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العالم

سوريا بعد أشهر على «إعالن هامبورغ» األميركي ـ الروسي حول اتفاق «تخفيف التصعيد» في الجنوب السوري ،عاد رئيسا البلدين ليضعا ،في بيان
مشترك ،جملة من التفاهمات حول مسار «التسوية السياسية» ،أعادت تعريف محادثات جنيف كطريق وحيد للحل .ومن دون إقحام أي تفاصيل عن
عملية انتقال سياسي مسبق ،اكتفى البيان بالتأكيد على القرار األممي  2254كمرجعية رئيسية تقود إلى تعديل دستوري وانتخابات

ترامب ـ بوتين :التزام «جنيف» ...نحو تعديل دســت
ح ـمــل ال ـي ــوم ــان امل ــاض ـي ــان ت ـط ــورات
الفـ ـت ــة فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،عـلــى
الجانبني امليداني والسياسي ،ما بني
م ـعــارك مــديـنــة الـبــوكـمــال الـحــدوديــة
والـ ـبـ ـي ــان املـ ـشـ ـت ــرك ال ـ ــذي خ ـ ــرج عــن
الــرئـيـســن األم ـيــركــي وال ــروس ــي من
فييتنام؛ بشأن رؤية البلدين «املتفق
عـلـيـهــا» ل ـحــل الـ ـن ــزاع ،الـ ــذي تضمن
نـقــاطــا مهمة ح ــول مـســار «التسوية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» ،ت ـع ـكــس ت ـغ ـي ــرات الف ـتــة
فــي مـقــاربــة واشـنـطــن لطبيعة الحل
السياسي.
فقد تمكن «داع ــش» مــن ال ـعــودة إلى
داخ ــل مدينة الـبــوكـمــال ،عبر هجوم
واس ـ ــع ش ـنــه ض ــد ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
وح ـل ـف ــائ ــه ه ـ ـنـ ــاك .وش ـ ـهـ ــدت أح ـي ــاء
املدينة الجنوبية اشتباكات عنيفة

ترى إسرائيل أن «اتفاق الجنوب»
القائم ال يلبي مصالحها
بـعــد دخـ ــول «داع ـ ــش» إل ــى أحـيــائـهــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،إث ـ ــر انـ ـسـ ـح ــاب وح ـ ــدات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه ت ـ ـحـ ــت ض ـغــط
ه ـج ـمــات ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ال ـ ــذي اس ـت ـخــدم
خــال ـهــا عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن املـفـخـخــات
واالنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــن .ال ـ ـتـ ــراجـ ــع األخـ ـي ــر
ل ـل ـج ـيــش أف ـض ــى إلـ ــى ت ـم ــرك ــزه عـلــى
أطــراف املدينة الجنوبية والشرقية،
وسـ ـ ــط اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
امل ـنــاطــق امل ـحــاذيــة لـهــا م ــن الـجـنــوب
الـغــربــي .وكـثــف س ــاح الـجــو غــاراتــه
الـجــويــة عـلــى مــواقــع التنظيم داخــل
ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ،وف ـ ـ ــي ريـ ـفـ ـه ــا ال ـغ ــرب ــي
املالصق لنهر الـفــرات ،بالتوازي مع
ت ـح ــرك م ـقــابــل لـلـجـيــش ع ـلــى جبهة
املـيــاديــن بــاتـجــاه الـجـنــوب الـشــرقــي،
على أط ــراف الـبــاديــة املـحــاذيــة لقرى
وادي ال ـف ــرات م ــن ال ـج ـنــوب .وتمكن
مـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم مل ـس ــاف ــة ت ــزي ــد ع ـل ــى 10
ك ـ ـي ـ ـلـ ــوم ـ ـتـ ــرات ،عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا امل ـ ـحـ ــور.
وي ـهــدف ه ــذا الـتـحــرك امل ــدع ــوم بقوة

ن ــاري ــة كـثـيـفــة ،ال ــى إش ـغ ــال التنظيم
على جبهتني مختلفتني ،بما يخفف
م ـ ــن زخـ ـ ــم امل ـ ـع ـ ــارك ف ـ ــي الـ ـب ــوكـ ـم ــال،
ذات األهـ ـمـ ـي ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة .وف ــي
م ــوازاة ذلــك ،سيطرت «قــوات سوريا
الديموقراطية» على ناحية البصيرة
على الضفة الشمالية لنهر الفرات.
وأتــت التطورات األخيرة في الشرق،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ب ـي ــان م ـش ـتــرك صــدر
عــن الــرئـيـســن األمـيــركــي والــروســي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ودون ــال ــد ت ــرام ــب،
بعد اجتماعهما على هامش منتدى
الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي لـ ـ ــدول آس ـيــا
واملحيط الـهــادئ (أبـيــك) املنعقد في
فييتنام .البيان الالفت في مضمونه؛
كـ ـ ـ ّـرس «ال ـت ـف ــاه ـم ــات» ب ــن مــوسـكــو
وواشـ ـنـ ـط ــن ،الـ ـت ــي أف ـ ـ ــرزت ات ـف ــاق ــات
«م ـنــع ال ـت ـص ــادم» ح ــول نـهــر ال ـفــرات
وفــي البادية قــرب التنف؛ كما اتفاق
«تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» ف ــي الـجـنــوب.
كذلك ،أعــاد اصطفاف البلدين خلف
مسار املحادثات في جنيف ،كأساس
ألي ح ــل ف ــي س ــوري ــا .إذ أك ــد الـبـيــان
املشترك أنــه «ال حــل عسكريًا للنزاع
في سوريا» ،وأن الحل السياسي من
خالل مسار جنيف وفق القرار .2254
ّ
وذكـ ـ ـ ــر ف ـي ــه الـ ـط ــرف ــان ب ـت ـصــري ـحــات
الرئيس الـســوري بـشــار األس ــد حول
ال ـت ــزام ــه بــ«عـمـلـيــة جـنـيــف وتـعــديــل
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات» وفـ ــق
مـضـمــون ال ـق ــرار  .2254وم ــن الــافــت
أنـ ــه ل ــم ي ـح ــدد طـبـيـعــة االن ـت ـخــابــات
املقصودة بالنص ،وخاصة أن األسد
كان قد تحدث عقب استقباله رئيس
الوفد الروسي إلى أستانا ألكسندر
الفرينتيف ،في دمشق ،عن انتخابات
نيابية فقط.
كذلك أكد الطرفان االلتزام بـ«سيادة
ووحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا،
والطــائـفـيـتـهــا» .ودعـ ـ َـوا كــل األط ــراف
ال ـس ــوري ــة إل ــى امل ـش ــارك ــة ف ــي عملية
جـنـيــف ودع ـ ــم ال ـج ـه ــود إلن ـجــاح ـهــا.
وطالب البيان بـ«التطبيق وااللتزام
الكامل بالقرار األمـمــي ،بما فــي ذلك
الـتـعــديــل ال ــدس ـت ــوري واالن ـت ـخــابــات

مصر

«جدية»
خالد علي يضفي ّ
على «رئاسية »2018
ألقى إعــان خالد علي الترشح إلى االنتخابات الرئاسية المقبلة ،حجرًا في
الجد ،بسبب نتيجته
المياه الراكدة
الستحقاق لم يكن يؤخذ على محمل ّ
ٍ
المضمونة سلفًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي .وبين االنـتـقــادات
الترشح الذي ال يزال يتط ّلب إجراءات
و«تهمة» إسداء خدمة للسلطات ،يقبع ّ
معينة حتى يتم قبوله
قانونية ّ
القاهرة ــ أحمد فوزي
يـ ـب ــدو أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
امل ـص ــري ــة امل ـق ـب ـلــة ل ــن ت ـك ــون خــامـلــة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ي ـت ـخ ـ ّـي ـل ــه
املـ ـص ــري ــون ب ـض ـم ــان ال ــرئ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي فوزًا ساحقًا يجعله
يحكم البالد ألربع سنوات إضافية.
ـان الـنــاشــط
ب ــدأت «اإلثـ ـ ــارة» مــع إع ـ ّ
الـحـقــوقــي خــالــد عـلــي تــرش ـحــه قبل
ـاب ط ــوي ــل شـمــل
أسـ ـب ــوع ،ع ـبــر خـ ـط ـ ٍ
كـلـمــات ســابـقــة مـشـهــورة للسيسي،

ّ
ليرد عليها الواحدة تلو األخرى.
خــالــد علي ال ــذي خــاض االنتخابات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ع ـ ــام  2012ب ـع ــد تــأي ـيــد
ترشحه من قبل  32نائبًا برملانيًا من
مجلسي الشعب والشورى في حينه،
وحـصــولــه عـلــى  134أل ــف ص ــوت في
االن ـت ـخــابــات ،لن
الـجــولــة األول ــى مــن ً
تكون طريقه مفروشة بالورود هذه
املـ ــرة .وم ــا ح ــدث قـبــل مــؤتـمــر إع ــان
تــرشـحــه األس ـب ــوع امل ــاض ــي م ــن مـقـ ّـر
حــزب «الــدسـتــور» فــي منطقة الدقي
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن وس ـ ـ ــط الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،مــن

انسحب الجيش إلى أطراف مدينة البوكمال الجنوبية والشرقية (أ ف ب)

ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة وال ـ ـ ـعـ ـ ــادلـ ـ ــة ت ـ ـحـ ــت إشـ ـ ـ ــراف
األم ــم املـتـحــدة ووف ــق أع ـلــى معايير
الشفافية الدولية ،مع مشاركة جميع
السوريني املؤهلني لذلك ،بمن فيهم
من في املهجر (الــاجـئــون)» .ويبدو
ه ـ ــذا ال ـب ـن ــد ب ـع ـي ـدًا ع ــن ط ـ ــرح إق ـ ــرار

مهاجمة األمن املصري املطبعة التي
تـطـبــع األوراق ال ـخــاصــة بــاملــؤتـمــر،
ً
وص ـ ــوال إل ــى الـقـضـيــة امل ـث ــارة ضــده
وال ـت ــي سـيـفـصــل ح ـكــم االس ـت ـئ ـنــاف
بــإمـكــانـيــة تــرش ـحــه ،أم ـ ـ ٌ
ـور تــؤكــد أن
وص ــول الــرجــل إلــى الترشح الفعلي
سيكون صعبًا للغاية.
ُ
وتـ ـ ـث ـ ــار فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق أس ـئ ـل ــة،
ع ـ ـ ــن اح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـض ـ ـي ـ ـيـ ــق ع ـل ـي ــه
وع ـل ــى م ـنــاصــريــه ف ــي ال ـف ـتــرة الـتــي
س ـت ـس ـبــق االس ـت ـح ـق ــاق .وقـ ــد ب ــدأت
بـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــف بـ ـمـ ـح ــارب ــة ع ـل ــي،
إذ ه ــاج ــم رئ ـي ــس ت ـحــريــر صـحـيـفــة
«ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،فــي
مـقــال ،عـلــي ،متهمًا إي ــاه بـ «السعي
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــات م ــن
اإلخ ــوان واالتـحــاد األوروب ــي» ،وقد
رد خـ ــالـ ــد عـ ـل ــي عـ ـل ــى مـ ــا جـ ـ ــاء فــي
املقال بوصفه بـ «االغتيال املعنوي»
ل ــه ب ــال ـت ــزام ــن م ــع إع ــان ــه ال ـتــرشــح
لـلــرئــاســة .وال ُيعتقد أن ه ــذا املـقــال
سيكون هو الوحيد أو األخير الذي
يطال علي ،إذ من املتوقع أن يــزداد
الهجوم عليه مع االقتراب من موعد
االنتخابات.
لكن خالد علي يترشح مدفوعًا بما
حـقـقــه ف ــي قـضـيــة ت ـي ــران وصـنــافـيــر
وال ـح ـصــول عـلــى حـكــم م ــن املحكمة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا ي ـث ـب ــت الـ ـسـ ـي ــادة
املصرية عليهما ،وقد يجد ً
بناء على

دسـتــور جديد للبالد ،لكونه اكتفى
ب ــالـ ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ـع ــدي ــل ل ـل ــدس ـت ــور
الحالي.
وعـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،أوضـ ــح
ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان تـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم ال ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ح ـ ــول
«تعزيز قنوات التواصل العسكرية

اتهمت صحيفة
«الجمهورية» علي
بـ«السعي للحصول
على تمويل من
اإلخوان»

هــذه القضية تأييدًا من قطاع ليس
ً
ً
قليال من الشعب ،فضال عن اليسار
الــذي يمثله علي حاليًا ،وقــد تشهد
ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ت ــأي ـي ــد شـخـصـيــات
محسوبة على هذا التيار.
ّ
وه ـنــاك وج ـهــة نـظــر ت ــرى أن تــرشــح
خ ــال ــد ع ـل ــي ل ـل ــرئ ــاس ــة ي ـف ـي ــد ن ـظــام
ال ـس ـي ـس ــي أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ــدم تــرش ـحــه،
فقد ألقى املحامي األربعيني حجرًا
في مياه االنتخابات الراكدة ،والتي
حـ ـت ــى األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ل ـ ــم ي ـكــن
يتحدث عنها أحــد ،مــع العلم بأنها
ستنعقد في أيار /مايو املقبل .سبق
عـلــي الـشـخـصـيــات الـقـلـيـلــة ال ـتــي تم
ت ــوق ــع تــرش ـح ـهــا إلـ ــى االن ـت ـخ ــاب ــات،
مضفيًا جدية على االستحقاق الذي

املفتوحة بــن الـخـبــراء العسكريني،
ل ـض ـم ــان س ــام ــة ال ـ ـقـ ــوات ال ــروس ـي ــة
واألم ـيــرك ـيــة وم ـنــع ت ـص ــادم ال ـقــوات
الشريكة التي تقاتل ضــد (داع ــش)،
وإك ـم ــال تـلــك ال ـج ـهــود حـتــى هزيمة
التنظيم بــالـكــامــل» .وذكــر أن بوتني

يمكن مالحظة استخفاف الشارع به
ملعرفة نتيجته سلفًا.
ّ
لكن تاريخ علي وال سيما دوره في
قضية تيران وصنافير تستبعد عنه
«ال ـت ـه ـمــة» ال ـتــي ُو ّجـ ـه ــت للسياسي
ال ـن ــاص ــري ح ـمــديــن ص ـبــاحــي ال ــذي

يمكن مالحظة استخفاف الشارع باالستحقاق
االنتخابي لمعرفة نتيجته سلفًا (أ ف ب)

