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العالم

االجـتـمــاع املنعقد فــي األمــم املتحدة
ب ـج ـل ـس ــة  15ش ـ ـبـ ــاط /فـ ـب ــراي ــر ع ــام
 ،1954الـ ــذي ح ـضــره م ـن ــدوب مصر
وم ـ ـنـ ــدوب إس ــرائـ ـي ــل ،وم ـ ــا تـضـمـنــه
ه ـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ــن تـ ـق ــدي ــم م ـصــر

مذكرة تؤكد فيها أن مصر لها كامل
ال ـس ـي ـطــرة وال ـس ـي ــادة ال ـكــام ـلــة على
جــزيــرتــي تـيــران وصنافير منذ عام
 ،1841كـمــا عـلــق بالبند (« )133أنــه
بانتهاء العالقات بني مصر والدولة

ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة أص ـب ـح ــت ال ـج ــزي ــرت ــان
حصرية ملصر ،ولكن هناك دولة كان
بــإمـكــانـهــا أن تـبــدأ مـنــاقـشــات بشأن
احـ ـت ــال ال ـج ــزي ــرت ــن .وهـ ــي املـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ،وق ــد ت ــم إب ــرام
اتفاقية بــن مصر واململكة العربية
ً
السعودية تؤكد مــا أسميه احتالال
للجزيرتني ولـيــس فقط اعتبارهما
ت ـح ــت ال ـح ـم ــاي ــة املـ ـص ــري ــة ،واألك ـث ــر
أهمية من ذلك أنه في هذا االتفاقية
تــم االع ـتــراف بــأن هــاتــن الجزيرتني
جزء ال يتجزأ من األراضي املصرية».
وأشــار تقرير هيئة مفوضي الدولة
إلى أن اململكة لم تعترض أيضًا على
دخـ ـ ــول ال ـج ــزي ــرت ــن ض ـم ــن ات ـفــاق ـيــة
ال ـس ــام امل ـص ــري ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة عــام
 1979واعتبارهما أراض ــي مصرية،
إذ كـ ـ ــان ل ـه ــا ت ـط ـل ــب إخـ ــراجـ ـه ــا مــن
امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة ب ـح ـج ــة عـ ـ ــدم دخ ــول ـه ـم ــا
ض ـم ــن الـ ـسـ ـي ــادة املـ ـص ــري ــة ،م ــؤك ـدًا
أن األط ـل ــس ال ـتــاري ـخــي لـلـسـعــوديــة
واملرفق بالطعن املاثل الــذي تضمن
ت ــاري ــخ وج ـغــراف ـيــة مــراح ــل تأسيس
ال ـس ـع ــودي ــة م ــن ال ــدول ــة ال ـس ـعــوديــة
األول ـ ــى ،م ـ ــرورًا بــالــدولــة الـسـعــوديــة
ال ـثــان ـيــة وال ـحــال ـيــة ،ل ــم يـثـبــت ب ــه أن
الجزيرتني تقعان في الحدود البرية
للمملكة .كل تلك الشواهد تؤكد عدم
سـعــوديــة الـجــزيــرتــن ودخــولـهــا في
السيادة املصرية ،األمــر الــذي يقطع
بتبعية الجزيرتني ملصر.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـت ــاري ــخ ي ـش ـهــد أن
الـ ـج ــزي ــرت ــن قـ ــد س ـب ــق اح ـتــال ـه ـمــا
مــن قـبــل إســرائ ـيــل فــى  1956و1967
وحتى تاريخ تحريرهما لم ّ
تهب أي
دول ــة لـلــدفــاع عــن الـجــزيــرتــن ســوى
مـصــر صــاحـبــة الـسـيــادة التاريخية
الحقيقية على الجزيرتني ،ولم يثبت
اعـتــراض السعودية على ذلــك طــوال
تلك السنوات.
وأوض ــح أن الـقـضــاء الــدولــي استقر
عـلــى أن أه ــم مـظــاهــر مـلـكـيــة الــدولــة
للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة
ل ــدى الـفـصــل فــي ملكية الـجــزيــرتــن،
وأه ـ ـ ــم ت ـل ــك األعـ ـ ـم ـ ــال ع ـل ــى اإلط ـ ــاق
ه ـ ــو الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن الـ ـج ــزي ــرت ــن ضــد
االعـ ـ ـت ـ ــداءات ،وبـ ــذل الـ ــدم ف ــي سبيل
الحفاظ عليها ،وهو ما فعله الجيش
املصري فى تلك املناطق.

كيوسك الصحافة
فرنسا :صعود «سياسة الخوف»
الجميع في فرنسا يتحدث عن وصول مارين لوبان ،مرشحة
ح ــزب «الـجـبـهــة الــوط ـن ـيــة» الـيـمـيـنــي امل ـت ـطــرف ،إل ــى الـ ــدورة
النهائية في االنتخابات الرئاسية العام املقبل .في املقابل،
أع ـلــن فــران ـســوا ه ــوالن ــد ،الــرئ ـيــس األقـ ــل شـعـبـيــة ف ــي تــاريــخ
فرنسا الحديث (نسبة التأييد  4في املئة فقط) ،أنه لن يسعى إلعادة
انتخابه .هذا االعالن يعكس التراجع الحاد لليسار واليسار الوسط
الذي تشهده جميع الدول الديموقراطية.
ولكن املفاجأة األكبر ،على األقل لجزء كبير من وسائل اإلعالم والطبقة
السياسية ،كانت فوز فرانسوا فيون في االنتخابات التمهيدية لحزب
يمني الوسط الرئيسي ّفي البالد .وفيون كاثوليكي تقليدي ،يرفض
التعددية الثقافية ويحذر من تأثير املسلمني على الهوية الفرنسية.
ّ
مقسمًا إلــى أج ـ ً
تفكك الـيـســار الفرنسي ال ــذي بــات ّ
ـزاء
كــل ذلــك يــؤكــد
عـ ّـدة .فإيمانويل ماكرون ،املرشح النتخابات الرئاسية ،استقال من
ّ
سياسية وسطية جديدة تتمحور حول
حكومة هوالند وشكل حركة
ّ
تحديث السياسة الفرنسية وتبني االنفتاح االقتصادي .وسيواجه
ماكرون مرشحًا يساريًا آخر من قلب «الحزب االشتراكي» هو مانويل
فالس .من جهة أخرى ،جان لوك ميلنشون سيمثل اليسار الراديكالي
في االنتخابات ،وأرنــود مونتبورغ ،اآلتــي من «الحزب االشتراكي»،
يسعى من خالل ترشيحه للحد من «العوملة الزائدة».
هذا التخبط في اليسار واليسار الوسطي يعكس انتشار «سياسة
الخوف» في املجتمعات الديموقراطية .ومن عناصر هذه السياسة
ال ـخــوف مــن تــأثـيــر الـعــوملــة عـلــى مـسـتــوى معيشة الطبقة العاملة،
والـخــوف مــن املهاجرين ،والـخــوف على الهوية الوطنية ،والخوف
من اإلرهــاب .اليسار الــذي ازدهــر من خالل اعتماد «سياسة األمــل»،
عليه إمــا أن يتعامل مــع هــذه املـخــاوف أو محاربتها والتقليل من
خطورتها.
(إي.جاي ديون جونيور« ،واشنطن بوست» األميركية)

النمسا تريد أوروبا ...وإيطاليا ال

اليمن

هادي يرفع سقفه:
أرحل بعد نفي صالح والحوثي
يــواصــل الرئيس اليمني املستقيل،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،إطـ ــاق
مواقف سياسية بسقوف عالية من
ّ
عــدن ،محل إقامته منذ عشرة أيــام،
فــي وقــت نقل فيه مصدر مقرب من
الــرئــاســة املستقيلة ،أن هــادي أعلن
أن ـ ــه «ل ـ ــن ي ـس ـل ــم ال ـح ـك ــم فـ ــي ال ـب ــاد
إال لــرئ ـيــس مـنـتـخــب ض ـمــن مــرحـلــة
انتقالية».
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس» عن
امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه أن ه ـ ـ ــادي عـ ــارض
خ ــال اج ـت ـمــاعــه م ــع م ـب ـعــوث األم ــم
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن،
إسماعيل ولــد الشيخ أحـمــد ،خالل
لقائهما الخميس املاضي« ،خريطة
الطريق» التي تقدم بها األخير.
وضـ ـم ــن الـ ـسـ ـق ــوف الـ ـع ــالـ ـي ــة ،طـلــب
هــادي ،وفق املصدر نفسه ،أن يعلن
ك ــل م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـي ـم ـنــي ال ـســابــق
ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـل ـ ــه صـ ـ ــالـ ـ ــح ،وزع ـ ـيـ ــم
«ج ـم ــاع ــة أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ـب ــد امل ـلــك
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي« ،ت ـخ ـل ـي ـه ـم ــا عـ ــن ال ـع ـمــل
الـسـيــاســي وإلــزام ـه ـمــا ال ـخ ــروج من
ال ـي ـم ــن إل ـ ــى م ـن ـف ــى اخـ ـتـ ـي ــاري مل ــدة
عـشــر س ـن ــوات ،وتـطـبـيــق الـعـقــوبــات
الدولية الـصــادرة عن مجلس األمن
بحقهما».
يشار إلى أن «خريطة الطريق» ،وفق
مـ ـص ــادر ع ـ ــدة ،ت ـت ـح ــدث ع ــن س ـيــاق
آخـ ـ ــر ،وأهـ ـ ــم بـ ـن ــوده ــا أن «ي ـت ـخ ـلــى
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«خريطة الطريق»
تتوافق مع
ال ّ
«تمنيات» هادي
والسعودية

هادي عن صالحياته لنائب توافقي
خالل شهر من توقيع اتفاق السالم
املفترض التوصل إليه».
على الصعيد السياسي ،قــال وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،ب ــوري ــس
جونسون ،إن «الرياض لم تتجاوز
ال ـخــط األح ـمــر فــي ال ـي ـمــن» ،مضيفًا
أن لـنــدن «ال تــرى فــي ال ـغــارات التي
يـشـنـهــا ال ـط ـي ــران ال ـس ـع ــودي خـطـرًا
واضـ ـ ـح ـ ــا ي ـ ـهـ ــدد ب ــانـ ـتـ ـه ــاك ح ـق ــوق
اإلن ـس ــان» .وج ــدد جــون ـســون ،أثـنــاء
مشاركته على قناة «بــي بــي ســي»،
أول م ــن أم ـ ــس« ،ت ـم ـســك بــريـطــانـيــا
بدعم السعودية».
ً
وت ــاب ــع قـ ــائـ ــا« :ال ن ـع ـت ـقــد ب ــوج ــود
أي خـ ـط ــر واض ـ ـ ــح يـ ـه ــدد ب ــان ـت ـه ــاك
حقوق اإلنـســان فــي مــا يتعلق بهذه

األسـلـحــة» .كذلك ادع ــى ،فــي تناقض
واضــح مع تصريحات سلفه فيليب
هــامــونــد ،أن «الـخـبــراء البريطانيني
غـيــر مـتــورطــن فــي تـحــديــد األه ــداف
التي تطاولها الغارات السعودية ،بل
هم يوفرون للرياض فقط النصائح
العامة بشأن كيفية هذه الغارات».
وك ــان هاموند قــد اتـهــم فــي أكـثــر من
مناسبة ،السعودية ،بخرق القانون
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي فـ ـ ــي ح ــربـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن،
وارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ج ـ ــرائ ـ ــم بـ ـح ــق امل ــدن ـي ــن
ال ـي ـم ـن ـيــن ،م ـطــال ـبــا ح ـك ــوم ــة ب ــاده
بإيقاف بيع األسلحة للرياض.
م ـيــدان ـيــا ،أفـ ــاد ق ـي ــادي ف ــي «أن ـص ــار
ال ـل ــه» ،ب ــأن ط ـيــران تـحــالــف ال ـعــدوان
ـس ،مجددًا ،طريق صنعاء ـ
قطع ،أمـ ّ
ذمــار بشنه غــارتــن متتاليتني على
مـنـطـقــة ن ـق ـيــل ي ـس ـلــح ،ال ــراب ـط ــة بني
العاصمة وكـبــرى املحافظات كثافة
س ـك ــان ـي ــة .ك ــذل ــك تـ ـح ــدث ــت مـ ـص ــادر
ميدانية عن شن العدوان ،أمس ،قرابة
 18غارة متتالية على مديريتي بالد
الــروس وسنحان ،مسقط رأس علي
عبد الله صالح.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،نـ ـش ــر ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ــش»
فــي الـيـمــن ،أم ــس ،ص ــورًا ملــا قــال إنه
معسكر أقامه في محافظة البيضاء
ل ـ ـتـ ــدريـ ــب املـ ـق ــاتـ ـل ــن االنـ ـتـ ـح ــاري ــن
حصرًا.
(األخبار)

صـ ـ ّـوت  60ف ــي امل ـئ ــة ُم ــن االي ـط ــال ـي ــن ب ـ ـ ـ «ال» ع ـلــى م ـشــروع
اإلصالح الدستوري املقترح من قبل رئيس الحكومة ماتيو
رينزي .الواقع جاء مخالفًا آلمال بروكسل ،ورينزي سيغادر
بعد عامني من الحكم .فااليطاليون لم يلتفتوا إلى ما كانت
تحاول أوروبا قوله لهم ،ووجهوا ضربة موجعة للقارة مع نجاح
حملة حزب «النجوم الخمسة» املعادي لالتحاد األوروبي في دفع
الناخبني إلى التوصيت بـ «ال».
فــي املقابل ،شهدت أوروب ــا لحظة سياسية أخــرى بالغة األهمية،
مع رفض غالبية النمساويني املرشح الرئاسي اليميني املتطرف
نوربرت هوفر.
ظاهريًا ،ليس من املنطقي مقارنة استفتاء اإلصالح الدستوري في
بلد يبلغ عدد سكانه  60مليونًا (إيطاليا) باالنتخابات الرئاسية
في بلد آخر أصغر بثماني مرات (النمسا) ،إال أن أوروبا كانت في
انتظار إشارة إيجابية من البلدين على ّ
حد سواء.
أرس ــل ال ـن ـم ـســاويــون رس ــال ــة واض ـح ــة ألوروب ـ ــا م ــن خ ــال انـتـخــاب
الكسندر فان دير بيلني ،الرئيس الذي بنى حملته االنتخابية على
أهمية االتحاد األوروبي بالنسبة إلى بالده .أما في إيطاليا ،فرغبة
أوروبا لم تكن أولوية ،بل التصويت بـ «ال» هو أيضًا تصويت بـ «ال»
لالتحاد األوروبي .في الواقع ،إيطاليا في حالة فوضى مع ارتفاع
م ـعــدالت الـبـطــالــة واألزمـ ــة املـصــرفـيــة الـضـخـمــة وص ـعــود الـتـيــارات
ً
الشعبوية .البلد غير قادر (واإليطاليون ال يرغبون أصال) على أن
يكون ركنًا أساسيًا في االتحاد األوروبي .إن هذا «الحلم» أوروبي
وليس إيطاليًا.
(أليسيو كولونيلي« ،ذي إندبندنت» البريطانية)

