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عودة سيف اإلسالم القذافي
مرشحًا رئاسيًا

كشف مسؤولون في أربيل والسليمانية عن قرار لمسعود البارزاني يقضي بالمطالبة
بشغل األكراد منصب رئيس البرلمان بدًال عن رئيس الجمهورية ،في الدورة االنتخابية
ّ
ظل تحركات للسياسي الكردي البارز برهم صالح ،من أجل دعمه
المقبلة ،في
للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية

تونس ــ بسمة بركات

أربيل
تطمح إلى رئاسة
البرلمان العراقي
برهم صالح يخطط لرئاسة الجمهورية
بعد رفع إيران الفيتو عنه
للحديث تتمة...

براغماتية
انتخابية
عبد الرحمن عرابي

ال يزال ُمعظم املرشحني لالنتخابات
ُ
النيابية اللبنانية املفترض إجراؤها
في السادس من مايو/أيار املقبل،
غير قادرين على حسم تشكيل
اللوائح ،بسبب الحسابات الدقيقة
التي فرضها شكل القانون االنتخابي
الجديد عليهم .والالفت في هذا املجال
ُ
هو افتقاد ُمرشحي «املجتمع املدني»
للبراغماتية التي سمحت للقوى
السياسية املتعارضة في تشكيل
لوائح هجينة رغم انعدام القواسم
ُ
املشتركة بينهاُ ،مقابل استباق
ُ
مرشحي «املجتمع املدني» واملعارضة
(إن ُوجدت) للمعركة االنتخابية،
بمعركة استعراض لحجم األصوات
القادر كل ُمرشح على حصدها.
ُيشبه املشهد إلى ّ
حد بعيد صورة
الحراك الشعبي واملدني الذي استمرّ
طوال عامني في محاولة إلنقاذ
املواطن اللبناني من خطر النفايات
ُ
املتراكمة وخطر الخطط الحكومية
التي تعاملت مع األزمة كفرصة
لحجز أرباح مالية ألركان السلطة.
ّ
تفرقت قوى الحراك يومها وأصبح
ُ
ُ
ُ
كل يغني على لياله .ولم تراع معظم
تلك القوى املأساة املضاعفة التي
عاشها املشاركون في الحراك:
مأساة أزمة النفايات ومأساة ضياع
فرصة التغيير بني الرؤى املتعارضة
للحمالت .وعلى ما يبدوّ ،
فإن أحدًا لم
يتعلم من تلك التجربة.
وفي وقت تعاني فيه القوى
السياسية على اختالف مشاربها
من صعوبات تقنية واعتراضات
شعبية واسعة على أدائها ،فإن
ُ
حجم الخواء الذي ّ
يعبر عنه «املجتمع
املدني» ال يزال أكبر وأوسع .ليس
مطلوبًا من تلك القوى والشخصيات
بلوغ مرحلة نكران الذات أو طمر
الطموحات الشخصية بالوصول إلى
مجلس النواب .ال يتجاوز املطلوب
سقف وضع خطاب «جمعيات
املجتمع املدني» جانبًا ،ورفع أكمام
القمصان الرسمية ،والخوض في
ً
وحل السياسة قليال .املطلوب خطاب
سياسي بمضمون مدني وليس
العكس .ورغم ّأن بعض النقابيني
وناشطي املجتمع املدني ّ
تعرضوا
لالنتقاد الحاد بسبب لجوئهم إلى
لوائح أحزاب السلطة بحثًا عن فرصة
لحجز مقعد انتخابي ،إال ّأن أحدًا لم
ينظر في السبب الذي دفع بهؤالء
إلى هذا الخيار ،ألن االنتقاد أسهل
ّ
من محاولة التغيير .ولعل أقوى
سالحني لدى لوائح أحزاب السلطة
َ
في هذه االنتخابات هو قصر نفس
فئة الشباب ،وانعدام الرغبة في
املحاسبة لدى الفئات األكبر سنًا.
ويبقى األكيد أنه من غير املقبول أن
ننصدم كمواطنني بنتيجة التصويت
في السادس من أيار .وال تزال
االنتخابات البلدية التي تمت قبل
عام ونصف حاضرة أمامناِ ،بعبرها
وخالصاتها.

بغداد ــ سالم الجاف

ك ـشــف م ـس ــؤول ــون أكـ ـ ــراد ف ــي أرب ـيــل
والسليمانية عــن ح ــراك جــديــد ،هو
ّ األول من نوعه ،داخل البيت الكردي،
يتلخص فــي طلب زعيم الـحــزب الديمقراطي
الـكــردسـتــانــي ،مسعود ال ـبــارزانــي ،مــن حزبه،
ً
املطالبة بمنصب رئيس البرملان املقبل ،بدال
من منصب رئاسة الجمهورية ،بسبب القوانني
املـهـمــة والـحـســاســة الـتــي ينتظر إق ــراره ــا ،أو
ال ـتــي ت ـ ّـم االتـ ـف ــاق ع ـلــى تــرحـيـلـهــا ،م ـنــذ أي ــام،
إلــى الــدورة البرملانية الجديدة ،بسبب ضيق
ّ
ال ــوق ــت ،مــؤكــديــن فــي املـقــابــل أن إيـ ــران رفعت
الفيتو الذي كانت تفرضه على الزعيم الكردي
الـ ـب ــارز ب ــره ــم ص ــال ــح ،ب ـعــد مــوق ـفــه ال ــراف ــض
الستفتاء انفصال كردستان ،ومطالبته بحل
حكومة اإلقليم .كما أن األخير بدأ اتصاالت مع
قيادات شيعية عراقية بعد انقطاع دام ألكثر
ّ
وتفسر هــذه االتـصــاالت على أنها
من عامني،
مـخـطــط ل ـتــولــي صــالــح مـنـصـبــا مـهـمــا ضمن
الحكومة االتحادية في بغداد.
وهـ ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،م ــن مـ ـس ــؤول ب ـ ــارز في
الـحــزب الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي ،والــذي
كشف عن أن «اجتماعًا ُعقد أخيرًا في منتجع
صــاح الــديــن فــي أربـيــل ،ضـ ّـم قـيــادات كردية
بارزة بحضور مسعود البارزاني ،ناقش ذلك
ّ
وبشكل مستفيض» ،أكدها مسؤول آخر في
بغداد ،لكنه وصفها بـ«أفكار ومقترحات لم
ترق إلى القرار أو الخطة النهائية لألكراد».
ودأبت الخارطة السياسية في العراق ،منذ عام
 ،2004على أن تكون رئاسة الجمهورية لألكراد،
ُ
وهو منصب فخري بال صالحيات تذكر ،بينما
يكون البرملان من حصة العرب السنة ،ورئاسة
الوزراء للعرب الشيعة ،باستثناء تسمية غازي

الـيــاور ،الشخصية العربية السنية املعروفة،
ملنصب الرئيس (مجلس الحكم) ألشهر عدة
أع ـق ـبــت الـ ـغ ــزو األم ـي ــرك ــي ل ـل ـب ــاد ،وبـطــريـقــة
التعيني ال االنتخاب.
وي ـت ـضـ ّـمــن ق ـ ــرار م ـس ـعــود الـ ـب ــارزان ــي ،وفـقــا
للتسريبات« ،إبالغ الكتل السياسية الكردية
بــاملـطــالـبــة بـشـغــل مـنـصــب رئ ـيــس ال ـبــرملــان،
ً
بـ ـ ــدال ع ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي الـ ـ ــدورة
االنـتـخــابـيــة املـقـبـلــة» ،مــع الـعـمــل عـلــى وضــع
هــذا الـشــرط فــي ب ــازار الـتـفــاوض مــع الطرف
ال ـفــائــز فــي االن ـت ـخــابــات لتمكينه مــن تــولــي
رئاسة الحكومة ،بحسب ما ستفرزه نتائج
انتخابات مايو/أيار املقبل.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــردي ،ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي
ّ
ّ
ـأت م ــن أن جميع
ال ـج ــدي ــد» ،أن «الـ ـق ــرار م ـت ـ ٍ
الـقــرارات والقوانني املهمة والحساسة التي
ّ
ّ
ستمرر فــي البرملان املقبل،
تتعلق باإلقليم
واتـضــح أخـيـرًا خــال األزم ــة ،أهمية منصب
رئيس البرملان وعــدم فاعلية منصب رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،الـ ـ ـ ــذي فـ ـش ــل حـ ـت ــى فـ ــي مـنــع
ّ
التحرك
العقوبات أو تعديل املوازنة املالية أو
العسكري للحكومة صوب كركوك».
ّ
وتابع أن «القرار استراتيجي ،فهناك قوانني
ترسيم حدود اإلقليم واملناطق املتنازع عليها
وال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز وم ـج ـلــس االتـ ـح ــاد وق ــان ــون
القضاء والبشمركة ،وتفاصيل أخرى تتعلق
ّ
بــاإلقـلـيــم ،وكــلـهــا تـمــر عـبــر ال ـبــرملــان املـقـبــل»،
ّ
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «ال ـق ـي ــادات ال ـعــرب ـيــة الـسـنـيــة
سبب
والشيعية فــي بـغــداد تعي ذلــك وت ــدرك ّ
مـطــالـبــة ال ـكــرد بــاملـنـصــب ،وه ــذا مــا قــد يعقد
املــوضــوع ويـطـيــل فــي أم ــد تشكيل الحكومة
ّ
امل ـق ـب ـلــة ،خ ـصــوصــا إذا م ــا عـلـمـنــا أن الـسـنــة
ّ
يرفضون التخلي عن منصب رئيس البرملان».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،تــؤكــد م ـصــادر أخ ــرى في
السليمانية عــن «ت ـحـ ّـرك واس ــع للسياسي

ّقدم فريق سيف اإلسالم القذافي امللف السياسي لترشيحه إلى النتخابات الرئاسية
الليبية املقررة نهاية العام الحالي .وكشف أيمن بوراس ،املكلف بـ«البرنامج السياسي
اإلصــاحــي» لسيف اإلســام القذافي ،في مؤتمر صحافي ،أمــس اإلثنني ،من تونس،
أن «سـيــف االسـ ــام سـيـكــون مــرشــح الـجـبـهــة الشعبية لـتـحــريــر لـيـبـيــا» ،معلنني عن
مبادرته إلصالح األوضاع في ليبيا وبرنامجه املستقبلي .وقال بوراس إن «البرنامج
اإلصالحي املستقبلي لسيف اإلســام جاء ملصلحة الليبيني وإنقاذهم» .وأضــاف في
ـث لـ«العربي الجديد» أن «سيف اإلس ــام مــوجــود حاليًا فــي ليبيا ومحمي من
حــديـ ٍ
قبل الليبيني وسيعلن عن تفاصيل برنامجه قريبًا» .وأوضــح أن «اتفاق الصخيرات
ّ
واالتفاق السياسي في ليبيا ولد ميتًا وهو برنامج لم يطبق وظل في األدراج» ،مشيرًا
إلى أنهم «ال يرفضون الجهود التي ُبذلت ومبادرة املبعوث األممي غسان سالمة»،
إال أن «لديهم تحفظات على بعض النقاط الواردة في املبادرة ،خصوصًا أنها أقصت
جزءًا كبيرًا من الشعب الليبي وهم القبائل الليبية وأنصار القذافي» .وادعى أن نجل
القذافي «مدني ويرفض نظرية السالح والقتل ،ويحمل برنامجًا عصريًا ومنفتحًا من
أجل الليبيني وأنه كان قد طرح هذا البرنامج منذ عام  2006ولكن تم إحباط هذه الرؤيا
العصرية والتي كانت ستنقذ ليبيا» ،على حد تعبيره .بدوره ،قال الناشط الحقوقي،
خالد غويل في حديث لـ«العربي الجديد» ،إن «محكمة الجنايات الدولية التي تطالب
بمحاكمة سيف اإلسالم ال تعنينا ،وليبيا ليست طرفًا فيها» ،مبينًا أن «سيف اإلسالم
حوكم في محكمة ليبية وال يجوز أن يحاكم مرتني ،وقد حصل على عفو عام».

جهد مصري ـ إماراتي
«لتوحيد» الليبيين

العبادي يدعو محافظي
العراق للحياد االنتخابي
دعــا رئيس ال ــوزراء العراقي ،حيدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) ،م ـحــاف ـظــي
الـ ـب ــاد إلـ ــى ال ـ ـتـ ــزام ال ـح ـي ــاد وع ــدم
إط ـ ـ ــاق ال ـ ــوع ـ ــود ل ـل ـنــاخ ـب ــن بـغـيــة

كشفت مصادر مصرية في اللجنة الرئاسية املعنية بمتابعة الشأن الليبي ،أمس
االثنني ،أن «اجتماعات ّ
موسعة لقيادات عسكرية ليبية انطلقت في القاهرة لتوحيد
املؤسسة العسكرية ،والتوافق العام على إعــادة النقاش بشأن الهيكل التنظيمي
لـلـقــوات املـسـلـحــة» .وأضــافــت أن ــه «ش ــارك فــي االجـتـمــاعــات عـبــد ال ــرزاق الـنــاظــوري
رئيس أركان القوات التابعة للواء املتقاعد خليفة حفتر ،ورئيس أركان حرب القوات
التابعة لحكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليًا ،اللواء عبدالرحمن الطويل».
وكشفت املـصــادر عــن تفاصيل مقترح مـصــري إمــاراتــي بقيادة سياسية وعسكرية
مــوحــدة للبالد ،تضمن اختيار رئيس حكومة الــوفــاق فائز الـســراج ،رئيسًا للدولة،
وقائدًا أعلى للقوات املسلحة ،بوجود نائبني هما محمد البرغثي ،وناجي مختار .كما
تضمن التصور اختيار عارف النايض سفير ليبيا في اإلمارات رئيسًا للحكومة ،على
أن يكون حفتر ،قائدًا عامًا للجيش ووزيرًا للدفاع ،وسالم جحا رئيسًا لألركان .وأشارت
املصادر إلى أن «حفتر املوجود في الوقت الراهن في األردن ،للقاء عدد من املسؤولني
األميركيني والبريطانيني ،من املقرر أن يحضر الجلسة الختامية لالجتماعات التي
تستضيفها القاهرة برعاية وزارة الدفاع املصرية ورئاسة الجمهورية».

البارزاني سيوظف
شرط رئاسة البرلمان
في مفاوضات تأليف
الحكومة
أجرى صالح
اتصاالت مع قيادات
سياسية عراقية مختلفة
في بغداد
الكردي البارز والقيادي السابق في االتحاد
الــوطـنــي ال ـكــردس ـتــانــي ،بــرهــم صــالــح ،بعد
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى ت ــأي ـي ــد إيـ ــرانـ ــي كـشـخـصـيــة
ك ــردي ــة مـقـبــولــة ف ــي مـعـسـكــر الـسـلـيـمــانـيــة،
بـسـبــب مــوق ـفــه م ــن االس ـت ـف ـتــاء ورف ـض ــه لــه،
ّ
ومطالبته بحل حكومة أربيل ،واعتباره أن
إيران ساعدت كردستان في مواجهة تنظيم

داعش ،وإثنائه على ذلك» .وبحسب املصادر
ذات ـه ــا ،ف ــإن إيـ ــران «كــانــت تـفــرض مــا يشبه
الفيتو على صــالــح منذ عــام  ،2014بسبب
خالفات مع بغداد» .وأجرى صالح اتصاالت
مــع ق ـي ــادات سـيــاسـيــة عــراق ـ ّيــة مختلفة في
بـ ـغ ــداد ،م ـقــدمــا ن ـف ـســه ك ـم ـمــثــل ش ــرع ــي عن
الـ ـش ــارع ال ـ ـكـ ــردي ،ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـح ـصــولــه على
املنصب املناسب ضمن الحكومة االتحادية
العراقية في بغداد.
وح ــول ذل ــك ،قــال الخبير فــي الـشــأن الـكــردي
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،عـ ـل ــي نـ ــاجـ ــي ،إن «ه ـ ـنـ ــاك رأيـ ــن
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـ ـكـ ــرديـ ــة؛ األول
ّ
يتضمن دعــم صالح ليشغل منصب رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــدع ــم م ــن «ح ــرك ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر»
وال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــام ـي ــة وأيـ ـض ــا أطـ ـ ــراف في
االتحاد الوطني الكردستاني ،خصوصًا أنه
قــد يحصل على مــا ال يقل عــن  8مقاعد من
مـجـمــوع مـقــاعــد األكـ ــراد فــي الـبــرملــان املقبل.
وال ـ ــرأي ال ـثــانــي ،وه ــو لـلـحــزب الــديـمـقــراطــي
ب ــزع ــام ــة ال ـ ـبـ ــارزانـ ــي وأطـ ـ ـ ــراف م ــن االت ـح ــاد
الــوطـنــي ،يــذهــب نـحــو تــولــي األكـ ــراد رئــاســة
البرملان ،لكونه يتمتع بصالحيات أكثر».
وأشـ ـ ـ ـ ــار ن ـ ــاج ـ ــي ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث ل ـ ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي

ال ـجــديــد» ،إل ــى «م ـش ــاورات جمعت مقربني
من العبادي وبرهم صالح ،خلصت إلى أنه
إن دعــم األخ ـيــر ،األول ،فــي رئــاســة ال ــوزراء،
سيكون هناك دعم من العبادي لصالح في
رئاسة الجمهورية».
إلى ذلكّ ،أكد مصدر ّ
مقرب من رئيس الوزراء
ال ـع ــراق ــي وي ـع ـمــل ب ـص ـفــة م ـس ـت ـشــار لـ ــه ،في
اتصال هاتفي مع «العربي الجديد» ،أن «تلك
الـتـســريـبــات صحيحة ،وج ــار الـنـقـ َـاش فيها
مـنــذ أيـ ــام ،لكنها حـتــى اآلن لــم ت ــرق لتكون
خطة أو ق ــرارا كــرديــا مـ ّ
ـوحــدا ،وهـنــاك رأيــان
فــي الـبـيــت ال ـك ــردي ،واألق ـ ــوى أن ـهــم يــريــدون
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان» .وأضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر ،ط ــال ـب ــا ع ــدم
ّ
ذك ــر اس ـمــه« ،أعـتـقــد أن الـكـتــل السنية أقــوى
انـتـخــابـيــا ،لــذلــك سيحصلون عـلــى املنصب
ب ــاس ـت ـح ـق ــاق ،ل ـك ــن إذا كـ ـ ــان هـ ـن ــاك ت ــواف ــق
وصفقات ،فهذا بحث آخر».
وتعليقًا على ذلك ،قال النائب عن التحالف
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،م ــاج ــد رسـ ـ ــول ،ل ـ ـ «ال ـعــربــي
الجديد» ،إن «الـبــارزانــي لم يرفض منصب
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة امل ـق ـب ــل ،ول ـ ــم يـطــالــب
باستالم منصب مجلس النواب ،ولكن يجب
ال ـيــوم أن نـصــل إل ــى صيغة أخ ــرى ،ونـســأل

مل ــاذا ه ــذا ال ـعــرف ال ـج ــاري فــي امل ـنــاصــب؟»،
مضيفًا «بـحـســب مــا هــو م ــوج ــود ،وحسب
االستطالعات ،السيد برهم صالح وقائمته
ّ
ل ــن ت ـت ـمــكــن م ــن ال ـح ـص ــول إال ع ـلــى خمسة
أو سـتــة مـقــاعــد فــي إقـلـيــم كــردس ـتــانّ ،وهــذا
ليس بالعدد الكبير الذي يمكن أن يؤثر في
خــارطــة التحالف الكردستاني الداخلية»،
واع ـ ـ ـتـ ـ ــرف رس ـ ـ ـ ــول ب ـ ــوج ـ ــود «ت ـ ـ ـقـ ـ ــارب بــن
العبادي وصالح» ،لكنه اعتبر أن أي وعود
في هذا الصدد تعتبر «كالمًا سابقًا ألوانه،
وال يمكن ألحد أن يعد بشيء إال بعد ظهور
نتائج االنتخابات».
من جانبه ،قال القيادي في «ائتالف النصر»
ال ـ ـ ــذي ي ـت ــزع ـم ــه ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،الـ ـن ــائ ــب ع ـبــاس
الـبـيــاتــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «ل ـقــاءات
الـعـبــادي مــع أح ــزاب وكـتــل كــرديــة مستمرة،
ومــن بينها لـقــاؤه مــع صالح الــذي يأتي في
إطــار انفتاحه على جميع القوائم والكتل»،
ّ
التكهن بخارطة
مضيفًا أنه «من املبكر اآلن
ال ـت ـحــال ـفــات امل ـق ـب ـلــة ،ألن ال ـخ ــارط ــة سـتـكــون
م ـع ـق ــدة ،ن ـظ ـرًا ل ـل ـح ــراك وال ـت ـغ ـي ـي ــر ،وك ــذل ــك
تعدد الساحات ،سواء الساحات الشيعية أو
الكردية أو السنية».

غياب حاليب
عن قمة البشير ـ السيسي
القاهرة ــ العربي الجديد

اختتم الرئيسان املصري عبد الفتاح السيسي ،والسوداني عمر البشير ،محادثاتهما
الثنائية في قصر االتحادية بالقاهرة ،أمس اإلثنني ،بعد مراسم استقبال رسمية،
وعقدا مؤتمرًا ألقيا فيه بيانني عن اللقاء .وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع في وزارة
الخارجية املصرية ،فإن «املباحثات لم تتطرق ملوضوع النزاع الحدودي بني البلدين
على مثلث حاليب وشالتني ،والــذي تتمسك السودان بحقها في تصعيده للتحكيم
ال ــدول ــي أو األم ــم امل ـت ـحــدة ،بينما تـمـحــورت املـبــاحـثــات ح ــول ال ـت ـعــاون االقـتـصــادي
واملرفقي ،وكذلك دراسة موقف السودان من املعارضة املصرية إلدارة إثيوبيا لقضية
سد النهضة» .واكتفى الرئيسان بــاإلدالء بعبارات دبلوماسية عن ضرورة التعاون
والتنسيق بني البلدين في جميع القضايا محل االهتمام املشترك ،وتحويل الروابط
الجغرافية والتاريخية بني البلدين لوسائل لالستفادة املشتركة ،وبصفة خاصة نهر
ً
النيل ،من خــال مشروعات الربط بني البلدين بالنقل النهري ،فضال عن استمرار
التفاوض حول قضية سد النهضة اإلثيوبي بواسطة اللجنة الثالثية املشتركة قريبًا،
وفــق نتائج القمة الثالثية التي عقدت على هامش قمة االتـحــاد األفريقي األخيرة
بأديس أبابا .وأعلن السيسي أنــه تم االتفاق على عقد اللجنة العليا املشتركة بني
البلدين هذا العام في الخرطوم برئاسة رئيسي البلدين.

النظام وروسيا يخنقان الغوطة ...وعفرين مسرحًا للتجاوزات
لم يتوقف القصف العنيف
على الغوطة الشرقية،
أمس ،مع استمرار
مساعي النظام وروسيا
لتوسيع سيطرتهما
على المنطقة ،في
وقت تعهدت فيه
تركيا بتوسيع عملياتها
في الشمال السوري
وصوًال إلى سنجار
محمد أمين

مهجران من الغوطة (حمزة العجوة/فرانس برس)

ال ت ــدل املـعـطـيــات املـتــوفــرة فــي ســوريــة على
إمـكــان تــوقــف العمليات فــي جبهتي الحرب
األب ـ ـ ـ ــرز ،الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ــدم ـش ــق حـيــث
تستخدم روسيا والنظام السوري كل أنواع
األسلحة للسيطرة على ما تبقى من مناطق
املـعــارضــة ،والـشـمــال الـســوري حيث تعهدت
تــركـيــا بــاسـتـمــرار عملياتها بـعــد السيطرة
على عفرين ،ولوحت بتوسيعها إلى الحدود
العراقية لـ«تحرير سنجار» .إزاء هذا الوضع،
يغيب أي تحرك دولي لحماية املدنيني على
األقل ،في ظل ما بدا من تسليم روسيا لزمام
األمــور فــي الغوطة ،مــع بــروز موقف خجول
م ــن الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون،
أم ـ ــس ،ال ـ ــذي أع ـ ــرب ع ــن ق ـل ـقــه ال ـش ــدي ــد إزاء
الوضع في عفرين والغوطة الشرقية .وذكر
بـيــان ص ــدر عــن الــرئــاسـيــة الـفــرنـسـيــة ،أمــس،
أن ماكرون ّ
وجــه رسالة إلى نظيره الروسي

ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،دع ـ ــا خ ــالـ ـه ــا روسـ ـي ــا
«إلـ ــى ب ــذل أق ـصــى ج ـهــودهــا لــوقــف امل ـعــارك
والخسائر في صفوف املدنيني» في الغوطة
وعفرين ،التي تحولت إلى مسرح للتجاوزات
ّ
الحر والحكومة
التي اعترفت قيادة الجيش
املؤقتة بحصولها.
وفـ ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ت ــواص ــل روس ـيــا
والنظام استخدام كافة أنــواع األسلحة في
قـصــف م ــدن وب ـل ــدات ت ـحــوي ع ـشــرات آالف
امل ــدن ـي ــن ف ــي ان ـت ـق ــام واضـ ـ ــح م ــن فـصــائــل
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـت ــي رفـ ـض ــت ت ــوقـ ـي ــع وث ـي ـقــة
اس ـت ـســام ،وت ــواص ــل مـحــاولـتـهــا اسـتـعــادة
زم ــام امل ـبــادرة العسكرية ،وإف ـشــال مخطط
النظام وحلفائه في إفراغ الغوطة من بقية
أهلها.
وال ت ـ ــزال مـ ـع ــارك ك ــر وفـ ــر ت ـح ـت ــدم ف ــي تـلــك
امل ـن ـط ـق ــة ،إذ ت ـس ـعــى املـ ـع ــارض ــة إلـ ــى إعـ ــادة
االتـ ـص ــال ب ــن ق ـط ــاع ــات ال ـغ ــوط ــة الـشـمــالــي
والـجـنــوبــي واألوسـ ــط مــن خ ــال ط ــرد قــوات
ال ـن ـظــام م ــن ب ـل ــدات داخـ ــل ال ـق ـطــاع األوسـ ــط،
خ ـص ــوص ــا م ـس ــراب ــا وم ـ ــدي ـ ــرا .وبـ ـع ــد م ــرور
أكـثــر مــن شهر على بــدء العملية العسكرية
الــواس ـعــة عـلــى ال ـغــوطــةُ ،س ـجــل مـقـتــل 1421
مدنيًا ،وفق مصادر إعالمية.
وواصلت قوات النظام ومليشيات تساندها،
أم ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،ع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـص ــف ال ـج ــوي
واملدفعي على مدن وبلدات الغوطة ،ما أدى
إلى مقتل وإصابة العشرات من املدنيني ،في
مسعى للضغط أكثر على فصائل املعارضة
لــاس ـت ـســام وال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـغ ــوط ــة .وق ــال
الناشط محمد الشامي ،لـ«العربي الجديد»،
إن طـيــران النظام شــن أكثر مــن عشر غــارات
بقنابل تحوي مواد حارقة وصواريخ فراغية
ع ـلــى األحـ ـي ــاء ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي دوم ـ ــا وزم ـل ـكــا
وعربني .وقتل  10مدنيني وأصيب العشرات،
أمس ،نتيجة القصف على املنطقة .كما ذكر

مصدر في الدفاع املدني لـ«العربي الجديد»،
أن ق ــوات الـنـظــام وروس ـيــا استهدفت مدينة
دوم ــا بــأكـثــر م ــن  50غ ــارة ج ــوي ــة ،وع ـشــرات
القذائف املدفعية والصاروخية أمس.
ك ـم ــا ق ـ ــال م ــدي ــر امل ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري لـحـقــوق
اإلنسان رامي عبد الرحمن ،لوكالة «فرانس
بــرس» ،إن القصف على دومــا هو «األعنف»
منذ أسبوع ،ويأتي إثر هجوم مفاجئ نفذه
فصيل «جـيــش اإلس ــام» على ق ــوات النظام
على جبهتي مـســرابــا وبـيــت س ــوى ،جنوبًا،
انـطــاقــا مــن دوم ــا .ودارت اشـتـبــاكــات ،أمس
أيضًا ،في جنوب الغوطة بني فصيل «فيلق
الرحمن» ،وقوات النظام.
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـس ـت ـمــر م ــوس ـك ــو فــي
مخططها لتفريغ الغوطة من أهلها ،ونقلت
وكالة «انترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع
قولها إن أكثر من ستة آالف شخص غادروا
الغوطة منذ صباح أمس ،اإلثنني.
وفي السياق نفسه ،أكد نزار الصمادي ،وهو
من أبــرز الناشطني السياسيني في الغوطة،
ً
أن الـجــانــب ال ــروس ــي ال يــريــد ح ــا سياسيًا
في الغوطة ،مضيفًا في حديث مع «العربي
الجديد» ،أن «الروس يريدون حسمًا عسكريًا،
مع وجود تواطؤ دولي وإقليمي معهم بشكل
ك ــام ــل» .وأشـ ــار إل ــى أن مــوسـكــو لـعـبــت على
ورق ــة «جبهة الـنـصــرة» ،مضيفًا« :لــم يلتزم
ال ـ ــروس عـلــى اإلط ـ ــاق بــات ـفــاق وق ــف إط ــاق
ال ـنــار ال ــذي الـتــزمــت بــه فـصــائــل امل ـعــارضــة».
وأكد الصمادي أن فصائل املعارضة «حررت
مسرابا ومديرا من أجل إعادة وصل مدينتي
دوما وحرستا ،وإعادة االتصال مع البلدات
التي تقطعت أوصــالـهــا» ،مضيفًا« :هــذا زاد
مــن جـنــون الـ ــروس ،وب ـ ــدأوا ،األحـ ــد ،بقصف
املــدن ـيــن ف ــي مــديـنــة دوم ـ ــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
ال ــروس ب ــدأوا «حملة شــرســة» على املدنيني
فــي الـغــوطــة بـعــد ي ــوم واح ــد مــن إع ــان فــوز

أنقرة ترفض االنتقادات

قال رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدريم (الصورة) إنه «ال يحق لمن
زودوا المنظمات اإلرهابية بالسالح وشجعوها ،أن يتفوهوا بكلمة
ضد تركيا في موضوع تطهير
الشريط الحدودي مع سورية».
وفي كلمة له أمس في أنقرة،
قال يلدريم إنه «تم تحرير عفرين
ومحيطها ،وكفاحنا سيستمر
في هذه المنطقة حتى القضاء
على كافة التهديدات اإلرهابية»،
مشيرًا إلــى أن الجيشين التركي
والسوري الحر تصرفا بحذر لعدم
إلحاق أضرار بالمدنيين.

ب ــوت ــن بــان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة ،و«يـ ـب ــدو أن
بوتني مستمر في الحسم العسكري».
وح ـ ــول املـ ـف ــاوض ــات م ــع ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي،
أشــار الصمادي إلــى أن مندوبني مــن «فيلق
الرحمن» تفاوضوا مع الروس خارج سورية،
مــوض ـحــا أن ج ـل ـســات م ـت ـع ــددة ع ـق ــدت بــن
املـعــارضــة وال ــروس أخـيـرًا «ولـكــن لــم يصلوا
إلى شيء إيجابي» ،مؤكدًا أن «هناك الكثير
مــن أهــالــي الـغــوطــة ص ــام ــدون» .وأشـ ــار إلــى
أن النظام ّ
يدعي إعالميًا أنه يعامل املدنيني
الـ ـخ ــارج ــن م ــن ال ـغ ــوط ــة ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،لـكــن
«هـ ــذا ال ـك ــام غ ـيــر ص ـح ـيــح ،فـعـنــدمــا دخـلــت
قوات النظام إلى مسرابا واألشعري ارتكبت
مـجــازر واغـتـصــابــات بحق املــدنـيــن ،وقــادت

شرق
غرب
عقوبات أوروبية على
مقربين من النظام
السوري
ف ـ ــرض االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
اإلث ـنــن ،عـقــوبــات على  4أشخاص
م ـ ـقـ ــربـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري،
ملـســاهـمـتـهــم ف ــي ت ـطــويــر وتـسـهـيــل
استخدام األسلحة الكيميائية ضد
املدنيني في سورية .جاء ذلك خالل
اج ـت ـم ــاع لـ ـ ـ ــوزراء خ ــارج ـي ــة ال ـ ــدول
األعضاء في االتحاد ،في بروكسل.
وض ـ ّـم ــت ال ـقــائ ـمــة ضــاب ـطــا رفـيـعــي
امل ـس ـت ــوى و 3ع ـل ـمــاء ي ـع ـم ـلــون في
مركز الــدراســات والبحوث العلمية
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري .وت ـ ـق ـ ـضـ ــي الـ ـعـ ـق ــوب ــات
بتجميد أمــوال األشخاص األربعة،
وم ـ ـ ـنـ ـ ــع دخ ـ ــول ـ ـه ـ ــم إل ـ ـ ـ ــى االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي.
(األناضول)

القاهرة ــ العربي الجديد

تقارب بين حيدر العبادي وبرهم صالح (األناضول)
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الـشـبــاب إل ــى جـهــات مـجـهــولــة» .عـلــى جبهة
أخ ــرى ،واص ــل الـجـيـشــان الـتــركــي وال ـســوري
ال ـحــر تـمـشـيــط مــدي ـنــة ع ـفــريــن وري ـف ـهــا بعد
يومني من طرد الوحدات الكردية منها ضمن
عـمـلـيــة «غ ـصــن ال ــزي ـت ــون» .وتـعـهــد الــرئـيــس
التركي رجب طيب أردوغــان ،أمس ،بتوسيع
الـعـمـلـيــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي س ــوري ــة إل ــى مـنــاطــق
ً
أخــرى خاضعة لسيطرة األكــراد وصــوال إلى
الحدود العراقية .وقال في كلمة له في أنقرة:
«بــالـسـيـطــرة عـلــى عـفــريــن نـكــون قطعنا أهــم
مرحلة في غصن الزيتون ،وستتبعها منبج،
وعـ ــن ال ـ ـعـ ــرب ،وتـ ــل أبـ ـي ــض ،ورأس ال ـع ــن،
والقامشلي وحتى القضاء على كامل الحزام
اإلرهابي» .وأضاف أنه «من املمكن أن ندخل

سنجار (العراقية) على حني غرة ونطهرها
مــن عناصر الــوحــدات ال ـكــرديــة» .مــن جهته،
قــال املـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة الـتــركـيــة ،بكر
ب ــوزداغ ،أم ــس ،إن ال ـقــوات التركية لــن تبقى
ف ــي عـفــريــن وسـتـسـلــم املـنـطـقــة «ألصـحــابـهــا
الحقيقيني».
كــذلــك ب ــرز مــوقــف أم ـيــركــي ص ــدر ع ــن وزارة
الخارجية ،التي قالت في بيان أمس اإلثنني،
إن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة «ق ـل ـق ــة ب ـ ـشـ ــدة» مــن
األحداث في مدينة عفرين .ودعت الخارجية
فــي ب ـيــان «ك ــل األطـ ــراف املـعـنـيــة ال ـتــي تعمل
في شمال غرب (سورية) بما في ذلك تركيا
وروسـيــا والنظام الـســوري للسماح بدخول
ّ
املـنـظـمــات اإلنـســانـيــة ال ــدول ـي ــة» .وذك ـ ــرت أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة «ال ت ـع ـم ــل» ف ــي مـنـطـقــة
عفرين ،وأنـهــا «قلقة بشدة بسبب التقارير
الـتــي وردت مــن مدينة عفرين فــي الساعات
الثماني واألربعني املاضية».
ّ
وقرر الجيش الحر فصل اثنني من عناصره،
إث ـ ــر «ت ــورط ـه ـم ــا ب ــال ـس ــرق ــة والـ ـتـ ـع ــدي عـلــى
ّ
وتوعد
املدنيني» في مدينة عفرين السورية.
الجيش الحر ،في بيان ،بفصل فوري لكل من
يثبت تورطه بالسرقة والتعدي على حقوق
املدنيني ،داعيًا املواطنني للتعاون والتبليغ
ع ــن أي مـ ـس ــيء ح ـت ــى ي ـت ــم م ـح ــاس ـب ـت ــه .مــن
جانبها ،طالبت الحكومة املؤقتة (التابعة
للمعارضة) ،فصائل «الجيش الحر» ،بتأمني
ال ـح ـم ــاي ــة الـ ــازمـ ــة ل ـل ـمــدن ـيــن فـ ــي ع ـف ــري ــن،
والحفاظ على املنشآت واملمتلكات واحترام
خصوصية كافة املكونات الدينية واملذهبية
وال ـع ــرق ـي ــة .ودعـ ــت «ال ـح ـكــومــة امل ــؤق ـت ــة» في
ب ـ ـيـ ــان ،الـ ـ ــى إحـ ــالـ ــة «م ــرتـ ـكـ ـب ــي امل ـخ ــال ـف ــات
وم ـص ــادرة كــافــة امل ـســروقــات وإعــادت ـهــا إلــى
أص ـحــاب ـهــا» ،م ــؤك ــدة ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة ال ـتــزام
قادة الجيش الحر وعناصره باألوامر تحت
طائلة املسؤولية في حال مخالفتها».

ال ـح ـصــول عـلــى أصــوات ـهــم لصالح
أحزابهم في االنتخابات البرملانية
املزمع عقدها في مايو /أيار املقبل.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ت ـ ــرؤس ال ـع ـب ــادي،
أمــس ،اجتماعًا للهيئة التنسيقية
الـعـلـيــا بــن املـحــافـظــات الـتــي تضم
جميع محافظي البالد ما عدا إقليم
الشمال ،وفق بيان للحكومة .وأكد
العبادي «أننا نحرص على نزاهة
االنتخابات وأن تجري في وقتها».
(األناضول)

اإلمارات« :الحزام األمني»
تنتشر في الضالع
أك ــدت مـصــادر رسمية إمــاراتـيــة أن
قــوة مما ُيـعــرف بــ«الـحــزام األمني»
فــي اليمن ب ــدأت ،األح ــد ،باالنتشار
ف ــي مـحــافـظــة ال ـض ــال ــع .وأوض ـحــت
وك ــال ــة أنـ ـب ــاء اإلمـ ـ ـ ـ ــارات (وام) ،أن
االن ـت ـش ــار ي ـج ــري ب ــدع ــم م ــن ق ــوات
الـتـحــالــف ب ـق ـيــادة ال ـس ـعــوديــة ،وأن
ً
الـ ـق ــوة س ـت ـبــدأ عـمـلـهــا «اس ـت ـك ـمــاال
ل ـت ـح ـق ـيــق األمـ ـ ــن واألمـ ـ ـ ـ ــان» ف ــي مــا
وصفته بـ«املحافظات املحررة».
(العربي الجديد)
عودة سفراء أوروبيين
إلى صنعاء
أك ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ت ــابـ ـع ــة ل ـج ـم ــاع ــة
«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» (الـ ـح ــوثـ ـي ــن) ،فــي
اليمن ،وصــول سفراء دول أجنبية
ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،ل ـل ـم ــرة
األولـ ــى مـنــذ إغ ــاق أغ ـلــب البعثات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد مـطـلــع
 .2015وأوض ـ ـحـ ــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء
اليمنية (سـبــأ) ،بنسختها التابعة
للحوثيني ،أن وزيــر الخارجية في
الحكومة غير املعترف بها دولـيــا،
هـشــام ش ــرف ،رحــب بــزيــارة رئيسة
بعثة االتحاد األوروبي لدى اليمن،
أنـطــونـيــا كــالـفــو بــويــرتــا ،وسـفـيــرة
هولندا يرما فــان دوريــن ،والسفير
ال ـف ــرن ـس ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ت ـي ـس ـتــوب،
واملـبـعــوث الـخــاص لــوزيــر خارجية
السويد هانس بيتر سبمتاباي.
(العربي الجديد)
بوتفليقة :يحق للجميع
السعي للرئاسة
أق ـ ـ ـ ــر ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري ع ـب ــد
العزيز بوتفليقة (ال ـصــورة) ،بحق
املعارضة في السعي للوصول إلى
س ــدة ال ـح ـك ــم .وق ـ ــال بــوتـفـلـيـقــة في
رســالــة وجـهـهــا للشعب الـجــزائــري

بمناسبة ذكرى  19مارس /آذار ،إنه
«م ــن واج ــب الـجـمـيــع املـســاهـمــة في
هذه الحركة الديمقراطية التعددية
مع جعل الجزائر واملصالح العليا
لـشـعـبـهــا ف ــوق ال ـج ـم ـيــع» .وأض ــاف
أنــه «يـحــق للساحة السياسية في
ب ــادن ــا أن ت ـع ــرف ت ـنــوعــا وصـ ــراع
ب ــرام ــج ،وس ـعــي الـجـمـيــع لـلــوصــول
إلى سدة الحكم».
(العربي الجديد)
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الحدث

االحتالل يوتر حدود غزة قبل
«مسيرة العودة الكبرى»

بدا واضحًا من خالل التطورات األخيرة على الصعيد اإلعالمي ،اتساع
عدم الثقة بين اإلعالميين المصريين المقربين من النظام ،والرئيس
عبدالفتاح السيسي ،الذي يرغب في إحداث بعض التغييرات على
الدوائر اإلعالمية المقربة منه ،وسط تزايد المخاوف

تأتي اإلعالنات
اإلسرائيلية عن تفجير
عبوات على مداخل
قطاع غزة ،مع
تصاعد حديث االحتالل
تجمعات
عن منع
ّ
يوم األرض

سباق
إعالميّي
السيسي

غزة ـ ضياء خليل

«الحرس القديم» يخشى الجيل
الجديد من الموالين

القاهرة ـ العربي الجديد

شـهــد األس ـب ــوع امل ــاض ــي تـطــوريــن
مهمني في ساحة اإلعــام املصري
املساند لنظام الرئيس عبد الفتاح
السيسي؛ كــان أولهما عــودة النائب السابق
تــوفـيــق عـكــاشــة لـتـقــديــم بــرنــامــج عـلــى مــوقــع
«يوتيوب» ،بعد وقفه ملدة عامني منذ صدامه
مع مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل
وغ ـل ــق مـحـطـتــه ال ـف ـضــائ ـيــة «الـ ـف ــراع ــن»ّ .أم ــا
الحدث الثاني ،فهو اإلعالن عن الفيلم الدعائي
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـظ ـهــر ف ـيــه ال ـس ـي ـســي بـخـتــام
حملته االنـتـخــابـيــة بـعـنــوان «شـعــب ورئـيــس
 »2018والـ ـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــه وتـ ـخ ــرج ــه امل ـخــرجــة
السينمائية ساندرا نشأت التي لم يسبق لها
العمل كإعالمية في املجال السياسي.
الحدثان وإن بدت املسافة بينهما شاسعة ،إال
أنهما يؤكدان  -على ضوء مزيد من املعلومات
املترددة في أروقة اإلعالم املوالي للنظام  -أن
السيسي يرغب في إحــداث بعض التغييرات
عـلــى ال ــدوائ ــر اإلعــامـيــة املـقــربــة مـنــه ،بإبعاد
بـعــض الـشـخـصـيــات اإلعــامـيــة ال ـب ــارزة التي
ساهمت فــي ترسيخ نظامه وتــرويــج أفـكــاره
منذ تسويق عــزل الرئيس محمد مرسي في
النصف األول مــن  ،2013ثـ ّـم حشد املواطنني
لتفويض الجيش في  26يوليو/تموز ،2013
ثـ ّـم دفـعــه مرشحًا للرئاسة فــي  ،2014وكذلك
تقليل االعتماد على املجموعة التي اختارها
ع ـبــاس كــامــل ل ـق ـيــادة امل ـش ـهــد اإلع ــام ــي منذ
عامني واملعروفة باسم «شباب اإلعالميني»،
ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـ ـعـ ــدم قـ ــدرت ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
الجماهير وضعف قبولهم شعبيًا.
ف ـع ـنــدمــا اصـ ـط ــدم ع ـك ــاش ــة م ــع م ــدي ــر مـكـتــب

الـسـيـســي بـعــدمــا أوعـ ــز إل ــى ال ـبــرملــان بـطــرده
وإسـ ـ ـق ـ ــاط ع ـض ــوي ـت ــه ثـ ـ ـ ّـم م ـن ـع ــه مـ ــن ت ـقــديــم
بــرنــام ـجــه مـطـلــع  ،2016ل ــم ي ـكــن ه ــذا بسبب
زيــارة السفير اإلسرائيلي ملنزل عكاشة ،تلك
ّ
الزيارة التي اتخذها النظام ستارًا للتخلص
م ــن واح ــد م ــن أع ـم ــدة ت ــروي ــج أف ـك ــار «ال ـث ــورة
املضادة» في عهد املجلس العسكري بعد خلع
حسني مـبــارك ،بــل كــان السبب الرئيسي هو
أن عكاشة لم يكن راضيًا بوضع نفسه تحت
ّ
تصرف دائرة السيسي بشكل كامل ،وهو الذي
ّ
كــان يصف نفسه بـ«مفجر ثــورة  30يونيو»،
ّ
شأنه شأن وزير العدل السابق الذي تخلص
منه السيسي أيضًا القاضي أحمد الزند ،الذي
كان يردد هذا الوصف عن نفسه أيضًا.
ونـظـرًا للشعبية امللحوظة التي كــان عكاشة
يـحـظــى ب ـهــا ف ــي أوس ـ ــاط ال ـب ـس ـطــاء وال ـف ـئــات
املتدنية تعليميًا ،كــان مدير مكتب السيسي
ي ـ ــرى أن ـ ــه مـ ــن األف ـ ـضـ ــل إب ـ ـعـ ــاده عـ ــن امل ـش ـهــد
نهائيًا ،وتهيئة وسائل اإلعــام لجيل جديد
مــن اإلعــامـيــن ،أكـثــر ثقافة وأكـبــر قــدرة على
التواصل مع الشباب والفئات األكثر تعليمًا
لتجميل صورة النظام ،خصوصًا على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،فتم تكوين مجموعة
«شباب اإلعالميني» التي تم الدفع بأفرادها
ك ـم ـقــدمــي ب ــرام ــج ب ــامل ـس ــاواة م ــع اإلعــام ـيــن
القدامى املوروثني من نظام مبارك.
إال أن افـ ـتـ ـق ــار ه ـ ـ ــؤالء اإلع ــامـ ـي ــن ال ـش ـب ــاب
لـلـحـضــور ،ومـحــاولـتـهــم اسـتـنـســاخ تـجــارب
ســابـقــة مــن دون تـجــديــد ،وتـقــديـمـهــم خطابًا
مـتـشــابـهــا إلـ ــى حـ ـ ّـد ال ـت ـطــابــق ف ــي بــرامـجـهــم
املسموعة واملــرئـيــة ،وشـعــور دائ ــرة السيسي
بــأن اإلعــامـيــن الـقــدامــى املـقــربــن ملــن أجهزة
بعينها داخــل الدولة ،كأحمد موسى وعمرو

يرغب السيسي بتقليل
االعتماد على مجموعة
عباس كامل
عودة عكاشة جاءت
بتنسيق كامل مع دائرة
السيسي
أدي ــب وملـيــس الـحــديــدي وخـيــري رمـضــان ،ما
زال ــوا هــم األكـثــر تــأثـيـرًا ،دفــع أصـحــاب الـقــرار
إلعـ ــادة الـتـفـكـيــر ف ــي م ــدى االح ـت ـيــاج لظهور
ع ـكــاشــة م ــن ج ــدي ــد ،ول ـكــن ب ـش ــروط مختلفة
وتحت رقابة أكثر إحكامًا من املاضي.
استخدم عكاشة في إطاللته الجديدة طريقته
املـعـتــادة القائمة على االسـتــرســال للوصول
ل ـل ـب ـس ـط ــاء ،ك ـم ــا ع ـم ــد ل ـل ـت ـص ــوي ــر فـ ــي حـقــل
زراع ــي وارت ــدى الجلباب الـبـلــدي ،فــي صــورة
أعادت لألذهان حوارات الرئيس الراحل أنور
الـ ـس ــادات م ــع اإلع ــام ـي ــة ه ـمــت مـصـطـفــى في
السنوات األخيرة من حياته ،إال أنه لم يستطع
الوصول للقطاعات املستهدفة بسبب اقتصار
البث على «يوتيوب» ،فلم يشاهد الحلقة إال
ً
نحو  250ألف شخص على مدار  4أيام ،فضال
ع ــن ظ ـه ــور م ـس ـت ـج ــدات ف ــي خ ـط ــاب عـكــاشــة
تعبر على ما يبدو عن الشروط املمالة عليه،
باملديح املتكرر والسطحي للسيسي ،وتكرار
املقارنة بني األوضاع في مصر واألوضاع في

في مقر نقابة الصحافيين في القاهرة ــ ( 2016محمد الشاهد/فرانس برس)

سورية والعراق وليبيا.
إلى ذلك ،قال مصدر إعالمي في قناة مملوكة
لشركة «إيغل كابيتال» التابعة لالستخبارات
العامة ،لـ«العربي الجديد» إن عــودة عكاشة
ج ـ ــاءت بـتـنـسـيــق ك ــام ــل م ــع دائـ ـ ــرة الـسـيـســي
بـمـنــاسـبــة االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،كتمهيد
ل ـعــودتــه لـلـفـضــائـيــات خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري.
ّأمــا الشرط األبــرز ،فهو مشاركته ّ
الفعالة في
ال ـتــرويــج للسيسي وال ـح ـشــد لـلـمـشــاركــة في
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،نـظـرًا ل ــورود تقارير
أمنية واسـتـخـبــاراتـيــة تفيد بضعف اإلقـبــال
ال ـش ـع ـبــي م ـن ــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ع ـل ــى م ـشــاهــدة
الـبــرامــج السياسية ،نـظـرًا لتشابه محتواها
وافتقارها للمواد الجذابة للجماهير.
وأشــار املصدر إلــى أن عكاشة كــان يرغب في
العودة عبر قناته املوقوفة منذ عامني بقرار
م ــن م ــدي ـن ــة اإلن ـ ـتـ ــاج اإلعـ ــامـ ــي ب ـح ـجــة ع ــدم
س ــداده مستحقات مــالـيــة ،األم ــر ال ــذي ّ
تحول
إلى منازعة ينظر فيها مجلس الدولة حاليًا،
إال أن دائ ــرة السيسي رفـضــت ذلــك بـنــاء على
تــوص ـيــة م ــن ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ه ـي ـكــل ،رئ ـيــس
مجلس إدارة املدينة وعضو األكثرية النيابية
الـتــابـعــة لـلـنـظــام ،بــزعــم أن ع ــودة ب ــث الـقـنــاة
حــال ـيــا س ـي ــؤدي ل ــزي ــادة امل ـطــال ـبــات بــإسـقــاط
املديونيات الضخمة املستحقة على العديد
م ــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال ال ــذي ــن ي ـس ــددون ـه ــا على
أقـســاط ،مقابل استمرار بــث قنواتهم ،وعلى
رأس ـهــم رج ــل األع ـم ــال أحـمــد بـهـجــت صاحب
قنوات «دريم».
ّأما اختيار السيسي للمخرجة ساندرا نشأت

إلجراء حوار معه ستضمه إلى الفيلم الدعائي
«شعب ورئـيــس  ،»2018فــأثــار غضبًا واسعًا
ف ــي أوسـ ــاط اإلعــام ـيــن امل ـســانــديــن لـلـنـظــام،
الــذيــن لــم يـكــادوا يستفيقون بعد مــن صدمة
حبس زميلهم خيري رمضان واتهامه رسميًا
بــاإلســاءة لـلـشــرطــة ،وهــو امل ـعــروف بعالقاته
الوطيدة بأجهزة الدولة ،وعلى رأسها الرقابة
اإلداري ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي اخـ ـت ــارت ــه م ـق ــدم ــا ل ـل ـبــرنــامــج
الــرئـيـســي فــي الـقـنــاة األول ــى الحكومية التي
تـتــولــى الــرقــابــة اإلداري ـ ــة إدارت ـه ــا مـنــذ بــدايــة
العام.
ّ
ويعبر هذا االختيار عن اتساع هوة عدم الثقة
وعـ ــدم ال ـت ـقــديــر ب ــن الـسـيـســي واإلع ــام ـي ــن،
قياسًا بما حدث قبل توليه الرئاسة في ،2014
إذ ك ــان ق ــد أجـ ــرى خ ــال حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة
وقتها ،حوارات مع جميع مقدمي البرامج في
الـقـنــوات الــداعـمــة للنظام ،معظمها ح ــوارات
ج ـمــاع ـيــة .ل ـكــن ال ـس ـي ـســي ل ــم ي ـشــأ هـ ــذه امل ــرة
ال ـظ ـهــور ف ــي أي ب ــرن ــام ــج ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك على
ال ـق ـنــوات املـمـلــوكــة حــالـيــا لــاس ـت ـخ ـبــارات أو
الجيش ،كقناتي  DMCأو .ON
وأوض ـ ــح امل ـص ــدر نـفـســه أن دائ ـ ــرة الـسـيـســي
كانت ّ
تعد منذ شهرين لحوار جماعي واسع
س ـي ـت ـن ــاوب ع ـل ــى ت ـق ــدي ـم ــه ع ـ ــدد مـ ــن ش ـبــاب
اإلعالميني ،لكن السيسي على ما يبدو اكتفى
بمؤتمر «حكاية وطن» الذي شاركت الرئاسة
تنظيمه منتصف
وال ـج ـيــش والـحـكــومــة فــي
ّ
ً
يناير/كانون الثاني املاضي ،وفضل بدال من
ّ
مسجل بعيدًا عــن القاعات
ذلــك إج ــراء ح ــوار
امل ـغ ـل ـقــة ،واخـ ـت ــار نـمـطــا إخ ــراج ـي ــا قــري ـبــا من

تحليل

صالح النعامي

س ـ ـ ـ ــواء أق ـ ـ ـ ــدم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
تــرامــب على اإلع ــان عــن خطته لحل الصراع
الـفـلـسـطـيـنــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،والـ ـت ــي اصـطـلــح
ع ـل ــى تـسـمـيـتـهــا «ص ـف ـق ــة الـ ـق ــرن» أم ال ،ف ــإن
إســرائـيــل شــرعــت بشكل أح ــادي الـجــانــب في
القيام بخطوات منسجمة مع بنود الصفقة
املقترحة وفقًا إلــى تسريب صــادر عــن مكتب
أم ــن ســر منظمة الـتـحــريــر صــائــب عــريـقــات،
كما قامت بخطوات تجاوزتها أحيانًا ،بهدف
ضـمــان الــوفــاء بـمــركـبــات خــارطــة مصالحها
االستراتيجية في الضفة الغربية.
وإن ك ــان أح ــد ب ـنــود الـصـفـقــة ت ـحــدث بشكل
واضح عن مواصلة إسرائيل السيطرة املطلقة
ع ـلــى مـنـطـقــة الـ ـح ــدود ال ـفــاص ـلــة ب ــن الـضـفــة
ً
الغربية واألردن ،فإن إسرائيل أحدثت تحوال
ع ـلــى أول ــوي ــات م ـشــروع ـهــا االس ـت ـي ـطــانــي في
الضفة الغربية بشكل متناسب مــع تحقيق

بدأ االحتالل مبكرًا
تحريضه على مسيرة
العودة ويوم األرض
يخشى االحتالل من
اندفاع آالف المدنيين
الع ّزل نحو الحدود

تشهد حدود غزة مواجهات دائمة مع االحتالل (سعيد خطيب/فرانس برس)

متابعة

إسرائيل تطبق عمليًا «صفقة القرن» بشكل أحادي
يقوم االحتالل اإلسرائيلي
بتطبيق عملي لـ«صفقة
القرن» حتى قبل إعالنها
رسميًا من الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،عبر تركيز
الجهود االستيطانية على
منطقة غور األردن

ال ـحــوار الشهير ال ــذي أج ــراه اإلعــامــي عماد
أديـ ــب م ــع م ـب ــارك ك ـج ــزء م ــن دعــاي ـتــه لــواليــة
رئاسية خامسة عام .2005
وي ـظ ـهــر الـسـيـســي ف ــي الـفـيـلــم ب ـمــابــس غير
رس ـم ـي ــة ،وس ــط ح ــدائ ــق إحـ ــدى دور ال ـق ــوات
املسلحة .وسيخصص الجزء األكبر من الفيلم
لردوده على أسئلة ومالحظات تم تسجيلها
مع املواطنني في أماكن مختلفة ،إذ سيتحدث
عن «ضخامة التحديات التي تواجه مصر».
ّ
وعبر املصدر عن وجود مخاوف في األوساط
الـتـقـلـيــديــة ضـمــن اإلعـ ــام امل ــوال ــي للسيسي،
ل ـي ــس ف ـق ــط مـ ــن ت ـه ـم ـيــش األس ـ ـمـ ــاء ال ـك ـب ــرى
ووضـ ـ ـ ــوح ع ـ ــدم ث ـق ــة ال ـس ـي ـس ــي فـ ــي قــدرت ـهــم
عـلــى تــوصـيــل رســائ ـلــه ،بــل أي ـضــا مــن اتـســاع
ّ
ظاهرة التخلص من اإلعالميني الذين قدموا
خدمات للنظام ،بمجرد اختالفهم مع بعض
ال ـس ـي ــاس ــات أو عـ ــدم ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى االلـ ـت ــزام
بالشروط التي تضعها دائرة السيسي.
وش ـهــدت الـفـتــرة الــرئــاسـيــة األول ــى للسيسي
إب ـ ـعـ ــاد ع ـ ــدد مـ ــن اإلع ــامـ ـي ــن مـ ــن مــواق ـع ـهــم
امل ـت ـقــدمــة ،كـعـمــرو الـلـيـثــي (ب ـعــد اسـتـضــافـتــه
ســائــق ت ــوك ت ــوك انـتـقــد الــوضــع االجـتـمــاعــي
واالقتصادي للشباب) ،ومجدي الجالد (الذي
أســس صحيفة الــوطــن املــوالـيــة للسيسيّ ،
ثم
اسـتـبـعــد مــن رئــاســة تـحــريــرهــا بـعــد انـتـقــاده
لسياساته) ،واألخ ـيــر مــا زال مـحــرومــا بقرار
سلطوي ،مــن إص ــدار صحيفة ورقـيــة جديدة
للموقع اإللكتروني الذي يترأسه «مصراوي»،
رغم أنه مملوك لرجل األعمال واسع العالقات
نجيب ساويرس.

ت ـث ـيــر الـ ـعـ ـب ــوات ال ـن ــاس ـف ــة ال ـت ــي ُي ـج ــري
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي عـمـلـيــات تفجير
لـ ـه ــا تـ ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود
الشرقية والشمالية لقطاع غزة ،مخاوف
فلسطينية م ــن أن ي ـكــون األم ــر «مـجــرد
خـ ــداع» ملـنــع ت ـظــاهــرات مـسـيــرة ال ـعــودة
الكبرى التي يتم التحضير لها .ولعل ما
يدفع للقلق ،على الــرغــم مــن عــدم حاجة
االحـتــال إلــى مـبــررات ،تصاعد الحديث
اإلسرائيلي عن استخدام القوة ملنع أي
ّ
تجمعات فلسطينية على ال ـحــدود ،في
ذك ــرى ي ــوم األرض فــي  30مـ ــارس /آذار
الـحــالــي ،واملـقــرر أيضًا أن يكون باكورة
انطالق فعاليات مسيرة العودة الكبرى.
وفـ ــي ال ـش ـهــر األخـ ـي ــر ،زادت اإلع ــان ــات
اإلســرائـيـلـيــة عــن تفجير عـبــوات ناسفة
عـلــى ال ـشــريــط الـ ـح ــدودي ش ـمــال وش ــرق
ّ
قطاع غزة ،على الرغم من أن املسافة التي
يجري التفجير فيها ممنوع دخولها من
قـبــل الفلسطينيني مـنــذ بــدايــة الحصار
اإلسرائيلي على القطاع.
ويـ ــربـ ــط االحـ ـ ـت ـ ــال بـ ــن ه ـ ــذه ال ـع ـب ــوات
والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات األس ـب ــوع ـي ــة ال ـت ــي ب ــدأت
ف ـع ــال ـي ــات ـه ــا بـ ـق ــوة مـ ــع إع ـ ــان الــرئ ـي ــس
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ال ـ ـقـ ــدس
عــاص ـمــة إلس ــرائ ـي ــل ،ف ــي م ـحــاولــة لقمع
ه ــذه ال ـت ـظــاهــرات ،ال ـتــي تقلقها ويمكن
أن ّ
تسبب لها اإلزعــاج األمني .وتستغل
إس ــرائـ ـي ــل ت ـف ـج ـيــر الـ ـعـ ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة
ُ
وبعض الـصــواريــخ التي تطلق مــن غزة
ُ
عبر الرد عليها ،وتقوم بقصف ما يعتقد
أنها أنفاق تحفرها املقاومة الفلسطينية
على الحدود ،ومواقع تدريبية وتخزين
أسلحة وصناعتها.
وب ـ ـ ـ ــدأ االح ـ ـ ـتـ ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـب ـك ـرًا

تـ ـ ـح ـ ــريـ ـ ـض ـ ــه ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة
والـتـظــاهــرات األسـبــوعـيــة على الـحــدود،
وه ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــى ،وف ـ ـ ـ ـ ــق ب ـع ــض
الفلسطينيني ،إلى تخويف املتظاهرين
ومنعهم من االقتراب من السياج الفاصل.
وم ــن غـيــر املستبعد أن تـسـتـخــدم قــوات
االحتالل العنف املفرط في التعاطي مع
ال ـت ـظــاهــرات بـعـيـدًا عــن ح ـســابــات ال ــرأي
العام الذي باتت تضمنه في مصلحتها،
لكن الفلسطينيني ُيبدون تصميمًا على
إطالق الفعاليات تزامنًا مع يوم األرض،
وفي ظل األحوال الصعبة التي يعيشها
م ـل ـي ــون ــا ف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـ ـحـ ــاصـ ــرون فــي
القطاع الساحلي الضيق.
ويـ ـ ـ ــرى ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وامل ـ ـح ـ ـلـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم امل ـ ـ ــده ـ ـ ــون ،أن ه ـ ـنـ ــاك ق ـل ـقــا
إسرائيليًا واضحًا من مسيرات العودة،
وتـ ـح ــول ح ــال ــة ال ـغ ـض ــب الـفـلـسـطـيـنــي
الـقــائـمــة إل ــى غـضــب جـمــاهـيــري واســع
قد يؤدي إلى عمل كبير ،خصوصًا في
ظل حالة انسداد األفق .ويقول املدهون
لـ«العربي الجديد» ،إن بعض االدعاءات
اإلســرائـيـلـيــة تــأتــي فــي س ـيــاق تحويل
ال ـ ـحـ ــراك والـ ـسـ ـل ــوك ال ـس ـل ـم ــي لـلـشـعــب
الفلسطيني إلى اشتباكات ،وهو ما ال
يريده الفلسطينيون في الوقت الحالي،
خ ـص ــوص ــا أن امل ـط ـل ــوب ه ــو م ـس ـيــرات
تنطلق بشكل جماهيري وشعبي.
ويشير املدهون إلى أن الهدف األساسي
لـلـتـظــاهــرات الـتــأكـيــد عـلــى حــق ال ـعــودة،
خصوصًا في وجه السياسات األميركية
واإلسرائيلية الذاهبة لتصفية القضية
الفلسطينية عبر ما بات ُيعرف بـ«صفقة
ال ـق ــرن» ،فــي الــوقــت ال ــذي يتضح فـيــه أن
سـلــوك االح ـتــال يـهــدف للحد والتقليل
من هذه املسيرات .ويلفت إلى أن االحتالل

يريد استغالل أي حــدث بسيط مــن أجل
الـقـيــام بتضخيمه واسـتـخــدامــه لتبرير
أي تصعيد عسكري الــذي يبدو أنه بات
معنيًا بــه كـثـيـرًا ،خـصــوصــا أن ــه ال يريد
االنتظار إلى حني موعد مسيرات العودة
املــزمــع القيام بها نهاية الشهر الحالي.
ويـعـتـبــر الـكــاتــب الـسـيــاســي أن الـعـبــوات
الـتــي يتحدث عنها االح ـتــال مــا هــي إال
ذرائــع ّ
يسوقها ،ومــن املحتمل أن يوسع
دائـ ــرة الـقـصــف والـتـصـعـيــد كـلـمــا اقـتــرب
موعد مسيرات العودة من أجل إحباطها.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـس ـت ـب ـعــد أس ـ ـتـ ــاذ ال ـع ـل ــوم
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي جــام ـعــة األمـ ــة ف ــي غ ــزة،
حسام الدجني ،أن تكون أي من األجنحة
العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية
تقف وراء العبوات الناسفة التي يجري
ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـنـ ـه ــا عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول الـ ـش ــري ــط
الحدودي بني القطاع واألراضي املحتلة
ع ــام  .1948وي ـق ــول الــدج ـنــي لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن أحـدًا ال يعلم حتى اللحظة
مــن يـضــع ه ــذه ال ـع ـبــوات س ــواء ك ــان من
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن أو اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،إذ
م ــن الـ ــواضـ ــح أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـه ــدف الـ ـح ــراك
الجماهيري الـخــاص بمسيرات العودة
املــزمــع الـقـيــام بـهــا عـلــى مرحلتني خــال
مارس /آذار الحالي ومايو /أيار املقبل.
ّ
ويــوضــح أسـتــاذ الـعـلــوم السياسية أن
السيناريو الذي يخشاه االحتالل والذي
تـحــدث عنه فــي الكثير مــن املناسبات،
ّ
ه ــو ان ــدف ــاع آالف امل ــدن ـي ــن الـ ـع ــزل من
مختلف املراحل العمرية بشكل سلمي
ومن دون أي أسلحة نحو الحدود ،وهو
ما سيربك حسابات االحـتــال .ويشير
الــدج ـنــي إل ــى أن االح ـت ــال أمـ ــام حـيــرة
في طريقة التعامل مع هذا السيناريو،
ســواء عــن طريق إطــاق الـنــار ،وهــو ما
سيعني تأثر صورته أمام العالم ،أو أن
يسمح للمتظاهرين بالعبور إلى داخل
الـشــريــط ال ـحــدودي واألراضـ ــي املحتلة
والبقاء فيها ،وهو ما سيعني أن تغيرًا
في املعادلة الديمغرافية سيطرأ ،وفق
تقديره.
وي ـ ــرى ال ــدج ـن ــي أن الـ ـعـ ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة
وطــري ـقــة تـعــامــل االح ـت ــال مـعـهــا بشكل
ع ـن ـي ــف والـ ـ ـ ـ ــرد عـ ـب ــر الـ ـقـ ـص ــف الـ ـج ــوي
واملــدفـعــي ،يــوحــي بأنها مـحــاول إلربــاك
امل ـش ـهــد ،فــي الــوقــت ال ــذي ُيـسـتـبـعــد فيه
وقـ ـ ــوف املـ ـق ــاوم ــة وراء ه ـ ــذه ال ـع ـب ــوات،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ح ــال ــة ال ـن ـضــج الـتــي
وصلت إليها.

ّ
هـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف .ودل ـ ـ ــت ك ــل املـ ــؤشـ ــرات ع ـل ــى أن
إسرائيل عادت في اآلونة األخيرة إلى تغليب
املسوغات االستراتيجية على األيديولوجية
في املشروع االستيطاني في الضفة الغربية،
وذل ــك مــن خــال مـنــح أولــويــة لالستثمار في
تـطــويــر وتــوس ـيــع املـسـتــوطـنــات الـقــائـمــة في
منطقة غور األردن ،على اعتبار أن تحقيق هذا
الهدف يعزز من قدرة إسرائيل على مواصلة
السيطرة على الـحــدود ويـســدل الستار على
أيــة فــرصــة ملنح الـجــانــب الفلسطيني موطئ
قدم سياسيا أو أمنيا فيها.
وق ــد عـ ّـبــر وزي ــر اإلس ـك ــان اإلســرائ ـي ـلــي يــوآف
غ ــاالن ــت ف ــي م ـقــاب ـلــة أج ــرت ـه ــا م ـعــه صحيفة
«مـيـكــور ري ـشــون» ي ــوم الجمعة املــاضــي ،عن
هذا التوجه من خالل تأكيده على أن «أنماط
األنشطة االستيطانية التي تديرها حكومته
ت ـهــدف إل ــى ب ـل ــورة واق ــع ج ـغــرافــي جــديــد في
ال ـض ـفــة ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي مـنـطـقــة غ ــور األردن،
مــن خ ــال ضــخ اسـتـثـمــارات هــائـلــة لتشجيع
امل ــزي ــد م ــن ال ـي ـهــود لـلـمـجــيء لــاس ـت ـقــرار في
املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك» .وحـ ـسـ ـبـ ـم ــا ك ـش ـفــت
حـكــومــة بـنـيــامــن نتنياهو فــي وق ــت ســابــق،
فاالستثمارات في مستوطنات «غور األردن»
هــادفــة إلــى مضاعفة عــدد املستوطنني هناك
إلى خمسة أضعاف.
لكن خارطة االستيطان الجديدة في الضفة
الغربية كشفت بعض األغ ــراض التي هدف
مـصـمـمــو صـفـقــة ال ـق ــرن إل ــى إخ ـفــائ ـهــا .فــإن
ّ
املسربة تحدثت عن ضم
كانت بنود الصفقة
التجمعات االستيطانية الـكـبــرى املنتشرة
عـلــى نـحــو  10فــي املــائــة مــن مـســاحــة الضفة

يعمل االحتالل على زيادة عدد مستوطني غور األردن إلى  5أضعاف ()Getty

الغربية إلسرائيل ،فإن الهجمة االستيطانية
ّ
غـيــر املـسـبــوقــة عـلــى غ ــور األردن ،دل ــت على
أن الـهــدف مــن ذلــك هــو تمهيد الـظــروف أمــام
ّ
ضم منطقة «ج» (التي أعطت اتفاقات أوسلو
سيطرة مدنية وأمنية كاملة إلسرائيل عليها،
م ــا ع ــدا عـلــى املــدن ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيــن) ،ذات
ال ــ 60فــي املــائــة مــن مساحة الضفة الغربية،
و«ال ـغــور» جــزء منها .وإن كــان نتنياهو قد
عمل على كبح جماح ممثلي التيار الديني
ال ـص ـه ـي ــون ــي وبـ ـع ــض وزراء ال ـل ـي ـك ــود فــي
االئتالف الذين تنافسوا على إطالق الدعوات
ل ـفــرض ال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى مناطق
«ج» ،إال أن قرار حكومته التركيز على تطوير
املشروع االستيطاني في «الغور» وتوسيعه

أنماط األنشطة
االستيطانية تهدف لبلورة
واقع جديد في الضفة
ّ
للضم.
هــدف لبلورة وقــائــع جــديــدة تمهيدًا
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،ف ــإن ك ـبــار ق ــادة حـكــومــة تل
أبيب حرصوا أخيرًا على إلــزام أنفسهم أمام
الجمهور اإلسرائيلي بجملة مــن االلتزامات
مـنـسـجـمــة م ــع م ــا ورد ف ــي ال ـب ـن ــود امل ـسـ ّـربــة
لصفقة القرن .وإن كان أحد البنود تحدث عن

االنتخابات المصرية تشكو قلة ناخبي الخارج

أن إســرائـيــل احـتـكــرت لــوحــدهــا الصالحيات
األمـنـيــة فــي جـمـيــع مـنــاطــق الـضـفــة الـغــربـيــة،
لـكــن نتنياهو ك ـ ّـرر فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة ،أن
«إسرائيل لن تفرط باحتكارها الصالحيات
األمنية في الضفة الغربية».
ومن الواضح أن إسرائيل من خالل تطبيقها
ألفكار «صفقة الـقــرن» من جانب واحــد تلقى
دع ـمــا صــامـتــا مــن اإلدارة األمـيــركـيــة بـقـيــادة
دون ــال ــد ت ــرام ــب .وك ـمــا كـتـبــت ك ــرول ــن كـلـيــغ،
املستشارة اإلعالمية السابقة لنتنياهو في
مقال نشرته «معاريف» أخيرًا ،فإن «الواليات
امل ـت ـحــدة يـمـكــن أال تـعـلــن عــن مــوافـقـتـهــا على
ضـ ّـم مستوطنات الضفة الغربية ،لكنها في
الوقت ذاته لن تتخذ في املقابل أي موقف ضد
إسرائيل في حال أقدمت على هذه الخطوة».
إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،إن سـ ـ ـل ـ ــوك الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الفلسطينية ،على الرغم من اعتراضها على
صفقة ال ـقــرن ،يسهم فــي بـلــورة بيئة تساعد
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى تـطـبـيـقـهــا م ــن ج ــان ــب واح ــد.
فعندما ترفض قيادة السلطة عمليًا تطبيق
ال ـتــوص ـيــات الـ ـص ــادرة ع ــن الـجـلـســة األخ ـيــرة
للمجلس املركزي الفلسطينيّ ،
للرد على قرار
ترامب نقل السفارة األميركية للقدس املحتلة،
تحديدًا التوصية بوقف التعاون األمني ،فإن
هــذا يساعد على توفير بيئة أمنية مناسبة
لتعاظم االستيطان اليهودي في الضفة.
وقد كشف تحقيق نشر أخيرًا في موقع «وال»
ّ
تحولت
أن «مستوطنات الضفة الغربية قــد
إل ــى ه ــدف لـلـسـيــاحــة الــداخ ـل ـيــة اإلســرائـيـلـيــة
بسبب تحسن األوضــاع األمنية ،وذلــك بفعل
التعاون الذي أبدته أجهزة السلطة األمنية.

القاهرة ـ العربي الجديد

استبعدت مصادر قضائية واسعة االطــاع،
تحقيق الـعــدد اإلجـمــالــي ألص ــوات املصريني
في الخارج بانتخابات الرئاسة الحالية ،الرقم
الذي تم تسجيله عام  2014بمشاركة حوالي
 320ألف مصري في الخارج ،في االنتخابات
التي أجريت بني الرئيس عبدالفتاح السيسي
ومنافسه الــوحـيــد آن ــذاك ،حمدين صباحي.
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن «املـ ــؤشـ ــرات اإلج ـمــال ـيــة
الـ ــواردة مــن مختلف الـسـفــارات ال ت ــدل ،بأية
حال ،على مشاركة ثلثي ذلك الرقم حتى اآلن،
وذل ــك بسبب ضـعــف املـنــافـســة بــن السيسي
ومنافسه الوحيد موسى مصطفى موسى،
وب ـس ـبــب االن ـخ ـف ــاض امل ـل ـح ــوظ ف ــي شعبية
السيسي بني املصريني في الداخل والخارج،
رغ ـ ــم ال ـح ـش ــد اإلعـ ــامـ ــي ال ـك ـب ـي ــر واإلل ـ ـحـ ــاح
الدعائي للمشاركة في التصويت ،باإلضافة
إلــى مشاكل أخــرى تتعلق ببعد املسافة بني
أماكن إقامة املواطنني املغتربني والعواصم
املـ ـت ــواج ــدة ف ـي ـهــا الـ ـسـ ـف ــارات وال ـق ـن ـص ـل ـيــات
الــرئـيـسـيــة ،خـصــوصــا فــي ال ــوالي ــات املتحدة
وأوروبا وكندا».
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن «ال ـع ــدد اإلجـمــالــي
لألصوات لم يتعد ،حتى مساء أمس اإلثنني
 200أل ــف صـ ــوت» ،إال أن الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ذكـ ـ ــرت أنـ ـه ــا «ل ـ ــن ت ـع ـلــن عــن
النتائج النهائية للتصويت في الخارج إال
بعد التصويت في الداخل ،والذي سيستمر
 3أيــام من  26إلى  28م ــارس/آذار الحالي».
و«هـ ـ ــو م ــا ي ـم ـنــح ف ــرص ــة ك ـب ـي ــرة لـلـتــاعــب

فــي النتائج لــزيــادة عــدد األص ــوات ونسب
الـ ـتـ ـص ــوي ــت» ،ب ـح ـس ــب م ــراقـ ـب ــن مـحـلـيــن
للعملية االنتخابية.
وذكـ ـ ـ ــرت املـ ـ ـص ّـ ــادر ال ـق ـض ــائ ـي ــة أن «ه ـي ـئــة
االنتخابات تلقت النتيجة النهائية ألكثر
من  130لجنة على مستوى العالم ،وكانت
اللجان األعلى في الكثافة التصويتية في
السعودية واإلمــارات والكويت ونيويورك،
وه ــي ال ـل ـجــان امل ـع ـتــاد أن ت ـكــون عـلــى رأس
أع ـ ــداد امل ـش ــارك ــن ،بـسـبــب ك ـثــافــة ال ـتــواجــد
املصري في تلك املناطق».
ّ
وتغنت وسائل اإلعالم املوالية للنظام ،على
م ــدار األي ــام القليلة املــاضـيــة ،بـمــا وصفته
بـ«كثافة املشاركة في التصويت بالخارج»،

م ــن دون نـشــر أي مـعـلــومــات رق ـم ـيــة ،نـظـرًا
ألن التصويت فــي ال ـخــارج ال يمكن قياس
نسبته.
وت ــزامـ ـن ــا ّم ــع إغـ ـ ــاق م ـل ــف ال ـت ـص ــوي ــت فــي
الخارج ،كثفت وزارة العدل جهودها لضمان
مشاركة أكبر عدد من القضاة في اإلشراف

العدد اإلجمالي لألصوات
لم يتعد  200ألف صوت
حتى مساء أمس

مصريون مغتربون يقترعون في الخارج (محمد محجوب/فرانس برس)

على االنتخابات ،في ظل إبالغ العشرات من
القضاة بمجلس الدولة والقضاء العادي،
إدارات امل ـحــاكــم ،ب ــاالع ـت ــذار ع ــن اإلشـ ــراف،
بسبب سوء توزيعهم على اللجان ،وإسناد
م ـهــام اإلشـ ـ ــراف لـهــم ف ــي مـنــاطــق نــائـيــة أو
بعيدة عن محال سكنهم وعملهم ،فسمحت
الوزارة لكل هيئة قضائية بإجراء تعديالت
داخلية للمرشحني لإلشراف بتبادل املواقع
واالعتذار ،مع ترشيح البدالء حتى قبل بدء
التصويت بيومني.
وقال مصدر في الوزارة لـ«العربي الجديد»،
إن «الوزارة أعادت إخطار القضاة بحصول
كــل منهم على  10آالف جنيه ( 568دوالرًا
أميركيًا) في أيام االقتراع الثالثة ،وضعف
ه ـ ــذا امل ـب ـل ــغ بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـق ـض ــاة امل ـشــرفــن
ع ـ ـلـ ــى االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات فـ ـ ــي شـ ـ ـم ـ ــال س ـي ـن ــاء
وجنوبها ،وهــي مكافأة قياسية بالنسبة
لالستحقاقات االنتخابية املــاضـيــة» .لكن
ه ــذا اإلغـ ـ ــراء امل ــال ــي ل ــم يـعــد مـهـمــا كـمــا في
الـسـنــوات املــاضـيــة ،بسبب معرفة القضاة
هـ ــذا ال ـع ــام أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة سـتـجــري
عليهم وعلى عائالتهم تحريات لفحصهم
أم ـن ـي ــا ،الس ـت ـب ـع ــاد ال ـق ـض ــاة امل ـش ـك ــوك فــي
انتمائهم لجماعات معارضة أو املتهمني
بـمـعــارضــة الـنـظــام ،خـصــوصــا عـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وهــو أمــر لــم يحدث
ف ــي أي ان ـت ـخ ــاب ــات س ــاب ـق ــة .م ـمــا أدى إلــى
ضعف إقبال القضاة على إرســال رغباتهم
في املشاركة في إدارة لجان االقتراع والفرز
(ال ـف ــرع ـي ــة) وال ـل ـج ــان ال ـع ــام ــة ف ــي امل ـحــاكــم
االبتدائية هذا العام.
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شرق
غرب
الجندي قاتل الشريف
يفرج عنه في مايو

قــررت لجنة االستئناف العسكرية
ف ــي ج ـيــش االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي،
أمس االثنني ،خفض مدة محكومية
الـ ـجـ ـن ــدي الـ ـق ــات ــل ،ألـ ـيـ ـئ ــور أزاري ـ ـ ــا
(ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،الـ ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ــدم ف ـ ــي 24
مــارس /آذار من عــام  2015الشهيد
عـبــد ال ـف ـتــاح ال ـشــريــف ،بـثـلــث امل ــدة
الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ح ـكــم ع ـل ـيــه فـيـهــا،
وهــي  18شـهـرًا ،تــم الحـقــا خفضها
أربـ ـع ــة أش ـه ــر ب ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار مــن
رئ ـ ـيـ ــس أركـ ـ ـ ـ ــان جـ ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال،
ال ـج ـنــرال غ ــادي أيــزن ـكــوت .وبــذلــك،
ي ـص ـب ــح بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان إطـ ـ ـ ــاق سـ ــراح
أزاريــا رسميًا في العاشر من شهر
مايو/أيار املقبل.
(العربي الجديد)

محكمة إسرائيلية تتهم
موظفًا في القنصلية
الفرنسية بتهريب أسلحة
اتهمت النيابة العامة اإلسرائيلية
ف ــي مـحـكـمــة ب ـئــر ال ـس ـبــع امل ــرك ــزي ــة،
أم ــس االثـ ـن ــن ،مــوظ ـفــا فــرنـسـيــا في
القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة
مــن قـطــاع غ ــزة إل ــى الـضـفــة الغربية
امل ـح ـت ـلــة .وم ـث ــل امل ــوظ ــف الـفــرنـســي
رومــان فرانك أمــام املحكمة املركزية
فــي بئر السبع ،وتــم تمديد توقيفه
حـتــى ال ـثــامــن والـعـشــريــن مــن آذار/
م ــارس الـحــالــي .وف ــي الــوقــت نفسه،
تـ ــم ت ــوج ـي ــه اتـ ـه ــام ــات إل ـ ــى خـمـســة
فلسطينيني في القضية نفسها.
(العربي الجديد)
تأجيل تحقيق الشرطة
مع نتنياهو بسبب وعكة
صحية
أرجأت ًشرطة االحتالل اإلسرائيلي
ت ـح ـق ـي ــق ــا ك ـ ــان مـ ـ ـق ـ ــررًا أن ت ـج ــريــه
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،م ــع رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
بـنـيــامــن نتنياهو (الـ ـص ــورة) ،في
تتعلق بــالـفـســاد ،بسبب
ات ـهــامــات
ّ
وعـكــة صحية أمل ــت بــه .وق ــال موقع
«تــايـمــز أوف إســرائـيــل» اإلخ ـبــاري،
إن «الـ ـش ــرط ــة س ـت ـج ــري تـحـقـيـقـهــا
م ــع نـتـنـيــاهــو ع ـلــى األرج ـ ــح نـهــايــة
األسبوع الجاري».
(األناضول)

السيسي وعباس يبحثان
المصالحة الفلسطينية
بحث الرئيس املصري ،عبد الفتاح
السيسي ،في اتصال هاتفي أمس
اإلثـ ـن ــن ،م ــع ن ـظ ـيــره الفلسطيني
م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،ال ـت ـط ــورات على
ال ـس ــاح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وج ـه ــود
املـ ـص ــالـ ـح ــة بـ ــن ح ــركـ ـت ــي «فـ ـت ــح»
و»حـ ـم ــاس» ،وف ــق ب ـيــان لـلــرئــاســة
املـصــريــة .وأك ــد الـطــرفــان «ض ــرورة
املضي قدمًا فــي جهود املصالحة
بني الفصائل الفلسطينية والعمل
ّ
على احتواء أي خالفات والتغلب
عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـت ــي
ت ــواج ــه ت ـلــك ال ـج ـه ــود ب ـمــا ُيـحـقــق
وح ـ ــدة ال ـص ــف وم ـص ــال ــح الـشـعــب
الفلسطيني».
(العربي الجديد)
سيناء :مقتل مجنَّدين
واستمرار تجريف المنازل
قـ ـت ــل م ـ ـج ـ ـنـ ــدان م ـ ـصـ ــريـ ــان ،أم ــس
اإلث ـنــن ،فــي تفجير عـبــوة ناسفة
ب ـ ـقـ ــوة عـ ـسـ ـك ــري ــة ج ـ ـنـ ــوب م ــدي ـن ــة
العريش بمحافظة شمال سيناء،
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــاسـ ــع وال ـ ـثـ ــاثـ ــن
للعملية العسكرية الشاملة التي
ي ـخــوض ـهــا ال ـج ـي ــش املـ ـص ــري فــي
سـيـنــاء .وقــالــت م ـصــادر طبية في
مستشفى الـعــريــش الـعـسـكــري إن
العبوة انفجرت في القوة عسكرية
أثـ ـن ــاء تـجــريـفـهــا مـ ـ ــزارع الــزي ـتــون
جـنــوب مدينة الـعــريــش .إلــى ذلــك،
واص ـ ـل ـ ــت ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش وف ـ ــرق
الهندسة عمليات تفخيخ املنازل
وتـجــريــف امل ــزارع فــي قــرى التومة
وس ـ ــادوت وأح ـي ــاء ج ـنــوب مدينة
العريش.
(العربي الجديد)
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الحدث

إيران وإيران وإيران...
هذه هي الكلمة
التي قد تهيمن
على أحاديث كل
من دونالد ترامب
ومحمد بن سلمان
اليوم في البيت
األبيض ،وإن تطلب
األمر قد تضاف
إليها تنويعات حول
شكل إخراج «صفقة
القرن»

موسم خليجي
في واشنطن
فلسطينيًا
في ما يتعلق بالخطة
األميركية لتصفية ما بقي
من القضية الفلسطينية،
انضم بن سلمان
والتي
ّ
إلى الضغط على القيادة
الفلسطينية للتوقيع
عليها ،فإنه يتوقع أن
تحضر في لقاء اليوم،
ربما لوضع اللمسات
األخيرة على شكل
إخراجها إلى العلن ،وهو
أمر محتمل حصوله في
مايو المقبل.

خالل لقائهما في الرياض على هامش القمة اإلسالمية األميركية ــ مايو ( 2017ماندل نغان/فرانس برس)

حروب وصفقات
بين ترامب وبن سلمان
أرنست خوري

ي ـم ـكــن ت ــوق ــع نــوع ـيــة امل ــواق ــف الـتــي
سيسمعها العالم اليوم الثالثاء في
خـتــام مـحــادثــات الــرئـيــس األمـيــركــي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ( 71عـ ــامـ ــا) ،وول ـ ــي ال ـع ـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان ( 32ع ــام ــا).
الشبيهان في الكثير من النقاط رغم السنوات
الــ 36التي تفصل بينهما ،قد يتنافسان على
شتم إي ــران وتـهــديــدهــا ،وقــد يتسابقان على
اإلشــادة واحدهما باآلخر ،رغم كل النصائح
ال ـتــي تـصــل إل ــى املـكـتــب ال ـب ـي ـضــاوي وتـحــذر
ساكنه من مغبة «الخضوع إلى نزوات األمير»
بحسب مصطلحات مـقــال تــومــاس فريدمان
في صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أيام ،على
قاعدة أنه «إذا َ
كنت تعتقد (الكالم موجه إلى
ّ
تــرامــب طـبـعــا) أن بــإمـكــانــك اإلشـ ــادة بموقفه
املعادي إليران وإصالحاته الدينية وستسير

األم ــور على مــا يــرام بعد ذلــك ،فإنك مخطئ»
على حد تعبير فريدمان .الــزيــارة األولــى لنب
سـلـمــان إل ــى واش ـن ـطــن ،ال ـي ــوم ،بـصـفـتــه ولـيــا
للعهد ،سبقتها اجتماعات مــع تــرامــب ،أكــان
في الــريــاض ،مايو/أيار  ،2017في أول زيــارة
خارجية لترامب في حينها ،أو في واشنطن
قبل وصول الشاب السعودي إلى والية العهد.
لكن هذه املرة ،يحتمل أن يكون فحوى اللقاء
هــو «األخ ـط ــر» ،بـمــا أن ملفني اثـنــن حربيني
فعليًا سـيـكــونــان عـلــى طــاولــة الـبـحــث :امللف
النووي اإليراني ،هاجس الرجلني ،ثم تصفية
ما تبقى من القضية الفلسطينية ،أو ما يحب
تــرامــب أن يسميه «صـفـقــة ال ـق ــرن» ،وال ـتــي ال
ي ـب ــدو ب ــن س ـل ـمــان وغـ ـي ــره م ــن ب ـعــض الـ ــدول
العربية بعيدين عن السير بعدد من بنودها
الكثيرة.
أم ــا امل ــوض ــوع الـ ــذي سـيـغـيــب ،عـلــى األرجـ ــح،
بفضل تواطؤ ضمني بني الرجلني ،فسيكون

ال ـح ـم ـلــة ال ـس ـع ــودي ــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ض ــد ق ـطــر،
واحتمال انعقاد القمة الخليجية األميركية
في مايو/أيار املقبل أو إلغاء املوعد املبدئي،
وهــو أمــر بــات مرجحًا .فــا بــن سلمان يرغب
بـفـتــح مــوضــوع قـطــر مــع ت ــرام ــب ،بـحـســب ما
سربه املسؤول السعودي ربما إلى عدد ومن
وكـ ـ ــاالت األنـ ـب ــاء ال ـع ــامل ـي ــة ،وال ت ــرام ــب يـبــدو
ً
ً
مـسـتـعـجــا ف ـع ــا إلن ـه ــاء الـحـمـلــة ض ــد قـطــر،
وإال لـكــان اسـتـطــاع وقـفـهــا «بــاتـصــال هاتفي
واحد» مع حكام السعودية واإلمارات ،بحسب
تعابير نائب رئيس مجلس الــوزراء القطري،
وزير الدفاع ،خالد العطية ،خالل ندوة عقدها
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ع ـل ــى ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع ــات
األمـيــركـيــة الـقـطــريــة فــي شـهــر يـنــايــر/كــانــون
الثاني املاضي ،في عهد وزير الخارجية املقال،
ريكس تيلرسون ،الذي سيكون الغائب األكبر
عن املوسم الخليجي في العاصمة األميركية.
«موسم» يفتتحه بن سلمان اليوم ،ثم يكمله
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاشر
من إبريل/نيسان املقبل بلقاء مع ترامب في
البيت األب ـيــض ،مــع أنــه كــان مــن املـفـتــرض أن
يلحق بنب سلمان ،حليفه ،ولي عهد أبوظبي،
محمد بن زايد ،في  27من مارس/آذار الحالي.
غير أن بن زايد طلب تأجيل موعد زيارته إلى
ما بعد لقاء ترامب تميم ،ربما هربًا من طيف

إيران ومواجهتها
مباشرة أو بالواسطة
ستتصدر اجتماع اليوم
ترجيح إلغاء القمة
األميركية ــ الخليجية...
وبن زايد يؤجل زيارته

فضائح العالقات غير النظامية التي نسجها
ترامب وبن زايد منذ ما قبل انتخاب الرئيس
األمـيــركــي الـجــديــد ،أو ألن بــن زاي ــد يفضل أن
يـسـمــع م ــا يـنـقـلــه ت ــرام ــب ع ــن ت ـم ـيــم ،تـحــديـدًا
ح ــوال حـصــار قـطــر وم ــدى اسـتـعــداد الــدوحــة
لتقديم تنازالت معينة من عدمه.
وبالفعل ،نقلت وكالة «رويترز» ُعن «مسؤول
أم ـيــركــي» أن الـطـلــب اإلم ــارات ــي ق ـبــل مــن قبل
البيت األبيض ،وأن املوعد الجديد لنب زايد،
لــم ُيـحــدد بـعــد .كــذلــك ،ربـمــا يـكــون اليمن أحد
ضحايا اللقاء إذ ال يرجح أن يسمع بن سلمان
كالمًا من ترامب حول ضرورة وقف آلة القتل
هـنــاك والـسـيــر بحل سـيــاســي ،ذلــك أن ترامب
آخــر مــن قــد يعبأ بالكلفة البشرية للحروب
ف ــور حـضــور حــديــث املـصــالــح عـلــى الـطــاولــة.
ال بل على العكس ،ربما يخرج ترامب بكالم
ي ـج ــدد ال ــدع ــم ل ـح ــرب ال ـس ـعــوديــة ف ــي الـيـمــن،
على اعتبار أنها جــزء ال يتجزأ مــن مواجهة
إيــران في املنطقة ،بحسب ما يعتقده ترامب
ومساعدوه.
وفـ ــي امل ـل ــف اإلي ـ ــران ـ ــي ،يـجـتـمــع ت ــرام ــب وبــن
سـلـمــان وص ــدى خــاطــابــاتـهـمــا الـحــربـيــة ضد
إي ــران ّتـتــردد فــي تصريحاتهما ،مــع ترجيح
أن يهنئ بــن سلمان مضيفه على مــا تسرب
ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـس ـي ـن ــات ــور ال ـج ـم ـه ــوري ب ــوب
كوركر أول من أمــس ،عن أن ترامب قرر إلغاء
االتـفــاق الـنــووي مــع إي ــران فــي  12مــايــو/أيــار
املقبل .وبالفعل ،قبل اللقاء املقرر اليوم ،تبارز
الرجالن في رفع سقف الكالم عن إيران ،إذ قال
تــرامــب «أيـنـمــا توجهنا فــي الـشــرق األوس ــط،
الحديث عن إي ــران ،إي ــران ،إيــران ( )...وراء كل
مـشـكـلــة إيـ ـ ــران» ،بـيـنـمــا ع ــاد ب ــن س ـل ـمــان ،في
ً
حــديــث بــث كــامــا أم ــس مــع شـبـكــة «س ــي بي
أس» األمـيــركـيــة ،إلــى عـبــاراتــه الشهيرة التي
سـبــق أن شـبــه فيها املــرشــد اإلي ــران ــي األعـلــى
علي خامنئي بــأدولــف هتلر ،متعهدًا ببناء
س ــاح ن ــووي «ف ــي أس ــرع مــا يـمـكــن» فــي حــال
طــورت إيــران قنبلة ذريــة .ومــع اقـتــراب موعد
 12م ــاي ــو  ،2018تــرت ـفــع حـ ــدة امل ـخ ــاط ــر بما
أن ع ــدم تـمــديــد تــرامــب ق ــرار إع ـفــاء إيـ ــران من
العقوبات األميركية ،بموجب اتفاق يوليو/
تـمــوز  ،2015يعني تلقائيًا انسحاب أميركا
م ــن االتـ ـف ــاق ،وه ــو م ــا يـنـهــي االت ـف ــاق فعليًا،
وهو ما يحاول األوروبيون تفاديه من خالل
فرض عقوبات على برنامج إنتاج الصواريخ
ً
إرضاء لواشنطن ،رغم أن
البالستية اإليرانية،
إيران تعتبر بدورها تلك الخطوة غير مقبولة
بتاتًا ،وتعرض االتفاق إلى الزوال أيضًا.
ه ـك ــذا ،وف ــي ظ ــل ح ـضــور وزيـ ــر خــارج ـيــة من
«ص ـقــور» ال ـعــداء إلي ــران ،مثل مــايــك بومبيو،
ال يـسـتـبـعــد أن يـتـخـلــل االج ـت ـم ــاع األم ـيــركــي
السعودي اليوم استعراضًا لكيفية رفع سقف
الـتـصـعـيــد ضــد ط ـه ــران ،عـسـكــريــا وسـيــاسـيــا
واقتصاديًا وإعالميًا ،في إيــران نفسها ،وفي
لـبـنــان ورب ـم ــا ف ــي س ــوري ــة وال ـي ـمــن ،م ــن دون
معرفة ما إذا كان العراق يدخل في هذا اإلطار
أم ال ،بـعــد املـصــالـحــة ال ـس ـعــوديــة م ــع حلفاء
إيران في بغداد.
وتـبـقــى الـقـمــة األم ـيــرك ـيــة الـخـلـيـجـيــة ،الـتــي
ُ
كان مقررًا أن تعقد في منتجع كامب دايفيد
في مايو املقبل .اليوم ،هذه القمة تبدو آيلة
إل ــى اإللـ ـغ ــاء ،ألن «امل ـس ــؤول ــن الـخـلـيـجـيــن
ّ
غير مستعدين بعد لحل أزمتهم» ،بحسب
م ــا نـقـلـتــه وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن مـســؤولــن
أميركيني ،في إشارة إلى الحملة السعودية
اإلماراتية ضد دولة قطر .وتتعزز احتماالت
إلـغــاء الـقـمــة ،بفعل إقــالــة ريـكــس تيلرسون،
امل ـ ـعـ ــروف ب ـك ــون ــه اخ ـت ـل ــف م ــع ت ــرام ــب مـنــذ
الصيف املــاضــي حـيــال حـصــار قـطــر ،بينما
تحمس ترامب لحليفيه ،السعودي اإلماراتي
ض ــد ال ــدوح ــة .وبـحـســب «م ـس ــؤول أمـيــركــي
كبير سابق» تحدث لوكالة «رويترز» أيضًا،
فـ ــإن «م ــوافـ ـق ــة الـ ـش ــرك ــاء ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن عـلــى
قـمــة أخ ــرى بــن الــواليــات املـتـحــدة ومجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي يـسـتـضـيـفـهــا الــرئـيــس
دون ــال ــد تــرامــب فــي كــامــب ديـفـيــد لــن تحقق
على األرج ــح الكثير مــن املـكــاســب» فــي هذه
الظروف من استمرار األزمة الخليجية.

تقرير

نجحت أوروبــا وبريطانيا في الوصول إلى
ت ـفــاهــم ن ــاج ــح بـيـنـهـمــا ،ف ــي شـ ــأن مــوضــوع
خـ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
(ب ــري ـك ـس ــت) ،وذل ـ ــك ف ـب ـعــد ن ـحــو ع ــام ــن مــن
ال ـش ـ ّـد والـ ـج ــذب ،ال ـت ــي أع ـق ـبــت اس ـت ـف ـتــاء 23
يــونـيــو /حــزيــران  ،2016والـتــي ص ـ ّـوت فيها
ال ـبــري ـطــان ـيــون بــاملــواف ـقــة ع ـلــى ال ـخ ــروج من
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .واالت ـ ـفـ ــاق امل ــؤق ــت بــن
الطرفني يريح الجميع في املواجهة الحاصلة
بــن روس ـيــا وبــريـطــانـيــا ،وال ـتــي أب ــدت فيها
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا دعـ ـمـ ـه ــا املـ ـطـ ـل ــق لـ ـلـ ـن ــدن .فـ ــي ه ــذا
السياق ،توصلت لندن واالتـحــاد األوروبــي،
أمـ ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،فـ ــي بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،إلـ ـ ــى ات ـف ــاق
ع ـلــى مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة م ـم ـتــدة ح ـتــى نـهــايــة
ع ــام  ،2020مفسحني الـطــريــق أم ــام تحقيق
ان ـف ـص ــال بــري ـطــانــي ع ــن ال ـت ـك ـتــل األوروبـ ـ ــي
ب ـس ــاس ــة .وأفـ ـ ــاد ك ـب ـيــر م ـف ــاوض ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ــي ميشال بارنييه للصحافيني في
العاصمة البلجيكية ،بأنه «توصلنا لالتفاق
االنـتـقــالــي» ،مضيفًا أن «االت ـح ــاد األوروب ــي
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الجزائر ـ عثمان لحياني

ب ــدأت األوض ـ ــاع األم ـن ـيــة وال ـتــواجــد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األجـ ـنـ ـب ــي ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
شـمــال مــالــي والـســاحــل باستقطاب
ّ
االهـتـمــام السياسي والــدبـلــومــاســي ،فــي ظل
ت ـس ــاؤالت م ـطــروحــة ع ــن جـ ــدوى املـعــالـجــات
ال ـع ـس ـكــريــة ب ـق ـي ــادة فــرن ـســا والـ ـت ــواج ــد غير
املعلن لجنود أميركيني فــي املنطقة .وبــدت
العالقة مرتبطة بــدوافــع القفز على املـبــادرة
السياسية الجزائرية إلحالل السالم في مالي
بــن الحكومة املــركــزيــة فــي باماكو وحــركــات
األزواد املسلحة ،وكذلك بني حركات األزواد
والحكومة النيجرية.
ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ط ــال ــب ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـفــرن ـســي
السابق ،نيكوال نورمان ،الحكومة الجزائرية
ب ــ«ال ـس ـمــاح ل ـل ـقــوات األجـنـبـيــة ال ـتــي تــاحــق
املـجـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة فــي منطقة الـســاحــل،
باستعمال أراضيها كقاعدة في هذا املجهود
الحربي» .ودعا السفير الفرنسي السابق في
مــالــي فــي ح ــوار مــع صحيفة مالية ،الجزائر
إلى «فتح حدودها للقوات األجنبية العاملة
ضمن قــوة الـســاحــل ( 5تـضــم فرنسا وتشاد
ومــالــي والنيجر وبوركينا فاسو وتدعمها
مــالـيــا كــل مــن الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات)» .وهــي
الدعوة التي سبق أن رفضتها الجزائر ،بعد
أن تلقتها من الفرنسيني والخليجيني ،لدى
تشكيل هذه القوة الصيف املاضي.
وعزا نورمان طلبه للجزائر ،إلى أن «مجموعة
م ــن امل ـس ـل ـحــن ال ـن ــاش ـط ــن ف ــي الـتـنـظـيـمــات
اإلرهابية في مالي والساحل ،هم من جنسية
ج ــزائ ــري ــة ،م ـم ــن رفـ ـض ــوا مـ ـس ــار امل ـصــال ـحــة
الوطنية فــي مــالــي» ،فــي إش ــارة إلــى عــدد من
ال ـج ـهــاديــن ال ـج ــزائ ــري ــن ،وأب ــرزه ــم مـخـتــار
بلمختار وأب ــو الــولـيــد الـصـحــراوي ومحمد
الـ ـس ــوف ــي ،وع ـن ــاص ــر أخـ ـ ــرى ف ــي تـنـظـيـمــات
مـخـتـلـفــة ،أب ــرزه ــا تنظيم «أن ـص ــار اإلس ــام»
ّ
الذي تشكل بعد تحالف بني أربعة تنظيمات
ّ
مسلحة.
وتساءل الدبلوماسي الفرنسي عن «خلفيات
ودواف ــع رفــض الـجــزائــر االن ـخــراط فــي الـقــوة.
وهل في حال لجأ اإلرهابيون املطاردون في
مالي إلــى الـجــزائــر ،سيكون لقوة الساحل 5
ح ــق مـتــابـعـتـهــم ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـجــزائــريــة؟
أم أن الجيش الـجــزائــري سيطارد هــؤالء من

قلق جزائري من االستدراج
الفرنسي إلى حرب الصحراء

دون أن يكون طرفًا في مجموعة الساحل 5؟
أتمنى أن تتحمل الـجــزائــر ج ــزءًا مــن الـعــبء،
س ــواء بفتح حــدودهــا أو مقاتلة اإلرهــابـيــن
الالجئني إليها».
لكن الجزائر الرافضة بشكل قاطع استخدام
املشاركة في أي عمل عسكري وقتالي خارج
ح ــدوده ــا بـسـبــب م ـنــع ال ــدس ـت ــور ال ـجــزائــري
لـلـجـيــش ال ـق ـيــام ب ــأي عـمــل عـسـكــري وقـتــالــي
خــارج الحدود الجزائرية ،رفضت في الوقت
ن ـف ـس ــه وضـ ـ ــع أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا وأجـ ــوائ ـ ـهـ ــا تـحــت
تـصــرف أي ط ــرف أجـنـبــي .حـتــى أنـهــا نظرت
بعني الريبة إلى الخلفيات الحقيقية لتواجد
ال ـقــوات األجـنـبـيــة فــي شـمــال مــالــي والنيجر
وال ـس ــاحــل ،خـصــوصــا أن عـمـلـيــات عسكرية
سابقة كعمليتي «راف ــال» و«بــرخــان» ،اللتني
أطـلـقـتـهـمــا ف ــرن ـس ــا ،ل ــم ت ـس ـفــرا ع ــن ال ـق ـضــاء
على املجموعات اإلرهابية في املنطقة ،ال بل
إن العمليات اإلرهــاب ـيــة ازدادت ض ــراوة في
الـفـتــرة األخ ـيــرة بشكل مـقـلــق .كـمــا أن بعض
املجموعات املسلحة عــززت تسليحها بفعل

الهجمات التي استولت فيها على سيارات
وأسـ ـلـ ـح ــة ث ـق ـي ـل ــة وكـ ـمـ ـي ــات مـ ــن ال ــذخـ ـي ــرة،
ونجحت في استقطاب مزيد من املقاتلني إلى
صفوفها من أبناء قبائل الطوارق.
وكـشـفــت ال ـت ـقــاريــر امل ـت ــداول ــة ف ــي الـخــارجـيــة
ال ـج ــزائ ــري ــة ع ــن أن ــه «م ــن ال ــواض ــح أن ت ـفـ ّـرد

باريس تحاول استدراج
الجزائر لتوريطها في
استنزاف عسكري
لم تنجح العمليات
الفرنسية السابقة في
توسع العمليات
منع
ّ

تقود فرنسا عمليات الساحل (لودوفيك مارين/فرانس برس)

فــرنـســا ب ـق ـيــادة ال ـســاحــل  ،5مــن دون إش ــراك
أي ط ــرف غــربــي آخ ــر ،وتـمــريــر امل ـب ــادرة على
مجلس األمن إلضفاء الشرعية على تحركها
في املنطقة ،ال ينفصل عن بعد استراتيجي
تـسـتـهــدف بــاريــس ع ـبــره حـمــايــة مصالحها
االق ـت ـصــاديــة ،ومـنــاجــم ال ـيــوران ـيــوم والــذهــب
وال ـحــديــد ال ـتــي ت ـقــوم بــاسـتـغــالـهــا شــركــات
ف ــرن ـس ـي ــة فـ ــي م ــال ــي والـ ـنـ ـيـ ـج ــر مـ ـن ــذ ع ـق ــود
ع ـل ــى حـ ـس ــاب امل ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ــدول
الساحل نفسها» .وأبدى العقيد املتقاعد من
الجيش الجزائري رمضان حمالت ،اعتقاده
بـ ــأن «م ـح ــاول ــة ب ــاري ــس اس ـ ـتـ ــدراج ال ـجــزائــر
لتوريطها في استنزاف عسكري في منطقة
الساحل ،مبني على رغبة باريس في تكريس
هيمنتها على املنطقة واسـتـغــال ال ـثــروات،
عبر استغالل شركة أريفا مناجم اليورانيوم
في املنطقة ،وهذا ليس سرًا».
ليست الجزائر وحدها من شكك في النوايا
الحقيقية لتواجد قوات فرنسية وغربية في
ّ
منطقة ال ـســاحــل ،فـمــوسـكــو شــكـكــت فــي ذلــك
أي ـضــا ،إذ أك ــد السفير الــروســي فــي الـجــزائــر
إيغور بيليايف في تصريحات صحافية قبل
أيام أن «روسيا تنظر بعني الريبة إلى تواجد
الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـس ــاح ــل قد
تكون غير مخلصة» .وأضــاف أنــه «قــد تكون
ه ـنــاك ن ــواي ــا وراء وج ــود ق ــوات أجـنـبـيــة في
منطقة الساحل ،وقد تكون هذه النوايا غير
مخلصة ،لذلك نحن نتابع األوضاع بناء على
املعلومات التي نحصل عليها من األصدقاء».
ولفت إلى أنه «نحن نتابع ما يحدث ،ونحن
ّ
يتحسن أمـنـيــا .وه ــذا ما
نــرى أن الــوضــع لــم
يـثـيــر لــدي ـنــا تـ ـس ــاؤالت .ب ــدا ل ـنــا ف ــي الــوهـلــة
األولى أن الغايات طيبة ألنه مشروع ملواجهة
لكن األفـعــال ال تــؤدي إلــى نتائج
اإلرهــابـيــن ّ
إيـ ـج ــابـ ـي ــة» .ومل ـ ـ ــح تـ ـص ــري ــح ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
الروسي إلى قلق من تواجد عسكري أميركي
منطقة الساحل وقرب الحدود الجزائرية،
في
ّ
الذي تكشف إثر مقتل أربعة جنود أميركيني
ف ــي ال ـه ـجــوم الـ ــذي ق ــام ب ــه أح ــد الـتـنـظـيـمــات
املسلحة فــي شمال مــالــي ،عندما كــانــوا على
م ــن سـ ـي ــارة ع ـس ـكــريــة ف ــي أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن
األول املاضي .وتــم االستيالء في حينه على
أسـلـحـتـهــم ،وع ـث ــر ع ـلــى س ـيــارت ـهــم ف ــي وقــت
ف ــي م ـن ـط ـقــة قـ ــرب تــوم ـبــوك ـتــو املـ ــالـ ــي .وه ــو
مــا ع ــزز فــرضـيــة الـتـقــاريــر عــن وج ــود قــاعــدة
عسكرية أميركية في منطقة الساحل ،للقيادة
العسكرية األميركية ألفريقيا املعروفة باسم
ّ
ومقرها أملانيا.
«أفريكوم»
ل ــم تـ ـب ـ ِـد ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة أي ـ ــة م ــواق ــف
علنية بشأن الــرمــال املتحركة قــرب حدودها
ف ــي ش ـم ــال م ــال ــي والـ ـس ــاح ــل ،لـكـنـهــا تــراقــب
ّ
س ـيــاس ـيــا وع ـس ـك ــري ــا هـ ــذا ال ـ ـحـ ــراك ،ف ــي ظ ــل
م ـســاه ـم ـتــه ب ـش ـكــل الفـ ــت ف ــي إع ـ ـ ــادة ال ـتــوتــر
إلــى املنطقة .وبحسب مدير مركز الــدراســات
االستراتيجية في جنيف ،الجزائري حسني
عبيدي فإن «التدخل الفرنسي يهدد بتجاوز
امل ـبــادرة الـجــزائــريــة إلحــال الـســام فــي مالي
وال ـن ـي ـجــر ،ون ـس ــف خ ـط ــوات ات ـف ــاق ال ـجــزائــر
امل ــوق ــع ف ــي مـ ــايـ ــو/أيـ ــار  2015ب ــن ح ــرك ــات
األزواد وال ـح ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة ف ــي ب ــام ــاك ــو.
ناهيك عــن أن عــودة التوتر املسلح بــن هذه
األط ــراف والتدخل العسكري الفرنسي الذي
تعترض ضده بعض قبائل الطوارق ،بسبب
لحقوق
تقارير عــن حــدوث تـجــاوزات وخــرق
ّ
اإلنسان في هــذه العمليات العسكرية ،يوفر
م ـن ــاخ ــا ل ـل ـم ـج ـمــوعــات االره ــابـ ـي ــة لـتـجـمـيــع
يفسر بوضوح العمليات
صفوفها .وهــو ما ّ
االستعراضية التي نفذتها مجموعة أنصار
اإلســام في باماكو وواغــادوغــو وبـلــدات في
شمالي مالي والنيجر».

متابعة

اتفاق مؤقت ينقذ طرفي بريكست :قضية أيرلندا مستمرة
خرجت بريطانيا وأوروبا
باتفاق مؤقت بينهما،
حلّا فيه المسألة األيرلندية
التعهد
جزئيًا ،مع
ّ
بمواصلة المفاوضات
في هذا الشأن حصرًا

خاص

مما يصفه محللوها بـ«الرمال المتح ّركة» في
تبدي الجزائر قلقها
ّ
ّ
ظل محاوالت فرنسا
منطقة الساحل وشمال أفريقيا ،خصوصًا في
استدراج الجيش الجزائري للمشاركة في العمليات العسكرية

يتضمن االنسحاب
وبريطانيا اتفقا على أن ّ
ً
ً
حــا بديال استثنائيًا لتجنب أزمــة الحدود
مع أيرلندا» .وأكد أن «أيرلندا ما زالت تمثل
م ـش ـك ـلــة» ،لـكـنــه أردف أن «ال ـجــان ـبــن اتـفـقــا
بــالـكــامــل عـلــى ح ـقــوق املــواط ـنــن والـتـســويــة
املالية».
الحدود مع أيرلندا

ون ـ ّـص االت ـفــاق املــؤقــت بـشــأن وضــع الـحــدود
مع جمهورية أيرلندا على أن «تبقى أيرلندا
ال ـش ـمــال ـيــة ال ـخــاض ـعــة لـسـلـطــة ل ـن ــدن ضمن
ّ
االتحاد الجمركي التابع للتكتل ،في حال لم
يتم التوصل إلى حل أفضل» ،ما يبقي امللف
مفتوحًا فعليًا .وأفــاد الطرفان بــأن «املسألة
الـشــائـكــة سـتـحـتــاج إل ــى م ـحــادثــات إضافية
ّ
ليتم حلها» .وأص ـ ّـر االتـحــاد األوروب ــي على
أن «أي ات ـفــاق يـجــب أن يـضـمــن ع ــدم وجــود
ّ
حدود فعلية بني أيرلندا ،العضو في التكتل،
وأيرلندا الشمالية» ،مشيرًا إلــى أن «ذلــك قد
يشكل خـطـرًا عـلــى ات ـفــاق س ــام تــم التوصل
إل ـي ــه عـ ــام  1998وأنـ ـه ــى عـ ـق ــودًا م ــن الـعـنــف
الطائفي في املنطقة» .وكانت رئيسة الوزراء
البريطانية ،تيريزا مــاي ،قالت قبل أسابيع
عــدة ،إنــه «ال يمكن ألي رئيس وزراء القبول
ُ
إطــاقــا بــالـخـطــة» ،الـتــي اعــتـبــرت آن ــذاك أنها
«س ـت ـق ـ ّـوض وح ـ ــدة بــري ـطــان ـيــا الــدس ـتــوريــة
وتؤدي إلى رسم حدود بني أيرلندا الشمالية
وبـ ـقـ ـي ــة أراضـ ـ ـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا .وكـ ـ ـ ــان وزي ـ ــر
الخارجية األيرلندي سايمون كوفيني ،الذي
التقى بارنييه فــي بروكسل أم ــس ،إيجابيًا
بقوله إن «مفاوضات بريكست تحرز تقدمًا».

بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال وزيـ ـ ــر شـ ـ ــؤون االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي بــالـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة
ديـ ـفـ ـي ــد ديـ ـفـ ـي ــز ،إن «ب ـ ـ ـ ــاده س ـت ـت ـم ـكــن مــن
إب ــرام اتـفــاقــات تجارية جــديــدة خــال الفترة
االنـتـقــالـيــة ،وأن الـقــواعــد الـتـجــاريــة الحالية
سـ ـتـ ـس ــري خ ـ ـ ــال تـ ـل ــك الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة» .وأك ـ ـ ـ ــد أن
«الجانبني ملتزمان بالكامل باالتفاق املؤقت
الــذي تم التوصل إليه في ديسمبر /كانون
األول املاضي».
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق تـ ـ ــوقـ ـ ــع دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن
ومسؤولني أوروبـيــن قــرب التوصل التفاق،
وذل ـ ــك ق ـبــل ال ـق ـمــة األوروب ـ ـيـ ــة املـ ـق ــررة بحث
ج ـم ـلــة م ـل ـف ــات ،ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس والـجـمـعــة
امل ـق ـب ـلــن ،وم ــن ضـمـنـهــا ات ـف ــاق ال ـه ـجــرة مع

تركيا .وكــان من املقرر خــروج بريطانيا من
االتحاد األوروبــي في  29مارس /آذار ،2019
أي بـعــد نـحــو ث ــاث س ـن ــوات م ــن االسـتـفـتــاء
عـلــى «بــري ـك ـســت» ،وبـعــدمــا فـ ّـعـلــت ل ـنــدن في
عــام  2017امل ــادة ال ــ ،50مباشرة بذلك عملية
االن ـس ـح ــاب ال ـت ــي تـسـتـمــر ل ـع ــام ــن .وكــانــت

اتفاق على مرحلة
انتقالية ممتدة حتى
نهاية عام 2020

موناس)Getty/
انتهت مرحلة أولى من التفاوض بين الطرفين (تييري
ّ

ً
لندن قد عرفت نقاشًا طويال مع األوروبيني
في شأن «بريكست» ،أدى إلى تفعيل الخالف
الداخلي بني أنصار االنفصال ومعارضيه،
خـصــوصــا اسكتلندا الـتــي لـ ّـوحــت باللجوء
إلى استفتاء االنفصال عن بريطانيا مجددًا،
بعد استفتاء عام  ،2014للعودة إلى منظومة
االت ـحــاد األوروب ـ ــي .كـمــا أن عـمــدة العاصمة
لندن ،صادق خان ،واجه ماي بشراسة ،على
اعتبار أن لندن رفضت الخروج عن أوروبا.
ترتيب عالقات

وم ــن ش ــأن االت ـفــاق املــؤقــت ،الـسـمــاح بــإعــادة
ترتيب الـعــاقــات بــن الحكومة البريطانية
وعـ ـم ــدة ال ـع ــاص ـم ــة ،ل ـج ـهــة ت ـب ــري ــد الـجـبـهــة
املشتعلة ،ما يسمح ملاي بتجهيز وضعيتها
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ـعــد ف ـت ــرة م ــن رواج ال ـحــديــث
عــن انـتـخــابــات مبكرة واحـتـمــال تـقـ ّـدم حزب
«الـ ـعـ ـم ــال» ب ـق ـي ــادة ج ـيــري ـمــي ك ــورب ــن إل ــى
السلطة .كما أن االتفاق سيشرع الباب أمام
مـنــاقـشــات داخـ ــل االت ـح ــاد ال ـبــري ـطــانــي ،بني
إنكلترا واسكتلندا ،إلخماد مساعي غالسكو
باالستقالل.
كما أن ماي ستصبح أكثر قوة ،مع تركيزها
على تمتني عالقاتها مــع الــواليــات املتحدة
من جهة ،وعلى مواصلة حربها الخاصة مع
روسيا بشأن تسميم العميل املزدوج سيرغي
سكريبال من جهة أخــرى .وهــو ما يظهرها
بصورة «صلبة» كما تريد هي ،وكما أوحت
ه ــي ح ــن ق ـ ــادت م ـع ـس ـكــر «ب ــري ـك ـس ــت» ضــد
رئيس الوزراء السابق ،ديفيد كاميرون.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

أزمة الحكم في أميركا :بوتين يتفرج على حصاد زرعه
تزداد التحذيرات في
واشنطن من أزمة الحكم
التي تمر بها البالد ،مع
تعطل أجواء العمل في
البيت األبيض لتحل محلها
الفوضى
واشنطن ـ فكتور شلهوب

الـخـلــل الكبير فــي املـشـهــد الـسـيــاســي الــراهــن
في واشنطن ،يشبه في خطورته وتداعياته
فـتــرة «الـكـســاد الكبير» فــي أوائ ــل ثالثينيات
القرن املاضي .الثاني أدى إلى انهيار الوضع
االقتصادي واحتاج ترميمه إلى وقت طويل
وإلى قيادة فذة (الرئيس فرانكلني روزفلت).
فهل يؤدي األول إلى انهيار الوضع السياسي
أو إلى ضربه في الصميم؟ وإلى أي مدى ،ومن
سيكون املن ِقذ؟ أسئلة باتت تتردد تعابيرها
في واشنطن ،بشكل أو بآخر .فكثيرًا ما تتكرر
تـحــذيــرات مثل «الــديـمـقــراطـيــة األمـيــركـيــة في
خـطــر» وأن الــواليــات املـتـحــدة تمر فــي «فترة
مظلمة» ،واألع ــراف تتعرض «للكسر» ،وغير
ذلك من مفردات القلق والخشية الحقيقية.
ول ـ ـهـ ــذه الـ ـتـ ـح ــذي ــرات مـ ــا يـ ـب ــرره ــا ،ف ــاألم ــور
ت ـجــاوزت املــألــوف وامل ـع ـقــول ،بـسـقــوط قــواعــد
م ــوروث ــة ك ـث ـيــرة ،أو بــاتــت عــرضــة لـلـسـقــوط.
فليس سرًا في واشنطن أن آلية وأجواء العمل

امل ـت ــوارث ــة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض ش ـبــه معطلة،
وح ـلــت مـكــانـهــا الـفــوضــى وغ ـيــاب االسـتـقــرار
وفقدان الثقة.
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب يـتـخــذ
قــراراتــه بأسلوب الصدمة وبـغــرض تصفية
ال ـح ـس ــاب ــات ،م ــن دون تـ ـش ــاور وال م ــراع ــاة
لألصول ،خصوصًا قــرارات اإلقالة ،وآخرها
إزاحــة وزيــر الخارجية ريكس تيلرسون ،ثم
ما تبعها بإقالة نائب مدير مكتب التحقيقات
الفيدرالية «إف بي آي» ،أنــدرو ماكيب ،قبل
أقــل من  48ساعة من حقه في التقاعد وبما
ح ــرم ــه م ــن ت ـعــوي ـضــاتــه ال ـق ــان ــون ـي ــة .وع ـلــى
الـ ـط ــري ــق ن ـف ـس ــه ،ي ـق ــف م ـس ـت ـش ــار ال ــرئ ـي ــس
لـ ـش ــؤون األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـج ـن ــرال ه ــارب ــرت
مــاك ـم ـس ـتــر ،ال ـ ــذي ي ـب ــدو أن االس ـت ـغ ـن ــاء عن
خــدمــاتــه تــأجــل ت ـحــت ض ـغــط ال ـض ـجــة الـتــي
تسببت بها إقالة تيلرسون ثم ماكيب ،لكن
يـبــدو أن دوره ق ــادم .وه ـنــاك خـطــر اإلطــاحــة
بموال مستعد
بنائب وزير العدل الستبداله
ٍ
إلق ــال ــة املـحـقــق ال ـخ ــاص ف ــي قـضـيــة الـتــدخــل
الروسي ،روبرت مولر .آخر املؤشرات في هذا
الخصوص ما ذكره ترامب في تغريدة له من
زاوية أنه آن األوان لصرف مولر.
غ ـيــر أن م ـحــامــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض ت ــاي ك ــوب،
عاد لينفي نية ترامب إقالة مولر .وقال كوب
فــي بـيــان« :ردًا على تكهنات وســائــل اإلعــام
ُ
وال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت امل ــرت ـب ـط ــة ب ــذل ــك الـ ـت ــي ت ــوج ــه
ل ــإدارة ،فــإن البيت األبـيــض يــؤكــد مــن جديد
أن الــرئـيــس ال يفكر أو يـنــاقــش إقــالــة املحقق
الخاص روبرت مولر».
ُ
إقالة مولر إذا تمت ،قد تنتج أزمة دستورية،

ّ
كان يمكن أن يتم تفاديها لو تدخل الكونغرس
بقوة لحسمها .لكن الكونغرس مقسوم ليس
فـقــط ب ــن دي ـم ـقــراطــي وج ـم ـه ــوري ،ب ــل أيـضــا
ب ــن ب ـعــض ال ـج ـم ـهــوريــن وال ـب ـيــت األب ـي ــض،
خصوصًا في ما يتعلق بالعالقة املشتبه بها
بني موسكو وحملة ترامب االنتخابية.
يـشـغــل ت ــرام ــب واش ـن ـطــن ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
بـخـطــواتــه اإلداريـ ـ ــة امل ـفــاج ـئــة :م ــن ه ــو االس ــم
ال ـت ــال ــي ف ــي الئ ـح ــة الـ ـط ــرد ومـ ــن ه ــو املــرشــح
ملــلء مقعده؟ يرافق ذلــك تململ وتخوف لدى
غــال ـب ـيــة األطـ ـ ـ ــراف م ــن درج ـ ــة االنـ ـ ـ ــزالق ال ـتــي
بلغها الخطاب السياسي ومـمــارســات أهله،
خـصــوصــا فــي الـبـيــت األب ـيــض .واألخ ـطــر من
الشلل واالرتباك
ذلك أن هناك حالة عامة من ُ
فــي مواجهة هــذا الـتــدهــور ،فالنخب الفكرية
والسياسية منقسمة على نفسها ،وخصوصًا
في الكونغرس .هي تدرك أن األمور قد تخرج
ع ــن ال ـس ـي ـطــرة ،ل ـكــن خــافــات ـهــا تـحــرمـهــا من
مواجهتها ،بما يشجع ال ـت ـجــاوزات ويحول
دون وضع حد له.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،بــرز مــا كشفته صحيفة
«واشنطن بــوســت» ،مــن أن تــرامــب أمــر كبار

آلية العمل المتوارثة
في البيت األبيض شبه
معطلة

املوظفني بعد انضمامهم إلى البيت األبيض،
بالتوقيع على اتفاقيات بـعــدم الكشف عن
أي معلومات في أعقاب العديد من عمليات
الـتـســريــب ال ـتــي حــدثــت ف ــي األش ـه ــر األول ــى
من إدارتــه .وقال التقرير إن هذه االتفاقيات
ت ـن ــص ع ـل ــى أن املـ ـس ــؤول ــن ق ــد ي ــواج ـه ــون
غ ــرام ــات مــال ـيــة إذا ك ـش ـفــوا ع ــن مـعـلــومــات
سرية في البيت األبيض للصحف وآخرين
وتهدف إلى البقاء سارية بعد انتهاء فترة
رئاسة ترامب .وقالت الصحيفة إن مسودة
االت ـفــاق ـيــة ت ـنــص ع ـلــى أن يــدفــع املـخــالـفــون
غ ــرام ــة ت ـب ـلــغ ع ـش ــرة م ــاي ـ ّـن دوالر ع ــن كل
مخالفة لوزارة الخزانة .ووقع كبار مسؤولي
حملة تــرامــب على اتفاقيات مماثلة ،ولكن
خ ـب ــراء قــانــون ـيــن ت ـس ــاء ل ــوا ع ـمــا إذا كــانــت
مثل هذه االتفاقية قانونية بالنسبة ملوظف
حكومي رفيع املستوى فــي ضــوء مــا يكفله
الدستور من حرية التعبير.
أم ــام هــذا الــواقــع ،ال عجب أن يـقــول الرئيس
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن إن أمـيــركــا «تــأكــل
ً
نـفـسـهــا» ه ــذه األيـ ــام .وإذا ك ــان األخ ـيــر فعال
قــد سعى لجعل أميركا تختلف مــع نفسها،
كما تقول جهات أميركية ،فإنه حقق نجاحًا
بــاهـرًا فــي سعيه هــذا ،وهــو اآلن يتفرج على
حـصــاد مــا زرع .أمـســك بــزمــام امل ـبــادرة وتــرك
خ ـص ــوم ــه األم ـي ــرك ـي ــن ف ــي ح ــال ــة عـ ـ ــراك مــع
ال ــذات ،وأهــم حلقة في هــذا الـعــراك أنهم على
غـيــر ت ــواف ــق بـخـصــوص الـ ــدور ال ــروس ــي في
الشؤون األميركية .ترامب تخاصمه غالبية
الجمهوريني في هذا الخصوص ،لكن الحزب
الجمهوري عاجز ومعظمه صار حزب ترامب.
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شرق
غرب
فرنسا تريد عقوبات
على إيران

حثت فرنسا االتحاد األوروبي ،أمس
اإلث ـنــن ،عـلــى بـحــث ف ــرض عقوبات
ج ــدي ــدة ع ـلــى إي ـ ــران بـسـبــب دوره ــا
في سورية وبرنامجها للصواريخ
الباليستية ،وذلك في إطار مساعي
بــاريــس إلق ـنــاع واشـنـطــن بالحفاظ
على االتفاق النووي املوقع في 2015
م ــع ط ـه ــران .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ـ ــان إيـ ـ ــف ل ـ ــو دريـ ـ ــان
(ال ـ ـصـ ــورة) ،ل ــدى وص ــول ــه لحضور
اجـتـمــاع مــع نـظــرائــه ملـنــاقـشــة امللف
اإليراني «نحن عازمون على ضمان
اح ـ ـتـ ــرام اتـ ـف ــاق ُف ـي ـي ـنــا» ف ــي إشـ ــارة
لـلـمــديـنــة ال ـت ــي أبـ ـ ــرم فـيـهــا االت ـف ــاق
النووي اإليراني.
(رويترز)

الفروف يلغي زيارة
فييتنام ألسباب «غير
متوقعة»
أعلنت وزارة الخارجية الفييتنامية،
أم ــس اإلث ـنــن ،أن «وزي ــر الخارجية
الــروســي سيرغي الف ــروف ألغى في
اللحظة األخيرة زيارة لفييتنام كان
من املقرر إجراؤها أمس ،ألسباب لم
تـكــن مـتــوقـعــة» ،وذل ــك بـعــد ســاعــات
على إعادة انتخاب فالديمير بوتني
رئيسًا لــروسـيــا .وأضــافــت «سنعلن
ف ــي وق ــت الح ــق ع ــن م ــوع ــد ال ــزي ــارة
الجديدة» .وكان مصدر دبلوماسي
روســي فــي هــانــوي قــال إن «الفــروف
أل ـغــى زي ــارت ــه لـسـبــب تـقـنــي ،ولـيــس
سياسيًا».
(فرانس برس)
أفغانستان :مقتل 4
تجمع
أشخاص في
ّ
حكمتيار
ألنصار
ّ
ق ـت ــل أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى األق ـ ــل
ُ
وجرح  10آخرون ،أمس اإلثنني ،جراء
انـفـجــار دراج ــة نــاريــة مفخخة قــرب
تجمع سياسي في شرق أفغانستان،
ح ـس ـب ـمــا أعـ ـل ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــون .ووقـ ــع
االنـ ـفـ ـج ــار ل ـ ــدى خ ـ ـ ــروج م ـن ــاص ــري
قلب الــديــن حكمتيار ،زعـيــم الحرب
األفغاني السابق والرئيس السابق
للحكومة ،من ملعب لكرة القدم في
ُجالل آباد عاصمة والية نانغرهار،
أقيم فيه التجمع .ولم تعلن أي جهة
مسؤوليتها عن االنفجار.
(فرانس برس)
أوكرانيا تطلب معاقبة
شرودر لدعمه بوتين
دعا وزير الخارجية األوكراني بافلو
ك ـل ـي ـم ـكــن ،أمـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي ف ــرض
ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى امل ـس ـت ـش ــار األمل ــان ــي
السابق غيرهارد شرودر (الصورة)
على خلفية دعمه العلني للحكومة
ال ــروس ـي ــة .وقـ ــال ال ــوزي ــر األوك ــران ــي
لصحيفة «بيلد» األملانية إن فرض
«ع ـق ــوب ــات ع ـلــى األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يدعمون مشاريع (الرئيس الروسي
فــادي ـم ـيــر) بــوتــن ف ــي ال ـخ ــارج أمــر
مهم» .وأضاف أن «غيرهارد شرودر
يعد أهــم جهة ضغط داعمة لبوتني
في العالم».
(فرانس برس)

حين
تونس :مقتل مسلّ َ
في بنقردان
ّ
فجر مشتبه به نفسه ،أمس اإلثنني،
ُ
وقتل آخر إثر مطاردتهما من قوات
األمن التونسية في منطقة بنقردان
بـجـنــوب ال ـب ــاد ،كـمــا أعـلـنــت وزارة
الــداخ ـل ـيــة .وق ــال امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة خ ـل ـي ـفــة
ال ـش ـي ـبــانــي ،إن «ق ـ ــوات األمـ ــن تلقت
مـعـلــومــات عــن تـحــركــات ملشبوهني
إثنني في منطقة املقرون ببنقردان،
وتـ ـ ـ ــم رص ـ ــده ـ ـم ـ ــا» .وت ـ ــاب ـ ــع «ف ـ ّـج ــر
أحدهما نفسه وتبادلت قوات األمن
الـنــار مــع الثاني الــذي كــان بحوزته
ك ــاش ـن ـي ـك ــوف» .وفـ ــي ب ـي ــان الح ــق،
أعـلـنــت الــداخ ـل ـيــة مـقـتــل «اإلره ــاب ــي
الثاني».
(العربي الجديد)
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انتهت االنتخابات الروسية بنتيجة متوقعة مع فوز قياسي لفالديمير بوتين بوالية رابعة ،بنسب تأييد قريبة مما يحصل في
بعض االنتخابات العربية ،فيما كانت أوروبا تتحدث عن الحاجة للتعاون مع موسكو لحل المشاكل الكبرى

المعركة ضد الغرب توصل بوتين لوالية رابعة

روسيا :خوف مبكر من «رئاسة أبدية»
موسكو ـ العربي الجديد

لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن أشـ ـ ـ ــد املـ ـتـ ـش ــائـ ـم ــن فــي
محيط الرئيس الروسي فالديمير
بـ ــوتـ ــن ،يـ ـت ــوق ــع م ـن ــاف ـس ــة ج ــدي ــة
لــه فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الــروسـيــة التي
ج ــرت األح ـ ــد ،ح ـتــى أن ح ـصــولــه ع ـلــى نسبة
قياسية من التصويت قاربت ال ــ 77في املائة
مــن األصـ ــوات ،يمكن فهمها فــي ظــل خوضه
االن ـت ـخــابــات ب ـش ـعــار «م ـعــركــة ض ــد ال ـغ ــرب»،
وسط تصاعد الخالفات األوروبية الروسية،
واألميركية الــروسـيــة ،على خلفية تحرشات
موسكو بجيرانها ،بدءًا بالتدخل في جورجيا
ً
وأوكــران ـيــا وض ــم جــزيــرة ال ـقــرم ،وص ــوال إلــى
ال ـت ـهــديــدات الـعـسـكــريــة املـتـصــاعــدة والـحـشــد
بــوجــه دول حـلــف األط ـل ـســي ،وتـفـجــر قضية
تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي
س ـكــري ـبــال ف ــي بــري ـطــان ـيــا ،م ــن دون نـسـيــان
التحقيقات األميركية في التدخل الروسي في
االنتخابات األميركية.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ،م ـ ــع غ ـ ـيـ ــاب امل ـ ـعـ ــارض
الرئيسي لبوتني ،ألكسي نافالني ،إضافة إلى
ت ـج ــاوزات تـحــدثــت عنها أط ــراف ع ــدة ،تفسر
الوصول السهل لبوتني إلــى واليــة رابعة ،قد
ال تكون األخيرة له ،فأجواء اإلعــام الروسي،
خصوصًا املعارض ،باتت تتحدث عن شعور
بأن السنوات الست املقبلة لن تكون األخيرة
لبوتني في السلطة .هذا الواقع ّ
يقرب املشهد
ف ــي مــوس ـكــو م ــن صـ ــورة ب ـعــض االن ـت ـخــابــات
الصورية التي تشهدها دول عربية للتجديد
لزعمائها وإبـقــائـهــم ملــدى الـحـيــاة على رأس
الـسـلـطــة ،فـبــوتــن ك ــاد يـحـصــد نـسـبــة تـقــارب
م ــا ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه ه ـ ـ ــؤالء ،غ ـي ــر أن الــرئ ـيــس
ال ــروس ــي يـبـقــى حــاجــة حـتــى لـخـصــومــه لحل
مشاكل دولـيــة ،ليكون شريكًا صعبًا ال غنى
عنه راهنًا ،وفق أولى املواقف األوروبية التي
صدرت بعيد النتائج.
وحـقــق بــوتــن ف ــوزًا قياسيًا فــي االنتخابات
الرئاسية التي جرت األحد ،ليبدأ والية رابعة
ً
لست سـنــوات ،مسجال أفضل نتيجة ينالها
في انتخابات بحصوله على  76.67في املائة
من األصوات في االقتراع .نتيجة االنتخابات
ً
رأى فيها بــوتــن «ثـقــة وأم ــا ل ــدى شعبنا»،
مضيفًا في كلمة بعد انتخابه «سنقوم بعمل
كبير في شكل مسؤول وفاعل» .وخاض بوتني
االنتخابات في مواجهة سبعة مرشحني ،لكن
أبرز معارض للكرملني ألكسي نافالني ُمنع
من املشاركة في االنتخابات ألسباب قانونية.
وك ــان أق ــرب مـنــافــس لـبــوتــن مــرشــح الـحــزب
الـشـيــوعــي بــافــل غــروديـنــن ال ــذي نــال 11.79
فــي املــائــة .وك ــان الفـتــا نـيــل بــوتــن تــأيـيــد 92
في املائة من األصــوات في شبه جزيرة القرم
األوكــران ـيــة الـتــي ضمتها روس ـيــا فــي .2014
ون ــددت املـعــارضــة الــروسـيــة ومـنـظـمــات غير
حكومية بـ«آالف التجاوزات» في االنتخابات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا ن ـق ــل ن ــاخ ـب ــن فــي
حافالت من جانب الشرطة وتهديد مراقبني
وحشو صناديق بهدف رفع نسبة املشاركة.

حصل بوتين على نحو  77في المائة من األصوات ()Getty

مراقبو منظمة األمن
والتعاون :االنتخابات بال
منافسة فعلية
كـمــا اعـتـبــر مــراقـبــو منظمة األم ــن والـتـعــاون
في أوروبا أن االنتخابات الروسية لم تشهد
«مـنــافـســة فـعـلـيــة» ،فـيـمــا سـجـلــت ت ـج ــاوزات
تهدف إلى تضخيم نسبة املشاركة .ونشرت
املنظمة ،األح ــد 481 ،مراقبًا دولـيــا لإلشراف
على االنتخابات ،وقالت في تقريرها ،أمس،
إن «القيود على الحريات األساسية املتعلقة
بالتجمع والتجمهر والتعبير ،قد حــدت من
مساحة العمل السياسي ونتجت عن غياب
املنافسة الفعلية» .وأضاف التقرير أن عددًا من
النشطاء الذين انتقدوا شرعية االنتخابات
تــم تــوقـيـفـهــم ،لـكـنــه ق ــال إن الـلـجـنــة املــركــزيــة
لالنتخابات أدت عملها «بفعالية وشفافية»
ّ
فيما عملية التصويت «جرت بطريقة منظمة،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات مـتـعـلـقــة بـســريــة
التصويت وشفافية فــرز األصـ ــوات» .بوتني

الــذي يبلغ مــن العمر  65عــامــا ،أمضى منها
أكثر من  18عامًا في السلطة ،سيبقى بذلك
رئيسًا لوالية رابعة لروسيا حتى العام 2024
على األقــل ،وهو ُيعتبر الرئيس الذي أمضى
أطول فترة في الحكم في روسيا منذ ستالني.
وت ـحــدث م ــؤي ــدوه عــن أن الـضـغــوط الغربية
عليه ،دفعت بالروس إلى االلتفاف أكثر حول
رئيسهم .وقــال املتحدث بــاســم حملة بوتني
االن ـت ـخــاب ـيــة ،أن ــدري ــه ك ــون ــدراش ــوف« :يـجــب
شكر بريطانيا على هذا األمر» ،مضيفًا «لقد
قاموا بزيادة الضغط علينا حني كنا بحاجة
لتعبئة صـفــوفـنــا» .كــذلــك ،اعـتـبــرت صحيفة
«كومسومولسكايا برافدا» املوالية للكرملني،
أن النتائج تشكل «ضــربــة ســاحـقــة» للغرب،
مضيفة أن «أسوأ كابوس لشركائنا الغربيني
قد تحقق».
أم ــا الـصـحــافـيــون الـلـيـبــرالـيــون ،فــأعــربــوا عن
تخوفهم من إحكام بوتني قبضته السياسية
عـلــى ال ـبــاد .وانـتـقــد الـصـحــافــي فــي صحيفة
«كــومــرســانــت اف ام» ،سـتــانـيـســاف كــوشــر،
املـعــارضــة فــي مـقــال عـلــى املــوقــع اإللـكـتــرونــي
للصحيفة ،قــال فيه إن إخفاقها فــي االتـفــاق
ب ــن أطـيــافـهــا ســاعــد ب ــوت ــن .وق ــال «ل ــو كنت
م ـك ــان ب ــوت ــن ملـنـحـتـهــم م ـك ــاف ــآت ح ـكــوم ـيــة».

مــن جهتها ،رك ــزت صحيفة «فيدوموستي»
الليبرالية على «مشكلة العام  »2024عندما
س ـي ـح ــول ال ــدسـ ـت ــور دون ت ـم ـكــن ب ــوت ــن مــن
الترشح لوالية ثالثة متتالية .وقالت «ليس
ه ـن ــاك ش ـع ــور بـ ــأن ال ـس ـن ــوات ال ـس ــت املـقـبـلــة
ستكون األخيرة لبوتني في السلطة» .وكتبت

الـصـحـيـفــة «ن ـح ــن أمـ ــام إم ــا ان ـت ـقــال الـسـلـطــة
إلى خلف يتم تحضيره ،أو تعديل الدستور
للحفاظ على السلطة الشخصية» ،معتبرة أن
بوتني يواجه «مخاطر مقبلة» .غير أن بوتني
كــان قــد استبعد الـبـقــاء رئيسًا مــدى الحياة.
وقــال للصحافيني ،مساء األحــد« :هل سأبقى
هنا حتى أبلغ املائة عام؟ كال».
دول ـ ـيـ ــا ،ل ــم ي ـت ــأخ ــر ح ـل ـف ــاء روسـ ـي ــا بـتـهـنـئــة
بــوتــن ،فــالــرئـيــس الـصـيـنــي شــي جينبينغ،
قـ ـ ــال فـ ــي رس ـ ــال ـ ــة ،إن الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـص ــن
وروسيا «في أفضل مستوياتها التاريخية».
كذلك ،هنأ الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
نـظـيــره ال ــروس ــي عـلــى «فـ ــوزه ال ـســاحــق» في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،داعـ ـي ــا إلـ ــى ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
الـثـنــائـيــة .أم ــا رئـيــس الـنـظــام ال ـســوري بشار
األسـ ــد ،فـلــم ي ـنـ َـس ج ـهــود بــوتــن إلن ـق ــاذه ،إذ
قال في برقية تهنئة وجهها له ،إن «االتحاد
ال ـ ــروس ـ ــي ب ـق ـي ــادت ـك ــم وق ـ ــف ض ـ ــد اإلرهـ ـ ـ ــاب
ً
ً
ق ــوال وف ـع ــا ،وســاهـمـتــم مـســاهـمــة مـشـكــورة
مــع الـجـيــش ال ـعــربــي ال ـس ــوري بــدحــر الـقــوى
اإلره ــاب ـي ــة الـتـكـفـيــريــة ع ــن مـعـظــم األراض ـ ــي
السورية» .على الجهة األخرى ،بدا أن بوتني
يـحــاول طمأنة خـصــومــه ،وبـعــد استعراضه
قبل أيام ألسلحة متطورة وحديثة ،عاد أمس
ليقول إنه «لدينا خطط لخفض إنفاقنا على
الــدفــاع خــال هــذا الـعــام والـعــام املقبل .ولكن
ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بالدنا
الــدفــاع ـيــة» ،مـضـيـفــا« :ل ــن نـسـمــح ب ــأي شكل
م ــن أش ـك ــال س ـبــاق ال ـت ـس ـلــح» .وج ـ ــاءت أول ــى
الــردود األوروبية على االنتخابات الروسية
م ــن أمل ــان ـي ــا ،ال ـتــي اع ـت ـبــر وزيـ ــر خــارجـيـتـهــا،
هــاي ـكــو مـ ــاس ،أن روس ـي ــا «سـتـبـقــى شــريـكــا
صعبًا» ،مؤكدًا الحاجة إليها للتوصل لحل
مـشـكــات دول ـي ــة ك ـب ـيــرة .كـمــا أع ـلــن متحدث
ب ــاس ــم امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أن ـج ـيــا مـيــركــل
أنها ستهنئ بوتني على إعــادة انتخابه في
رسالة ستثير فيها «التحديات» في العالقات
بني البلدين .أما الرئيس الفرنسي إيمانويل
ّ
م ــاك ــرون ،ف ــذك ــر «بـتـمـسـكــه ب ـح ــوار ب ـنــاء بني
روسيا وفرنسا وأوروبا».

دور نافالني
اعتبرت صحف روسية أن دعوة ألكسي نافالني ،أبرز معارضي فالديمير
بوتين ،إلــى مقاطعة االنتخابات كــان لها تأثير عكسي وأدت إلى
زيــادة نسبة المشاركة .وكتبت صحيفة «نيزافيسيمايا» أن مقاطعة
نافالني تسببت بنفور «حتى المواطنين المحتجين» .ورأت صحيفة
«كومسومولسكايا برافدا» أن النتائج «سحبت البساط من تحت» نافالني
الذي حارب من أجل إبراز الخروقات بواسطة حملة رقابة واسعة ،إال أنه
فشل في إثبات أن بوتين ال يحظى بتأييد وطني.

متابعة

■ فالديمير بوتني :منذ نحو  50سنة علمتني شوارع #لينينغراد قاعدة
مفر من الشجار ،ال ّ
جوهرية ،إذا لم يكن هناك ّ
بد أن تكون صاحب الضربة
ّ
األولى» .هل نفهم من كالم بوتني أنه سيكون سباقًا لضربة نووية في حال
ّ
تحرشت به أميركا والدول األوروبية؟ وحده املستقبل يملك اإلجابة
#روسيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل تفكك االتحاد السوفييتي .إذ
■
ُ
يتحكم به القطب األوحد املتمثل
يعد
لم
الذي
للعالم
آخر
طب
كق
عادت
بالواليات املتحدة ،ورغم جرائم #بوتني ُامل ّ
روعة في #سورية ،إال أنه وضع
بالده على الطريق الصحيح
■ يعني البشير يحكم من سنة  1956حتى 2018؟ يعني البشير بيحكم ليه
ّ
وتخمرت
 62عامًا .الطعمية شكلها كانت ليها أسبوع
■ املؤشرات األولية النتخابات املصريني في الخارج تشير إلى تقدم املرشح
عبد الفتاح السيسي في السعودية واإلمارات والكويت ووكالة البلح
■ #هقاطع_املسرحية_عشان األربع أجوان بتوع محمد صالح في الدوري
االنكليزي ،فرحوا املصريني أكتر من األربع سنني بتوع #السيسي
■ الشعب اليمني تعداده تقريبًا نحو  30مليون نسمة .وأغلبية الشعب
وبنسبة  98في املائة ال يتفقون مع الحوثيني وال مع مشروعهم .إذًا ملاذا
الحوثي ُيسيطر على نسبة  98في املائة؟ إنه العناد واملماحكات السياسية
بني أطراف عدة تتصارع من أجل أن يتولى كل منها
■ العرب خذلوا الشعب اليمني .شاهدنا خروج تظاهرات ومسيرات بجميع
بلدان العالم منددة بما يحصل باليمن ،والشيء املؤسف هو صمت معظم
الشعوب العربية تجاه العدوان على اليمن
■ في #الغوطة استشهد  13مدنيًا وجرح آخرون ،وقامت الطائرات الروسية
باستهداف مستودع للمواد اإلغاثية التي أدخلتها األمم املتحدة ،ما أدى
لتلف كميات كبيرة منها ،إضافة لدمار املستودع .من ينقذ الغوطة من هذه
الدموية القاتلة؟
■ اإلمارات تتجه ملواجهة اإلصالح بتشكيل «قوات نخبة أبناء تعز» بأكثر
ً
من  4آالف فرد .تريد اإلمارات إغراقنا أكثر بدال من القضاء على الحوثيني
وعلى كل من ّ
سولت له نفسه تدمير بالدنا

تدويل أزمة تسميم سكريبال
لم تهدأ األزمة
البريطانية الروسية على
خلفية تسميم العميل
المزدوج السابق،
سيرغي سكريبال ،وابنته،
إذ استمرت االتهامات
والتصريحات الحادة بين
الطرفين

ال تزال األزمة الروسية البريطانية الحادة،
على خلفية اتـهــام لـنــدن ملوسكو بتسميم
العميل الروسي املــزدوج السابق ،سيرغي
س ـكــري ـبــال ،واب ـن ـتــه يــول ـيــا ،ب ـغــاز أع ـصــاب،
ت ـت ـصــاعــد ،إذ اس ـت ـمــر ال ـط ــرف ــان ف ــي ت ـبــادل
االتهامات والتصريحات العنيفة ،في وقت
يـ ــزور خ ـب ــراء دولـ ـي ــون م ــن «مـن ـظـمــة حظر
األسلحة الكيميائية» بريطانيا ،ألخذ ّ
عينة
من العنصر الكيميائي املستخدم ،إلجــراء
تحاليل.
ّ
وعبر االتحاد األوروب ــي ،أمس اإلثنني ،عن
«تضامن مطلق» مع بريطانيا .وقال الوزراء
الـ ،28في بيان مشترك ،خالل اجتماعهم في
بــروكـســل «إن االت ـحــاد األوروبـ ــي ّ
يعبر عن
تضامنه املطلق مع اململكة املتحدة ودعمه
ل ـهــا ،بـمــا ف ــي ذل ــك ج ـهــود املـمـلـكــة املـتـحــدة
إلحضار املسؤولني عن هذه الجريمة أمام
الـعــدالــة» .وفــي أول تعليق مباشر لــه على
القضية بـعــد ف ــوزه بــواليــة رئــاسـيــة رابـعــة
في روسيا ،رفض الرئيس فالديمير بوتني
االتهامات للدولة الروسية ،ووصفها بأنها
«مـجــرد ه ــراء» .وق ــال بــوتــن أم ــام أنـصــاره،

األحـ ــد« ،إن ــه م ـجــرد ه ــراء وت ـفــاهــات وكــام
فــارغ ،أن يسمح أحــد ما في روسيا لنفسه
بــالـقـيــام بـمـثــل ه ــذا الـعـمــل ال ـطــائــش قبيل
االنتخابات وكأس العالم».
ّ
وأكد أن «روسيا ال تملك مثل هذه الغازات.
لقد دمــرنــا كــل أسلحتنا الكيميائية تحت
إشراف املنظمات الدولية ،وكنا ّأول من فعل
ذلــك ،على عكس بعض من شركائنا الذين
وع ــدوا ب ــأن يفعلوا ذل ــك ،ولـكــن لــأســف لم
يفوا بوعودهم».
وأشـ ــار بــوتــن إل ــى أن تسميم الـجــاســوس
الــروســي الـســابــق وابـنـتــه «مــأســاة» ،ولكنه
ق ــال إن ــه «إذا ك ــان زع ــم بــريـطــانـيــا بأنهما
تـ ـع ـ ّـرض ــا ل ـه ـج ــوم بـ ـغ ــاز أع ـ ـصـ ــاب صـمـمــه
السوفييت صحيحًا ،لكانا لقيا مصرعهما
على الفور».
وعـلــى الــرغــم مــن ال ـتــوتــرات ،ق ــال بــوتــن إن
موسكو مستعدة للتعاون مع لندن .وقال
«إننا مستعدون للمشاركة في التحقيقات
الالزمة ،ولكن كي يتحقق ذلك البد أن تكون
ه ـن ــاك رغ ـب ــة م ــن الـ ـط ــرف اآلخـ ـ ــر ،ون ـح ــن ال
نرى ذلك حتى اآلن .ولكننا ال نستبعد ذلك
مــن األج ـ ّنــدة ،فالجهود املشتركة ممكنة».
ّ
املتحدث باسم بوتني ،ديمتري
كذلك ،حذر
بـيـسـكــوف ،بــريـطــانـيــا ،ودعــاهــا إل ــى تقديم
ّ
«أدلة» تثبت االتهامات ،أو «االعتذار».
ً
ً
وق ــال بـيـسـكــوف ،اإلث ـن ــن «ع ــاج ــا أم آج ــا
ي ـجــب ال ـ ــرد ع ـلــى هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي ال
أساس لها :إما عبر دعمها باألدلة املناسبة،
أو االعتذار».
لكن وزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني ،بوريس
ج ــون ـس ــون ،ولـ ــدى وص ــول ــه إل ــى بــروك ـســل،
أمس ،للمشاركة في اجتماعات مع الحلفاء
ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،قـ ــال «لـ ــم ي ـع ــودوا
قادرين على خــداع أحد بعد اآلن» ،مضيفًا
أن «النفي الروسي املتكرر يزداد عبثية ،إن

محاولة إخـفــاء الحقيقة فــي ( )...األكــاذيــب
والـ ـتـ ـش ــوي ــش هـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة روس ـي ــة
تقليدية».
ً
وت ــاب ــع ق ــائ ــا« :ن ـ ـ ــادرًا م ــا ت ـجــد ب ـل ـدًا على
ّ
يتعرض ،في
الطاولة هنا في بروكسل لم
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،إل ــى ش ـكــل م ــن أش ـكــال
ّ
واملخرب».
السلوك الروسي الخبيث
واألح ــد ،اتـهــم جــونـســون موسكو بتخزين
غــاز األعـصــاب الــذي طــوره السوفييت ،في
انتهاك للمعاهدة الدولية لحظر األسلحة
الكيميائية.
وق ــال «لدينا أدل ــة بالفعل ،خــال السنوات
العشر املاضية ،بــأن روسيا لم تكن تحقق
ف ـقــط ف ــي تـسـلـيــم غـ ـ ــازات أعـ ـص ــاب لتنفيذ
اغ ـت ـيــاالت ،بــل أيـضــا كــانــت تـقــوم بتصنيع
وتخزين نوفيتشوك».
ّ
مــن جــانـبــه ،أك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة األملــانــي،
هــايـكــو م ــاس ،أم ــس ،أن االت ـحــاد األوروب ــي
ي ـقــف إل ــى جـ ــوار بــريـطــانـيــا وتـحـلـيـلـهــا ملا
حدث .كذلك ،اتفق وزير الخارجية الفرنسي،
جــان إيــف لــودريــان ،مــع تصريحات مــاس،
وقال «نتقاسم التحليل البريطاني».
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،رف ـ ـض ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
السويدية ،مارغوت والستروم ،التلميحات
الروسية بأن بلدها ربما يمتلك مخزونات
م ــن غ ــاز األع ـص ــاب «نــوف ـي ـت ـشــوك» .وقــالــت
«هـ ـ ـ ــذا م ـ ـجـ ــرد أم ـ ـ ــر س ـخ ـي ــف وغ ـ ـيـ ــر م ـب ــرر
ت ـمــامــا .أع ـت ـقــد أن ـه ــم ي ـح ــاول ــون خ ـلــق نــوع
مــن االن ـحــراف عــن املـشـكــات الحقيقية في
هــذا الـصــدد» .وال يــزال سكريبال الــذي باع
أس ــرارًا إلــى بريطانيا وانتقل إليها ضمن
صفقة تبادل جواسيس في  ،2010في حالة
حرجة مع ابنته يوليا ،بعد العثور عليهما
فاقدي الوعي على معقد في حديقة ،في 4
آذار/مارس.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

