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العالم

العالم

ّ
خيار الحرب يتقدم

ليبيا

إيران

ح ــاول الــرئـيــس األمـيــركــي ربــط قــراره
تصنيف الحرس الثوري «إرهابيًا»،
باستراتيجية «العقوبات القصوى»،
ع ـب ــر إشـ ــارتـ ــه ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه إل ــى
أن إدارت ـ ــه س ـتــواصــل زيـ ــادة الضغط
امل ــال ــي ع ـلــى إي ـ ــران «لــدع ـم ـهــا أنـشـطــة
إره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة» .أنـ ـ ـص ـ ــار اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـقـ ـص ــوى ي ـس ـت ـل ـه ـمــون
تجربة إدارة الرئيس السابق ،رونالد
ري ـ ـغـ ــان ،مـ ــع االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي،
وال ـتــي دم ـجــت بــن ح ــروب بــالــوكــالــة
كحرب أفغانستان ،وعقوبات مشددة
اقـتـصــاديــة ومــال ـيــة ،وح ــرب إعــامـيــة
ونفسية أفـضــت ،بحسب رأي ـهــم ،إلى

تـســريــع ان ـه ـي ــاره .ويـعـتـقــد هـ ــؤالء أن
اع ـت ـم ــاد هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـجــاه
إيـ ــران س ـيــؤدي إل ــى نـتــائــج مشابهة،
أو ع ـلــى األق ـ ــل إلـ ــى اس ـت ـس ــام إيـ ــران
لـلـشــروط األمـيــركـيــة ال ـ ــ 12ال ـتــي أعــاد
وزير الخارجية مايك بومبيو التذكير
بها البارحة .إنها استراتيجية النصر
بال حرب مباشرة.
إال أن ت ـي ــارًا آخـ ــر ،شــديــد الـعـقــائــديــة
والتطرف واالرتـبــاط بإسرائيل ،ومن
أب ـ ـ ــرز رمـ ـ ـ ــوزه ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس مــايــك
بنس ،ومستشار األمــن القومي جون
ب ــول ـت ــون ،يـعـتـقــد بـ ـض ــرورة ال ـح ــرب.
ي ــرى أق ـط ــاب ه ــذا ال ـت ـيــار أن الـسـيــاق

ال ــدول ــي ال ـحــالــي يـخـتـلــف ج ــذري ــا عن
ذل ــك ال ــذي ك ــان ســائ ـدًا أي ــام املــواجـهــة
مــع االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،وأن ق ــدرات
الــواليــات املتحدة متراجعة ،وأن عدد
التحديات التي تواجهها في أكثر من
منطقة مــن الـعــالــم إلــى تــزايــد .وهــو ال
ّ
ي ـخــرج ع ــن اإلج ـم ــاع ال ــذي تـشــكــل في
أوساط النخب األميركية على ضرورة
إي ــاء األولــويــة للمواجهة مــع الصني
ّ
وللحد من طموحات روسيا العائدة
ولـ ـلـ ـتـ ـط ــورات ف ــي آسـ ـي ــا والس ـت ـع ــادة
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى أمـ ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة.
يعني ذل ــك ،بــن أم ــور أخ ــرى ،تراجعًا
نـسـبـيــا ف ــي ال ـتــرك ـيــز األم ـي ــرك ــي على

جرعة دعم روسية لحفتر :االنقسام الدولي يطيل المعركة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط .ولـ ـك ــن هـ ــل ي ـع ـقــل،
م ــن م ـن ـظ ــور ه ـ ـ ــؤالء ،ال ــذي ــن يـمـثـلــون
تحالف اإلنجيليني الصهاينة وبقايا
املـحــافـظــن ال ـج ــدد ،أن يـسـمــح إلي ــران
ب ـم ــلء الـ ـف ــراغ ال ـن ــاج ــم ع ــن ان ـس ـحــاب
أميركي ولو جزئي؟
إذا نـظــرنــا إل ــى خ ــارط ــة املـنـطـقــة ،من
م ـن ـظ ــور ه ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ـق ــائ ــدي،
فسنجد أن الــواليــات املتحدة قامت ـ ـ
بدفع كبير منه ـ ـ بتدمير دول ،كالعراق
وليبيا وســوريــا ،كــانــت ضمن الئحة
البلدان املستهدفة في إطــار ما ُس ّمي
الـحــرب على اإلره ــاب وداعـمـيــه .دولــة
واحــدة بقيت ساملة وتعاظم نفوذها

وأصبح ُينظر إليها على أنها مصدر
أغلب الـشــرور فــي العالم وهــي إيــران.
يرى هؤالء أن القوة العسكرية وحدها
تستطيع إضعافها إلى درجة منعها
من استغالل انسحاب جزئي أميركي
عن املنطقة لتهديد حلفاء واشنطن.
وص ـ ــول ت ــرام ــب إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ارت ـبــط
ب ـص ـع ــود ن ـم ــط ج ــدي ــد م ــن ال ـفــاش ـيــة
البيضاء .خالل القرن العشرين ،تبعت
صـعـ َ
ـود الفاشية ال ـحـ ُ
ـرب الـتــي يعرف
ال ـج ـم ـيــع الـ ـي ــوم ح ـج ــم أه ــوالـ ـه ــا .هــل
تغامر إدارة تــرامــب بــالـحــرب؟ املؤكد
ّ
فستتسبب بأهوال
هو أنها إذا فعلت
قد ال ّ
تقدر بدقة حجمها ومداها.

ّ
طهران ّترد بالمثل وترحيب خليجي وإسرائيلي
ترامب يصعد الصراع مع إيران :دولتكم «إرهابية»
نقل دونــالــد تــرامــب ،أم ــس ،الـصــراع
األميركي مع إيران إلى مستوى غير
مسبوق ،أدخل معه الحرس الثوري،
«العمود الفقري» للدولة اإليرانية،
في تصنيف «املنظمات اإلرهابية»،
ب ـ ـعـ ـ ّـدمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــام اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
ُيـصــنــف فــي التقليد األمـيــركــي بأنه
«راع ل ــإره ــاب» .واخـ ـت ــارت اإلدارة
ٍ
األم ـيــرك ـيــة مـنــاسـبــة «يـ ــوم ال ـحــرس
ال ـ ـثـ ــوري» («روز پـ ــاسـ ــدار »ال ــواق ــع
ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن شـ ـه ــر شـ ـعـ ـب ــان)،
ّ
لتمضي فــي ق ــرار كــان مـحــط خالف
داخ ـ ـ ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن.
إدارة الرئيس دونــالــد تــرامــب قــررت
األخ ـ ـ ــذ بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراء ،رغـ ـ ــم امل ـع ــارض ــة
داخ ــل الـبـنـتــاغــون ،كـمــا أك ــدت «وول
ستريت جورنال» قبل يومني ،بشأن
جـ ـ ــدوى الـ ـخـ ـط ــوة م ـق ــاب ــل األخـ ـط ــار
الـتــي يمكن أن تـعـ ّـرض لها الجنود
وامل ـص ــال ــح األم ـيــرك ـيــة ف ــي املـنـطـقــة.
خ ـطــوة تــرامــب امل ـتــأخــرة أش ـه ـرًا عن
إع ـ ــادة ال ـع ـقــوبــات واالن ـس ـح ــاب من
االتـفــاق الـنــووي وفــرض  25سلسلة
مـ ــن الـ ـحـ ـظ ــر ،ال ت ـح ـت ـمــل أن ت ـكــون
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـه ــداف م ـب ــاش ــر ل ـق ــوات
«حرس الثورة اإلسالمية» اإليرانية،
امل ـن ـت ـش ــرة خـ ـ ــارج حـ ـ ــدود إي ـ ـ ـ ــران ،ال
ً
سيما فــي ســوريــا وال ـعــراق .ففضال
ع ــن املـ ـع ــادالت األم ـن ـيــة ف ــي اإلقـلـيــم،
ف ــإن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـ ــدرج ق ــادة
«ال ـحــرس» ومــؤسـســاتــه على لوائح
اإلره ــاب أو العقوبات االقتصادية،
كـ ـق ــائ ــد «ق ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس» الـ ـجـ ـن ــرال
ُ ّ
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،وش ــرك ــات تــتـهــم
بارتباطها إداريًا بالقوة اإليرانية.
وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإن اإلع ـ ــان ـ ـ ـ الـســابـقــة،
ل ـن ــاح ـي ــة ت ـص ـن ـيــف ق ـ ـ ــوات ن ـظــام ـيــة
(تعتمد الـخــدمــة العسكرية) تابعة
لــدولــة ،على أنـهــا «منظمة إرهابية
أج ـن ـب ـي ــة» ،ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى م ـس ـتــوى
مــن املــواجـهــة تــريــدهــا إدارة تــرامــب،
ورسـ ـ ــائـ ـ ــل تـ ــؤكـ ــد أن ه ـ ـ ــذه اإلدارة
ستأخذ بكل الوسائل التي يمكن أن
تــواجــه بها الجمهورية اإلسالمية.
إضــافــة إلــى االسـتـهــداف «املـعـنــوي»
للقوات اإليــرانـيــة ،بإمكان الـقــرار أن
يــؤمــن مـظـلــة «قــانــون ـيــة» للسلطات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـ ــدول
ال ـصــدي ـقــة إلي ـ ـ ــران ،والـ ـت ــي تـتـعــامــل
معها بشكل طبيعي ،ويـشـمــل هــذا
ال ـت ـعــاون مــؤسـســة ال ـحــرس الـثــوري
(أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،ت ــرك ـي ــا،
سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ق ـ ـطـ ــر ،س ـل ـط ـنــة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،)...،أو «ف ـض ـح ــه (الـ ـح ــرس)
أم ــام شــركــائــه األجــانــب املحتملني»
وف ـ ــق املـ ـن ـ ّـس ــق األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن أج ــل
«م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب» نـ ـث ــان سـيـلــز.

ّ
يصعب القرار على الكيانات المرتبطة بعالقة مع «الحرس» أن تقوم بمهامها (أ ف ب)
ّ
يصعب الـقــرار على الكيانات
كذلك
فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــارج،
واملــرت ـب ـطــة ب ـعــاقــة م ــع «الـ ـح ــرس»،
ومنها الشركات التجارية ،أن تقوم
بـمـهــامـهــا بـشـكــل م ــري ــح .لـكــن يبقى
األخـطــر أن اإلج ــراء األمـيــركــي ،الــذي
يأتي على مسافة أسابيع من انتهاء
اإلعفاءات املمنوحة لثماني دول من
العقوبات على النفط اإليراني ،يضع
ط ـه ــران عــرضــة الت ـه ــام أي كـيــانــات
أو مــؤسـســات تـجــاريــة أو مصرفية
ت ـق ــوم ب ــاالل ـت ـف ــاف ع ـل ــى ال ـع ـقــوبــات
وبـيــع الـنـفــط بــأنـهــا تــابـعــة للحرس

الثوري ،علمًا بأن الفصل بني القوات
اإليــران ـيــة وبــاقــي مــؤس ـســات الــدولــة
أمر معقد .وعقب ّالبيان الصادر عن
تــرامــب ،أمــس ،حــذر وزيــر الخارجية
األميركي مايك بومبيو كل الشركات
واملصارف حول العالم من أنها «أمام
ّ
مـســؤولـيــة واض ـحــة تقضي بالتأكد
من أن كل املؤسسات التي يتعاملون
مـعـهــا مــال ـيــا لـيـســت ع ـلــى أي عــاقــة
م ــادي ــة بــال ـحــرس الـ ـث ــوري» ،معتبرًا
أن ن ـظــام ط ـه ــران «ال يــدعــم اإلرهـ ــاب
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ...ب ـ ــل ه ـ ــو ن ـف ـس ــه مـ ـت ــورط
بأعمال إرهابية».
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القرار يؤمن
مظلة للسلطات
األميركية للضغط
على أصدقاء إيران

امل ــؤسـ ـس ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة «الـ ـعـ ـق ــائ ــدي ــة»
ال ـتــي ه ــي ج ــزء م ــن الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
ال ـن ـظــام ـيــة ،ب ــات ــت ت ـش ـكــل الـ ـي ــوم قــوة
داخلية وإقليمية وازنــة ،في جعبتها
الـ ـت ــرس ــان ــة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة األضـ ـخ ــم
فــي املـنـطـقــة ،ومـعـظـمـهــا مــن تصنيع
م ــؤس ـس ــات تــاب ـعــة ل ـل ـحــرس ال ـث ــوري
ذات ـ ــه .ول ـ ــدى «ال ـ ـحـ ــرس» ف ــي اإلق ـل ـيــم
حلفاء يـتــوزعــون مــن لبنان إلــى غــزة،
ّ
م ــرورًا بــالـعــراق وســوريــا ،يشكل لهم
ق ــاع ــدة دع ــم خـلـفـيــة ف ــي الـ ـص ــراع مع
إس ــرائ ـي ــل واالحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي منذ
ع ـ ـقـ ــود ،بـ ـم ــا ي ـج ـع ــل هـ ـ ــذه امل ــؤس ـس ــة
ب ـم ـث ــاب ــة «الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري» ل ـن ـظــام
ط ـه ــران وم ـشــروع ـهــا اإلق ـل ـي ـمــي .وهــو
يفسر ّ
مــا ّ
رد الفعل الـغــاضــب إيرانيًا
م ــن ال ـخ ـط ــوة األم ـي ــرك ـي ــة ودالالتـ ـه ــا،
خ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا ت ـن ـت ـقــل بــال ـت ـعــامــل
األميركي من تصنيف إيــران تقليديًا
ك ــدول ــة «راعـ ـي ــة أو داع ـم ــة أو مـمــولــة
ل ــإره ــاب» إل ــى اعـتـبــار ج ــزء أســاســي
م ــن ه ــذه ال ــدول ــة «مـنـظـمــة إرهــاب ـيــة»
منخرطة فــي «أع ـمــال إرهــاب ـيــة» .لكن
الـقــرار املتزامن مــع تصاعد التجاذب
بني الطرفني على الــوجــود العسكري
والـنـفــوذ فــي ال ـعــراق وس ــوري ــا ،ورغــم
ّ
تضمنه تأكيدًا لشمول «قوة القدس»
بــاإلجــراء ،إال أنــه حــرص على اعتبار
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ك ـكــل «إره ــابـ ـي ــا» ال
الخارجية فقط.
أذرعه
ّ
وف ــي حــن تـلــقــى حـلـفــاء واشـنـطــن في
املنطقة الخبر بغبطة وترحاب ،قابلت
طهران القرار بقرارات مماثلة صدرت
ع ــن ّ امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ــأم ــن ال ـقــومــي،
ص ــنـ ـف ــت عـ ـب ــره ــا ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ــرك ــزي ــة
األميركية (سنتكوم) ضمن «الجماعات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،وال ـح ـك ــوم ــة األم ـيــرك ـيــة
بـ«الداعمة لإلرهاب»ّ .
ورحبت البحرين
ّ
الـتــي سـبــق أن صــنـفــت مــع الـسـعــوديــة
ال ـح ــرس ال ـث ــوري «إره ــاب ـي ــا» بــال ـقــرار،
إل ــى جــانــب حـكــومــة عـبــد رب ــه منصور
هــادي املــوجــودة فــي الــريــاض .وحــاول
رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي ،بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،االس ـت ـف ــادة م ـنــه انـتـخــابـيــا
بواسطة اإليحاء بأنه صاحب املشروع
والترحيب بـ«االستجابة لطلبه» من
جانب «صديقه العزيز» ترامب .ووضع
وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف
الـقــرار فــي إطــار «الـهــديــة املضللة» من
تــرامــب لنتنياهو عشية االنـتـخــابــات
اإلسرائيلية و«مغامرة أخــرى خطيرة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .أمــا
دمشق ،فكانت أول ّ
املنددين بالخطوة
ال ـ ــ«ال م ـســؤولــة» ،عـ ـ ّـادة إيــاهــا «وس ــام
شرف» على صدر حلفائها.
(األخبار)

ّ
يتظهر ،أكثر فأكثر،
االنقسام اإلقليمي
والدولي حيال العملية
التي أطلقها خليفة حفتر
ضد طرابلس .انقسام من
شأنه إطالة أمد المعركة،
التي يبدو واضحًا أن
السعودية واإلمارات
ومصر ّتلقي بثقلها فيها،
في ظل ّدعم روسي
واضح تجلى أول من أمس
في مجلس األمن
بعد صمت دولــي على هجوم قوات
املشير خليفة حفتر على العاصمة
طــراب ـلــس ف ــي ال ـيــومــن األولـ ـ ــن ،بــدأ
ت ـت ــال ــي امل ـ ــواق ـ ــف الـ ـخ ــارجـ ـي ــة خ ــال
ال ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة ي ـثـ ّـبــت اخ ـتــاف
األجـ ـن ــدات اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة في
ليبيا .فبعد بريطانيا ،أولــى الــدول
ال ـتــي نـ ـ ّـددت بـشـكــل صــريــح بهجوم
حفتر ،بقول سفيرها جيرمي هنت
إنه «ال ي وجد تبرير لتحركات قوات
ح ـف ـت ــر تـ ـج ــاه طـ ــراب ـ ـلـ ــس» ،ان ـض ـمــت
الواليات املتحدة ،أمس ،إلى صفوف
املـ ـن ـ ّـددي ــن ،وذل ـ ــك ع ـلــى ل ـس ــان وزي ــر
الخارجية مايك بومبيو ،الــذي قال
إن بالده تعارض «االعتداء العسكري
من ِق َبل قوات خليفة حفتر».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أع ــاق ــت روسـ ـي ــا ،خــال
اجتماع ملجلس األمــن أول من أمس،
ص ــدور ب ـيــان مــوحــد ي ـنـ ّـدد بــالـحــرب
التي أطلقها حفتر السبت املاضي.
وع ـل ــى رغ ــم أن ـه ــا شـ ــددت ف ــي األي ــام
املاضية على عدم انحيازها إلى أي

ط ــرف ،يبقى مــوقــف مــوسـكــو داعـمــا
لحفتر .وفــي هــذا االتجاه أيضًا ،بدا
املــوقــف الـفــرنـســي م ـت ــرددًا فــي إدان ــة
حفتر؛ فرغم تأكيد السفيرة الفرنسية
ف ــي ط ــراب ـل ــس ،ب ـيــاتــريــس لــوفــرابـيــر
دوه ـ ـي ـ ـلـ ــن ،أمـ ـ ـ ــس ،لـ ــوزيـ ــر داخ ـل ـي ــة
الوفاق ،فتحي باشاغا« ،دعم فرنسا
لـحـكــومــة الـ ــوفـ ــاق» ،وأن «ال أج ـنــدة
خ ـف ـيــة (ل ـف ــرن ـس ــا) ف ــي ل ـي ـب ـيــا» ،عـ ّـبــر
بــاشــاغــا عــن «اسـتـيــاء املــواطـنــن من
املوقف السلبي الذي اتخذته فرنسا
حـيــال قــوة حفتر الـتــي غــزت مناطق
م ــن ج ـنــوب ال ـعــاص ـمــة» ،بـحـســب ما
أورد بيان وزارة الداخلية ،في حني
كانت باريس تدافع عن املعارك التي
خاضها في جنوب البالدّ .
املــوقــف الفرنسي املرتبك ملحت إليه
إي ـط ــال ـي ــا أيـ ـض ــا ،امل ـس ـت ـع ـمــر ال ـقــديــم
لليبيا ،وصــاحـبــة املـصــالــح الكبرى
فـيـهــا؛ يـقــول وزي ــر الــداخـلـيــة ونــائــب
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،مــات ـيــو ســالـفـيـنــي،
أم ــس(« ،إن ـن ــا) فــي ح ــوار مــع جميع
األط ــراف املعنيني ،لكن مــن الواضح
أنـ ـ ـن ـ ــا ال ن ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ــذل ــك
بمفردنا ،وسيكون من املهم أن يصب
الحلفاء األوروبيون أيضًا املاء على
ال ـنــار ولـيــس الـب ـنــزيــن» .كـمــا ظهرت
أصوات تدين املوقف الفرنسي بشكل
أوضـ ــح ،م ــن بـيـنـهــا لـسـيـنــاتــورة عن
حــزب «فورتسا إيطاليا» ،التي رأت
أن «فــرنـســا أعـطــت ال ـضــوء األخـضــر
للهجوم عـلــى طــرابـلــس ،لـيـكــون لها
رأي ف ــي م ــا بـعــد ف ــي تـقـسـيــم م ــوارد
الطاقة في البالد».
ي ـش ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـض ــارب ف ــي امل ــواق ــف
الدولية بصدام مرتقب حــول ليبيا،
وبالتالي إطالة أمد الحرب .وهو ما
ّ
يعززه سحب قوات أميركية وأخرى
هـنــديــة كــانــت م ــوج ــودة فــي منتجع
دب ـل ــوم ــاس ــي غـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة .وفــي
ح ــال اسـتـمــرت ال ـح ــرب ،فـمــن املمكن
لـلــواليــات املتحدة أن تستعيد زمــام

أعيد فتح مطار معيتيقة في طرابلس بعد إغالقه لساعات (أ ف ب)

املبادرة في البالد ،بعد فترة انكماش
أعـ ـقـ ـب ــت وصـ ـ ـ ــول ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
تــرامــب إل ــى الـبـيــت األب ـيــض ،خاصة
مع بروز مؤشرات على وجود إرادة
روسية للعب دور ما ،تغذيها دعوات
إلى التدخل من معسكر شرق ليبيا.
وأحدث تلك الدعوات جاء أمس ،على
ل ـســان وزي ــر الـخــارجـيــة فــي حكومة
الـشــرق ،عبد الـهــادي الـحــويــج ،الــذي

الطائرة التي قصفت مطار
طرابلس ليست تابعة لحفتر
طـ ــالـ ــب م ــوسـ ـك ــو ب ــرع ــاي ــة مـ ـش ــروع
«سـ ــوت ـ ـشـ ــي لـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــا» ،أي م ــؤت ـم ــر
مـصــالـحــة شـبـيــه بـمــؤتـمــر سوتشي
املتصل باألزمة السورية.
وفـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام الـ ـ ــدولـ ـ ــي،

تـمــادت ق ــوات حفتر فــي تصعيدها
أم ـ ــس ،وأق ــدم ــت ع ـلــى ق ـصــف مـطــار
معيتيقة ال ــدول ــي ،الــوحـيــد الـعــامــل
فــي العاصمة ،بحجة أنــه ُيستخدم
إلطـ ـ ـ ـ ــاق طـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرات ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،م ــا
أدى إل ــى تـعـلـيــق ال ــرح ــات الـجــويــة
وخ ـ ــروج ـ ــه عـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة .وأوضـ ـ ــح
املعلق السياسي ّ
املقرب من حكومة
ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق ،نـ ـعـ ـم ــان ب ـ ــن ع ـ ـث ـ ـمـ ــان ،أن
الطائرة التي قصفت مطار طرابلس
ليست تابعة لحفتر ،مشيرًا إلى أن
الـعـمــل ب ــدأ مـنــذ م ــدة عـلــى «تجهيز
قاعدة الخروبة لنشر طائرات رافال
ت ــاب ـع ــة ل ـس ــاح ج ــو دول ـ ــة ع ــرب ـي ــة».
ويتقاطع حديث عثمان مــع حديث
م ـصــادر فــي بـنـغــازي عــن أن حفتر،
وخـ ــال اج ـت ـمــاعــه األخ ـي ــر م ــع املـلــك
السعودي سلمان ،ومن ثم مع ولي
ع ـهــده مـحـمــد ،قـبــل أي ــام م ــن إط ــاق
الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي طــراب ـلــس،

طلب تمويل صفقة أسلحة روسية
مــن الـسـعــوديــة ،بــاإلضــافــة إلــى دعــم
بالقوات الجوية ،مقابل ّ
تعهد ببناء
م ــدرج عـسـكــري خــاص باململكة في
ل ـي ـب ـيــا .وح ـت ــى اآلن ،ي ـت ـل ـقــى حـفـتــر
دعـ ـم ــا ج ــوي ــا م ــن مـ ـص ــر ،ب ـط ــائ ــرات
ح ــرب ـي ــة ت ـن ـط ـلــق م ــن ق ــاع ــدة مـحـمــد
نجيب املطلة على البحر املتوسط
(راج ـ ـ ـ ــع عـ ـ ــدد أم ـ ـ ـ ــس) .وقـ ـ ــد ظ ـه ــرت
أولــى إش ــارات هــذا الــدعــم فــي تنفيذ
ط ــائ ــرت ــن ع ـس ـكــري ـتــن م ـ ـنـ ــاورة فــي
سماء طرابلس ،أول من أمس ،قامتا
خاللها برسم قلب يخترقه سهم في
السماء ،وهي مناورة سبق أن ّأدتها
نفسها طــائــرات مصرية فــي عرض
عـسـكــري ،وهــي تستوجب إمكانات
وخ ـب ــرة وت ــدري ـب ــا يـفـتـقــدهــا ط ـيــارو
ح ـف ـت ــر ،الـ ــذيـ ــن ال ي ـح ـل ـق ــون دوري ـ ــا
ويستخدمون طائرات متهالكة.
عـ ـل ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،ال ي ـع ـت ـب ــر ال ــدع ــم
الـ ـج ــوي املـ ـص ــري واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي أمـ ـرًا
جــديـدًا ،فقد ظهر بشكل جلي خالل
العمل على اقتحام مدينة درنــة في
شــرق الـبــاد ،حيث ُص ـ ّـورت طائرات
م ـس ـي ــرة ص ـي ـن ـيــة ال ـص ـن ــع مـ ــن ن ــوع
«ويــن لونغ» تمتلكها اإلم ــارات .كما
أعلنت مصر قصفها للمدينة أكثر
من مرة ،وتسربت أخبار عن خدمات
ج ــوي ــة ي ـق ــدم ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
لشركة «ب ــاك ووت ــر» ،إري ــك بــرانــس،
ع ـبــر شــرك ـتــه ال ـج ــدي ــدة ال ـعــام ـلــة في
اإلمـ ــارات ،وأخ ـبــار أخ ــرى عــن توفير
فرنسا طائرة استخبارية العتراض
امل ـك ــامل ــات وت ـحــديــد امل ــواق ــع .وسـبــق
أن كشفت «مجلة تايم» أن اإلمــارات
أنـ ـش ــأت ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة ف ــي مـطــار
الخادم ،على بعد نحو  100كيلومتر
من مدينة بنغازي عام  ،2016تنطلق
م ـن ـهــا ط ــائ ــرات ه ـجــوم ـيــة م ــن ط ــراز
« ،»AT-802لــدعــم قـ ــوات م ــا يسمى
«عملية الكرامة» التي قادها حفتر.
(األخبار)

الجزائر

ّ
الجيش يختبر ورقة بن صالح :الحل الدستوري قبل السياسي
ُ
يجتمع البرلمان
أن
نتظر
ي
َ
الجزائري بغرفتيه اليوم،
لتثبيت شغور منصب
رئيس الجمهورية،
وتعيين رئيس مجلس
األمة رئيسًا مؤقتًا للدولة
لمدة ثالثة أشهر .وبذلك،
سيكون عبد العزيز
بوتفليقة ،رسميًا ،خارج
المنصب الذي قضى
فيه  20سنة ،لتبدأ مرحلة
جديدة بدأت تثير العديد
من المخاوف في ما
يتعلق بطريقة تسييرها
الجزائر ـــ محمد العيد
ت ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر ،ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ح ــدث ــا
َ
مفصليًا ،باجتماع البرملان بغرفتيه
لـ ـلـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـغ ـ ــور م ـن ـصــب
رئيس الجمهورية ،مــا يعني تثبيت
االستقالة التي تقدم بها الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة للمجلس الدستوري
في الثاني من نيسان /أبريل املاضي.
وم ــن غ ــرائ ــب ه ــذا ال ـح ــدث ،أن أح ــزاب

امل ــواالة التي كانت تساند بقوة ،قبل
شهرين مــن ال ـيــوم ،الــواليــة الخامسة
ّ
ستصوت
لبوتفليقة ،هي نفسها التي
فــي ال ـبــرملــان عـلــى رحـيـلــه مــن الـحـكــم،
بعد إعالن أحزاب املعارضة ُمجتمعة
م ـق ــاط ـع ـت ـه ــا هـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ألن ـه ــا
ترفض ،كما ذكرت في بياناتها ،تزكية
رئـيــس مجلس األم ــة رئـيـســا لـلــدولــة،
وإعـطــاءه شرعية بحضورها ،بينما
هو مرفوض من الحراك الشعبي.
وف ــي وق ــت انـتـظــر فـيــه الـ ـح ــراك ،بعد
الجمعة األخـيــرة ،استجابة ملطالبته
برحيل «رمــوز النظام» من الواجهة،
ت ـس ـي ــر األمـ ـ ـ ـ ــور عـ ـك ــس ذل ـ ــك ت ـم ــام ــا،
إذ ُيـنـتـظــر أن ُي ـنـ َّـصــب ال ـي ــوم رئـيــس
مجلس األمــة ،عبد القادر بن صالح،
ُ
ك ــرئ ـي ــس م ــؤق ــت لـ ـل ــدول ــة .وط ــرح ــت
أسماء في األيام األخيرة ،على رأسها
صالح قوجيل (أحد مجاهدي الثورة
الجزائرية زمن االستعمار الفرنسي)،
ل ـت ـع ــوي ــض ب ـ ــن صـ ــالـ ــح ف ـ ــي رئ ــاس ــة
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا لـتـنـصـيـبــه
رئيسًا للدولة ،لكن هذا األمر لم يتم،
وه ــو م ــا يـمـكــن ت ـف ـس ـيــره ب ــأن ق ـيــادة
ال ـج ـي ــش لـ ــم ت ـش ــأ الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ه ــذا
املسار .وتشير مصادر «األخبار» في
مجلس األمــة إلــى أن بن صالح ليس
بالشخصية العنيدة أو املقاومة التي
ُيمكنها أن تــواجــه رفــض الجيش له،
وهو ما يشير إلى وقوع ترتيبات قبل
الوصول إلى هذه اللحظة .وتتحدث
املصادر عن أن بن صالح كان ال ُي ّ
حبذ
ّ
فــي األص ــل تــولــي ه ــذه املـهـمــة بسبب

ظ ــروف ــه الـصـحـيــة؛ إذ يـعــانــي الــرجــل
ّ
منذ فترة من مرض مزمن ،قلل بشكل
واضح من نشاطاته ،كما أنه ال يريد
أن ُيصبح في مرمى الحراك الشعبي
ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان واض ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي امل ـط ــال ـب ــة
برحيله.
وينبئ تــرابــط األح ــداث األخـيــرة بأن
قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش ت ــري ــد أن ت ـصــل إلــى
ّ
حل يكون في إطار الدستور الحالي،
مــع ت ــرك هــامــش م ـن ــاورة يـسـمــح لها
بــالـخــروج عــن الــدسـتــور إذا اقتضت
الـ ـح ــاج ــة .ف ــرئ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش،
الـفــريــق أحـمــد قــايــد صــالــح ،لــم يظهر
ب ـش ـكــل رس ـم ــي وع ـل ـن ــي م ـن ــذ ال ـب ـيــان
األخير للجيش في  2نيسان /أبريل،
ُ
الذي أعلنت استقالة بوتفليقة عقبه

ُينتظر أن ُي ّ
نصب عبد القادر بن صالح
اليوم كرئيس مؤقت للدولة
مباشرة ،وكان بإمكانه التدخل عقب
تـظــاهــرات الجمعة األخـيــرة الرافضة
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح ألن يـ ـ ـك ـ ــون رئ ـي ــس
مجلس األمــة الحالي رئيسًا للدولة،
لكنه لم يفعلّ ،
وأجل إطاللته الرسمية
إلى اليوم ،بعد أن يكون بن صالح قد
أصبح بفعل الدستور رئيسًا مؤقتًا
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا يـ ـشـ ـي ــر ،بـحـســب
متابعني ،إلى أن رئيس األركــان يريد
اختبار ورق ــة بــن صــالــح ،مــن دون أن
ي ـكــون ف ــي ال ــواج ـهــة كـمـســانــد ل ــه ،ثم

ف ــي حـ ــال ت ـصــاعــد الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
ال ــراف ــض لـبـقــائــه ،ق ــد يـتــدخــل لـفــرض
ح ــل س ـي ــاس ــي ،ب ـع ــد أن ي ـك ــون ال ـحــل
ُ
الدستوري قد استنفذ تمامًا.
لكن هــذه الطريقة في معالجة األزمــة
تجد لها انتقادات واسعة ،على الرغم
م ــن ت ـص ــاع ــد ش ـع ـب ـيــة رئـ ـي ــس أرك ـ ــان
الـجـيــش بـعــد ق ــرارات ــه األخ ـي ــرة ،إذ إن
الدفع بعبد القادر بن صالح كرئيس
للدولة قد تكون له تبعات وخيمة على
الوضع الحالي ،بسبب الرفض القاطع
للحراك الشعبي له .وسيدفع ذلك إلى
تصعيد غير مسبوق من املتظاهرين،
ّ
سـ ُـيـعــقــد م ــن األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة .وقــد
تتحول قيادة الجيش ،بفعل ذلك ،إلى
أحــد أط ــراف األزم ــة بــدل أن تــدفــع إلى
الحل .وال يبدو أن املراهنة على عامل
الــوقــت إلضـعــاف الـحــراك ُمـجــديــة ،في
ّ
يستعد فيه الكثير من النقابات
وقت
إلضرابات واسعة إذا ما بقيت األمور
ُ
على حالها .وتحاول أحزاب املعارضة
جــاهــدة اإلق ـن ــاع ب ـض ــرورة تـبـنــي حل
سياسي ،من خــال الــذهــاب إلــى فترة
انـتـقــالـيــة ت ـقــودهــا شـخـصـيــة وطنية
تقوم بتعيني حكومة كفاءات وطنية
ل ـت ـس ـي ـيــر امل ــرحـ ـل ــة ،وت ــرت ـي ــب ظ ــروف
إج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات ن ــزي ـه ــة ي ـت ــم عـلــى
أساسها تسليم السلطة.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود رفـ ـ ـ ــض قـ ـ ـط ـ ــاع واسـ ـ ـ ـ ــع مــن
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن ت ـط ـب ـي ــق امل ـ ـ ـ ـ ــادة 102
ب ـحــرف ـي ـت ـهــا ،إل ـ ــى ك ــون ـه ــا ال تـضـمــن
ت ـح ـق ـيــق م ـط ــال ــب ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـج ــذري
للنظام .فـهــذه امل ــادة تـفــرض الــذهــاب

إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة ف ــي ظ ــرف
ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،ب ـ ــإش ـ ــراف ال ـح ـك ــوم ــة
الحالية التي تمنع أيضًا تعديلها أو
إقالتها .ويثير الوزير األول الحالي،
نــور الــديــن ب ــدوي ،امل ـخــاوف ،انطالقًا
مــن أنــه كــان وزي ـرًا للداخلية وأشــرف
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة لسنة
 ،2014واالنتخابات التشريعية لسنة
 ،2017وانتخابات التجديد النصفي
ملجلس األمــة في أواخــر  ،2018والتي
اح ـتـ ّـجــت ك ــل أح ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة على
مـصــداقـيــة نـتــائـجـهــا ،واتـهـمــت وزيــر
الداخلية بتزويرها بما يخدم ُمحيط
الرئيس .وال ُيمكن ،على هذا األساس،
اسـ ـتـ ـئـ ـم ــان ب ـ ـ ــدوي عـ ـل ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
رئ ــاسـ ـي ــة ،ت ــأت ــي ب ـع ــد حـ ـ ــراك شـعـبــي
ن ــادى بتمكني الـجــزائــريــن ألول مرة
ف ـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــم م ـ ــن حـ ــريـ ــة اخ ـت ـي ــار
رئيسهم املقبل ،من دون أن تتدخل أي
جهة في النظام لفرض هذا الرئيس.
ومــا بــات يثير املـخــاوف كذلك ،عودة
مظاهر الــدولــة األمـنـيــة فــي األسـبــوع
األخ ـيــر ،بمنع نــاشـطــن نقابيني من
التظاهر واعتقالهم ،ومنع صحافيني
م ـ ــن الـ ـتـ ـجـ ـم ــع ،واعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ن ــاش ـط ــن
حقوقيني ،على غــرار املحامي صالح
دب ـ ـ ــوز ق ـب ــل يـ ــومـ ــن .وي ـش ـي ــر بـعــض
املعلومات إلى أن السلطات ترفض ّ
أي
تجمعات في أيــام األسـبــوع ،عــدا يوم
الجمعة ،وهو ما بات يتأكد من خالل
تفريق كل التظاهرات واملسيرات في
ال ـي ــوم ــن األخـ ـي ــري ــن ،وآخ ــره ــا وقـفــة
عمال التلفزيون الجزائري.

