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العالم

العالم

ّ
فريق بولتون يتلقى صفعة أولى

الحدث

ليبيا

وإن لم يتالش التصعيد تمامًا في المنطقة ،إال أن حدة المواقف
األميركية بدأت تتبدد لصالح ظهور الخالفات داخل المؤسسات حول
تقييم فريق بولتون ـ بومبيو للملف اإليراني ،والرغبة في التصعيد.
رغبة ال يالقيها ترامب ،الذي حسم أمس خياره :ال أريد خوض مواجهة
عسكرية مع اإليرانيين

ترامب للبنتاغون:
ال أريد حربًا مع إيران
ل ــم ت ـت ـجــاوز املـنـطـقــة ب ـعـ ْـد الـتــوتــر
ّ
املخيم منذ ارتفاع حدة التصعيد
بــن الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران .إال
أن امل ــؤس ـس ــات األم ـي ــرك ـي ــة تـشـهــد
عملية فرز بني دعاة الحرب وعدم
الــراغـبــن فــي خــوضـهــا ،بلغت ّ
حد
ت ــدخ ــل ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
للتعبير عــن أن الـقــرار بـيــده ،وأنــه
ال يـ ــريـ ــد ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .انـ ـحـ ـي ــاز
ص ــري ــح أكـ ــده ال ــرج ــل ،ب ـعــد تــزايــد
الـ ـ ـج ـ ــدل ح ـ ـ ــول امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـت ــي
تواصل وسائل اإلعــام األميركية
تسريبها في شأن الخالفات حول
ً
ملف إي ــران داخــل اإلدارة ،وصــوال
ُ
إلى خالفات حول تقييم ما اعتبر

تهديدات إيرانية ملصالح أميركية
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،مــا اسـتــدعــى
الـ ـتـ ـح ــرك الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ــواش ـن ـط ــن.
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول تـ ــرامـ ــب أخ ـ ـي ـ ـرًا نـفــي
األنباء عن الخالفات داخل إدارته،
ع ـل ــى ق ــاع ــدة أن ـ ــه ص ــاح ــب الـ ـق ــرار
األخير بعد النقاشات .لكن حجم
التسريبات في شــأن موقف فريق
املـتـطــرفــن ،عـلــى رأسـهــم مستشار
األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ج ـ ـ ــون ب ــولـ ـت ــون،
ل ــم ت ـع ــد م ـم ـك ـنــة ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ـيــه،
خ ـصــوصــا أن أغ ـل ــب ال ـت ـســري ـبــات
ت ـت ـقــاطــع ع ـنــد ان ــزع ــاج م ـســؤولــن
أميركيني من دفع بولتون باتجاه
الحرب.

ميل ترامب نحو التعاطي الدبلوماسي تجلى في لقائه الرئيس السويسري (أ ف ب)

وتتضح يومًا بعد آخر املعلومات
الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـنـ ــدت إل ـ ـي ـ ـهـ ــا اإلدارة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــك ح ــامـ ـل ــة
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات «أبـ ـ ــراهـ ـ ــام ل ـي ـن ـكــولــن»

وإرس ـ ـ ـ ــال ق ـ ــاذف ـ ــات إل ـ ــى ال ـخ ـل ـيــج.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
«نيويورك تايمز» األميركية ،فإن
ن ـش ــر الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري ص ــواري ــخ

عـ ـل ــى زوارق ت ـق ـل ـي ــدي ــة خ ـش ـب ـيــة
ف ــي م ـي ــاه ال ـخ ـل ـيــج ك ــان ــت م ــن بــن
ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي اس ـت ـنــدت إلـيـهــا
إدارة تـ ــرامـ ــب ل ـت ـب ــري ــر االن ـت ـش ــار

ّ
ّ
«الفصائل» جاهزة ألي مواجهة ...و«المرجعية» تحسم موقفها اليوم؟
بغداد ـــ األخبار
بـ ـع ــدم ــا راج ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـب ـ ــاء عــن
إيعازها إلى رئيس الوزراء،
عـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،ات ـخــاذ
م ــوقــف ال ـح ـيــاد ف ــي امل ــواج ـه ــة ال ــدائ ــرة
بني واشنطن وطهران ،تسري توقعات
بــأن تعلن «املــرجـعـيــة الدينية العليا»
(آي ـ ــة ال ـل ــه ع ـلــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي) ،ال ـيــوم
الجمعة ،موقفًا واضحًا في هــذا امللف.
وف ـي ـمــا ي ــرف ــض ب ـعــض امل ـط ـل ـعــن على
أجــواء النجف تأكيد هذه التوقعات أو
نفيها ،ال تتردد مصادر سياسية أخرى
فــي ترجيحها ،على اعـتـبــار أن موقف
«املــرجـعـيــة» سيكون حاسمًا فــي رسم
املــوقــف ال ـعــراقــي مــن الـتــوتــر اإلقليمي
الراهن.
وت ــذه ــب امل ـص ــادر إل ــى أن «املــرجـعـيــة»
سـتـكـ ّـرر موقفها الـســابــق ،ال ــذي أطلقه
الـسـيـسـتــانــي خ ــال اسـتـقـبــالــه رئيسة
بعثة األمــم املتحدة فــي الـعــراق جينني

ه ـي ـن ـيــس ب ــاسـ ـخ ــارت (قـ ـب ــل شـهــريــن
تـقــريـبــا) ،حـيــث أش ــار إل ــى أن «ال ـع ــراق
ي ـط ـمــح إلـ ــى أن ت ـك ــون ع ــاق ــات ــه طيبة
ومـ ـت ــوازن ــة م ــع ج ـم ـيــع دول الـ ـج ــوار،
ع ـلــى أس ـ ــاس امل ـص ــال ــح امل ـش ـت ــرك ــة ،من
دون التدخل في شؤونها الداخلية أو
املساس بسيادتها واستقاللها ،كما أنه
يرفض أن يكون محطة لتوجيه األذى
ألي بلد آخ ــر» ،فــي مــا تــم تفسيره بأن
النجف ترفض أن يكون العراق منطلقًا
ألي عمل عدواني ضد إيران.
وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر ،ف ــي حــديـثـهــا إلــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» ،إن «امل ــرج ـع ـي ــة ال تعتمد
أس ـل ــوب ال ــرس ــائ ــل ...ب ــل تــدلــي بموقف
واض ـ ـ ـ ــح وص ـ ــري ـ ــح ف ـ ــي أي م ــوض ــوع
يستدعي ذلك» في ّرد غير مباشر على
م ــا ت ــم ت ــداول ــه ف ــي ال ـيــومــن املــاضـيــن
م ــن أن ال ـنــائــب ال ـس ــاب ــق ،ع ـبــد ال ـهــادي
الحكيم ،نقل خــال زيــارتــه للرئاسات
الثالث دعوة السيستاني إلى «ضرورة
إب ـع ــاد الـ ـع ــراق ع ــن الـ ـص ــراع األمـيــركــي

(أ ف ب)

ـ ـ ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي ...واع ـت ـمــادسـيــاســة الـنــأي
بالنفس» ،وهو ٌ
أمر نفاه الحكيم بنفسه،
ً
قائال إن «زيارتي للرئاسات الثالث قبل
أيـ ــام كــانــت زيـ ــارة شـخـصـيــة ،ول ــم أكــن
أحمل رسالة إليها من املرجعية العليا».
ع ـل ــى خـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،وصـ ـف ــت «ع ـص ــائ ــب
أهــل الـحــق» و«حــركــة النجباء» (كبرى
ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة) ،حــديــث
واش ـن ـط ــن ع ــن ت ـهــديــد مـصــالـحـهــا في
العراق ،بـ«الذرائع» ،وذلك بعد إعالنها
سحب موظفيها غير األســاسـيــن من
هذا البلد .ونقلت وكالة «فرانس برس»
عن «املعاون العسكري للنجباء» ،نصر
ال ـش ـمــري ،قــولــه إن «واش ـن ـطــن تـحــاول
صنع ضجة في العراق واملنطقة تحت
أي ذريـعــة» ،فيما اعتبر مدير «املكتب
السياسي» لـ«العصائب» ،ليث العذاري،
أن «التصريحات والخطوات األميركية
األخ ـي ــرة م ـجــرد اس ـت ـف ــزازات ،وال ـهــدف
منها تصعيد الحرب النفسية».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـق ــول مـ ـص ــادر مـيــدانـيــة

مطلعة ،في حديثها إلى «األخبار» ،إن
«التهويل األمـيــركــي م ـ ّ
ـرده الـخــوف من
ّرد فـعــل فـصــائــل امل ـقــاومــة» ،الفـتــة إلــى
أن األميركيني ،وفــي أكثر مــن مناسبة
أخـ ـيـ ـرًا ،ط ــال ـب ــوا ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة
ب ــ«ض ـبــط» حــركــة الـفـصــائــل «املـقـلـقــة»،
متابعة أنهم «يريدون إجراء مفاوضات
م ـع ـن ــا بـ ـه ــدف رسـ ـ ــم قـ ــواعـ ــد اش ـت ـ ّب ــاك
تضبط إيقاع التوتر من جهة ،وتخفض
م ــن حــرك ـت ـنــا ض ــد الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
املنتشرة على طول خريطة البالد ،من
ُجهة أخرى» .وتنفي املصادر ،أيضًا ،ما
نقل عن قائد «قوة القدس» في الحرس
الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ،ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
مــن أنــه دعــا الفصائل إلــى «االستعداد
ل ـ ـحـ ــرب ض ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن» ،م ــؤك ــدة
«أن ـنــا مستعدون أســاســا ،وإمكاناتنا
م ــوج ــودة ،وال نـحـتــاج إل ــى إشـ ــارة من
أحـ ـ ــد» ،م ــدرج ــة م ــا ُيـ ـش ــاع ف ــي اإلعـ ــام
الغربي في هذا السياق في إطار «حرب
إعالمية ـ ـ نفسية علينا».

َ
ُ
ّ
جنرال إسرائيلي :أميركا لم تعد دولة عظمى ...وفقدت صدقيتها!
يحيى دبوق
بـ ـ ـ ــدأ ح ـ ــدي ـ ــث إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل،
تجاه املواجهة األميركية
ـ ـ ـ ـ اإلي ــرانـ ـي ــة وت ـطــورات ـهــا
األخ ـي ــرة ،ينتقل مــن ال ـت ـفــاؤل بقرب
إخضاع إيران وتراجعها ،إلى القلق
ّ
تحول املوقف األميركي
من إمكانية
وتــراجـعــه .وكــانــت النقطة الحاسمة
ف ــي ذل ـ ــك ،م ــا ُي ـن ـســب إلـ ــى إيـ ـ ــران من
ردة فعل استهدفت مصالح نفطية
ل ــدول خليجية شــريـكــة فــي الضغط
االقـ ـتـ ـص ــادي ع ـل ــى ط ـ ـهـ ــران ،إض ــاف ــة
إل ــى خشية واشـنـطــن مــن اسـتـهــداف
ق ــوات ـه ــا ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـع ــراق ـي ــة ،ما

ت ـسـ ّـبــب ب ـتــراج ـع ـهــا إلـ ــى الـتـمــوضــع
الدفاعي.
َ
وت ـ ـ ِـرد فــي الـتـعـلـيـقــات اإلســرائـيـلـيــة،
ّ
التي تحولت على النحو املشار إليه
في األيام القليلة املاضية ،تساؤالت
حول إرادة الواليات املتحدة ،إن كانت
ً
معنية فعال باستهداف إيران بأكثر
م ــن ال ـض ـغ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ،ال ـل ـجــوء
إل ــى الـضـغــط الـعـسـكــري ال ــذي كانت
ت ـه ـ ّـدد ب ــه ،ب ـعــد االح ـت ـك ــاك اإلي ــران ــي
معها ومع مصالحها عبر حلفائها.
وتــرمــي ه ــذه ال ـت ـســاؤالت إل ــى الـقــول
لو كانت واشنطن ّ
الحديث
جادة في
ّ
عن الخيار العسكري ،لكانت تلقفت
«االعتداءات» على املصالح النفطية

الخليجية في اإلمــارات والسعودية،
وب ــادرت إلــى استهداف إي ــران مــع أو
من دون دليل.
في هذا اإلطــار ،رأى مستشار األمن
اإلسرائيلي السابق ،اللواء يعقوب
عـ ـمـ ـي ــدرور ،أن «ص ــدق ـي ــة ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بــاتــت مـفـقــودة ،وعـلــى هــذه
الـخـلـفـيــة لــم تـعــد ه ــذه ال ــدول ــة دولــة
ع ـظ ـم ــى ،وإن ك ــان ــت ل ــدي ـه ــا قـ ــدرات
عـسـكــريــة هــائ ـلــة» .وق ــال فــي حــديــث
إلـ ــى اإلذاع ـ ـ ــة ال ـع ـبــريــة م ـت ـح ـس ـرًا إن
«أم ـيــركــا تـفـقــد صــدقـيـتـهــا ،والــدولــة
العظمى دون صــدقـيــة ليست دولــة
عـظـمــى ،وع ـنــدمـ ُـا ال يـهـتــم أح ــد بها
وال ي ـم ـن ــع م ــوق ــفـ ـه ــا اآلخ ـ ــري ـ ــن مــن

ف ـعــل م ــا يـ ــريـ ــدون» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن
االع ـ ـتـ ــداء ات اإلي ــران ـي ــة ف ــي الـخـلـيــج
كانت اع ـتــداء ات صــارخــة ج ـدًا ،ومن
الـصـعــب رؤي ــة عملية أكـثــر خـطــورة
منها.
وفـ ــي ت ـق ــدي ــره مل ـس ــار امل ــواجـ ـه ــة بــن
إيـ ـ ــران وأم ـي ــرك ــا ،رأى ع ـم ـي ــدرور أن
الكرة باتت اآلن في امللعب األميركي،
ب ـع ــدم ــا ق ـ ــال اإليـ ــران ـ ـيـ ــون كـلـمـتـهــم،
وأكــدوا أنهم ال يخشون املجازفة ،إذ
إن من يخشى األميركيني ال يقومون
ب ـم ــا ق ــام ــوا بـ ــه .وقـ ـ ــال إن واش ـن ـطــن
اآلن ف ــي اخ ـت ـبــار فـعـلــي ،وإذا ق ــررت
أن تخرج مــن املنازلة مــع اإليرانيني
ب ــ«ص ــوت ضـعـيــف» ،ف ـهــذا يـعـنــي أن

ال دولة في املنطقة ،وربما أيضًا في
العالم ،ستعير الواليات املتحدة أي
اهتمام أو تعتمد على كالمها.
وحــول املوقف اإلسرائيلي ،ومــا إذا
كانت تل أبيب ستشارك األميركيني
فــي املــواجـهــة إن قـ ّـررتـهــا واشـنـطــن،
قـ ــال عـ ـمـ ـي ــدرور« :ال أرى أح ـ ـ ـدًا فــي
إســرائـيــل سـيـبــادر إل ــى الـتـطــوع في
هــذه املواجهة بني إيــران والــواليــات
امل ـت ـحــدة ،إذ لـيــس لــديـنــا مــا نبحث
ع ـنــه ه ـن ــاك .ل ـكــن م ــا يـهـمـنــا ،ه ــو أن
ال يـ ـتـ ـح ــرك حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
ض ــد إس ــرائـ ـي ــل ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ق ــدرات ــه
(العسكرية) ،األمر حينها سيتطلب
منا التحرك ضده».
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العسكري .هذه املعلومات وغيرها
ال تـ ـ ــزال ض ـب ــاب ـي ــة ل ـج ـه ــة تـفـسـيــر
ّ
سبب التأهب العسكري اإليراني،
لكن النقاش األميركي ال يستبعد
احـتـمــال أن تـكــون هــذه التحركات
اإليرانية بخلفية دفاعية وتحسبًا
للتهديدات ،وهو رأي «األوروبيني
والـ ـع ــراقـ ـي ــن وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـح ــزب ــن
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس وب ـ ـعـ ــض ك ـب ــار
املـ ـس ــؤول ــن ف ــي اإلدارة» بـحـســب
«نـيــويــورك تــايـمــز» ،إال أن توجهًا
آخــر داخــل اإلدارة بــدا مصرًا على
وض ــع املـعـلــومــات فــي إط ــار نــوايــا
إيرانية لضرب املصالح األميركية.
ومن املقرر أن ُيطلع مسؤولون في
االس ـت ـخ ـبــارات ،ق ــادة الـكــونـغــرس،
ع ـلــى ال ـت ـط ــورات ف ــي م ـلــف إيـ ــران،

«واشنطن بوست»:
الرئيس محبط وغاضب
من بعض مستشاريه

وس ـ ـ ـ ــط ض ـ ـ ـغـ ـ ــوط م ـ ـ ــن امل ـ ـشـ ــرعـ ــن
ع ـلــى اإلدارة الع ـت ـمــاد الـشـفــافـيــة،
وم ـط ــال ـب ـت ـه ــم إي ــاه ــا بـ ـت ــزوي ــد كــل
الـ ـن ــواب ب ـكــامــل امل ـع ـل ــوم ــات حــول
مـ ــا ي ـ ـجـ ــري ،ك ـم ــا ش ـ ـ ــددت رئ ـي ـســة
مجلس الـنــواب نانسي بيلوسي.
وفي رسالة مشتركة ّ
وجهها أمس
رؤساء ثالث لجان في الكونغرس،
إلى وزير الخارجية مايك بومبيو،
ظـ ـه ــر ات ـ ـهـ ــام واض ـ ـ ــح ل ـل ـخــارج ـيــة
بتسييس مـعـلــومــات استخبارية
حـ ـ ـ ــول إيـ ـ ـ ـ ـ ــران «عـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا تـ ـك ــون
م ــوض ــوعـ ـي ــة» ،وأب ـ ـ ــدى امل ــوق ـع ــون
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة قـ ـلـ ـقـ ـه ــم حـ ـي ــال
اس ـت ـغ ــال وت ـس ـي ـيــس امل ـع ـلــومــات
ك ــون «ت ـصــرفــات اإلدارة ف ــي شــأن
إيـ ـ ـ ــران ت ـع ـط ــي نـ ـت ــائ ــج ع ـك ـس ـي ــة».
إزاء ك ــل م ــا يـ ـج ــري ،خـ ــرج مــوقــف
تــرامــب بـصــورة أكـثــر عقالنية من
السابق ،عبر إبــاغــه وزيــر الدفاع
بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان ،بأنه

ال ي ــري ــد خ ــوض ح ــرب م ــع إيـ ــران،
وفق معلومات نشرتها «نيويورك
ت ــاي ـم ــز» أم ـ ــس ،أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ـهــا
ت ـعــود إل ــى ص ـبــاح األربـ ـع ــاء .وقــد
عبرت بيلوسي عن ترحيبها بما
اع ـت ـبــرتــه ع ــدم رغ ـب ــة الــرئ ـيــس في
خوض صراع عسكري مع طهران.
ووف ــق تـقــديــر شـبـكــة «س ــي أن أن»
األمـيــركـيــة ،ف ــإن مـيــل تــرامــب نحو
التعاطي الدبلوماسي بدا واضحًا
ّ
بـ ـع ــد تـ ـص ــاع ــد ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،وت ـج ــل ــى
ف ــي ل ـق ــائ ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوي ـس ــري
أول ـ ــي م ـ ـ ــاورر ،ال ـ ــذي ت ـل ـعــب ب ــاده
دور ال ــوسـ ـي ــط ومـ ـمـ ـث ــل م ـصــالــح
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران ،ف ـي ـم ــا لــم
تـخــرج بعد تفاصيل واضـحــة عن
فحوى اللقاء سوى تطرقه للملف
اإلي ـ ــران ـ ــي .وانـ ـحـ ـي ــاز ت ــرام ــب ه ــذا
للدبلوماسية ،على عكس بولتون
وآخرين ،أكدته «واشنطن بوست»
هي األخرى ،في ما ينذر بخالف مع
بولتون لم يصل بعد ّ
حد الصدام
داخ ــل إدارة ال ت ـعــرف االس ـت ـقــرار.
ّ
وتضمن تقرير «واشنطن بوست»
تـفــاصـيــل ح ــول مــوقــف تــرامــب من
سـيــاســة مـسـتـشــاريــه ح ـيــال إي ــران
ً
نقال عن مصادر في اإلدارة .وقالت
املصادر إن الرئيس كان «محبطًا»
مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه الـ ــذيـ ــن
ي ــدفـ ـع ــون الـ ـب ــاد ن ـح ــو امل ــواج ـه ــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة مـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،وخـ ـ ــرق
تعهده االنتخابي باالنسحاب من
ال ـح ــروب ال ـخــارج ـيــة املـكـلـفــة .كما
ك ــان تــرامــب «غــاض ـبــا» مــن مــا رآه
«تخطيطًا حربيًا يتجاوز أفكاره
الخاصة» .وقال مسؤول كبير في
اإلدارة على علم بمحادثات ترامب
وبــوم ـب ـيــو وب ــول ـت ــون إن الــرئـيــس
«يريد الحديث إلى اإليرانيني ،هو
يــريــد ات ـف ــاق ــا» ،وه ــو مـنـفـتــح على
التفاوض مع الحكومة اإليرانية.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ي ـم ـكــن االس ـت ـن ـت ــاج
مـبـكـرًا أن فــريــق بــولـتــون والـجـنــاح
امل ـن ــادي بــإش ـعــال امل ـعــركــة عسكريًا
تلقى أول انتكاسة لعملية إشعال
ّ
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ،عـ ـب ــر م ـ ـسـ ــاريـ ــن ت ـج ــل ـي ــا
بوضوح أمس :األول حسم الرئيس
خياره لصالح الدبلوماسية وعدم
خ ـ ــوض ح ـ ــرب تـ ـع ــارض بــرنــام ـجــه
االنتخابي في ما يتعلق بالتدخالت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،والـ ـث ــان ــي ه ــو تـعـبـيــر
امل ــؤسـ ـس ــات األم ـي ــرك ـي ــة ع ــن رف ــض
هذا الخيار وانتقادها صراحة هذا
الفريق .وهــي أخبار ستكون سارة
لــوزيــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي ،محمد
ج ــواد ظــريــف ،ال ــذي يـكــرر تحذيره
لترامب من «فريق الباءات األربعة»
(ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون وبـ ـنـ ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو
واملحمدان ابــن سلمان وابــن زايــد).
وأم ــس ،ومــن الـيــابــان ،ثــانــي محطة
ل ــه ف ــي ج ــول ــة آس ـي ــوي ــة ب ــدأه ــا مــن
ال ـه ـنــد ويـخـتـمـهــا ف ــي ال ـص ــن ،أكــد
ظ ــري ــف أن بـ ــاده ت ـم ــارس «أق ـصــى
درج ــات ضـبــط الـنـفــس ،عـلــى الــرغــم
م ـ ــن ح ـق ـي ـق ــة ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» مـ ــن االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي،
م ـع ـت ـب ـرًا أن ال ـت ـص ـع ـيــد األم ـي ــرك ــي
«أمـ ـ ـ ّـر غ ـي ــر م ـق ـب ــول وال مـ ـب ــرر ل ــه».
وحذر ظريف من أن سياسة الحرب
الـتــي تتبعها «مجموعة املتآمرين
ومفتعلي الحروب» ستكون بمثابة
«انـتـحــار سـيــاســي» ،وأض ــاف عقب
لقائه نظيره الياباني أن طهران «ال
تسعى إلــى املــواجـهــة ،لكنها لطاملا
دافـعــت بـقــوة عــن مصالحها ،واآلن
تواصل العمل ذاته».
(األخبار)

جولة مضادة لجولة السراج:
حفتر في روما ...ثم باريس
على وقع االشتباكات في محيط طرابلس ،انتقل المشير
خليفة حفتر ،أمس ،إلى روما ،للقاء رئيس الوزراء جوزيبي
كونتي .ويأتي هذا اللقاء بجهود إيطالية ،ومن المنتظر أن
يعقبه ّتوجه حفتر إلى باريس في سياق السعي األوروبي
إليجاد حل لألزمة الليبية ،بعد فشل الهجوم على العاصمة،
وتوقفه عند حدودها الجنوبية
م ــع ان ـت ـه ــاء ج ــول ــة رئـ ـي ــس ح ـكــومــة
ال ــوف ــاق ،فــائــز الـ ـس ــراج ،األوروبـ ـي ــة،
ي ـبــدو أن املـشـيــر خـلـيـفــة حـفـتــر ق ـ ّـرر
تنظيم جولته الخاصة التي انطلقت
أمــس مــن روم ــا ،ولــن تنتهي عندها
ع ـلــى األرجـ ـ ــح؛ وذلـ ــك ل ــوج ــود دع ــوة
م ـمــاث ـلــة م ــن بـ ــاريـ ــس .ول ـ ــم يـتــوقــف
ال ـت ــواص ــل ب ــن حـفـتــر واألوروبـ ـي ــن
ّ
قــط ،فمن جهة قالت سابقًا مصادر
دب ـلــومــاس ـيــة إن ال ــرج ــل الـعـسـكــري
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي أرسـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو غ ـيــر
معلن ،وف ــودًا إلــى فرنسا وإيطاليا
بـعــد إط ــاق هـجــومــه عـلــى طــرابـلــس
ب ــأي ــام .وم ــع ت ـط ـ ّـور الـ ـح ــرب ،أعـلـنــت
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـم ـ ـتـ ــان ،مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ث ــانـ ـي ــة،
رغبتهما الرسمية في التواصل معه
ولقائه.
ل ــم ي ــرش ــح الـكـثـيــر ع ــن ل ـق ــاء كــونـتــي
ً
وح ـف ـتــر ،ب ـخــاف أن ــه ك ــان «ط ــوي ــا»
(اسـ ـتـ ـم ـ ّـر س ــاعـ ـت ــن) ،وأن امل ـس ــؤول
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ط ــال ــب ض ـي ـف ــه ب ــإب ــاغ ــه
بالتطورات ،ودع ــاه أيضًا إلــى وقف
إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،ان ـس ـج ــام ــا م ــع ب ـيــان
مـجـلــس ال ـخــارج ـيــة األوروبـ ـ ـ ــي قبل
أيام .والجدير ذكره ،هنا ،أن حكومة
الوفاق سبق أن رفضت وقف إطالق
ال ـنــار فــي ح ــال ع ــدم انـسـحــاب قــوات
حـفـتــر إل ــى مــواقـعـهــا الـســابـقــة على
الهجوم.
لـكــن ،ثـمــة مـفــارقــة متصلة بــالــزيــارة
تـمـثـلــت ف ــي أن ت ـصــري ـحــات كــونـتــي
ال ـت ــي حـمـلــت طــاب ـعــا ح ـيــاديــا تـجــاه
م ــا يـحـصــل ف ــي ط ــراب ـل ــس ،اخـتـلـفــت
عـ ـم ــا قـ ــالـ ــه ال ـس ـف ـي ــر اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فــي
لـيـبـيــا ،جــوزي ـبــي غــري ـمــالــدي ،ال ــذي
الـ ـتـ ـق ــى أمـ ـ ــس وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فــي
«ال ــوف ــاق» ،فتحي بــاشــاغــا ،فــي ّ
مقر
ال ـ ــوزارة فــي طــراب ـلــس ،حـيــث ناقش
مـعــه «املـسـتـجــدات األم ـن ـيــة» .إذ أكــد
غ ــريـ ـم ــال ــدي دعـ ـ ــم بـ ـ ـ ــاده ل ـح ـكــومــة
الـ ـ ــوفـ ـ ــاق «بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ـح ـك ــوم ــة
ً
الشرعية واملعترف بها دوليًا» ،قائال
إن «املــوقــف اإليـطــالــي واض ــح بشأن
ع ــدم دع ــم م ــا ق ــام ب ــه ح ـف ـتــر» ،وذل ــك
وفق بيان الجهة الليبية طبعًا.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ــدم إع ـ ـ ـ ـ ــان ح ـف ـت ــر
تـحــركــاتــه مـسـبـقــا ،يـبــدو أن وجهته
التالية ستكون باريس ،حيث أعرب
وزيــر الخارجية الفرنسي قبل أيــام
عن رغبة بالده في استقباله .وخالل
األعوام األخيرة املاضية ،صار ُينظر
إلى فرنسا باعتبارها داعمة لحفتر
ب ــأش ـك ــال م ـت ـع ــددة ،ف ــي ح ــن ُيـنـظــر
إلى إيطاليا على أنها منحازة أكثر
إلــى حكومة الــوفــاق ،مــع أن املــواقــف
تداخلت عقب الهجوم على طرابلس،
لتتخذ طــابـعــا أك ـثــر ح ـيــاديــة خوفًا
م ــن االن ـح ـيــاز إل ــى ط ــرف ق ــد يخسر
املعركة.

حراك في واشنطن
وقبل ساعات من زيــارة حفتر ،عقدت
«لجنة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ّ
املتفرعة عن لجنة
واإلرهاب الدولي»،
الخارجية فــي الكونغرس األميركي،
ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـم ــاع ألرب ـ ـعـ ــة مـخـتـصــن
فــي الـشــأن الليبي .وقــدمــت مــداخــات
الـبــاحـثــن وتـعـقـيـبــاتـهــم عـلــى أسـئـلــة
ال ـل ـج ـنــة رؤيـ ـ ــة مـ ـت ــوازن ــة بـخـصــوص
مــا يـحـصــل فــي لـيـبـيــا ،لكنها رسمت

لم يرشح الكثير عن لقاء
كونتي وحفتر بخالف
الدعوة المتجددة إلى
وقف إطالق النار
ص ـ ــورة ت ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة حـكــومــة
ال ــوف ــاق ،وخ ــاص ــة لـجـهــة أن الـهـجــوم
عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس ي ـ ـ ـهـ ـ ــدد امل ـ ـصـ ــالـ ــح
األمـيــركـيــة ،عـبــر تـهــديــد قـطــاع النفط
وخ ـلــق ف ـض ــاءات ت ـحــرك للتنظيمات
اإلرهابية بسبب فوضى االقتتال.
وال ي ـب ــدو تـنـظـيــم االس ـت ـم ــاع بــريـئــا
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ،ف ـ ـهـ ــو يـ ـحـ ـم ــل ره ـ ــان ـ ــات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـح ـل ـي ــة وأخـ ـ ـ ــرى ل ـي ـب ـيــة.
إذ يـسـعــى الــدي ـمــوقــراط ـيــون ،الــذيــن
يمثلون األغلبية في مجلس النواب،
إلى االستفادة من ضبابية سياسة
ترامب تجاه ليبيا ،وتضارب موقفه،
هو ومستشاره لألمن القومي جون
بولتون ،مع موقف وزارة الخارجية
ّ
التي تبنت على عكسه موقفًا مضادًا
ّ
ل ـه ـج ــوم ح ـف ـت ــر ،ف ــي ت ــواص ــل ل ـخــط

سـيــاسـتـهــا ال ـعــامــة ت ـج ــاه طــرابـلــس
مـنــذ أعـ ــوام .مــن الـجـهــة الليبية ،بــدا
الفـ ـت ــا أن ش ـخ ـص ـي ـتــن م ـحــوري ـتــن
ت ــاب ـع ـت ــن ل ـح ـك ــوم ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ،هـمــا
رج ـ ـ ـ ــل األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي
الـســابــق ورئـيــس «الجبهة الوطنية
إلن ـ ـق ـ ــاذ لـ ـيـ ـبـ ـي ــا» إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ص ـه ــد،
والــدبـلــومــاســي الـســابــق واملستشار
لدى «الوفاق» عصام عميش ،حضرا
ه ـمــا أي ـض ــا ال ـج ـل ـســة .ول ـئ ــن اقـتـصــر
ح ـضــور الــرجـلــن عـلــى املـتــابـعــة ،إال
أن دورهـ ـم ــا ف ــي واش ـن ـطــن ملصلحة
ح ـك ــوم ــة ط ــرابـ ـل ــس ي ـم ـن ـحــه دالالت
أخ ـ ــرىّ .وال ـج ــدي ــر ذكـ ــره أن حـكــومــة
الوفاق وقعت ،نهاية الشهر املاضي،
ع ـق ـدًا م ــع ش ــرك ــة «مـ ـي ــرك ــوري بـبـلــك
أفـ ـ ـ ـ ــارز» ل ـل ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة بـقـيـمــة
م ـل ـي ــون ــي دوالر ،وآخ ـ ـ ــر مـ ــع شــركــة
«بــرايــم بــولـيـســي غـ ــروب» ،يقضيان
بتنظيم أنشطة ضغط ملصلحتها،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ال ـش ــرك ـت ــن امل ــذك ــورت ــن
عملتا سابقًا على تنظيم اتصال بني
عضو الكونغرس ،ليندسي غراهام،
ورئيس حكومة الوفاق ،فائز السراج.
واآلن ،تبدو جلسة االستماع من بني
إنجازات الشركتني أيضًا.
يضاف إلى ما تقدم أن املطلب األبرز
للخبراء ّ
املقربني من «الوفاق» ،خالل
ّ
ج ـل ـس ــة االسـ ـتـ ـم ــاع ،ت ـم ـث ــل ف ــي ح ــث
الــواليــات املتحدة على أداء دور في
امللف الليبي ،على اعتبار أنها قادرة
على فرض االستقرار وإنهاء التقاتل
وال ـض ـغــط عـلــى الـ ــدول األخـ ــرى ملنع
تدخلها الضار عبر التسليح ،وهذا
بــال ـض ـبــط م ــا ي ـس ـعــى إل ـي ــه ال ـس ــراج
وحـكــومـتــه ،وخــاصــة أن الــدعــم الــذي
ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه ح ـف ـت ــر مـ ــن ح ـل ـفــائــه
(مـصــر ،اإلم ــارات والـسـعــوديــة) أكبر
وأهـ ـ ـ ـ ّـم مـ ـم ــا ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه هـ ــو مــن
داعميه (قطر وتركيا أساسًا).
(األخبار)

أعرب وزير الخارجية الفرنسية قبل أيام عن رغبة بالده في استقبال حفتر (أ ف ب)

