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ما بعد المهلة الزمنية...
مراوحة في الموقف �أم
ت�صعيد ي�سبق المواجهة؟
} نمر أبي ديب
بلغت األزمة الخليجية مرحلة الال عودة
ف��ي م�س��ار ال�ت�ص��ادم المعلن منذ انعقاد
القمة اإلسالمية في ال��ري��اض ،بحضور
الرئيس األميركي دونالد ترامب نتيجة
التصعيد المستم ّر وتمديد المهلة الزمنية
التي منحتها ك ّل من السعودية واإلمارات
وال �ب �ح��ري��ن وم��ص��ر ل ��دول ��ة ق �ط��ر حتى
ي��وم غد اﻷرب�ع��اء من أج��ل تغيير الدوحة
س�ل��وك�ه��ا ال�س�ي��اس��ي ب�م��ا ي �خ��دم ويحمي
األم ��ن ال �ق��وم��ي وي �ح��اف��ظ ع�ل��ى استقرار
ال��دول العربية الشقيقة ومقدّراتها ،كما
جاء على لسان وزير الخارجية المصري
سامح شكري ،في حين بدت فرص الح ّل
السياسي شبه معدومة ،رغم المحاوالت
المستمرة ال�ت��ي ق��ام��ت وت�ق��وم بها دولة
الكويت بشخص أميرها صباح األحمد
الجابر الصباح ما قد يرتب على المشهد
الخليجي ال�م��زي��د م��ن التصعيد ف��ي ظ ّل
التعزيزات العسكرية التركية المستم ّرة
وال �م��وق��ف ال �ق �ط��ري ال��راف��ض لمناقشة
أي طلبات تنتهك سيادة الدولة.
وبحث ّ
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ تظهير الخالف
الخليجي ب�ي��ن ق�ط��ر والمملكة ه��و ثمرة
حضور الرئيس ترامب في قمة الرياض
ونتيجة أول�ي��ة لحسم المرجعية السنية
ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ل �ص��ال��ح ال��س��ع��ودي��ة ،مع
م��ا حمله ه��ذا الحسم الح �ق �ا ً م��ن مبايعة
س�ع��ودي��ة ل�لأم�ي��ر ال�م�ق� ّرب م��ن واشنطن
محمد بن سلمان صاحب العداء المطلق
ألمير قطر تميم بن حمد ،مبايعته وليا ً
للعرش السعودي.
ق�ب��ل أي ��ام م��ن ان �ت �ه��اء ال�م�ه�ل��ة الزمنية
التي منحتها الرياض للدوحة ج��اء الر ّد
ال�ق�ط��ري م��ن ال�ع��اص�م��ة اإلي�ط��ال�ي��ة روما
ع�ل��ى ل �س��ان وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة محمد بن
عبد ال��رح�م��ن آل ث��ان��ي ،بقوله «بالنسبة
للمهلة الزمنية نعتقد أنّ العالم محكوم
ب�ن�ظ��ام دول ��ي وق��ان��ون دول ��ي ال يسمح
لبلدان كبيرة ب��أن تستأسد على البلدان
الصغيرة بهذه الطريقة» .وأض��اف «لك ّل
ب�ل��د ح�ق��ه وس �ي��ادت��ه» م �ع��رب �ا ً ع��ن موقف
واض���ح ي�ع�ك��س ح �ج��م ال��رف��ض القطري
لطلبات دول الحصار.
م� ��ع ه � ��ذا ال� �ت� �ط ��ور ودخ � � ��ول األزم � ��ة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ع�م�ل�ي�ا ً م��رح �ل��ة رب ��ع الساعة
األخ �ي��ر م��ن توقيت المهلة الزمنية بات
التساؤل اليوم عن نوعية الر ّد السعودي
وال �خ �ي��ارات ال�م�ت��اح��ة أم ��ام المملكة في
مرحلة التهويل األميركي تجاه سورية
وان�ت�ظ��ار الجميع للنتائج المترتبة على
قمة العشرين التي ينُ َظر إليها كمحطة
أس��اس�ي��ة ف��ي م�س��ار ال�ت�ق��ارب ال��روس��ي ـ
األميركي.
بعد فشل الح ّل السياسي ،يعتبر دخول
السعودية في مواجهة عسكرية مع قطر
خ �ط��وة غ�ي��ر م�ح�س��وب��ة ال�ن�ت��ائ��ج ،انطالقا ً
م��ن اع �ت �ب��ارات ع��دي��دة تتمحور بالدرجة
األول � ��ى ح���ول ف� �ق ��دان ال �س �ع��ودي��ة عامل
المفاجأة والغياب التا ّم للعناصر المانحة
على المستوى العسكري إمكانية توجيه
الضربة القاسمة للدولة والنظام من دون
التو ّرط في حرب استنزاف جديدة تضع
المملكة أم ��ام اخ�ت�ب��ار ال��وج��ود ،وم��ن ثم
الصمود على الجبهتين اليمنية والقطرية
معاً ،في ظ� ّل القرار المتخذ بعدم سقوط
قطر وال�ت�ع��زي��زات العسكرية المستمرة
للحضور التركي داخل األراضي القطرية؟
منذ اللحظات األول��ى للحصار قرأت
المملكة ومعها حلفاؤها الخليجيون أبعاد
ال��رس��ال��ة ال �م��زدوج��ة ،اإلي��ران �ي��ة التركية
الممهورة ميدانيا ً بختم القرار الضامن
ل�ل�ص�م��ود ال�ق�ط��ري وال �م��و ّق �ع��ة بخطوات
كسر الحصار وتأمين الحاجات القطرية
حسب متطلبات المراحل ،األم��ر الكفيل
ب ��وض ��ع ال �ج �م �ي��ع ف ��ي خ ��ان ��ة ال �م �س��اءل��ة
السياسية ح��ول ال �ج��دوى م��ن استمرار
الحصار والنتائج المتوقعة ميدانيا ً من
ذهاب الخيار السعودي بعيدا ً في مسار
التصعيد وتشديد الحصار.
نتيجة الغياب الواضح لالستراتيجية
ال �م��رف �ق��ة ب� �ق ��درة ات� �خ ��اذ ال� �ق ��رار تعيش
السعودية تفاصيل الفشل المستم ّر في
سياستها التصعيدية تجاه دول الجوار،
م��ا وضعها سياسيا ً على مسار التلبية
ال��دائ �م��ة ل�ل��رغ�ب��ة األم�ي��رك�ي��ة ال �ت��ي تعاني
ب��دوره��ا م��ن ع��ام��ل االن �ق �س��ام الداخلي،
وه� ��اج� ��س ال� �ل� �ق ��اء ال� �م ��رت� �ق ��ب ف� ��ي قمة
العشرين بين الرئيسين دون��ال��د ترامب
وف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ي��ن ف��ي م�ش�ه��د ق��د يعيد
صياغة ال�ع�لاق��ات ال��روس�ي��ة ـ األميركية
م��ن ج��دي��د ع�ل��ى ق��اع��دة ال�ف�ش��ل والنجاح
للحدث المرتقب ،بالتالي وح��ده الفشل
في قمة العشرين المصحوب بالمغامرة
األميركية تجاه المنطقة يقود السعودية
وح�ل�ف��اءه��ا إل��ى خ��وض غ�م��ار المواجهة
ال �ع �س �ك��ري��ة م ��ع ق��ط��ر ،ح �ي��ث الحضور
التركي المثقل بجراح االنقالب الداخلي
والموقف األميركي الداعم لقيام الدولة
الكردية حاضر للمواجهة.
ب�غ� ّ
�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�م��وق��ف اإلم��ارات��ي
ال�م�س�ت�ج� ّد ال ��ذي أدل ��ى ب��ه وزي ��ر الدولة
ل� �ل� �ش ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة أن � ��ور ق ��رق ��اش،
وتحدّث من خالله عن تصاعد تدريجي
للضغوط االقتصادية ،على الجميع أن
ي ��درك أن��ه ال يمكن ل�ل�م��وق��ف السعودي
ت��ج��اه ق �ط��ر ت �خ �ط��ي ال �س �ق��ف النتائجي
للحضور األم �ي��رك��ي ف��ي ق�م��ة العشرين
مهما بلغت الرغبة السعودية في التصعيد
والمواجهة.

تظاهرات في هامبورغ عنوانها «ال � ً
أهال بـ »G20وبرلين ترف�ض � ّأي ظهور مفاجئ لأردوغان

ميركل ّ
ّ
وتحذر من �سيا�سة البحث عن الم�صالح فقط
تتوقع قمة �صعبة مع ترامب
تو ّقعت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أمس،
«قمة صعبة لمجموعة العشرين نهاية األسبوع
انطالقا ً من مواقف دونالد ترامب الذي ستعقد معه
اجتماعا ً منفردا ً قبل بدء القمة».
وق��ال المتحدّث باسم ميركل شتيفن سيبرت
للصحافيين في برلين «من المطروح عقد لقاء مع
الرئيس األميركي قبل بدء قمة مجموعة العشرين،
وعلى األرجح مساء الخميس» .ولكن ليس مؤكدا ً أن
يؤدي هذا االجتماع المنفرد إلى «تبديد الخالفات».
وتعقد أبرز البلدان المتطورة والنامية الجمعة
وال��س��ب��ت قمة ف��ي ه��ام��ب��ورغ ،وت��ب��دو واح����دا ً من
االجتماعات الدولية التي تشهد خالفات حادة في
السنوات األخيرة.
وال تخفى الخالفات بين المستشارة األلمانية
والرئيس األميركي على صعيد قضايا االحترار
المناخي والتجارة والنفقات العسكرية.
والحقاً ،قالت ميركل في مؤتمر صحافي كانت
تعرض خالله برنامجها لالنتخابات التشريعية
في أيلول «تنتظرنا سلسلة من القضايا الشائكة».
وأش�����ارت خ��ص��وص �ا ً إل���ى «م��ك��اف��ح��ة التغيّر
المناخي» في وقت أعلنت واشنطن انسحابها من
اتفاق باريس ،إضافة إلى المجال التجاري حيث
تتبنى واشنطن خطابا ً حمائيا ً مهدّدة دوال ً مثل
ألمانيا بفرض رس��وم جمركية لكبح صادراتها
«المبالغ فيها».
وأضافت «نعلم بمواقف الحكومة األميركية ،وال
أتوقع أن تزول لمناسبة قمة ليومين في هامبورغ»،
متوقعة حصول «خالفات».
وح ّذرت من «المبالغة في توقع نتائج من القمة»،
مذكرة بأنّ «البيان الختامي الجتماعات مماثلة يجب
أن يحظى بموافقة باإلجماع».
وتوقعت «التوصل إلى نقاط تفاهم على األقل
بالنسبة إلى قضية مكافحة اإلرهاب» ،متداركة أنّ
«هناك خالفات كثيرة حول باقي الموضوعات».
وكانت ميركل قالت في مجلس النواب األسبوع
الماضي إنّ «الخالف مع ال��والي��ات المتحدة على
صعيد المناخ كبير ،ولن يكون مفيدا ً التكتم عليه.
وفي كل األحوال ،لن أفعل ذلك».
وفي هذه المناسبة ،وجهت انتقادات إلى ترامب
مح ّذرة من «سياسة البحث عن المصالح الوطنية
فقط» ،ورأت أنّ أيا ً من التحديات الدولية «ال يعرف
حدوداً ،لذلك فإنّ الذين يعتقدون أنهم قادرون على
تسوية مشاكل العالم من خالل الحمائية واالنعزالية،
يرتكبون خطأ ً فادحاً».

وأع���رب الرئيس األم��ي��رك��ي ع��ن استيائه إزاء
«نقص النفقات العسكرية األلمانية في إطار الحلف
األطلسي».
من جهة أخرى ،أكدت الحكومة األلمانية أنها «لن
تقبل بأيّ ظهور مفاجئ للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان للحديث أمام تجمع لمواطنيه أمام إحدى
القنصليات التابعة لبالده بألمانيا».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األلمانية،
أمس ،بالعاصمة برلين« :أسمع وأقرأ عن شائعات
عن احتمال ظهور الرئيس أردوغان في القنصليات
التركية في ألمانيا ،والتحدّث لمواطنيه من هناك،
ربما عبر الفيديو كونفراس».
وتابع قائالً« :بالنسبة للحكومة االتحادية ال
يمكنني سوى التأكيد مرة ثانية أنّ الظهور من هذا
النوع كان يستلزم تقديم طلب للحكومة األلمانية
بمهلة مسبقة بفترة زمنية كافية ،عن طريق مذ ّكرة
موجهة لوزارة الخارجية األلمانية».
ّ
وأكد أنّ «أيّ شيء آخر سيكون انتهاكا ً موجها ً
ض ّد الرغبة المعلنة من جانب الحكومة األلمانية».
إال أنّ المتحدث باسم السفارة التركية ببرلين
رفيق سوجوك أوغلو ص ّرح في حوار مع صحيفة
«راينيشه بوست» األلمانية بأنّ «ظهور الرئيس
التركي في قنصلية عامة تركية ال يحتاج لتصريح
من الحكومة االتحادية».

وم��ن المنتظر وص���ول ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي ،يوم
الجمعة المقبل إلى ألمانيا بصفته مشاركا ً في قمة
مجموعة العشرين « »G20يومي الجمعة والسبت
المقبلين.
كما أكدت حكومة ألمانيا أنّ «الملك السعودي،
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،لن يشارك في قمة
مجموعة العشرين في هامبورغ األلمانية من دون
توضيح األسباب».
وقال المتحدث باسم الحكومة األلمانية شتيفن
زايبرت «إنّ الحكومة السعودية أبلغت برلين بأنّ
الملك السعودي لن يشارك في االجتماع السنوي
لزعماء الدول العشرين الكبرى ،الذي سيجري في
هامبورغ ،يومي  7و 8تموز الحالي».
كما ذكرت وكالة األنباء األلمانية ،أمس ،نقالً عن
مصادر دبلوماسية سعودية أنّ «الملك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود لن يشارك في قمة مجموعة
العشرين بسبب األزم��ة السياسية ح��ول قطر».
وأض��اف��ت الوكالة «أنّ وزي��ر المالية السعودي،
محمد الجدعان ،سيشارك في أعمال القمة بدال ً من
الملك السعودي».
على صعيد آخ��ر ،ح��ذرت مصادر في الشرطة
األلمانية من «التخطيط لتنظيم مظاهرات حاشدة
في مدينة هامبورغ التي ستستضيف يومي  7و8
تموز الحالي فعاليات قمة الدول العشرين .»G20

وأكدت الشرطة «أنّ محتجين يعتزمون استغالل
قرار الحكومة األلمانية إجراء فعاليات قمة العشرين
في ثاني أكبر مدن البالد ،ومسقط رأس المستشارة
أنغيال ميركل ،لتنظيم تظاهرات هناك» ،مشدّدة
على أنّ «ذل��ك يهدّد بتكرار األح��داث التي شهدها
ميناء جنوة اإليطالي أثناء استضافته لقمة الثماني
الكبرى  G8في عام  ،2001حين تحولت مظاهرات
حاشدة بمشاركة  200ألف شخص إلى اشتباكات
عنيفة مع عناصر األمن ،مما أسفر عن مقتل الناشط
الشاب كارلوس جولياني».
وأع��رب ي��ان رينيكيه ،وه��و ضابط في جمعية
الشرطة الجنائية ،ع��ن استغرابه والعديد من
زمالئه من اختيار مدينة هامبورغ مكانا ً لعقد القمة،
متسائالً« :لماذا هامبورغ ،في حين كان باإلمكان
إجراء القمة في غابات بافاريا أو أرخبيل هليغوالند
على سبيل المثال؟».
ت��ت��وق��ع س��ل��ط��ات ه��ام��ب��ورغ «أن ي��ش��ارك في
المظاهرات المنتظرة نصف عدد محتجي جنوة»،
غير أنّ صحيفة «غارديان» أش��ارت إلى أنّ «هذه
األرقام قد تتضاعف بسبب مشاركة زعماء عالميين
بارزين ،بمن فيهم الرؤساء الروسي فالديمير بوتين
واألم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب والتركي رج��ب طيب
أردوغان ،في القمة».
بناء على ذل��ك ،ق��درت الصحيفة عدد النشطاء
الذين سوف يشاركون السبت المقبل في مسيرة «ال
أهالً بـ »G20بين  50ألفا ً و 100ألف شخص ،بينهم
أعضاء في منظمات مناهضة للفاشية ،ونصيرة
لحقوق المرأة ،فضالً عن نشطاء البيئة وأعضاء
الجالية الكردية الذين سوف يعربون عن غضبهم
إزاء قرارات ترامب وأردوغان ذات الصلة بالتغيير
المناخي وبالقضية الكردية».
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ه��ذه ال��م��س��ي��رة االحتجاجية
الضخمة ،سيجري في المدينة عدد من الحمالت
األص��غ��ر ،مثل «ه��ام��ب��ورغ ت��ط��رح موقفها» التي
تنظمها مؤسسات اجتماعية وثقافية في المدينة،
ع�لاوة على مظاهرة تحمل اسم «أه�لاً بالجحيم»
سيشارك فيها الخميس نحو  8آالف من أنصار
التيار الفوضوي واألحزاب اليسارية.
وذكر التقرير أنّ «أول أعمال الشغب في هامبورغ
قد سجلت ليلة األح��د ،حين اندلعت اشتباكات
بين الشرطة والمحتجين الذين نصبوا خيمهم
في إحدى حدائق المدينة» ،وتفيد وسائل اإلعالم
المحلية «بإصابة عدد من األشخاص وتوقيف أحد
النشطاء».

دعا �أمام البرلمان الفرن�سي �إلى رفع حالة الطوارئ ونهج جديد ب�إ�صالح الم�ؤ�س�سات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس،
إلى «نهج جديد تماماً» يقوم على تحول «عميق»
من خالل إصالح مؤسسات البالد «خالل عام» ،في
خطاب رسمي طويل ألقاه أمام البرلمان المجتمع
بمجلس ْيه في قصر فرساي.
َ
وقال ماكرون عارضا ً التوجهات الكبرى لواليته
الرئاسية على البرلمانيين «غالبا ً ما سلكنا حتى
اآلن طريقا ً خطأ ،فضلنا اآلل��ي��ات على النتائج،
التسوية على ال��م��ب��ادرة ،مجتمع العائدات على
مجتمع العدالة».
وتابع «إنني على قناعة راسخة بأنّ شعبنا ،من
خالل الخيارات التي اتخذها مؤخراً ،يطلب منا اتباع
نهج جديد تماماً».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «تحول حازم وعميق
يتباين مع سنوات الجمود وسنوات البلبلة» معتبرا ً
أنّ الفرنسيين عبروا في االنتخابات األخيرة عن
«رغبتهم في تناوب عميق».
كما ذكر الرئيس الفرنسي «أنّ البالد بحاجة إلى
جيش قوي س��واء من أجل الدفاع عن الفرنسيين
ومصالحهم أو لتهيئة الظروف المواتية للحوار مع
دول أخرى حول قضايا دولية» .وقال ماكرون بهذا
الصدد «سيشهد جيشنا خ�لال السنوات القريبة
تحديثا ً استراتيجيا ً وتكتيكياً».
واقترح «تغييراً» في المؤسسات وال سيما من
خالل خفض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
بنسبة الثلث وتعديل نظام االقتراع بإدخال «قدر
من النسبية» إليه حتى «تحظى جميع الحساسيات،
بتمثيل عادل».
وق��ال «إنّ برلمانا ً فيه عدد أقل من النواب غير
أنه يحظى بوسائل معززة هو برلمان يصبح العمل
فيه أكثر سهولة ،إنه برلمان يعمل بصورة أفضل»،
داعيا ً إلى «التحرك والفاعلية على جميع مستويات
السلطة».
وتمنى «إنجاز هذا اإلص�لاح للمؤسسات خالل

ع��ام ،مع ط��رح التدابير الجديدة في استفتاء إذا
اقتضت الحاجة».
وشدّد على «تقديره للبرلمان» ،واع��دا ً بـ«العودة
إليه كل سنة من أج��ل ع��رض حصيلة عمله» ،على
غرار الخطاب حول حال االتحاد الذي يلقيه الرئيس
األميركي سنويا ً أمام الكونغرس.
وقال ماكرون «إنه سيلجأ مباشرة إلى الناخبين من
خالل استفتاء إذا لم يص ّوت البرلمان على إصالحات
كبرى بسرعة كافية».
وفي خطاب عن سياساته ،كان منتظرا ً على نطاق
واس��ع أم��ام البرلمان بغرفتيه واتسم بالقوة في ما
يخص المبادئ العامة ،لكنه لم يتضمن إعالنات
محددة تذكر ،أكد الرئيس الجديد «أنه يريد إدخال قدر
من التمثيل النسبي على االنتخابات البرلمانية التي
ستجرى مستقبالً».
وق��ال للنواب «أري���د تنفيذ ك��ل تلك اإلص�لاح��ات

الجذرية التي تحتاجها مؤسساتنا بشدة خالل
عام ،ستطرح هذه اإلصالحات على البرلمان لكن إذا
اقتضت الضرورة سأطرحها على الناخبين من خالل
استفتاء».
وفي تطرقه إلى قضايا داخلية أخرى ،تعهّد ماكرون
«برفع حالة الطوارئ ،المعلنة بعد هجمات تشرين
الثاني  ،2015بحلول الخريف المقبل ،والتي تم
تمديدها ،أواسط كانون األول الماضي ،بسبب بقاء
التهديد اإلره��اب��ي في ال��ب�لاد» .وق��ال رئيس الدولة:
«سأعيد للفرنسيين حرياتهم عبر رفع حالة الطوارئ
في الخريف ،ألنّ هذه الحريات تعد أساسا ً للديمقراطية
القوية».
في سياق دول��ي ،أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون «استعداده للحوار مع رؤساء دوليين ،حتى
وإنّ اختلفت أهدافهم على الساحة العالمية» .وقال
ماكرون «علينا أن نعرف كيف نخوض الحوار مع

� 15شهيداً من الن�ساء والأطفال في غارة «التحالف» على منزل في المخا

الجي�ش اليمني واللجان ي�ستعيدان مواقع حدودية
ذكر مصدر يمني أنّ «التحالف السعودي نفذ غارة جوية على منزل مدنيين في منطقة ي َْخ ُتل
شمالي مديرية الم ََخا الساحلية غرب محافظة تعز ،وكانت حصيلة الضحايا  15شهيدا ً من
النساء واألطفال» ،ميدانيا ً «قتل  3عناصر من قوات هادي برصاص قناصة الجيش واللجان في
تلة الدفاع الجوي شمالي غرب المدينة جنوب اليمن».
وفي محافظة الجوف قتل وجرح العديد من قوات الرئيس المستقيل هادي فيما أُسر آخرون
منهم ،باإلضافة إلى اغتنام مدفع عيار  106وأسلحة خفيفه خالل عملية نوعية استهدفت مواقعهم
في منطقة الخليفين بمديرية الخب والشعف ،حيث أفاد مصدر عسكري «بمهاجمة الجيش
واللجان مواقع قوات هادي باألسلحة المدفعية والرشاشة ،تزامن ذلك مع قصف مدفعي متبادل
بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ،وقوات هادي المسنودة بالتحالف السعودي من
جهة أخرى في منطقة الوقز بمديرية المصلوب المجاورة شمال المحافظة الصحراوية الحدودية
مع السعودية شرق اليمن».
وإلى ما وراء الحدود اليمنية ،ذكر مصدر عسكري أنّ «الجيش واللجان قصفوا بالمدفعية
تجمعات الجنود السعوديين في موقع المعنق ،وهو ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم
بجيزان السعودية ،يأتي ذلك في ظل غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت مدينتي حرض
وميدي الحدوديتين بمحافظة حجة غرب اليمن».
كما «استعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع عدة في صحراء ميدي الحدودية مع
السعودية في معارك عنيفة مع الجيش السوداني وقوات الرئيس هادي خالل الساعات الماضية
في هجوم معاكس» ،بحسب المصدر نفسه.
وأف��اد مصدر عسكري «بمهاجمة الجيش واللجان الشعبية مواقع عدة كانت قوات هادي
والجيش السوداني تسيطران عليها شمال صحراء ميدي ،حيث قام الجيش خالل استعادته
السيطرة على تلك المواقع بقصف مدفعي استهدف تحصينات وتجمعات الجيش السوداني
وقوات هادي».
إلى ذلك استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا قيادة حرس
الحدود في قطاع الداير السعودي .وقال مصدر عسكري «إنّ القصف الصاروخي للجيش واللجان
حقق إصابات مباشرة في صفوف حرس الحدود السعودي».

كوالي�س
أكدت تقارير إعالمية
روسية خاصة أنّ
الفريق الروسي المولج
مهمة التحضير مع
فريق أميركي للقمة
التي يفترض أن تجمع
الرئيسين فالديمير
بوتين ودونالد ترامب
مز ّود بتعليمات واضحة
بالخطوط الرئيسية
للقضايا المطلوب
بحثها ،وفي طليعتها
العقوبات األميركية على
روسيا كتعبير عن نية
العدوان او التشارك،
ومن ضمنها ملف الغاز
الروسي الى االوروبي.
فالتفاهمات على الملفات
اإلقليمية العالقة صار
ورقة قوة روسية لن
يفتح باب الشراكة
فيها لألميركيين ال في
سورية وال في سواها،
إال إذا أثبتت أميركا
حسن نية التعامل بروح
الشراكة ال العداء ،وإال
ال حاجة روسية للتفاهم
على ملفات تمنح
واشنطن مخارج من
هزائمها وحتى ال حاجة
للقمة نفسها...

حول

ماكرون :لإعادة مفهوم �أوروبا �إلى �أ�صوله..
وعلى فرن�سا �أن تحاور دو ًال ال ت�شاركها قيمها
جميع األط��راف حتى وإن كانوا يسعون إلى تحقيق
أهداف غير أهدافنا ويدعون إلى قيم غير قيمنا» .وأشار
الرئيس الفرنسي إلى أنّ «خطواته على الساحة الدولية
سترمي إلى حماية مصالحنا وضمان أمننا».
وأض��اف« :أنّ على فرنسا أن تكون منفتحة دائما ً
للحوار والتفاوض والسالم».
وفي حديثه عن أوروبا ،اعتبر ماكرون أنّ «هياكلها
أصبحت رخوة ،بسبب تفشي مظاهر البيروقراطية
فيها والشكوك الناجمة عن هذا الواقع» .وقال الرئيس
الفرنسي« :أنا أؤمن بأوروبا إيمانا ً عميقاً ،لكنني ال أرى
أنّ هذه الشكوك ال أساس لها .واقتراحي لكم هو تحقيق
القفزة والخروج من هيمنة األجندات وجداول األعمال
ومستنقع اآلليات الفنية».
وأكد ماكرون أنّ العقد األخير كان «قاسيا ً بالنسبة
ألوروب��ا» ،مضيفاً« :تعامَلنا مع أزمات لكننا أضعنا
المسار» ،داعيا ً «القادة من الجيل الجديد إلعادة مفهوم
أوروبا إلى أصوله ،حيث ال ينحصر هذا المفهوم بسوق
مشتركة بل يرسم حدود مجال قيم معينة ويستند إلى
االعتراف بقيمة اإلنسان وأهمية العدالة االجتماعية».
وأم��ام البرلمانيين المجتمعين في قصر فرساي،
بعد أقل من شهرين من انتخابه رئيساً ،قال ماكرون:
«إنّ برلمانا ً أقل عددا ً لكنه معزز بأدواته هو برلمان أكثر
سالسة في األداء ،إنه برلمان أفضل عطاء» ،داعيا ً إلى
«إعطاء جميع مؤسسات الدولة قدرا ً أكبر من الحركة
والفعالية».
وبقيت بعض مقاعد مجلس النواب الـ 577ومجلس
الشيوخ الـ 348شاغرة أمس ،وال سيما مقاعد نواب
حزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي والنواب
الشيوعيين ،وقد قررت الكتلتان مقاطعة الجلسة.
وماكرون هو ثالث رئيس فرنسي يلقي خطابا ً أمام
البرلمانيين في قصر فرساي ،بعد خطاب رسمي
ألقاه فرنسوا هوالند بعد ثالثة أيام على اعتداءات 13
تشرين الثاني  ،2015وخطاب لنيكوال ساركوزي في
حزيران .2009
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العالم

بكين� :أميركا
أ�ضرت با�ستقرار
� ّ
بحر ال�صين
الجنوبي
قالت وزارة الدفاع الصينية
أم��س« ،إنّ الواليات المتحدة
ألحقت ضررا ً جسيماً ،بالسالم
واالس��ت��ق��رار ف��ي بحر الصين
الجنوبي» ،وذلك عندما أبحرت
سفينة حربية تابعة لها على
مقربة من جزيرة متنازع عليها
ف��ي م��ي��اه ت��ق��ول الصين إنها
«تخضع لسيادتها».
ون���ش���رت ال�������وزارة ب��ي��ان
ل��ه��ا ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،أم��س ،تقول فيه
«إن��ه��ا ت��ع��ارض ب��ق��وة دخ��ول
أيّ سفن حربية أميركية إلى
مناطق صينية».
وأض���اف���ت ال�������وزارة «أنّ
تحركات البحرية األميركية
تض ّر على نحو خطير باألجواء
السياسية المحيطة بتطور
ال��ع�لاق��ات ال��ع��س��ك��ري��ة بين
البلدين».
من جهته ،قال مسؤول في
وزارة ال��دف��اع األميركية «إنّ
المدمرة األميركية ،ستيثم،
ال��م��ز ّودة ب��ص��واري��خ موجهة
أب��ح��رت ف��ي ن��ط��اق  12ميالً
بحريا ً من جزيرة تريتون وهي
جزء من جزر باراسيل في بحر
الصين الجنوبي».
بدوره ،قال البيت األبيض:
«إنّ ال��ت��ه��دي��د ال����ذي تمثله
كوريا الشمالية كان موضوعا ً
رئيسيا ً في محادثات هاتفية
بين الرئيس األميركي دونالد
��ي ال��ص��ي��ن
ت���رام���ب وزع���ي��� َم� ْ
وال��ي��اب��ان إض��اف��ة إل��ى قضايا
تجارية».
وتحدث ترامب هاتفيا ً مع
ال��رئ��ي��س الصيني ش��ي جين
بينغ ورئيس الوزراء الياباني
شينزو آب��ي قبل اجتماعات
م��ت��وق��ع��ة م���ع زع��ي��م��ي أك��ب��ر
اق��ت��ص��ادي��ن ف��ي آس��ي��ا خ�لال
قمة مجموعة العشرين في
ألمانيا في وقت الحق األسبوع
الحالي.
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
ف��إنّ «ت��رام��ب أج��رى محادثة
هاتفية م��ع نظيره الصيني،
أول أم����س ،م���ن ق��ري��ت��ه في
ب��ري��دج��ووت��ر ب��ن��ي��وج��ي��رزي،
ح��ي��ث ي��م��ض��ي ع��ط��ل��ة نهاية
أسبوع طويلة ،وأك��دا خاللها
التزامهما بنزع السالح النووي
في شبه الجزيرة الكورية»،
مضيفا ً «ك�� ّرر الرئيس ترامب
إصراره على السعي لعالقات
اقتصادية متوازنة مع شركاء
أميركا التجاريين».
وذك����ر ت��ق��ري��ر ال��ت��ل��ف��زي��ون
الصيني أنّ «بينغ أبلغ ترامب
أنّ الصين ت��أم��ل أن تتعامل
ال��والي��ات المتحدة مع قضية
تايوان بالشكل المالئم وفقا ً
لمبدأ صين واحدة».

