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البلد جغرافيًا وسياسيًا وقبليًا

23
سياسة

عثمان لحياني

ال توجد دولة تضع مستقبلها 
في سلة القضاء، وتودع أفقها 

القادم بني يدي القدر كما الجزائر. 
يقول جمال ولد عباس، األمني 

العام لحزب الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، 
إن ترشح بوتفليقة لوالية رئاسية 
خامسة أمر »بيد الله«. نعم هكذا 
»بيد الله«، و»بيد الله« هذه أيضًا 

تدار الدولة ومؤسساتها وشؤون 
الناس تسييرًا وتدبيرًا. أفضل ما 

يمكن أن يوصف به وضع الجزائر 
ق 

ّ
الراهن هو »البلد العالق« املعل

على باب قضاء ونافذة قدر. ال 
توجد في الجزائر أي دعامات 

واملؤشرات التي يمكن أن يتأسس 
عليها استقراء لواقع أو استشراف 
ألفق، ذلك أن كل هذا الوضع الراهن 
هو خارج ممكنات التحليل، وغير 
قابل للمطابقة مع علوم السياسة 

وتجارب الحكم والرئاسة في 
العالم، بقدر ما يقترب إلى الفكر 

الصوفي املوغل في الغيبيات. في 
قًا 

ّ
الجزائر كل شيء صار معل

على قصة واحدة، نّية الرئيس 
في الترشح لرئاسيات 2019، 

وقراره االستمرار في الحكم من 
عدمه. يخّمن الجزائريون، شعبًا 
ومحللني، ساسة وأحزابًا أيضًا، 

ويطرحون السؤال نفسه، هل 
يصّر بوتفليقة على مسار يربط 

بني القصر والقبر، أم يمكن أن 
م الحكم لشقيقه، كما فعل 

ّ
يسل

الزعيم الكوبي فيديل كاسترو مع 
شقيقه راوول؟ وإذا لم يحدث هذا 

أو ذاك، من سيكون الخليفة إذًا، وما 
عالقة الجيش والكارتل املالي بما 

سيحدث؟
قبل أسبوع ثار رئيس الحكومة 

أحمد أويحيى في وجه صحافي 
عندما سأل إن كان الظهور 

األخير لبوتفليقة، هو ظهور وداع 
أم إعالن ترشح لالستمرار في 

الحكم. ترفض الحكومة ورئيسها 
تحّمس الصحافيني ملعرفة موقف 

بوتفليقة من الترشح للخامسة، 
لكنها ال تنكر أن الرئيس مريض، 
وأن صحته لم تعد كما كانت قبل 

إبريل/ نيسان 2013، ومع ذلك 
تزيد في لعبة الغموض عندما 

تدفع أعيان املدن إلى إعالن بيانات 
مناشدة الرئيس للترشح لوالية 

خامسة، في مشهد هو أقرب إلى 
مناشدات تونسية للرئيس املخلوع 

زين العابدين بن علي أو مصرية 
للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 

وقبله للمخلوع حسني مبارك.
ليت األمر توقف عند املناشدة، 

لكن رئيس الحزب الحاكم يعلن أنه 
يحمل للرئيس رسائل من 700 
ألف مواطن يطالبونه بالبقاء في 

الحكم، وبصدد صياغة وثيقة 
من ألفي صفحة لتدوين منجزات 

»البوتفليقية« وتبرير صرف 
ألف مليار دوالر خالل الواليات 
الرئاسية األربع منذ عام 1999.

الجزائر العالقة

A A

وائل قنديل

 من حجم موهبة الالعب 
ً
ليس تقليال

محمد صالح وروعة إنجازه، وال 
تسفيهًا من رياضة كرة القدم، 

بوصفها أرحب امليادين التي يمارس 
فيها الناس اختياراتهم الحرة.. لكن 
فوز املصور الصحافي محمود أبو 

زيد )شوكان( بجائزة يونيسكو 
الدولية لحرية الصحافة إنجاز 

أعظم قيمة من حصول صالح على 
جائزة أفضل العب في الدوري 
اإلنكليزي. كالهما خبر مبهج، 
لكن فوز شوكان هو رد اعتبار 

للقيم اإلنسانية وانتصار لإلرادة 
الشعبية في مواجهة سلطة باطشة 

مارست جميع أشكال الضغط 
واالبتزاز لكيال يفوز بجائزة مقدمة 

من الضمير اإلنساني، وخاضعة 
العتبارات املعنى األخالقي األبعد 

عمقًا، أكثر من كونها مكافأة على 
مهارة األداء. فاز شوكان استجابة 

لجهود ومشاعر الباحثني عن الحق 
والخير والجمال في هذا العالم 

املوحش، بينما هو قابع في زنزانة 
مظلمة، يواجه أبشع صنوف التعذيب 

والقهر، من سلطة تبدع في فنون 
سحق الكرامة اإلنسانية وامتهان 
الوجود اإلنساني، وال تتورع عن 

الضغط على املنظمة الدولية، كي ال 
تمنح جائزتها لصحافي كل جريمته 

أنه كان شاهدًا بالكاميرا على 
مجزرة القرن التي ارتكبها النظام 
املصري في ميدان رابعة العدوية 

ضد الرافضني النقالبه الدموي. في 
الحالتني، إنجاز محمد )مو( صالح، 

وانتصار محمود )ما( شوكان، 
كانت سلطة عبد الفتاح السيسي 
حاضرة في املشهد، إذ كانت في 
حالة األول حاشدة كل إمكاناتها 

للقرصنة على اإلنجاز الفردي لالعب 
كرة موهوب، ما كان له أن يسطع 
ويتوهج لوال أنه أفلت من منظومة 

اجتماعية ورياضية فاسدة، وقاتلة 
للموهبة واإلبداع في الداخل، وانتقل 

إلى براح البيئة املساعدة على التطور 
والتألق والنبوغ في الخارج. 

نثر محمد صالح بذور إبداعه 
وتألقه، وحده، فحصد مجده الذاتي، 

لكن السلطة أرادت أن تقاسمه 
الحصاد، قرصنة وإرهابًا، وأدخلت 

على بهجة الجماهير كثيرًا من 
عكارة االستبداد وطغيانه على 

منجز، هو إبداع ذاتي خالص 
لصاحبه، وأسقطت عليه كل 

أمراضها وعقدها السياسية، لتزاحم 
الجماهير في فرحها املستحق 

بواحٍد منهم، يشبههم وينتمي لهم، 
ويلخص أحالمهم البسيطة في 

االنعتاق من بيئة قاتلة لإلبداع. هذا 
االنقضاض السلطوي على منجز 

الالعب هو ما أحدث خدشًا في تلك 
الفرحة الشعبية الخالصة بسفير 

الجماهير إلى العالم، ال مبعوث 
السلطة إلى املنافسة الدولية، األمر 

الذي أوجد نوعًا من الالحماس 
والالمباالة عند قطاع محدود من 
كارهي السلطة، فاندفعوا، بحمق، 

يهيلون التراب على ما حققه الالعب، 
ويذهبون أبعد من ذلك إلى ممارسة 

ابتزاز ممجوج لبهجة الجماهير، 
وتحقير رياضة كرة القدم ذاتها، 

والتي قد تكون الديمقراطية الوحيدة 
التي تمارسها الجماهير في الدول 

املنكوبة بالطغيان. أما في حالة 
الصحافي شوكان، فمبعث الفرحة 

أن جائزته بمثابة انتصار منتزع من 
بني براثن سلطة مسعورة، لم تكتف 

بحبسه ظلمًا وتعذيبه، بل راحت 
تحارب على كل الجبهات كي تمنع 

عنه الفوز املستحق، ثم أصابتها 
لوثة بعد إعالن فوزه، فقررت 
أن تحول بني الجماهير وخبر 

الجائزة، فلم تسمح بنشر خبر 
واحد عن إنجازه، الذي هو انتصار 

لإلنسانية ولقيم الحرية والعدل 
والكرامة اإلنسانية، وفي الوقت ذاته 
هزيمة ملنظومة الظلم والقهر والقمع 
والتغول على حق البشر في املعرفة 

وفي الحياة. غير أنه في املحصلة، 
تبقى جائزة الالعب محمد صالح، 

وانتصار الصحافي األسير محمود 
شوكان، بهجة مستحقة للجماهير، 

ال تعارض بينهما، وال غضاضة 
على اإلطالق في أن تفرح لالثنني، 

معًا، حتى وإن حقق الالعب إنجازه 
وهو يتمتع بكامل حريته، بينما 

الصحافي محروم من الحرية ومن 
التنفس ومن الحياة.

)مو( صالح... 
و)ما( شوكان

مرور
الكرام

غزة: ضوء أخضر سعودي لعباس لزيادة  العقوبات
غزة ـ ضياء خليل

بـــدأت مــامــح االنــهــيــار تظهر شيئًا فشيئًا فــي قــطــاع غــزة، 
السلطة  ذها 

ّ
تنف التي  التضييقات والعقوبات  مع استمرار 

بالقطاع  األخــرى  والقطاعات  موظفيها   
ّ

بحق الفلسطينية 
 عن إغــاق معبر رفــح في وجه 

ً
وتهدد باملزيد منها، فضا

الفلسطينيني، واستمرار الحصار اإلسرائيلي املشّدد الذي 
 

ّ
أوصــل مليوني فلسطيني إلــى مــا هــم عليه الــيــوم، فــي ظل
مامح تفيد بــأن األيــام املقبلة ستكون أكثر قسوة مع نيل 
الرئيس محمود عباس ضوءًا أخضر سعوديًا بفرض املزيد 
من العقوبات على غــزة بحجة أنها ضد »حــمــاس« ال ضد 

فلسطينيي القطاع. 
وجــــوه الــغــزيــني بــاتــت أكــثــر بـــؤســـًا، فـــاألجـــواء الــحــالــيــة مع 
يرافقها من  الحصار وما  العودة وكسر  استمرار مسيرات 
الحرب  مــن  أكــثــر  قّربهم 

ُ
ت متصاعدة،  إسرائيلية  تــهــديــدات 

الـــرابـــعـــة، والـــتـــي تـــحـــاول حــركــة »حـــمـــاس« تــجــنــبــهــا، ألنــهــا 
غياب   

ّ
ظــل فــي  سيما  وال  كلها،  باملقاييس  صعبة  ستكون 

الــقــطــاع، بات  لــغــزة. فــي  الــداعــم  الــعــربــي واإلقليمي  الظهير 
كــل شـــيء غــيــر مــحــســوب، آالف األســـر الفلسطينية ال تجد 

الطعام ومحرومة من املاء والكهرباء، وهي أبسط مقومات 
 هــذه األســر كانت حتى وقت 

ّ
أن الكريمة. واملــفــارقــة  الحياة 

قريب تعيش ظروفًا جيدة بفعل تلقيها رواتب من السلطة 
طع عن 

ُ
الفلسطينية ومساعدات اجتماعية، لكن كل شيء ق

غزة فجأة وبدون إعان رسمي. وحتى رواتب أسر الشهداء 
ــفــت فـــي غــــزة. إذ كــانــت السلطة 

ّ
واألســــــرى والـــجـــرحـــى تــوق

الفلسطينية حتى الشهر املاضي تدفع لهذه األسر ما يسد 
 ظـــروف إنسانية غــايــة فــي الصعوبة، 

ّ
رمــق العيش فــي ظــل

لكنها توقفت عن الدفع، ما استدعى تهديد أسرى القطاع 
في سجون االحتال بخطوات تصعيدية. ولم تدفع السلطة 

والــذيــن  غــزة  فــي  موظفيها  رواتـــب  اآلن  حتى  الفلسطينية 
أحيل اآلالف منهم للتقاعد اإلجباري، إذ جّمدت الدفع الذي 
استمرت بااللتزام به طوال سنوات االنقسام املاضية، بشكل 
ــك بــعــد ثــاثــة أســابــيــع  ــــح، وذلــ ــــدون إعــــان واضـ مــفــاجــئ وبـ
 
ّ
مـــن مــوعــد اســتــحــقــاق الـــرواتـــب املــعــهــود. ويـــبـــدو كــذلــك أن

مخصصات الشؤون االجتماعية التي تدفع لنحو خمسني 
ألف أسرة في غزة تعاني الفقر املدقع، قد توقفت أيضًا، وهي 
صرف كل ثاثة أشهر بمعدل مالي متواضع، 

ُ
التي كانت ت

لــكــنــه كـــان يــســاهــم فــي الـــــدورة االقــتــصــاديــة، وفـــي تخفيف 
عوز األهالي. ولم تنجح مصر في إقناع حركتي »حماس« 
و»فتح« في إعادة االتصاالت املقطوعة بينهما واستكمال 
اشــتــراط عباس  اســتــمــرار  مــع  املتعثرة،  خــطــوات املصالحة 
املعادلة  وانتقلت  كامل.  بشكل  غــزة  تسليم  »حــمــاس«  على 
الفلسطينية من االشتراطات والقوة الناعمة والضغط، إلى 
الخاص  القطاع  أصــدرهــا  تهديدات جدية  مع  العظم،  كسر 
بوقف العملية التجارية املنهارة في القطاع، بعد اتصاالت 
لم تؤِت ثمارها مع الرئاسة الفلسطينية في رام الله. وانتقل 
الحديث حول املصالحة الوطنية من تمكني حكومة »الوفاق 
الــوطــنــي« مــن الــقــيــام بــأعــمــالــهــا فــي غـــزة ودمــــج املــوظــفــني، 

إلـــى اشـــتـــراط التسليم الــكــامــل لــلــقــطــاع. وبــــرزت الــخــافــات 
 غياب أي أفق للحل. 

ّ
اإلعامية بني الطرفني مجددًا في ظل

وتــؤكــد مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« أن عــبــاس أخــذ موافقة 
عربية، وخصوصًا من السعودية في القمة العربية األخيرة 
اتـــه فــي قــطــاع غــــزة، وال ســيــمــا تلك  بــالــظــهــران، عــلــى إجـــراء
العقوبات، بدعوى أنها الوسيلة  املتعلقة بفرض مزيد من 
األخيرة للضغط على »حماس«. وتتحدث حركة »حماس« 
الغربية  الضفة  في  لعناصرها  اعتقاالت  عن  يومي  بشكل 
الفلسطينية، في وقت تخشى  السلطة  أمن  من قبل أجهزة 
ــزة مـــن مــصــيــر مــشــابــه، إذا ما  قـــيـــادات حــركــة »فـــتـــح« فـــي غـ
وتؤكد  التصاعد.  في  السياسي  والــخــاف  الجمود  استمر 
 حــركــة »حــمــاس« اشــتــرطــت لــلــعــودة إلى 

ّ
املــصــادر ذاتــهــا أن

العقوبات على  وقــف  »فــتــح«  مــع حــركــة  املصالحة  مناقشة 
ألــف موظف حكومي،  التي طاولت نحو ستني  قطاع غــزة، 
ولم  والتسليم.  التمكني  وليس  الشراكة  ملصطلح  والــعــودة 
تستجب »فتح« لهذا األمر، وفق مصادر »العربي الجديد«، 
املصرية بجمع  االستخبارات  من  اقتراحًا  كذلك  إذ رفضت 
وفــدهــا الـــذي كــان فــي مــصــر، بــوفــد »حــمــاس« الـــذي كــان في 

التوقيت نفسه في القاهرة األسبوع املاضي.

الرباط ـ حسن األشرف
طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

يصعب تفسير التفاؤل الذي اجتاح 
فـــجـــأة، إال بغياب  الــلــيــبــيــة  الــســاحــة 
ــان طـــبـــرق خــلــيــفــة  ــرملــ قـــائـــد قــــــوات بــ
حفتر عن الواجهة، نتيجة املرض الذي أقعده 
منذ أسبوعني في مستشفاه الباريسي بعدما 
أصابته جلطة دماغية. وكأن املغرب، بما هو 
ممثل للمجتمع الدولي املعني بامللف الليبي، 
قــد الــتــقــط ســريــعــًا اإلشــــارة الســتــعــجــال جمع 
أطراف النزاع طيلة يومني في الرباط، ليخرج 
لكنها غير مسبوقة،  أولية،  بتوافقات  هــؤالء 
على تعديل االتفاق السياسي، املسمى »اتفاق 
الصخيرات« املوقع في اململكة في ديسمبر/ 
إعـــادة  لجهة  خــصــوصــًا   ،2015 األول  كــانــون 
ــة الــلــيــبــيــة وإقـــــــرار  ــرئــــاســ هــيــكــلــة مـــجـــلـــس الــ
الدستور  على  لاستفتاء  الازمة  اإلجـــراءات 
الـــجـــديـــد، قــبــل إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
ورئاسية، مع توافق على تأجيل حسم املادة 
الــثــامــنــة مــن االتــفــاق الــســيــاســي، الــتــي لطاملا 
كانت  كونها  بتعديلها،  حفتر  الــلــواء  تمسك 
تم  الــتــي  العسكرية  الــصــاحــيــات  مــن  تحرمه 
حصرها في حكومة الوفاق واملجلس األعلى 
لــلــدولــة الــلــذيــن رفــض الــتــعــاون معهما، على 
الرغم من مــحــاوالت حتى حلفائه جمعه مع 
رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في مصر 

وفي باريس وفي أبوظبي. 
ولـــم تتغير الـــظـــروف بــني الــيــوم واألمــــس إال 

لجهة غياب حفتر ودخول رموز معسكره في 
تجزم  عديدة  تقارير  أن  بما  خافته،  معركة 
ــى مــســؤولــيــاتــه  ــل إلــ ــودة الـــرجـ ــ بــاســتــحــالــة عـ
على  السيئة،  الصحية  حالته  نتيجة  قريبًا، 
التي حــاول مسؤولون  التطمينات  الرغم من 
فـــرنـــســـيـــون واملـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــأمـــني الـــعـــام 
لـــأمـــم املـــتـــحـــدة غـــســـان ســـامـــة بــثــهــا حـــول 
رئيس  ــى 

ّ
تــول مــن هنا،  الصحية.  حالة حفتر 

البرملان املغربي حبيب العادلي، مهمة دعوة 
أطــراف ليبية وازنــة، سياسية وعسكرية، في 
فــي طبرق  املنعقد  الــبــرملــان  رئــيــس  مقدمتها 
ــيــــس املــجــلــس  ــح، ورئــ ــالــ )شـــــــــرق(، عــقــيــلــة صــ
 
ً
األعــلــى لــلــدولــة الليبي خــالــد املــشــري، فضا

الصراع  في  رئيسية  مناطق  عن  ممثلني  عن 
الليبي مثل مصراتة، عقر دار فصائل الغرب 
ــــاط، حــيــث  ــربـ ــ ــــى الـ ــدن شـــرقـــيـــة عــــديــــدة، إلـ ــ ومــ
ــقــــدوا ســلــســلــة لــــقــــاءات بـــثـــت الـــتـــفـــاؤل فــي  عــ
إمــكــانــيــة أن يــشــهــد املـــوضـــوع الــلــيــبــي خــرقــًا 
العريضة  العناوين  على  االتــفــاق  عبر  مهمًا 
لتعديل اتفاق الصخيرات، وهو ما اختصره 
عــقــيــلــة صـــالـــح، مـــن مــطــار الـــربـــاط ســـا، لــدى 
إن  بالقول  ليبيا،  إلــى  عائدًا  املغرب  مغادرته 
كــانــت »ناجحة  املــشــري  مــع خــالــد  مباحثاته 
ومفيدة ومحفزة على تنزيل التفاهمات بني 
الطرفني على أرض الواقع في ليبيا«، بحسب 
تعبيره في دردشة مع »العربي الجديد« من 

عــلــى أرض املـــطـــار، بــعــدمــا أجــــرى مــبــاحــثــات 
مــع كــل مــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب املــغــربــي، 
حــبــيــب املـــالـــكـــي، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، نــاصــر 
بوريطة ورئيس مجلس املستشارين )الغرفة 

التشريعية الثانية( حكيم بنشماش.
وقـــــال صـــالـــح إنــــه الــتــقــى بـــاملـــشـــري والـــوفـــد 
املــرافــق لــه الـــذي غـــادر بــــدوره الــربــاط مساء 
ــــى أن »الــــصــــراحــــة وســمــت  ــار إلـ ــ ــ ــــس، وأشـ أمــ
الوصول  بضرورة  الطرفني  لعلم  املباحثات 
ــخ دمــــاء  ــ ــلــــول لــــأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة وضــ ــــى حــ إلــ
الـــســـيـــاســـي« )2015(.  ــفــــاق  االتــ فـــي شـــرايـــني 
وأفــادت مصادر مسؤولة من داخــل البرملان 
املغربي، تحدثت إلى »العربي الجديد«، بأن 
إلى  انتهت  بــني صــالــح واملــشــري  املباحثات 
االتـــفـــاق حـــول الــخــطــوط الــعــريــضــة لتعديل 
اتفاق الصخيرات، لكن يبقى االتفاق املؤطر 
الـــرئـــيـــســـي ألي حــــل ســـيـــاســـي تـــوافـــقـــي بــني 
أطراف الخاف الليبي الليبي. وحول فحوى 
االتــفــاقــات الــتــي خــلــص إلــيــهــا الــلــقــاء، أكــدت 
املصادر أن األمر يتعلق باالتفاق على إعادة 
هــيــكــلــة املــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــدولـــة وتــقــلــيــص 
أعضائه إلى 3 أعضاء، هم الرئيس ونائباه، 
ــفـــاق الــصــخــيــرات  ــادة 15 مـــن اتـ ــ وتـــعـــديـــل املــ
بـــشـــأن الــتــعــيــني فـــي املـــنـــاصـــب املـــهـــمـــة، مثل 
ــــزي، وجــــهــــاز املـــخـــابـــرات  ــــركـ مـــديـــر الـــبـــنـــك املـ
العليا وغيرها، ومعظمها  املحكمة  ورئيس 
اليوم منقسمة بني شرق وغــرب. كذلك ترّكز 
في  املاضيني  اليومني  تفاهمات  فــي  الــخــرق 
ــدة جــامــعــة  ــديـ مــــســــارات تــشــكــيــل حــكــومــة جـ

وإصـــــــدار الـــبـــرملـــان قـــانـــون االســـتـــفـــتـــاء على 
 عن 

ً
الــدســتــور خـــال الــســنــة الــجــاريــة، فــضــا

تشكيل لجنتني، واحــدة منبثقة من مجلس 
النواب الليبي واألخــرى من املجلس األعلى 
للدولة، لتنزيل مضامني االتفاق الذي تم في 
االنتخابات  قبل  الــواقــع  أرض  على  الــربــاط 
تجرى  أن  املفترض  والــرئــاســيــة  التشريعية 

في نهاية العام الحالي أو مطلع العام املقبل. 
وطمأن صالح، في حديث مع مجموعة من 
الصحافيني، بأن »التفاؤل صار أكثر هيمنة 
على األجواء في ليبيا، خصوصًا في الظرف 
السياسي واألمني الدقيق«، متوقعًا أن »يتم 
تشكيل حكومة وحــدة وطنية أواخــر السنة 
الحالية في حال تم السير في نفس التوجه 

نحو بناء املستقبل«. وقال صالح: »أتوقع أنه 
بنهاية هذا العام، ستحل املشاكل في ليبيا، 
وتشكل حكومة وحدة وطنية واحدة«. وكان 
الــلــقــاء الــحــاســم فــي الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات 
مــبــدئــيــة بـــني املـــشـــري وصـــالـــح قـــد عــقــد ليل 
ــر نــاصــر  ــوزيــ ــدأ فــــي حـــضـــور الــ ــ ــنــــني، وبــ اإلثــ
بوريطة على مائدة عشاء قبل أن يغادرهما 

ــاء عـــلـــى مــســتــوى  ــقــ ــلــ األخـــــيـــــر، ويـــســـتـــمـــر الــ
تــرددت  الــتــي  املعلومات  الــوفــديــن. وبحسب 
ـــفـــق الــــرجــــان عــلــى مـــغـــادرة 

ّ
ــاء، ات ــقـ ــلـ بــعــد الـ

املـــغـــرب إلــــى لــيــبــيــا ملــواصــلــة االجــتــمــاعــات، 
ومناقشة املقترحات في جلستني برملانيتني 
في طرابلس وطبرق، تعقدان ربما بالتوازي 
األســبــوع املقبل. ونقلت وكــالــة »األنــاضــول« 
عـــن مــصــادرهــا تــأكــيــدهــا أن »هـــنـــاك تــقــاربــًا 
كبيرًا في وجهات النظر بينهما، والقضايا 
ولقاءات  بالكثيرة«.  ليست  بينهما  العالقة 
هي  وصالح  املشري  بني  املاضيني  اليومني 
األولــــى بــني الــرجــلــني، مــنــذ انــتــخــاب املــشــري 

على رأس املجلس بداية الشهر الجاري.
الــدولــة  مــن مجلس  مقربة  مــصــادر  وبحسب 
فــي طــرابــلــس، فـــإن وفـــدًا مــن مــديــنــة مصراتة 
)عقر دار الفصائل املسلحة في الغرب الليبي 
املـــؤيـــدة لــحــكــومــة الـــوفـــاق واملــجــلــس األعــلــى( 
مؤلفًا من أعضاء املدينة في مجلسي النواب 
والــدولــة، التقى، ليل اإلثنني في الرباط، عبد 
الــريــاض،  الـــبـــدري، سفير ليبيا فــي  الــبــاســط 
ــلـــواء خــلــيــفــة حــفــتــر،  واملـــبـــعـــوث الــشــخــصــي لـ
طــالــب خــالــهــا الـــبـــدري بــتــأجــيــل بــحــث املـــادة 
الثامنة من االتفاق السياسي وقضية توحيد 
مــؤســســة الــجــيــش، وهـــو مـــا حــصــل، بحسب 

معلومات »العربي الجديد«.
يذكر أنه في 17 ديسمبر/ كانون األول 2015، 
وقـــع الــفــرقــاء الــلــيــبــيــون اتــفــاقــًا ســيــاســيــًا في 
عنه  تمخض  بــاملــغــرب،  الــصــخــيــرات  منتجع 
ــاق الــوطــنــي،  مــجــلــس رئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـ
ومــجــلــس أعــلــى لــلــدولــة )هــيــئــة اســتــشــاريــة(، 
ــنـــواب،  ــة إلــــى تــمــديــد عـــهـــدة مــجــلــس الـ ــافـ إضـ
بــاعــتــبــاره الــجــســم الــتــشــريــعــي لـــلـــبـــاد. لكن 
ــفــــاق  ــا االتــ ــكـــره رفــــضــ ــعـــسـ خــلــيــفــة حـــفـــتـــر ومـ

بالكامل بسبب املادة الثامنة تحديدًا«.
ــن املـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي،  ــ غــــــاب خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر عـ
فتسارعت وتــيــرة الــلــقــاءات الــتــي خــرج منها 
إلى  الــتــوصــل  باحتمال  مسبوق  غير  تــفــاؤل 
اتفاقات سياسية جديدة من شأنها التخفيف 
مــن حــدة الــحــرب األهلية واالنــقــســام املستمر 

في هذا البلد جغرافيًا وسياسيًا وقبليًا

القاهرة ـ العربي الجديد

اخــتــار الــقــضــاء الــعــســكــري املــصــري العقوبة 
الـــقـــصـــوى بــحــق الـــرئـــيـــس األســـبـــق لــلــجــهــاز 
ــزي لـــلـــمـــحـــاســـبـــات، املـــســـتـــشـــار هــشــام  ــ ــركـ ــ املـ
خمس  ملــدة  بالسجن  عليه  بالحكم  جنينة، 
ــنــــوات، فـــي إطـــــار مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة نشر  ســ
تــقــّدم دفاعه  كــاذبــة، فيما  أخــبــار ومعلومات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــف األجـــهـــزة األمــنــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة 
ّ
تــكــث

املـــصـــريـــة والـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
مـــــراقـــــبـــــة األوضــــــــــــــاع فــــــي لـــيـــبـــيـــا مـــيـــدانـــيـــًا 
لــزيــارة  االســتــعــداد  مــع  بالتزامن  وسياسيًا، 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
القاهرة خال النصف األول من شهر مايو/ 
الــزيــارة  أن تتطرق  املنتظر  املقبل. ومــن  أيــار 
بشكل أساسي إلى األوضــاع الليبية في ظل 
قــوات برملان  لقائد  الصحية  الحالة  غموض 
طبرق الليبي خليفة حفتر املوجود في أحد 
الـــدائـــر بني  والـــصـــراع  بـــاريـــس،  مستشفيات 
الطامحة لخافته، واملباحثات  الشخصيات 
القائمة لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي. 
التنسيق  أن  أمنية مصرية  وكشفت مصادر 
املصري - الفرنسي حول األوضاع في ليبيا 
تـــطـــور بــشــكــل واضـــــح بــعــد زيــــــارة الــرئــيــس 
املصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس في 
على خلفية  املــاضــي،  األول  تشرين  أكتوبر/ 
اتـــفـــاق بـــني الـــطـــرفـــني عــلــى دعــــم حــفــتــر بعد 
املاضي،  الصيف  إيطاليا  وبــني  بينه  األزمـــة 
بــعــدمــا عــمــلــت رومــــا عــلــى تحجيم تــحــركــات 
ــاه ســــــرت، الـــتـــي كــانــت  ــجــ مــلــيــشــيــاتــه فــــي اتــ
ــوقـــت مــلــيــشــيــات  ــك الـ تــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي ذلــ
فائز  الليبية  الوفاق  لرئيس حكومة  موالية 

العسكرية.  املحكمة  أمــام  للحكم  باستئناف 
ومـــن املــقــرر أن تنظر فــي الــطــعــن الـــذي تــقــّدم 
به الدفاع، محكمة تسمى »الجنح املستأنفة 
العسكرية«، كان قد تم استحداثها عام 2014 
بعد صدور الدستور الجديد للباد متضمنًا 
جهة  العسكري  القضاء  اعتبار  على  النص، 
الصادر  الحكم  وسيكون  مستقلة.  قضائية 
مـــن مــحــكــمــة الــجــنــح املــســتــأنــفــة الــعــســكــريــة 
نهائيًا، غير قابل للطعن. واقتيد جنينة فور 
صدور الحكم عليه أمس، إلى السجن الحربي 
لقضاء فترة العقوبة املقررة، باعتباره حكم 
أول درجة واجب النفاذ، ولم يتضمن إمكانية 

دفع كفالة.
ــه الــــرئــــيــــس املــــصــــري  ــ ــالــ ــ جـــنـــيـــنـــة، الـــــــــذي أقــ
منصبه  من   2016 عــام  السيسي  عبدالفتاح 
رئيسًا للجهاز املركزي للمحاسبات، ثم كان 
عضوًا في حملة ترشح الفريق سامي عنان 
الخارج  في  عمدًا  »أذاع  بأنه  هم 

ُ
ات للرئاسة، 

ــاع الــداخــلــيــة  ــ ــ إشــــاعــــات كـــاذبـــة حــــول األوضـ
لــلــبــاد، بــــأن أبــــدى تــصــريــحــات عــلــى مــوقــع 
»هـــاف بــوســت عــربــي« وأذيــعــت على مواقع 
التواصل االجتماعي، تضّمنت بعض األمور 
املــنــســوبــة كـــذبـــًا لــلــقــوات املــســلــحــة وتــتــعــلــق 
الثاني  بفترة ما بعد أحــداث يناير/ كانون 
2011، وكان من شأن ذلك كله إضعاف هيبة 
واتهم  اعتبارها«.  من  والنيل  الدولة  أجهزة 

ــراج. وأضــــافــــت املــــصــــادر أن الــتــنــســيــق  ــ ــسـ ــ الـ
ــاس  ــ ــفـــرنـــســـي يــــهــــدف فــــي األســ املــــصــــري - الـ
لــرصــد وتــتــّبــع حــركــة »الــجــمــاعــات التكفيرية 
ــــدروب الــصــحــراويــة بني  واإلرهـــابـــيـــة« عــبــر الـ
ليبيا ومصر  مــن جــهــة، وبـــني  ليبيا وتــشــاد 
مـــن جــهــة أخــــــرى، وأن هــــذا الــتــنــســيــق أســفــر 
العديد  تدمير  عــن  املاضيني  الشهرين  خــال 
بكثافة من  ستخدم 

ُ
ت كانت  التي  الـــدروب  من 

قــبــل جــمــاعــات صــغــيــرة غــيــر مــركــزيــة تابعة 
لــتــنــظــيــمــي »داعـــــــش« و»الــــقــــاعــــدة« بــالــتــنــقــل 
مــن مــعــســكــرات صــغــيــرة جــنــوب غـــرب ليبيا، 
متمركزة بشكل أساسي في واحــات مأهولة 
بــالــســكــان املــحــلــيــني. كــمــا كــشــف الــتــنــســيــق، 
ــلــــوع مــلــيــشــيــات  ــــن ضــ بـــحـــســـب املــــــصــــــادر، عـ
الليبية  تابعة لبعض املجموعات السياسية 
فــي تسهيل تــهــريــب األســلــحــة مــن الــصــحــراء 
تهريب  وإلــيــهــا، وتسهيل  املــصــريــة  الــغــربــيــة 
املــــخــــدرات بــأنــواعــهــا والـــســـيـــارات املــصــفــحــة 
عبر الــحــدود الــدولــيــة، بــهــدف تحقيق أربــاح 
املـــســـانـــدة  فــــي  تــــتــــورط  أن  مــــن دون  مـــالـــيـــة، 
»املجموعات التكفيرية« أو املشاركة  الفعلية لـ
فــي العمليات اإلرهــابــيــة. وأشــــارت املــصــادر 
القاهرة  بني  االستخباراتي  التعاون  أن  إلــى 
ــًا إرســـــــال مــعــلــومــات  وبــــاريــــس يــشــمــل أيـــضـ
الخاصة  الــتــدريــبــات  مــعــســكــرات  عــن طبيعة 
تهتم  الــذي  األمــر  التكفيرية«،  »التنظيمات  بـ

املــدعــي الــعــام الــعــســكــري، جنينة بــأنــه خرق 
املـــــادة 80/د مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات، والــتــي 
تــديــن كـــل مــصــري »أذاع عــمــدًا فـــي الــخــارج 
أخــبــارًا أو بــيــانــات أو إشــاعــات كــاذبــة حــول 
ــاع الــداخــلــيــة لــلــبــاد وكــــان مـــن شــأن  ــ األوضــ
ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها 
واعـــتـــبـــارهـــا أو بـــاشـــر بـــأيـــة طـــريـــقـــة كــانــت 
نشاطًا من شأنه اإلضرار باملصالح القومية 
أكدت  قد  قضائية،  مصادر  وكانت  للباد«. 
خال  يواجه  جنينة  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
مــحــاكــمــتــه الــعــســكــريــة، خــطــر صـــــدور حكم 
ضـــده بــالــحــبــس مـــدة تــصــل إلـــى 5 ســنــوات، 
وفقًا ألوراق قرار إحالته إلى محكمة الجنح 
العسكري  العام  املدعي  إدارة  من  العسكرية 
الـــتـــي حصلت   2018 لــســنــة   3 الــقــضــيــة  فـــي 
 

ّ
الجديد« على نسخة منها. وغض »العربي 

الطبي  التقرير  عن  النظر  العسكري  املدعي 
الـــذي تــقــّدم بــه محامي أســـرة جنينة والــذي 
وهــو مصاب  بتصريحاته  أدلـــى  بــأنــه  يفيد 
بــأعــراض ما بعد االرتــجــاج نتيجة االعتداء 
عليه من قبل مجهولني، وأنه كان يعاني من 
أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم اإلدراك 
أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي 
معتز ودنان، املحبوس هو اآلخر في قضية 
أخرى، وأن الصحافي هو املسؤول عن نشر 
تــلــك الــتــصــريــحــات مــن دون الــتــحــقــق منها، 

بـــه فــرنــســا بـــاضـــطـــراد، نــظــرًا لـــوجـــود دالئـــل 
املضبوطة  التكفيرية«  »العناصر  تلقي  على 
املعسكرات،  تلك  بعض  فــي  تــدريــبــات  لديها 
األمــــــــر الــــــــذي تـــســـتـــطـــيـــع فــــرنــــســــا مـــــن خــــال 
لكن من  الحديثة رصــده،  التجسس  وسائط 
دون مــعــرفــة طــبــيــعــة مـــا يـــحـــدث داخـــــل تلك 
ُيتاح لأجهزة  الــذي  األمــر  املعسكرات، وهــو 
على  الــقــبــض  فــي  نتيجة توسعها  املــصــريــة 
مئات املصريني العائدين من تلك املعسكرات، 
ســـواء كــانــوا راغــبــني فــي اعـــتـــزال الـــحـــرب، أو 
كــــجــــزء مــــن عـــمـــلـــيـــات مــخــطــطــة الســـتـــهـــداف 
الداخل املصري. وفّسرت مصادر دبلوماسية 
ــطـــور الــتــنــســيــق االســـتـــخـــبـــاراتـــي  مـــصـــريـــة تـ
بــني الــبــلــديــن عــلــى أنـــه »ضــــرورة لــكــل منهما 
ملواكبة تطور األوضــاع امليدانية في ليبيا«، 
إلــى وجــود تنسيق أيضًا بــني مصر  مشيرة 
على  أســاســي  بشكل  يركز  ال  لكنه  وإيطاليا 
بل  التكفيرية«،  »التنظيمات  مــســارات  تتّبع 

وتسجيلها وبثها على لسان جنينة من دون 
إذن شخصي منه. ُيذكر أن النيابة العسكرية 
كـــانـــت قـــد أجـــــرت خــــال الــتــحــقــيــق مــواجــهــة 
بــني جنينة وعــنــان، نفى فيها األخــيــر علمه 
بمعلومات األول، وأكد رغبته في مقاضاته، 
ــراره عــلــى الــبــاغ الــــذي تــقــّدم بــه نجله  ــ وإصــ
سمير ضد جنينة أخيرًا. وعلى هذا األساس، 
قضيتني  لجنينة  العسكرية  النيابة  فتحت 
على  وتــم حبس جنينة  منفصلني؛  بباغني 
الدفاع،  وزارة  املقّدم من  األصلي  الباغ  ذمــة 
وأخلي سبيله صوريًا بكفالة 15 ألف جنيه 
الثاني  الــبــاغ  عــلــى ذمـــة  )نــحــو 850 دوالرًا( 
املقّدم من عنان. ويختلف الحبس عن السجن 
بشكل أساسي في مكان االحتجاز، إذ يمكن 
في  العقوبة  قضاء  بالحبس  املحكوم  املتهم 
 عــن الــســجــن الحربي 

ً
أقــســام الــشــرطــة فــضــا

والسجون العمومية و«الليمانات« املركزية، 
لكن السجن ال يكون إال في سجن عمومي أو 

السجن الحربي، بحسب قرار وزير الدفاع.
ــــدان فيها  ــــى الــتــي ُيـ ــرة األولـ ــذه لــيــســت املــ وهــ
جنينة بإشاعة أخبار كاذبة، إذ سبق وأدين 
بــنــشــر مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر حــقــيــقــيــة عــــن حــجــم 
الفساد في مصر وُحكم عليه بالحبس سنة 
مع وقف التنفيذ، على خلفية تصريحات له 
استغلها السيسي إلقالته من رئاسة الجهاز 

املركزي للمحاسبات عام 2016.

عــصــابــات وأنــشــطــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. 
ولــفــتــت إلــــى أن الـــتـــقـــّدم فـــي مــلــف الــتــنــســيــق 
االســتــخــبــاراتــي يسير بــالــتــوازي مــع تطوير 
الــتــعــاون العسكري وشـــراء مصر مــزيــدًا من 

األسلحة الفرنسية في املستقبل.
وكان نصيب فرنسا من األموال املصرية منذ 
يــورو،  الــرئــاســة 950 مليون  السيسي  تــولــي 
مــقــابــل شــــراء حــامــلــتــي مــروحــيــات مــن طــراز 
تأجير  يتم  أن  حاليًا  واملحتمل  »ميسترال«، 
واحدة منهما على األقل لروسيا، خصوصًا 
امتنعت باريس عن بيعهما ملوسكو  بعدما 
فـــقـــط ألســـبـــاب  يـــــــورو  مـــقـــابـــل 900 مـــلـــيـــون 
باريس  مــن  السيسي  اشــتــرى  كما  سياسية. 
24 طائرة مقاتلة من طراز »رافال« مقابل 5.2 
مليارات يورو في ظل تراجع الطلب العاملي 
عــلــيــهــا. وتــتــجــه مــصــر ملــنــح فــرنــســا 4 عــقــود 
فـــي مــجــال تــولــيــد الــطــاقــة إلنـــشـــاء محطتني 
أخريني  الشمسية ومحطتني  الطاقة  لتوليد 
صــغــيــرتــني لــتــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في 
الــصــعــيــد، وذلـــــك مــقــابــل مــنــحــة فــرنــســيــة ال 
املشاريع  إلنــشــاء  الفني  للدعم  كتمويل  ــرد 

ُ
ت

األربـــعـــة، وتـــدريـــب الــفــنــيــني املــصــريــني، علمًا 
أن املـــشـــاريـــع ســتــضــمــن حـــصـــول الــشــركــتــني 
الـــفـــرنـــســـيـــتـــني عـــلـــى ربــــــح يـــتـــخـــطـــى 60 فــي 
املولدة  الكهرباء  حصيلة  إجمالي  من  املائة 

واملباعة على مدار 25 عامًا.

عقيلة صالح 
عاد إلى ليبيا 

أمس )جالل 
مرشدي/
األناضول(

توقفت كل التحويالت 
المالية من السلطة إلى غزة وليس 

فقط رواتب الموظفين

التنسيق يهدف في 
األساس لرصد حركة 

»الجماعات اإلرهابية«

أصدر القضاء المصري 
حكمًا بالسجن 5 سنوات 

على هشام جنينة، 
في عقوبة سارع الدفاع 

إلى استئنافها 

أقيل جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2016 )العربي الجديد(

غسان  ليبيا،  إلى  الدولي  المبعوث  طرح  الماضي،  أيلول  سبتمبر/  في 
اتفاق  »تعديل  تتضّمن  عمل  خطة  المتحدة  األمــم  في  سالمة، 
الدستور  على  و«استفتاء  للمصالحة«  وطنيًا  و«مؤتمرًا  الصخيرات«، 
آلية  التعديلية،  النقاط  أبرز  وتشمل  ورئاسية«.  برلمانية  انتخابات  وإجراء 
تكوين السلطة التنفيذية في رئاستي مجلس الدولة ومجلس الوزراء، 
بحيث ال يحق ألي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء 

أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه.

اقتراح سالمة لتعديل الصخيرات

يمضي الرئيس محمود عباس )الصورة( في عقد 
اجتماع املجلس الوطني في رام الله نهاية الشهر 

الحالي، رغم مقاطعة ثاني أكبر فصيل في منظمة 
التحرير )الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني(، 
وغياب »حماس« و»الجهاد اإلسالمي«. ورغم 

الحديث عن محاوالت »حماس« لعقد مؤتمر مواز، 
إال أّن معظم الفصائل الفلسطينية ترفض الذهاب 
إلى هذا املؤتمر، ألنه سيعّمق االنقسام السياسي.

طالب العشرات من الفلسطينيني، أمس، القيادة 
والحكومة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات 

عن غزة، ودفع مستحقات الرواتب للموظفني في 
الوظيفة العمومية بشكل فوري، وذلك في وقفة 
احتجاجية دعا إليها حزب الشعب الفلسطيني 

)يسار( وشارك فيها العديد من القيادات والنشطاء، 
أمام مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله، بالتوازي 

مع عقد الجلسة األسبوعية للحكومة.

ال مؤتمر 
موازيًا 

للمجلس 
الوطني

فلسطينيو 
الضفة 

للحكومة: 
دفع الرواتب 

فورًا

SCOOPللحديث تتمة...
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يتصّدر مخيم 
اليرموك جنوبي 
دمشق واجهة 

األحداث اليوم، مع 
الحملة العنيفة 

التي يشنّها النظام 
السوري ومليشيات 

فلسطينية على 
المخيم، والتي 
أدت إلى تدمير 

معظمه، فيما 
تتخطى الحملة 

مجرد السيطرة 
على المخيم، 

إلى تدمير 
»عاصمة الشتات 

الفلسطيني« 
بما يخدم دولة 

االحتالل التي كانت 
تعتبره األخطر 

عليها

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر دبــ
ــاهـــرة أبــلــغــت  ــقـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـ ـــ لـ
استعدادها املشاركة ضمن قوات عربية قد 
تدخل إلــى سورية لحفظ األمــن في مناطق 
الشمال الشرقي املحررة من تنظيم »داعش«، 
وأوضحت أن الرياض كانت »جّست نبض« 
عـــدد مــن الــــدول الــحــلــيــفــة عــربــيــا وإســامــيــا 
مـــن املـــشـــاركـــن فـــي »الــتــحــالــف اإلســـامـــي« 
لــلــمــشــاركــة بـــقـــوات قـــد تــدخــل إلــــى ســوريــة، 

 األمر حصل منذ أشهر عدة.
ّ
الفتة إلى أن

 القاهرة اشترطت 
ّ
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن

الـــتـــي ســتــدخــل إلــى  ــقــــوات  الــ أال يـــكـــون دور 
ــقـــرار،  ــك الـ ــقـــرار عــلــى ذلــ ــتـ ــال االسـ ســـوريـــة حــ
فا على مهمات 

ّ
قتاليا، وأن يكون دورها متوق

حفظ األمن، وليس من ضمن أهدافها خوض 
املسلحة. وحــول  املــعــارضــة  مــعــارك ملواجهة 
املــتــغــّيــرات الــتــي دفــعــت الــســلــطــات فــي مصر 
بخاف  مصرية،  قــوات  بمشاركة  للترحيب 

ــة الــســابــقــة  ــن الــــدعــــوة الـــســـعـــوديـ ــوقــــف مــ املــ
لـــتـــواجـــد قـــــوات مــصــريــة ضــمــن »الــتــحــالــف 
ــقـــوده املــمــلــكــة،  ــذي تـ ــ الـــعـــربـــي« فـــي الــيــمــن الـ
 الــتــقــارب املــصــري 

ّ
أشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن

»األهـــم«، ساهم  الــســعــودي الـــذي وصــفــتــه بــــ
بشكل كبير في املوقف املصري، إضافة لكون 
االتفاق هذه املرة ال يتضّمن قوات قتالية من 
أطــراف أخــرى،  مهامها الحرب بالوكالة عن 
حت املصادر إلى 

ّ
على حّد تعبير املصادر. ومل

ستحصل  وسياسية  اقتصادية  »امــتــيــازات 
عــلــيــهــا الــقــاهــرة حـــال تـــّم الــتــوافــق الــنــهــائــي 
 ذلـــك 

ّ
ــــى أن  إلـ

ً
ــتــــة ــأن تـــلـــك الــــخــــطــــوة«، الفــ بـــشـ

ــــة ونــقــاش   دراسـ
ّ

 مــحــل
ّ

ــل الـــقـــرار املـــصـــري »ظــ
موسع داخل دوائر صناعة القرار العسكرية 
والسياسية، إليجاد صيغة ال توّرط  الجيش 
املـــصـــري فـــي املــســتــنــقــع الـــســـوري، وكـــذلـــك ال 

تثير حفيظة الحلفاء والداعمن«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، عـــادل 
الجبير، أعــرب عن استعداد اململكة إلرسال 
ــة الــتــحــالــف 

ّ
ــة تــحــت مــظــل قـــــوات إلــــى ســـوريـ

خذ قراٌر 
ُ
الذي تقوده الواليات املتحدة، إذا ات

الجبير في تصريحات  بتوسيعه. وأوضــح 
سابقة خال مؤتمر صحافي مع 

ــدة، أنــطــونــيــو  ــحــ ــتــ األمـــــــن الــــعــــام لــــأمــــم املــ
غوتيريس، أن باده اقترحت تلك الفكرة من 
السابق  األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  على  قبل 
ــا. وقــــال: »مـــا زلــنــا نــنــاقــش مع  بــــاراك أوبـــامـ
الــواليــات املتحدة منذ بداية هــذا العام هذا 
االقـــتـــراح، وكــنــا قــد قــدمــنــاه مــن قــبــل إلدارة 
 
ّ
ــا«. ولـــفـــت الــجــبــيــر إلــــى أن ــ ــامـ ــ الـــرئـــيـــس أوبـ
ق 

ّ
ــزال جـــاريـــة فـــي مـــا يتعل املــنــاقــشــات »ال تــ

ــقـــوات الــتــي يــجــب أن تــوجــد في  بــنــوعــيــة الـ
شــرق ســوريــة، ومــن أيــن ستأتي«، موضحا 
 االقتراح ليس جديدًا، وأن بــاده »قّدمت 

ّ
أن

أيـــضـــا مــقــتــرحــات مـــن بــعــض أعـــضـــاء دول 
التحالف اإلسامي ملكافحة اإلرهاب، السنة 
املاضية، إلدارة أوباما. لكن اإلدارة لم تتخذ 
إجــراء إزاء االقتراح«. وأكد الجبير أن باده 
»تــحــافــظ دائــمــا عــلــى الـــوفـــاء بحصتها من 
املـــســـاهـــمـــات املـــالـــيـــة، وتــتــحــّمــل املــســؤولــيــة 

والعبء«.
وكانت تقارير أميركية قد أفــادت بأن إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب طلبت من 
 محل 

ّ
حــلــفــائــهــا الـــعـــرب إرســـــال قــــوات تــحــل

فــي ســوريــة، لتساعد في  الــقــوات األميركية 
اســتــقــرار مناطق شــمــال شــرقــي الــبــاد بعد 
التقارير،  هزيمة تنظيم »داعــش«. وبحسب 
 جون بولتون، مستشار ترامب الجديد 

ّ
فإن

لأمن القومي، طلب في الفترة األخيرة من 
مسؤول مصري بحث إمكانية مشاركة مصر 

في هذه االقتراح. وسبق نقلت وسائل إعام 
 - الــســوري  التحالف  على  محسوبة  عربية 
 الثاني عشر من نوفمبر 

ّ
اإليراني وقتها، أن

2016، شهد وصول 18 طيارًا حربيا مصريا 
لقاعدة حماه الجوية. وقالت إنه ليس مؤكدًا 
أن الطيارين املصرين قد بدأوا املشاركة أم 
ال في العمليات الجوية، لكن انضمامهم إلى 
الطيارين  واخــتــيــار  حــمــاة،  قــاعــدة  عمليات 
الحوامات املصرية، يعكس  من بن تشكيل 
قــــرارًا مــصــريــا ســوريــا بــتــســريــع دمـــج الــقــوة 
املصرية، ألن الجيش املصري ال يزال يملك، 
برغم »أمركة« أسلحته الجوية الواسعة في 
الثمانينيات، أسرابا من 60 مروحية روسية 
 من الخمسن 

َّ
من طراز »مي 8«، فيما لم يتبق

مروحية سورية من الطراز ذاته، بعد خمسة 
أعوام من القتال، إال النصف تقريبا.

عبسي سميسم

السوري حملتها على  النظام  قــوات  تواصل 
مخيم اليرموك لاجئن الفلسطينين جنوب 
مــديــنــة دمــشــق، بعمليات قــصــف تــهــدف إلــى 
صّعد فيه 

ُ
هدم املخيم بشكل كامل، في وقت ت

للقبول  الشمالي  حمص  ريــف  على  الضغط 
ــفــــاوضــــات تــرعــاهــا  بــــشــــروط تـــســـويـــة فــــي مــ
روســيــا. ويــبــدو أن قـــوات الــنــظــام تعمل على 
التفكير  قبل  اليرموك جغرافيا،  إنهاء مخيم 
باقتحامه والسيطرة عليه، ألهداف أبعد من 
تمتلك  التي  املنطقة  على  امليدانية  السيطرة 
قــــوات الــنــظــام كــل مــقــّومــات تحقيقها خــال 

فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، ولــكــنــهــا تــؤثــر الــبــقــاء 
إلــى حــن تدمير  الكثيف  القصف  على حالة 
التابع  الجو  املخيم. فقد قصف ســاح  كامل 
للنظام يوم أمس الثاثاء بأكثر من عشرين 
غارة مواقع متفرقة في اليرموك موقعا قتلى 
وجـــرحـــى بــيــنــهــم مـــدنـــيـــون، وفــــق مـــا أفــــادت 

مصادر من جنوب دمشق.
وأكــــد الــنــاشــط اإلعـــامـــي فــي جــنــوب دمشق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــقـــاضـــي، لــــ مــــــروان الـ
القصف تزامن مع محاوالت تقّدم من النظام 
عـــلـــى حــــســــاب عـــنـــاصـــر »داعـــــــــش« و»جـــبـــهـــة 
ــرة« فـــي مـــحـــاور شـــــارع الـــثـــاثـــن في  ــنـــصـ الـ
الـــيـــرمـــوك، ومــنــطــقــة الـــجـــورة فـــي حـــي الــقــدم، 
وأطــراف حي الحجر األســود من جهة بردى 
ــل بــــن حــــي الـــحـــجـــر األســـــــود وبـــلـــدة  ــفـــاصـ الـ
التضامن.  السبينة، وشــارع دعبول في حي 
ــــوات الــنــظــام تــكــّبــدت خــســائــر  وأوضـــــح أن قـ
تمّكن  كما  االقتحام،  بشرية خال محاوالت 
النظام في  »داعـــش« مــن اعتقال عناصر مــن 

محاور مخيم اليرموك والتضامن.
وقالت مصادر حقوقية، إن القصف العنيف 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ عــلــى مــخــيــم الـــيـــرمـــوك خــــال األيــ
املاضية، أدى إلى سقوط عشرات القتلى من 
النظام، باإلضافة  مسلحي »داعــش« وقــوات 
إلى أن الحملة العسكرية املستمرة منذ يوم 
ــاٍر كــبــيــر في  ــ الــخــمــيــس املـــاضـــي أدت إلـــى دمـ
أجل  مــن  العمل  ذكــرت مجموعة  كما  املخيم. 
فــلــســطــيــنــيــي ســـوريـــة، أن الـــطـــيـــران الــحــربــي 
 أول مـــن أمـــس اإلثـــنـــن فــقــط، نــحــو 160 

ّ
شـــن

غارة على األقــل، استهدفت اليرموك وأحياء 
التضامن والــقــدم والــحــجــر األســــود، يضاف 
ـــخـــدمـــت فــيــهــا الــبــرامــيــل 

ُ
لـــهـــا 35 غــــــارة اســـت

املتفجرة و42 صاروخ أرض-أرض.
وفـــــي جــــنــــوب دمــــشــــق أيــــضــــا، عــــقــــدت لــجــنــة 

اجتماعا  املعارضة  لفصائل  تابعة  عسكرية 
مع وفــد للنظام وروسيا في بلدة يلدا، وتم 
خـــالـــه بــحــث وقــــف عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي 
آلية  النظام، وبحث  قــوات  البلدة من  تطاول 
على جبهات  تحدث  التي  الــخــروقــات  ضبط 
ــة. وبــحــســب مـــصـــادر مـــن املــنــطــقــة،  ــعـــارضـ املـ
تتضمن  ورقــة  العسكرية  اللجنة  قّدمت  فقد 
ــلـــخـــارجـــن مــــن أجـــل  ــانـــات لـــلـــبـــلـــدات ولـ ــمـ ضـ
دراستها من قبل وفد النظام والــروس، وتم 
األربــعــاء موعدًا لجلسة أخرى  اليوم  تحديد 
للوصول إلى اتفاق سياسي شامل للمنطقة. 
ــفـــاوضـــات فـــي املــنــطــقــة لتهجير  ـــجـــرى املـ

ُ
وت

األهــالــي ومقاتلي املــعــارضــة الــرافــضــن عقد 
تـــســـويـــة ومـــصـــالـــحـــة مــــع الـــنـــظـــام، فــــي وقـــت 
وصلت فيه القافلة الثالثة من مهجري بلدات 
في  والرحيبة  والناصرية  والعطنة  جــيــرود 
الــقــلــمــون الــشــرقــي شــمــال ريـــف دمـــشـــق، إلــى 
الدفعة  حــلــب. وحملت  شــمــال  الــبــاب  منطقة 
مقاتلي املعارضة املسلحة وعائاتهم وعددًا 
من األهالي الرافضن عقَد تسوية ومصالحة 
مع النظام، فيما تستمر عملية التهجير في 
املــنــطــقــة حــتــى إخــــــراج جــمــيــع الـــراغـــبـــن في 
أن  الروسية  الــدفــاع  الــخــروج. وأعلنت وزارة 
العدد اإلجمالي للمسلحن وأفراد عائاتهم، 
الــــذيــــن تــــم إخـــراجـــهـــم مــــن مــنــطــقــة الــقــلــمــون 

الـــشـــرقـــي مــنــذ 20 إبــــريــــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
بلغ 3922 شخصا. وبهذا، تكون كافة بلدات 
الشرقي، قد باتت خالية من  القلمون  ومــدن 
أي وجود للمعارضة السورية، للمرة األولى 

منذ ست سنوات.
وفـــي وســـط الـــبـــاد، واصــــل طـــيـــران الــنــظــام 
الــشــمــالــي، بهدف  ريــف حمص  قصفه على 
ــلـــى لـــجـــنـــة الــــتــــفــــاوض املــمــثــلــة  ــغـــط عـ الـــضـ
مناطق  الــجــوي  القصف  وطـــاول  للمنطقة، 
في قرى سليم والحمرات وعزالدين. ويأتي 
هذا التصعيد العسكري في مناطق سيطرة 
املــعــارضــة فــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، بعد 
تــفــاوض، بن ممثلن عن  فشل عقد جلسة 
ريــفــي حــمــص الــشــمــالــي وحـــمـــاة الــجــنــوبــي 
من جهة، مع ضباٍط روس من جهة أخرى، 
إذ رفــضــت »هــيــئــة الــتــفــاوض« عــن مناطق 
الضباط  لطلب  الخضوع  األحــد،  املعارضة 
الــذي كان  االجتماع  الـــروس، بتغيير مكان 
ــدار الــكــبــيــرة، قــبــل أن  ــ ــقـــررًا قــــرب مــعــبــر الــ مـ
يغّير الضباط الروس مكان عقد االجتماع، 
في  للنظام  خاضعة  مناطق  إلــى  وينقلوه 
حــمــص. وقـــال الــنــاشــط وســيــم ســعــد الــديــن 
»العربي الجديد«، إن النظام يضغط على  لـ
بالشروط  القبول  بهدف  املفاوضات  لجنة 
التي يضعها خال التفاوض، ويسعى إلى 
مــكــاســب مــن شــأنــهــا أن تـــؤدي إلـــى تهجير 
ــن املـــنـــطـــقـــة. وقـــصـــفـــت طـــائـــرات  ــــي مــ ــالـ ــ األهـ
الصخر  وقرية  كفرزيتا  في  مناطق  النظام 
الشمالي.  حماة  ريــف  في  الجيسات  وقرية 
وإلـــى شــمــال الــبــاد، دارت اشــتــبــاكــات على 
محور خلصة في ريف حلب الجنوبي، بن 
»هيئة تحرير الشام« واملعارضة من جهة، 
وقــوات النظام من جهة أخــرى، أسفرت عن 

خسائر بشرية.

45
سياسة

مصر مستعّدة للمشاركة بقوات في سورية... بال قتالقوات األسد تدك »عاصمة الشتات«... وتضغط على ريف حمص

 فــي املــخــيــم ســـوى ثــاثــة آالف مــدنــي، 
َ

لــم يــبــق
مــن بــن قــرابــة املــلــيــون، ربــعــهــم مــن الاجئن 
ــنـــن من  الــفــلــســطــيــنــيــن، والــبــقــيــة مـــن املـــواطـ
ــة. وتـــوضـــح  ــ ــــوريـ ــــسـ مـــخـــتـــلـــف املــــحــــافــــظــــات الـ
 

ّ
الــجــديــد« أن جــل »الــعــربــي  لـــ مــصــادر محلية 
كبار  »هــم من  املخيم  في  املوجودين  املدنين 
السوء  بالغة  الــســن«، يعيشون ضمن ظــروف 

سورية. يقع املخيم في جنوبي دمشق، وهو 
أقيم في بداية الثمانينيات من القرن املاضي، 
إلـــى ســوريــة بعد  وضـــم الجــئــن فلسطينين 
النكبة في عام 1948، ولكن سرعان ما تحّول 
الفلسطيني،  للشتات  حقيقية  عــاصــمــة  إلـــى 
الـــنـــابـــض« للقضية  »الــقــلــب  بــمــثــابــة  ــان  كــ إذ 
أنــه  إلـــى  تــقــديــرات عـــدة  الفلسطينية. وتــشــيــر 
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بــســبــب الــقــصــف املــكــثــف، مــشــيــرة إلـــى أنـــه لم 
تــرد أنباء مؤكدة عن عــدد القتلى واملصابن 
بــســبــب صــعــوبــة الـــتـــواصـــل مـــع املــحــاصــريــن 
داخــــل املــخــيــم. وتــكــشــف املـــصـــادر نــفــســهــا أن 
فصائل فلسطينية تصفها بأنها »حفنة من 
العماء واملأجورين للنظام السوري«، تقاتل 
مع قوات النظام في املعارك الدائرة في مخيم 

العامة«  »القيادة  مليشيات  أبرزها  اليرموك، 
مليشيات  إلــى  إضــافــة  جبريل،  أحمد  بقيادة 
االنتفاضة«، و»فلسطن حــرة«، و»لــواء  »فتح 
القدس«، في مقابل استبعاد »جيش التحرير« 
عن املعارك »خشية حدوث انشقاقات فيه على 

ما يبدو«، وفق املصادر.
أمــــا عـــن أهــــــداف اســـتـــهـــداف املـــخـــيـــم، فــيــشــرح 

السوري  الفلسطيني  »التجّمع  لـ العام  األمن 
السورية،  للمعارضة  التابع  )مصير(  الحر« 
أيــمــن أبـــو هــاشــم، أن »لــــدى الــنــظــام الــســوري 
الــيــرمــوك«،  مخيم  على  كبيرًا  تاريخيا  حــقــدًا 
مضيفا في حديث مع »العربي الجديد«: »كان 
ملخيم اليرموك دور في فضح الدور الذي قام 
السبعينيات  منتصف  فــي  األســـد  حــافــظ  بــه 
ــى لــبــنــان لـــضـــرب الــحــركــتــن  ــه إلــ ــولـ ـــان دخـ إبــ
وعندما  والفلسطينية،  اللبنانية  الوطنيتن 
الفلسطينين  ضد  الزعتر  تل  مجزرة  ارتكب 
في لبنان في عام 1976«. ويضيف أبو هاشم: 
»كان مخيم اليرموك يرفع صوته ضد جرائم 
األسد األب في لبنان، وتعرض أبناؤه في تلك 
النظام  أجــهــزة  مــن قبل  إلــى ماحقات  الفترة 

األمنية«.
يشير أبــو هــاشــم إلــى أنــه أثــنــاء الــخــاف بن 
وبــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  قـــيـــادة 
حافظ األســد، كان املخيم واضحا في تأييده 
وانحيازه لقيادة املنظمة، ودافع عن موقفها 
في وقوفها أمام محاولة األسد الهيمنة على 
اليرموك  أن  إلــى  ويلفت  الفلسطيني.  الــقــرار 
ــان فـــي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات أحــد  كــ
أهم املــاذات للمعارضن السورين، مضيفا: 
»كان املخيم حاضنة للمعارضن، إذ كان أهل 
املــخــيــم يــحــمــونــهــم، ويــؤمــنــون لــهــم املــســاعــدة 

املمكنة، وهذا أمر كان يزعج النظام«.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أن مــخــيــم  ــط  ــاشــ ــنــ الــ ويـــــؤكـــــد 
الــيــرمــوك وقـــف إلـــى جــانــب الــشــعــب الــســوري 
ــام 2011، مضيفا:  الــنــظــام عـ ثــورتــه ضــد  فــي 
»فتح أهالي املخيم بيوتهم أمام النازحن من 
النازحن  املــجــاورة، وبلغ عــدد  املناطق  أبناء 
إلى املخيم في عام 2012 نحو نصف مليون 
جاؤوا من ريف دمشق، ومن مدينة حمص«. 
ويوضح أن النظام تنّبه في بداية الثورة إلى 
أهمية املخيم »فقام بخلق ما ُيسّمى باللجان 
املخيم، ماحقة  أهــل  لقمع  حة 

ّ
املسل الشعبية 

داخــلــه«،  والفلسطينين  السورين  النشطاء 
التابعة  مضيفا: »ظهرت مليشيات الشبيحة 
أحمد جبريل،  يتزعمها  التي  العامة  للقيادة 
إلـــى دخــول  ومليشيات أخــــرى، وهـــو مــا أدى 
الجيش الــســوري الحر فــي أواخـــر عــام 2012، 
لحماية املدنين في املخيم، فيما اتخذ النظام 
مــن دخــــول الــجــيــش الــحــر إلـــى املــخــيــم ذريــعــة 
لحصاره وقصفه طيلة سنوات، قبل أن يدخل 
تنظيم »داعش« إلى املخيم في إبريل/نيسان 
الــنــظــام لتدمير  لـــدى  آخـــر  فــكــان سببا   ،2015

املخيم بشكل كامل«.
أما عن تدمير املخيم اليوم، فيرى أبو هاشم 
فيه رسالة واضحة من نظام األسد إلسرائيل 
أقـــوم بتخليصك مــن عاصمة  فــحــواهــا »أنـــي 
الشتات الفلسطيني«، إذ »كان مخيم اليرموك 
ُيعتبر األخطر من ِقبل إسرائيل، وهدد أرئيل 
إبـــان غـــزوه لبنان،  شـــارون املخيم عــام 1982 
بــقــولــه: »لـــك يـــوم يــا مــخــيــم الـــيـــرمـــوك«، وذلــك 
بــســبــب وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن شــبــاب مخيم 
الــيــرمــوك يــواجــهــون الجيش اإلســرائــيــلــي في 
تدمير  »عبر  بأنه  أبــو هاشم  لبنان«. ويختم 
اليرموك يكون األسد »الخادم األمن«  مخيم 
بتصفية  هدفها  وتحقيق  إسرائيل،  ملصالح 
قضية الاجئن من خال إزالة مخيم اليرموك 
واملخيمات الفلسطينية األخرى في سورية«.

ــــعـــــمـــــل مـــــــن أجـــــل  وأحـــــــصـــــــت »مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـ
فلسطينيا   3521 مقتل  ســوريــة«  فلسطينيي 
منذ انـــدالع الــثــورة السورية فــي مـــارس/آذار 
داخـــل   2017 يــونــيــو/حــزيــران  ولــغــايــة   2011
الحصار  أو  القتالية  األعمال  نتيجة  سورية، 
أو الـــتـــعـــذيـــب حـــتـــى املــــــوت داخــــــل الــســجــون 
ــة عــلــى دروب  ــارج ســـوريـ ــ واملـــعـــتـــقـــات، أو خـ
الهجرة، أو دول الشتات الجديد، مشيرة إلى 
أن العدد الحقيقي للضحايا ربما يكون أكثر. 
ــــل املــخــيــمــات  وأشــــــارت إلــــى مــقــتــل 1868 داخـ
والتجّمعات الفلسطينية، موضحة أن مخيم 

اليرموك »تصّدر قائمة الضحايا«.

تقريرمتابعة

بات القلمون الشرقي 
خاليًا من أي وجود 

للمعارضة بعد تهجيرها

لماذا يدّمر األسد مخيم اليرموك؟

كان عدد الالجئين الفلسطينيين في سورية يبلغ عام 2011 أكثر من 600 
ألف، وفق وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
»أونروا«، موزعين في عموم سورية. وتؤكد مصادر مطلعة أن نحو 
أن ما  إلى  األزمة، مشيرة  البالد على مدى سنوات  باتوا خارج  نصفهم 
بين 100 إلى 120 ألفًا باتوا في بلدان أوروبية، خصوصًا ألمانيا والسويد، 
إذ شهد عام 2015 أكبر موجة لجوء من سورية إلى أوروبا عبر قوارب 

الموت في البحر المتوسط.

نصف فلسطينيي سورية خارجها

إضاءة

محمد أمين

ــقـــوط مــخــيــم الـــيـــرمـــوك  يـــتـــعـــدى سـ
الــــذي يــســتــهــدفــه الــنــظــام الــســوري 
بــحــمــلــة عــســكــريــة عــنــيــفــة، مــجــرد 
السيطرة عليه وطرد تنظيم »داعش« و»جبهة 
ــه، فـــاملـــخـــيـــم الـــــواقـــــع جــنــوبــي  ــنــ الــــنــــصــــرة« مــ
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق والـــــذي ُيــوصــف 
»عاصمة الشتات الفلسطيني«، ُيشّكل جزءًا  بـ
الفلسطينين،  والـــتـــاريـــخ  الـــذاكـــرة  مـــن  مــهــمــا 
ــزًا لــقــضــيــة الـــاجـــئـــن الــتــي  ــ ــان رمــ ــ ولـــطـــاملـــا كـ

يستهدف االحتال اإلسرائيلي تصفيتها.
وتصّدر مخيم اليرموك لاجئن الفلسطينين 
واجهة الحدث السوري في الفترة األخيرة، مع 
فلسطينية  ومليشيات  الــنــظــام  قـــوات  إمــعــان 
تابعة لها في تدمير هذا املخيم الذي يسيطر 
ــــش« عــلــى جـــزء كــبــيــر مــنــه، فيما  تنظيم »داعـ
تــســيــطــر »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« عـــلـــى جـــيـــب فــي 
آالف  أن  مــصــادر محلية  تؤكد  بينما  شماله، 
املــدنــيــن داخــلــه يــواجــهــون املـــوت فــي ظــروف 
الكارثة اإلنسانية.  السوء تصل حــدود  بالغة 
ولم تتوقف عمليات القصف الجوي واملدفعي 
املاضي من  الخميس  يــوم  اليرموك منذ  على 
فلسطينية  ومــلــيــشــيــات  الـــنـــظـــام  قـــــوات  ِقـــبـــل 
تساندها، ما أدى إلى تدمير نحو 90 في املائة 
مـــن أبــنــيــتــه وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، تــصــف ما 
»الكارثة«، محذرة من أن استمرار  يجري فيه بـ
القصف أليــام أخــرى يعني تحّول املخيم إلى 
ــى أن هــنــاك  ــامـــل. وتــلــفــت املــــصــــادر إلــ ــار كـ ــ دمـ
ــــوا تحت  عـــشـــرات الــقــتــلــى مـــن املــدنــيــن مـــا زالـ
األنــقــاض، وأنــه تم تدمير مستشفى فلسطن 
بصورة كاملة، وهو املستشفى الوحيد الذي 
كان يقّدم الخدمات الطبية الطارئة إلى أهالي 

املخيم.
الــســوري  للنظام  فلسطيني  مــعــارض  ويــقــول 
إن تــدمــيــر املــخــيــم يعني إلــغــاء جـــزء مــهــم من 
النظام  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  الفلسطينية،  الـــذاكـــرة 
هدفها  ويحقق  اإلسرائيلية،  املصالح  يخدم 
بتصفية قضية الاجئن من خال إزالة مخيم 
اليرموك، واملخيمات الفلسطينية األخرى في 

ال تـــوحـــي الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة حـــول 
يمكن  إيجابية  بأجواء  السوري  الصراع 
أن تدفع الحل السياسي، في ظل استمرار 
مساعي النظام السوري وروسيا للحسم 
عبر العمليات العسكرية، وتحقيق تقّدم 
تـــقـــّرب  لــــن  ــــي مـــكـــاســـب  عـــلـــى األرض، وهـ
الــبــاد مــن الــســام، وفــق املبعوث األممي 
إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، الذي 
حــــذر مـــن أن إدلــــب هـــي الــتــحــدي الكبير 
املـــقـــبـــل. فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، كـــانـــت روســيــا 
ترى أن الواليات املتحدة ال تريد مغادرة 
ــــي الــســوريــة، فــي وقـــت كــانــت فيه  األراضـ
بروكسل تشهد مؤتمرًا للجهات املانحة 
ــم مـــــســـــاعـــــدات ملـــايـــن  ــديــ ــقــ ــلــــى أمـــــــل تــ عــ
الاجئن السورين داخل وخارج الباد.

املكاسب  أن  أمــس  ميستورا  دي  واعــتــبــر 
الــتــي حققها الــنــظــام الــســوري وحــلــفــاؤه 
فــي األيـــام واألســابــيــع األخــيــرة، »لــم تؤد 
إلــى حــل سياسي ولــم تجلب أي تغيير، 
ما حدث هو العكس«، محذرًا من خطورة 
الـــوضـــع فـــي إدلـــــب. دي مــيــســتــورا، وفــي 
السياسة  مــســؤولــة  مــع  صحافي  مؤتمر 
الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا 
موغيريني، خال مؤتمر دولي للمانحن 
ينظمه االتحاد في بروكسل أمس واليوم 
األربعاء، حذر من أن محافظة إدلب يمكن 
أن تصبح أحــدث منطقة أزمــة في الباد. 
وقال دي ميستورا إن »إدلب هي التحدي 
يــكــون مؤتمر  الــجــديــد«. وأمـــل أن  الكبير 
املــانــحــن »فـــرصـــة أيـــضـــا لــلــتــأكــد مـــن أال 
الــجــديــدة، أو الغوطة  تصبح إدلــب حلب 
مختلفة  األبــعــاد  ألن  الــجــديــدة،  الشرقية 
الجديد مع  الكبير  التحدي  تماما، وهــي 
2,5 مــلــيــون شــخــص«. مــن جهتها، دعــت 
إلــى  موغيريني روســيــا وإيــــران وتــركــيــا 
بــــذل املـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلــى 
وقـــف إلطــــاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــة. وقــالــت 
هي  الرئيسية  »الــرســالــة  إن  موغيريني 
أن سورية ليست رقعة شطرنج، وليست 
في  أمــس  وانــطــلــق  جيوسياسية«.  لعبة 

املــانــحــة على  بــروكــســل مــؤتــمــر للهيئات 
ــل تــقــديــم مـــســـاعـــدات لــخــمــســة مــايــن  أمــ
الجــئ ســـوري يقيمون فــي دول مــجــاورة 
و6,1 ماين نازح داخل الباد. وأوضح 
دبـــلـــومـــاســـيـــون أوروبـــــيـــــون أن »مــجــمــل 
وعود الهبات بلغ 5,6 مليارات يورو في 
أفــضــل في  نتيجة  ونــأمــل تحقيق   ،2017
»لكننا  الــدبــلــومــاســيــون  وتـــابـــع   .»2018

ناحظ بعض الفتور«.
ــان وزراء خــارجــيــة  ــك بــعــدمــا كــ يـــأتـــي ذلــ
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
دانـــوا روســيــا بسبب مــا قــالــوا إنــه »نمط 
ــر املـــــســـــؤول واملــــزعــــزع  ــيـ مــــن الــــســــلــــوك غـ
ــا إلـــــى املـــســـاعـــدة  ــ ــــوهـ ــقــــرار«، ودعـ ــتــ لــــاســ
فــي حــل الــصــراع فــي ســوريــة، وذلـــك بعد 
اجتماع لهم في كندا. ودعا القائم بأعمال 
وزير الخارجية األميركي جون سوليفان، 
موسكو إلى الكف عن وضع عراقيل أمام 
السام في سورية وإلى القيام بدور في 
الــدائــرة منذ سبع سنوات.  الحرب  إنهاء 
أما وزير الخارجية األملاني هايكو ماس 
ــه لن  فــذكــر أن االجــتــمــاع أكـــد »مـــجـــددًا أنـ
يكون هناك حل سياسي في سورية من 

دون روسيا«.
مــقــابــل ذلــــك، كــانــت روســـيـــا تــرفــع سقف 
ــر خــارجــيــتــهــا  ــ خـــطـــابـــهـــا، إذ اعـــتـــبـــر وزيــ
ســيــرغــي الفـــــروف أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
ليست لــديــهــا نــّيــة ملـــغـــادرة ســوريــة على 
الرغم من قولها إن لديها خططا في هذا 
اإلطــار. وأعلن الفــروف للصحافين بعد 
منظمة  خــارجــيــة  وزراء  مــجــلــس  جــلــســة 
أن موسكو  للتعاون في بكن،  شنغهاي 
قلقة من تصريحات الدول الغربية بأنها 
ليست جاهزة لتقديم املساعدة للمناطق 
النظام.  الــواقــعــة تحت سيطرة  الــســوريــة 
مــن جهته، ادعـــى وزيـــر الــدفــاع الــروســي، 
ســيــرغــي شــويــغــو، بــأنــه »تـــم فــي ســوريــة 
خلق كــل الــظــروف الــضــروريــة الستعادة 

وحدة الباد«.
)فرانس برس، رويترز(

مخاوف دولية على 
مصير إدلب

تشير تقديرات إلى أنه 
لم يبَق في المخيم سوى 

ثالثة آالف مدني

أبو هاشم: عبر تدمير 
اليرموك يكون األسد 

الخادم األمين إلسرائيل

كشفت مصادر مصرية 
عن استعداد القاهرة 

للمشاركة بإرسال قوات 
عربية إلى شمال شرقي 
سورية، شرط أن تقتصر 

مهمتها على حفظ 
األمن وعدم التدخل بأي 

أعمال قتالية

يستمر النظام السوري 
بقصفه على مخيم 

اليرموك، بهدف تدميره، 
في وقت يواصل 

ضغطه على ريف 
حمص الشمالي لدفع 

أهله وفصائل المعارضة 
فيه للقبول بـ»تسوية«

تقرير خدمة من النظام السوري إلسرائيل بتصفية 
قضية الالجئين الفلسطينيين

األربعاء 25  إبريل/ نيسان   2018 م  9  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1332  السنة الرابعة
Wednesday 25 April 2018

األربعاء 25  إبريل/ نيسان   2018 م  9  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1332  السنة الرابعة
Wednesday 25 April 2018

  شرق
      غرب

ترامب يصف االتفاق 
النووي بالكارثة

انــتــقــد الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ــرامــــب، خــــال اســتــقــبــالــه نــظــيــره  تــ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
الـــبـــيـــت األبــــيــــض أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، معتبرًا 
ـــب إن  ــرامــ ــ أنــــــه »كـــــــارثـــــــة«. وقــــــــال تـ
ــي مــن  ــفــ ــوقــ ــــون مــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــاس يـ ــ ــ ــنـ ــ ــ »الـ
االتفاق اإليراني، إنه اتفاق فظيع«. 
ــره الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــظــ وأعـــــلـــــن أنــــــه ونــ
القضايا  مــن  لــعــدد  لديهما حــلــول 
وقـــد يــتــوصــان إلـــى اتـــفـــاق قريبا 
بــشــأن إيــــران، مــحــذرًا مــن أن إيـــران 
ستواجه مشاكل أكبر إذا استأنفت 

برنامجها النووي.
)فرانس برس، رويترز(

... وماكرون 
يشدد على أهميته

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أعلن 
مــاكــرون )الــصــورة(، أنــه يرغب في 
احـــتـــواء إيـــــران فـــي املــنــطــقــة، لكنه 
ــنــــووي  ــلـــى أن االتـــــفـــــاق الــ ــدد عـ شــــ
إيــــران قضية مهمة وجـــزء من  مــع 
قــضــيــة أوســــع تــرتــبــط بـــاألمـــن في 
املنطقة. ماكرون، وخال استقباله 
الرئيس األميركي دونالد  من قبل 
تـــرامـــب، فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، أكــد 
املـــتـــحـــدة  والــــــــواليــــــــات  بـــــــــاده  أن 
وسنواجهه  اإلرهــــاب،  »ستهزمان 
وأفريقيا،  والــشــرق  أراضــيــنــا  على 
الشامل  الــدمــار  أسلحة  وسننهي 
ــــران وأي  فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة وإيـ

مكان«.
)االناضول، رويترز(

طهران تهدد برد صارم
ــيــــس اإليــــــرانــــــي حــســن  ــرئــ ــلــــن الــ أعــ
ــه أمـــــس  ــ ــ ــه لـ ــمــ ــلــ ــي كــ ــ ــ روحـــــــــانـــــــــي، فـ
مــن مدينة تبريز، شمال  الــثــاثــاء، 
ــران، أن »أي طـــرف يــريــد  ــ غــربــي إيــ
نـــكـــث الـــعـــهـــود الـــنـــوويـــة يـــجـــب أن 
يــســتــعــد لــلــتــبــعــات الــســلــبــيــة الــتــي 
ســتــعــود عـــلـــيـــه«. واعـــتـــبـــر أن لــدى 
اإليـــرانـــيـــن قـــــدرة عــلــى الـــــرد على 
ــا. مــــن جــهــتــه،  ــائـــهـ ــفـ ــلـ أمـــيـــركـــا وحـ
قــــال أمــــن مــجــلــس األمـــــن الــقــومــي 
اإليراني األعلى، علي شمخاني، إن 
باده ستتخذ إجراءات صارمة في 
حــال قــررت واشنطن إنــهــاء العمل 
بــاالتــفــاق الـــنـــووي، مــشــيــرًا إلـــى أن 
إيران ستنسحب من معاهدة حظر 

انتشار األسلحة النووية.
)العربي الجديد(

روسيا تحذر من التعديل 
أعـــلـــن الـــوفـــد الــــروســــي ملــؤتــمــر منع 
ــار الـــــنـــــووي الــــتــــابــــع لــأمــم  ــشــ ــتــ االنــ
املــتــحــدة فــي جنيف، أمــس الــثــاثــاء، 
أن مــوســكــو وبـــكـــن قــّدمــتــا مــســودة 
بيان يعّبر عن »دعم راسخ« لاتفاق 
ــران، وتـــأمـــان فــي أن  ــ الـــنـــووي مــع إيـ
يحصل على تأييد واسع من املؤتمر. 
ــاكـــوف، املــديــر  ــال فــاديــمــيــر يـــرمـ ــ وقـ
األسلحة  انــتــشــار  مــنــع  الــعــام إلدارة 
الـــروســـيـــة، إن  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
الــنــووي هــش وأي محاولة  االتــفــاق 
لــتــعــديــلــه ســـتـــؤثـــر عـــلـــى نـــظـــام مــنــع 

االنتشار على املستوى العاملي.
)رويترز(

بومبيو يقترب 
من وزارة الخارجية

الخارجية  العاقات  لجنة  صّوتت 
ــيــــوخ األمـــيـــركـــي  ــي مـــجـــلـــس الــــشــ ــ فـ
خيار  دعــم  على  ضئيلة  وبغالبية 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
)الــصــورة(،  بومبيو  مــايــك  بتعين 
ــن املــتــوقــع  ــ وزيـــــــرًا لـــلـــخـــارجـــيـــة، ومـ
تأكيد هذا التعين في املجلس هذا 
األسبوع. وأعطى تأييد السيناتور 

ــول لــبــومــبــيــو  ــ الـــجـــمـــهـــوري رانــــــد بـ
ــيـــرة بــعــد أن كــان  فـــي الــلــحــظــة األخـ
مـــعـــارضـــا لــــه، غــالــبــيــة ضــئــيــلــة لــه. 
وبــات تثبيت بومبيو أمــام مجلس 
الشيوخ ممكنا في حال حصل على 

تأييد ثاثة أعضاء ديمقراطين.
)فرانس برس(

الجبير تولّى اإلعراب عن استعداد السعودية إرسالة قوات إلى سورية )كريستوف سيمون/فرانس برس(

معظم سكان المخيم غادروه )األناضول(

ال يتوقف القصف على اليرموك )ماهر المونس/فرانس برس(

دي ميستورا: تحقيق تقّدم على األرض لن يقّرب سورية من السالم )تييري روج/فرانس برس(
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اليمن: مجزرة جديدة 
للتحالف في حجة 

قتل أكثر من عشرة أشخاص، تقول 
املعلومات األولية إنهم من املدنيني، 
العربي  للتحالف  جراء غارة جوية 
بقيادة السعودية استهدفت محطة 
وقــــود فـــي مــحــافــظــة حــجــة شــمــالــي 

ــرب الـــيـــمـــن، فــجــر أمــــس الـــثـــاثـــاء.  غــ
وكــانــت مــحــافــظــة حــجــة قــد شهدت 
ــــزرة، بــعــد  ــــجـ ــنــــني مـ لـــيـــل األحــــــد اإلثــ
التحالف حفل زفــاف في  استهداف 
راح ضحيته  قـــيـــس،  بــنــي  مــديــريــة 

 وجريحًا.
ً
أكثر من 50 قتيا

)العربي الجديد(

تجّدد اشتباكات فصائل 
الشرعية في تعز 

تــــجــــددت املــــواجــــهــــات بــــني فــصــائــل 
ــيــــة فــي  ــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــ تــــابــــعــــة لـ
محافظة تعز اليمنية أمس الثاثاء. 
وتوقفت الحركة في شوارع املدينة 
بــعــد انــــــدالع مـــواجـــهـــات بـــني قـــوات 
تابعة للقيادي السلفي أبو العباس، 
وقــــوات تــابــعــة لــقــيــادة مــحــور تعز. 
وقالت مصادر في تعز، إن وساطة 
إلى  الجميع  لدفع  تجري  سياسية 
اللجنة  لقرارات  واالنصياع  الحوار 

األمنية بقيادة محافظ املحافظة.
)العربي الجديد(

 
ليبرمان يحذر سورية من 

استخدام صواريخ روسية 
ــلــــي،  ــيــ ــــرب اإلســــرائــ ــحـ ــ قــــــال وزيــــــــر الـ
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، أمـــس الــثــاثــاء، 
فــي  ــرّد  ــ ــيــ ــ ــيــــش االحـــــــتـــــــال ســ إن جــ
حـــال اســتــخــدمــت ســوريــة صــواريــخ 
ــه.  ــراتــ ــائــ ــة روســـــيـــــة ضـــــد طــ ــيــ ــاعــ دفــ
وأضــــاف لــيــبــرمــان، فــي تصريحات 
ــع اإللــــكــــتــــرونــــي لــصــحــيــفــة  ــوقـ ــمـ ــلـ لـ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، إن »مـــا هو 
مهم بالنسبة إلينا هو أن األسلحة 
ــتـــي تــمــنــحــهــا روســـيـــا  الـــدفـــاعـــيـــة الـ
لسورية لن تستخدم ضدنا، وإذا ما 
تم استخدامها ضدنا فإننا سنرّد«. 
وكـــــان لــيــبــرمــان يــــرد عــلــى تــقــاريــر 
تــفــيــد بــنــيــة روســيــا تــزويــد ســوريــة 
ــيـــة  الـــروسـ  »300 »أس  بـــمـــنـــظـــومـــة 

املتطورة.
)األناضول(

تراجع الليكود في 
استطالعات الرأي

ــــاع لــــــلــــــرأي أجــــــري  ــطـ ــ ــتـ ــ كــــشــــف اسـ
ملصلحة القناة اإلسرائيلية الثانية 
أن حــــزب الـــلـــيـــكـــود، الـــــذي يــتــزعــمــه 
ــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة(،  ــيـ ــنـ بـ
بعد سلسلة  األولــــى،  للمرة  تــراجــع 
بشكل  تقّدمه  أظــهــرت  استطاعات 
متواصل. وبنّي االستطاع أن حزب 

الليكود بقي متصدرًا، لكنه تراجع 
إلـــى 28 مــقــعــدًا، فــيــمــا حــصــل حــزب 
»هناك مستقبل« )يمني وسط( على 
الصهيوني  واملــعــســكــر  مــقــعــدًا،   20
مــقــعــدًا، وحافظت  »يــســار« على 14 
الــقــائــمــة املــشــتــركــة عــلــى 12 مــقــعــدًا. 
ويـــفـــتـــرض أن تـــجـــرى االنــتــخــابــات 
البرملانية في إسرائيل نهاية 2019، 
مـــا لـــم يــتــم اإلعـــــان عـــن انــتــخــابــات 

مبكرة. 
)األناضول(

»النصرة« تعتقل 
قياديًا في الجيش الحر

»هــيــئــة  ــة لـــ ــعـ ــابـ  تـ
ٌ
اعـــتـــقـــلـــت دوريــــــــــة

ــنــــصــــرة(، أمـــس  ــام« )الــ ــشــ تـــحـــريـــر الــ
الثاثاء، القيادي البارز في الجيش 
الحر، سعيد نقرش، في بلدة سرمدا 
شـــمـــالـــي إدلـــــــب. وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« أن نقرش دخــل إلــى إدلــب 
بهدف  حديثًا،  التركية  الحدود  من 
لــقــاء بــعــض مــعــارفــه الـــوافـــديـــن مع 
قوافل التهجير القادمة من القلمون 
الشرقي بريف دمشق. ونقرش كان 
»لــواء جيش اإلســـام«، أبرز  لـــ قائدًا 
فصائل داريا العسكرية، قبل أن يتم 
واملدنيني  العسكريني  آخــر  تهجير 

من داريا سنة 2016.
)العربي الجديد(

تونس ـ وليد التليلي

يــتــابــع الــتــونــســيــون مسلسل املــواجــهــة بني 
الحكومة واالتحاد العام التونسي للشغل، 
املنظمة النقابية األكبر في تونس، مع تواتر 
ساعة  بــني  تحدث  أصبحت  التي  التقلبات 
وأخرى. وشهدت ليلة أول من أمس، اإلثنني، 
إعــان  بعد  ومتناقضة  متسارعة  تــطــورات 
قـــيـــادة االتـــحـــاد تــعــلــيــق إضـــــراب األســـاتـــذة 
التعليم  نقابة   

ّ
أن إال  الــــدروس،  واستئناف 

ــّررت  ــ رفـــضـــت ذلــــك بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة، وقـ
مــواصــلــة تعليق الـــــدروس، فــي إشــــارة إلــى 
أنها صاحبة الــقــرار فــي هــذا الــشــأن، داعية 
إلى اجتماع ملسؤوليها للتداول بشأن هذا 
ــيـــادات نــقــابــيــة أن تــوافــق  املـــلـــف. وتـــرّجـــح قـ
ب 

ّ
الــدروس لتجن نقابة التعليم على عــودة 

إحــداث صدع في تماسك املنظمة النقابية. 
وراهنت أطــراف عدة على إضعاف املنظمة 
الــنــقــابــيــة، بسبب خـــاف داخــلــي قــائــم منذ 
املؤتمر األخير لاتحاد الذي شهد صعود 
نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي بــإجــمــاع الــنــقــابــيــني 
ملنصب األمني العام لاتحاد، بعد أن حققت 
األسعد  قائمة  أمــام  قائمته نجاحًا ساحقًا 
اليعقوبي، نقيب األساتذة، والذي ترى هذه 
 حجمه تزايد كثيرًا في السنوات 

ّ
األطراف أن

األخيرة، وهي تراهن على مواجهة نقابية 
حتمية، تأخرت كثيرًا وحان وقت حسمها، 

بحسب رأيها.
ــرأي مــتــنــاقــضــًا كــثــيــرًا مع  ــ وال يــبــدو هـــذا الـ
ــد الــكــاتــب الــعــام املــســاعــد  ــ الــحــقــيــقــة، فــقــد أّك
نجيب  الــثــانــوي،  للتعليم  العامة  للجامعة 
ــود  ــ ــي تـــصـــريـــح إذاعـــــــــــي، وجـ ــ الــــســــامــــي، فـ
خاف داخلي مع املكتب التنفيذي والهيئة 
ــاد، وأنـــــه ســيــعــالــج ضمن  اإلداريــــــــة لـــاتـــحـ
األطر الداخلية، حسب تعبيره، مشددًا على 
 »الــقــطــاع مستقل وقـــراراتـــه تــصــدر فقط 

ّ
أن

بغداد ـ زيد سالم

إلــــى جـــانـــب خــمــســة أحــــــزاب مــســيــطــرة على 
الــعــراق(،  )شمال  كردستان  إقليم  في  الحكم 
أحــزاٌب كردية جديدة لدخول سباق  تسعى 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فـــي الـــعـــراق املــقــررة 
ــار املــقــبــل، إذ يستعد رجــل  فــي 12 مــايــو/ أيـ
األعمال الشاب شاسوار عبد الواحد لخوض 
االنتخابات والحصول على مكان في برملان 
فيما  الجديد«،  الجيل  »حــراك  بحزب  الباد 
إلى  برهم صالح  الــكــردي  السياسي  يتوجه 

تأسيس تحالف »الديمقراطية والعدالة«.
ومّرت كردستان بمعارك سياسية كثيرة مع 
الحكومة املركزية في بغداد، ال سيما إجراء 
سبتمبر/أيلول   25 فــي  االستقال  استفتاء 
املاضي، والذي هدف إلى انفصال اإلقليم عن 
الباد، وفشل باتخاذ رئيس الحكومة حيدر 
الـــعـــبـــادي ســلــســلــة مـــن اإلجــــــــــراءات، أبـــرزهـــا 
ــكـــرديـــة وحــظــر  الــســيــطــرة عــلــى املــــطــــارات الـ
الـــطـــيـــران مــنــهــا وإلـــيـــهـــا، مــمــا أربــــك الــوضــع 
إلى  العراقية  القوات  دخــول  ثم  االقتصادي، 
مدينة كركوك وإبعاد قوات البشمركة عنها. 
الــعــلــم أن األمــــــور عـــــادت شــبــه طبيعية  ــع  مـ
بـــني بـــغـــداد واملــــركــــز، مـــع رفــــع بـــغـــداد حظر 
الطيران، لكن اإلقليم ما زال متمسكًا بنتائج 
فاقت  بنسبة  لانفصال  املــؤيــدة  االستفتاء 

90 في املائة، وهذا ما رفضته بغداد.
ــزاب الــحــاكــمــة فـــي كــردســتــان  ــ ــ ــدا أن األحـ ــ وبـ
متخوفة مــن األحــــزاب الــجــديــدة، وهـــي أمــام 
حــلــبــة قــاســيــة، ال ســيــمــا بــعــد فــشــل حكومة 
اإلقليم في معالجة أهم امللفات، وهي الرواتب 
منقطعة  ظــلــت  الــتــي  للموظفني  املــخــصــصــة 
ــدة تـــــجـــــاوزت الـــســـنـــة، فـــاحـــتـــدم الــــصــــراع  ــ ملــ
ــراد بــاإلصــاح  ــ بـــني الــجــديــد الــــذي وعـــد األكــ
والبناء والسيطرة على الفساد، وبني القديم 
مــراعــاة مصالح شعبه،  برأيه دون  املتمسك 

عــن هــيــئــاتــه اإلداريـــــة الــقــطــاعــيــة«. وأضـــاف 
الــســامــي ›‹نــحــن نــدعــو ملــفــاوضــات جــديــة، 
لكننا ال نــأمــل الــكــثــيــر مــنــهــا، اســتــنــادًا إلــى 
غــيــر  املــــســــؤولــــني  بـــعـــض  تـــصـــريـــحـــات   

ّ
أن

مطمئنة‹‹.
لكن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم 
الثانوي لسعد اليعقوبي أكد أمس الثاثاء 
أن »مــن يــراهــن على أن الــخــاف قــد يتطور 
ويـــصـــل إلــــى حـــالـــة تــضــر بـــاالتـــحـــاد الــعــام 
ــــاف  الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل فـــهـــو واهــــــــم«. وأضـ
اليعقوبي في تصريح صحافي أن »الخاف 
لــيــس جــريــمــة وأن مــصــلــحــة االتـــحـــاد لــدى 

نقابة الثانوي فوق كل اعتبار«.
ــام هـــذا املـــوقـــف، يــذهــب الــكــثــيــرون إلــى  ــ وأمـ
 اتــحــاد الــشــغــل خــســر جولته 

ّ
االعــتــقــاد بـــأن

 هذه 
ّ
هــذه أمــام الحكومة، ولكن الحقيقة أن

املقبلة،  الجولة  إلــى  ترحيلها  تــّم  املــواجــهــة 
الــتــي ســتــكــون بــعــد أيــــام قــلــيــلــة فــقــط، حني 
يلتقي الجميع مجددًا في املفاوضات حول 
األجور. بذلك يعيد االتحاد الكرة إلى ملعب 
الــحــكــومــة، وقـــد يحملها فــشــل املــفــاوضــات 
في حــال لم تستجب للمطالب بعد العودة 
ــلـــدروس، وال ســيــمــا بــعــد إعــان  املــنــتــظــرة لـ
وزراء حكومة يوسف الشاهد أكثر من مرة 
أن إمــكــانــيــات الــدولــة مــحــدودة أمـــام سقف 
ــاتـــذة. وكـــــان مكتب  املـــطـــالـــب الـــعـــالـــي لـــأسـ
الــذي  الــثــانــوي،  الــعــامــة للتعليم  الــجــامــعــة 
اجتمع مساء اإلثنني، شــّدد على »مواصلة 
القطاعية  الــهــيــئــة اإلداريــــــة  قـــــرارات  تــنــفــيــذ 
القاضي بتعليق الدروس وحجب األعداد«.

وحّمل االتحاد الحكومة مسؤولية تعميق 
ــي أبــــعــــادهــــا الــســيــاســيــة  األزمـــــــة الــــعــــاّمــــة فــ
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــصــوصــًا 
بــالــرأي والهروب  االنــفــراد  »بسبب سياسة 
إلى األمام التي تنتهجها الحكومة وبسبب 
ضــربــهــا لــلــتــشــاركــيــة والـــحـــوار االجــتــمــاعــي 
وعجزها عن إيجاد الحلول املناسبة. وهي 
الخطيرة  بتداعياتها  التنّبؤ  أزمــة ال يمكن 
وعلى  الديمقراطية  وعــلــى  االســتــقــرار  على 
الــشــعــب«. ولكن  الــبــاد ومــصــالــح  مستقبل 
ــاد هو  ــحــ املــعــطــى الـــجـــديـــد فـــي مـــوقـــف االتــ
دعوته لـ«إرساء حوار وطني شامل للخروج 
ــذه األزمـــــة، وأّول الــحــلــول تـــبـــدأ، بعد  مـــن هـ
رسم التصّورات ووضع البرامج، بتغييرات 
كبيرة على مستوى املسؤوليات في جميع 

مفاصل الدولة بما في ذلك الحكومة«.
 االتحاد لم يبنّي ما إذا كان الحوار 

ّ
ورغم أن

مــع وعـــود لــم تختلف منذ ســنــوات، أبــرزهــا 
دولــة  ببناء  املتمثل  الــكــردي  الحلم  تحقيق 

مستقلة للقومية.
الــســيــاق، قالت القيادية فــي »حركة  فــي هــذا 
ــكــــرديــــة ســـــــروة عـــبـــد الــــواحــــد،  الـــتـــغـــيـــيـــر« الــ
ــرة الــتــي مــــّر بــهــا إقــلــيــم  ــيـ ــداث األخـ ــ ــ إن »األحـ
كــردســتــان مــن تــأخــر الــرواتــب ومــا آلــت إليه 
ــراء اســتــفــتــاء االنــفــصــال،  ــ ــاع بــعــد إجـ ــ األوضــ
ثــم أزمـــة مــديــنــة كــركــوك وســيــطــرة الحكومة 
ــا أثـــــــــــرت عـــلـــى  ــهــ ــلــ االتـــــــحـــــــاديـــــــة عــــلــــيــــهــــا، كــ
جــمــهــور الــحــزبــني الــحــاكــمــني، وهــمــا الــحــزب 
ــــذي يــتــزعــمــه  الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الـ
بــارزانــي،  مسعود  لإلقليم  السابق  الرئيس 
وحزب االتحاد الوطني الذي يقوده كوسرت 
رسول، بعد وفاة رئيس الجمهورية السابق 
ــذه األحـــــــداث إلــى  جــــال طــالــبــانــي، وأدت هــ
ضعف جمهورهما وتوجههم نحو األحزاب 
الجديد  الجيل  حــزب  مثل  الجديدة  الكردية 
العدالة واملــســاواة«. وأضــافــت، في  وتحالف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »األحـــــزاب  حـــديـــٍث لـــ
ــًا، لــــن تــحــظــى بــنــفــس عـــدد  ــيـ ــالـ الـــحـــاكـــمـــة حـ
املــقــاعــد الــبــرملــانــيــة خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة«، 
مــرّجــحــة »هــبــوط عـــدد مــقــاعــد الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني من 27 مقعدًا إلى 18، واالتحاد 
ــقـــاعـــد«. وأشـــــــارت إلــــى أن  مـــن 21 إلــــى 10 مـ

ــــاءات صــنــاديــق  وضــعــهــا، والــخــضــوع إلمــ
ــان إلــــى الــتــعــلــيــمــات  ــهــ املــــال الـــدولـــيـــة واالرتــ
االتحاد  وأشـــار  شعبنا«.  ملصالح  املــعــاديــة 
التعليم  أزمــة   »الحكومة استخدمت 

ّ
أن إلى 

ات 
ّ
ملف معالجة  فــي  فشلها  عــلــى  للتغطية 

عدة، ولانتقام من موقف االتحاد املطالب 
ــاء جــــديــــدة فــــي مـــفـــاصـــل الـــدولـــة  ــ  دمــ

ّ
بـــضـــخ

والحكومة«.
ولــــكــــن هـــــل ســــيــــذهــــب االتــــــحــــــاد إلـــــــى هــــذه 
املــواجــهــة مــوحــدًا وقــويــًا؟ وهــل هــو مسنود 
ــقــــوى  ــاف الـــســـيـــاســـيـــة والــ ــيـــ مــــن بـــقـــيـــة األطـــ
 الــطــبــوبــي 

ّ
ــبــــاد؟ الـــثـــابـــت أن املـــهـــمـــة فــــي الــ

ــشـــاورات مــاراثــونــيــة فـــي األيـــام  دخـــل فـــي مـ
ــع قــــــادة أحـــــــزاب ومـــــع الـــبـــرملـــان  األخــــيــــرة مــ
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة قــبــيــل اإلعـــــــان عــن 
لوحده  يحمل  أنــه  ويــبــدو  منظمته،  موقف 
عبء إضعاف حكومة الشاهد قبل اإلجهاز 
 »الــجــبــهــة الــداخــلــيــة في 

ّ
عــلــيــهــا، مـــؤكـــدًا أن

الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة عــلــى املــنــاطــق املــتــنــازع 
عليها في محافظات متفرقة، ستؤثر بشكل 
كــبــيــر عــلــى أعــــــداد املـــقـــاعـــد الــبــرملــانــيــة لكل 
، للحزب الديمقراطي 

ً
األحزاب الكردية. فمثا

العراقي،  البرملان  في  نائبًا   25 الكردستاني 
منهم 8 نـــواب مــن املــنــاطــق املــتــنــازع عليها، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــحـــزب ســيــتــأثــر بــاملــرحــلــة 
املقبلة، ألن إدارة املناطق املتنازع لم تعد بيد 
الجديدة  »األحـــزاب  أن  كــردســتــان«. وتابعت 
لــن تؤثر على عــدد مقاعد األحـــزاب القديمة 
ــلـــة عــن  ــكــــون بـــديـ ــن تــ ــ داخـــــــل كــــردســــتــــان، ولــ
املقاعد  سيحّدد  من  لكن  الحاكمة،  األحـــزاب 
والنتائج. نحن نرى أن املشاركة ستكون أقل 

بكثير عن االنتخابات املاضية«.
الـــكـــردي، مشتاق  الـــشـــأن  فـــي  الــبــاحــث  ورأى 
رمــضــان، أن »الــشــارع الــكــردي متوجه حاليًا 
سنوات،  منذ  الحاكمة  الــوجــوه  تغيير  نحو 
ــرار  ــكــ ــن تــ ــ ــة مــ ــ ــحــ ــ ــة جـــــــزع واضــ ــ ــالـ ــ ــاك حـ ــنــ ــهــ فــ
املــســؤولــني منذ مــدة طويلة فــي كــردســتــان«. 
ــزاب  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »األحــ ــاف لـــ وأضــ
ــزال مــســيــطــرة عـــلـــى نــفــوذهــا  ــ الـــقـــديـــمـــة مــــا تــ
التوجه  أن  إال  نسبية،  بــصــورة  وجمهورها 
الكردي نحو  الشعب   على تحّرك 

ّ
يــدل العام، 

وتحجيم  الحاكمة  الوجوه  وتغيير  التبديل 
الحزبني الحاكمني، وإعطاء فرصة للحركات 
الـــجـــديـــدة«. ولــفــت إلـــى أن »االنـــتـــقـــادات بــدت 
واضــحــة خــال األيـــام املــاضــيــة، حــني باشرت 
األحزاب بالدعاية االنتخابية في 14 أبريل/
نيسان الحالي، فوجد كثيرون لو أن األحزاب 
وجهت أموال الدعاية نحو سّد العجز املالي 
في الحكومة لكان أفضل، ال سيما أن اإلقليم 
يــعــانــي مــنــذ حــوالــى ســنــة مــن تـــردي الــوضــع 

االقتصادي«.
إضافة إلى ذلك، شرعت قوائم عربية مشاركة 
في االنتخابات بفتح مكاتب لها في مناطق 
بقيادة  النصر«  »تحالف  أبــرزهــا  كــردســتــان، 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والذي 
دفــع بــــ24 مرشحًا، 9 منهم فــي أربــيــل و9 في 
السليمانية و6 في دهــوك، فيما استعد تيار 
الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بقائمة 
فيما  بـــ17 مرشحًا،  السليمانية  في محافظة 
تواجد 6 مرشحني أكراد داخل التيار الوطني 
الوطنية  ائتاف  العراقية. ويشارك  للعشائر 
ــذي يــتــرأســه نــائــب الــرئــيــس الــعــراقــي أيـــاد  الــ
عــاوي بتسعة مرشحني أكــراد باالنتخابات 
في إقليم كردستان، خمسة منهم في محافظة 

أربيل وأربعة في محافظة السليمانية.

 عن اتفاق قرطاج، فإنه يصّر 
ً
الشامل بديا

بـــوضـــوح عــلــى تــغــيــيــر الــحــكــومــة، وهــــو ما 
 املـــواجـــهـــة املـــبـــاشـــرة قـــد اقــتــربــت 

ّ
يــعــنــي أن

»الحكومة   
ّ
أن االتــحــاد  اعتبر  وقــد  بالفعل. 

ات الكبرى، ما 
ّ
مصّرة على االستفراد بامللف

ل ضربًا للتشاركية، إذ اختارت السعي 
ّ
يمث

إلى فرض خيارات التفويت في املؤّسسات 
العمومية والعمل على إثقال كاهل األجراء 
بأعباء جديدة، وتحميلهم  الشعب  وعموم 
في  يــشــاركــوا  لــم  فشل سياسات  مسؤولية 

لأحزاب  ستكون  املقبلة،  الكردية  »املرحلة 
التي تحمل وجــوهــًا شابة ورؤى  الــجــديــدة، 
وحاجات  الواقع  تناسب  متطورة  سياسية 

املكّون الكردي«.
من جانبها، أكدت النائبة في البرملان العراقي 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة 
نجيب، أن »فشل االستفتاء ترك شعورًا أقرب 
لــدى األكــــراد، سيؤثر على  إلــى خيبة األمـــل 
نسبة مشاركتهم في االنتخابات«، مبينة أن 
»املواطن الكردستاني، بطبيعة الحال، لديه 
ــــى هـــي القضية  مــشــكــلــتــان رئــيــســيــتــان األولـ
الكردية وتحقيق حلم االستقال، وهذا فشل 
الثانية  أمــا القضية  املــاضــيــة،  الــفــتــرة  خــال 
فهي الظروف املعيشية وهذه تدهورت بعد 
ـــد غضبًا واضحًا 

ّ
إجـــراء االســتــفــتــاء، مما ول

لدى األوساط الشعبية الكردية«.
ــديـــد« إن »ســيــطــرة  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وقـــالـــت لـ

تصريح  وكـــان  مــوحــدة«.  الشغيلة  املنظمة 
الغنوشي،  راشــد  النهضة«،  »حركة  رئيس 
ــذا اإلطــــــــــار، الفــــتــــًا، حــني  ــذ أيــــــــام، فــــي هــــ ــنـ مـ
 الـــدروس ستعود إلــى نسقها 

ّ
أشــار إلــى أن

لطمأنة  املناسب  الــقــرار  واالتــحــاد سيتخذ 
 
ّ
التونسيني، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن

»الدعوة لتغيير الحكومة ليست جريمة في 
بلد ديمقراطي«، وهــو ما يؤكد مــرة أخرى 
على ما أوردته »العربي الجديد« منذ فترة 
 »النهضة« أعطت الضوء األخضر 

ّ
أن حول 

لتغيير الحكومة، وأن تخّوفها الوحيد كان 
بسبب االنتخابات. ولكن املاحظ في الوقت 
نفسه، هو أن الجميع بقي يتفّرج على هذا 
الــصــراع بني االتــحــاد الــذي تصاعدت قوته 
ــرة، وبـــني  ــ ــيـ ــ ــهــــر األخـ ــت فــــي األشــ ــ بــشــكــل الفـ
ــل في 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، وكـــــأن الـــهـــدف كــــان يــتــمــث

إضــعــاف اإلثــنــني معًا وانــتــظــار مــا ستؤول 
إليه املعركة.

انتخابات جنوب لبنان

للعودة إلى قاعه األساسية في الجنوب من 
دون آمـــال كــبــيــرة بــقــدرتــه عــلــى الــوصــول إلــى 
البرملان. اليسار الذي انطلق من الجنوب في 
احتكار  ملــواجــهــة  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
شــركــة »الـــريـــجـــي« لـــزراعـــة الــتــبــغ، ومــواجــهــة 
سوء التوظيف واملعاملة في معمل »غندور« 
فـــــي بـــــيـــــروت وبـــعـــمـــلـــيـــات مــــقــــاومــــة نـــوعـــيـــة 
فـــي سبعينيات  االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي  ضـــد 
 
ً
ــات مـــؤهـــا ــ ــقــــرن املــــاضــــي، بـ وثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــ
للرجوع إلى الجنوب. مع العلم أنه لو اتحدت 
اللوائح املعارضة، خصوصًا اليساريني، لكان 
بــاإلمــكــان الــحــديــث عــن احــتــمــاالت لــاخــتــراق. 
مظلة  تحت  أكثر  عمل  الشيوعي  الحزب  لكن 
ــو ما  »حــــزب الـــلـــه« فـــي الــســيــاســة الــعــامــة، وهـ
أدى إلــــى ابــتــعــاد أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن الــقــواعــد 
وتنحصر مشكلة  األم.  الحزب  عن  الشيوعية 
الحزب الشيوعي مع »حــزب الله« في املوقف 
االجــتــمــاعــي االقــتــصــادي ال الــســيــاســي الــعــام، 
أكــــان فــي املــوقــف مــن ســـاح الــحــزب والــحــرب 
الــســوريــة أم فــي مــمــارســات »حــــزب الــلــه« في 
الـــدولـــة في  الــلــبــنــانــي كمهيمن عــلــى  الـــداخـــل 

معظم مؤسساتها.
في دائرة الجنوب األولى )صيدا جزين(، التي 
تضّم 5 مقاعد نيابية، مقعدان سنّيان لصيدا، 
لجزين،  كاثوليكي  وآخــر  مارونيان  ومقعدان 
تتنافس 4 لوائح. الئحة »صيدا وجزين معًا« 
مع  الــحــّر«  الوطني  »الــتــيــار  لتحالف  التابعة 
صيدا  بلدية  ورئــيــس  اإلســامــيــة«  »الجماعة 
غير  في مشهد  الــبــزري،  عبدالرحمن  السابق 
وجــدوا  الذين  للعونيني،  خصوصًا  اعتيادي 
ــا، 

ّ
أنــفــســهــم مــتــحــالــفــني مـــع أحـــفـــاد حــســن الــبــن

أي مع الجماعة اإلسامية )الجناح اللبناني 
ــلـــمـــني( فــــي صـــــــورة مــنــاقــضــة  لـــــإلخـــــوان املـــسـ
لــخــطــابــهــم الـــســـيـــاســـي املـــســـيـــحـــي الــطــائــفــي 

بيار عقيقي

الجنوب  فــي  االنتخابية  للمعركة 
املقبل،  مــايــو/أيــار   6 فــي  اللبناني 
بــعــد خـــاص، خــصــوصــًا مــع تــحــّول 
مناطق  إلــى  فيه  اليسارية  املعاقل  من  الكثير 
»حـــزب الــلــه«  خــاضــعــة عــســكــريــًا وســيــاســيــًا لــــ
ــة أمــــل« بـــدرجـــة ثــانــيــة،  ــركـ بـــدرجـــة أولــــى و»حـ
ــا،  ــاتـــهـــمـ ــيـ ــارات مــتــعــلــقــة بـــحـــســـب أدبـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ العـ
لم  ذلــك  لكن  الــعــدّو اإلسرائيلي.  بالصراع مع 
يمنع تحول الجنوب لساحة صراعات محلية 
ظــهــرت فــي االنــتــخــابــات البلدية األخــيــرة عام 
األمنية،  األحــــداث  مــن  الكثير  ورافــقــهــا   ،2016
 عـــن الـــنـــزاعـــات فـــي صـــفـــوف الــحــلــفــاء، 

ً
فـــضـــا

خصوصًا بني »التيار الوطني الحّر« و»حركة 
أمل«، في جزين وبعض بلديات الزهراني. مع 
ذلــك، فــإن فــرص حصول الكثير مــن األطـــراف، 
املعترضة على »حزب الله« و»أمل« و»الوطني 
الـــحـــر«، عــلــى مــقــاعــد نــيــابــيــة، تــبــدو معقولة، 
وذلـــك رغـــم تلميح نعيم قــاســم، نــائــب األمــني 
الــعــام لــحــزب الــلــه، وغــيــر مــن قــيــادات الــحــزب، 
مــثــل الــنــائــب نــــواف املـــوســـوي، إلـــى أن بعض 
»حــزب الــلــه« و»أمــــل« هم  الــلــوائــح املــنــافــســة لـــ
»مــــن املـــدعـــومـــني مـــن الـــســـفـــارات ومــحــمــد بن 
ــان«، فـــي اتـــهـــام تــقــلــيــدي ومـــتـــكـــرر لكل  ــمـ ــلـ سـ
مــن يــعــارض حــزب الــلــه. ويعتبر »حــزب الله« 
و»أمل« أن للجنوب أهمية خاصة وأساسية، 
فــي مواقع  »إراحــة نفسهما«  لـــ ومــع سعيهما 
عـــدة، ســـواء فــي الــزهــرانــي وصـــور والنبطية 
وبنت جبيل، فإنهما يتركان للمنافسة مجااًل 
فـــي صــيــدا وجـــزيـــن ومــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا، 
على أنها منافسة ال تضّرهما، ال على صعيد 
املــقــاعــد الــنــيــابــيــة وال عــلــى صــعــيــد االنــتــشــار 
الشعبي. أّما بالنسبة لليسار، فإنه أمام  فرصة 

ــثـــورات الــعــربــيــة ووصــفــهــا  واملـــحـــرض عــلــى الـ
»الـــخـــراب الـــعـــربـــي« و»الـــخـــريـــف الـــعـــربـــي«.  بــــ
كثيرًا،  جزين  تعنيهم  العونيني  أن  العلم  مــع 
قـــــال رئــيــس  ــي عـــــام 2008،  فــ أنـــــه  خـــصـــوصـــًا 
»التيار الوطني الحر« وزير الخارجية جبران 
ــه »يـــعـــمـــل الســـتـــعـــادة جـــزيـــن مــن  ــ ــيـــل، إنـ بـــاسـ
أمــل« تحديدًا، وهو  الحلفاء«، أي مــن »حــركــة 
مـــا أدى إلــــى انــتــصــار كــاســح لــلــعــونــيــني، في 
 2010 البلدية  ثــم   2009 النيابية  االنتخابات 
فــي جــزيــن، على حساب »أمـــل«. بالتالي، فإن 

املشوه،  النسبي  الجديد  االنتخابي  القانون 
»حركة أمل« إلى  يتيح املجال لعودة جزئية لـ

القضاء عبر املرشح إبراهيم عازار.
في املقابل، تبرز الئحة »لكل الناس« التابعة 
لــتــحــالــف »حـــــزب الـــلـــه« و»أمـــــــل« و»الــتــنــظــيــم 
الشعبي الــنــاصــري«، فــي صــورة شبه مؤكدة 
لــعــودة أســامــة ســعــد إلـــى تــحــت قــبــة الــبــرملــان، 
ــلـــة. كـــمـــا تــبــرز  ــويـــل دورة كـــامـ ــيـــاب طـ بـــعـــد غـ
التابعة  املكتملة،  التغيير« غير  »قــدرة  الئحة 
ــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، والـــســـاعـــيـــة لــخــطــف  »الــ ـــ لــ

»القوات«،  لـ بالنسبة  جزين.  في  نيابي  مقعد 
فـــإن الــعــودة إلـــى جــزيــن أو شـــرق صــيــدا، بعد 
ســقــوطــهــم الــعــســكــري فــيــهــا عــــام 1985، زمــن 
أمــر »عــاطــفــي« بدرجة  اللبنانية، هــو  الــحــرب 
أولى. أّما »تيار املستقبل«، فيخوض معركته 
الصيداوية في عقر داره ومسقط رأس رئيس 
ــيـــق الــــحــــريــــري، بــائــحــة  الـــــــــوزراء األســــبــــق رفـ
ــة« بــالــتــحــالــف مــــع نــجــل  ــرامــ ــكــ »الـــتـــكـــامـــل والــ
ــو إدمـــون  ــد قــيــاديــي »حــــزب الــكــتــائــب« وهـ أحـ
رزق، الــذي كــان أحــد أبــرز رجــال الرئيس أمني 

الــجــمــيــل أيـــــام رئـــاســـتـــه الــجــمــهــوريــة )1982 
املــقــعــد  لــلــمــحــافــظــة عــلــى  فـــي مــســعــى   ،)1988
النيابي لبهية الحريري، عّمة رئيس الحكومة 
سعد الحريري. ويبلغ عدد الناخبني في هذه 
املقيمني  من   119909 ناخبًا،   122382 الــدائــرة 

و2473 سيصّوتون في الخارج.
الثانية )صــور الزهراني(،  في دائــرة الجنوب 
التي تضّم 7 مقاعد نيابية، 4 مقاعد شيعية 
كاثوليكيا  وآخــر  شيعيني  ومقعدين  لــصــور، 
للزهراني، تتنافس الئحتان، واحدة مكتملة، 

وهي الئحة »األمل والوفاء« التابعة لتحالف 
»حـــزب الــلــه« و»أمـــــل«، فــي مــقــابــل الئــحــة غير 
مكتملة بعنوان »معًا نحو التغيير«، املدعومة 
من مستقلني وقوى يسارية و»التيار الوطني 
الائحة ملحاولة خطف  الــحــّر«. وتسعى هــذه 
إمــا مقعد شيعي لرياض  مقعد واحـــد، وهــو 
مقعد  أو  األســعــد على حساب علي عسيران، 
كاثوليكي لوسام الحاج، على حساب ميشال 
موسى. مع العلم أن الرقم األصعب في منطقة 
نبيه  النيابي  املجلس  رئــيــس  هــو  الــزهــرانــي، 

بـــري، الـــذي ال يــخــوض مــعــركــة نــيــابــيــة، بقدر 
خوضه معركة االستمرار في رئاسة املجلس، 

إثر تداول أنباء عن مسعى لتغييره بعد 
الناخبني  عــدد  ويبلغ  النيابية.  االنــتــخــابــات 
الــدائــرة 304217 ناخبًا، 296242 من  في هــذه 

املقيمني، و7975 سيصّوتون في الخارج.
ــرة الـــجـــنـــوب الـــثـــالـــثـــة )بـــنـــت جــبــيــل -  ــ ــ فــــي دائـ
مناطق  وهي  ومرجعيون،  النبطية حاصبيا 
عمق الجنوب والشريط الحدودي(، التي تضّم 
لبنت  مقاعد شيعية  ثاثة  نيابيًا،  مقعدًا   11

جــبــيــل وثـــاثـــة شــيــعــيــة لــلــنــبــطــيــة، وشــيــعــيــان 
فـــي حــاصــبــيــا  ــّي ودرزي وأرثـــوذكـــســـي  ــنـ وسـ
ومرجعيون، تتنافس الئحة »األمــل والوفاء« 
ــلــــه« و»أمــــــــل« و»الــــحــــزب  »حــــزب الــ الـــتـــابـــعـــة لـــــ
ــــزب الـــســـوري  ــــحـ ــراكــــي« و»الـ ــتــ الـــتـــقـــدمـــي االشــ
القومي االجتماعي« و»حزب البعث«، والئحة 
ــنــــوب يـــســـتـــحـــق« املــــدعــــومــــة مــــن »تـــيـــار  »الــــجــ
و»الحزب  الحّر«  الوطني  و»التيار  املستقبل« 
ــة »شــبــعــنــا  الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي«، والئـــحـ
ــقــــوات  »الــ ـــ حـــكـــي« غـــيـــر املـــكـــتـــمـــلـــة، الـــتـــابـــعـــة لــ
مدنية،  ومــجــمــوعــات  ومستقلني  الــلــبــنــانــيــة« 
ــد لــلــتــغــيــيــر« الــتــابــعــة  ــ ــــوت واحــ والئــــحــــة »صــ
والــيــســار  يــســاريــة  ومــجــمــوعــات  للشيوعيني 
الــديــمــقــراطــي، والئــحــة »فــيــنــا نــغــّيــر« التابعة 
األسعد،  وأحمد  ومستقلة  مدنية  ملجموعات 
نــجــل رئــيــس املــجــلــس الــنــيــابــي الـــراحـــل كامل 
األســعــد، والئــحــة »كلنا وطــنــي« الــتــي تشارك 
فــي تــلــك الـــدائـــرة مــن ضــمــن مــشــاركــتــهــا فــي 9 
دوائر في لبنان. في هذه الدائرة، من املفترض 
احتدام املعركة في حاصبيا ومرجعيون، لكن 
»حزب الله« و»أمل«،  تعّدد اللوائح املنافسة لـ
مقعدين  في  واردة  الخرق  إمكانية  يجعل  قد 
على األكــثــر، وتــحــديــدًا فــي مقعد ســنــّي وآخــر 
أرثــوذكــســي، وذلـــك إثـــر فــشــل املــفــاوضــات في 
توحيد صفوف املعارضني في الئحة واحدة. 
الله« أن االمتداد الطبيعي  كما يعتبر »حزب 
له في تلك املنطقة بمواجهة »إصبع الجليل« 
الهرمل،  بعلبك  كمعركة  أساسي  هو   ،

ّ
املحتل

اطمئنانه  وينبع  للبنان.  الشرقية  الجهة  من 
أكــثــر فــي تلك الــدائــرة مــن تشتت املــعــارضــني. 
وتــشــهــد الــــدائــــرة هــــذه مــشــاركــة رئــيــس كتلة 
ــة« مـــحـــمـــد رعــــــد )املـــمـــثـــل  ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ »الــــــوفــــــاء لـ
الــشــخــصــي لـــأمـــني الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه حسن 
ــــاوالت الـــحـــوار والــجــلــســات  نــصــر الـــلـــه، فـــي طـ
نيابي في  املنافسة على مقعد  النيابية(، في 
النبطية، مع شبه إقرار بفوزه املحتوم. ويبلغ 
من   451759 نــاخــبــًا،   460491 الــنــاخــبــني  عـــدد 

املقيمني و8732 سيصّوتون في الخارج.

اعتصام ألساتذة التعليم الثانوي في تونس في مارس الماضي )األناضول(

األحزاب الجديدة تهّدد األحزاب القديمة نسبيًا )صافين حامد/فرانس برس(

عودة أسامة سعد للبرلمان مرجحة )حسين بيضون(

تشكل االنتخابات النيابية اللبنانية في الجنوب فرصة لليسار اللبناني للبروز من دون آمال كبيرة 
النيابية.  البرلمان، في ظّل سيطرة حزب اهلل وحركة أمل على المنطقة ومقاعدها  بدخول 
أما التيار الوطني الحّر وتيار المستقبل، فواثقان من المحافظة على الحّد األدنى لوجودهما 

في إحدى دوائر الجنوب، خصوصًا أن صيدا هي مسقط رأس آل الحريري المهددين بخسارة 
مقعد من أصل اثنين مخصصين لها في البرلمان، وسط معركة بين تياري ميشال عون ونبيه 

بري، وهما المتحالفان في أماكن أخرى مثل بعبدا
قضية

محاولة للتشويش على 
»دولة حزب اهلل«

تحالف العونيون 
مع اإلخوان المسلمين 

بعد التحريض ضدهم

لو اتحدت اللوائح 
المعارضة، لكان 
االختراق ممكنًا

اتهم االتحاد الحكومة 
باستخدام أزمة التعليم 

للتغطية على فشلها

فشل االستفتاء 
عزز الشعور بخيبة 
األمل لدى األكراد

يبدو أن المواجهة 
المباشرة بين الحكومة 

التونسية واتحاد الشغل 
قد اقتربت، وال سيما في 

ظّل إصرار األخير على 
تغيير الحكومة

دخلت أحزاب جديدة 
ساحة الصراع االنتخابي 
في كردستان العراق، 

رافعة رايات التحّدي 
بوجه األحزاب الحاكمة 

في اإلقليم

الجنوب  بنت جبيل في  دائرة  اهلل عن  لحزب  المعارض  المرشح  تعرض 
األحد  يوم  المبرح  بالضرب  العتداء  )الــصــورة(،  األمين  علي  اللبناني، 
على  شقرا،  قريته  في  الماضي 
رفعه الفتة  شابًا خالل   30 نحو  يد 
ــه.  رأس مسقط  فــي  لــه  انتخابية 
واتهم األمين حزب اهلل باالعتداء، 
وقد تقدم بدعوى قضائية ضد 
اللبناني  القضاء  ــام  أم اهلل  حــزب 
وقد  القتل«.  »محاولة  بتهمة 
وضعت مصادر لحزب اهلل الحادثة 
التي  العادية  »الحوادث  إطار  في 

تتخللها الحمالت االنتخابية«.

اعتداء على مرشح معارض للحزب

رصد متابعة
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تصعيد في وجه التحالف أم في الداخل؟

اليمن بعد مقتل الصماد

مّد الصماد 
حلقة وصل مع قيادات 

مؤتمرية كبيرة 

صنعاء ــ العربي الجديد

ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  يــــبــــدو أن مــــرحــ
الــــــحــــــرب فــــــي الــــيــــمــــن قــــــد بــــــدأت 
بـــاســـتـــهـــداف الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
بقيادة السعودية ألول مرة قيادة حوثية 
كــبــيــرة بــحــجــم صــالــح الــصــمــاد الــــذي كــان 
املــطــلــوب رقـــم 2 بــعــد زعــيــم الــجــمــاعــة عبد 
أعلنت  سعودية  قائمة  فــي  الحوثي  املــلــك 
قــبــل أشــهــر. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــصــمــاد 
والسياسي  الــعــســكــري  بامللفني  يمسك  ال 
ولم  املفاوضات،  مسار  حتى  أو  للجماعة 
يكن للرجل تأثير مباشر فيهم، وال يتوقع 
الحرب  مــســار  تأثير على  ملقتله  يــكــون  أن 
انتقامي من  أكــثــر مــن توجيه رد  املــبــاشــر 
ــى الــتــحــالــف يــصــعــب تــوقــع  الــحــوثــيــني إلــ
حجمه وطبيعته، فإن رمزية مقتل الصماد 

بذاتها هي األهم، وذلك ألكثر من اعتبار.
إلــى شغل الصماد  االعــتــبــار األول يــعــود 
يتمتع بسلطات  أنــه منصب  يفترض  ما 
رئــيــس جــمــهــوريــة فــي مــنــاطــق الجماعة، 
ــيــــجــــة اخــــــتــــــراق  ــتــ ــل نــ ــ ــتـ ــ وذلـــــــــــك ســـــــــــواء قـ
ــة أو  ــاعـ ــمـ ــجـ ــالـــف الــــعــــربــــي ألمــــــن الـ ــحـ ــتـ الـ
ل 

ّ
مث أمــن من  الجماعة في  بسبب تفريط 

اليمني  املــواطــن  أمـــام  السياسي  وجهها 
ــّمـــل مـــســـؤولـــيـــة بــــــدون صـــاحـــيـــات.  وتـــحـ
ثـــانـــي االعـــتـــبـــارات أن اســـتـــهـــداف الــرجــل 
ــه مــــؤكــــدة عــن  ــبـ ـــاء فــــي ظــــل أخــــبــــار شـ جـــ
لـــقـــاءات ســعــوديــة حــوثــيــة فــي العاصمة 
ــي. أمـــا  ــاضــ الـــُعـــمـــانـــيـــة مــســقــط الـــشـــهـــر املــ
إلــى أن تصفية  ثالث االعــتــبــارات فيرجع 
الـــصـــمـــاد أتــــت فـــي وقــــت كـــانـــت خــافــاتــه 
تفوقه  جماعته  داخـــل  كبيرة  رؤوس  مــع 
نــفــوذًا وقـــوة فــي قــراراتــهــا، وتــعــّد مقربة 
من طهران على عكس الصماد، قد بلغت 

درجة غير مسبوقة.
ــيــــس )املـــجـــلـــس  ــالــــح الــــصــــمــــاد رئــ بــــــدأ صــ
السياسي األعلى( السلطة املوازية لسلطة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي مــنــاطــق سيطرة 
ــن الـــيـــمـــن حـــيـــاتـــه الــعــمــلــيــة  الـــحـــوثـــيـــني مــ
ثم  فــي مسجد منطقته،  مــدرســًا وخطيبًا 
شــــارك فـــي حــــروب الــحــوثــيــني مـــع الــدولــة 
بـــدءًا مــن الــحــرب الــثــالــثــة، ليتصّعد فجأة 
لجماعة  السياسي  للمجلس  رئــيــس  إلــى 
ــلـــه )الـــحـــوثـــيـــون( بـــعـــد الـــحـــرب  أنــــصــــار الـ
الـــســـادســـة، وفــــي إطـــــار تــــطــــورات الــربــيــع 
الــذي  هــبــرة  لــصــالــح  خلفًا   ،2011 اليمني 
غــّيــبــتــه الــجــمــاعــة عـــن املــشــهــد الــســيــاســي 
وفي  اآلن،  غامضة حتى  اليمني ألسباب 
قفزة أخرى تعني مستشارًا للرئيس عبد 
ربه منصور هــادي بضغط جماعته بعد 
يومني على دخولها صنعاء في سبتمبر/ 
أغــســطــس/ آب 2016  أيــلــول 2014، ومــنــذ 
)وهــو بعمر 37 عامًا فقط( أصبح رئيسًا 
ــلـــى أي رئــيــســًا  لــلــمــجــلــس الــســيــاســي األعـ
منصور  عبدربه  اليمني  للرئيس  موازيًا 

مساء اإلثنني وهو ينعى الصماد، بينما 
أعــلــن مــجــلــس الـــدفـــاع الــوطــنــي الـــحـــداد 3 
أيام وتنكيس األعام ملدة 40 يومًا، وأعلن 
حـــالـــة االســتــنــفــار والـــجـــاهـــزيـــة الــقــصــوى 
ــي جــمــيــع  وانــــتــــشــــرت نـــقـــاط الــتــفــتــيــش فــ

شوارع صنعاء بكثافة.
لطاملا اتهمت قيادات حوثية الصماد بأنه 
مــقــرب مــن الــرئــيــس الــســابــق علي عبدالله 
صالح وحزب املؤتمر، وهي تهمة حقيقية 
الذين  اآلخــريــن  الجماعة  بقيادات  مقارنة 
 
ً
تعاملوا مع رئيس املؤتمر باعتباره قاتا

ملـــؤســـس الــجــمــاعــة حــســني الـــحـــوثـــي قبل 
الصماد حلقة  مــّد  بينما  آخــر،  اعتبار  أي 
وصــــل مـــع قـــيـــادات مــؤتــمــريــة كــبــيــرة قبل 

ــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــوثــيــني  هــــــادي فــ
شــمــال الــيــمــن، أي أنــــه رئــيــس ال يــمــارس 
الــرئــاســة عــمــلــيــًا، أو أنـــه رئــيــس مسلوب 
ــن املــجــلــس  ــلــ ــيــــات والـــــــقـــــــرار. أعــ الــــصــــاحــ
السياسي األعلى مقتل رئيسه في بيان له، 
 بتعيني مهدي املــشــاط خلفًا 

ً
صــدر مــذيــا

لــه مساء يــوم اإلثــنــني 23 إبــريــل/ نيسان، 
أي بعد أيام على مقتله بـ3 غــارات نفذها 
إبــريــل/   19 الخميس  يــوم  ظهر  التحالف 
اليمن،  الحديدة غرب  نيسان على مدينة 
لم  الـــذي  الحوثي  أكــد عبدامللك  مــا  حسب 
يظهر مهزوزًا ويقرأ كلمته من ورقة يرّكز 
أي  في  الكاميرا  على  وليس  عليها  نظره 
خــطــاب تــلــفــزيــونــي ســابــق كــمــا بـــدا عليه 

مقتل صالح مطلع ديسمبر/ كانون األول 
املاضي وبعده، لكن الجماعة عندما كانت 
تختار  إلــى صالح  رسائلها  إيصال  تريد 
قــــيــــادات أخــــــرى مــنــهــا لــلــمــهــمــة، قـــيـــادات 
تــتــمــتــع بــالــعــدائــيــة والـــتـــحـــرر مـــن الــقــيــود 
والحساسية التي تفرضها عاقة حليفني 

في مرحلة حرب.
الفترة األخــيــرة حــاول الصماد العمل  فــي 
كــرئــيــس لــلــدولــة ولـــيـــس كــرئــيــس مــوظــف 
ــــدى جـــمـــاعـــتـــه، لــكــنــه ووجــــــه بــمــعــارضــة  لـ
اإلبقاء  أرادوا  حوثيني  نافذين  من  كبيرة 
شيء  أي  قبل  ومصالحهم  نــفــوذهــم  على 
الجماعة  بــأن  الصماد مساعيه  بــّرر  آخــر. 
أصبحت حاكمة من دون شريك كما كانت 
قــبــل قــتــلــهــا حــلــيــفــهــا صـــالـــح، وطــلــب عــدم 
وضــــع شــــعــــارات جــمــاعــتــه عــلــى ســـيـــارات 
ومقرات الحكومة، فذهب بعضهم للبحث 
فـــي مــــازم ومـــحـــاضـــرات حــســني الــحــوثــي 
مـــؤســـس الــجــمــاعــة، واســـتـــخـــرج اقــتــبــاســًا 
ــمــــاد، وهـــــو أن رفـــض  أســـقـــطـــه عـــلـــى الــــصــ
»املــوت  الــشــعــار أو الــصــرخــة الــتــي تــبــدأ بـــ
ــة عـــلـــى نـــفـــاق  ــر عــــامــ ــبــ ــــو أكــ ألمــــيــــركــــا« هـ
الشخص الرافض، وبالتالي كان الصماد 
غــيــر مــرضــي عــنــه كــثــيــرًا، عــلــى الـــرغـــم من 
فهو  ومؤسسها،  الجماعة  لقائد  تعصبه 
ال ينتمي إلى سالة )آل البيت( التي تجب 
بــل هــو قبيلي  الجماعة،  فــي فكر  طاعتها 
الجماعة وخدمها ودان  إلى  انتمى  يمني 

بالطاعة لقائدها.
ــــدى املـــقـــربـــني مــــن قــــيــــادات  مــــن املـــعـــلـــوم لــ
الحوثيني بصنعاء أن عبدالكريم الحوثي 
يعتبر نفسه رأسًا موازيًا لنجل أخيه زعيم 
الجماعة عبدامللك الحوثي، وأن عبدالكريم 
ــان يــثــيــر خــــافــــات كـــثـــيـــرة مــــع الــصــمــاد  ــ كـ
ويــتــصــرف مــعــه بــاعــتــبــاره مــوظــفــًا تابعًا، 
ونفس األمر مع محمد علي الحوثي الذي 
رئيس  صاحية  بممارسة  الصماد  سبق 
الجماعة  سيطرة  مناطق  في  الجمهورية 
حتى أغسطس/ آب 2016. وعندما تشكل 
املـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي األعــــلــــى، بــالــتــقــاســم 
 
ً
بــني املــؤتــمــر وأنــصــار الــلــه ليصبح بديا

للجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد 
ــيـــر الــتــخــلــي عـــن لــجــانــه  عـــلـــي، رفــــض األخـ
الثورية التي تعد في امليدان واملؤسسات 
الحكومية السلطة األولى، وكان وجودها 
نقطة خاف أساسية مع حزب املؤتمر أيام 
صالح، وانتقل الخاف حولها إلى خاف 
مستمر بــني الــرجــلــني، إذ لــم يــتــرك محمد 
سلطته  ملمارسة  للصماد  مجااًل  الحوثي 
التلفزيون  شــاشــات  فــي  حــتــى  التنفيذية 
جعلت  الخلفية  هـــذه  للجماعة.  الــرســمــي 

الــكــثــيــر مــن املــتــابــعــني يــرّجــحــون أن مقتل 
الــصــمــاد كــــان تــصــفــيــة داخــلــيــة قــبــل نشر 
التحالف العربي فيديو استهدافه، مع هذا 
يظل مقتل الصماد محل تساؤالت كثيرة، 
فلماذا صمت التحالف عن قتله له كل هذه 
الفترة، وكيف تمكنت الجماعة من الحفاظ 
على خبر بهذه الدرجة من الخطورة بدون 

أية تسريبات.
ــم الـــحـــوثـــيـــني املــــتــــزامــــن مــع  ــيــ ــاب زعــ ــطــ خــ
إعان مقتل الصماد، بدا وكأنه كتب على 
عجالة لدرجة أن الرجل وعد بخطاب آخر 
مــوعــد وال  يــحــدد  لــم  لكنه  التشييع،  عقب 
املفاجأة  عامة  تغب  ولــم  التشييع،  مكان 
والــذهــول عــن وجــهــه فــي خطابه القصير 
جـــدًا عــلــى غــيــر الـــعـــادة، الــــذي قـــال فــيــه إن 
مقتل الصماد لن يمر بدون حساب، فلماذا 
الصماد  بمقتل  الحوثي  عبدامللك  فوجئ 

بعد 4 أيام من حدوثه؟
في نفس الوقت ظهرت إشــارات إلى مقتل 
الصماد كان يصعب تصديقها أو معرفة 
مدلولها في حينه، فيوم 19 إبريل/ نيسان 
الساعة 4:16 دقيقة غّرد حساب على تويتر 
ملقيم يمني في اإلمارات »أبشركم بمصرع 
شــخــصــيــة حـــوثـــيـــة كـــبـــيـــرة جــــــدًا، تــرقــبــوا 
ــيـــادة الــتــحــالــف«،  ــــان الــرســمــي مـــن قـ اإلعــ
والتغريدة كانت بعد قرابة 3 أو 4 ساعات 
فقط على غارات التحالف القاتلة للصماد، 
فيسبوكي  حساب  نشر  بيومني  وبعدها 
ملقيم يمني بالسعودية منشورًا من كلمة 
تعليقات  أعقبتها  ثــم  »الــصــمــاد«  واحــــدة 
احــتــوت عــبــارة »يــأكــل تــفــاح« وهــي عبارة 
يستخدمها مناهضو الحوثيني في اليمن 
إن  تقول  فعندما  الجماعة،  قتلى  لوصف 
س مــن الــنــاس يــأكــل تــفــاحــًا فــأنــت تقصد 
تل، أي أن مقتل الصماد كان معلومًا 

ُ
أنه ق

في دائرة ضيقة للغاية ومتحكم فيها من 
قــيــادة التحالف أو أن هــنــاك مــخــاوف من 
عدم تأكد الخبر إن تم نشره رسميًا ربما.

كما أن إعان مقتله من دون تأكيد سقوط 
قيادات كبيرة يفترض أن تكون إلى جواره 
مؤكدة  غير  أخــبــار  فهناك  مستغرب،  أمــر 
ــادات أخـــــرى مــعــه لــكــن لم  ــيــ عـــن ســـقـــوط قــ
يشملها النعي الرسمي. ومن دون التقليل 
لم  الــصــمــاد،  الجماعة بمقتل  مــن خــســارة 
تــكــن لــلــرجــل ســلــطــة عــلــى مــســؤولــي ملف 
املفاوضات في الجماعة. كما أنه ال يتمتع 

بالسلطة على امللف العسكري.
ــة االســــتــــنــــفــــار والــــجــــاهــــزيــــة  ــ ــالـ ــ إعـــــــــان حـ
ــــوى فــــــي صــــنــــعــــاء يــــعــــنــــي عــمــلــيــًا  ــــصـ ــقـ ــ الـ
تــعــزيــز الــقــبــضــة األمــنــيــة وانــتــهــاك حقوق 
الوصل  وحلقة  املواطنني،  وخصوصيات 
الضعيفة بني الحوثيني واألطراف األخرى 
أن هامش  قــد ضاعت تمامًا، وهــذا يعني 
التعايش بني املواطن اليمني غير املنتمي 
إلـــــى الـــجـــمـــاعـــة وبـــــني ســـلـــطـــات الــجــمــاعــة 
الحوثية سيتاشى ويضيق كل يوم، وأن 
تمكني الجناح األكثر تشددًا سيتم بسرعة 
أكــبــر مــن املــتــوقــع بــذريــعــة مــقــتــل الــصــمــاد 

ومابساتها غير املقنعة حتى اآلن.

سياسة
يفرض مقتل صالح الصماد الذي كان يتولّى منصب »الرئيس« في السلطة االنقالبية للحوثيين مرحلة جديدة من مسار الحرب 
في اليمن، يتوقع أن تتجاوز تداعياتها »الرد االنتقامي« من الجماعة، لتطاول العالقة بحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، 

وتعزيز القبضة األمنية داخل مناطق سيطرة الحوثيين

شارك الصماد في حروب الحوثيين مع الدولة )محمد حويس/فرانس برس(

صنعاء ــ العربي الجديد

املــشــاط  ملــهــدي  الــحــوثــيــني  يحمل تعيني 
خلفًا لصالح الصماد كرئيس للمجلس 
السياسي األعلى رسائل عدة. صحيح أن 
الصماد واملشاط ينحدران من محافظة 
صعدة معقل جماعة الحوثيني، إال أنهما 
على النقيض تقريبًا. الصماد كان لديه 
حــضــور ســيــاســي وقــبــلــي فــيــمــا املــشــاط 
ــــور« وهـــو  ــقـ ــ ــــصـ ــاح »الـ ــنــ ــــن جــ ُيـــحـــســـب مـ

شخصية مشهورة بالتهور والتشدد. 
وكــــأغــــلــــب الـــــقـــــيـــــادات الــــحــــوثــــيــــة، الـــتـــي 
ــداواًل بـــشـــكـــل مـــحـــدود  ــ ــتــ ــ ــا مــ ــهـ ــمـ ــان اسـ ــ كــ
لــــدى املــهــتــمــني بــالــتــطــورات فـــي صــعــدة، 
ــم املـــشـــاط بعد  ــرز اسـ ــام 2014، بـ حــتــى عـ
في  صنعاء  العاصمة  الجماعة  اجتياح 
مــديــرًا  بــوصــفــه  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2014، 
ملــكــتــب عــبــداملــلــك الـــحـــوثـــي، وفــــي روايــــة 
ــد  أخــــــرى، فـــإنـــه ســكــرتــيــره الـــخـــاص وأحـ
أكثر األشخاص انقيادًا وارتباطًا بزعيم 
 ،2014 الــعــام  وخــال  شخصيًا.  الجماعة 
ومع بدء أولى جوالت املفاوضات برعاية 
ــى الــيــمــن،  ــ ــبـــعـــوث األمــــمــــي الـــســـابـــق إلـ املـ
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، ظــهــر اســم 
مهدي املشاط، في رسالة رسمية بعثتها 
الجماعة إلى األمم املتحدة، كمسؤول عن 
ملف التفاوض عن الجماعة. وفيما تلى 
ذلــك، كــان املشاط هو نائب رئيس الوفد 

املــفــاوض عــن الــجــمــاعــة، بــرئــاســة محمد 
الــســام، وتحديدًا خــال مفاوضات  عبد 
األول  ديسمبر/كانون  السويسرية  بيل 
الــتــي  الـــكـــويـــت  ــات  ــفـــاوضـ مـ ــــي  وفـ  ،2015
انــطــلــقــت فـــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان 2016 كــان 
املشاط أحد أعضاء الوفد املفاوض الذين 
حــضــروا الــلــقــاء املــثــيــر لــلــجــدل، مــع وزيــر 
الخارجية األميركي األسبق، جون كيري، 

في العاصمة الُعمانية مسقط.
واعــتــبــارًا مــن مـــايـــو/أيـــار2017، ومــع بدء 

تــصــاعــد الــخــاف بــني الــحــوثــيــني وحــزب 
عبدالله  علي  برئاسة  كــان  الــذي  املؤتمر 
املشاط  بمهدي  الجماعة،  دفعت  صالح، 
إلى عضوية »املجلس السياسي األعلى«، 
الذي تألف باملناصفة بني الطرفني، وُعني 
فــي املــجــلــس بــــداًل عــن الــقــيــادي الــحــوثــي 
البارز، يوسف الفيشي، الذي كان يتمتع 

بعاقة جيدة مع طرف صالح.
املــشــاط كسرًا  السياق، يعد تعيني  وفــي 
لـــقـــواعـــد الـــتـــحـــالـــف مــــع حـــــزب املـــؤتـــمـــر 
الــشــعــبــي الـــعـــام عــمــلــيــًا، عــلــى الـــرغـــم من 
استمرار التحالف النظري بينهما بعد 
ــه يعد  قــتــل الــحــوثــيــني لـــصـــالـــح. كــمــا أنــ
مخالفة لائحة الداخلية التي قال بيان 
إنــه استند إليها  الــســيــاســي«  »املــجــلــس 
الختيار خليفة للصماد، فلم يكن هناك 
إال  ليحل محله،  للصماد  رســمــي  نــائــب 
في حال استمرار ممثل املؤتمر نائبًا له 
تموز  يوليو/  في  الطرفني  اتفاق  بحكم 
2016. مع العلم أنه في نوفمبر/ تشرين 
شريك  املؤتمر  حــزب  عــنّي   2017 الثاني 
الحوثيني في املجلس السياسي األعلى 
قــاســم الــكــســادي بــــداًل مــن قــاســم لــبــوزة 
الــــذي كـــان نــائــبــًا لــلــصــمــاد فــي املــجــلــس، 
وظل الصماد من دون نائب من يومها. 
كما أن اتــفــاق إنــشــاء املجلس نــص على 
تناوب الحوثيني واملؤتمر على رئاسته 

دوريًا، وهو ما لم يحدث أبدًا. 

مهدي المشاطبورتريه
يُحسب مهدي المشاط الذي اختاره الحوثيون خلفًا لصالح 
جناح  على  األعــلــى  السياسي  للمجلس  كرئيس  الصماد 
مدى  على  أداها  التي  األدوار  نتيجة  الجماعة  في  الصقور 
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