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الحدث

ترامب للسيسي :نقف بقوة خلفك!
على األقل قد نجحوا في مغادرة الرقة
بــن حشود املـغــادريــن» .وبــدا الفتًا أن
التنظيم حــرص على تأجيج مخاوف
السكان من انهيار السد وتشجيعهم
عـلــى ّ ال ـنــزوح ،فــي مـقــابــل حــرصــه على
«ح ــض املـسـلـمــن ف ــي دي ــر الـ ــزور على
واالستعداد للمعارك القادمة».
الثبات ُ
وحـ ـفـ ـل ــت خ ـ ـطـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـع ــة امل ــاضـ ـي ــة
فـ ــي مـ ـس ــاج ــد دي ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ب ـم ـح ـتــوى
«التحريض على الجهاد» ،إضافة إلى
مضاعفة التنظيم جهود التجنيد في
املناطق املــذكــورة .وع ــاوة على الدعم
األمـيــركــي واألوروبـ ــي ،تستند «قسد»
أيضًا في سبيل تحقيق حلم «اإلدارة
ّ
املشجع
الذاتية» إلــى املوقف الــروســي
ّ
عـلــى «ال ــوص ــول إل ــى صـيـغــة تــوافـقــيــة
ّ
بني قسد ودمـشــق» .ويــؤكــد السياسي
ّ
ـزان حـ ـ ّـدو لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
الـ ـك ــردي ري ـ ـ ّ
«محادثات مكثفة قد جرت أخيرًا بني
الطرفني في موسكو».
حـ ـ ـ ّـدو ال ـق ــري ــب م ــن «وحـ ـ ـ ــدات حـمــايــة
ّ
الشعب» أكد أيضًا أن «حظوظ دخول
قسد على خــط مـعــارك مستقبلية في
إدل ـ ــب تـ ـت ــزاي ــد» ،وذه ـ ــب إلـ ــى اع ـت ـبــار
م ـع ــرك ــة إدل ـ ـ ــب «ذات ارتـ ـ ـب ـ ــاط وث ـيــق
ب ـم ـعــارك الـ ـش ــرق» .وت ــأت ــي م ـحــادثــات
مــو ّس ـكــو امل ـف ـتــرضــة حـلـقــة ف ــي مـســار
معقد طــويــل لـلــوصــول إلــى اتـفــاق في
شأن مناطق سيطرة «قسد» ،وال تنبع
الـتـعـقـيــدات مــن م ـجـ ّـرد الـقـبــول بمبدأ
«الـ ـف ــدرل ــة» ،ب ــل ت ـت ـج ــاوزه إل ــى آل ـيــات
تـطـبـيــق أي ات ـف ــاق م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،ال
ّ
ّ
سيما أن املناطق املذكورة تشكل جزءًا
ّ
أساسيًا من موارد االقتصاد السوري
(نفط ،وغــاز ،وزراعــة) .ويذهب مصدر
ق ـي ــادي كـ ــردي إل ــى أن «إقـ ـ ــرار اإلدارة
ّ
الــذاتـ ّـيــة ص ــار مــن املـســلـمــات» .ويـ ّقــول
ً
امل ـص ــدر املـقـيــم ف ــي الـحـسـكــة ،مـفــضــا
ّ
عــدم الكشف عــن هويته ،إن «خيارنا
مـ ـحـ ـس ــوم فـ ــي أن الـ ـح ــل مـ ــع ال ـن ـظ ــام
ّ
سـيـكــون سـيــاسـيــا ،لـكــن ه ــذا ال يعني
ّ
تخلينا ع ــن ك ــل شـ ــيء» .ل ـكــن مـصــدرًا
دبلوماسيًا سـ ّ
ّ
ـوريــا يكرر لـ«األخبار»
ّ
مــا دأب ــت دم ـشــق عـلــى تــأك ـيــده مــن أن
«وحدة البالد ليست موضوع تفاوض
أبدًا ولن تكون».

اإلرهاب»
فــي نقاشات املـلــف الـســوري املقبلة،
إذ رأى أن «مــن غير املـجــدي تسوية
مسألة األســد في بداية املفاوضات،
ألن ذلك سيقود إلى طريق مسدود»،
م ـض ـي ـف ــا أن «الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
أصبحت تعتمد موقفًا أكثر واقعية
مــن ال ـســابــق» .وع ــاد لـيـشـيــر إل ــى أن
«من غير املقبول أن يبقى ديكتاتور
ارتكب مثل هذه الجرائم في منصبه
من دون عقاب ،بحجة التركيز على
مكافحة تنظيم (داعش)».
وبدت الفتة ،بالتوازي ،دعوة البيان
الختامي لالجتماع «روسيا وتركيا
وإيـ ـ ـ ــران ل ـك ــي تـ ـك ــون ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـت ـع ـهــدات ال ـتــي قطعتها بصفتها
ضامنة لوقف إطــاق النار من أجل
ضمان تطبيقه الكامل».
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،اعـ ـتـ ـب ــرت
املـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــدى األمـ ـ ــم
امل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدة ،نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي ه ـ ـ ــايـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ف ــي
تـصــريـحــات نقلتها شبكة «س ــي إن
إن» االميركية ،أنه يجب على بالدها
«زيادة الضغط على روسيا وإيران،
إلخ ــراج إي ــران مــن هـنــاك (ســوريــا)»،
مضيفة أن واشنطن «ستستمر في
إخطار روسيا بمخاطر إبقاء األسد
في السلطة» .ولفتت إلــى أن العديد
من الدول العربية في الشرق األوسط
«سعيدة ألننا نحارب ضد إيران».
(األخبار)

أخيرًا ،جرى اللقاء المنتظر
بين الرئيس األميركي
والرئيس المصري .منذ ما
قبل انتخاب دونالد ترامب
رئيسًا للواليات المتحدة،
ٌ
شعور لدى السلطة
هناك
المصرية ،وعلى رأسها عبد
الفتاح السيسي ،بأن وصول
رجل األعمال المثير للجدل
إلى هذا المنصب ،هو
بمثابة «النصر لمصر»
كان مسؤول أميركي قد أكد أن مسألة حقوق اإلنسان ستثار مع السيسي (أ ف ب)

فــي املكتب البيضاوي يــوم أم ــس ،التقى
الــرئـيـســان دونــالــد تــرامــب وعـبــد الفتاح
السيسي ،اللذان تــرى الصحافة الغربية
ف ـي ـه ـمــا سـ ـم ــات م ـش ـتــركــة عـ ـ ــدة ،إن ك ــان
عـلــى املـسـتــوى الـشـخـصــي أو فــي ال ــرؤى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط.
ربـمــا لـهــذا الـسـبــب ،يشعر املـتــابــع للقمة
األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ امل ـص ــري ــة ب ـط ـغ ـيــان ال ـب ـعــد
الشخصي عليها ،خصوصًا عند رصد
سيل املديح الــذي كاله ترامب للسيسي،
والعكس.
«الـسـيـســي شـخــص مـقــرب جـ ـدًا»؛ «نتفق
على الكثير من األمور منذ التقينا للمرة
األولى»؛ «لقد قام السيسي بأداء رائع في
وضع صعب للغاية ،ونحن نؤازره»؛ هذا
جزء من كالم ترامب عن السيسي بعدما
كــان قــد وصـفــه فــي وقــت ســابــق بـ«الفتى
ال ــرائ ــع» .السيسي ب ــادل تــرامــب اإلط ــراء،
معتبرًا أن الرئيس األميركي «شخصية
فريدة» ،قبل أن يؤكد أنه ّ
يقدره «كثيرًا».
لكن الـجــانــب الشخصي ،الـكــاريـكــاتــوري
بـ ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــيء ،ال ـ ـ ــذي يـ ـه ـ ّـم ال ـص ـح ــاف ــة
الغربية أكثر من غيره حني تقول صحف
أمـ ـي ــركـ ـي ــة إن ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ش ـخ ـص ـي ـتــان
ذات س ـم ــات «نــرج ـس ـيــة وش ـع ـب ــوي ــة» ،ال
ّ
يمثل كــل أبـعــاد هــذه العالقة الـتــي يبدو
أنـهــا ستكون وط ـيــدة .إذ إن الـلـقــاء شهد

إع ــان ــات مـهـمــة ملــن ي ـحــاول رس ــم مالمح
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة تـجــاه
املنطقة فــي عهد تــرامــب .فبعد القطيعة
األمـيــركـيــة الـتــي اسـتـمــرت سـبــع سـنــوات
بني واشنطن والقاهرة ،والتي تلت «ثورة
ي ـنــايــر» ث ــم ع ــززه ــا ع ــزل الــرئ ـيــس محمد
مرسي واألحداث التي أعقبت ذلك ،انتهت
رسميًا مع انتخاب ترامب ،وقد جاء لقاء
يوم أمس ّ
ليكرس إعــادة إحياء العالقات
بـ ــن أمـ ـي ــرك ــا ومـ ـص ــر الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أن ـهــا
ستكون حليفًا أساسيًا لإلدارة األميركية
في املرحلة املقبلة.
ولقد أعلن ترامب يوم أمس ،أن الواليات
امل ـت ـحــدة وم ـصــر «ح ـل ـي ـفــان» ،م ــؤك ـدًا أنــه
س ـي ـق ــدم دعـ ـم ــا أق ـ ــوى ل ـل ـق ــاه ــرة م ــن ذي
قـبــل .وق ــال تــرامــب إن ب ــاده ستقف وراء
م ـصــر ف ــي «م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب» وإنـهـمــا
«سـ ـيـ ـح ــارب ــان اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـعـ ــا» ،م ــؤكـ ـدًا
أن ع ــاق ــة واش ـن ـط ــن وال ـق ــاه ــرة «طــويـلــة
وقـ ـ ــويـ ـ ــة» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ــرام ـ ــب م ـخ ــاط ـب ــا
السيسي« :أود فقط أن يعلم الجميع ،إن
كان هناك أدنى شك ،أننا نقف بقوة خلف
الــرئـيــس الـسـيـســي .لـقــد أدى عـمــا رائـعــا
في موقف صعب للغاية .نحن نقف وراء
مصر وشعب مصر بقوة» .وقال« :لديكم،
مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة وم ـعــي شخصيا،
صديق كبير وحليف كبير».

لديكم مع الواليات
المتحدة ومعي
شخصيًا ،صديق كبير
وحليف كبير

وت ـ ـص ـ ــدرت الـ ـلـ ـق ــاء ثـ ـ ــاث قـ ـض ــاي ــا ،هــي
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وعـمـلـيــة ال ـســام،
م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وقـ ـض ــاي ــا امل ـن ـط ـقــة
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـمــن
ول ـي ـب ـي ــا ،وفـ ــق وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء الــرسـمـيــة
املصرية ،مــن دون أن يخرج كــام رسمي
حول هذه القضايا .وفي هذا السياق ،من
املقرر أن يعقد السيسي اليوم ً
لقاء مع ملك
األردن عبد الله الثاني في واشنطن ،وهو
الـلـقــاء ال ــذي ال يمكن فصله عــن الحديث
ال ــذي تــزامــن مــع القمة العربية األخـيــرة،
عن نيةٍ أميركية إلحياء الدورين املصري
واألردن ـ ــي فــي «ق ـي ــادة ثنائية للمنطقة»
في املرحلة املقبلة ،في ما يشبه استعادة
«محور االعتدال» املتحالف مع واشنطن.

تولي
زيارة امللك األردني هي الثانية منذ
ً
ترامب السلطة ،األمــر الــذي يعكس رغبة
في تسريع وتيرة ما يمكن تسميته «حلفًا
ّ
ثــاث ـيــا» ،فــي ظ ــل الـحــديــث عــن مطالبات
عربية لإلدارة األميركية الجديدة من أجل
تسريع وتيرة مفاوضات السالم في خالل
األش ـهــر املـقـبـلــة («األخـ ـب ــار» ع ــدد .)٣١٣٨
وفــي هــذا الـسـيــاق ،مــن املـتــوقــع أن يلتقي
الـسـيـســي بــرئـيــس الـسـلـطــة الفلسطينية
ـت قريب .إال أن أي
محمود عباس في وقـ ٍ
حديث عــن قـيــادة ثنائية للمنطقة ،يثير
ً
س ــؤاال عــن مــوقــف دول الخليج مــن هــذه
الــرغ ـبــة ،خـصــوصــا بـعــد ع ــودة الـعــاقــات
بــن مـصــر والـسـعــوديــة أخ ـي ـرًا بـعــد توتر
استمر أشهرًا.
وكان ترامب قد التقى السيسي في خالل
مـشــاركـتــه فــي جـلـســات الجمعية العامة
لألمم املتحدة فــي أيـلــول املــاضــي ،معلنًا
في حينه «الدعم القوي لحرب مصر على
اإلره ـ ــاب ،وأن «أم ـيــركــا سـتـكــون صديقًا
املرتقب آنــذاك،
مخلصًا ملصر» في عهده
ّ
«ال حليفًا فقط» .ذلك الكالم بشر بنهاية
إدارة واشـ ـنـ ـط ــن ظ ـه ــره ــا لـ ـلـ ـق ــاه ــرة ،إذ
كانت إدارة أوباما ،قد جمدت املساعدت
العسكرية ملصر ،بعدما كانت واشنطن
ت ـقــدم إل ــى مـصــر نـحــو  1.5مـلـيــار دوالر
مـ ـس ــاع ــدات س ـن ــوي ــة ،ب ـي ـن ـهــا  1.3مـلـيــار
م ـســاعــدات عـسـكــريــة ،وذل ــك مـنــذ توقيع
مصر معاهدة «كامب ديفيد» عام .1979
وع ـ ـ ــام  2015ط ـ ــرأ ت ـغ ـي ـيــر ع ـل ــى امل ــوق ــف
األميركي ،إذ ُسمح بتسليم مصر طائرات
«أب ــاتـ ـش ــي» مل ـس ــاع ــدت ـه ــا ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات
العسكرية لـ«مكافحة اإلرهاب في سيناء».
وعلى مستوى امللف الحقوقي اإلشكالي
ّ
ف ــي مـ ـص ــر ،وال ُ س ـي ـمــا ف ــي ظ ـ ــل ال ـق ـيــود
الشديدة التي فرضت في عهد السيسي
على الحقوق املدنية والسياسية وعــدد
ً
املعتقلني السياسيني املرتفع ،فضال عن
ضحايا «االختفاء القسري» ،كانت وكالة
«رويترز» قد نقلت عن مسؤول كبير في
إدارة ت ــرام ــب قــولــه أمـ ــس ،إن «امل ـخ ــاوف
بشأن موضوع حقوق اإلنسان ستثار في
َّ
خالل اجتماع» ،مستدركًا أن ذلك سيكون
«ب ـطــري ـقــة خــاصــة وس ــري ــة» ،األمـ ــر ال ــذي
انتقدته مــديــرة منظمة «هيومن رايتس
ووتش» في واشنطن ،سارة مارغون.
(األخبار)

اإلمارات تدعم ترامب :إبعاد موسكو عن طهران

ّ
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس ،أن ولي عهد اإلمارات محمد بن زايد ،وأخاه رئيس «األمن القومي» أسهما في تنظيم لقاء سري في جزر السيشيل في شهر كانون الثاني
مساع لتثبيت «خط تواصل
املاضي ،بني مؤسس «بالكووتر» إريك برينس ،وشخصية روسية «قريبة من الرئيس فالديمير بوتني» .وأدرجت الصحيفة هذا اللقاء في إطار
ٍ
ّ
خلفي» بني موسكو والرئيس األميركي دونالد ترامب ،فيما ذكرت أنها استندت في التقرير إلى «مسؤولني أميركيني وأوروبيني وعرب» .وبينما يشير التقرير إلى أن «األجندة
ّ
الكاملة للقاء تبقى غير واضحة» ،فإنه أضاف أن «اإلمارات قبلت برعايته ،انطالقًا من مساعيها للبحث في إمكانية إقناع موسكو ِّبتقليص عالقاتها مع إيران ،بما في ذلك
ّ
سوريا» ،األمر الذي نفاه متحدث باسم البيت األبيض .ونقلت عن مسؤولني غربيني أن بن زايد التقى بوتني مرتني عام  ،2016لحثه على التقرب من اإلمارات والسعودية،
في
ّ
ّ
مضيفة أنه يبدو أن اإلمارات وترامب يتشاركان «الهواجس نفسها» بخصوص إيران ،ويبحثان إمكانية «إبعاد» موسكو عن طهران.
(األخبار)

