي قرب الحدود السورية )سيم جينكو/األناضول(

)Getty( تشتهر المنطقة بإنتاج زيت الزيتون

باسم دباغ

يبدو أن مصير منطقة عفرين 
الكردية في ريف حلب الشمالي 

لن يتغّير، إذ تستمر في دفع ثمن 
سياسات نظام األسد التاريخية 

باستخدام األقلية الكردية السورية 
في صراعه ضد تركيا، فسمح لحزب 

العمال الكردستاني بتحويلها إلى 
إحدى قالعه في التسعينيات، ليقتل 

الكثير من أبنائها في إطار معارك 
األخير مع الدولة التركية. ويبدو أن 
املنطقة تتجه مرة أخرى لدفع ثمن 

صراع الكردستاني مع أنقرة. 
مع العلم أن عفرين عانت في 

تاريخها لفترات طويلة من سياسات 
النظام في اإلهمال واإلفقار وسوء 

البنية التحتية، على الرغم من كونها 
واحدة من أجمل املناطق السورية 

لناحية الطبيعة، لكنها ما زالت تعتمد 
في كل اقتصادها على الزراعة 

وبالذات زراعة الزيتون، بينما كان 
ن من 

ّ
املحظوظ من أبنائها من يتمك

الحصول على أي عمل في مدينة 
حلب. 

ال يتجاوز عدد القرى العربية في 
منطقة عفرين أصابع اليد الواحدة، 

بينما ينتمى باقي السكان إلى األقلية 
الكردية السورية، بل إن العفرينيني 

أقلية ضمن األقلية الكردية. أقلية 
يمكن وصفها باألكثر فقرًا 

وتهميشًا، واألقل تعليمًا، على عكس 
أكراد الجزيرة السورية على سبيل 

املثال. 
يتحّدث أكراد عفرين اللهجة 

»الكرمانجية« املليئة باملفردات 
التركية، على عكس أكراد الجزيرة 

الذين تمتلئ لغتهم باملفردات 
العربية، حتى إن العابر في املنطقة 
يكاد يكون على يقني بأن خطأ ما 

رمى بهذه املنطقة في سورية بعيدًا 
عن تركيا. كذلك اختلفت عفرين 

عن باقي املناطق ذات الغالبية 
الكردية في سورية، التي رفضت 
العمل في أجهزة األمن والشرطة، 
باندفاع العديد من أبنائها للعمل 
في الشرطة والجمارك والجيش، 

تحديدًا بني األقلية الكردية العلوية 
النصيرية املوجودة في ناحية 

معبطلي، إلى جانب بضعة آالف من 
األكراد اليزيديني املحاطني بغالبية 
مسلمة سنية. مع الثورة السورية 

تأزمت عالقات أهل عفرين بسبب 
سياسات النظام الذي سلمها للعمال 
الكردستاني مع أهل املناطق املحيطة 
بهم وبالذات بالريف الشمالي لحلب 

في كل من أعزاز وتل رفعت، على 
الرغم من أن تاريخ سورية الحديث 

ال يذكر أي صدامات أو خالفات 
 حصلت في تلك املنطقة على

أساس إثني.

وصل الدور إلى منطقة 
عفرين السورية لكي 

تتصدر االهتمام اإلعالمي 
العالمي ربما، بعدما 

صارت الحرب على أبوابها. 
منطقة مميزة جغرافيًا، 

بثروات وتضاريس 
ومساحة تجعل منها 

»منطقة ممتازة«

المتحدة، ستيفان دوغاريك  العام لألمم  باسم األمين  المتحدث  كشف 
في  نزحوا  مدني  ألــف   200 من  »أكثر  أن  الجمعة،  أمــس  )الــصــورة(، 
منتصف  منذ  إدلـــب  محافظة 
شهر ديسمبر/كانون األول الماضي، 
في  المستمرة  الــمــعــارك  بسبب 
مناطقهم«. وأوضح في تصريح 
للصحافيين في نيويورك، أن »القتال 
المدنية، وال  التحتية  البنية  أثّر على 
سيما المرافق الطبية«، مشيرًا إلى 
الصحية  للرعاية  مرافق  »ثالثة  أن 
بسبب  للعمل،  صالحة  غير  األولية 

الهجمات األخيرة هذا الشهر«.

نزوح 200 ألف من إدلب
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  شرق
      غرب

نظام تركي جديد لتأمين 
الحدود 

ــقــــوات املــســلــحــة الــتــركــيــة،  بـــــدأت الــ
مــن نظام  األولــــى  املــرحــلــة  تشغيل 
ــايــــي« لـــأمـــن الــــحــــدودي املــــزود  »قــ
ــار إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــعـ ــتـــشـ بــــأجــــهــــزة اسـ
ــورة، عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود بـــني  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـ
ــة، ومــديــنــة  ــيـ ــركـ ــتـ واليــــــة هـــطـــاي الـ
عـــفـــريـــن الــــســــوريــــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
»األناضول« عن مصادر تركية، أن 
الــنــظــام سيقام فــي املــرحــلــة األولــى 
على طول 40 كيلومترًا من الحدود 
بــني هــطــاي وعــفــريــن، وتـــم بالفعل 
كــيــلــومــتــرًا منها،  االنــتــهــاء مـــن 20 
فــيــمــا ُيــخــطــط ألن ُيــغــطــي الــنــظــام 

كامل الحدود.
)األناضول(

ماكرون: األولوية إلعادة 
بناء الشرق األوسط

ــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  أكـ
تــنــظــيــم  أن  )الـــــــصـــــــورة(  ــرون  ــ ــاكــ ــ مــ
»داعش« في العراق وسورية »ُهزم 
النصر  وأن  تــقــريــبــًا«،  كــامــل  بشكل 
العسكري سيحصل »في األسابيع 
املــقــبــلــة«، واألولـــويـــة بــاتــت إلعـــادة 
البناء. وقال ماكرون خالل تمنياته 
ــام الـــجـــديـــد لــلــجــيــوش  ــعـ بــحــلــول الـ
الــفــرنــســيــة فــي طــولــون الــفــرنــســيــة: 
أن نشارك  اآلن فصاعدًا  مــن  »أريـــد 
مشاركة فعالة في تثبيت االستقرار 
)في الشرق األوسط( وإعادة البناء 

ومساعدة الناس مع شركائنا«.
)فرانس برس(

التحالف يقصف صعدة 
والحوثيون يستهدفون سعوديني

واصلت مقاتالت التحالف العربي 
الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة، غــاراتــهــا 
الجوية في محافظة صعدة شمالي 
اليمن، ونفذت أمــس خمس غــارات 
ــة، مـــن دون تـــوفـــر مــعــلــومــات  جـــويـ
حــــول وقــــوع إصــــابــــات. وجــــاء ذلــك 
مقتل  أمــس،  الحوثيون  أعلن  فيما 
ــنـــود ســـعـــوديـــني، قــنــصــًا  ســبــعــة جـ
بــالــقــرب مــن الــحــدود بــني البلدين. 
الشرعية،  قـــوات  أعلنت  تــعــز،  وفــي 
13 حوثيًا وإصابة  من  أكثر  مقتل 

ستة في مواجهات غربي املدينة.
)العربي الجديد(

السيسي يعود إلى 
»القوة الغاشمة«

قـــال الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي )الــــصــــورة(، فــي كــلــمــة له 
أمــــس الــجــمــعــة، إن مـــا يـــربـــو على 
12 ألــفــًا مـــن قــــوات األمــــن املــصــريــة 
أصيبوا في هجمات منذ منتصف 
الــســلــطــات  أن  ــــى  إلـ وأشـــــــار   .2014
»اضطرت إلزالــة مــزارع حول مطار 
العريش لتأمينه« بعد هجوم على 
املــطــار فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول. 
وأكــــد أن مــطــار الــعــريــش يــجــب أن 
يـــعـــود لـــلـــعـــمـــل، مـــضـــيـــفـــًا: »أخـــذنـــا 
قرارًا باستخدام عنف شديد خالل 
قوة  الــقــادمــة... سنستخدم  املرحلة 
غاشمة حقيقية... سنبقى غاشمني 

قوي في استخدامنا للقوة«.
)رويترز(

نصراهلل يتهم إسرائيل 
بتفجير صيدا 

»حـــزب الــلــه«  ــــني الـــعـــام لــــ اتـــهـــم األمـ
حسن نصرالله إسرائيل بالوقوف 
اســـتـــهـــدف  الــــــــذي  الـــتـــفـــجـــيـــر  وراء 
القيادي في حركة »حماس« محمد 
حــمــدان فــي مــديــنــة صــيــدا جنوبي 
لبنان يوم األحد املاضي وأدى إلى 
إصابته. وقال نصرالله في خطاب 
ــــذي  الـ الـــتـــفـــجـــيـــر  »إن  ــفـــزيـــونـــي  ــلـ تـ
اســتــهــدف أحـــد كــــوادر حــمــاس هو 
السكوت  يمكن  وال  خــطــيــرة  بــدايــة 
عــنــهــا«، مـــؤكـــدًا أن »كــــل املـــؤشـــرات 
تــشــيــر إلـــى أن الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي 
التفجير«. وأضــاف »يجب أن  وراء 
تجاه  مسؤوليتها  الــدولــة  تتحمل 

االستهداف اإلسرائيلي«.
)العربي الجديد(



تضغط أحزاب 
وقادة مليشيات 

عراقية على 
الحكومة في 
بغداد إلعادة 

فتح ملف القوات 
التركية المتواجدة 
في شمال العراق 

ومطالبتها 
باالنسحاب، وهو 

األمر الذي تخشى 
بغداد أن يؤدي 

إلى أزمة جديدة 
مع أنقرة غير 

الراضية بدورها 
ببقاء مقاتلي 
»الكردستاني« 

في سنجار، في 
ظل التقارب بين 
الحكومتين في 

ملف كردستان

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

يبدو أن مدينة عدن، جنوبي اليمن، لم تعد 
حــكــرًا عــلــى الــواجــهــة اإلمـــاراتـــيـــة لــلــتــحــالــف، 
بــعــد الـــدخـــول الــقــوي لــلــســعــوديــة، فــي األيـــام 
األخيرة، في ما يمكن اعتباره مالمح مرحلة 
جديدة من التعامل السعودي في املحافظات 
ــوصــف بــأنــهــا »مـــحـــررة« مـــن  جماعة 

ُ
الــتــي ت

أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــني(، وفــشــل الــتــحــالــف 
على مدى أكثر من عامني، بجعلها نموذجًا 
لالستقرار أو لحضور »الشرعية« على األقل. 
وخالفًا لذلك، ال يزال الرئيس اليمني عبدربه 
القيادات  منصور هادي نفسه، والعديد من 
الــريــاض،  فــي  يــتــواجــدون  للبالد،  السياسية 
الـــذي يــعــّده يمنيون املــؤشــر الحقيقي  األمـــر 
ــتـــحـــالـــف إلثـــبـــاتـــه بــــإعــــادة  ــتـــاج الـ الـــــــذي يـــحـ
»الشرعية«، وليس بناء مراكز جديدة تنادي 

باالنفصال.
وشهدت عدن في اليومني األخيرين، سلسلة 
لقاءات واجتماعات حكومية - سعودية، كما 
لو أنها املرة األولى التي تشهد فيها املدينة 
ــيـــاســـي، بــاســتــقــبــال  ــن الــــحــــراك الـــسـ نـــوعـــًا مــ

الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى الـــيـــمـــن، مــحــمــد آل 
جــــابــــر، والــــــــذي ُعـــــني أيــــضــــًا مــــن قـــبـــل بــــالده 
مــســؤواًل عــن ملف إعـــادة اإلعــمــار فــي اليمن. 
ووصــــف ســيــاســيــون ظـــهـــوره بــأنــه أكــثــر من 
كــونــه سفيرًا، بسبب مــا أحــيــط بــالــزيــارة من 
احــتــفــاء رســمــي، واجــتــمــاعــات مــع مسؤولني 
رفيعني وأمنيني في البالد، ابتداًء من رئيس 
الحكومة أحمد عبيد بن دغــر، ثّم محافظني 
ومسؤولني من ست محافظات يمنية، وهي 
عـــدن، لــحــج، الــضــالــع، أبـــني، الــحــديــدة وتــعــز، 
مرورًا باالجتماع بمدراء األمن في املحافظات 
»املــحــررة« ملناقشة الــوضــع األمــنــي، وصــواًل 

إلى رجال األعمال.
موجودة  الشرعية  من  قريبة  ملصادر  ووفقًا 
»العربي الجديد«، حرص  في عدن تحّدثت لـ
ــلـــى إيــــصــــال رســـائـــل  ــعــــودي عـ الـــســـفـــيـــر الــــســ
مباشرة للمسؤولني املحليني في املحافظات 
ــف 

ّ
»املـــــــحـــــــررة«، أبـــــرزهـــــا أن املـــمـــلـــكـــة ســتــكــث

حضورها في الفترة املقبلة، وستدعم جهود 
الــشــرعــيــة في  الــســلــطــات املحلية والــحــكــومــة 
تلك املحافظات باملتابعة عن قرب، واإلشراف 
ــّدم مـــنـــهـــا، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــ ــقـ ــ ــم املـ ــدعــ عـــلـــى الــ
رســائــل حــول الــوضــع الـــذي تدعمه الــريــاض 
فــي تــلــك املــحــافــظــات، وبــأنــهــا تــقــف مــع خطة 
ــار الــدولــة  تــقــســيــم الـــبـــالد إلـــى أقــالــيــم فـــي إطــ
االتحادية، على نحو يحاول من خالله نفي 
دعم التحالف النفصال الجنوب عن الشمال، 
بعد أن كانت سياسات التحالف، واإلمــارات 
على وجه خاص، منذ أكثر من عامني، تدعم 

ترسيخه بصورة أو بأخرى.
الشخصي  وفــي صــورة نشرها على حسابه 
عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، بينما كـــان عــلــى ظهر 
ــدن، كــشــف آل  طـــائـــرة تــابــعــة لــلــتــحــالــف فـــي عــ
إيصالها  الــريــاض  تريد  التي  الرسالة  جابر 

إلــــى الــــخــــارج، إذ قــــال إنــــه قــــام بــجــولــة »فـــوق 
عـــــدن اآلمـــــنـــــة«، األمــــــر الــــــذي حــــــاول تــعــزيــزه 
بتصريحات أخرى، على غرار أن سفارة بالده 
تمارس مهامها من عدن بشكل طبيعي، وهي 
الرياض من خاللها لتخفيف  رسائل تسعى 
الضغوط واالنتقادات التي تتعرض لها، على 
خلفية فشل التحالف في إيجاد الحّد األدنى 
من االستقرار األمني والخدماتي الذي يسمح 
بـــعـــودة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة ومــســؤولــي 

الحكومة اليمنية إلى داخل البالد.
ــارة  ــ ــ ــــالل زيـ ــ ــرز مـــــن خـ ــ ــ مـــــن زاويــــــــــة أخــــــــــرى، بـ
املـــســـؤول الـــســـعـــودي، أن بـــــالده الـــتـــي تــركــت 
ألبـــوظـــبـــي تــــصــــّدر واجــــهــــة عـــمـــل الــتــحــالــف 
والشرقية  الجنوبية  املحافظات  في  ونفوذه 
لــلــيــمــن، بــــدأت تــوجــهــًا بــتــســجــيــل حــضــورهــا 

في تلك املحافظات، األمــر الــذي سيؤثر على 
دائــرة  اتسعت  أن  بعد  هــنــاك،  أبوظبي  نفوذ 

االنتقادات حولها في الفترة املاضية.
وكــان حلفاء اإلمـــارات، من الــحــراك الجنوبي 
»املجلس  املطالب باالنفصال، أو ما ُيسمى بـ
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، واجـــهـــوا انــتــكــاســات 
متتالية خالل األشهر املاضية، بعد أن دعمت 
انفصالي  ككيان  املجلس  تأسيس  اإلمـــارات 
مـــــواز لــلــشــرعــيــة فـــي عـــــدن، فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املاضي، وفي ما تلى ذلك، وفي خطوات بدت 
كما لو أنها بضوء أخضر من الرياض، أطاح 
ــادي بــالــعــديــد مــن املــحــافــظــني واملــســؤولــني  هـ
الــحــكــومــيــني الـــذيـــن انـــضـــووا تــحــت تشكيلة 
األشهر  في  زخمه  تراجع  الــذي  »االنتقالي«، 

األخيرة إلى حّد كبير.

عثمان المختار

ــــالل الـــســـاعـــات  ــراقـــي خـ ــان الـــعـ ــرملـ ــبـ يــعــقــد الـ
غير  جلسة  الــســبــت،  الــيــوم  املقبلة،  القليلة 
اعتيادية للتصويت على املوعد الذي حددته 
العبادي إلجــراء االنتخابات  حكومة حيدر 
التشريعية العامة في البالد. وقال مسؤول 
»العربي  لـ البرملان،  عراقي في هيئة رئاسة 
الـــجـــديـــد«، إن »قـــــرار تــحــويــل االقـــتـــراع إلــى 
ســـري ســيــبــقــى نـــافـــذًا كــونــه أقـــر فـــي جلسة 
الخميس املاضي، من خالل اختيار أكثر من 
نــصــف نــصــاب الــجــلــســة الــتــصــويــت الــســري 
بـــــداًل مـــن الـــعـــلـــنـــي«، مــضــيــفــًا أن »حــــــوارات 

ولقاءات بني قادة الكتل البرملانية واألحزاب 
ما زالــت مستمرة، ومــن بينها لــقــاءات غير 
معلنة«. وأكد أن الكتل التي ما زالت مصرة 
على تأجيل االنتخابات هي »تحالف القوى 
 عن 

ً
الــعــراقــيــة« وكــتــل مــدنــيــة مــعــهــا، فــضــال

باستثناء حزب  الــكــردســتــانــي«  »الــتــحــالــف 
 عـــن املــوقــف 

ّ
ــكـــردي الــــذي شـــذ »الــتــغــيــيــر« الـ

مساء الخميس وانضم إلى الداعني إلجراء 
الكتل بصاحبة  تلك  االنــتــخــابــات. ووصـــف 
املواقف العلنية، في إشارة إلى وجود قوى 
برملانية شيعية ترغب في التأجيل لكنها لم 
تعلن ذلك، وقد تصوت ملصلحة التأجيل إذا 
ما استمر قرار تحويل التصويت من علني 

إلى سري.
ــي »الـــتـــحـــالـــف  ــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــــقــــيــــادي فــ مــ
الــكــردســتــانــي« وعــضــو الــوفــد املــفــاوض مع 
»العربي الجديد«،  بغداد، بيستون زنكنة، لـ
إن »األكــــراد لهم دوافــعــهــم فــي طلب تأجيل 
ــة وكــتــل 

ّ
االنـــتـــخـــابـــات وكـــذلـــك اإلخـــــوة الــســن

أخــرى«. وأضــاف زنكنة: »اليوم هناك كثير 
ة، 

ّ
من األطراف لديها مشاكل، خصوصًا السن

فلديهم ماليني النازحني ومناطقهم مدمرة 
وتحتاج إلى وقت، وأيضًا نحن األكراد لدينا 
مشاكل في مناطقنا املحررة وفي مناطق ما 
عليها(«،  )املــتــنــازع  أكتوبر   16 أحـــداث  بعد 
مضيفًا: »كذلك داخــل املكّون الشيعي هناك 
مــن يــريــد الــتــأجــيــل، لــكــن خــوفــًا مــن ساحته 
الــشــعــبــيــة يــعــلــن غــيــر ذلـــــك«. ولـــفـــت  إلــــى أن 
»كثيرًا من املناطق ال يمكن إيصال صناديق 
االقتراع إليها، وهو ما سيؤدي إلى ترجيح 
كفة على أخرى بغير حق«، متوقعًا أن تكون 
نتيجة التصويت السري اليوم »مختلفة عن 
التصويت العلني، فهناك الكثير من النواب 
الشيعة يرغبون بالتأجيل لكنهم يتخوفون 

الجماهيرية ورغــبــات رؤســـاء  الــســاحــة  مــن 
بعض الكتل«.

في السياق نفسه، قال القيادي في »تحالف 
ية 

ّ
الكتل السن القوى العراقية«، إحدى أبرز 

ــكــــي، إن »ســـبـــب  ــلــ ــدهــ الــ ــد  ــ ــ ــة، رعـ ــيــ ــانــ ــرملــ ــبــ الــ
مــطــالــبــتــنــا بــالــتــأجــيــل هــــو الــــظــــروف غــيــر 
املــســتــقــرة الــتــي ســتــضــيــع بــســبــبــهــا حــقــوق 
الناخبني ويتعذر على آخرين املشاركة في 
االنــتــخــابــات«. وأشـــار الدهلكي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، إلى أن »رئيس الوزراء  لـ
أطلق حملة حصر السالح بيد الدولة وهذا 
يعني وجود سالح بالفعل خارج السيطرة، 
ونــحــن نــتــخــّوف مــن إجــبــار الــنــازحــني على 
التصويت ملن ال يريدون«، معتبرًا أن »إجراء 
االنــتــخــابــات فــي هـــذه األوضـــــاع لــن يعطي 

النتيجة املرجوة منها«.
أما »املشروع العربي« الذي يشارك ألول مرة 
العراقي  السياسي  بزعامة  االنتخابات  في 
جمال الضاري، فأعرب في بيان له عن أسفه 
ــزاب الــديــنــيــة لــظــروف  ــ »مـــن عـــدم تــفــهــم األحـ
املـــحـــافـــظـــات املـــنـــكـــوبـــة بـــــاإلرهـــــاب وحــــرب 
الــقــضــاء عــلــيــه، وتــعــامــلــهــا مــع االنــتــخــابــات 
املــقــبــلــة كــفــرصــة لـــالســـتـــحـــواذ عــلــى الـــقـــرار 

الوطني من دون وجه حق«.
بــارز في »التحالف  في املقابل، قال مسؤول 

الوطني« الحاكم، إن كتل التحالف ستدخل 
البرملان اليوم على اتفاق واحد وهو تثبيت 
أيــار املقبل  موعد االنتخابات في 12 مايو/ 
»العربي  بال تأجيل، مضيفًا في اتصال مع 
ــديــــد« أن اجـــتـــمـــاعـــًا ســـُيـــعـــقـــد ألعـــضـــاء  الــــجــ
الــيــوم وسيتم  قبيل دخــول جلسة  التحالف 
ــن ثم  الــطــعــن بـــدايـــة بــالــتــصــويــت الـــســـري ومـ
االتجاه إلى موضوع إقرار املوعد الحكومي 
لــالنــتــخــابــات. وأوضــــح أن الــتــحــالــف يسعى 
للحصول على نصف أصوات البرملان زائدًا 
واحــــدًا لــلــحــصــول عــلــى األغــلــبــيــة فــي تمرير 

موعد االنتخابات.
من جهته، قال رئيس البرملان سليم الجبوري، 
في حديث تلفزيوني، عن سبب لجوء بعض 
انتهاء  »بعد  إنــه  التأجيل،  خيار  إلــى  الكتل 
داعــــش هــنــاك مــنــاطــق غــيــر مــســتــقــرة وفيها 
من يحمل السالح وقد يرغم إرادة الناس أو 
االنتخابية،  مصالحه  لتحقيق  يستخدمها 
وبهذا الشكل سيكون األمر معقدًا«. وأضاف: 
»الــتــصــورات األولــيــة هــي أن نسبة املشاركة 
التي تضررت،  املناطق  في  ستكون ضعيفة 
وإذا جرت االنتخابات ستكون مشوبة بعدم 
الــدقــة بــســبــب إمــكــانــيــة اســتــخــدام الناخبني 
ــفــرض 

ُ
ــــاس مــهــجــريــن أو ربـــمـــا ت بــطــاقــات أنـ

عليهم إمالءات معينة«.
أما العبادي فجّدد رفضه تأجيل االنتخابات، 
خالل اجتماعه مع رئيس بعثة األمم املتحدة 
في العراق يان كوبيتش ليلة الخميس. ونقل 
مكتب العبادي في بيان عن كوبيتش املوقف 
األممي الداعم للعراق بشكل كامل وضرورة 
إجراء االنتخابات في موعدها. وكان املرجع 
الشيعي جواد الخالصي قد دعا خالل خطبة 
الجمعة في مدينة الكاظمية في بغداد أمس، 

املواطنني إلى مقاطعة االنتخابات.
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هل ترث الرياض دور أبوظبي في عدن؟البرلمان العراقي يحسم موعد االنتخابات اليوم

الــقــوات  مــوضــوع  فتح  الحكومة إلعـــادة  على 
التركية في شمال العراق وضرورة انسحابها 
اآلن، قد يؤدي إلى أزمة جديدة مع أنقرة، وهو 
مــا ال تــريــده بــغــداد اآلن بسبب وجــود تقارب 
كــبــيــر مــعــهــا فـــي مــلــفــات حــســاســة مــثــل وضــع 
الدولي  التحالف  دعم  كردستان وملف  إقليم 
لــلــوحــدات الــكــرديــة الــســوريــة عــلــى الـــحـــدود«، 
ــم تــتــمــكــن مــــن اإليـــفـــاء  مــضــيــفــًا أن »بــــغــــداد لــ

ية 
ّ
السن العربية  العشائر  ملقاتلي  لوجستي 

 عـــن الــبــشــمــركــة الـــكـــرديـــة فـــي مــواجــهــة 
ً
فــضــال

ل حاجز صد 
ّ
تمث أنها  كما  »داعـــش«،  تنظيم 

أمــــام مــقــاتــلــي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« الــذيــن 
يحاولون التوسع نحو مناطق سهل نينوى.

ــــارز فـــي حــكــومــة حــيــدر  ــــر عـــراقـــي بـ ــــال وزيـ وقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »ضــغــط  ــبـــادي، لــــ الـــعـ
ــادة املليشيات  قــ الــشــيــعــيــة وبــعــض  األحـــــزاب 

بــتــعــهــدهــا الــســابــق مــنــتــصــف الـــعـــام املــاضــي 
الــقــاضــي بـــإخـــراج مــقــاتــلــي الـــحـــزب وضــمــان 
عدم تشكيل األراضــي العراقية أي خطر على 
تركيا وأمنها القومي«. ولفت إلى أن »األتراك 
في  بعشيقة  مــن  قواتهم  كــل  بسحب  تعهدوا 
حال ضمنت بغداد ذلك، لكن حتى اآلن هناك 
العمال فــي سنجار  اآلالف مــن عناصر حــزب 
وسنونو وقرى جنوب البعاج وبلدات سنجار 

ــرى تــقــع بـــني نينوى  الــشــمــالــيــة ومــنــاطــق أخــ
ــيـــل ضــمــن مـــا يــعــرف بــاملــنــاطــق  ــوك وأربـ ــ ودهـ
املتنازع عليها«، مضيفًا أن »املعلومات تشير 
إلى أن مقاتلي الحزب حّولوا املنطقة البالغة 
أكثر من 17 ألــف كيلومتر إلــى قاعدة تنطلق 
مــنــهــا هــجــمــات عــلــى الــجــيــش الــتــركــي ومـــدن 

حدودية تركية مجاورة للعراق«.
وأوضح الوزير العراقي أن »املسؤولني األتراك 

للدفاع عن  بــات  بــأن تواجدهم  بــغــداد  أبلغوا 
الــنــفــس«، مــرجــحــًا أن تستهدف أنــقــرة مــواقــع 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« داخـــل الــعــراق فــي أي 
للحزب  متزايدًا  وقــت بسبب رصــدهــا نشاطًا 
في مناطق حدودية قرب فيشخابور وسنجار 
وقــرى جنوب البعاج. وحــول الزيارة املرتقبة 
للمسؤولني األتــراك غدًا األحــد، أكد الوزير أن 
»ملفات عدة سيتم بحثها، من بينها التطورات 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــشــمــالــيــة لــلــعــراق 
مــن جــهــة نــيــنــوى، إذ تــتــشــارك بــغــداد وأنــقــرة 
األكراد  املتمردين  املخاوف نفسها من وجود 
عــلــى مــقــربــة مــنــهــا وتــعــتــبــر ذلــــك عــامــل قــلــق، 
وخصوصًا أن هناك دالئل على عقد الوحدات 
الكردية اتفاقات سابقة مع تنظيم داعش في 
بعض األحيان في دير الزور والرقة«، الفتًا إلى 
أن »ما يجمع األتراك والعراقيني بات أكثر من 

األمور التي تفرقهما«.
العبادي  العراقي حيدر  الـــوزراء  وكــان رئيس 
أكــد فــي مؤتمر صحافي فــي بــغــداد األسبوع 
الــقــوات التركية من  املاضي أن مسألة إخــراج 
األراضي العراقية تحتاج إلى حل استراتيجي، 
مؤكدًا استعداد الحكومة للعمل على »بلورة 

حلول استراتيجية مع الجانب التركي«.
مــن جــهــتــه، قـــال مــنــصــور البعيجي، الــقــيــادي 
ــة الــقــانــون« وهـــو التشكيل  فــي »ائـــتـــالف دولــ
ــيــــس الـــــــــوزراء  الــــبــــرملــــانــــي الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئــ
السابق نوري املالكي ويضم غالبية األحزاب 
إيــران، إن »التواجد  والشخصيات املقربة من 
الـــتـــركـــي فـــي نــيــنــوى يــمــثــل خـــرقـــًا لــلــســيــادة، 
ويــجــب عــلــى الــحــكــومــة إنـــهـــاؤه بــأســرع وقــت 
مــمــكــن«، مــعــتــبــرًا أن دخــولــهــم تــم بــاتــفــاق مع 
األكراد في أربيل وليس مع الحكومة. وأضاف 
أو  »األعـــذار  أن  الجديد«  »العربي  لـ البعيجي 
الحجج التركية زالت بزوال داعش، وموضوع 
حزب العمال يجب أن ُيحل وهذا أمر مشروع، 
لكن انــســحــاب األتــــراك مــن األراضــــي العراقية 
مشروع أيضًا ومطلب ملّح اآلن على الحكومة 
املطالبة به. أما عضو لجنة األمن والدفاع في 
الــبــرملــان الــعــراقــي، مــاجــد الـــغـــراوي، فـــرأى في 
»العربي الجديد«، أن »سعي العراق  تصريح لـ
لتطوير عــالقــتــه مــع أنــقــرة مــهــم لــلــغــايــة، لكن 
وجــود  ومنها  تحل  أن  يجب  مواضيع  هــنــاك 

الجيش التركي في بعشيقة«.
في  السياسية  العلوم  أســتــاذ  أكــد  مــن جهته، 
أن  يمكن  مــا  أن  بــغــداد محمد حميد،  جامعة 
بكثير في  أكــثــر  األتــــراك  مــع  العراقيني  يجمع 
»العربي  لـ الــحــالــي، مشيرًا فــي حــديــث  الــوقــت 
بــؤرة  إلــى  أن بعشيقة تحولت  إلــى  الــجــديــد« 
ــراق وتـــركـــيـــا فـــي وقــــت ســابــق  ــعــ تـــوتـــر بـــني الــ
بسبب الــوجــود التركي الـــذي يــعــود إلــى أيــام 
حــكــومــة نـــــوري املـــالـــكـــي الــثــانــيــة مــطــلــع عــام 
2014، مضيفًا أن »األتــراك يــرون أن وجودهم 
مهم ألمنهم بفعل تهديد العمال الكردستاني 
لهم، وعمليًا العراق ملزم بإزالة أي تهديد من 

أراضيه لجيرانه«.
ولــفــت حميد إلـــى »األهــمــيــة الــجــغــرافــيــة التي 
تتمتع بها منطقة بعشيقة واستراتيجيتها، 
إذ تــوجــد ثــالثــة جــبــال هــي بعشيقة ومقلوب 
ــارة، كـــمـــا تـــطـــل عـــلـــى الـــجـــهـــة الــشــمــالــيــة  ــ ــغـ ــ ومـ
تلكيف  قضاء  وعلى  املوصل  ملدينة  الشرقية 
ومــنــطــقــة الـــشـــالالت شـــمـــال املـــوصـــل، وأيــضــًا 
التابعة لناحية برطلة  على منطقة علي رش 
ــــل، وكـــــل هـــــذه الـــعـــوامـــل  ــــوصـ شـــمـــال شـــــرق املـ
تــجــعــل مـــن حـــركـــة الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي في 
ــدودة«، مــضــيــفــًا أنــــه »فــــي حــال  ــ ــحـ ــ ســنــجــار مـ
انــســحــب األتـــــــراك الـــيـــوم فــلــن يـــكـــون بــديــلــهــم 
العمال  بــل الحشد أو حــزب  الــعــراقــي  الجيش 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــعــتــبــرًا أن هــــذا املـــلـــف بــات 
كردستان  ملف  أمــام  لبغداد  بالنسبة  ثانويًا 
العراق واألزمة معه، في ظل وقوف أنقرة إلى 
جانب الحكومة العراقية، وكذلك امللف الجديد 
السورية  الحدود  كــردي على  بتسليح جيش 

والذي يعتبره العراق مقلقًا.

تحليلالحدث

توقعات بأن تختلف نتيجة 
التصويت السري عن 

التصويت العلني

بغداد وأنقرة: عودة الكباش

إلى  الجمعة،  أمس  الخالصي،  جــواد  العراقي  الديني  المرجع  دعا 
أنها  معتبرًا  المقبل،  مايو/أيار  في  مبدئيًا  المقررة  االنتخابات  مقاطعة 
لن تأتي بجديد للعراقيين، وذلك في أول موقف يصدر عن المؤسسة 
التشريعية  االنتخابات  حول  الدائر  الجدل  بخصوص  الشيعية  الدينية 
الكاظمية  مدينة  في  الجمعة  خطبة  خالل  الخالصي  وقال  المقبلة. 
إن »من يشارك فيها )االنتخابات( اآلن، فهو بذلك يحكم على موقفه 

بالخيانة وعلى تصرفه بالحمق وعدم التعقل«.

دعوة دينية للمقاطعة

خاص

 بغداد ـ محمد علي
كركوك ـ سالم الجاف

يعود ملف القوات التركية املتواجدة 
الــعــراق،  فــي محافظة نينوى شــمــال 
وتـــحـــديـــدًا فــــي جـــبـــل بــعــشــيــقــة، إلـــى 
ــــع حـــديـــث  ــــي الــــــعــــــراق، مـ ــة األحــــــــــداث فـ ــ ــهـ ــ واجـ
نـــواب عــراقــيــني عــن أن املــلــف قــد يــحــال قريبًا 
إلـــى الــبــرملــان إللــــزام الــحــكــومــة بــالــتــحــرك لحل 
املشكلة العاقلة مع أنقرة، فيما يؤكد مسؤول 
عراقي بــارز أن الــقــوات التركية املــوجــودة في 
بــعــشــيــقــة ال تــخــطــط لــالنــســحــاب فـــي الــوقــت 
»العمال  حــزب  مسلحي  عقدة  بسبب  الحالي 
فــي شــمــال وشمال  املنتشرين  الــكــردســتــانــي« 
شرق املوصل على مقربة من الحدود التركية 
في  كاشفًا  ومحيطها،  سنجار  منطقة  حيث 
ــع أنــقــرة  ــداد تـــتـــشـــارك مـ ــغـ ــوقـــت نــفــســه أن بـ الـ
تأسيس  الــدولــي  التحالف  خــطــوة  إزاء  القلق 
قـــوات بــقــيــادة كــرديــة على الــحــدود الــســوريــة. 
يأتي ذلــك مع زيــارة مرتقبة أعلن عنها وزير 
التركي مولود جاويش أوغلو في  الخارجية 
وقت سابق ملسؤولني أتراك إلى بغداد لبحث 
عدد من القضايا املهمة من بينها ملف إقليم 

كردستان العراق.
»العمال  حــزب  بــإخــراج  بغداد  أنقرة  وتطالب 
الكردستاني« من املناطق العراقية الحدودية 
كـــشـــرط لـــالنـــســـحـــاب، كـــــون مـــقـــاتـــلـــي الـــحـــزب 
الحدودية  العراقية  املناطق  تلك  يستخدمون 
األراضــي  داخــل  ينفذونها  لهجمات  كمنطلق 
ــدن الــتــركــيــة املــــجــــاورة. وتــجــد تــركــيــا في  ــ واملـ
تواجد قواتها في جبل بعشيقة )20 كيلومترًا 
شــمــال شـــرق املـــوصـــل( أمــــرًا ضـــروريـــًا ألمنها 
القومي، إذ يعسكر املئات من الجنود األتراك 
فـــي جــبــل بعشيقة مــنــذ ســـنـــوات مـــع وحـــدات 
تنظيم  اجتياح  وأخــرى مدرعة عقب  مدفعية 
ــنــــوى وعـــاصـــمـــتـــهـــا  ــيــ »داعــــــــــــش« ملـــحـــافـــظـــة نــ
إلى  الكردستاني«  »الــعــمــال  املــوصــل ودخـــول 
ــر عــلــى بــلــدات  املــحــافــظــة وســيــطــرتــه هـــو اآلخــ
عــدة قــرب الــحــدود مع تركيا أبــرزهــا سنجار. 
واضطلعت تلك القوات بعمليات تدريب ودعم 

خاص ـ العربي الجديد

كشف مــصــدر عسكري رفــيــع فــي الــقــوات 
املــســلــحــة الــيــمــنــيــة، عـــن وجـــــود عــشــرات 
ــبـــاط مـــن قـــــوات الــجــيــش  الـــجـــنـــود والـــضـ
الــيــمــنــي الـــتـــابـــع لــلــشــرعــيــة، أكـــثـــرهـــم من 
قــوات »لــواء املحضار« و»لـــواء الــوحــدة«، 
معتقلني منذ أشــهــر فــي ســجــون خاصة 
فـــي مــنــفــذ الــخــضــراء فـــي مــقــّر العمليات 
املشتركة على الحدود اليمنية السعودية، 
حيث يتعرضون للتعذيب. وقال املصدر 
العسكري، الذي اشترط عدم نشر هويته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي حــديــث خـــاص لـــ
السعودية،  العسكرية  الشرطة  قــوات  إن 
أفـــرجـــت فـــي الــتــاســع مـــن يــنــايــر/ كــانــون 
وضابطًا  جنديًا   17 عــن  الحالي،  الثاني 
من قــوات الشرعية، بينهم قائد عسكري 
برتبة عالية، وكان قائدًا إلحدى الكتائب 
ملــدة شهرين.  اعتقالهم  الجيش، بعد  في 
ــن 40 جــنــديــًا  أكـــثـــر مــ ــدر أن  املــــصــ وأكــــــد 
وضابطًا من قوات الشرعية من املقاتلني 
على الحدود اليمنية السعودية ال يزالون 
ــــي مـــنـــفـــذ الـــخـــضـــراء  داخـــــــل الــــســــجــــون فـ
 هؤالء يتعرضون 

ّ
الحدودي، موضحًا أن

ــــواع الــتــعــذيــب وأســالــيــبــه، على  لــكــافــة أنـ
يـــد جــنــود وضـــبـــاط ســعــوديــني يتبعون 
لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، الــتــابــعــة 
تتولى  والتي  السعودية،  البرية  للقوات 
تنفيذ  ومراقبة  العسكري  الضبط  مهمة 
الــعــســكــريــني لــأنــظــمــة والــلــوائــح. وأشـــار 
الجنود  أن معظم  إلــى  العسكري  املصدر 
املعتقلني هــم مــن قــوات الــلــواء العسكري 
الــذي يقوده بسام املحضار، وهــي قوات 
ــــي املـــنـــاطـــق  عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة قـــاتـــلـــت فـ

الحدودية بني اليمن والسعودية. 
بقيادة  العربي  التحالف  قــوات  وتمارس 
الــســعــوديــة واإلمــــــــارات انــتــهــاكــات بحق 
اليمنيني على حدٍّ  واملدنيني  العسكريني 
ســــــواء، إذ تـــعـــّرض الـــعـــشـــرات لــالعــتــقــال 
قــوات الحزام  واإلخــفــاء القسري مــن قبل 

األمني، املوالية لإلمارات، في عدن، والتي 
تحتجز عشرات اليمنيني في سجن »بئر 
قامت  كما  املؤقتة،  العاصمة  فــي  أحــمــد« 
بنقل عــدد مــن السجناء فــي وقــت سابق 
إلـــــى ســـجـــن »الــــــريــــــان« فــــي حـــضـــرمـــوت. 
ويتعّرض املعتقلون داخل هذه السجون 
التعذيب،  أنـــواع  لجميع  القانونية  غير 
إضــافــة إلــى االعــتــقــال مــن دون محاكمة، 
وهــو ما اضطر عــدد منهم إلــى اإلضــراب 
عـــن الـــطـــعـــام، بــالــتــزامــن مـــع اعــتــصــامــات 
مــســتــمــرة لـــذويـــهـــم لــلــمــطــالــبــة بـــاإلفـــراج 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. كــمــا  عـــنـــهـــم أو تـــقـــديـــمـــهـــم 
تــقــوم الـــقـــوات اإلمــاراتــيــة فــي عـــدن بمنع 
الزيارة عن املعتقلني، وهو ما أثار حالة 
مـــن الــســخــط والــغــضــب لــــدى الــنــاشــطــني 
الـــحـــقـــوقـــيـــني، الــــذيــــن كـــشـــفـــوا عــــن حــجــم 
التعذيب واالنتهاكات التي يتعّرض لها 
 حالة 

ّ
السجناء في هذه املعتقالت، في ظل

مــن الــصــمــت لـــدى الــجــهــات الــرســمــيــة في 
الحكومة الشرعية.

وكــــانــــت تـــقـــاريـــر حـــقـــوقـــيـــة صــــــــادرة عــن 
مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــــش«، قد 
حــّمــلــت الــقــوات اإلمــاراتــيــة ومـــن سّمتهم 
ــا الـــيـــمـــنـــيـــني، املــــســــؤولــــيــــة عــن  ــهـ ــوكـــالئـ بـ
تــدهــور صــحــة املــخــتــطــفــني فــي الــســجــون 
السرية، وطالبتها بسرعة اإلفراج عنهم.

ذ أهالي املعتقلني 
ّ
وبني الحني واآلخر ينف

واملخفيني قسريًا في السجون اإلماراتية 
وقــفــات احــتــجــاجــيــة، ملــطــالــبــة »الــتــحــالــف 
العربي« والحكومة الشرعية باالستجابة 
ر 

ّ
ويحذ والحقوقية.  اإلنسانية  ملطالبهم 

الــنــاشــط الــحــقــوقــي أحــمــد الــنــصــاري، في 
»العربي الجديد«، من االنتهاكات  حديث لـ
ومدنيون  عسكريون  لها  يــتــعــّرض  الــتــي 
ــنــــيــــون عــــلــــى يــــــد قـــــــــوات »الــــتــــحــــالــــف  يــــمــ
أنـــواع وأشكال  كافة  الــعــربــي«، وممارسة 
الــتــعــذيــب بــحــقــهــم، إضـــافـــة إلــــى اإلخـــفـــاء 
القانون،  إطــار  خــارج  واالعتقال  القسري 
معتبرًا أن ذلك يمكن أن يرتقي إلى جرائم 

الحرب في القانون الدولي.

تعذيب يمنيين في منفذ 
الخضراء السعودي

بغداد لم تتمكن من 
اإليفاء بتعهدها بإخراج 

مقاتلي »العمال«

قد تستهدف أنقرة 
مواقع »العمال« داخل 

العراق في أي وقت

للمرة األولى منذ عامين، 
شهدت العاصمة 

اليمنية المؤقتة، عدن، 
حراكًا سياسيًا الفتًا مع 
زيارة السفير السعودي 

للمدينة أخيرًا وتوجيهه 
رسائل عدة

يحسم البرلمان العراقي، 
في جلسته اليوم 

السبت، موعد االنتخابات 
البرلمانية المقررة في 
مايو/ أيار المقبل، بين 

إبقائها في موعدها 
أو تأجيلها

خاص تقارب البلدين مهّدد بسبب القوات التركية في 
بعشيقة و»العمال الكردستاني« في سنجار
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  شرق
      غرب

الجيش اإلسرائيلي »فشل 
في عملية جنين«

فــشــلــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
نــفــذهــا الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي في 
جـــنـــني شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
مطلوبني  ملالحقة  األربــعــاء،  مساء 
ــنــــيــــني مــــتــــهــــمــــني بـــقـــتـــل  ــيــ ــلــــســــطــ فــ
مـــســـتـــوطـــن إســـرائـــيـــلـــي األســــبــــوع 
املاضي، في تحقيق أهدافها، وفقًا 
الــفــلــســطــيــنــيــان  املـــحـــلـــالن  ملــــا رأى 
واصــف عريقات وعماد أبــو عــواد. 
واستند املحلالن في طرحهما إلى 
حــديــث وســـائـــل إعــــالم إســرائــيــلــيــة 
البحث عن  انتهاء عملية  عن عــدم 
املطلوبني، إضافة لوقوع إصابات 
بصفوف الجيش، ما يعني أنه لم 
يكن يملك معلومات كافية عما هو 

مقدم عليه.
)األناضول(

عائلة غزيّة تعدم فردًا 
منها متهمًا بالتجسس 

لالحتالل
قطاع  فــي  فلسطينية  عــائــلــة  قــالــت 
غزة، أمس الجمعة، إنها قتلت أحد 
أفــــرادهــــا بــعــد أن ســـاعـــد إســرائــيــل 
ب واغتيال ثالثة من كبار 

ّ
على تعق

ــاس« بــيــنــهــم  ــ ــمـ ــ أعــــضــــاء حــــركــــة »حـ
قريب له. وقالت عائلة أحمد برهوم، 
فـــي بـــيـــان، إنــهــا قــتــلــتــه بــالــرصــاص 
ــــح، بــعــد أن أبــلــغــتــهــا  فـــي مــديــنــة رفـ
جماعة مقاومة بأنه قدم معلومات 
إلســــرائــــيــــل. وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن 
ضربة  توجيه  إلــى  أدت  املعلومات 
ــرب  ــة خـــــــالل حــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــ ــويـ ــ جـ
ــام 2014 اســتــهــدفــت أعــضــاء  ــزة عـ غـ

»حماس«.
)رويترز(

إصابات خالل مواجهات 
الضفة

أصـــيـــب ثـــالثـــة شـــبـــان بـــالـــرصـــاص 
خالل مواجهات عنيفة أعقبت قمع 
اإلسرائيلي مسيرة  االحتالل  قــوات 
ــر قـــــــدوم األســـبـــوعـــيـــة املــطــالــبــة  ــفـ كـ
بفتح الشارع الرئيسي املغلق على 
مدخل القرية منذ اندالع االنتفاضة 
عــــام 2000.  الــثــانــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
اندلعت مواجهات بني شبان  كذلك 
وقــــــــــوات االحــــــتــــــالل عــــنــــد الـــحـــاجـــز 
مدينة  مدخل  على  املــقــام  الجنوبي 
مواجهات  اندلعت  بينما  قلقيلية، 
ــلـــن الــشــرقــيــة  ــة الـ ــريـ مــمــاثــلــة فــــي قـ

جنوبي مدينة نابلس.
)العربي الجديد(

عباس يلتقي بوتين 
الشهر المقبل

قال سفير فلسطني لدى روسيا عبد 
الــحــفــيــظ نـــوفـــل، أمـــس الــجــمــعــة، إن 
)الــصــورة(  عباس  محمود  الرئيس 
فالديمير  الروسي  نظيره  سيلتقي 
الــشــهــر  ــــن  مـ و14   12 ــــني  بـ ــــني،  ــــوتـ بـ
ــــارة ســتــبــحــث إيــجــاد  املــقــبــل، فـــي زيـ
رعـــــايـــــة جـــــديـــــدة لـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــالم 
ــــح نــوفــل أن  )مـــع إســـرائـــيـــل(. وأوضـ
 )..( أهمية خاصة  »تكتسي  الزيارة 
للبحث عن بدائل إلنشاء آلية دولية 
واضــحــة املــعــالــم لـــدراســـة الــوســائــل 
الــكــفــيــلــة بـــدفـــع عــمــلــيــة الـــســـالم من 

خالل مرجعية جديدة«. 
)األناضول(

اعتذار رسمي من تل أبيب 
لعّمان 

أعلن األردن، الخميس، أن إسرائيل 
»قـــّدمـــت اعـــتـــذارًا رســمــيــًا« عــن وفــاة 
أيدي  اثنني على  أردنــيــني  مواطنني 
فــي يوليو/  أمــن إسرائيلي  حــارس 
تــمــوز املــاضــي، فــي حـــادث أدى إلى 
تـــوتـــر الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة وإغــــالق 
الـــســـفـــارة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي عـــّمـــان. 
ونقلت وكالة األنباء األردنية )بترا( 
عن املتحدث باسم الحكومة، محمد 
الخارجية  وزارة  إن  قوله  املومني، 
اإلســرائــيــلــيــة بــعــثــت بــمــذكــرة أبــدت 
الشديدين«  ونــدمــهــا  »أســفــهــا  فيها 
ــاذ اإلجــــــــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــاتـ ــ ــــدت بـ ــّهــ ــ ــعــ ــ وتــ

القانونية في القضية.
)رويترز(

خالل المناورات التركية العراقية المشتركة في سبتمبر الماضي )فاتح أكتاش/األناضول(

تختلف اآلراء حول موعد االنتخابات )مرتضى سوداني/األناضول(

جنود سعوديون في منطقة جازان على الحدود اليمنية )فرانس برس(

عانت عدن كثيرًا في الفترة األخيرة )نبيل حسن/فرانس برس(
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سورية وإيران وكوريا 
الشمالية بين الفروف 

وغوتيريس

ــي،  ــروســ ــة الــ ــيـ بـــحـــث وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســـيـــرغـــي الفــــــــروف )الــــــصــــــورة(، مــع 
األمني العام لأمم املتحدة، أنطونيو 
ــة، فــي  ــعــ ــمــ غــــوتــــيــــريــــس، أمـــــــس الــــجــ
نيويورك، البرنامج النووي اإليراني 
واألوضــاع في سورية وملف كوريا 
الخارجية  وزارة  وذكـــرت  الشمالية. 
ملفي  »الــطــرفــني بحثا  أن  الــروســيــة 
ــدا  ــة وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، وأكــ ســـوريـ
ــدم وجــــود بـــدائـــل عـــن السبل  عــلــى عـ
ــة لــحــل  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
كذلك  بــالــبــلــديــن«.  املتعلقة  األزمــــات 
الــتــزامــهــمــا بتطبيق  أّكــــد الــجــانــبــان 
االتـــفـــاقـــيـــة املـــبـــرمـــة مـــع إيــــــران حــول 

برنامجها النووي بحذافيرها.
)األناضول(

مشروع قانون 
أميركي لفرض عقوبات 

على طهران
قّدم نواب أميركيون مشروع قانون 
النووي  االتــفــاق  تشديد  على  ينّص 
املوقع في عام 2015 مع إيران وعلى 
ــادة فــــرض عــقــوبــات ضـــدهـــا، في  ــ إعــ
حــال عــدم احــتــرام طــهــران املتطلبات 
الجديدة. وذكرت النائبة الجمهورية 
ليز تشيني في بيان أن »النّص الذي 
تـــقـــّدم بـــه زمــيــلــهــا الــجــمــهــوري بيتر 
ــــى مــا  ــام، يــشــيــر بــــوضــــوح إلـ ــ ــكـ ــ روسـ
يجب أن يتضمنه االتفاق )النووي( 
 من 

ً
الفّعال من أجــل منع إيــران فعال

ــة نــــوويــــة«.  ــلـــحـ ــلـــى أسـ الــــحــــصــــول عـ
اتـــفـــاق يــجــب أن  وأوضـــحـــت أن »أي 
يسمح على األقل بعمليات تفتيش، 

بما في ذلك للمنشآت العسكرية«.
)فرانس برس(

اقتراح لقاء بين 
مسؤولين أفارقة وترامب

اقــتــرح مــبــعــوثــون أفــارقــة لـــدى األمــم 
املتحدة أن يلتقي الرئيس األميركي 
دونــالــد تــرامــب قــادة   مــن دول القارة 
في إثيوبيا هذا الشهر، بعد تقارير 
تحدثت عن وصفه بعض املهاجرين 
من أفريقيا وهايتي بأنهم »آتون من 
الدبلوماسيون  وقـــال  حــثــالــة«.  دول 
إن »ســفــيــر جـــنـــوب أفــريــقــيــا جــيــري 
مــاتــجــيــال الــــــذي تـــحـــدث نـــيـــابـــة عــن 
األميركية  السفيرة  أبلغ  املجموعة، 
نــيــكــي هــيــلــي بــأنــه قـــد يــكــون مــفــيــدًا 
لــتــرامــب أن يخاطب الــقــادة األفــارقــة 
عندما يلتقون في أديس أبابا بمقر 

االتحاد األفريقي«، نهاية الشهر.
)رويترز(

مقتل خمسة 
جنود نيجيريين

بهجوم لبوكو حرام
كشفت مصادر أمنية متطابقة، أمس 
الــجــمــعــة، عـــن مــقــتــل خــمــســة جــنــود 
نيجيريني على األقل وجرح آخرين، 
ــســب إلى 

ُ
يــوم األربــعــاء، فــي هــجــوم ن

جماعة بوكو حرام في جنوب شرقي 
وقال  نيجيريا.  من  القريب  النيجر، 
مسؤول في جهاز األمــن إن »خمسة 
ــتــلــوا وجــــرح نــحــو عشرين 

ُ
جــنــود ق

آخرين في هذا الهجوم لبوكو حرام 
على بلدة تومور«.

)فرانس برس(

بيغديمونت: سأقود
كتالونيا من بلجيكا

ــيـــم االنـــفـــصـــالـــي كــارلــيــس  ــد الـــزعـ ــ أكـ
بـــيـــغـــديـــمـــونـــت )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
إقليم  »إدارة  عــلــى  قـــدرتـــه  الــجــمــعــة، 
فـــي بلجيكا«،  كــتــالــونــيــا مـــن مــنــفــاه 
وتـــــــفـــــــادي الــــســــجــــن بـــــعـــــودتـــــه إلــــى 
إسبانيا، بتهمة »محاولة االنقالب«. 
ـــع إذاعــــــــة  ــلــــة مـــ ــي مــــقــــابــ ــ وأوضـــــــــــح فــ
»كـــتـــالـــونـــيـــا« مـــن بــلــجــيــكــا أنــــه »فــي 
التوجه  بإمكاني  يــكــون  لــن  السجن 
الــكــتــابــة أو استقبال  أو  الــنــاس  إلـــى 
الــزائــريــن. الطريقة الــوحــيــدة هــي أن 
يــظــل بــإمــكــانــي الــقــيــام بــذلــك بحرية 
رئيسًا  أكـــون  أن  يمكنني  ال  ــان.  ــ وأمـ
)إلقليم( كتالونيا وأنا في السجن«.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

ــر االســـتـــخـــبـــارات  ــ ــالــــة وزيــ ــــط كـــثـــر بــــني إقــ ربـ
ــلــــف املـــصـــالـــحـــة  ــد فـــــــوزي ومــ ــالــ ــــري خــ ــــصـ املـ
الفلسطينية املتعثر، الذي كان مشرفًا عليه، 
مــنــذ إعــــادة إطـــالق املــحــادثــات الثنائية بني 
ــتــــح« فـــي أكــتــوبــر/ ــمــــاس« و«فــ حــركــتــي »حــ

اتفاقًا  أنتجت  والتي  املــاضــي،  األول  تشرين 
جــديــدًا بــوشــر تطبيقه فــي 12 أكــتــوبــر. لكن 
حــاول  الفلسطينية،  ــي  ــ األراضـ فــي  الــبــعــض 
ــة فــــــوزي بــمــلــف املـــصـــالـــحـــة، إلـــى  ــالــ ربـــــط إقــ
جــانــب املــلــفــات األخـــرى الــداخــلــيــة فــي مصر، 
السلطة  مواقف  تطويع  في  الرجل  فشل  مع 
قطاع  ألزمـــات  سريعة  لحلول  الفلسطينية 
غــزة وأزمـــة االنــقــســام الفلسطيني. مــرد هذا 
 فــوزي رفع 

ّ
الــربــط، وفــق بعض الــقــراءات، أن

الــزائــرة  الفلسطينية  لــلــوفــود  عاليًا  السقف 
بأكثر من  الوقت، وبشّرها  ذلك  للقاهرة في 

برلين ـ شادي عاكوم

ال يــحــظــى االئــــتــــالف الــحــكــومــي الــكــبــيــر في 
ــدى الـــقـــاعـــدة  ــ ــو« بــشــعــبــيــة لـ ــ ــروكـ ــ ــا »غـ ــيـ ــانـ أملـ
الــذي  الــديــمــقــراطــي«،  لـــ«االشــتــراكــي  الحزبية 
تــوصــل األســبــوع املــاضــي إلــى اتــفــاق مبدئي 
مع »االتحاد املسيحي« من املرجح أن يفضي 
إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة 
ائتالفية بطبعة متجددة في البالد بعد مرور 
قــرابــة أربــعــة أشــهــر على إجـــراء االنتخابات 

البرملانية العامة.
ويـــبـــدو واضـــحـــًا أن املـــــزاج لــــدى الــكــثــيــر من 
ــل لــــعــــدم الـــــخـــــوض فــي  ــيـ ــمـ االشــــتــــراكــــيــــني يـ
الــتــحــالــف. وهـــنـــاك تـــبـــادل لــأفــكــار وتــقــيــيــم 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع وبـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـــاســـي عـ سـ
الــورقــة االستكشافية  يــتــنــاول  الــواقــعــيــة وال 
ــام الـــحـــزب  ــ فـــحـــســـب، بــــل يــشــمــل الـــفـــرصـــة أمــ
لــتــجــديــد نــفــســه بــشــكــل أفــضــل فــي الحكومة 
أو املــعــارضــة. فــي املــقــابــل هــنــاك فــئــة تطالب 

توقعاتها، ووعد بإقامة منطقة تجارية حرة 
وتجارة مباشرة بني غزة ومصر، إلى جانب 
العالقة بني  القضايا  رفــح، وحــل  فتح معبر 
ــور لــم تتحقق.  »حــمــاس« و«فـــتـــح«، وهـــي أمـ
وإقالته،  بفوزي  املصالحة  ربــط  وبعيدًا عن 
الفلسطينية  املصالحة   

ّ
أن الواقع كشف   

ّ
فإن

تشهد مــزيــدًا مــن التعثر والــجــمــود بــعــد ما 
التي  املتسارعة  والتغيرات  جــرى في مصر، 
شهدها جهاز االستخبارات العامة، املشرف 
الفلسطيني  امللف  على  طويلة  سنوات  منذ 
ــزة والــفــصــائــل  ومـــلـــف الـــعـــالقـــة مـــع قـــطـــاع غــ
الفلسطينية املختلفة. ومن غير املتوقع ترك 
الرئيس املصري، ملدير مكتبه القائم بأعمال 
رئاسة جهاز املخابرات عباس كامل، االتصال 
مباشرة مع حركة »حماس«، وفق ما كشفت 
لـ«العربي الجديد«.  مصادر مطلعة في غزة 
 »تــكــون الــعــالقــات بني 

ّ
وتــوقــعــت املــصــادر أن

حماس ومصر في املرحلة املقبلة قريبة من 
تلك التي عاشتها عقب االنقالب العسكري، 
وهـــي مــرحــلــة الــفــتــور والــتــضــاد«. واعــتــرفــت 
 »املــصــالــحــة تــمــّر في 

ّ
ــمـــاس« بــــأن حــركــة »حـ

 
ّ
مـــأزق شــديــد منذ شهرين على األقـــل، إذ إن

مصر التي سحبت وفدها األمني من قطاع 
إال على نحو  مــع قيادتها  لــم تتواصل  غــزة 
قليل جدًا، بعكس الفترة التي شهدت الزخم 
كــانــت فيها على  فــي ملف املصالحة والــتــي 

اتصال دائم بقيادة الحركة«.
ــراعـــي املـــصـــري، املــتــمــثــل في  وبــــات غــيــاب الـ
جــهــاز االســتــخــبــارات تــحــديــدًا، عــن السجال 

والتراشق اإلعالمي األخير بني حركتي »
ــمـــاس« بــشــأن مــلــفــات املصالحة  فــتــح« و«حـ

الــعــودة بقوة إلــى ملف املصالحة  فــي وارد 
ــويــــات مختلفة  أولــ فــلــديــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
هــذه الــفــتــرة، مــع تــجــاوزهــا العلني مــن قبل 
اإلدارة األميركية الجديدة في قضية صفقة 
الــــقــــرن، وإعــــطــــاء مــهــمــة تــــرويــــض الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية للسعودية بداًل من مصر التي 

بـــضـــرورة الــحــصــول عــلــى إشـــــارات واضــحــة 
ــاق  ــفـ لــلــتــحــســيــنــات املــمــكــنــة عـــلـــى ورقــــــة االتـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة  ــ املــــبــــدئــــي، ومـــنـــهـــا مـ
الــذي  الــتــقــاعــدي، األمـــر  الضريبية واملــعــاش 
دفــع مؤيدي »غــروكــو« للطلب من معارضي 
التفاوض مع حزب املستشارة أنجيال ميركل 
الــبــديــل، ألنــه حسب رأيــهــم، لــن يكون  تقديم 
اللجوء إلى االنتخابات املبكرة، وهذا  سوى 
الــرأي، أنها  يعني حسب مراكز استطالعات 
قد تكون نقطة انطالق صعبة لـ«االشتراكي«.
ويرى خبراء في الشأن السياسي األملاني، أن 
ي استراتيجية 

ّ
ما ينقذ »االشتراكي« هو تبن

ــة الــشــكــوك لدى  ورســائــل أكــثــر إيجابية إلزالـ
الكثير من الحزبيني وشرح فضائل وأهمية 
»غــروكــو« للحزب في هــذا الظرف العصيب، 
وفـــق شـــعـــارات جــذابــة تــرتــكــز عــلــى أن يكون 
ــا، لــلــحــد من  ــ ــ الــعــمــل مـــن أجـــل أملــانــيــا وأوروبـ
التي تقودها منظمة الشباب  التعبئة  حملة 
داخــل »االشــتــراكــي« ضد مفاوضات تشكيل 
ــيـــحـــي«. هــــؤالء  ــع »االتـــــحـــــاد املـــسـ حـــكـــومـــة مــ
ــن أصـــل  ـــلـــون 144 مـــنـــدوبـــًا مــ

ّ
الـــشـــبـــاب يـــمـــث

600 مــن روابــــط جــمــعــيــات الـــواليـــات، والــتــي 
ستقّدم توصياتها ملندوبي الحزب للمؤتمر 
االستثنائي، وتتحضر للمواجهة في مدينة 
بــون، انطالقًا من أنه ستكون هناك صعوبة 
األساسيات  في  املفاوضات  بالخوض خالل 

من جديد.
ــذا اإلطـــــــار، يـــقـــول مـــراقـــبـــون إن على  ــي هــ وفــ
ــادرًا على  »االشــتــراكــي« أن يــزن مــا إذا كــان قـ
فرض ما يكفي من أجل االستمرار في الحكم 
ــع ســــنــــوات أخــــــــرى، ألن املـــســـألـــة بــاتــت  ــ ــ ألربـ

مسألة وجود، إضافة إلى التسويق ملا حققه 
»االتحاد  مع  االستكشافية  املحادثات  خالل 
ــفـــات تــتــعــلــق بـــالـــعـــدالـــة  ــلـ ــيـــحـــي« فــــي مـ املـــسـ
االجــتــمــاعــيــة وبـــشـــأن املـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
والرعاية، ودور أملانيا املستقبلي الريادي في 
السياسية األوروبية، أي بيع هذه اإلنجازات 
بــشــكــل جــيــد وبــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــلــمــنــدوبــني 
أواًل ومن ثم للناخبني، مع اعترافهم بإخفاق 
مع  املحادثات  »االشتراكي« خالل  مفاوضي 
تــقــّدم يذكر  »االتــحــاد املسيحي« فــي تحقيق 
وتغير  والتكامل  الرقمنة  مثل  مواضيع  في 

املناخ.
ويبقى التعويل على قدرة زعيم »االشتراكي« 
ــه مــشــكــلــة فــي  ــز، الــــــذي يــــواجــ ــتـ ــولـ ــارتــــن شـ مــ
التعامل مع حزبه وبات وضعه أكثر تعقيدًا، 
بتحقيق أمر الفت يمّكنه من امتصاص ردة 
الــورقــة االستكشافية  الــغــاضــبــة عــلــى  الــفــعــل 
وإطــــالق إشــــارة إيــجــابــيــة إلـــى أعــضــاء حزبه 
ــفـــاق املــبــدئــي، والــحــصــول  املــشــكــكــني فـــي االتـ
خالل املؤتمر االستثنائي للحزب املقرر يوم 
غــد األحـــد عــلــى تــصــويــت إيــجــابــي يسمح له 
لتشكيل  ائتالفية  مــفــاوضــات  فــي  بالخوض 

ــل. ويـــعـــتـــرف  ــركــ ــيــ ــقـــرة مـــــع مــ ــتـ حـــكـــومـــة مـــسـ
الزعيم  ملواصفات  بافتقار شولتز  الكثيرون 
ــاد  ــ ــحـ ــ الـــتـــكـــامـــلـــي، وهــــــو الــــــــذي أعــــطــــى »االتـ
»جامايكا«  مفاوضات  فشل  بعد  املسيحي« 
مــكــافــأة أخــالقــيــة، وبـــات حــزبــه اآلن يخوض 
مــقــامــرة. وعــلــى شــولــتــز الــقــتــال مــن أجـــل كل 
صوت من أصــوات املندوبني، كون مستقبله 
الــســيــاســي بـــات مــرهــونــًا بتشكيل االئــتــالف 
ــاذ جــمــعــيــات  الـــكـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد اتــــخــ
الحزب في عدد من الواليات، قرارها برفض 
التحالف الجديد. ويبقى على شولتز مهمة 
إقناع مندوبيه بأن الوثيقة يمكن فهمها على 
األرجـــح كــأســاس سليم ملــزيــد مــن النقاشات 

خالل مفاوضات االئتالف.
ويشير مخضرمون في »االشتراكي« إلى أن 
التصويت  سلوك  واتجاهات  الحالي  الواقع 
املحتمل خالل املؤتمر غير واضحة، لكن يبدو 
ثابت  ثلث  معسكرات:  ثالثة  حاليًا  هناك  أن 
وضـــد نــســخــة جــديــدة مــن االئـــتـــالف الكبير، 
ويظهر هذا الثلث لدى القاعدة الحزبية التي 
لديها نفور من حكومة ائتالفية مع »االتحاد 
أن يكون  املسيحي« وعــدم يقني وخشية من 
االنتخابات  بعد  أضعف حتى  »االشتراكي« 
الجديدة. وثلث يقف مع االئتالف على الرغم 
مـــن املـــخـــاوف تـــجـــاه املــســؤولــيــة الــســيــاســيــة 
ــلــــدولــــة عـــلـــى »االشــــــتــــــراكــــــي«. أمــــــا الـــثـــالـــث  لــ
إقناعه وهو  املطلوب محاولة  الحاسم، فهو 
ــه كــلــمــا تم  ــع الــعــلــم أنــ ــر بـــالـــغ األهـــمـــيـــة، مـ أمــ
الحزبية  للقيادة  الهرمي  السلم  في  االرتــقــاء 
أصــبــح احــتــمــال فــرصــة املــوافــقــة عــلــى دخــول 

مفاوضات تشكيل الحكومة كبيرًا.

واضحًا أكثر من أي وقت مضى. وهو الذي 
قال عنه عضو املكتب السياسي لـ«حماس« 
صـــالح الــبــردويــل، فــي تــصــريــحــات نشرتها 
 »الــــدور 

ّ
ــام إن وســـائـــل إعــــالم مــحــلــيــة قــبــل أيــ

)املصري( يتراجع وينسحب بشكل واضح، 
لكنه لم ينقطع تمامًا«.

الــدور  غياب  عن  املتأخرة  البردويل  رسالة 
همت امتعاضًا في »حماس« من 

ُ
املصري، ف

أخيرًا تجاه  املتراخي  االستخبارات  موقف 
برعاية  تفاهمات  عليها  كــان  عالقة  ملفات 
الـــقـــاهـــرة، وهـــو مـــا عــنــى مــحــاولــة لتحريك 
ــد، فـــي ظـــل تــريــث  ــدور املـــصـــري مـــن جـــديـ ــ الــ
الــعــودة للملف. ووفــق معلومات  مصر فــي 
ليست  اآلن،  »مصر   

ّ
فــإن الجديد«،  »العربي 

دائمًا«. فلسطينيًا،  الــدور  بهذا  تقوم  كانت 
ــثـــرة، مــصــطــدمــة  ــعـ ــتـ ــة مـ ــالـــحـ ال تـــــــزال املـــصـ
بجدار كبير من الخالفات، مع بروز تراشق 
 
ّ
إعـــالمـــي الفـــت بــعــد غــيــابــه ألشـــهـــر، ذلـــك أن

كل طرف حّمل اآلخر املسؤولية واسترسل 
ـــت عــلــى تــهــّرب اآلخــر 

ّ
فــي ســـرد مــؤشــرات دل

ــفـــق عـــلـــيـــهـــا. وفـــي  ــتـ مــــن االســـتـــحـــقـــاقـــات املـ
غـــيـــاب الـــوســـيـــط املــــصــــري، ســتــكــون مهمة 
الفصائل الفلسطينية األخــرى، غير »فتح« 
ــــاس«، لـــدفـــع املــصــالــحــة إلــــى األمــــام  ــمـ ــ و«حـ
ــبـــه مــســتــحــيــلــة،  ــالــــة الـــتـــعـــثـــر شـ وإنـــــهـــــاء حــ
الـــجـــمـــاهـــيـــري  الـــضـــغـــط  أوراق  ــيــــاب  غــ مــــع 
والـــفـــصـــائـــلـــي عـــلـــى الــــطــــرفــــني، واألزمـــــــــات 
الجديدة التي تعيشها القيادة الفلسطينية 
بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

إعالن القدس املحتلة عاصمة إلسرائيل.
وبــعــيــدًا عــن كــل ذلـــك، ال يـــزال مــلــف األجــهــزة 
األمــنــيــة والــســيــطــرة عــلــى الــقــطــاع وتــوحــيــد 
قوى األمن، لم يقترب منه أحد، وكأنه جرى 
تأجيله ملرحلة متقدمة، واملخاوف تكمن في 
 يشكل هذا امللف أكثر من أي وقت مضى 

ّ
أن

عـــامـــل تــفــجــيــر جـــديـــد لــلــمــصــالــحــة. وكــانــت 
مــصــر قـــد تــعــهــدت فـــي وقــــت ســـابـــق بــوضــع 
فــي غــزة،  الــكــامــل لحل معضلة األمـــن  ثقلها 
لكن مع انسحابها الواضح من امللف برمته، 
كلها،  املصالحة  بمستقبل  التنبؤ  يمكن  ال 
وهــي الــيــوم على املــحــك، والــرهــان بــات على 
قــدرة حركتي »حــمــاس« و«فــتــح« في املضي 
مزيد  إلــى  الــذهــاب  أو  منفردين  باملصالحة 
مــن الــتــعــثــر وعــــودة األمــــور ملــربــع االشــتــبــاك 

اإلعالمي وامليداني.

ثعالب 
االستخبارات

ربيع شبه 
الجزيرة 
الكورية

ســألــوه عــن مستقبل الــجــهــاز، إلـــى أن »فــتــرة 
أنه  موضحًا  مــؤقــتــة«،  ستكون  عليه  إشــرافــه 
أبناء  من  قوية  عن شخصية  البحث  »يجري 
الــجــهــاز لــقــيــادتــه الــفــتــرة املــقــبــلــة، ولــكــن بعد 
أداءه  شــابــت  الــتــي  السلبيات  بعض  معالجة 
خــالل الــعــام املــاضــي«، والــتــي أدت تراكماتها 
ــد فــــــوزي،  ــالــ ــلـــى خــ إلــــــى انــــقــــالب الـــســـيـــســـي عـ
الــــذي كـــان عــلــى مــــدار 3 ســنــوات مــن املــقــربــني 
املوثوقني له. وفي خلفية البحث عن األسباب 
شــواهــد عـــدة عــلــى أن قــــرار الــســيــســي مرتبط 
باالستعدادات الجارية لالنتخابات الرئاسية 
واألحــــــــداث  ــبــــل(،  ــقــ املــ آذار  مــــــــارس/   26 ــــي  )فــ
في  مصر  شهدتها  التي  الداخلية  السياسية 
األشهر الثالثة األخيرة، ومنها خروج رئيس 
الــــوزراء األســبــق أحــمــد شفيق للعلن وإعــالن 
من  ترحيله  ثــم  للرئاسة،  الترشح  فــي  رغبته 
ـــارات ملــصــر، واحــتــجــازه فــي فــنــدق تحت  ــ اإلمـ
رقـــابـــة مــشــتــركــة مـــن االســتــخــبــارات الــحــربــيــة 

واشنطن األميركية. بالنسبة إلى اليابان، فإن 
في  يضّرها  الكوريتني،  بــني  الــقــوي  التقارب 
نــواٍح عــدة، خصوصًا في مسألة الصواريخ 
البالستية، التي اعتاد نظام كوريا الشمالية 
بحر  وفــي  اليابانية  الــســمــاء  فــوق  تجربتها 
الــيــابــان. كــمــا أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي 
تــارو كونو دعا املجتمع الدولي إلى »زيــادة 
الضغط على كوريا الشمالية«، ونقلت هيئة 
كــيــه«، عنه قوله  إتــش  »إن  اليابانية  اإلذاعـــة 
أخيرًا إن »اليابان ترحب باملحادثات الجارية 
بــــني الـــكـــوريـــتـــني بــــشــــأن إرســــــــال ريـــاضـــيـــني 
بيونغتشانغ،  ألــعــاب  إلــى  كــوريــني شماليني 
لــكــن كــوريــا الــشــمــالــيــة تــحــاول كــســب الــوقــت 
ــلـــة تـــطـــويـــر أســلــحــتــهــا الـــصـــاروخـــيـــة  ملـــواصـ
والنووية«. واعتبر أن »نية بيونغ يانغ هي 
أو  الــدول ترفع عقوباتها عنها  جعل بعض 

تقدم لها دعمًا ماليًا«.
وللداللة على االنزعاج الياباني، فقد أعلنت 
ــم الـــعـــائـــالت« الــيــابــانــيــة نيتها  جــمــعــيــة »دعــ
تقديم عريضة إلى املحكمة الجنائية الدولية 

القاهرة ـ العربي الجديد

لالنقالب  تفسيرات  عــن  البحث  بــات 
املــفــاجــئ مـــن الــرئــيــس املـــصـــري عبد 
ــه، عــلــى  ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــتــــاح الـــســـيـــســـي ودائـ ــفــ الــ
مـــديـــر االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة املـــعـــزول خــالــد 
فــوزي، منذ أيــام، الحديث األبــرز املــتــداول في 
األوســـاط السياسية واإلعــالمــيــة املــصــريــة، ال 
سيما أن قرار السيسي األخير بعزله وتكليف 
ــل، بــــــإدارة  ــامــ مـــديـــر مــكــتــبــه الــــلــــواء عـــبـــاس كــ
االستخبارات العامة كأول مسؤول على رأس 
هذا الجهاز إلى جانب عمله اإلداري برئاسة 
الجمهورية. وكل ذلك بالتزامن مع بدء حملة 
رئاسية  لوالية  للسيسي  االنتخابية  الدعاية 
ثــانــيــة، وقــبــل ســاعــات مــن فــتــح بـــاب الترشح 
رســمــيــًا. كــامــل رفـــض اإلدالء بـــأي مــعــلــومــات 
عــن سبب اإلطــاحــة بخالد فـــوزي، لكنه أشــار 
الذين  منه  املقّربني  واإلعــالمــيــني  للمسؤولني 

بيار عقيقي

الكوريتني  بــني  الــعــداء  لغة  تــبــّدلــت 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، مـــع مــبــادرة 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لــفــتــح بـــــاب حـــــواري 
رياضي مع سيول، انطالقًا من دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية، املقررة في بيونغتشانغ، 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بــني 9 و25 فــبــرايــر/ 
شــبــاط املــقــبــل. ومـــن الــطــبــيــعــي، فـــي الــشــرق 
اآلسيوي، تحّول الرياضة إلى عامل مساعد 
ــتــــمــــاع، وهــــو مـــا ظهر  فـــي الــســيــاســة واالجــ
البلدين،  بني  الثنائية  اللقاءات  تسارع  مع 
تكللت  الــجــهــود  أن  لــلــدورة. حتى  تحضيرًا 
باإلعالن عن اتفاق الكوريتني على »تشكيل 
فريق مشترك« في منافسات هوكي الجليد 
للسيدات، كما اتفقتا أيضًا على السير معًا 
تــحــت عــلــم مــوّحــد لــشــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
خــــالل حــفــل افــتــتــاح األوملـــبـــيـــاد. وســتــرســل 
 550 نحو  من  مؤلفة  بعثة  الشمالية  كوريا 
و140  مشجعًا   230 بينهم  لأوملبياد،  فــردًا 
في  استعراضًا  سيقدمون  العبًا  و30  فنانًا 
الكوريتني  التهدئة يسود  التايكواندو. جو 
فـــالـــبـــلـــدان  ــغـــايـــة،  ــلـ لـ »عــــائــــلــــي«  ــّو  ــ ــــجـ الـ إذًا. 
املنقسمان جغرافيًا، تربطهما أصول وقرابة 
واحدة، وكوريا الجنوبية مستعدة للذهاب 
إلـــى الــنــهــايــة فــي مــلــف »تــوحــيــد الــجــزيــرة«، 
العتبارات عدة، اقتصادية وسياسية. ومن 
فدرس  لأمر،  محتاطة  سيول  أن  الطبيعي 
فمهما  ُيحتذى،  نموذج  األملانيتني  توحيد 
أملانيا  عــانــت منها  الــتــي  الصعوبات  كــانــت 
الغربية  أملــانــيــا  أن اســتــيــعــاب  الــشــرقــيــة، إال 
لــهــا، تــدريــجــيــًا، جعل مــن أملــانــيــا االتــحــاديــة 
إليه  تطمح  مــا  هــذا  عامليًا.  اقتصاديًا  قطبًا 
ســيــول أيـــضـــًا، ولـــو كـــان االقـــتـــراح بتوحيد 
الــجــزيــرتــني يــبــدأ بــنــظــاٍم فــيــدرالــي، حسبما 
جاء في وثيقة قّدمتها كوريا الشمالية عام 
في  ص 

ّ
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والــجــنــوب على  الشمال  يمكن توحيد  »أنــه 
ــدأ الــعــقــالنــي والــــعــــادل لــلــدولــة  ــبـ أســــاس )املـ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة(، والـــــــذي ســيــســمــح بــتــعــايــش 
وأيديولوجيتني  اجتماعيتني  منظومتني 

مختلفتني«. الجنوب قد يقبل.
ولكن على بعد بضعة عشرات الكيلومترات، 
بــــدت األجـــــــواء غــيــر جـــيـــدة فـــي مـــقـــّر رئــاســة 
في  وكــذلــك  اليابانية،  طوكيو  فــي  الحكومة 

إعـــالن تراجعه عــن االنتخابات،  ثــم  والــعــامــة، 
إلى ظهور رئيس أركان الجيش السابق سامي 
عــنــان، وإعـــالن رغبته فــي الــتــرشــح الــرئــاســي. 
مــصــادر حكومية وسياسية واســعــة االطــالع 
كشفت لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »خــالــد فــوزي 
غ من قبل السيسي بقرار إقالته، بل إن 

ّ
لم ُيبل

عــبــاس كــامــل أرســــل ضــابــطــًا بــاالســتــخــبــارات 
الــحــربــيــة مــنــتــدبــًا بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى 
مقر جــهــاز االســتــخــبــارات بــجــوار قصر القبة 
الـــرئـــاســـي، يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، فــأمــر هــذا 
الــضــابــط صــغــيــر الــرتــبــة خــالــد فــــوزي بجمع 
متعلقاته ومغادرة مقر الجهاز فورًا. وحاول 
ــال بــكــامــل والــســيــســي للتعرف  فــــوزي االتـــصـ
ن من الوصول ألي  على األسباب، لكنه لم ُيمكَّ
عدد  بصحبة  ملنزله  متجهًا  لــيــغــادر  منهما، 
من وكالء الجهاز، ولم يخرج منه حتى اآلن«. 
وأضافت املصادر أن »آخــر زيــارة لفوزي إلى 
األسبوع  في  السيسي  للقاء  االتحادية  قصر 
غير  سرية  بصورة  الحالي،  الشهر  من  األول 
معلنة، حــني اســتــدعــاه السيسي إلبــالغــه بأن 
أمامه أسبوع واحد فقط كمهلة لتحديد وكالء 
االســـتـــخـــبـــارات الـــذيـــن يــتــواصــلــون مـــع عــنــان 
لــدفــعــه إلعــــالن تــرشــحــه لــلــرئــاســة، مــحــاولــني 
تكدير الوضع السياسي املستقر واالنتخابات 
غــيــر الــتــنــافــســيــة املــرتــقــبــة. وهــــي االتـــصـــاالت 

بغية  املقبل،  األسبوع  الشمالية،  كوريا  ضد 
دفـــعـــهـــا إلـــــى »الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي خـــطـــف كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة ألبــنــائــهــم، ومــعــاقــبــة زعــيــم كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، كــيــم جــونــغ أون«. وكــانــت كــوريــا 
أرسلت  عــام 2002 بأنها  أقــّرت في  الشمالية 
عمالء لها لخطف 13 يابانيًا في سبعينيات 

الــتــي رصــدتــهــا االســتــخــبــارات الــحــربــيــة التي 
أصبحت منذ تولي السيسي الرئاسة، متقّدمة 
القرب  ناحية  مــن  العامة  االســتــخــبــارات  على 
مـــن مــؤســســة الـــرئـــاســـة، بـــل وُمـــنـــحـــت بعض 
األدوار اإلشرافية عليها في بعض األحيان«. 
بأمر  علم  »السيسي  فــإن  املــصــادر،  وبحسب 
هذه االتصاالت قبل إعالن األمني العام لحزب 
ترشيحه  الديمقراطي(  العروبة  )مصر  عنان 
ــام عــــدة، لــكــن عــنــان عــلــم من  لــلــرئــاســة بــعــد أيــ
أن  معهم  يتعامل  الذين  االستخبارات  وكــالء 
مــا جعله يختار  االتــصــاالت،  السيسي رصــد 
طريقة اإلعالن التدريجي والتجريبي لرغبته 
في الترشح، ليس على لسانه أو لسان نجله 
سمير الذي يعتبر الذراع اليمنى له في العمل 
قــيــادات الحزب األقل  الــعــام، ولكن على لسان 
ــن لـــن تــتــعــامــل مــعــهــم الــســلــطــة أو  ــذيـ قــــدرًا والـ
ــادت املــصــادر  اإلعـــالم بالجدية الـــالزمـــة«. وأفــ
بــأن »االتـــصـــاالت بعنان لــم تكن األولـــى التي 
مع  العامة  باالستخبارات  ضــبــاط  بها  يــقــوم 
فقائمة  الــســيــســي،  ضـــد  محتملني  مــرشــحــني 
وقــائــع الــتــســّرب والــعــمــل الــســّري ألجنحة في 
ومــعــارضــني  للسيسي  منافسني  مــع  الــجــهــاز 
ــدة، تــشــمــل وفــــق املـــصـــادر،  ــتـ ــمـ لـــه طــويــلــة ومـ
إقامته باإلمارات من  اتصاالت بشفيق خالل 
دون العودة للرئاسة أو إدارة الجهاز، وكذلك 
بمعارضي  مباشرة  وغير  مباشرة  اتصاالت 
ــي تـــــيـــــران وصـــنـــافـــيـــر  ــرتــ ــزيــ ــــازل عـــــن جــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
وإعالميني  وحقوقيني  نـــواب  مــن  للسعودية 
 عن استغالل بعض األجنحة 

ً
وقــضــاة، فضال

داخل الجهاز لنفوذهم كوكالء باالستخبارات 
الــتــوك شو  العامة لتوجيه الصحف وبــرامــج 
مواضيع  لتناول  للجهاز  القريبة  أو  التابعة 

غير مستحبة للسيسي ودائرته«.
ــالـــب االســـتـــخـــبـــارات  قـــلـــق الــســيــســي مــــن »ثـــعـ
الصغيرة« ليس وليد اللحظة، بل الزمــه منذ 
ــائـــب رئــيــس  تـــرشـــح مـــديـــر االســـتـــخـــبـــارات ونـ
للرئاسة  عــمــر سليمان  األســبــق  الــجــمــهــوريــة 
الــعــســكــري  املــجــلــس  عــــام 2012، بــغــيــر رضــــا 
التاريخية  الــخــالفــات  بسبب  ــــذاك،  آنـ الــحــاكــم 
ــيــــر حـــســـني طـــنـــطـــاوي،  ــــني ســـلـــيـــمـــان واملــــشــ بـ
ــرارات  ــ قـ أول  ــان  ــ لــلــســيــســي. وكـ الـــروحـــي  األب 
الــســيــســي بــعــد عــــزل الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي 
تــمــوز 2013، اإلطـــاحـــة بمدير  يــولــيــو/  فــي 3 
االســتــخــبــارات رأفـــت شــحــاتــة، الـــذي كـــان ابنًا 
لــجــهــاز األمــــن الــقــومــي وصـــاحـــب بــــاع طــويــل 
وعنّي  تحديدًا،  الفلسطيني  امللف  متابعة  في 
بـــداًل مــنــه الـــلـــواء محمد فــريــد الــتــهــامــي الــذي 
كان قد عمل من قبل في االستخبارات العامة 
والرقابة اإلداريــة، لكنه قضى معظم مشواره 
املهني في االستخبارات الحربية وكان رئيسًا 
بهدف  وذلــك  معلميه،  وأحــد  نفسه  للسيسي 
إحـــكـــام الــرقــابــة عــلــى الــجــهــاز، كــمــا نــقــل ابــنــه 
مــحــمــود مـــن االســتــخــبــارات الــحــربــيــة للعمل 
فوزي  تولي  ومنذ  للتهامي.  املعاون  باملكتب 
 ،2014 األول  كانون  ديسمبر/  في  املسؤولية 
وضــــع الــســيــســي عــلــى عــاتــقــه مــهــمــة تطهير 
الــجــهــاز مــن فــلــول عمر سليمان املــشــكــوك في 
والئهم له شخصيًا، وليس للنظام. فأصدر 18 
200 ضابط  مــن  أكثر  بإحالة  قـــرارًا جمهوريًا 
لــلــعــمــل اإلداري  أو  لــلــمــعــاش  كــبــيــر  ومـــوظـــف 
بــجــهــات أخــــــرى، مـــن بــيــنــهــم املـــســـؤولـــون عن 
اإلخوان  الحركات اإلسالمية وجماعة  ملفات 
ــــؤون  ــــشـ ــمــــاس والـ ــة حــ ــركــ ــــع حــ ــــل مـ ــــواصـ ــتـ ــ والـ
توقعات  ســادت  لذلك  واإلثيوبية.  السودانية 
بقرب إصدار السيسي قرارًا واحدًا على األقل 
الــعــشــرات من  الــرئــاســة، بــعــزل  قبل انتخابات 
وكــالء االســتــخــبــارات املــتــورطــني فــي االتصال 
غير  مــعــلــومــات  وتــمــريــر  السيسي  بمنافسي 
 عن 

ً
مـــرغـــوب فــيــهــا لـــوســـائـــل اإلعـــــــالم، فـــضـــال

املشتبه في عدم والئهم له، وذلك قبل اختيار 
الجهاز تحت  إدارة  شخصية مناسبة لتولي 
تمامًا  الجمهورية.  لرئاسة  املباشر  اإلشــراف 
كما هــي حــال إدارة األجــهــزة األمــنــيــة بـــوزارة 
الــداخــلــيــة تــحــت اإلشـــــراف املــبــاشــر ملستشار 
السيسي للشؤون األمنية أحمد جمال الدين، 
وإدارة األجهزة الرقابية تحت إشراف الوزير 
مــحــمــد عـــرفـــان املـــقـــرب مـــن الــســيــســي ورئــيــس 

هيئة الرقابة اإلدارية.

تدريب  أجل  من  املاضي،  القرن  وثمانينيات 
اليابانية.  والــعــادات  اللغة  على  جواسيسها 
ــــح لـــخـــمـــســـة مـــــن هـــــــــؤالء املـــخـــطـــوفـــني  ــمـ ــ وسـ
بــالــعــودة إلــى الــيــابــان، لكن كــوريــا الشمالية 
أكدت أن »الثمانية اآلخرين توفوا«، من دون 
ــة على ذلك. أما اليابان فكشفت أن 

ّ
تقديم أدل

رعاياها«،  مــن   17 الشمالية خطفت  »كــوريــا 
لكن جمعية »دعم العائالت« أفادت بأن »عدد 

املخطوفني بلغ 470 يابانيًا«.
كما سبق أن كشف تقرير لأمم املتحدة حول 
حقوق االنسان، أن »كوريا الشمالية خطفت 
200 ألـــف شــخــص، ومــعــظــم هــــؤالء كــوريــون 
جنوبيون بعد الحرب الكورية )1953-1950(، 
إلى جانب مئات آخرين من لبنان وتايالند 
ومــالــيــزيــا وســنــغــافــورة ورومــانــيــا وفــرنــســا، 
ــقــدوا خـــالل زيــــارات قــامــوا بــهــا إلـــى بيونغ 

ُ
ف

ــغ بــــني ســتــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن  ــانـ يـ
املاضي«.

ــتــــحــــدة، والــــتــــي »رّحــــبــــت«  ــات املــ ــ ــــواليــ ــا الــ ــ أمــ
أنــهــا صــّعــدت ميدانيًا  إال  الثنائي،  بــالــحــوار 
ــًا عــســكــريــًا فــــي جـــزيـــرة  ــّركـ ــا تـــحـ ــهـ مــــع إعـــالنـ
الــهــادئ، كما اعتبرت على  غــوام فــي املحيط 
لــســان وزيـــر خــارجــيــتــهــا، ريــكــس تيلرسون، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــ ــــوريـ ــم كـ أن »روســـــيـــــا تــــدعــ
االلــتــفــاف عــلــى بــعــض الــعــقــوبــات املــفــروضــة 
ــــف بــرنــامــجــيــهــا  عــلــيــهــا إلجـــبـــارهـــا عـــلـــى وقـ
أثــنــاء لقاء  ــنـــووي«، مضيفًا  الــصــاروخــي والـ
ضــم 20 دولـــة لبحث املــلــف الــنــووي الــكــوري 
الــشــمــالــي، فــي فانكوفر الــكــنــديــة، بــني يومي 
»موسكو  أن  املــاضــيــني،  والخميس  الــثــالثــاء 
ال تطبق اإلجراءات بالكامل، بل ربما تحاول 
تــقــويــضــهــا، وخــصــوصــًا عــبــر تــزويــد كــوريــا 
ــوقــــود«. أوضــــحــــت الــــواليــــات  ــالــ الــشــمــالــيــة بــ
ــلـــوا ما  ــعـ ــوار »افـ ــحــ املـــتـــحـــدة مـــا تـــريـــد مـــن الــ
تشاؤون، لكن النووي الكوري الشمالي يجب 
املــقــابــل، أعلنت الصني دعمها  ــــزال«. فــي  ُي أن 
السداسية  املجموعة  ضمن  الحوار  ملواصلة 
)كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
ــا،  ــيــ ــــني، وروســ ــــصـ والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، والـ
والــيــابــان(، فــي ســيــاق عــدم إخـــراج األميركي 
معالجة  على  والعمل  مــن جهة،  املعادلة  مــن 
امللف الــنــووي فــي كــوريــا الشمالية مــن جهة 
أخرى. وهو ما القته وزارة الخارجية الكورية 
قصارى  »ستبذل  أنها  بإعالنها  الجنوبية، 
جــهــدهــا لــحــث كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والـــواليـــات 
املــتــحــدة على إجـــراء حـــوار قــائــم على الزخم 
الــســلــمــي الــنــاجــم عـــن اســتــئــنــاف املــحــادثــات 
 سلمي 

ّ
بني الكوريتني، حتى تتحول إلى حل
للمشكلة النووية الكورية الشمالية«.

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــتــقــدمــة  ــوريــ ــع ذلــــــك، بـــــدت كــ مــ
بــخــطــوة عــلــى الــجــمــيــع، ســـواء عــبــر اإلمــســاك 
التفاوض مع كوريا  النووي«، وملف  بـ«الزّر 
الجنوبية، والدعم الروسي الصيني املشترك 
والـــضـــمـــنـــي لــــهــــا، فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات 
ــيـــم أن  ــا يـــــــدرك كـ األمـــيـــركـــيـــة واألمــــمــــيــــة. كـــمـ
ــادي لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة  ــتــــصــ الــــتــــدهــــور االقــ
نــظــامــه، لكنه كــمــا رفـــع ســقــف املــواجــهــة عبر 
تــقــديــم نفسه »مـــحـــاورًا نــوويــًا« إثـــر سلسلة 
فإنه  املــاضــي،  العام  في  البالستية  التجارب 
يستعّد لتنظيم عرض عسكري، عشية الدورة 
أن  كشفوا  مراقبني  وفــق  الشتوية،  األوملــبــيــة 
»بــعــض مــســؤولــي الــدفــاع فــي الــعــالــم، تلقوا 
الــذكــرى  بمناسبة  احــتــفــال  لحضور  دعـــوات 
السبعني لتأسيس الجيش الشعبي الكوري 
في الثامن من فبراير املقبل«. كما أن كيم ربما 
طلق 

ُ
أ الــذي  الخاطئ«  بـــ«اإلنــذار  كــان سعيدًا 

في جزر هاواي األميركية، األسبوع املاضي، 
مع دعوة الناس للنزول إلى املالجئ »خشية 
من صاروخ بالستي«. سعادته نابعة من أنه 

»متقدم« على األميركيني حتى اآلن.

فوزي خالل لقاءات المصالحة األخيرة في غزة )خالد الدسوقي/فرانس برس(

كيم في مقّر وكالة األنباء الكورية الشمالية )فرانس برس(

خاض السيسي معركة تصفية للشخصيات المحسوبة على عمر سليمان )محمود خالد/فرانس برس(

يعمل الرئيس 
المصري عبد 

الفتاح السيسي 
على القضاء 

على من يعتبرهم 
»ثعالب االستخبارات 

الصغيرة«، بغية 
إحكام سيطرته 

كاملة على األجهزة 
األمنية المصرية. 

ولعّل ذلك ما أطاح 
مدير االستخبارات 

العامة خالد فوزي 
أخيرًا

شتاء  إلى  أقرب  بات  حاليًا،  الكورية  الجزيرة  شبه  تعيشه  الذي  الربيع 
عاصف بالنسبة لألميركيين واليابانيين، ألسباب مرتبطة بالسالح النووي 

في كوريا الشمالية، رغم غّض نظر الجنوب
قضيةتحقيق

الخلفيات المباشرة 
والبعيدة لـ»حرب السيسي«

تهدئة تزعج صقور 
اإلدارتين األميركية واليابانية

الحدثتحليل

عقدة
 سليمان

فترة ترشح مدير 
االستخبارات، نائب رئيس 

الجمهورية األسبق عمر 
سليمان للرئاسة عام 

2012،  وما تالها من 
استبعاده، ثم تعاون 
بعض أجنحة الجهاز 
مع جماعة اإلخوان 

المسلمين، أثبتت للسيسي 
وغيره، أن النواة الصلبة 

للجهاز ما زالت تدين 
بالوالء لسليمان.

االتصاالت بعنان لم تكن 
األولى لالستخبارات مع 
مرشحين ضد السيسي

تريد بيونغ يانغ جعل 
بعض الدول ترفع 

عقوباتها عنها

قرر السيسي تطهير 
الجهاز من فلول

عمر سليمان

مصر اآلن ليست في وارد 
العودة بقوة إلى ملف 
المصالحة الفلسطينية

بات مستقبل شولتز 
السياسي مرهونًا بتشكيل 

االئتالف الكبير

تنوي كوريا الشمالية 
إقامة عرض عسكري في 

8 فبراير المقبل

يتوقع أن تشهد 
المصالحة الفلسطينية 

المتعثرة أصًال، المزيد من 
اإلخفاقات، على وقع 
إقالة مدير االستخبارات 
العامة المصرية، خالد 

فوزي، الفاشل فلسطينيًا 
أيضًا

تجد قيادة »االشتراكي 
الديمقراطي« في 

ألمانيا نفسها في وضع 
معّقد، مع عدم ترحيب 

جزء من قاعدتها 
باالئتالف مع »االتحاد 

المسيحي«
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أعوام ثالثة مهددة بتحقيقات التدخل الروسي

رئاسة ترامب: سنة أولى حرائق
واشنطن ـ أحمد األمين

ــــق  ــوابـ ــ ــــسـ بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى عـــــــــدد الـ
التاريخية واالنقالبات السياسية 
املتحدة  الـــواليـــات  شهدتها  الــتــي 
والعالم خالل السنة األولــى من والية دونالد 
تـــــرامـــــب الــــرئــــاســــيــــة، يـــصـــبـــح إجــــــــــراء جـــــردة 
أحدثتها سياساته،  التي  الكبيرة  للتغييرات 
مهّمة في غاية الصعوبة، وإن كان من السهل 
رصــد حجم الــفــوضــى الــعــارمــة الــتــي خلفتها 
داخـــل أمــيــركــا وخــارجــهــا. وقـــد أطــلــقــت ألــقــاب 
ــرامـــب خــــالل ســنــتــه الــرئــاســيــة  كــثــيــرة عــلــى تـ
العنصري،  الرئيس  لقب  أبرزها  لعل  األولــى، 
وإن كــانــت تــهــمــة الــعــنــصــريــة لــيــســت جــديــدة 
عليه، بل التصقت به منذ الحملة التي أطلقها 
الرئيس  مــيــالد  بشهادة  للتشكيك   2012 عــام 
األمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا. وتــصــّدرت 
شعارات التنديد بعنصرية ترامب، التظاهرات 
ــتـــي انــطــلــقــت فــــي واشــنــطــن  االحـــتـــجـــاجـــيـــة الـ
ومــخــتــلــف املــــدن األمــيــركــيــة بــعــد لــحــظــات من 
لــلــواليــات  الــرســمــي لتنصيبه رئــيــســًا  الــحــفــل 
املــتــحــدة فـــي 20 كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر عــام 
 املرشح الجمهوري كان قد اتهم 

ّ
2017. ومع أن

االنتخابية،  بالعنصرية خالل حملته  سابقًا 
إال أن الرئيس األميركي احتفظ بهذا اللقب عن 
جدارة، طوال العام املاضي، وجاءت تعليقاته 
عــن املــهــاجــريــن إلــى أمــيــركــا مــن بــلــدان »حفرة 
القذارة من هاييتي وأفريقيا«، والتي أشعلت 
أزمة عنصرية دولية، لتتّوج سنته األولى في 

البيت األبيض.
ــرامـــب فـــي تــصــريــحــاتــه املــعــلــنــة  ــم نــفــي تـ ــ ورغـ
تهمة الــعــنــصــريــة وتـــكـــراره الــقــول بــني الحني 
 
ّ
ــنـــاس عــنــصــريــة«، إال أن ــل الـ ــ ــه »أقـ ــر إنــ ــ واآلخــ

التهمة تحوم حوله وحول الكثير من مواقفه 
وقـــراراتـــه وأجــنــدتــه الــســيــاســيــة مــنــذ وصــولــه 
ت 

ّ
 زال

ّ
لــم نقل إن إلــى البيت األبــيــض. هــذا إذا 

ل 
ّ

لسانه املقصودة أحيانًا تشير إلى أنه يفض
إلـــصـــاق هــــذه الــتــهــمــة بــــه، ربـــمـــا ألنــــه يعتقد 
 جــدل وإثـــارة في 

ّ
بــأن مسالة العنصرية محل

ــام، واألرجــــــح أن  ــعـ وســـائـــل اإلعـــــالم والــــــرأي الـ
البيض  يــعــزز شعبيته بــني األمــيــركــيــني  ذلـــك 
ووسط قاعدته الشعبية ذات التوجه اليميني 

املحافظ املعادي للمهاجرين واألقليات.
 كما 

ّ
وقد كانت لعنصرية ترامب، أو على األقل

ات بارزة، بدأت في األيام 
ّ
يرى خصومه، محط

ــرارًا تنفيذيًا  ــ ــداره قـ ــإصـ ــــى مـــن واليـــتـــه بـ األولـ
بحظر دخول رعايا عدد من الدول اإلسالمية 
األمن  املتحدة، بحجة »حماية  الــواليــات  إلــى 
القومي األميركي«، واختتمها بموقفه املعادي 
الالتينية  أميركا  مــن  بــالده  إلــى  للمهاجرين 
وأفريقيا، وتشجيعه استقبال مهاجرين من 
ل املهاجرين 

ّ
أوروبــا. بكالم آخر، ترامب يفض

ــــريــــن«، عـــلـــى املـــهـــاجـــريـــن 
ّ

الـــبـــيـــض »املــــتــــحــــض
القذرة  القادمني من »البلدان  الفقراء  امللونني 
 موقف ترامب امللتبس 

ّ
في أفريقيا«. كذلك، فإن

مـــن املـــواجـــهـــات الــعــنــصــريــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
مــديــنــة تــشــارلــوتــســفــيــل فـــي واليــــة فرجينيا 
الصيف املاضي، بني مجموعات من النازيني 
»كــو كلوكس كــالن« والعنصريني  الــجــدد والـــ
األمــيــركــيــني الــبــيــض مــن جــهــة، ومــتــظــاهــريــن 
ــــات ومـــنـــاهـــضـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـــــني عـــــن األقـ ــ ــــدافـ مـــــن املـ
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري مـــن جــهــة أخــــــرى، أثـــار 
ردود فــعــل واســعــة فــي الــكــونــغــرس ووســائــل 
اإلعــالم، ما أجبره على التراجع تكتيكيًا عن 
اليمني  مجموعات  لتحميل  الــرافــض  موقفه 
 املتطّرف مسؤولية املواجهات، ومقتل ناشطة 
ـــذ أحــــد الـــنـــازيـــني الــجــدد 

ّ
يـــســـاريـــة عــنــدمــا نـــف

عملية دهـــس بــحــق املــتــظــاهــريــن، عــلــى غــرار 
ـــذتـــهـــا ذئــــاب 

ّ
ــتـــي نـــف الــعــمــلــيــات اإلرهــــابــــيــــة الـ

منفردة في أوروبا وأميركا، أعلنت مبايعتها 
لتنظيم »داعش«.

لعنة مولر
ـــل الــــروســــي في 

ّ
 الــتــحــقــيــقــات فـــي الـــتـــدخ

ّ
لـــعـــل

ــام 2016  ــ انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة عـ
ــًا  ــقــــًا خــــاصــ ــقــ ــر مــــحــ ــ ــ ــول ـــ ــــني روبـــــــــــــرت مـ ــيـ ــ ــعـ ــ وتـ
الروسي  االخــتــراق  اتهامات  عــن  لالستقصاء 
للحملة االنتخابية لترامب، من أبرز الكوابيس 
التي رافقت إدارة ترامب طوال السنة املاضية، 
فــي طليعة  تطوراتها  تــكــون  أن  املنتظر  ومــن 
في  اإلدارة  هــذه  ستواجهها  الــتــي  التحديات 
األبــيــض، خصوصًا  البيت  فــي  الثاني  عامها 
أن الــتــحــقــيــقــات اقــتــربــت أخـــيـــرًا مـــن الــرئــيــس 
تـــرامـــب  ــه. ومــــــا زال مـــحـــامـــو  ــنــ واملــــقــــربــــني مــ

يدرسون طلبًا تقّدم به مولر إلجراء 
مقابلة مع الرئيس، في حني ينتظر املراقبون 
تــســفــر جــلــســات تحقيق مــولــر مــع ستيف  أن 
في  السابق  االستراتيجي  املستشار  بــانــون، 
ــيــــض، عـــن مــعــطــيــات مــهــمــة حــول  الــبــيــت األبــ
تفاصيل إقالة ترامب ملدير مكتب التحقيقات 
التي  بــي آي« جيمس كــومــي  الــفــيــدرالــي »أف 
قــد تــشــّكــل أســاســًا لــتــوجــيــه االتـــهـــام للرئيس 
على  الضغط  ومحاولة  العدالة  عمل  بعرقلة 
مكتب التحقيقات الفيدرالي لوقف تحقيقاته 

بالتدخل الروسي في االنتخابات.

انقالبات الداخل والخارج
ــال الــســيــاســي  ــقـــت املـــــراوحـــــة فــــي الـــســـجـ ــرافـ تـ
ــرامــــب،  ــتــــخــــاب تــ الــــداخــــلــــي حــــــول شـــرعـــيـــة انــ
ــتــــخــــاب، ومـــراهـــنـــة  ــذا االنــ ــ ــدم شـــرعـــيـــة هـ ــ أو عـ
ــيـــس عـــلـــى أن الــتــحــقــيــقــات فــي  ــرئـ خـــصـــوم الـ

الــتــدخــل الـــروســـي فـــي االنــتــخــابــات ســتــؤدي 
، إلــــى مــحــاكــمــتــه وعـــزلـــه، مع 

ً
ــال ــ  أم آجــ

ً
عـــاجـــال

تــحــوالت وانــقــالبــات وعــواصــف سياسية في 
الــداخــل والــخــارج، لم تعهد الــواليــات املتحدة 
 لــهــا مــنــذ عـــقـــود. فــاســتــنــفــار املــشــاعــر 

ً
مــثــيــال

ــام عليها خــطــاب تــرامــب  الــعــنــصــريــة، الــتــي قـ
القومية  الهوية  االنتخابي من أجل استعادة 
األميركية التقليدية بعد الحقبة »األوبامية«، 
األنــيــق،  ثوبها  مــن  األميركية  السياسة  عـــّرى 
في  والطبقية  العنصرية  االنقسامات  وأظهر 
وانعكس  حقيقتها،  على  األمــيــركــي  املجتمع 
ذلك تشكيكًا في مجمل التجربة الديمقراطية 
األميركية وأنظمتها السياسية واالنتخابية.

ــارج، كـــســـرت إدارة تـــرامـــب تــقــالــيــد  وفــــي الــــخــ
ــات األمــــــيــــــركــــــيــــــة، وأعــــــلــــــنــــــت عـــن  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــاه الـــقـــضـــايـــا  ــ ــــجـ ــيــــات جـــــديـــــدة تـ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الــســاخــنــة فـــي الــعــالــم، مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
ــلــــيــــج والــــشــــرق  إلـــــــى إيــــــــــران وســــــوريــــــة والــــخــ
ــــط. اســتــراتــيــجــيــات تــقــول إدارة تــرامــب  األوسـ
إنــهــا تــســعــى مــن خــاللــهــا الســتــعــادة املــبــادرة 
الدولية وطي مرحلة  السياسة  األميركية في 
الصبر االستراتيجي التي اعتمدتها اإلدارات 
األمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة تـــجـــاه أعــــــداء الـــواليـــات 
املتحدة على الساحة الدولية. لكن في حقيقة 
األمر، فإن سياسات عام من حكم ترامب ألحقت 
أضرارًا بالغة بالسياسة الخارجية األميركية، 
عليها  تخّيم  التي  الكورية  الجزيرة  من شبه 
أجواء الحرب النووية، إلى موقفه امللتبس من 
الحصار املفروض على دولة قطر والذي أسفر 
عن انقسامات بني حلفاء الواليات املتحدة في 
إلى سياسته  باإلضافة  العربي. هذا  الخليج 
اإلسرائيلية التي أطاحت بالدور األميركي في 
عملية الــســالم املــوعــودة فــي الــشــرق األوســط، 
مــن خـــالل قــــراره االعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
ــتــــالل ونـــقـــل الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة  لـــدولـــة االحــ
مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس، والـــذي أثـــار موجة 
واسعة من االحتجاجات الدولية. وقد صّوتت 
غالبية أعضاء الجمعية العامة لأمم املتحدة 
ضد القرار األميركي األحـــادي. وعــن قصد أو 
عــن غير قصد، أعــدم قــرار تــرامــب أي احتمال 
لــقــيــام ســــالم بـــني الــفــلــســطــيــنــيــني وإســـرائـــيـــل، 
 إعـــالن االنــحــيــاز األميركي 

ّ
خصوصًا فــي ظــل

ي عن دور 
ّ
الكامل والصريح إلسرائيل والتخل

الوسيط النزيه في أي عملية سالم محتملة.
ترامب  انــقــالبــات  بنتائج  التنبؤ  يمكن  وال 
النهائية  املعالم  تبلور  قبل  االستراتيجية 
لــلــعــالقــات األمــيــركــيــة الــروســيــة واألمــيــركــيــة 
الــصــيــنــيــة. وال يــرتــبــط ذلــــك فــقــط بــمــوازيــن 
ــح، بــل  ــالــ ــة وخــــريــــطــــة املــــصــ ــيــ ــدولــ الــــقــــوى الــ
هــو مــرهــون بــالــدرجــة األولــــى بــمــا ســتــؤول 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـ ــيــ إلــ
مستقبل رئاسة ترامب املهددة بسيف هذه 

التحقيقات، وما إذا كان الرجل سيتمّكن من 
الــبــقــاء فــي البيت األبــيــض إلــى حــني انتهاء 

واليته الرئاسية في العام 2020.

ستالين أميركا
مــن األلــقــاب الــتــي اكتسبها تــرامــب فــي أواخــر 
ســنــتــه األولـــــــــى، صـــفـــة الـــديـــكـــتـــاتـــور، بــســبــب 
حــربــه املــفــتــوحــة مــع وســائــل اإلعــــالم والــعــداء 
املستحكم بينه وبني الصحافيني. وقد شبهه 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــف فــلــيــك بالزعيم 
املعروف  السابق جوزف ستالني  السوفييتي 
بقمعه لجميع اآلراء املخالفة له داخل الحزب 
وسائل  وضعت  وقــد  السوفييتي.  الشيوعي 
اإلعــالم األميركية، منذ األيــام األولــى لترامب 
فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، ســيــنــاريــوهــات وهــمــيــة 
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي مــحــاكــمــة  وواقــــعــــيــــة تـــعـــّبـــر عــ
تـــرامـــب وعـــزلـــه بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن. ويــراهــن 
خصوم الرئيس على تطورات قريبة في ملف 
االتهامات  توجيه  إثــر  الــروســيــة،  التحقيقات 
مانفورت،  بول  االنتخابية،  مدير حملته  إلى 
مستشار  واعــتــراف  غايتس،  ريكس  وشريكه 
ــي الـــحـــمـــلـــة، جــــورج  ــة فــ ــيـ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
بـــابـــادوبـــولـــس، بـــاالجـــتـــمـــاع مـــع شــخــصــيــات 
ح 

ّ
روسية، والعمل على ترتيب لقاء بني املرش

الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة والــرئــيــس 
الروسي فالديمير بوتني.

إقاالت واستقاالت
ــات  ــم تــشــهــد الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي الـــواليـ لـ
املتحدة في تاريخها الحديث، ظاهرة مشابهة 
ملا شهده البيت األبيض خالل األشهر املاضية 
ــة تــــرامــــب، مـــن إقــــــاالت واســـتـــقـــاالت  ــاسـ مـــن رئـ
وصــــراعــــات عــلــى الــنــفــوذ وحــبــك لــلــمــؤامــرات 
وتسريب ألسرار الدولة. وفي نهاية ديسمبر/ 
كانون األول 2017، ذكر تقرير صادر عن معهد 
واشنطن(،  مقرها  فكرية  )مؤسسة  بروكنجز 
األول  عــامــهــا  تـــرامـــب شــهــدت خـــالل  إدارة  أن 
نــســبــة اســتــقــاالت وانــســحــابــات أعــلــى مـــن أي 
ــــض. وأوضـــــح  ــيـ ــ حـــكـــومـــة جـــــــاءت لــلــبــيــت األبـ
كــبــار املسؤولني  املــائــة مــن  التقرير أن 34 فــي 
فـــي إدارة تــرامــب  اســـتـــقـــالـــوا مـــن مــنــاصــبــهــم 
مــنــذ تــأســيــســهــا قــبــل نــحــو عــــام. وبــاإلضــافــة 
لــكــثــرة االســـتـــقـــاالت واإلقــــــــاالت، وجــــد تــرامــب 
صعوبة في تشكيل حكومته وانتظار موافقة 
الكونغرس على تعيني بعض الوزراء، فخضع 
الختبار جاد في األشهر األولى عندما اضطر 
 لنيل موافقة الكونغرس على 

ً
لالنتظار طويال

تعيني بعض أعضاء إدارته. وزادت النقاشات 
ية بعض 

ّ
املطروحة لدى الرأي العام حول أحق

املرشحني لنيل الحقائب الوزارية، من صعوبة 
افتتح خصوم ترامب  تلك املرحلة. وفــي حني 
ــام  األيـ مــنــذ  االســتــقــاالت  سلسلة  اإلدارة،  فــي 
اإلقالة  أطلقت  الحكم،  مقاليد  لتوليه  األولـــى 
املبكرة ملستشار األمن القومي، الجنرال مايكل 
فلني، بسبب كذبه حول اجتماعات عقدها مع 
الــروس، معركة تصفية حسابات على خلفية 
التحقيقات الروسية. وكانت إقالة مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، مدوية، 
إذ إن توقيتها جاء قبل ساعات من استقبال 
تــرامــب لــوزيــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
الفـــــــروف، فـــي املــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي. وبــحــســب 
املــســتــشــار االســتــراتــيــجــي الــســابــق لــلــرئــيــس، 
»أف بي  ستيف بانون، فإن إقالة ترامب ملدير الـ
الرئيس،  ارتكبه  الــذي  آي« هي الخطأ املميت 
وأسفر عنه تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في 
التدخل الروسي وتعيني روبرت مولر، صديق 

كومي، محققًا خاصًا في التدخل الروسي.
وإذا صـــّح مــا نــقــلــه مــايــكــل وولــــف عــن بــانــون 
ــل بــيــت تــرامــب  ــ ــار وغـــضـــب داخـ ــ فـــي كـــتـــاب »نـ
ــًا بــــني الـــرئـــيـــس  ــــض«، الـــــــذي أثـــــــار حــــربــ ــيــ ــ األبــ
ــابــــق، بـــأن  ــيـــجـــي الــــســ ــراتـ ــتـ ومـــســـتـــشـــاره االسـ
ترامب فوجئ بنتائج انتخابات 2016 وفوزه 
حة 

ّ
مرش كلينتون،  على هيالري  ع 

ّ
املتوق غير 

لم  ترامب  أن  األكيد  فــإن  الديمقراطي،  الحزب 
الرئاسية األولــى.  أن يكمل سنته  ع 

ّ
يكن يتوق

فــيــمــا يـــرى وولــــف أن كــتــابــه ســيــكــون بمثابة 
الضربة القاضية لرئاسة ترامب.

ــيــــركــــي عــلــى  ـــم تــــعــــّود الــــــــرأي الــــعــــام األمــ ــ ورغــ
تــغــريــدات تــرامــب وانــقــالبــاتــه وزالت لــســانــه، 
ــع أن يــأتــي يــــوم يسمع 

ّ
 أنــــه لـــم يــكــن يــتــوق

ّ
إال

فــيــه رئــيــس الـــواليـــات املــتــحــدة يــحــاول إقــنــاع 
الجمهور بأنه ال يعاني من اضطرابات عقلية، 
ه مؤّهل ذهنيًا إلدارة أقوى دولة في العالم. 

ّ
وأن

 
ّ
وقد أجمعت وجهات نظر األميركيني على أن
القلق  على  تبعث  والتي  املشينة  داللته  لذلك 
من الحالة املزرية التي وصلت إليها السياسة 

في أميركا.

عدم تعيين سفراء
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ـــى فـــيـــه تـــــرامـــــب الـ

ّ
مـــلـــف آخــــــر تـــلـــق

االنــتــقــادات فــي عــامــه األول، هــو عـــدم الــقــدرة 
على تعيني السفراء في عدد من عواصم الدول 
إقــالــة  وتعتبر  اآلن.  حــتــى  والحليفة  الــكــبــيــرة 
ترامب للكثير من الدبلوماسيني املعّينني، من 
ــة، بحسب مــراقــبــني للشأن  أســبــاب هــذه األزمــ
األمـــيـــركـــي. وإلـــــى الـــيـــوم ال تــمــتــلــك الـــواليـــات 
الــدول املهمة  املتحدة سفراء لها في عــدد من 
فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، مــثــل األرجــنــتــني، 
أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، بــلــجــيــكــا، مــصــر، األردن، 
قــطــر، الــســعــوديــة، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، جــنــوب 
أفريقيا، الصومال، السودان، السويد وتركيا.

8
سياسة

أيــام على توليه الحكم، أقــال دونــالــد تــرامــب، وزيــرة العدل  بعد نحو عشرة 
الدفاع  تستطيع  لن  أنها  إعالنها  عقب  )الــصــورة(،  ياتيس  سالي  بالوكالة، 
آنـــذاك والــخــاص بحظر دخــول رعايا  الــقــرار املثير للجدل  فــي املحكمة عــن 
سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الواليات املتحدة. وردًا على القرار نفسه، 
أعلن املدير التنفيذي لشركة »أوبر«، ترافيس كاالنيك، استقالته من منصب 

املستشار االقتصادي في البيت األبيض.

قبل أن يمر الشهر األّول على جلوس ترامب في سدة الحكم استقال مايكل 
فلني )الصورة( من منصب مستشار األمن القومي عقب تقديمه معلومات 
كاذبة لنائب الرئيس مايك بنس بشأن مباحثاته مع روسيا. واستقال فلني 
في 13 فبراير/ شباط، بعد مضي 22 يومًا فقط على توليه منصبه، ليحقق 
بذلك »االستقالة األبكر زمنيًا بني املسؤولني البارزين«، ليتم فيما بعد تعيني 

 عنه.
ً
الجنرال هيربرت رايموند ماك ماستر بديال

فــي 21 يــولــيــو/تــمــوز، أعــلــن املــتــحــدث بــاســم الــبــيــت األبــيــض شـــون سبايسر 
لـــ182 يومًا. بعدها، تم فصل  )الصورة( استقالته من منصبه، بعدما شغله 
مدير قسم االتصاالت في البيت األبيض أنطوني سكاراموجي، بعد 10 أيام 
فقط من تعيينه. وفي 28 يوليو، أعلن مدير القلم الخاص في البيت األبيض 
راينس بريبوس تركه ملنصبه. في حني أعلن ستيف بانون، كبير مستشاري 

الرئيس للشؤون االستراتيجية، استقالته في 19 أغسطس/آب.

إقالة وزيرة العدل 
بسبب حظر 

المسلمين

إطاحة فلين 
عقب تقديمه 

معلومات كاذبة

التخلص من 
سبايسر وبريبوس 

وبانون

وعواصف  وانقالبات  تحّوالت  شهدت  التي  المتحدة،  الواليات  رئاسة  ترامب  دونالد  لتولّي  األولى  السنوية  الذكرى  اليوم  تحّل 
سياسية في الداخل والخارج، في وقت ال يُستبعد أن تستمر إدارة ترامب بالسياسة نفسها، ال سيما العنصرية، بانتظار ما ستؤول 

إليه التحقيقات بشأن التدخل الروسي في االنتخابات األميركية

)Getty( أظهر خطاب ترامب االنقسامات العنصرية في المجتمع األميركي

■  34 بالمائة من كبار المسؤولين استقالوا من مناصبهم في ظّل إدارة رئيس 
     عنصري ألحقت سياسته أضرارًا بالغة بالدبلوماسية األميركية

■  تحّوالت وانقالبات وعواصف سياسية في الداخل والخارج، لم تعهد 
     الواليات المتحدة مثيًال لها منذ عقود
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