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العالم

ّ
الموجه عليها بسبل دبلوماسية ،عبر تحديد موعد
فلسطين تحاول «حماس» والفصائل الفلسطينية عكس الضغط
نهائي للوسيط المصري من أجل تنفيذ التحسينات الموعود بها ،في وقت تواصل فيه األطراف كلها سياسة
خنق الغزيين

تحسين الوضع في غزة:

مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر
غزة ــ هاني إبراهيم
ال تزال الجماهير الفلسطينية ،بدفع
مــن الـفـصــائــل والـتـنـظـيـمــات ،تــواصــل
ض ـغ ـط ـه ــا امل ـ ـيـ ــدانـ ــي عـ ـل ــى االحـ ـت ــال
اإلســرائـيـلــي عبر فعاليات «مسيرات
ال ـ ـعـ ــودة» ،وآخ ــره ــا امل ـس ـيــر ال ـب ـحــري
بـجــانــب إط ــاق ال ـبــالــونــات ال ـحــارقــة،
وذل ـ ـ ــك فـ ــي وق ـ ــت أب ـل ـغ ــت ف ـي ــه حــركــة
«حماس» وفدًا مصريًا من «املخابرات
الـعــامــة» زار أمــس قـطــاع غــزة مـجــددًا،
بموعد «نهائي» لحسم املماطلة في
تقديم التحسينات املتفق عليها مع
القاهرة واألمم املتحدة ،علمًا بأن هذا
الــوفــد ك ــان قــد غ ــادر قـبــل أس ـبــوع إثــر
سخونة الوضع األمني ،وتقرر آنذاك
أيـضــا تأجيل زي ــارة وزي ــر املـخــابــرات
عباس كامل.
ي ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــدر م ـط ـل ــع لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»

تقرر مجددًا أن تكون
زيارة عباس كامل لغزة
يوم الجمعة المقبل
إن امل ـص ــري ــن ط ـل ـب ــوا م ــن «ح ـم ــاس»
املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء وت ـج ـن ــب
استفزاز االحتالل الذي بات في «أعلى
اسـتـعــداداتــه للمواجهة العسكرية»،
ً
لكن الحركة ردت بأنها «أوال ال تخشى
املــواج ـهــة» ،وثــانـيــا أن هـنــاك إجماعًا
وطنيًا على رفض املماطلة في تقديم
الـتـحـسـيـنــات حـتــى مــوعــد هــو نهاية
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وع ـلــى مـ ــدار خمس
س ــاع ــات ،ن ــاق ــش ال ــوف ــد الـ ــذي يــرأســه
هذه املرة رئيس امللف الفلسطيني في
املخابرات املصرية ،اللواء أحمد عبد
الخالق ،ومعه العميد همام أبو زيد،
ع ــددًا مــن القضايا مــع «ح ـمــاس» ،في
مقر رئيس املكتب السياسي للحركة،
إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،كـ ــان م ـن ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ كـمــا
تنقل امل ـصــادر ـ ـ قضية الـصــاروخــن
اللذين أطلقا من غزة تجاه مدينة بئر
السبع و«ريشون ليتسيون» األسبوع
امل ــاض ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـفــاوضــات

وعد المصريون بدخول التحسينات على سفر الغزيين نهاية هذا الشهر (أ ف ب)

التهدئة التي تعثرت قبل أسابيع.
النقاش عــاد إلــى قضية التحسينات
الدولية ومشاريع األمم املتحدة قريبًا،
لكن التركيز كان على موضوع إدخال
األمـ ـ ـ ــوال إلـ ــى غـ ــزة (امل ـن ـح ــة ال ـق ـطــريــة
لـ ـل ــروات ــب) ،وإعـ ـ ـ ــادة إدخ ـ ـ ــال ال ــوق ــود
إل ــى مـحـطــة الـتــولـيــد م ــع زي ــادت ــه إلــى
نصف مليون ليتر يوميًا لكي تعمل
امل ـح ـطــة ب ـكــامــل طــاق ـت ـهــا ،بــاإلضــافــة
إلى تنفيذ التعهدات املصرية بتقديم
تـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة .وكـ ـ ـ ــررت
«ح ـمــاس» الـشـكــوى مــن ب ــطء الحركة
وصعوبة استيراد البضائع التجارية

مــن مـصــر نـتـيـجــة بـعــض املـضــايـقــات
واملـ ـب ــال ــغ اإلض ــافـ ـي ــة ال ـت ــي تـفــرضـهــا
«جـ ـه ــات سـ ـي ــادي ــة» .وبـ ـش ــأن الــوضــع
امليداني ،ركز املصريون على ضرورة
تخفيف املـسـيــرات ومـنــع الـشـبــان من
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاج ال ـ ـحـ ــدودي،
وذلــك لتمكني كامل مــن الضغط على
إســرائـيــل وتسهيل زيــارتــه املفترض
أن يـتــم التنسيق لـهــا فــي نـهــايــة هــذا
األس ـبــوع (الـجـمـعــة) ،إذ مــن امل ـقــرر أن
يجري  4لـقــاءات فــي القطاع .وبينما
أبدت «حماس» إيجابية في التعامل،
أك ــدت أنـهــا ال تــريــد «تـهــدئــة مــؤقـتــة»،

ً
ً
إنهاء كامال للحصار عن القطاع،
بل
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك سـ ـ ـ ــوف ت ـس ـت ـم ــر امل ـ ـس ـ ـيـ ــرات
حتى تحقيق الـهــدف املـطـلــوب ،تكمل
املصادر نفسها.
أمـ ــا ب ـش ــأن ال ـت ـح ـس ـي ـنــات ف ــي قـضـيــة
ال ـس ـفــر م ــن مـعـبــر رف ــح وال ـط ــري ــق في
سيناء ،فقال املصريون إنها «تجري
على قدم وساق» ،واعدين ببدء العمل
ب ـهــا ن ـهــايــة ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وخ ــال
الـ ـلـ ـق ــاء ،ل ــم ت ــأخ ــذ ق ـض ـيــة امل ـصــال ـحــة
ح ـي ـزًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـ ـنـ ـق ــاش ،وخ ــاص ــة
أن ال ـحــركــة س ـبــق أن اع ـتــرضــت على
وضع شرط إتمام املصالحة كمقدمة

أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات،
وش ــددت للمصريني على أن السلطة
ه ــي الـ ـت ــي ت ـع ـطــل امل ـص ــال ـح ــة ب ـهــدف
تـفـجـيــر ال ــوض ــع ف ــي وج ــه املـصــريــن
واإلسرائيليني .وهنا جدد املصريون
تأكيدهم أن السلطة لن تقطع الرواتب
أو تقلصها خالل الشهر املقبل.
وسـ ــرت ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة أحــاديــث
س ـي ــاس ـي ــة عـ ــن ن ـي ــة رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس وقـ ـ ـ ـ ــف جـ ـ ـ ـ ــزء م ــن
العقوبات التي تتعلق بالرواتب ،لكن
ذلك ليس مرتبطًا بتقدم في املباحثات،
وإنما كخطوة لتخفيف الضغط الذي
يتوقع أن يقع عليه بالتزامن مع نيته
حل «املجلس التشريعي» (البرملان)،
ك ـمــا ت ـف ـيــد ب ــذل ــك مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة.
ي ـش ــار ه ـنــا إلـ ــى أن س ـل ـيــم ال ــزع ـن ــون،
وه ــو رئـيــس «املـجـلــس الــوطـنــي» قــال
أم ــس إن م ـطــال ـبــة «امل ـج ـلــس ال ـث ــوري
لفتح» ،املوجهة إلــى «املــركــزي» بحل
«التشريعي» ،ستناقش كبند طــارئ
على جدول أعمال املجلس.
ميدانيًا ،تتواصل الفعاليات الشعبية،
وأطلق عدد من الشبان أمس عشرات
البالونات الحارقة تجاه مستوطنات
«غالف غزة» ،ما أدى إلى ثالثة حرائق
وفـ ـ ــق وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ـ ــام عـ ـب ــري ــة ،فـيـمــا
أصـ ـي ــب ع ـ ــدد م ــن امل ــواطـ ـن ــن ب ـج ــراح
مـخـتـلـفــة خ ــال ق ـمــع قـ ــوات االح ـتــال
امل ـس ـيــر ال ـب ـحــري ال ـ ـ  13ش ـم ــال قـطــاع
غـ ــزة .وب ـش ــأن ال ـت ـه ــدي ــدات ض ــد غ ــزة،
ق ـل ـلــت «ح ـ ـمـ ــاس» م ــن قـ ــدرهـ ــا ،قــائـلــة
إن الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة استنفدت
ك ــل الـ ـخـ ـي ــارات .وقـ ـ ــال ع ـض ــو املـكـتــب
السياسي للحركة موسى أبو مرزوق،
عبر «تويتر» ،إن «معظم تصريحات
قـ ــادة االح ـت ــال ه ــذه األي ـ ــام ،ال يمكن
أخذها على محمل الجد ألنها موجهة
إل ــى الـنــاخـبــن الـصـهــايـنــة ...وإن كــان
عدونا الغدر شيمته ،فعدم االطمئنان
إليه واجب».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،اس ـت ـش ـهــد م ـعـ ّـمــر األطـ ــرش
( 42عــامــا) بـعــدمــا أطـلــق عليه جنود
ّ
عملية
االحتالل النار بدعوى أنه نفذ
طعن أدت إلى إصابة جندي بجروح
ط ـف ـي ـفــة ،وذل ـ ــك ب ــال ـق ــرب م ــن امل ــدرس ــة
اإلبراهيمية في الخليل.

سوريا

مقالة

مرحلة ثانية من تحرير
َ
مختطفي السويداء
بـ ـع ــد ت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
«اتفاق سوتشي» املتعلق بمحافظة
إدل ــب ومحيطها ،تشتغل الخطوط
الــدبـلــومــاسـيــة اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
ف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص تـكـمـلــة هـ ــذا االت ـف ــاق
أو ت ـح ــري ــك اتـ ـف ــاق ــات م ـج ـ ّـم ــدة مـثــل
«وضـ ـعـ ـي ــة مـ ـنـ ـب ــج» .إذًا ،اتـ ـص ــاالت
عالية املستوى وتصريحات تحمل
رســائــل متعددة ،شهدتها الخطوط
الــدبـلــومــاسـيــة ي ــوم أمـ ــس ،وف ــي ظل
ذلــك تــواصــل تحرير عــدد جــديــد من
املــواطـنــن املختطفني لــدى «داع ــش»
ف ــي الـ ـس ــوي ــداء .ف ـفــي إط ـ ــار املــرح ـلــة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ،عـلـمــت
«األخـ ـب ــار» أن ال ـت ـبــادل بــن الجيش
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ب ـ ـ ــدأ لـ ـي ــل أم ـ ـ ـ ــس ،وم ــن
املتوقع اإلفراج عن سبع أو عشر من
امل ـخ ـت ـط ـفــات ،م ـقــابــل إف ـ ــراج الـجـيــش
ُع ـ ّـم ــا بـ ــن  25إل ـ ــى  35ش ـخ ـص ــا مــن
أســر «أمــراء» في «داعــش» ،كذلك فإن
الباقني من املختطفني ُ
سي َّ
حررون في
عملية تبادل ثالثة خالل أيام.
س ـي ــاس ـي ــا ،أعـ ـل ــن امل ـك ـت ــب اإلع ــام ــي
ّ
ل ـل ــرئ ــاس ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن
الــرئـيــس رج ــب أردوغـ ــان فــي اتـصــال
هاتفي مع نظيره األميركي دونالد
ّ
ت ــرام ــب« ،أكـ ـ ــدا أه ـم ـيــة ات ـف ــاق إدل ــب،
وأهمية تنفيذ خريطة الطريق حول
مدينة منبج في ريف حلب الشمالي
الـ ـش ــرق ــي فـ ــي أق ـ ـ ــرب وقـ ـ ــت م ـم ـك ــن».
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع هـ ــذا االت ـ ـصـ ــال ،بــدا
الفتًا تصريح رئيس البرملان التركي،
ب ــن ع ـلــي ي ـل ــدري ــم ،ال ـ ــذي ه ــاج ــم فيه
دع ــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة ل ــ«الــوحــدات
ّ
الكردية» ،مشيرًا إلى أن «من املخزي
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ن ـع ـت ـقــد
أن ـهــا حـلـيــف ل ـبــادنــا ،إقــامــة تـعــاون
اسـتــراتـيـجــي مــع منظمة إرهــاب ـيــة».
ك ــذل ــك شـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن «األم ـي ــرك ـي ــن
ل ــم ي ــوف ــوا ب ــوع ــوده ــم ح ـيــال منطقة
منبج».
ّ
والرد بني موسكو
وفي سياق األخذ
وواش ـن ـط ــن ،أع ـلــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الروسي ،سيرغي الفــروف ،أمــس ،أن
«موسكو مستعدة لتعزيز التعاون
م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ـش ــأن املـلــف
الـســوري ،لكن واشنطن ترفض هذا
األم ـ ـ ــر» .وقـ ــال ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مـ ــع ن ـظ ـي ــره فـ ــي م ــدغ ـش ـق ــر« :ل ــدي ـن ــا
قـنــاة لـتـفــادي ال ـح ــوادث فــي ســوريــا،
وكـنــا مستعدين ملــزيــد مــن الـتـعــاون
الجوهري إليجاد طرق لحل الصراع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري بـ ــأكـ ـبـ ــر قـ ـ ـ ــدر مـ ـمـ ـك ــن مــن

الفعالية ،وقبل كل شــيء بــدء عملية
ع ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن وب ـ ــدء امل ـف ــاوض ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وضـ ـم ــان ال ـق ـض ــاء على
بقايا اإلرهــاب الدولي بالكامل على
األراضــي السورية ...ولكن حتى اآلن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لـيـســت مستعدة
لهذا التعاون الكامل» .كذلك أعلنت
وزارة الدفاع الروسية أن «املسلحني
يــواصـلــون انتهاكاتهم لنظام وقف
إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة خ ـفــض
ال ـتــوتــر ف ــي مـحــافـظــة إدل ـ ــب» .وأف ــاد
رئيس املركز الروسي للمصالحة في
سوريا ،فالديمير سافتشينكو ،بأن

أنقرة :من المخزي
لواشنطن إقامة تعاون
استراتيجي مع منظمة
إرهابية

عصر الفوضى العالمية
وليد شرارة
«املـجـمــوعــات املسلحة الناشطة في
املنطقة قصفت ،خالل الساعات الـ24
املــاضـيــة ،بلدتني فــي ريــف الالذقية،
وأحـ ــد أح ـي ــاء مــدي ـنــة ح ـل ــب ،إضــافــة
إلــى قصف املسلحني الناشطني في
منطقة الباب في ريف حلب الشمالي
ال ـشــرقــي مل ــواق ــع الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
السورية قرب مدينة تادف».
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال امل ـص ــال ـح ــات
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـس ـ ــوري،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي م ـحــاف ـظــة الـقـنـيـطــرة،
ب ــدأت أمــس تسوية أوض ــاع عشرات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن م ـ ــن ق ـ ـ ــرى ري ـ ـ ــف دم ـش ــق
ّ
والقنيطرة ،بعد أن سلموا أسلحتهم
للجهات الــرسـمـيــة .وأوض ــح رئيس
لجنة املصالحة في القنيطرة مأمون
جريدة ،في تصريح لوكالة «سانا»
ال ــرس ـم ـي ــة ،أن «ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـســويــة
مستمرة في قــرى القنيطرة والقرى
امل ـت ــاخ ـم ــة ال ـت ــاب ـع ــة مل ـح ــاف ـظ ــة ري ــف
دم ـش ــق ،ح ـتــى االن ـت ـه ــاء م ــن تـســويــة
أوض ـ ـ ـ ــاع ج ـم ـي ــع امل ـس ـل ـح ــن ال ــذي ــن
ّ
س ــلـ ـم ــوا أس ـل ـح ـت ـه ــم ،وذل ـ ـ ــك ب ـهــدف
ضـمــان ع ــودة الجميع إلــى ممارسة
حياتهم الطبيعية».
(األخبار)

على أحد مداخل مدينة الرقة قبل أيام (أ ف ب)

العراق

عبد المهدي إلى البرلمان ...بحكومة ناقصة؟

حملة تنظيف في النجف استعدادًا لمسيرات
أربعينية اإلمام الحسين (أ ف ب)

على الرغم من أن عقبات
ال تزال ماثلة في مسار
التأليف الحكومي ،إال أن
القوى السياسية المعنيةً
بالمفاوضات تبدي تفاؤال
بإمكان أن تبصر الحكومة
النور غدًا ،ولو بتشكيلة
ناقصة .وفيما يبدو
محسومًا أن التشكيلة لن ّ
ترضي الكتل جميعها ،تتعزز
«الخاسرين»
المؤشرات إلى أن
ّ
ّ
في ما يسمونه
لون
سيتكت
ّ
«المعارضة البناءة»

بغداد ــ األخبار
ّ
أمـ ـ ــام ال ــرئ ـي ــس املـ ـك ــل ــف ،عـ ـ ــادل عـبــد
امل ـ ـهـ ــدي ،سـ ــاعـ ــات مـ ـ ـع ـ ــدودات قـبـيــل
امل ــوع ــد املــرت ـقــب لـتـقــديـمــه تشكيلته
الحكومية إلى البرملان غدًا األربعاء،
ُ
بيانه
حيث ينتظر أن يـطــرح أيـضــا ُ َ
ال ــوزاري وبــرنــامــج حكومته ،ليمنح
م ـ ــن بـ ـع ــده ــا ال ـ ـث ـ ـقـ ــة .وفـ ـيـ ـم ــا ي ــأم ــل
ع ـب ــد املـ ـه ــدي وال ـك ـت ــل ال ــرئ ـي ـس ــة فــي
مفاوضات التأليف أن تسير األمــور
على نحو ما هو مخطط لها ،سرت
مـعـلــومــات عــن تــوقـيــع أكـثــر مــن 120
ن ــائ ـب ــا ع ــري ـض ــة ل ـج ـع ــل ال ـت ـصــويــت
سريًا ،ما قد يضعف إمكان أن تبصر
الحكومة النور.
وفـ ــي االنـ ـتـ ـظ ــار ،ي ـس ـتـ ّـمــر ال ـت ـضــارب
ف ــي رواي ـ ـ ــات ال ـتــأل ـيــف؛ بــال ـن ـظــر إلــى

تـغـ ّـيــر «ح ــدي ــث ت ــوزي ــع الـحـقــائــب ما
بني اجتماع وآخــر» وفق ما تفيد به
معلومات «األخ ـب ــار» .إال أن الثابت
ـ ـ حتى اآلن ـ ـ أن جبهة معارضة في
ّ
طور التشكل ،عمادها حيدر العبادي
وإي ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ــاوي وع ـ ـ ـمـ ـ ــار الـ ـحـ ـكـ ـي ــم.
وي ـن ـس ـحــب الـ ـتـ ـض ــارب ،ك ــذل ــك ،على
اآللـيــة املعتمدة فــي الـتــألـيــف .ففيما
يـقــول مـحــور «ســائــرون ـ ـ الـفـتــح» إن
عبد املـهــدي مطلق الـيــد فــي اختيار
«كــابـيـنـتــه» ،يتحدث مـحــور الحكيم
ـ ـ الـعـبــادي ـ ـ ـ عــاوي عــن أن الرئيس
املـكـلــف يـخـضــع لـضـغــوط سياسية
ُّ
«تحد من أريحيته».
ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ـ ــن «ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــح» مـ ـحـ ـم ــود
الربيعي ،في حديث إلــى «األخـبــار»،
يشير إلــى أن «االت ـفــاق مــع ســائــرون
يقضي بإطالق يد عبد املهدي ،حتى

ّ
نتمكن الحقًا من تقييم عمل الوزراء،
ّ
ومحاسبة املقصرين منهم» ،مؤكدًا
أن «فـ ـ ــرض أي اس ـ ــم ع ـل ــى الــرئ ـيــس
ّ
املكلف هو أمر مرفوض من مختلف
ال ـك ـتــل» ،الف ـتــا إل ــى أن «ع ـبــد املـهــدي
ّ
مـ ــا زال أمـ ــامـ ــه م ــت ـس ــع مـ ــن ال ــوق ــت،
والحوارات مع مختلف ّالكتل ما زالت
ج ــاري ــة» .وف ـي ـمــا ي ـت ـجــنــب الــربـيـعــي
الحديث عن خارطة توزيع الحقائب،
يـجــزم ب ــأن عـبــد امل ـهــدي اسـتـطــاع أن
«ي ـح ـســم ن ـصــف ال ـكــاب ـي ـنــة بـمــوافـقــة
معظم األطراف والكتل املشاركة ،على
أن يحسم ـ ـ ـ خالل الساعات املقبلة ـ ـ
ّ
توجهه إلى البرملان بحكومة مكتملة
الحقائب أو ال».
ووفـقــا آلخــر التسريبات ،فــإن حصة
«س ــائ ــرون» ال تـ ــزال عـلــى حــالـهــا (4
ح ـ ـقـ ــائـ ــب) ،ف ـي ـم ــا ي ـس ـع ــى «الـ ـفـ ـت ــح»

َ
لـنـيــل وزارتـ ـ ـ ــي ال ـص ـنــاعــة وال ـش ـبــاب
َ
ً
والرياضة ،بــدال من وزارت ــي الزراعة
والـثـقــافــة والـسـيــاحــة ،على أن تكون
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي م ــن حـصــة
«دول ــة الـقــانــون» إلــى جــانــب منصب
نــائ ــب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،بــالـنـظــر
إل ــى أن ثـمــة تــوج ـهــا نـيــابـيــا يقضي
بـ«تعديل قانون رئاسة الجمهورية
ال ـخــاص بـفـقــرة ع ــدد ن ــواب الــرئـيــس،
ّ
وح ـصــرهــم بـنــائــب واحـ ــد فـقــط لقلة
م ـ ـهـ ــام ـ ـهـ ــم» .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات
«األخ ـب ــار» ،ف ــإن «ال ـبــرملــان سيتحرك
على هــذا الصعيد بعد االنـتـهــاء من
تــألـيــف الـحـكــومــة» .وف ــي سـيــاق غير
بعيد ،كان الفتًا أمس إعالن «محكمة
القضاء اإلداري» قبولها قرار رئيس
الـ ــوزراء املنتهية والي ـتــه إقــالــة فالح
ال ـف ـي ــاض م ــن ج ـم ـيــع م ـن ــاص ـب ــه ،فــي

يطالب المعارضون
بمنحهم وزارات يرونها
من حقهم الطبيعي

حني أعلن مكتب األخير «أنه يحترم
ق ـ ــرارات ال ـق ـضــاء ،وأن تـنـفـيــذ ال ـقــرار
سيكون مع مصادقة محكمة التمييز
ّ
عليه» ،غير أن مصادر مطلعة أفادت
«األخ ـبــار» بــأن حـظــوظ الـفـيــاض في
ّ
تولي وزارة الداخلية ال تزال مرتفعة.
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وعـلــى خــط م ــواز لـحــديــث الحقائب،
يــدور حديث مــواز عن انتقال القوى
وال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي لـ ــم يـسـعـفـهــا
الـ ـح ــظ ف ــي مـ ـس ــار ال ـ ّت ــأل ـي ــف إل ـ ــى مــا
ّ
يسمى «املعارضة البناءة» .وفي هذا
اإلط ـ ــار ،تـفـيــد م ـص ــادر مـطـلـعــة على
امل ـفــاوضــات« ،األخ ـب ــار» ،بــأن «سبب
انـتـقــال الـحـكـيــم وال ـع ـبــادي وع ــاوي
إلـ ــى املـ ـع ــارض ــة رفـ ــض ع ـب ــد امل ـه ــدي
منحهم وزارات يرون أنها من حقهم
ال ـط ـب ـي ـعــي» ،مــوض ـحــة أن «الـحـكـمــة
طــالــب ب ــوزارة النفط ،وال ـجــواب كان
الــرفــض ،أم ــا الـعـبــادي فـمــا مــن كتلة
واضحة له من شأنها التفاوض على
حقيبة وزارية واحدة ،بينما عالوي
لــم يعد لديه ســوى عــدد مـحــدود من
الـ ـن ــواب ب ـعــد ان ـت ـق ــال مـعـظـمـهــم إلــى
تحالف البناء».

قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب االنسحاب من معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى،
ِّ
التي ُوقـ َـعــت عــام  1987بني الرئيسني األسبقني ،األميركي رونالد ريغن والسوفياتي
ميخائيل غورباتشوف ،خطوة حاسمة على طريق تفكيك بنية العالقات الدولية التي
قامت على مؤسسات دولية وتحالفات ومواثيق ومعاهدات واتفاقيات مرحلة ما بعد
الحرب العاملية الثانية .لم يخف الرئيس األميركي منذ أن كان مرشحًا نيته «تحرير»
الــواليــات املتحدة مــن «أع ـبــاء» هــذه التحالفات واملـعــاهــدات واالتـفــاقـيــات ،أو على األقــل
تعديلها لتصبح أكثر انسجامًا مع مصالحها بحسب تعريفه لها .وتأتي هذه الخطوة
لتكمل مسارًا بدأ مع إدارة جــورج بوش االبــن التي قامت كجزء من سعيها لترسيخ
الهيمنة األحــاديــة األميركية على العالم ،في ظل مــوازيــن قــوى دولية مختلفة عن تلك
الحالية ،باالنسحاب من معاهدة الحد من منظومات الصواريخ املـضــادة للصواريخ
عــام  .2002اتخذ القرار في ظل ما تسميه تقارير البنتاغون «تصاعد التنافس بني
القوى الكبرى» وعودة سباق التسلح بينها ،وكذلك تزايد مناطق «االحتكاك» وساحات
الحرب بالوكالة ،املنخفضة التوتر حتى اآلن .وهو سيؤدي بال ريب إلى اشتداد التنافس
املذكور واستعار الصراعات بالوكالة ودخــول العالم في حقبة فوضى مفتوحة على
شتى االحتماالت يصعب التنبؤ بمداها الزمني والجغرافي.
محاوالت استعادة الهيمنة األحادية والفوضى
يذكر دايفيد سانغر وويليام برود ،في مقال نشراه في «نيويورك تايمز» يوم  19من هذا
الشهر ّأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ،على الرغم من اتهاماتها لروسيا بتطوير
ونشر أسلحة نووية تكتيكية ممنوعة بحسب معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى،
لم تنسحب من املعاهدة بسبب اعتراضات األوروبيني على ذلك ،ولحرصها على عدم
إطالق سباق تسلح جديد .لم تكن إدارة أوباما أقل تمسكًا بالحفاظ على موقع مهيمن
للواليات املتحدة على صعيد عاملي وال أكثر تهاونًا مع منافسيها الجدد وأولهم الصني
التي صاغ الرئيس األميركي السابق سياسة «االستدارة نحو آسيا» ملواجهة صعودها
أساسًا .الخالف بني مواقف اإلدارتني هو في الحقيقة خالف بني مقاربتني أميركيتني
ملستقبل الــدور الــدولــي للواليات املتحدة .وبينما تــرى األول ــى ،التي كــان أبلغ ّ
املعبرين
عنها زبغنيو بريجنسكي ،مستشار األمــن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر،
أن على الــواليــات املتحدة أن ترتضي بموقع «األولــى بني متساوين» في عالقاتها مع
القوى الدولية األخــرى نظرًا للتحوالت التي طــرأت على مــوازيــن القوى االستراتيجية
والسياسية واالقتصادية ،أي أن تعترف لهؤالء بدوائر نفوذ إقليمية على األقــل وأن
تحترم املعاهدات واالتفاقيات التي عقدتها معهم ،أصرت الثانية على حيوية حفاظها
على تفوقها العسكري النوعي عليهم واحتواء صعودهم باعتبارهم «قوى تحريفية»،
كما ورد حرفيًا في استراتيجية األمــن القومي األخيرة ،ساعية لتغيير أسس النظام
الدولي الحالي وأن ال تتردد واشنطن في التحلل من أية معاهدات أو اتفاقيات تمنعها
من التصدي لهم بنجاح .كان أوباما يتبنى إلى حد ما املقاربة األولى ،بينما ّ
يعبر ترامب
بفجاجة عن الثانية.
الذريعة التي أوردتها الواليات املتحدة لتبرير انسحابها من املعاهدة هي ،باإلضافة
إلى االتهامات املوجهة ضد روسيا بتطوير ونشر أسلحة نووية تكتيكية وصواريخ
كروز جديدة ورفضها للشفافية في ما يتعلق بذلك ،مباشرة الصني في بناء صواريخ
متوسطة املــدى تحمل رؤوســا نووية .هذه األخيرة غير موقعة على املعاهدة وهدفها
األول من تطوير قدراتها الصاروخية هو إبعاد البحرية األميركية قدر املستطاع عن
شواطئها وقواعدها في بحر الصني الجنوبي .وكانت املعاهدة تنص على منع جميع
الصواريخ األرضية التي تراوح مسافتها ما بني  500إلى  5500كلم ،أي تلك القصيرة
أو املتوسطة املــدى الـقــادرة على حمل رؤوس نــوويــة تكتيكية أو تقليدية .وال تشمل
املعاهدة الصواريخ الجوية والبحرية .السبب الرئيسي الــذي ّ
يفسر السلوك الروسي
هو االستثمار املكثف للواليات املتحدة بأنظمة الدفاع املضادة للصواريخ ومحاوالتها
تطويق روسيا بها لشل قدرتها على الرد على ضربة نووية أولى قد تتعرض لها .في
مواجهة هذه االستراتيجية األميركية الهجومية ،ال تمتلك روسيا ،حسب سانغر وبرود،
سوى االعتماد على األسلحة النووية التكتيكية والحرب السيبرانية كجزء من خيار
هجومي قليل الكلفة نظرًا ألوضاعها االقتصادية واملالية .وما إعالن الرئيس فالديمير
بوتني لقرب نشر روسيا لصواريخ بالستية جديدة قــادرة على حمل رؤوس نووية
تفوق سرعتها سرعة الصوت إال تأكيد لهذه الحقيقة .الدوافع نفسها ،أي االنتشار
العسكري األميركي في جــوارهــا ضمن استراتيجية احـتــواء موجهة ضدها ،تحمل
الصني على تنمية قدراتها الصاروخية والنووية التكتيكية.
بكالم آخــر ،تنسحب الــواليــات املتحدة من املعاهدة في سياق سياسة هجومية ضد
الـبـلــديــن مـ ّـهــدت لـهــا فــي جـمـيــع وثــائـقـهــا الــرسـمـيــة الـخــاصــة باستراتيجيتها الـعــامــة
كاستراتيجية األمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني والوثيقة النووية التي صدرت
جميعها في بداية هذا العام .سيترتب على هذه السياسة انطالق سباق تسلح من دون
ضوابط ،بما أن الواليات املتحدة بــادرت إلى ازالتها ،وتصاعد في التوتر بني األطراف
الدولية يترجم عبر املزيد من احتدام النزاعات بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا أو
إلــى حد ما في سوريا وإلــى محاولة استثمار كل طــرف لنقاط ضعف الطرف اآلخر
الستنزافه (الناتو في أفغانستان ،اإليغور في الصني ،الشيشان والقفقاز في روسيا،
الـصــراع بني فنزويال والــواليــات املتحدة) .قد يفضي هــذا التوتر املتصاعد حتى إلى
تــدويــل أزمــات محلية فــي مناطق مختلفة مــن أفريقيا أو العالم العربي وتحولها إلى
ساحات مواجهة واستنزاف .سيتيح هذا التنازع الدولي املزيد من الفرص أمام األطراف
اإلقليمية وحتى املحلية ،دولتية كانت أو غير دولتية ،لالستفادة من التناقضات وتعزيز
قدراتها وتحقيق بعض أهدافها .جموح إدارة ترامب في مواجهة القوى الدولية املنافسة
خبر سار بالنسبة إلى جميع أعداء الواليات املتحدة في جنوب العالم.

