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العالم

مصر سالم أكثر دفئًا يبحث عنه عبد ّالفتاح السيسي مع تل أبيب .خطوة عكست حديثه السابق عن الرغبة في «توسيع كامب ديفيد» ،ولكن هذه المرة بدعم
سعودي وخليجي قوي ،مع االشتراط أل يظهر هؤالء في الواجهة ،والعنوان هو نفسه« :إحياء مبادرة السالم العربية» ،اإلرث األهم للملكين السعوديين الراحلين،
عبد الله وفهد

السيسي يبحث
عن «سالم دافئ»
مع إسرائيل
تل أبيب ترحب...
ونتنياهو لمؤتمر
عربي ـ إسرائيلي
رح ـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
ب ـ ــأق ـ ــوال ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،عـبــد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،وق ــال ف ــي بـيــان،
أمــس« ،أرحــب بتصريحات الرئيس
السيسي وباستعداده لبذل أي جهد
مـسـتـطــاع م ــن أج ــل دف ــع مستقبل
م ــن الـ ـس ــام واألمـ ـ ـ ــان ب ـي ـن ـنــا وب ــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن وش ـع ــوب املـنـطـقــة».
وأض ـ ــاف ن ـت ـن ـيــاهــو أن «إس ــرائ ـي ــل
مستعدة للمشاركة مع مصر ومع
الدول العربية في دفع عملية السالم
واالسـتـقــرار فــي املـنـطـقــة ...أق ـ ّـدر ما
يقوم به الرئيس السيسي وأتشجع
من روح القيادة التي يبديها ،أيضا
بما يتعلق بهذه القضية الهامة».
وي ـب ــدو أن كـلـمــة الــرئ ـيــس امل ـصــري
اسـتـقـطـبــت ان ـت ـبــاه وســائــل اإلع ــام
اإلسرائيلية ،وخــاصــة أنــه طلب من
اإلســرائـيـلـيــن الـسـمــاح ببث كلمته،
وفـ ـع ــا خـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات ت ـص ــدرت
تصريحاته العناوين الرئيسية .كما
سارع زعيم املعارضة ،رئيس حزب
«امل ـع ـس ـكــر ال ـص ـه ـيــونــي» ،إس ـحــاق
هرتسوغ ،إلى اإلشادة بتصريحات
السيسي واإلشارة إلى أهميتها.
(األخبار)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
لــم يكن حــديــث الرئيس املـصــري ،عبد
الفتاح السيسي ،املفاجئ لكثيرين ،يوم
أمس ،عن «السالم الدافئ» مع إسرائيل
وإعـ ــادة إح ـيــاء مـســار امل ـفــاوضــات بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني مجددًا،
بالنسبة إلى متابعي هذا امللف ،سوى
ج ــزء م ــن خـطــة إعـ ــادة إح ـي ــاء امل ـب ــادرة
العربية الـتــي أطلقها املـلــك السعودي
الراحل ،عبد الله ،خالل القمة العربية
فــي بـيــروت عــام  2002إلق ــرار «اتفاقية
س ــام شــام ـلــة تـجـمــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة
وإسرائيل».
وبـ ــرغـ ــم ح ــدي ــث ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي،
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،خ ــال ع ـشــاء مــراسـلــي
الـبـيــت األب ـيــض ،أخ ـي ـرًا ،عــن «صعوبة
حل الدولتني واستئناف املفاوضات»
ّ
حاليًا ،إال أن لــدى السيسي رأيــا آخــر.
فالرجل منح السعودية حدودًا حيوية
مع إسرائيل بتنازله عن السيادة على
جــزيــرتــي تـيــران وصنافير ،ثــم كشفت
م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مـ ـن ــه ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»،
أن ال ـس ـبــب وراء ذلـ ــك ه ــو رغ ـب ـتــه في
«تــوسـيــع كــامــب ديـفـيــد» (راج ــع العدد
 ٢٨٦٥في  ١٨نيسان).
واآلن ،ص ــار الـسـيـســي ي ــرى أن هـنــاك
«فرصة عظيمة ملستقبل وحياة أفضل
واسـ ـتـ ـق ــرار أك ـب ــر وت ـ ـعـ ــاون ح ـق ـي ـقــي»،
ّ
مـطــالـبــا ب ـبــث كـلـمـتــه ال ـتــي أل ـقــاهــا في
م ــديـ ـن ــة أس ـ ـيـ ــوط فـ ــي ال ـص ـع ـي ــد عـلــى
شــاشــات الـتـلـفــزيــون اإلســرائ ـي ـلــي ،مع
أن املـنــاسـبــة الـتــي ظـهــر خــالـهــا كانت
ضمن افتتاح «املشاريع القومية» ولم
يـعـلــن مـسـبـقــا أي م ـنــاس ـبــة أو سـيــاق
للحديث عن «عملية الـســام» ،في ظل

الرياض طلبت أال تظهر علنًا في المشهد وأن تكون المباحثات في القاهرة (آي بي ايه)

حــديــث خ ــاص ي ــرد إل ـي ـنــا ع ــن تـجــديــد
ال ـن ـيــة ل ــزي ــارة رئ ـيــس ح ـكــومــة ال ـعــدو،
بنيامني نتنياهو ،القاهرة.
ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،دع ــا الــرئ ـيــس امل ـصــري،
الذي ال يزال نظامه يشدد الخناق على
ق ـطــاع غ ــزة وال يـفـتــح مـعـبــره الــوحـيــد
إال يــومــن كــل ثــاثــة أش ـهــر ،الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إلـ ــى إنـ ـه ــاء خــافــاتـهــا
(الداخلية) ،مع استعداد مصر للتدخل
من أجل اغتنام الفرصة ،وهو ما يزيد
مـطـلـبــا آخ ــر عـلــى قــائـمــة االش ـتــراطــات
املصرية ،خاصة بالنسبة إلى القطاع
الذي يتكثف فيه سالح املقاومة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وج ـ ــه دعـ ـ ــوة أخـ ـ ــرى إل ــى
قيادات األحــزاب اإلسرائيلية للتوافق
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق «ح ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن ،ال ــذي
س ـي ـقــاب ـلــه ال ـخ ـي ــر ل ــأج ـي ــال ال ـق ــادم ــة،
وسيدخل مرحلة جديدة قد ال يصدقها
أح ـ ـ ــد» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ال ـق ـي ــود ال ـتــي
ف ــرض ــت ع ـلــى ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري في
املنطقتني (ب) و(ج) في «كامب ديفيد»
انتهت مع انتشار القوات املصرية في
تلك املناطق «ملكافحة اإلرهــاب نتيجة
الثقة واالطمئنان بني الجانبني».
الرجل املطمئن إلى اإلسناد الخليجي

في املنطقة ،أكد أن القاهرة «مستعدة
للعب دور الوسيط بني الفلسطينيني
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،خ ــاص ــة أن مـعــاهــدة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
م ـه ــدت ل ـل ـســام ال ـح ـق ـي ـقــي امل ـس ـت ـمــر...
وسـ ـتـ ـك ــون الـ ـع ــاق ــات أكـ ـث ــر دفـ ـئ ــا إذا
حـقــق للفلسطينيني أمـلـهــم فــي إقــامــة
دول ــة مـسـتـقـلــة ،وأن يـعـيــش الـشـعـبــان
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي أم ــن
واستقرار ،ما سيقضي على اإلحباط»،
ً
م ـ ـت ـ ـج ـ ــاه ـ ــا ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ــن خ ـضــوع
الجوالن لتل أبيب إلى ما ال ينتهي من

اجتماع طارئ اليوم
بين الرئيس المصري
ووزير الخارجية
األميركي

الزمن ،واجتماع الحكومة اإلسرائيلية
في األراضي السورية املحتلة ،التي لها
من التاريخ مع مصر مثل ما لفلسطني.
وال ــاف ــت أن ت ـصــري ـحــات «ال ـج ـن ــرال»
جاءت بالتزامن مع تحركات سعودية
ـ ـ ـ أم ـيــرك ـيــة لـلـتـنـسـيــق م ــن أج ــل أع ــادة
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع ت ــواف ــق
م ـ ـصـ ــري ـ ـ ـ ـ س ـ ـع ـ ــودي عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
املخابرات ووزراء الخارجية ،ستتوج
ب ـم ـبــاح ـثــات االجـ ـتـ ـم ــاع غ ـي ــر ال ـع ــادي
ل ـ ـ ــوزراء ال ـخــارج ـيــة ال ـع ــرب امل ـق ــرر في
ال ـثــامــن عـشــر م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري في
مـقــر الـجــامـعــة الـعــربـيــة لـبـحــث عملية
ال ـت ـس ــوي ــة ،وذلـ ـ ــك ب ــرئ ــاس ــة ال ـب ـحــريــن
وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية،
مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـب ـ ــاس .كـ ــذلـ ــك س ـي ـن ــاق ــش
ال ـس ـي ـس ــي ،ال ـ ـيـ ــوم ،خـ ــال ل ـق ــاء ط ــارئ
م ــع وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي جــون
ك ـيــري آخ ــر ت ـط ــورات ه ــذه املـبــاحـثــات،
باإلضافة إلى امللف السوري.
وبـ ــرغـ ــم غـ ـي ــاب الـ ــريـ ــاض عـ ــن امل ـش ـهــد
علنًا حتى اآلن ،فــإن مصادر سياسية
رف ـ ـي ـ ـعـ ــة ،تـ ـح ــدث ــت إل ـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»،
عـ ــن دع ـ ــم س ـ ـعـ ــودي واس ـ ـ ــع ل ـخ ـط ــوات
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن امل ـم ـل ـكــة

الجزائر

«صراع نفوذ» بين باريس وواشنطن
يكثر الـحــديــث فــي ال ـجــزائــر عــن صــراع
نفوذ بين باريس وواشنطن ،وقد ارتفع
المنسوب راهنًا ،على خلفية الموضوع
ن ـف ـســه :خ ــاف ــة الــرئ ـيــس ع ـبــد ال ـعــزيــز
بوتفليقة
الجزائر ــ محمد العيد
ع ــاد ال ـحــديــث ع ــن تــأث ـيــر الـ ـخ ــارج في
ت ـحــديــد رئ ـيــس ال ـب ــاد امل ـق ـبــل ،بـعــدمــا
ظ ـهــر وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ال ـس ــاب ــق ،شكيب
خ ـل ـيــل ،ك ــأح ــد امل ــرش ـح ــن املـحـتـمـلــن،
وهـ ـ ــو املـ ـ ـع ـ ــروف بـ ـق ــرب ــه مـ ــن الـ ــدوائـ ــر
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــرى ف ـيــه
امل ــؤم ـن ــون ب ـه ــذه ال ـفــرض ـيــة «مــزاح ـمــة
واضحة من الــواليــات املتحدة للنفوذ
الفرنسي التقليدي» في الجزائر منذ
ما بعد مرحلة االستقالل عام .1962
يفرض موضوع خالفة الرئيس ،عبد
ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،نـفـســه ب ـق ــوة على
الساحة السياسية الجزائرية ،فالرجل

الــذي يعاني من متاعب صحية ّ
جمة،
قـ ــد ي ـض ـطــر إل ـ ــى ع ـ ــدم إك ـ ـمـ ــال والي ـت ــه
ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي تـمـتــد إل ــى ع ــام ،2019
وحتى على فــرض مواصلته مشواره
ال ــرئ ــاس ــي إل ـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة ،ف ـ ــإن قـضـيــة
خ ــاف ـت ــه ت ـظ ــل ال ـق ـض ـيــة امل ــرك ــزي ــة فــي
الجزائر ،وحولها تدور كل الصراعات
حتى بني أجنحة النظام نفسه.
وعـلــى وق ــع ه ــذا ال ـت ـجــاذب الـسـيــاســي،
ص ـن ـع ــت ع ـ ــودة ش ـك ـي ــب خ ـل ـي ــل ،وه ــو
وزيــر الطاقة السابق وصــديــق طفولة
الرئيس بوتفليقة ،الحدث ،وذلــك بعد
سـنــوات مــن الغياب خ ــارج الــوطــن إثر
مــاحـقـتــه بـتـهــم تـتـعـلــق بــال ـف ـســاد في
الـقـطــاع الـنـفـطــي .وم ـمــا زاد مــن إث ــارة
الجدل حول شكيب خليل أنه لم يكتف
بالعودة فقط ومحاولة تبرئة ذمته من
القضايا التي تناولته ،بل أصبح يقوم
بـجــوالت عبر والي ــات الـجــزائــر ويــزور
الزوايا الدينية ،في مشهد يظهر وكأنه
بداية إطالق حملة انتخابية.
والالفت أن شكيب خليل بات يستغل
فـ ــرصـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ـك ـث ـي ــف ل ــإع ــام

ّ
لتغطية جــوالتــه ،بهدف شــن هجمات
الذعـ ـ ــة ع ـل ــى ال ـف ــرن ـس ـي ــن .وقـ ــد وص ــل
بـ ــه األم ـ ـ ــر أخ ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ــى ات ـ ـهـ ــام ع ـم ــاق
النفط الفرنسي« ،تــوتــال» ،باالحتيال
ع ـل ــى الـ ـج ــزائ ــري ــن ب ـع ــد رفـ ـض ــه دف ــع
التعويضات للجزائر املفروضة بقرار
تحكيم دول ــي إث ــر انـسـحــاب «تــوتــال»
من مناقصة فازت بها الستغالل حقل
«أهنات» بالصحراء .كذلك ،اتهم خليل
ال ـفــرن ـس ـيــن ص ــراح ــة ب ــال ــوق ــوف وراء
ذكر اسم زوجته ضمن «أوراق بنما»،
واع ـت ـبــر أن ه ـنــاك لــوب ـيــا فــرنـسـيــا في
الـجــزائــر يــريــد تشويه صــورتــه بسبب
انـتـقــاداتــه املـتـكــررة ألداء املستثمرين
الفرنسيني الضعيف في البالد.
وبـمـجــرد ان ـخــراط الــوزيــر الـســابــق في
هـ ــذا املـ ـس ــار ،ح ـتــى ظ ـه ــرت تـحـلـيــات
تشير إلى أنه سيكون مرشح الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة ،بالنظر إلى ارتباطه
الــوثـيــق مــع هــذا الـبـلــد ،حـيــث ُيـ َـعـ ّـد من
أوائــل الجزائريني الذين حصلوا على
الــدك ـتــوراه فــي الـجــامـعــات األمـيــركـيــة،

إض ــاف ــة إلـ ــى اش ـت ـغــالــه م ــا ي ــرب ــو على
ثالثني عامًا في قطاع النفط األميركي
وانتقاله بعد ذلك إلى العمل في «البنك
الـ ــدولـ ــي» ،م ــا يـجـعـلــه م ـقــربــا جـ ـدًا من
الدوائر األميركية.

وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ـ ـقـ ــول ال ـك ــات ــب
ال ـص ـح ــاف ــي ،س ـعــد بــوع ـق ـبــة ،ف ــي أحــد
أعـمــدتــه ،إن شكيب خليل يمثل رجــل
األمـيــركـيــن فــي ال ـجــزائــر فــي مواجهة
رج ـ ــال ف ــرن ـس ــا ،وه ـم ــا وف ـق ــا ل ــه وزي ــر
ال ـص ـن ــاع ــة ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام بـ ــوشـ ــوارب،
واألم ــن الـعــام لحزب «جبهة التحرير
ال ــوط ـن ــي» ع ـم ــار س ـع ــدان ــي .وي ـ ــرى أن
«ال ـج ــزائ ــر صـ ــارت ب ـل ـدًا ت ـت ـصــارع فيه
املصالح األجنبية برجال البلد ،وعلى
مرأى ومسمع من الشعب».
وتـعــزز زعيمة «حــزب الـعـمــال» ،لويزة
حـنــون ،هــذا ال ـطــرح ،إذ تتهم مباشرة
ش ـ ـك ـ ـيـ ــب خ ـ ـل ـ ـيـ ــل بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل مل ـص ـل ـح ــة
الشركات النفطية األميركية ،وتؤكد أن
قانون املحروقات الذي أراد إمراره عام
 2005حــن كــان وزي ـرًا للطاقة ،أراد به
بيع ما في باطن الصحراء الجزائرية
لألميركيني.
ّ
مــن جـهــة أخ ــرى ،ف ــإن لسفير الـجــزائــر
األسبق لدى االتحاد األوروب ــي ،حليم
بن عطاء الله ،رأيًا آخر ،إذ هو يعتقد أن
التأثير الخارجي موجود في الجزائر،

