
مصر: غضب من رفع رواتب المسؤولين 
تكريس تناقضات السيسي وتجاُهل الفقراء

تبرير انتهاكات إسرائيل مهمة جديدة للخارجية األميركيةمخيمات مسيرات العودة: محّج جديد للفلسطينيين على حدود غزة

يحدث اآلن
رواتب  زيادة  األقصى وعدم  الحّد  إلى  رواتبهم في مصر  زيادة  بفعل  المسؤولين  الغضب من  ازداد منسوب 
الموالين من  السيسي، بكسب مجموعة من  الفتاح  برئاسة عبد  النظام  لسياسة  المواطنين، في تكريس جديد 

دون التطلع للفقراء

23
سياسة

عبسي سميسم

تتعاطى أنظمة الدول الصديقة 
للنظام السوري مع الالجئني 

السوريني بنوع من العدائية وحجب 
أبسط الحقوق، والتي تصل لدى 

بعضها إلى حّد تحريض شعوبها 
على نبذ الالجئني وإهانتهم وإبراز 

الجوانب السلبية من وجودهم. 
ولعل أبرز الدول الصديقة للنظام 

والتي تتعاطى مع الالجئني 
السوريني وكأنها وكيل للنظام 

في التعاطي معهم هي الدولة 
اللبنانية، التي أصدرت املنظمات 
الدولية العديد من التقارير التي 
تثبت انتهاكها حقوق الالجئني 

السوريني، والتي كان آخرها تقرير 
ملنظمة »هيومن رايتس ووتش« يوم 
الخميس، حول انتهاكات السلطات 

اللبنانية لحقوق الالجئني اللبنانيني 
وإعادة نحو 500 الجئ بشكل 

قسري إلى سورية.
فعدا عن حرمان الالجئني 

السوريني من الحقوق التي تنّص 
عليها االتفاقيات الدولية، هناك نوع 
من التعسف في التعاطي الرسمي 

معهم في لبنان، يتجلى في أبرز 
أشكاله من خالل االمتناع عن 

منحهم إقامات في لبنان، إذ إن 74 
في املائة من أصل مليون الجئ 

سوري في لبنان من دون إقامات 
نظامية بحسب »هيومن رايتس 
ووتش«، األمر الذي يحرمهم من 

فرص عمل قانونية، كما يحرمهم 
من كل حقوقهم القانونية لدى 

الجهات الرسمية. واألمر األخطر أنه 
يحرم أطفالهم الدخول إلى املدارس 

بشكل نظامي، ويضاف إلى كل 
هذا استغالل موضوع الالجئني 
السوريني من قبل البلديات في 
موضوع االنتخابات، وتوظيف 

قضيتهم سياسيًا بشكل سلبي 
يزيد من التعاطي سلبيًا معهم. 
كما تم توثيق حاالت قامت بها 

بعض البلديات اللبنانية بحمالت 
تحريضية على الالجئني السوريني، 

ورفع شعارات مهينة بحقهم، 
باإلضافة الى توثيق حاالت تشغيل 

بعض البلديات لالجئني سوريني 
بأعمال سخرة، باإلضافة الى 

تمييزهم في موضوع العمالة عن 
العمال من الجنسيات األخرى.

وإن كان وضع الالجئني السوريني 
في لبنان هو األكثر سوءًا إال أن 

التعاطي معهم من قبل بعض 
الدول العربية التي ما زالت تتمتع 
بعالقات جيدة مع النظام، ال يقل 

سوءًا عن التعاطي معهم في 
لبنان إال أن عددهم القليل في تلك 
الدول يجعل من تأثير التحريض 
الحكومي عليه في الحدود الدنيا، 

ويحد من املشاكل االجتماعية 
التي من املمكن أن تستغل لتشويه 

سمعة الالجئني السوريني.

أصدقاء النظام 
استئناف الحملة على رجال شيخ  األزهرالسوري والالجئون

القاهرة ـ العربي الجديد

عــاد الهجوم على مؤسسة األزهـــر فــي مصر مــرة أخــرى، 
وهــذه  الطيب،  أحمد  شيخه  ملنصب  التعّرض  باستثناء 
املرة عبر بوابة الحديث عن إلغاء التعليم األزهري، بدمج 
املعاهد مع املدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، إثر 
أثارت  طــارق شوقي،  التربية  لوزير  تصريحات منسوبة 
ضّجة كبيرة داخــل مشيخة األزهــر. وعلى الرغم من نفي 
شوقي، وجود مثل هذا القرار، إال أن بعض املوالني للنظام 
شــــّددوا عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة. وبــــّرر بعض 
املــؤيــديــن لــلــفــكــرة هـــذه الــخــطــوة، فــي إطــــار مــا يعتبرونه 
أفكار  التي تحتوي على  األزهــريــة،  املناهج  من  »تخلصًا 

تؤدي إلى التطرف والعنف«.
في املقابل، رفضت جامعة األزهر الدعوات املطالبة بإلغاء 
التعليم األزهــري أو دمجه، معتبرة أن »املعاهد األزهرية 
العلماء  أسهمت بشكل أساسي في تعليم عــدد كبير من 
ــذيـــن أســـهـــمـــوا فـــي انـــتـــشـــار تــعــالــيــم اإلســــام  ــاة، الـ ــ ــــدعـ والـ
السمحة«. ووجد عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، 
صــاحــب مــشــروع قــانــون »تنظيم األزهــــر«، فــرصــة إلعــادة 

أن »مقترح  طرح موقفه، مؤكدًا في تصريحات صحافية 
دمــــج الــتــعــلــيــم األزهــــــري فـــي الـــعـــام، يـــؤكـــد صــحــة مــوقــفــه 
عندما طرح مشروع قانون تنظيم األزهــر، وهناك حاجة 
اآلن لطرحه داخــل مجلس الــنــواب«. وأضــاف أن »القانون 
إلــى مجلس  الــواجــبــة لتقديمه  استوفى كــل االشــتــراطــات 
ــل الــلــجــان الــنــوعــيــة تمهيدا  الـــنـــواب لــبــدء مــنــاقــشــتــه داخــ

لعرضه على اللجنة العامة«.
لكن أبو حامد لم يتحدث عن سبب عدم اإلقدام على تلك 
الــخــطــوة، وهــو مــا اعــتــبــره مــراقــبــون »خــطــوة ال يمكن أن 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مــن  بتعليمات  إال  تحدث 

شــخــصــيــًا وجـــهـــات ســـيـــاديـــة فـــي الــــدولــــة، مــثــلــمــا كــانــت 
األســاس بعدما كانت هناك  التعليمات بعدم طرحه من 
رغبة قوية في ذلك«. وأبو حامد يسعى منذ زمن لإلطاحة 
بالطيب من مقعد شيخ األزهــر، إثــر خافات شديدة مع 

السيسي.
وفي السياق، رأت مصادر مطلعة، في حديٍث مع »العربي 
الجديد«، أن »السيسي لم يغلق ملف اإلطاحة بالطيب من 
منصبه حتى اآلن، وما حدث فقط هو إغاق امللف بشكل 
مــؤقــت حينما حــدثــت األزمـــة الــعــام املــاضــي، ولــكــن هــذا ال 
يمنع فتحه ارتباطًا باألساس برؤية جهات ما في الدولة 

لناحية اختيار التوقيت املناسب«.
واعــتــبــرت املــصــادر أن »تــحــركــات الــطــيــب خــارجــيــًا خــال 
لـــدول عـــدة وخطابه  األشــهــر القليلة املــاضــيــة، وزيـــاراتـــه 
الــقــوي، كــانــت سببًا فــي إحــســاس السيسي وجــهــات في 
الدولة، بتعاظم نفوذ الطيب على حساب السيسي، وكأن 
شيخ األزهـــر خــرج مــن األزمـــة منتصرًا، وهــو مــا أغضب 
ــان الــنــظــام الـــحـــالـــي«. وتــابــعــت أن »هـــنـــاك مــحــاوالت  ــ أركـ
املقربني منه ومستشاريه،  الطيب من خال ضرب  لعزل 
لــهــم والــتــحــريــض عليهم شعبيًا،  عــبــر عــمــلــيــات تــشــويــه 

اإلخــوان  جماعة  وتحديدا  اإلســامــي  بالتيار  لعاقاتهم 
ــارت املـــصـــادر إلـــى أنـــه »لـــن يــكــون هناك  ــ املــســلــمــني«. وأشـ
الوفود  كــل  أن  األزهـــر، خصوصًا  مساس بشخص شيخ 
الرسمية التي تحضر إلى مصر تقريبًا، ال بد أن تذهب 
إلــــى مــشــيــخــة األزهــــــر، وتــلــتــقــي بــالــطــيــب، وبــالــتــالــي أي 
للعالم  لــلــغــايــة  سلبية  صـــورة  يعطي  بمنصبه  مــســاس 

أجمع، وليس الدول اإلسامية فقط«.
وقالت املصادر إنه »يوجد رغبة شديدة في إزاحة معاوني 
باعتباره  الــســام،  عبد  محمد  مستشاره  ومنهم  الطيب 
أحد مصادر قوة الشيخ، وغيره من املحيطني به«. ولفتت 
إلـــى أن »عــبــد الــســام وبــاقــي رجــــال الــطــيــب يــرســمــون له 
صـــورة خــارجــيــًا، فيصبح بعيدًا عــن مسألة اإلطــاحــة به، 
باتت  كلما  ودولــيــًا،  إقليميًا  كبيرة  مكانته  كــانــت  فكلما 

فرص اإلطاحة به أصعب«. 
لم يتمكن  إذا  األقــل  املــصــادر نفسها فإنه »على  وبحسب 
السيسي من اإلطاحة بالطيب، فإن السيناريو البديل هو 
أو  الطيب تمامًا،  به تمامًا، حتى يضعف  املحيطني  عــزل 
من خال تقليص دور األزهر باألساس، من خال تفكيك 

الكيانات واملؤسسات التابعة لألزهر«.

القاهرة ـ العربي الجديد

في  شعبية  غضب  عاصفة  تفّجرت 
املاضية،  القليلة  األيــام  مصر خــال 
النواب  مجلس  موافقة  خلفية  على 
عــلــى زيـــــادة رواتـــــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ورئيس مجلس الوزراء واملحافظني ونوابهم 
وأيــضــًا الــدبــلــومــاســيــني، فــي املــوازنــة العامة 
ووافــــق مجلس   .2019  -  2018 لــعــام  لــلــدولــة 
ــروع الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة  ــشــ ــــواب عـــلـــى مــ ــنـ ــ الـ
شريف إسماعيل، لتعديل القانون 100 لسنة 
1987 بشأن رواتــب نائب رئيس الجمهورية 
الــنــواب والــــوزراء ونوابهم.  ورئــيــس مجلس 
ــادة رواتــــب رئيسي  ونـــّص الــتــعــديــل عــلــى زيــ
مجلس الــنــواب والــــوزراء إلــى 42 ألــف جنيه 
لألجور،  األقــصــى  الحد  قيمة  دوالرًا(   2375(
وكذلك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
واملـــحـــافـــظـــني بــالــقــيــمــة ذاتــــهــــا. فــــي املـــقـــابـــل، 
الـــوزراء واملحافظون 90 في  نــواب  يتقاضى 
املــائــة مــن قيمة الــحــد األقــصــى لــألجــور. كما 
تقرر وفقًا ملشروع الحكومة الذي وافق عليه 
مجلس النواب، تحّول معاش الفئات السابقة 
إلى نحو 80 في املائة من قيمة الراتب، حسب 

مرتب كل منصب.

زيادة الرواتب
كما وافــق مجلس النواب على زيــادة رواتــب 
الــدبــلــومــاســيــني، وســـط تــأكــيــدات مــن رئيس 
مجلس النواب، علي عبد العال، بأنها »ليست 

زيــــادة بــل معالجة وضـــع خــاطــئ قــائــم، بعد 
إقرار قانون الخدمة املدنية«. وأكد عبد العال 
ــب الــدبــلــومــاســيــني املــصــريــني قليلة  أن »رواتــ
مقارنة بنظرائهم في كل دول العالم«، وذلك 

خال جلسة املوافقة على زيادة الرواتب.
لــزيــادة  الــنــواب  ومجلس  الحكومة  تحركات 
رواتــــب املــســؤولــني أثــــارت عــامــات استفهام 
شـــديـــدة، لــنــاحــيــة الــتــنــاقــض مــع تصريحات 
ــي أكــثــر  الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي فــ
مــن مــنــاســبــة، الــتــي أكـــد فيها أن »مــصــر تمر 
بــمــرحــلــة صــعــبــة لــلــغــايــة اقـــتـــصـــادّيـــًا، وعــلــى 

الجميع تحّمل تلك الفترة«.
الــســيــســي دائـــمـــًا، ردًا عــلــى مطالبات  ــرّدد  ــ ويـ

زيادة رواتب املوظفني في ظل ارتفاع األسعار 
بعد الغاء الشديد نتيجة تطبيق سياسات 
الــدولــي: »منني نجيب منني؟  النقد  صندوق 
الــلــي بــيــقــتــرح حــاجــة يــقــول نــجــيــب مــنــني؟«. 
ويرى مراقبون أن »النظام الحالي متناقض 
الكبيرة  الــزيــادات  تمامًا في خطابه، في ظل 
لــلــغــايــة فـــي رواتــــــب املـــســـؤولـــني فـــي حـــني ال 
الذين يتعّرضون ألوضاع  الفقراء  ينظر إلى 
السياسات االقتصادية  للغاية بفعل  صعبة 
ــيــــســــي نــفــســه  الــــصــــعــــبــــة، والــــــتــــــي أكــــــــد الــــســ
نفسه  »السيسي  أن  ويضيفون  صعوبتها«. 
يــطــالــب املــواطــنــني بــتــحــّمــل الــفــتــرة الصعبة 
الحالية، في حني ال يتوجه باألمر نفسه إلى 

املــســؤولــني وحــكــومــتــه الــتــي طــالــبــت بــزيــادة 
رواتب املسؤولني«.

التعديالت الوزارية
ودافـــعـــت مـــصـــادر بــرملــانــيــة قــريــبــة مـــن دوائـــر 
اتــخــاذ الـــقـــرار، عــن زيــــادة رواتــــب املــســؤولــني، 
ــذه خـــطـــوة صــحــيــحــة لــتــعــديــل  ــ مـــؤكـــدة أن »هـ
ــم قـــبـــل املــــوافــــقــــة عــلــى  ــائـ ــقـ ــع الـــســـيـــئ الـ الــــوضــ
»العربي  لـ املصادر  وكشفت  القانون«.  تعديل 
أن »الفكرة ليست في زيــادة رواتب  الجديد«، 
ــا، ولـــكـــن هـــنـــاك رغــبــة  ــهــ املـــســـؤولـــني بــحــد ذاتــ
أصــيــلــة فــي تــحــســني أوضــــاع املــســؤولــني، ألن 
هذه املناصب باتت غير جاذبة، وبالتالي فإن 
ي هذه 

ّ
عددًا كبيرًا من الشخصيات يرفض تول

املناصب لقلة املقابل املادي«.
ــه أثـــنـــاء »الـــتـــعـــديـــات الـــوزاريـــة  وأضـــافـــت أنــ
الــــتــــي حــــدثــــت فــــي عـــهـــد الـــســـيـــســـي، رفــضــت 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات تــرشــيــحــهــا ملــنــاصــب 
الـــرواتـــب، وخصوصًا  قــلــة  مــســؤولــة، بسبب 
الــجــامــعــة، وال يكون  أســاتــذة  مــن  أغلبهم  أن 
لألنشطة   

ً
مقابا املنصب  تولي  حــال  الراتب 

الــخــاصــة الـــتـــي ســيــحــرم مــنــهــا« املــرشــحــون 
»الخطوة جاءت  أن  املناصب. وتابعت  لهذه 
 فــي حسم هــذا املــلــف، مــن أجل 

ً
سريعة رغــبــة

املشاورات املقبلة لتغيير الحكومة أو تعديل 
واســع خال الفترة املقبلة«. وأشــارت إلى أن 
»هذا التعديل يعتبر محاولة جادة الختيار 
تمتلك  ال  ولكن  بالكفاءة  تتمتع  شخصيات 
األموال لتحمل أعباء الحياة في ظل توليها 

الــدولــة«. من جانبه،  قيادية في  أي مناصب 
ــال قــــيــــادي فــــي »الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  ــ قـ
الــتــي تــضــّم أحـــزابـــًا وشــخــصــيــات مــعــارضــة، 
إن »الـــنـــظـــام الــحــالــي يــقــدم الــعــطــايــا واملــنــح 
لــرجــالــه فــقــط، مــن دون االكـــتـــراث بــاألوضــاع 
املصري«. وأضاف  الشعب  لعموم  املأساوية 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  القيادي، 

»السيسي ال يــرى ســوى املــســؤولــني ورجــال 
الشرطة والجيش والقضاء والدبلوماسيني، 
نــظــام حكمه  فــي توطيد  أذرع  وهـــؤالء كلهم 
ــًا«. وتـــــابـــــع أن »زيــــــــادة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ داخــــلــــيــــًا وخــ
رواتـــــــب املـــســـؤولـــني والـــعـــامـــلـــني فــــي الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي، ال يــمــكــن فــصــلــهــا عـــن زيــــادة 
الـــرواتـــب واملــعــاشــات فــي الــجــيــش والــشــرطــة 

واملـــكـــافـــآت واملـــمـــيـــزات الـــخـــاصـــة، خــصــوصــًا 
بــزيــادات جديدة للجيش  أن هناك مطالبات 
والشرطة داخل مجلس النواب، ظهرت خال 
مناقشة زيــادة رواتــب املسؤولني«. وتساءل: 
ــاذا تــم تــمــريــر الــتــعــديــات الــجــديــدة بهذه  »ملــ
الـــســـرعـــة، فـــي حـــني أن الــحــكــومــة حــتــى اآلن 
لـــم تــتــخــذ خـــطـــوات جــــادة فـــي تــطــبــيــق الــحــد 

األدنى لألجور، على األقل اإلقدام على تنفيذ 
الحدين األدنى واألقصى معًا؟«.

الخطاب المزدوج
»العربي  وقال الباحث السياسي محمد عز، لـ
ــنـــاك خــطــابــًا مــــزدوجــــًا لــدى  الـــجـــديـــد«، إن »هـ
الــــنــــظــــام الــــحــــالــــي وعــــلــــى رأســــــــه الـــســـيـــســـي، 
الــشــعــب  إلــــــى  ــه  ــ بـ يـــتـــوجـــه  ــخـــطـــاب األول  ــالـ فـ
ــري، وهــــو تــصــديــر األزمـــــــات وضـــــرورة  املــــصــ
تحمل الصعاب واملرحلة الصعبة، مع إطاق 
وعـــود بتحسن األوضــــاع االقــتــصــاديــة خــال 
فعبارة  الثاني  الخطاب  أما  املقبلة.  السنوات 
عن أفعال من خال زيادة رواتب وأجور فئات 
الدولة، وهو ما يتنافى تمامًا مع  معينة في 

أحاديث الفقر وسوء األوضاع في الدولة«.
ــًا، مــــن خـــال  ــ ــحـ ــ الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي بـــــدا واضـ
املــنــاقــشــات داخــــل وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة في 
الــــقــــاهــــرة الــــكــــبــــرى، واملــــقــــاهــــي الــشــعــبــيــة فــي 
القاهرة. وقد جلس رجل خمسيني  محافظة 
ح حسابه على موقع التواصل 

ّ
بمفرده يتصف

االجتماعي »فيسبوك«، وأخذ يتمتم بعبارات 
مــرتــادي  بالقول ألحــد  وتــوّجــه  غير مفهومة. 
املقهى: »دي مصيبة سودة، الراجل )السيسي( 
مش حاسس بينا خالص، عمال يزّود الجيش 
وإحنا  بتوعه،  والــرجــالــة  والقضاة  والشرطة 

بيزود علينا أسعار السكر والزيت«.
وعــّبــر ســائــق تــاكــســي عــن حــالــة الــغــضــب فــور 
املسؤولني،  زيــادة رواتــب  علمه بالصدفة عن 
ــتـــابـــعـــًا »بـــشـــكـــل مــســتــمــر  وقــــــــال إنــــــه لـــيـــس مـ
األخبار«، مضيفًا أنه يعمل يوميًا وفي األغلب 
ال يتمكن من توفير النفقات املطلوبة ألسرته، 
وسط محاوالت إلقناع نفسه بأن اآلتي أفضل. 
الــراجــل  املــثــل: خلينا ورا  أنــه »بطبق  وكــشــف 

)السيسي( لحد ملا نشوف«.
أنــه فــور علمه برفع رواتــب املسؤولني  وتابع 
فـــرح فــي بــدايــة األمــــر، بــاعــتــبــار أن هـــذا األمــر 
املــوظــفــني في  فــي رواتــــب  زيــــادة  ستستتبعه 
إطــــار حــســن الــنــيــة، لــكــنــه أضــــاف »إحـــنـــا بس 
بــنــدفــع الـــفـــاتـــورة لــلــنــاس الــكــبــيــرة والــــــوزراء 

علشان يعرفوا يعيشوا وإحنا مش مهم«.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ة الفلسطينية أم سائد عيسى، 
ّ
جلست املسن

يوم الجمعة املاضي، على ساتر ترابي قريب 
املناطق  الفاصل بني  الــحــدودي  الشريط  من 
املحتلة  األراضـــي  غــزة وبــني  الشرقية ملدينة 
تـــجـــّمـــع أحـــفـــادهـــا حــولــهــا  ــد  ــ ــام 1948، وقـ ــ عـ
لـــتـــنـــاول طـــعـــام الــــغــــداء، بــعــد أن اســتــجــابــت 

الـ42 الصادر  يعكس تقرير »حقوق اإلنسان« 
جديدًا   

ً
فصا األميركية  الخارجية  وزارة  عن 

ــداف األمــــيــــركــــي لــلــفــلــســطــيــنــيــني  ــهــ ــتــ ــن االســ مــ
مــقــابــل تــرســيــخ االنـــحـــيـــاز الــكــامــل لــاحــتــال 
اإلســرائــيــلــي وانــتــهــاكــاتــه، وهـــو مــا اســتــدعــى 
ردود فــعــل فــلــســطــيــنــيــة مــنــتــقــدة فـــي مـــــوازاة 
»ستتوجه  أنــهــا  الفلسطينية  السلطة  إعـــان 
الحماية  للمطالبة بتوفير  املتحدة  األمــم  إلى 

للشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة«.
الــتــقــريــر األمــيــركــي الـــذي صـــدر يـــوم الجمعة، 
وتـــبـــني أنـــــه تـــوقـــف عــــن اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح 
»األراضي املحتلة« ووضع انتهاكات االحتال 
في خانة »املزاعم« على عكس تقارير سابقة، 
بــــدا واضـــحـــًا أن وظــيــفــتــه األســـاســـيـــة تمثلت 
فـــي تــوفــيــر األســـبـــاب الــتــخــفــيــفــيــة، إن لـــم يكن 

التبريرية، النتهاكات االحتال اإلسرائيلي.
ــادة يــقــســم الــتــقــريــر الــعــالــم إلـــى مــنــاطــق،  ــ وعـ
ــــدول  ــتـــنـــاول وبــــاالســــم الـ ــي كــــل واحـــــــدة يـ ــ وفـ
ــان الــتــقــريــر  املــعــنــيــة بـــالـــخـــروقـــات. وبـــذلـــك كــ
»إسرائيل  بعنوان  على فصل  يحتوي  عــادة 
ــي املــحــتــلــة« غــيــر أنـــه فــي هـــذه املــرة  ــ واألراضــ
ــوان »إســــرائــــيــــل  ــ ــنــ ــ ــل تــــحــــت عــ ــفــــصــ صـــــــدر الــ
ــزة«. وهـــو تصنيف  ــ والـــجـــوالن والــضــفــة وغــ
اإلدارة  ســيــاســة  يعكس  مــا  االحـــتـــال،  يلغي 
األمــيــركــيــة الــقــائــمــة عــلــى »شــطــب« كــل مــا له 
عاقة بحقوق الفلسطينيني، والذي يهندس 

إلصـــــــرارهـــــــم املــــتــــكــــرر بـــاصـــطـــحـــابـــهـــم إلــــى 
الجدة  الجلسة، أخذت  أثناء  العودة.  مسيرة 
الــســبــعــيــنــيــة تــتــحــدث ألحـــفـــادهـــا عـــن الــقــرى 
واملــدن املحتلة وهي تنظر إلى أقصى نقطة 
خالها  مــن  تلحظ  أن  املــجــردة  للعني  يمكن 
بــعــض الــقــرى الــقــريــبــة مــن الــقــطــاع، وكيفية 
على  مــدنــهــم  مــن  الفلسطينيني  آالف  نــــزوح 
يـــد الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة فـــي نــكــبــة عــام 
»العربي الجديد«، إن  1948. وتقول عيسى لـ
الــعــودة جــاءت بعد  فــي مسيرة  »مشاركتها 
أن ألّح أحفادها بشكل كبير، خال األسابيع 
ما  وبــعــد  فيها،  للمشاركة  املــاضــيــة،  الثاثة 
رأتــه من أحــداث شهدتها املناطق الحدودية 
ــــال لـــلـــمـــدنـــيـــني الـــذيـــن  ــتــ ــ واســـــتـــــهـــــداف االحــ
شـــاركـــوا فــيــهــا«. وتــؤكــد أن »هــــذه املــســيــرات 
الفلسطينيني في  مــن قبل  املــشــاركــة  وحــجــم 
ــقـــطـــاع أثـــبـــتـــا مـــــدى تــمــســكــهــم بــــاألراضــــي  الـ
الــتــي احتلتها إســرائــيــل قــبــل 7 عــقــود، على 
الرغم من كل ما قــام به االحــتــال من عــدوان 
الدائم  والتهديد  للحصار،  وفــرض  وحــروب 
ــا »حـــرصـــت،  ــهـ ــبــــنّي أنـ بــالــقــتــل واألســـــــــر«. وتــ
طيلة السنوات املاضية، على االحتفاظ بكل 
منذ  عائلتها  بها  احتفظت  التي  التفاصيل 
النكبة الفلسطينية، وتقوم بني فترة وأخرى 
بجمع أحفادها والحديث معهم عن األراضي 
العصابات  فعلت  ومـــاذا  والــهــجــرة،  املحتلة 

حلقاته،  فــريــدمــان  ديفيد  األمــيــركــي  السفير 
ــتــــني ثــــم االعــــتــــراف  عـــبـــر تــغــيــيــب حــــل الــــدولــ
بــالــقــدس املــحــتــلــة عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، على 
 14 في  إليها  األميركية  السفارة  نقل  يتم  أن 

مايو/أيار املقبل.
ــة الــتــي  ــرديــ ــذا فـــحـــســـب، بــــل إن الــــســ ــ لـــيـــس هــ
اعتمدها التقرير لذكر االنتهاكات اإلسرائيلية 
ــنـــازل، والــتــعــذيــب عــنــد االســتــجــواب،  )هــــدم املـ
ــقـــال املــتــعــســف  ــتـ والــتــوقــيــفــات الــكــيــفــيــة واالعـ
كلها  والتجمع(  التنقل  والقيود على حريات 
ــار تــقــديــمــهــا »كـــمـــزاعـــم« وردت  ــاءت فـــي إطــ جــ
على لسان »منظمات حقوق اإلنسان ووسائل 
إعـــام وأشــخــاص« نقلوا أخــبــارهــا. وكـــأن كل 

هذه الجهات مشكوك في إفاداتها. 
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية تأخذ عادة 
بشهادات منظمات حقوق اإلنسان، لكن ذلك ال 
ينطبق على الحالة اإلسرائيلية، خصوصًا أن 
إسرائيل »ردت« على هذه االدعاءات كما ردت 
بذلك  »أحــيــانــًا«.  الفلسطينية  السلطة  عليها 
التقرير تصنيف ممارسات االحتال  تجاهل 
ناهيك عن  االنتهاكات،  اإلسرائيلي في خانة 
ــراز واحــتــضــان  ــ إدانـــتـــهـــا. كــمــا حـــرص عــلــى إبـ
التفسير اإلسرائيلي الواهي لها والذي يدعي 
بأنها »حصلت من باب الــرد على التحريض 

الفلسطيني على العنف«.
فــعــل  ردود  ــيــــركــــي  األمــ املــــوقــــف  ــتــــدعــــى  واســ

أراضيهم«.  ترك  على  الصهيونية إلجبارهم 
ــيـــســـى أنــــهــــا »حــــــرصــــــت، خــــال  وتـــــوضـــــح عـ
الحدودية،  للمناطق  ألحفادها  اصطحابها 
على جلب مفاتيح املنازل التي ُهّجروا منها 
أهــم املدن  إليهم عن  قبل 70 عامًا، والحديث 

والقرى املحتلة عام 1948«.
أمــــا الـــغـــزي أبــــو صــــاح شـــلـــدان، فاصطحب 
الرابعة  اآلخــر زوجته وأبــنــاءه، للجمعة  هو 
ــي مـــســـيـــرات  ــ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــي، لـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
التمسك  أهمية  عن  والحديث معهم  العودة، 
باألراضي املحتلة عام 1948، بالرغم من كون 
أصوله وجذوره تعود إلى مدينة غزة. يقول 
»العربي الجديد« إنه »منذ الجمعة  شلدان لـ
العودة،  فيها مسيرات  انطلقت  التي  األولــى 
أحــــــرص عـــلـــى اصـــطـــحـــاب عــائــلــتــي لــتــنــاول 
املناطق  الغداء، والجلوس معهم قرب  طعام 
املحتلة  والقرى  املــدن  إلى  الحدودية والنظر 
عام 1948، كمظهر يؤكد تمسك الفلسطينيني 
جــمــيــعــًا بـــحـــقـــوقـــهـــم وأرضــــــهــــــم«. وبــحــســب 
املــواطــن الــغــزي، فــإن »هـــذه املــســيــرات أعــادت 
الفلسطينية  للقضية  واالعــتــبــار  االهــتــمــام 
الــتــفــاعــل الشعبي معها من  ــراء حــجــم  مــن جـ
ارتكبه  ومــا  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينيني  قبل 
ــهــــداف  ــتــ ــلـــيـــات قـــتـــل واســ ــن عـــمـ ــ االحـــــتـــــال مـ
للمدنيني حّرضت الرأي العام الدولي عليه«. 
ويــــرى أن »اســـتـــمـــرار هــــذه املـــســـيـــرات بشكل 

اعتبر  السياق،  وفي  منددة.  عدة  فلسطينية 
الفلسطيني  الرئيس  مستشار  شعث،  نبيل 
ــة، فــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــلـــشـــؤون الـ ــبـــاس لـ مـــحـــمـــود عـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن »مــوضــوع تخلي 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، فـــي تــقــريــرهــا  وزارة 
الشامل  التعبيري  االصــطــاح  عــن  الــســنــوي 
لـــألراضـــي املــحــتــلــة فـــي حــديــثــهــا عـــن الضفة 
إلى  الفتًا  االتــفــاقــات«،  لكل  مخالف  الغربية، 
أنــه »فــي كل مــرة تؤكد لنا الــواليــات املتحدة 
أن قـــرارنـــا بــرفــض اســتــمــرارهــا كــوســيــط في 
مــفــاوضــات الــســام كــان صحيحًا«. وأضــاف 
ــد( تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــيــــس األمـــيـــركـــي دونـ أن »)الــــرئــ
القضية  فـــي جـــوانـــب  كـــل شـــيء  قـــام بتغيير 
الفلسطينية، واعــتــرف بــذلــك وقـــال أنــا أزلــت 
وكذلك  املفاوضات  من طاولة  القدس  قضية 
قضية الــاجــئــني، وأكـــد أيــضــًا أنــه ال يعترف 
قانونية،  غير  اإلسرائيلية  املستوطنات  بأن 
بـــل بــــرر وجــــودهــــا، ورأى أن املــســألــة مــجــرد 

الضغط  زيــــادة  فــي  ومــكــثــف سيساهم  كبير 
ــه إلـــى  ــ ــعـ ــ ــلــــي ودفـ ــيــ ــرائــ عـــلـــى االحـــــتـــــال اإلســ
الفلسطيني جــزءًا من حقوقه  الشعب  إعطاء 
املسلوبة، عدا عن أهمية الحراك كونه ساهم 
في إعادة لفت األنظار للقضية الفلسطينية«.
وتشهد املناطق الحدودية تجمعًا أسبوعيًا 
لألسر والعائات الفلسطينية التي تصطحب 
الــشــرقــيــة، للمشاركة  املــنــاطــق  إلـــى  أبــنــاءهــا 
فــي مــســيــرات الــعــودة الــتــي انطلقت مــنــذ 30 
مـــــــارس/آذار املـــاضـــي. وتــتــجــّمــع هـــذه األســـر 
داخـــل الــخــيــام، فــاملــنــاطــق الــشــرقــيــة بالنسبة 
ــئـــني مــنــهــم أو حــتــى  ــقـــطـــاع الـــاجـ لـــســـكـــان الـ
بطبيعة  أبنائهم  لتعريف  مــكــان  املــواطــنــني، 
الــصــراع مــع االحــتــال، وبــالــحــقــوق الوطنية 
املــتــجــول  ويــاحــظ  الفلسطينية.  والــثــوابــت 
ــل مــخــيــمــات مــســيــرة الــــعــــودة املــنــتــشــرة  ــ داخـ
على طول الشريط الحدودي للقطاع، تجّمع 
الـــغـــزيـــني عـــلـــى شـــكـــل جـــمـــاعـــات كــالــعــائــات 
والــنــســاء والــشــبــاب واألطــفــال. وتنتشر هذه 
األســـر فــي املــســاحــات الــتــي حــددتــهــا الهيئة 
العليا ملسيرة العودة وكسر الحصار، والتي 
تبعد نحو 650 مترًا في أقصى حدودها عن 
الــحــدودي، بشكل يــوحــي ملــن ينظر  الشريط 
إلــى هــذه التجّمعات بــأن هــذه املناطق باتت 
مصدرًا رئيسيًا للتظاهر واملطالبة بالحقوق 

الوطنية الفلسطينية.

أن الــيــهــود يــبــنــون )فـــي أرضـــهـــم(، وبــالــتــالــي 
اســـتـــخـــدام  ــن  ــ عـ خـــارجـــيـــتـــه  وزارة  تـــوقـــفـــت 
مفهوم األراضي املحتلة، وتوقفت عن انتقاد 

االستيطان«.
ــــني ســــر الــلــجــنــة  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن  أمــ
عريقات،  صــائــب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
أمــــس الــســبــت، أن »الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
طـــلـــب مــــن مــمــثــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
األمـــم املــتــحــدة ريـــاض مــنــصــور، الــتــوجــه لدى 
األمــــن للمطالبة  الـــدولـــيـــة ومــجــلــس  املــنــظــمــة 
بــتــوفــيــر حــمــايــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بعد 
أحــــداث قــطــاع غـــزة األخـــيـــرة«، الــتــي استشهد 
فيها 38 فلسطينيًا منذ أواخــر شهر مارس/

آذار املــاضــي، بينهم أربــعــة أطــفــال بــرصــاص 
الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة خـــال مــســيــرات الــعــودة 
األســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا مــنــذ ثــاثــة 
أسابيع على الشريط الحدودي بني قطاع غزة 

وإسرائيل في إطار »مسيرة العودة الكبرى«.
وتــابــع عريقات »مــنــذ قــيــام إســرائــيــل ارتكبت 
قـــريـــة   500 ودمـــــــــرت  ومــــــجــــــزرة،  مـــذبـــحـــة   70
فلسطينية، واعتقل 800 ألف فلسطيني منهم 
6500 معتقل اليوم«. وقال عريقات إن »السلطة 
الفلسطينية عرضت بالفعل ثاث قضايا على 
املحكمة، منذ الشهر املاضي«، مضيفًا »نحن 

اآلن بصدد تفعيل هذه القضايا الثاث«. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

السيسي 
لم يتطلّع 

لحاجات 
الشعب 

)فايد الجزيري/
فرانس برس(

رفضت جامعة األزهر إلغاء 
التعليم األزهري أو دمجه مع 
المدارس التابعة لوزارة التربية

تطّرق التقرير 
بخجل إلى االنتهاكات 

اإلسرائيلية

تشهد المناطق 
الحدودية لغزة تجمعًا 

أسبوعيًا لألسر التي تعمل 
على تعريف أبنائها بطبيعة 

الصراع مع االحتالل

تجّمعات للعائالت على حدود غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

باستمرار  قرارًا  السبت،  أمس  المصري،  العسكري  العام  المدعي  أصدر 
حظر النشر في القضيتين المرتبطتين برئيس أركان الجيش المصري السابق 
مصر  في  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  وقال  عنان.  سامي  الفريق 
من  الصحف  لتحذير  الجديد  بقراره  أبلغه  العسكري  العام  المدعي  إن 
مغبة النشر في القضيتين، أو التحقيقات التي تجرى فيهما. واستثنى 
المجلس في تحذيراته الجديدة من قرار النشر في قضيتي عنان البيانات 

التي تصدر من المدعي العام العسكري.

المدعي العام العسكري يحذر

رأت مصادر داخل جامعة األزهر، تحدثت مع 
»العربي الجديد«، أن  شيخ األزهر أحمد الطيب 

)الصورة( »لن يتردد ثانية واحدة في تقديم 
استقالته من منصبه«. وقالت إنه حينما حدثت 
األزمة املتعلقة بمشروع قانون »تنظيم األزهر« 

الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، فإن »بعض 
الدول املانحة والتي تقدم مساعدات مادية لألزهر، 

كانت تتجهز التخاذ قرار بوقف أي دعم، مع 
إمكانية سحب طالبها«.

أشارت مصادر »العربي الجديد« إلى أن »وزير 
األوقاف مختار جمعة )الصورة( حاول التودد 

لشيخ األزهر بعدما انتصر في معركته مع أجهزة 
عبد الفتاح السيسي، لكن الطيب لم يغفر له وقوفه 

إلى جوار نظام السيسي حتى اآلن«. من جهة 
ثانية أشارت املصادر إلى أنه يوجد تعليمات من 

مشيخة األزهر لكل الكليات في الجامعة بعدم 
التطرق ألي قضايا خالفية وشائكة منعًا للتسبب 

في الهجوم على األزهر.

استقالة 
الطيب غير 
مستبعدة

محاولة 
تقرب فاشلة 

لجمعة
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  شرق
      غرب

ماكرون وعباس يبحثان
عملية السالم

بحث الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، أمـــس الــســبــت، فــي اتــصــال 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــع الــ ــ هـــاتـــفـــي مـ
إيمانويل ماكرون، آخر املستجدات 
وعلى  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي 
وذلــك  السياسية،  العملية  صعيد 
الواليات  إلــى  قبيل زيــارة ماكرون 
املتحدة غدًا اإلثنني. وذكرت وكالة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا« أن  ــ ــبـ ــ األنـ
»مــاكــرون أكــد لعباس أنــه سينقل 
املوقف الفلسطيني بوضوح خال 
لــقــائــه الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــــرامــــب، ويــســتــوضــح املــخــطــطــات 
بعملية  يتعلق  مــا  فــي  األمــيــركــيــة 

السام«.
)قنا(

اعتقال أربعة مسلّحين
في الجزائر

الــجــزائــريــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمس السبت، عن »تمكن قواتها من 
تــوقــيــف أربــعــة إرهــابــيــني مسلحني 
منفصلتني  أمــنــيــتــني  عمليتني  فــي 
شرقي الباد«. وذكــرت الــوزارة، في 
بــيــان لــهــا، أن »وحـــــدة مـــن الــجــيــش 
إرهــابــي بوالية  تمكنت من توقيف 
ــرقـــي الــــبــــاد واســـتـــرجـــاع  تــبــســة شـ
ــة مــخــازن  ــعـ رشـــــاش واكـــتـــشـــاف أربـ
ذخيرة مملوءة، كما تمكنت وحدة 
أخرى من الجيش من إلقاء القبض 
على ثاثة إرهابيني بوالية جيجل 
شرقي الباد، واسترجاع كمية من 

األسلحة والذخيرة«.
)قنا(

تونس تعيد فتح
قنصليتها في ليبيا

الــلــيــبــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ذكـــــرت 
أمس السبت، أن »تونس أعادت فتح 
لتكون  طــرابــلــس«،  فــي  قنصليتها 
ــك أحـــــــدث بـــعـــثـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــذلــ بــ
تعود إلى العاصمة. وأغلقت معظم 
ــفــــارات فــــي طـــرابـــلـــس أبـــوابـــهـــا  الــــســ
اشتباكات  انــــدالع  بــعــد   ،2014 عـــام 
عــنــيــفــة بــــني الـــفـــصـــائـــل املـــتـــنـــاحـــرة، 
لكن بعضها عاد للعمل عند تولي 
املتحدة  األمــم  مــن  حكومة مدعومة 

السلطة في عام 2016. 
 )رويترز(

المغرب يرّد على 
انتقادات هولندا بشأن 

حراك الريف
ناصر  املغربي  الخارجية  وزيــر  رّد 
بــوريــطــة )الـــصـــورة(، أمـــس السبت، 
عـــلـــى مـــاحـــظـــة نـــظـــيـــره الــهــولــنــدي 
ــه، يـــوم  ــ ــارتـ ــ ــــدى زيـ ــلــــوك، لـ ســتــيــف بــ
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــربــــاط،  الـــجـــمـــعـــة، إلـ
التعبير ومدى احترام  بشأن حرية 
اإلجـــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة، فــــي مــلــف 
الريف. وبعد  حــراك  اعتقال نشطاء 
أن وّجه بلوك انتقادات إلى الرباط، 
ــنـــي في  بـــشـــأن غــلــبــة الـــهـــاجـــس األمـ
حـــــــراك الـــــريـــــف، وجــــــر الــــعــــديــــد مــن 
قياداته إلى املحاكم، رّد بوريطة، في 
 »املــغــرب 

ّ
 إن

ً
نـــدوة صــحــافــيــة، قــائــا

التي  الــقــوانــني واملــؤســســات  يمتلك 
تــمــّكــنــه مـــن ضــمــان حــريــة التعبير 

والتظاهر لكل املواطنني«.
)العربي الجديد(

اليمن: مقتل لبناني يعمل
في الصليب األحمر

الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
ــر مـــقـــتـــل أحـــــــد مـــوظـــفـــيـــهـــا،  ــ ــمــ ــ األحــ
بــالــرصــاص،  لــحــود،  اللبناني حــنــا 
أمــــس الــســبــت، فـــي الــيــمــن. وأفــــادت 
كــــان  الـــــــــذي  »لــــــحــــــود  أن  ــنــــظــــمــــة  املــ
مـــســـؤواًل عــن شــــؤون املــســاجــني في 
األحــمــر،  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة 
كان في طريقه لزيارة أحد السجون 
عندما تعرضت سيارته إلطاق نار 
من مسلحني مجهولني«، في منطقة 
ذبـــاب فــي مــحــافــظــة تــعــز. وأضــافــت 
أنـــه »تـــوفـــي فـــي املــســتــشــفــى مــتــأثــرًا 
بجروحه، فيما لم يتعرض زماؤه 

الذين كانوا معه إلى أي أذى«. 
)فرانس برس(



أيمن  سورية،  في  الكيميائية  االنتهاكات  توثيق  مركز  مدير  يؤكد 
تثبت  أدلة  وجود  الجديد«،  »العربي  مع  حوار  في  الدغيم،  السيد 
إلى  مشيرًا  دوما،  مدينة  في  الكيميائي  استخدام  في  النظام  تورط 

أنه ال يمكن طمس كل اآلثار المتعلقة باالنتهاك الكيميائي

أمين العاصي

واجهة  إلــى  املحاصر  الدمشقي  الجنوب  قفز 
الحدث السوري مع بدء قوات النظام عمليات 
عــســكــريــة مـــن أجــــل إخـــضـــاع أحـــيـــاء ومــنــاطــق 
يــســيــطــر عــلــى جــانــب مــنــهــا تــنــظــيــم »داعـــــش« 
و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«، فــيــمــا تــســيــطــر فــصــائــل 
ُيحسم  أن  املتوقع  مــن  مناطق  على  املعارضة 
مصيرها خالل األيام القليلة املقبلة، فيما بدأت 
املدنيني  آالف  تهجير  عمليات  الــســبــت  أمـــس 
ــة  مــــن مــنــطــقــة الــقــلــمــون  ــعــــارضــ ومـــقـــاتـــلـــي املــ
الشرقي إلى الشمال، في وقت يستعد فيه ريف 
حمص الشمالي ملصير تدل الوقائع على أنه 
لن يكون بعيدًا عما جرى في مناطق عدة في 
ريــف دمــشــق أخــيــرًا أبــرزهــا الغوطة الشرقية. 
وواصلت قــوات النظام أمــس، قصفها ملناطق 

سيطرة تنظيم »داعش« جنوبي دمشق، وبات 
واضحًا أن الطرفني لم يتوصال بعد إلى اتفاق 
إلـــى خــــروج عــنــاصــر التنظيم  نــهــائــي يفضي 
إلى مناطق في البادية السورية حيث ال يزال 
التنظيم يحتفظ بمناطق سيطرة فيها. وقالت 
وكالة »سانا« التابعة للنظام إن قوات األخير 
ـــس الـــســـبـــت مــــا وصــفــتــهــا  ــهــــت صـــبـــاح أمــ وّجــ
»ضــربــات مــرّكــزة على مــقــار وأوكــــار تنظيم  بـــ
داعـــــــش«، ومـــســـتـــودعـــات األســـلـــحـــة وخــطــوط 
اإلمــداد في حي الحجر األسود جنوب دمشق 

و»كّبدتها خسائر كبيرة«، وفق الوكالة. 
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر املــــرصــــد الـ
الحربية  الطائرات  قبل  أن قصفًا من  اإلنسان 
ــاول مــنــاطــق فـــي مــخــيــم الــيــرمــوك ومــنــاطــق  طــ
أخـــرى فــي حــي الحجر األســــود، بالتزامن مع 
قصف من قبل قوات النظام بالقذائف املدفعية 
والصاروخية وصواريخ يعتقد أنها من نوع 
مخيم  أحـــيـــاء  فـــي  مــنــاطــق  عــلــى  أرض-أرض، 
الــيــرمــوك والــقــدم والتضامن والــقــدم والحجر 

األسود. 
ــاد الــنــاشــط اإلعـــالمـــي أيـــهـــم الــعــمــر،  ــ كـــذلـــك، أفـ
ت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن قـــوات الــنــظــام شن لـــ

املعارضة  فصائل  مــواقــع  على  هجومًا  أمـــس 
السورية على أطراف بلدة يلدا جنوب دمشق، 
منطقة  فــي  املجاهدين  جامع  على  وسيطرت 
األربع مفارق الفاصلة بني بلدتي يلدا وحجيرة 
ــار إلـــى مقتل قــيــادي  الــخــاضــعــة لــلــنــظــام. وأشــ
بارز في فصيل »جيش اإلسالم« أثناء تصديه 
ــه لـــم يــتــم الــتــوصــل  ــقـــوات الـــنـــظـــام، مـــؤكـــدًا أنــ لـ

إلــى أي اتــفــاق حتى صــبــاح أمــس السبت بني 
»داعــــش« والــنــظــام بــشــأن إخـــراج التنظيم من 
مناطق سيطرته، إذ طالب التنظيم بالخروج 
اآلمن نحو البادية السورية من دون التعرض 
لــلــقــصــف مـــن قــبــل الــتــحــالــف الــــدولــــي. وكــانــت 
وسائل إعالم تابعة للنظام زعمت الجمعة أن 
االتفاق جاء بعد استسالم تنظيم »داعش« في 
حــي الــحــجــر األســــود لــلــشــروط الــتــي وضعها 
العسكرية  العمليات  أن  إلــى  مشيرة  الــنــظــام، 
ســــوف تــتــواصــل إلــــى حـــني الــتــأكــد مـــن الــتــزام 
»االتـــفـــاق«، بحسب  »الــفــصــائــل اإلرهـــابـــيـــة« بــــ

التلفزيون السوري التابع للنظام. 
األكبر  الــجــزء  »داعـــش« على  ويسيطر تنظيم 
أبـــرز مخيمات الالجئني  الــيــرمــوك،  مــن مخيم 
الــفــلــســطــيــنــيــني إلــــى ســـوريـــة، والـــــذي ُيــوصــف 
»عـــاصـــمـــة الــــشــــتــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، فــيــمــا  بــــ
تسيطر »جبهة النصرة« على جانب من هذا 
املخيم املحاصر منذ ســنــوات، والــذي تعرض 
لعمليات قصف أدت إلى مقتل وإصابة املئات 
وتــشــريــد أغــلــب ســكــانــه. وتشير تــقــديــرات إلى 
 في املخيم سوى ثالثة آالف مدني، 

َ
أنه لم يبق

مــن بــني قــرابــة املــلــيــون، ربــعــهــم مــن الــالجــئــني 
الفلسطينيني، والبقية مواطنون من مختلف 

املحافظات السورية. 
ويــســيــطــر عــنــاصــر »داعــــــش« عــلــى كــامــل حي 
الــحــجــر األســــود املــالصــق للمخيم مــن الجهة 
الــجــنــوبــيــة، والــــذي بــقــي فــيــه نــحــو ثــالثــة آالف 
مدني مــن نحو نصف مليون كــانــوا يقطنون 
ــزاء من  ــ ــام 2011، كــمــا يسيطر عــلــى أجـ فــيــه عـ

التضامن والقدم. فيما تسيطر فصائل  حيي 
املــعــارضــة عــلــى مــنــاطــق يــلــدا وبــبــيــال وعقربا 
وبــيــت ســحــم الــتــي تــخــضــع التـــفـــاق هــدنــة مع 
النظام ماٍض  النظام منذ سنوات عــدة، ولكن 
في إخضاع هذه املناطق، ويستخدم الحصار 
وسيلة لدفع فصائل املعارضة للموافقة على 
تسويات تهجير، شبيهة بما جرى في العديد 
مــن املناطق فــي ريــف دمــشــق. وتشير مصادر 
يتبعون  عــنــصــر  نــحــو 1500  أن  إلــــى  مــطــلــعــة 
تنظيم »داعش« ينتشرون في أحياء العاصمة 
دمــشــق الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا ُيـــقـــّدر عـــدد عناصر 
»جبهة النصرة« بنحو 250 عنصرًا موجودين 
ــيـــرمـــوك، من  ــل مــخــيــم الـ ــ فـــي جــيــب ضــيــق داخـ
املتوقع نقلهم إلى مناطق الجبهة في محافظة 

إدلب شمال غربي سورية.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، خـــرقـــت قـــــوات الـــنـــظـــام فجر 
أمــس السبت، اتفاق وقــف إطــالق النار املؤقت 
إذ قصفت  الشمالي،  في مناطق ريــف حمص 
ــا أدى إلــــى ســقــوط  ــاك، مـ ــنـ مــنــاطــق ســكــنــيــة هـ
 عـــن محاولتها 

ً
ضــحــايــا مـــن املــدنــيــني، فــضــال

وأكد  املعارضة.  مع  التماس  نقاط  في  التقّدم 

ناشطون إعالميون مقتل ما ال يقل عن خمسة 
مدنيني أمس، في قرية غرناطة بريف حمص 
الــشــمــالــي، بقصف قــــوات الــنــظــام الــــذي طــاول 
مناطق تلبيسة، وجوالك، وغرناطة، واملحطة، 
وعز الدين، مشيرين إلى أن محور قرية سليم 
في ريف حمص الشمالي شهد اشتباكاٍت بني 

مقاتلي فصائل املعارضة، وقوات النظام.
وكانت »هيئة التفاوض« عن مناطق املعارضة 
ــام مع  ــ فـــي ريــــف حـــمـــص، قـــد تــوصــلــت مــنــذ أيـ
ضباٍط من قاعدة حميميم الروسية، إلى اتفاق 
وقـــف إطــــالق نــــار، لــحــني مــوعــد اجــتــمــاع آخــر 
بني الطرفني، من املقرر أن يجري اليوم األحد 
قرب معبر بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص 
الشمالي لحسم مصير هذا الريف إضافة إلى 
مناطق في ريف حماة الجنوبي تسيطر عليها 

املعارضة منذ سنوات. 
على صعيد آخــر، بــدأت صباح أمــس عمليات 
املعارضة  تهجير اآلالف من مدنيي ومقاتلي 
الــقــلــمــون الــشــرقــي، شــمــال شرقي  مـــن منطقة 
العاصمة دمشق، إلى الشمال السوري. وذكرت 
»العربي الجديد« أنه كان من  مصادر محلية لـ
املــقــرر خـــروج 25 حافلة أمــس تنقل مهجرين 
الرحيبة وجــيــرود، ومقاتلني من  من مدينتي 
فــصــيــل »جـــيـــش تــحــريــر الــــشــــام«. وأوضـــحـــت 
املصادر أن وجهة الفصائل إلى شمال شرقي 
حلب حيث منطقة »درع الفرات«، مشيرة إلى 
أن فصيل »قوات أحمد العبدو« ستكون وجهة 
مقاتليه إلى منطقة عفرين، علمًا أن املنطقتني 

خاضعتان للنفوذ التركي املباشر.

ــو مـــركـــز تــوثــيــق االنــتــهــاكــات  ــا هـ ■ مـ
ــار؟ ومـــــــا هـــــي آلــــيــــة عـــمـــلـــه،  ــتــــصــ ــاخــ بــ
والــجــهــات الــتــي يــتــواصــل مــعــهــا؟ وهــل 

لتقاريره اعتماد من جهات دولية؟
 مــركــز تــوثــيــق االنــتــهــاكــات الــكــيــمــيــائــيــة في 
»نــفــس  لـــ تـــابـــع  مــكــتــب   )CVDCS( ــة  ــوريــ ســ
غير  منظمة  وهــي   )Same Justice( الــعــدالــة« 
حكومية ال تهدف إلى الربح يقع مقرها في 
بروكسل ، تسعى إلى تعزيز مفاهيم العدالة 
ــنـــة، بــغــض الــنــظــر عن  واملــــســــاواة فـــي املـــواطـ
ونشاطها  تأسيسها  بــعــد  الــعــرق.  أو  الــديــن 
منذ عام 2012، تم تسجيلها رسميًا كمنظمة 
»جمعية غير ربحية« )وهو تصنيف رسمي 

بموجب القانون البلجيكي( في عام 2015.
يقوم مركز توثيق االنتهاكات الكيميائية في 
واالنتهاكات  الــحــوادث  كــل  بتوثيق  ســوريــة 
)بقايا  األدلــة  الكيميائية في سورية، وجمع 
ذخائر، أتربة، دم، بول، شعر، نبات...( املتعلقة 
بــهــذه االنــتــهــاكــات، بــالــتــواصــل مـــع الـــكـــوادر 
الــطــبــيــة وِفـــــرق الـــدفـــاع املـــدنـــي واإلعــالمــيــني 
واملـــصـــابـــني وشـــهـــود الــعــيــان واملــــراصــــد في 
الداخل السوري. ومن ثم نقوم بالتواصل مع 
بعثة تقّصي الحقائق )FFM( التابعة ملنظمة 
تــزويــدهــا  ليتم  الكيميائية،  األســلــحــة  حــظــر 
بــهــذه املــعــلــومــات رســمــيــًا، ولــتــســلــيــم األدلــــة 
بعة. وفي 

ّ
وفق األصول القانونية الدولية املت

وقــت الحـــق، يتم اســتــدعــاء املعنيني بحادثة 
إلى  الحقائق  ِقبل بعثة تقصي  االنتهاك من 
ــة مــــجــــاورة لـــســـوريـــة، عـــن طـــريـــق املــركــز  ــ دولـ
طـــبـــعـــًا، لــيــتــم الــتــحــقــيــق مــعــهــم بــخــصــوص 
االنتهاك. بعد انتهاء فريق تقصي الحقائق 
مــن الــتــحــقــيــق وجــمــع األدلـــــة، يــقــوم بــإصــدار 
ــم املــتــحــدة،  تــقــريــره ورفـــعـــه إلـــى مــنــظــمــة األمــ
الــدولــي،  إلــى مجلس األمـــن  لترفعه بــدورهــا 
وقد ورد اسم املركز في معظم تقارير منظمة 
عـــام 2013  مــنــذ  الكيميائية،  األســلــحــة  حــظــر 

وحتى 2018.

■ ما هو دور املركز في موضوع التحقيق بموضوع 
الكيميائي في دوما؟

قــام املركز فــور سماعه بحادثة االنتهاك في 
دومــــا، بــالــتــواصــل مــع مــنــدوبــنــا فــي الغوطة 
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النظام يدّك جنوب دمشق... ويستكمل تهجير أهالي القلمون الشرقي

هــنــاك أدلــــة مـــتـــوفـــرة، وأتــحــفــظ عــلــى ذكــرهــا 
لــدواٍع أمنّية. تم تسليم العينات عبر جهات 
عـــدة مــعــروفــة مــن قبلنا، وأتــحــفــظ عــلــى ذكــر 
اسمها أيــضــًا لــلــضــرورة األمــنــيــة، إلــى فريق 
مــع  بــالــتــنــســيــق   )FFM( الـــحـــقـــائـــق  تــقــصــي 

مركزنا طبعًا.

■ ما هي معوقات دخــول لجنة التحقيق إلى دوما 
برأيكم؟

لم تكن تسمح بدخول  أن روسيا  كلنا يعلم 
باألسلحة  املختصة  الــدولــيــة  التفتيش  فــرق 
إلـــى مــواقــع االنــتــهــاك فــي دومـــا،  الكيميائية 
قبل االنتهاء من تنفيذ اتفاقية تهجير أهالي 
ــا، حــتــى تــصــيــر املـــديـــنـــة تــحــت ســيــطــرة  ــ دومــ
الـــنـــظـــام والــــــــروس، لــيــتــســنــى لــهــم بــعــد ذلــك 
ــار الــجــريــمــة، كــمــا يــظــنــون، وحسب  مــســح آثــ

للتأكد من صحة الخبر، ولدى تأكيده قمنا 
بــالــتــواصــل مــع املــراكــز الطبية الــتــي تــم نقل 
من  الغوطة،  في  إليها  والضحايا  املصابني 
أجـــل تــوثــيــق زمـــن وتـــاريـــخ ومــكــان الــحــادثــة 
وعدد املصابني وحالتهم السريرية والعالج 
الوفيات. وقمنا  وعــدد وأسماء  لهم،  املعطى 
بتأمني األدلة لتسليمها إلى فريق التفتيش 
الــدولــي الـــذي كــان مــن املفترض دخــولــه منذ 
أيام، ولكن جرى تأخيره. وفي الوقت الحالي، 
ــقـــوم بـــالـــتـــواصـــل مــــع املــعــنــيــني بــالــحــادثــة  نـ
والذين توجهوا إلى الشمال السوري، إلعداد 
بشهاداتهم  سيدلون  الذين  بالشهود  قائمة 
ــدر املركز  أمـــام فــريــق تقصي الــحــقــائــق. وأصـ
ــاك،  ــهــ ــتــ ــار لــــهــــذا االنــ ــكــ ــنــ ــتــ بــــيــــان إدانـــــــــة واســ
املتعلقة بهذا  الــهــامــة  األخــبــار  ونــشــر معظم 
التوثيق  ملركز  وكــان  موقعنا،  عبر  االنتهاك 
الــــدور الــكــبــيــر والــفــعــال إلطــــالع الــعــالــم على 
ــــالم املــرئــيــة  ــذه الــجــريــمــة عــبــر وســـائـــل اإلعـ هـ

واملسموعة.

■ هل لديكم تواصل مع لجنة التحقيق، وما طبيعته، 
وإن كان ال يوجد فما السبب؟

هناك تواصل دائم، وعلى مدار اللحظة، بيننا 

وبــني فــريــق تقّصي الــحــقــائــق. وكــمــا أسلفت 
املتعلقة  املــعــلــومــات  كــل  ســابــقــًا، بعد توثيق 
بـــأي انــتــهــاك كــيــمــيــائــي فـــي ســـوريـــة، وجــمــع 
وتسليمها  بإرسالها  نقوم  املــتــوفــرة،  األدلـــة 
إلـــى فــريــق تــقــصــي الــحــقــائــق الــتــابــع ملنظمة 
حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، وفـــق األصـــول 
بعة، ومن ثم نقوم بإعداد أسماء الشهود 

ّ
املت

)أطــــــبــــــاء، مـــســـعـــفـــني، مــــصــــابــــني، إعـــالمـــيـــني، 
شهود عيان...( لنقّدمها إلى الفريق ومن ثم 
املركز  مع  بالتنسيق  للتحقيق  استدعاؤهم 

وبإشرافه.

■ هل من أدلة لدى املعارضة أو املركز تثبت تورط 
هذه  طبيعة  ومــا  الكيميائي؟  اســتــخــدام  فــي  النظام 

األدلة إن وجدت؟
إن كــان الــســؤال متعلقا بــحــادثــة دومـــا، نعم 

ــــول الــفــريــق أيـــضـــًا تم  اعـــتـــقـــادهـــم. وعـــنـــد دخـ
إطـــالق الــنــار عليه مــن قــبــل الــنــظــام الــســوري 
طبعًا، بحكم أن املنطقة تحت سيطرته، ظنًا 
منه أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عمل اللجنة، 
وهو ما ال تعتمد عليه اللجنة بشكل رئيسي 

في تحقيقاتها.

■ هل يمكن مسح آثار جريمة الكيميائي من أمام 
لجنة التحقيق في حال السماح بدخولها؟

اكتسبتها من  الــتــي  بــرأيــي وحــســب خبرتي 
في سورية،  التي حصلت  االنتهاكات  خــالل 
ومن خالل اطالعي على طرق التحقيق التي 
يـــقـــوم بــهــا فـــريـــق تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق، وعــلــى 
طمس  أبـــدًا  يمكن  ال  فيها،  وجديته  مهنيته 
كـــل اآلثـــــار املــتــعــلــقــة بــاالنــتــهــاك الــكــيــمــيــائــي، 
ذلك ألن إثبات االنتهاك من عدمه ال يتوقف 

فقط على اآلثــار املتبقية على األرض، وإنما 
هناك عينات تم تسليمها إلى فريق تقصي 
مس من قبل النظام أو روسيا، 

ُ
الحقائق لم ت

باإلضافة إلى الشهود الذين أدلوا وما زالوا 
يدلون بشهاداتهم أيضًا.

ر دخول اللجنة أو ظهور انحيازها، 
ّ
■ في حال تعث

هل لدى املركز خطط بديلة للتعامل في ملف حادثة 
الكيميائي األخيرة؟

إلى  التحقيق  لجنة  دخـــول  ر 
ّ
تعث املمكن  مــن 

ســوريــة، كــمــا حــصــل فــي دومــــا، وكــمــا حصل 
ــــي ريـــف  ــــدة ســـابـــقـــًا فــــي الـــغـــوطـــة وفـ ــرات عـ ــ مــ
حــمــاة، لكن ذلــك لــن يقف عــثــرة أمـــام متابعة 
الــتــحــقــيــق، فــكــمــا نــعــلــم كـــل الــــحــــوادث الــتــي 
ــكــبــت فــي ســوريــة مــنــذ عـــام 2014 وحتى 

ُ
ارت

دخــــول  دون  مــــن  فـــيـــهـــا  الــتــحــقــيــق  تــــم  اآلن، 
لــجــان الــتــحــقــيــق إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري، وتــم 
إصدار العديد من التقارير من منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية ومن األمم املتحدة ومن 
مجلس األمن بناء على تلك التحقيقات )التي 
تمت مــن دون الــدخــول إلــى ســوريــة(. أمــا في 
التحقيق  فريق  انحياز  بإمكانية  يتعلق  ما 
لجهة دون أخرى، فال أظن أن ذلك قائم، وذلك 
اطالعي على عملهم ومنهجيتهم  من خــالل 
فــيــه، ومـــن خـــالل االطـــــالع عــلــى كـــل الــتــقــاريــر 
الصادرة واملرفوعة إلى منظمة األمم املتحدة.

■ هل قمتم بلقاء بعض الخارجني من دوما الذين 
تعرضوا للكيميائي؟ وهل يمكن أخذ عينات منهم؟ 

وهل يمكن اعتماد هذه العينات كأدلة؟
الذين  العديد من األشخاص  لقاء  نعم جرى 
خرجوا من دوما، والذين لهم عالقة بحادثة 
االنتهاك الكيميائي، وكان بحوزتهم عينات، 
وتم تسليم هذه العينات، كما أسلفت سابقًا، 
ــذه الــعــيــنــات  ــ ــدًا قـــبـــول هـ ــ ــن الــطــبــيــعــي جـ ــ ومـ

واالعتماد عليها في التحقيقات القائمة.

■ وفق توثيق مركزكم، كم عدد املرات التي استخدم 
ــواد  ــا هــي املـ فــيــهــا الــنــظــام الــســاح الــكــيــمــيــائــي؟ ومـ
ــثــورة؟ وكــم عدد  الــتــي استخدمت خــال ســنــوات ال

الضحايا التقديري؟
عدد املرات التي استخدم فيها النظام السالح 
الكيميائي: 261 مرة. املواد التي استخدمها 
الكلور، فيما  السارين وغــاز  النظام هي غاز 
استخدم تنظيم »داعـــش« غــاز الــخــردل على 
مدينة مارع عام 2015. أما عدد الوفيات فهي 

3598 حالة وفاة، واإلصابات 14643 إصابة.

تقرير

تقرير

الحدث

خرق النظام وقف
إطالق النار في ريف 

حمص الشمالي

أيمن السيد 
الدغيم

توجد أدلة على تورط النظام 
باستخدام الكيميائي في دوما

ال يمكن طمس كل اآلثار 
المتعلقة باالنتهاك الكيميائي

تم تسليم عينات إلى فريق 
تقصي الحقائق لم تُمس من 

قبل النظام أو روسيا

¶ حاصل على الباكالوريوس 

في الهندسة المدنية من 
جامعة حلب سنة 1996

¶ عين أخيرًا كمدير لمركز 

توثيق األسلحة الكيميائية 
في سورية

¶ عمل منذ بداية الثورة 

السورية كمسؤول تنسيق 
وارتباط في المركز 

¶ تولى التنسيق والمتابعة 

بين فريق التحقيق الدولي 
)منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية( وجرحى 
الهجوم الكيميائي الذي 

شنه )داعش( على مدينة 
مارع في 2015

¶ نسق بين منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية وشهود 
هجوم الكيميائي على خان 

شيخون في 2017/4/4

سيرة

أجراهامقابلة
مجد أمين

تصاعد الدخان بعد قصف للنظام على اليرموك )رامي السيد/فرانس برس(

جولة ثانية من صراع 
الحوثيين وطارق صالح

ترهيب روسي لمفتشي 
الكيميائي

عدن ـ العربي الجديد

مــع اســتــمــرار املـــعـــارك املــيــدانــيــة فــي الــســاحــل الــغــربــي ملــحــافــظــة تــعــز الــيــمــنــيــة، تبدو 
املواجهة إلى حد كبير كمرحلة ثانية من الصراع الذي حسمته جماعة »أنصار الله« 
)الحوثيني(، في صنعاء سريعًا مطلع ديسمبر/كانون األول، وهذه املرة املعركة مع 
الناجني من رجال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذين تمّكنوا من الفرار إلى 

مناطق خاضعة للتحالف بقيادة لسعودية
 والحكومة الشرعية ليعودوا لخوض معركة ال تقل أهمية، كونها ستحدد مدى قدرة 
املوالني لطارق صالح على تحقيق تحّول في مسار املعارك امليدانية من عدمه. وأكدت 
الجماعة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الحوثيني وأخــرى محلية  مصادر يمنية قريبة من 
وخالل األيام القليلة املاضية، حشدت مزيدًا من قواتها نحو الساحل الغربي، وركزت 
جهودها على املعركة مع القوات املوالية لطارق صالح، في سبيل منع أي تقّدم لها 
وإلحاق أكبر قدٍر ممكن من الخسائر في صفوفها، بما من شأنه أن يؤثر على نفسيات 
مؤيديه، سواء ممن باتوا في مناطق خاضعة للشرعية ويجاهرون بدعمه، أو ممن 
الجماعة  يــؤيــدون  أو  الصمت  ويلتزمون  للحوثيني  مناطق خاضعة  فــي  يــزالــون  ال 
من  بما صاحبها  املاضية،  األيــام  معارك  وأظــهــرت  والتنكيل.  االعتقال  تهديد  تحت 
املؤيدين لطارق صالح،  الحوثيني وأنصار حزب »املؤتمر«  تغطية إعالمية من قبل 
عد امتدادًا ملعركة ديسمبر 

ُ
أن املواجهة التي بدأت رحاها في الساحل الغربي لتعز، ت

املاضي إلى حد كبير، سواء لجهة كونها بني حليفي االنقالب اللذين انفض تحالفهما 
تل خاللها علي عبدالله صالح في وقٍت قياسي، أو لجهة أن الطرفني 

ُ
بصورة دامية ق

ال يزاالن يعيشان تلك األحداث بمسمياتها املختلفة. وسعى الحوثيون الستحضار 
الساحل  له في  املوالني  للتقليل من تحركات  قــوات طــارق صالح في صنعاء  هزيمة 
الغربي، في املقابل، عمد أنصار صالح للتأكيد أن املعركة بني الطرفني استؤنفت للتو، 

وأن انتصار الحوثيني السريع في صنعاء، لم يكن نهاية املواجهة.
ويقاتل طارق صالح بقوات تشير غالبية املصادر إلى أن قوامها ثالثة آالف جندي 
»قوات الحرس الجمهوري«، التي كانت  وضابط، أغلبهم من منتسبي ما كان ُيعرف بـ
األكبر  لعلي عبدالله صالح ونجله  واملــوالــيــة  اليمني  الجيش  مــكــّونــات  بــني  األقـــوى 
رت أثناء املعارك مع الحوثيني، بل إن العديد من ضباطها وقادتها ال 

ّ
أحمد، لكنها تبخ

تلوا في املعارك إلى جانب مسلحي الجماعة، 
ُ
يزالون في صفوف الحوثيني وآخرين ق

 عن قسم ثالث انضم للشرعية. وتكتسب املعركة أهميتها من وجود عدد كبير 
ً
فضال

من أنصار صالح وقيادات حزب »املؤتمر الشعبي« وأفراد القوات التي كانت موالية 
لــه، فــي مناطق الحوثيني، وهــم دخــلــوا فــي مرحلة تطبيع مــع الجماعة بعد أحــداث 
ديسمبر املاضي، وبعض هؤالء إما بات يعمل في إطار سلطة الحوثيني كأمر واقع أو 
تحت تهديد االعتقال واملالحقة، ولكن موقفهم يمكن أن يتغير مع التحرك العسكري 
بــات الشخصية األهـــم بالنسبة لتيار كبير من  الـــذي  لــقــوات يقودها طـــارق صــالــح، 
األنصار واملوالني للرئيس الراحل. كل ذلك يدفع الحوثيني إلى محاولة إلحاق هزيمة 

بصالح في املعركة الدائرة حاليًا.

موسكو ـ العربي الجديد

بعد أسبوع على وصول فريق الخبراء التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية إلى 
سورية، سمح النظام السوري وروسيا له، أمس السبت، بالوصول إلى موقع الهجوم 
الكيميائي في مدينة دوما، غير أن موسكو أرفقت دخول الفريق بكالم ترهيبي بدا 
بالتأخر  واتهامه  نزيهًا«،  »تحقيقًا  تنتظر  أنها  إعالنها  عليه، عبر  للتأثير  محاولة 
عن التوّجه إلى املكان، على الرغم من أنها ونظام األســد لم يسمحا للخبراء سابقًا 
ــــوازاة تــواصــل ضــخ تــقــاريــر تشكك فــي حــصــول هجوم  بــالــوصــول إلـــى املـــكـــان، فــي مـ
الــدولــي يجتمعون في مزرعة  كيميائي. في غضون ذلــك، كــان أعضاء مجلس األمــن 
آمــال كبيرة  مــن دون  الــســوري،  امللف  االنقسامات حــول  السويد ملحاولة تخطي  فــي 
بتحقيق تقّدم في هذا السياق. وأعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أن فريقًا من 
املفتشني »زار أحد املواقع في دوما لجمع عينات من أجل تحليلها«، ضمن تحقيقهم. 
فيها  وتــدرس خطوات مستقبلية، بما  الوضع  تقيم  أنها »ســوف  املنظمة  وأضــافــت 
زيــارة محتملة أخــرى لــدومــا«.  وقالت املنظمة إن العينات التي جمعتها سوف يتم 
بناء على  الفريق ســوف يعد تقريرًا  أن  لها، موضحة  تابعة  تحليلها في مختبرات 

 عن معلومات ومواد أخرى جمعها«. 
ً
النتائج »فضال

مــن جهتها، حــرصــت املتحدثة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا على أن 
»الخبراء  أن  لــه. وادعــت موسكو  انتقادات واسعة  يتزامن دخــول فريق املحققني مع 
انطلقوا إلى هذا املكان بعد 11 يومًا من تلقي األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة 
إلــى هــنــاك«، وهــو مــا وصفته  بــإرســال مفتشني  الكيميائية طلبًا رسميًا مــن دمشق 
الوزارة الروسية بالتأخير غير املقبول، على الرغم من أن النظام وموسكو لم يسمحا 
سابقًا لفريق الخبراء بالوصول إلى هناك. وتابع بيان الخارجية: »ننتظر من خبراء 
املنظمة قدرًا أكبر من النزاهة في التحري عن كل مالبسات حادثة دوما وتقديم تقرير 
موضوعي في أقرب وقت«، علمًا أن »منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة 
كانتا تكتفيان حتى اآلن بتحقيقات تجرى عن بعد، وبناء على معطيات مقدمة من 

أعداء السلطات السورية«.
في موازاة ذلك، أعربت زاخاروفا عما قالت إنه »قلق« موسكو الشديد »إزاء محاوالت 
الكيميائي  بالهجوم  املتصلة  األماكن  عــدد  تقليص  الكيميائي  حظر  منظمة  خبراء 
البيان،  الــذي يكمن وراءه، بحسب  األمــر  املفترض ودائــرة األشخاص املستجوبني«، 
الــجــديــدة باستخدام  الــضــوء على املسرحية االســتــفــزازيــة  الــرغــبــة فــي تسليط  »عـــدم 
املواد الكيميائية السامة، التي تم اتخاذها ذريعة لتوجيه ضربة صاروخية من قبل 
ثالث دول غربية دائمة العضوية في مجلس األمــن الــدولــي«. في هذه األثناء، كانت 
وزارة الدفاع األميركية تقول إن الضربات التي وجهتها الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا إلى النظام السوري أخيرًا قللت قدرة النظام على إنتاج األسلحة الكيميائية، 
»نيويورك  صحيفة  ونقلت  تطويرها.  مواصلة  أو  استخدامها  عن  توقفه  لن  لكنها 
يــزال يحتفظ بمخزون من  النظام ال  إن  البنتاغون قولهم  تايمز« عن مسؤولني في 

.
ً
األسلحة الكيميائية، وإن الضربات األخيرة لن توقفه عن استخدامها مستقبال

فــي غــضــون ذلـــك، كـــان أعــضــاء مجلس األمـــن الـــدولـــي الـــــ15 واألمــــني الــعــام أنطونيو 
غــوتــيــريــس يــعــقــدون اجتماعهم غــيــر الــرســمــي لــهــذا الــعــام فــي بــاكــاكــرا عــلــى الــطــرف 
الجنوبي للسويد، في مسعى لتخطي االنقسامات العميقة بشأن الحرب في سورية، 
من دون تعليق آمال كبيرة عليه، خصوصًا بعدما أكدت السفيرة األميركية لدى األمم 
في طريق مسدود« حول  يزالون  »ال  الدبلوماسيني  أن  أمــس،  نيكي هيلي،  املتحدة، 
القضية السورية.   ويتوقع أن ينضم إلى املجتمعني في السويد املوفد الدولي إلى 
سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم األحد، آتيًا من طهران التي أكد منها أن »الضربة 
الثالثية على النظام لن تؤثر في العملية السياسية في سورية«، معتبرًا أن الوقت قد 

حان كي يبدي النظام السوري مزيدًا من التعاون مع األمم املتحدة.

في موازاة بدء تهجير 
اآلالف من منطقة 

القلمون الشرقي أمس، 
صّعد النظام من حملته 

على جنوب دمشق، 
مستهدفًا مخيم 

اليرموك وحي الحجر 
األسود

الدغيم: 3598 
حالة وفاة بسبب 

الكيميائي 
)العربي الجديد(

البيضاء  الخوذ  منظمة  مدير  أكد 
السبت،  أمس  الصالح،  رائد  السورية، 
األسلحة  حظر  منظمة  أبلغوا  أنّهم 
ضحايا  دفـــن  بــمــكــان  الكيميائية 
في  وأضــاف  دومــا.  في  الهجوم  
المنظمة  أّن  »تويتر«  على  نشره  بيان 
ــوري  ــس ــنــظــام ال ــام ال ــي »تــخــشــى ق
والعبث  الضحايا  جثث  بنقل  وروسيا 
في األدلة وإخفائها«. وكان النظام 
دومــا  مدينة  قصف  قــد  الــســوري 
من  السابع  في  الكيميائي  بالسالح 
إبريل/ نيسان الحالي ما أدى إلى مقتل 

وإصابة العشرات.

مخاوف لدى 
الخوذ البيضاء

األحد 22  إبريل/ نيسان   2018 م  6  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1329  السنة الرابعة
Sunday 22 April 2018

األحد 22  إبريل/ نيسان   2018 م  6  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1329  السنة الرابعة
Sunday 22 April 2018

  شرق
      غرب
روحاني يتوّعد أميركا

إذا انسحبت من االتفاق 
النووي

ــــس اإليــــــــرانــــــــي حــســن  ــيـ ــ ــرئـ ــ أعـــــلـــــن الـ
روحــانــي )الـــصـــورة(، أمـــس السبت، 
الــذريــة مستعدة  الطاقة  »منظمة   

ّ
أن

بــردود فعل متوقعة وغير متوقعة، 
ــــاق  ــفـ ــ االتـ واشــــنــــطــــن  ــــت  ــغـ ــ ألـ مـــــا  إذا 
الـــنـــووي«. وأضـــاف فــي خــطــاب نقله 
الـــرســـمـــي أن »مــنــظــمــة  الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الذرية لدينا مستعدة تمامًا  الطاقة 
بــتــصــرفــات يــتــوقــعــونــهــا وأخـــــرى ال 
ــارة إلـــى قـــرار  ــ يــتــوقــعــونــهــا«، فـــي إشـ
مــحــتــمــل يــمــكــن أن يــتــخــذه الــرئــيــس 
ــرامــــب، الــشــهــر  ــد تــ ــالــ ــيـــركـــي دونــ األمـ
املقبل، بانسحاب أميركا من االتفاق 

بني إيران وست قوى عاملية.
)رويترز(

إيران: نائب إصالحي
ينتقد الحرس الثوري

ــد الـــــنـــــائـــــب اإلصــــــــالحــــــــي فـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
اإليـــــرانـــــي مـــحـــمـــود صــــادقــــي، أمـــس 
لتوقيفه  ــثـــوري  الـ الـــحـــرس  الــســبــت، 
ــــني عــن  ــعـ ــ ــدافـ ــ بــــعــــض الــــنــــاشــــطــــني املـ
البيئة وعدم السماح لهم باالتصال 
بمحاميهم أو بأفراد أسرهم. ووّجه 
رئيس  إلى  صادقي رسالة مفتوحة 
االســتــخــبــارات فــي الــحــرس الــثــوري 
حــســني طـــائـــب، نــشــرهــا عــلــى مــوقــع 
»تـــلـــغـــرام«، مــتــهــمــًا الـــحـــرس الــثــوري 
»االنتهاك املتكرر للحقوق الدينية  بـ
والقانونية للمتهمني خالل مختلف 

مراحل التوقيف واالستجواب«.
)فرانس برس(

ترامب ال يتوقع 
انقالب محاميه عليه

ــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد  أبــــــدى الـــرئـ
ــقــــالب  ــدم »انــ ــعــ تـــــرامـــــب، اعــــتــــقــــاده بــ
مــحــامــيــه الــشــخــصــي مــايــكــل كوهني 
ــه، فــــي حــــني تـــحـــقـــق الــحــكــومــة  ــيـ ــلـ عـ
فـــي الــتــعــامــالت الــتــجــاريــة لــأخــيــر. 
ويــتــهــم تــرامــب صحيفة »نــيــويــورك 
 باملضي قــدمــًا في 

ً
تــايــمــز« ومــراســال

بي  وعالقته  كوهني  مايكل  »تدمير 
على أمــل أن ينقلب«، في إشــارة إلى 
احتمال تعاونه مع الحكومة مقابل 
ترامب  قــال  وفــي تغريدة  تسهيالت. 
»آسف، ال أعتقد أن مايكل يفعل ذلك 

رغم االضطهاد واإلعالم املخادع«. 
)أسوشييتد برس(

صعوبات تعتري
تسمية بومبيو وزيرًا 

للخارجية

ــايـــك بــومــبــيــو )الــــصــــورة(  يــــواجــــه مـ
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ ــاره الـ ــ ــتـ ــ الــــــذي اخـ
دونالد ترامب ليشغل منصب وزير 
الخارجية صعوبة في الحصول على 
الــشــيــوخ،  مــوافــقــة لجنة فــي مجلس 
الديمقراطيني  جميع  رفــض  أن  بعد 
هذا التعيني، لكنه مع ذلك قد يحصل 
عـــلـــى املـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة األســـبـــوع 
ــان الـــســـيـــنـــاتـــور كــريــس  ــ ــ املـــقـــبـــل. وكـ
كــونــز آخـــر الــديــمــقــراطــيــني فــي لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ 
الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا مــوقــفــهــم املــــعــــارض. 
ومـــع خــــروج الــجــمــهــوري بـــول رانـــد 
عــن الــتــضــامــن الــحــزبــي وانــضــمــامــه 
إلـــى مــوقــف الــديــمــقــراطــيــني، يتوقع 
أن تــعــلــن الــلــجــنــة مــوقــفــهــا الــرافــض 
ــادر، رغــم  ــ لــبــومــبــيــو، فـــي تــصــويــت نـ
ضــغــوط كــبــيــرة مــن الــبــيــت األبــيــض 

لتعزيز فرصه.
)فرانس برس(

أرمينيا: اعتقال 
70 معارضًا

كــشــفــت الــســلــطــات األرمــيــنــيــة، أمــس 
أكثر من  اعتقال  »جــرى  أنــه  السبت، 
شخصان  ضمنهم  مــن  شخصًا،   70
يــشــتــبــه فــــي تــصــنــيــعــهــمــا الــقــنــابــل، 
ــيـــرة  ــبـ ــات كـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مــــــع دخــــــــــول احـ
ضـــد الــحــكــومــة الــجــديــدة أســبــوعــهــا 
الـــثـــانـــي«. وأغـــلـــق آالف املــتــظــاهــريــن 
الـــشـــوارع فــي يــريــفــان خـــالل مسيرة 
ــل اســتــقــالــة  تـــهـــدف لــلــضــغــط مـــن أجــ

رئيس الوزراء سيرج سركيسيان.
)أسوشييتد برس(

تبدو المعركة مع طارق صالح استكماًال لمواجهة صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(



مع استمرار غياب خليفة حفتر عن الساحة الليبية، تتصاعد األسئلة عما 
بعده، وعن الشخصية التي يمكن أن تخلفه، مع بروز أسماء عدة، 
لكن يبقى أمام من سيخلفه صعوبات عديدة، تبدأ من االنقسامات 

القائمة، وال تنتهي بالتدّخل الخارجي في الشأن الليبي

67
سياسة

نجال حفتر
الــبــارزيــن لحفتر، صــدام  االبــنــن  صعد نجم 
ــد، مـــنـــذ انـــطـــاقـــة »عـــمـــلـــيـــة الـــكـــرامـــة«  ــ ــالـ ــ وخـ
كــــان حــفــتــر يسعى  إذ  عــــام 2014،  مــنــتــصــف 
به.  املحيط  العسكري  املشهد  فــي  إلبــرازهــمــا 
الــذي يحمل رتبة رائـــد، يتولى مهمة  صــدام 
قـــيـــادة الــكــتــيــبــة 106 الــتــابــعــة لــــوالــــده، وهــو 
مــكــلــف بــمــهــام مــاحــقــة خــصــوم حــفــتــر، ومــن 
ــذه الــكــتــيــبــة اكــتــســاح مــقــرات  ــرز نـــشـــاط هــ ــ أبـ
املاضي  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  عسكرية 
والــتــي أعــلــن مــن داخــلــهــا النقيب فــرج قعيم، 
وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق والقيادي 
االنــقــاب  مــا يشبه  قـــوات حفتر،  املنشق عــن 
الــعــســكــري. أمـــا خــالــد، فــحــضــوره العسكري 
ــــي اتـــهـــامـــات  ــه بــــــرز فـ ــمــ غـــيـــر الفــــــت لـــكـــن اســ
ــــدوالرات  ُوجــهــت لحفتر بــتــحــويــل مــايــن الـ
الحقًا  وتبّن  بأبنائه،  خاصة  حسابات  إلــى 
لــشــراء أسلحة،  تــلــك األمــــوال  أن حفتر حـــّول 
مــع شركة  قــام نجله خالد بتوقيع عقد  كما 
»غراس روتس« بقيمة 120 ألف دوالر بهدف 

الترويج لوالده في األوساط األميركية.
لكن حظ اإلثنن في خافة والدهما ضئيلة، 
فصدام غير مرحب به من الكثير من األوساط 
الــقــبــلــيــة الــتــي قــــام بـــاالعـــتـــداء عــلــى أفـــرادهـــا 
واعـــتـــقـــالـــهـــم، كــمــا أن اإلثـــنـــن مــعــًا ال خــبــرة 
عــســكــريــة كــبــيــرة لــهــمــا مــقــارنــة بشخصيات 
عسكرية بارزة في معسكر والدهما يحملون 

شارات عسكرية وخبرات كبيرة.

عبد الرزاق الناظوري
كان اسم عبد الرزاق الناظوري األبرز إعاميًا 
منذ مــرض حفتر، وتـــرددت أنــبــاء فــي اآلونــة 
االخيرة عن عزم عقيلة صالح تكليفه بخافة 
الــذي يتولى حاليًا مهمة قيادة  حفتر، وهو 
قــــوات حــفــتــر حـــول درنــــة وفـــي بــنــغــازي. بــرز 
الناظوري كرجل عسكري قاد كتيبة مسلحة 
ــة بحكم  ــاحــ فـــي بـــنـــغـــازي ســاهــمــت فـــي اإلطــ
مــعــمــر الــقــذافــي عـــام 2011، قــبــل أن يــتــوارى 
عــن األنــظــار لسنن، ويــعــود نجمه للصعود 
الــكــرامــة«  إلــى »عملية  إثــر انضمامه  مــجــددًا 

الــتــي يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع الــتــســلــطــي، أديـــا 
اختفاء  مقابل  ســريــع،  بشكل  نجمه  لصعود 
ذكر أحد غيره في محيطه، بمن فيهم املقربون 
منه. مزيج من التحالفات القبلية والعسكرية 
والــســيــاســيــة الــتــي شــّكــلــت مــجــمــوعــة حفتر، 
تـــوّحـــدت فــي الــبــدايــة تــحــت شــعــار »مكافحة 
ر، 

ّ
اإلرهــاب«، لكن ذلك الشعار سريعًا ما تبخ

لــيــظــهــر بــشــكــل جــلــي أن الـــرجـــل الــطــامــح في 
رغبات  بــن  التوفيق  مــن  يتمّكن  لــم  السلطة 
ــواء داخــلــيــًا على  ــ األطــــــراف الـــتـــي دعــمــتــه، سـ
تقاطع  بسبب  خارجيًا  أو  القبائل،  مستوى 
وتــعــارض الــدول الداعمة لــه. ولــم يكن خافيًا 
أن األوضــــــاع الــتــي يــعــيــشــهــا مــعــســكــر حفتر 
ى 

ّ
تخل سنة  من  أكثر  فمنذ  الفوضى،  تعّمها 

عـــن بــعــض حــلــفــائــه الــقــبــلــيــن بــســبــب رفــضــه 
الحكم،  فــي  لــه  كشركاء  العسكرين  ألبنائهم 
ــــى مــنــغــص يــقــض  لـــتـــتـــحـــّول تـــلـــك الـــقـــبـــائـــل إلـ
مــضــجــعــه، بـــالـــتـــوازي مـــع تــبــاعــد بــيــنــه وبــن 
ل الوجهة السياسية 

ّ
مجلس النواب الذي مث

لـــحـــراكـــه الــعــســكــري فـــي الـــســـنـــوات املــاضــيــة، 
فرئيس املجلس عقيلة صالح بما له من ثقل 
قبلي هو اآلخر بدا أنه لم يعد على وفاق معه، 
من دون أن تتجلى أسباب هذا الخاف أيضًا.

ــزال حفتر بنظر  يـ ال  الـــدولـــي،  الصعيد  عــلــى 
الــدول، هو املعرقل األول لاتفاق  الكثير من 
الــســيــاســي الـــــذي أجــمــعــت األســــــرة الــدولــيــة 
االنقسام  على ضــرورة تطبيقه إلنهاء حالة 
ــــر ســلــبــًا عــلــى مــواقــف 

ّ
فــي الـــبـــاد، وهـــو مــا أث

داعميه سواء العرب أو األجانب، فما يجري 
فـــي كــوالــيــس الـــقـــاهـــرة وأبـــوظـــبـــي وبـــاريـــس 
وموسكو ال يتم في العلن، ما يشير إلى عدم 
وثــــوق تــلــك الــــدول بــشــكــل كــبــيــر فــي نــجــاحــه، 
وبـــالـــتـــالـــي فــرهــانــهــا عــلــيــه بــــدا ورطـــــة أكــثــر 
مــنــه مــكــســبــًا بــعــد أربـــعـــة أعــــــوام مـــن الــقــتــال 
والـــحـــروب فــي أكــثــر مــن اتــجــاه. أمـــام حاليًا، 
فتبدو الجهود قائمة دوليًا ومحليًا للبحث 
لـــم تــتــكــشــف بشكل  عـــن بـــديـــل لــحــفــتــر، وإن 
رسمي جهود هذه املساعي، إال أنه تبرز على 
الساحة الليبية شخصيات عسكرية عديدة، 

قد تكون إحداها البديل له، أبرزها:

G G

آمــرًا لوحدة  الناظوري  كــان  انطاقتها.  عند 
املــرج،  عسكرية بالقرب من قاعدة حفتر في 
إلـــى أن أعــلــن مجلس الــنــواب فــي أولـــى أيــام 
انــعــقــاده فــي طــبــرق فــي أغــســطــس/آب 2014 
تعيينه رئيسًا ألركان الجيش. وفي أكتوبر/
الــنــواب  مــجــلــس  عــّيــنــه  األول 2016،  تــشــريــن 
درنــة  بــن  الواقعة  للمنطقة  عسكريًا  حاكمًا 
شــرقــًا إلــى بــن جـــواد بالهال النفطي وسط 
لحفتر ومن  الناظوري مخلصًا  بقي  الباد. 
أبـــرز رجــــاالت مــعــســكــره، حــتــى أنـــه كـــان على 
التي  اللقاءات  في  قيادة حفتر  ممثلي  رأس 
رعتها القاهرة أخيرًا بهدف توحيد مؤسسة 
الــجــيــش. وســــارع الــنــاظــوري إلـــى نــفــي قــرار 

تداولته وسائل اإلعــام أخيرًا بشأن تكليفه 
بــرئــاســة قـــوات حــفــتــر، لــكــن حــضــوره الــافــت 
في بنغازي وفي غرف قيادة القوات في درنة 
يدل على طموحه لهذه الخافة ملا يملك من 
مــؤهــات ومـــا شــغــلــه مــن مــنــاصــب عسكرية 
بــارزة، حتى أشيع أخيرًا أن حادث االغتيال 
لــه منتصف األســبــوع الحالي  الــذي تعرض 
مدّبر من قبل املوالن لحفتر إلنهاء طموحه 

في هذا املنصب.

ونيس بوخمادة
ــــرز ضــبــاط  ُيــعــتــبــر ونـــيـــس بـــوخـــمـــادة مـــن أبـ
ــادة الــقــوات الــخــاصــة فــي بــنــغــازي، شــارك  وقـ

ــه فــي  فــــي كــــل مــــعــــارك حـــفـــتـــر ضــــد خـــصـــومـ
املدينة، وله شعبية كبيرة في أوساط القوات 
ــات أخــــرى  ــيـ الــــخــــاصــــة. كـــمـــا تــــولــــى مـــســـؤولـ
كقيادته للغرفة األمنية املشتركة في املدينة 
التي تشبه منصب الحاكم العسكري. وعلى 
الرغم من جهوده العسكرية وقيادته ألغلب 
مــعــارك بــنــغــازي، إال أن شبهات لــم تفتأ عن 
ــــدار الــســنــن املــاضــيــة حــول  الــظــهــور عــلــى مـ
خافات تدور بينه وبن حفتر، يرى البعض 
أنها تقوم على خافات شخصية قديمة بن 
الــرجــلــن قــبــل أن يــبــرزا فــي املــشــهــد الــحــالــي. 
وشــّكــل منصبه كــقــائــد لــقــوات »الــصــاعــقــة«، 
إزعــاج  عاملي  بــهــا،  يتمتع  الــتــي  والشعبية 

لــحــفــتــر، ال ســيــمــا أن تــلــك الـــقـــوات هـــي أبـــرز 
ــردد اســـم  ــ كـــتـــائـــب املـــديـــنـــة، بــــالــــتــــوازي مــــع تــ
الرائد فرج قعيم في  بوخمادة ضمن عملية 
املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  بــنــغــازي 
ــع حــفــتــر لــعــزلــه مـــن مــنــصــبــه كــقــائــد  مــمــا دفــ
الناظوري  للغرفة األمنية املشتركة وتكليف 

مكانه.
أمــا اليوم، فعوامل وظــروف عديدة يمكن أن 
تحّول بوخمادة إلى طامح لخافة حفتر، إذ 
مع  نة 

ّ
املبط الشخصية  للخافات  باإلضافة 

التي  املــغــاربــة  قبيلة  إلــى  ينتمي  هــو  حفتر، 
خــدعــهــا حفتر فــي الــســابــق بـــأن عــقــد صفقة 
مقابل  النفطي  الهال  منطقة  لتسليم  معها 
تعين أبنائها كمسؤولن على رأس مؤسسة 
بكل  لكن طموحه  ذلـــك.  ينفذ  لــم  لكنه  النفط 
ــــض املـــقـــربـــن مــن  تـــأكـــيـــد ســيــصــطــدم مــــع رفـ
بــوخــمــادة.  على  بتحفظاته  الــعــارفــن  حفتر 
كما أن قبائل أخرى بارزة في الشرق الليبي 
ســتــرفــض تــولــيــه املــنــصــب بسبب الــخــافــات 
الــقــبــلــيــة الــعــمــيــقــة. كــذلــك فــــإن أبــــرز املــقــربــن 
املشهور  الورفلي،  الضابط محمود  منه هو 
قــائــد االغــتــيــاالت واملــطــلــوب للمحكمة  بلقب 
الجنائية الدولية، ما قد يجعله غير مرحب 
بــه دولــيــًا، خــصــوصــًا أن بــوخــمــادة دافـــع عن 
الـــورفـــلـــي ورفـــــض أوامـــــر املــحــكــمــة بـــضـــرورة 

تسليمه ملحاكمته على جرائمه.

عبد السالم الحاسي
يبقى عبد السام الحاسي من أبرز املرشحن 
تعيينه  األقـــل  على  أو  حفتر  منصب  لتولي 
نــائــبــًا لــه إلـــى حــن غــيــاب حــفــتــر نــهــائــيــًا عن 
»العربي الجديد«  املشهد. وتحدثت مصادر لـ
قــبــل أيــــام عــن وجــــود إجــمــاع مــحــلــي ودولـــي 
يمتلك  فهو  لحفتر،  لخافة  بــه  القبول  على 
إمكانات وخبرات عسكرية، وشارك في قوات 
أفريقيا، باإلضافة  الدولية في  السام  حفظ 
إلى عدم وجود ممانعة محلية حوله لتولي 
ــــعــــرف عــــن الـــحـــاســـي والؤه  ــذا املـــنـــصـــب. ُي ــ هـ
ـــــاه إلــــى رتـــبـــة لـــواء 

ّ
ــــذي رق الــشــديــد لــحــفــتــر الـ

وعّينه املسؤول األول لغرفة »عملية الكرامة« 
في بنغازي، وهو انضم مبكرًا لهذه العملية 

الجبل  عمليات  غرفة  عن  املسؤولية  وتولى 
األخـــضـــر، واعــتــمــد عــلــيــه حــفــتــر فـــي إقــصــاء 
خصومه، ومن أشهر عملياته إنهاء ما يشبه 
ــاده العقيد فــرج  االنــقــاب الــعــســكــري الـــذي قـ
الــبــرعــصــي وضــبــاط آخــــرون عـــام 2015. ولــم 
قــواتــه بل  قــيــادة  تتوقف ثقة حفتر فيه عند 
السودان  إلى  إرساله مبعوثًا  إلى حد  بلغت 
ــهــــر لــتــحــســن  ــع هـــــــذا الــــشــ ــلـ ــطـ والـــــجـــــزائـــــر مـ
ــع هــــذه الـــــــدول، مــمــا يــشــيــر إلــى  الـــعـــاقـــات مـ
إلى  خبرته في الجانب السياسي باإلضافة 

العسكري.

صعوبات قائمة
أمام هذا الواقع وتعدد املرشحن املحتملن 
لخافة حفتر، يبقى أن أيًا من هؤالء سيكون 
أقل تأثيرًا من حفتر في األوســاط العسكرية 
التي شّكلها األخير، كما أن عليه وراثة تركة 
ثقيلة بــعــد أربــــع ســنــوات مــن الــغــمــوض في 
عــاقــة حــفــتــر مــع الــــدول الــداعــمــة لــه أو على 
صعيد عاقاته الخاصة مع استخبارات دول 
كبرى كفرنسا أو الواليات املتحدة، باإلضافة 
إلـــى كـــّم كبير مــن الــخــافــات مــع شخصيات 

سياسية وقبلية بارزة في الشرق الليبي.
ولــم يكن حفتر يثق بأحد ليفضي بأسراره 
إلــيــه، فــكــل الــضــبــاط والــشــخــصــيــات املحيطة 
بــه كــانــت تـــؤدي أدوارًا ثــانــويــة ومــحــددة وال 
الخاصة،  كواليسه  فــي  يـــدور  مــا  على  تطلع 
، وهو 

ً
وبالتالي شغل منصبه لن يكون سها

انهيارها  ما يهدد صمود جبهته وإمكانية 
ــن عـــوامـــل الــضــعــف الــتــي  فـــي أي لــحــظــة. ومــ
ــــأي شــخــصــيــة عــســكــريــة تــخــلــف  ســتــحــيــط بـ
حــفــتــر، عـــدم وجـــود فــصــائــل عسكرية تــوالــي 
الحماية والدعم  لتوفر  أو ذلك  الضابط  هذا 
لـــه، فـــا الـــنـــاظـــوري وال الــحــاســي يــســيــطــران 
ــائـــب مـــعـــّيـــنـــة يــمــكــنــهــا أن تـــفـــرض  ــتـ ــلـــى كـ عـ
قـــرارتـــهـــمـــا عــلــى الــفــصــائــل األخـــــــرى. أمــــا ما 
يتوفر لبوخمادة من دعم عسكري بواسطة 
الــقــوات الــخــاصــة فــلــن يــتــعــدى بــنــغــازي، لكن 
ل عامل 

ّ
تلك القوات املدّربة بشكل جيد ستمث

إزعــاج وخــوف ألي عسكري جديد سيخلف 
بتمردها  »الصاعقة«  قــوات  ُعرفت  إذ  حفتر، 
وعدم قبولها ألي فصائل أخرى في بنغازي، 
مــمــا يــرجــح إمــكــانــيــة دخــــول بــنــغــازي كبرى 

مدن الشرق الليبي في فوضى مسلحة.
كــمــا أن عــلــى أي مــســؤول عــســكــري جــديــد أن 
يــحــظــى بــرضــى وتــأيــيــد عــقــيــلــة صـــالـــح، ذي 
الثقل القبلي والسياسي، فهو ينتمي لقبيلة 
العبيدات األكبر شرق الباد ويتولى منصب 
رئيس مجلس النواب الذي سيصدر عنه قرار 
صالح  دعــم  وإمكانية  لحفتر.  خليفة  تولية 
ألي من املوالن واملقربن بشدة لحفتر تبقى 
معروفة  وغير  الغامضة  فالخافات  صعبة، 
األسباب بينه وبن حفتر ال تزال قائمة، كما 
أن دعمه لشخصية عسكرية غير مقربة من 
أو  حفتر ربما سيصطدم مع أنصار األخير 

مع رفض خارجي.
فــي ظــل هــذا املشهد، ســرت أنــبــاء عــن توصل 
أجــهــزة اســتــخــبــارات غــربــيــة لــحــل مــن شأنه 
أن يــقــلــل مــضــاعــفــات فـــوضـــى غـــيـــاب حــفــتــر، 
ــائـــب لــحــفــتــر يــتــولــى  ـــل فــــي تــعــيــن نـ

ّ
ويـــتـــمـــث

مهامه العسكرية مع استمرار األخير شكليًا 
املـــوت حفتر  مــا غيب  إذا  فــي منصبه، حتى 
لــن يــكــون الــنــائــب غــريــبــًا عــن منصبه أو عن 
الـــقـــوات الــتــي ســيــقــودهــا، لــكــنــه حــل سيبقى 
مؤقتًا بوجود العوامل السابقة التي ستحد 
من إمكانية سيطرة النائب على منصبه في 

حال وفاة حفتر.

ما بعد حفتر
أف  »أر  الدولية  فرنسا  إذاعــة  أفــادت 
إي«، أمس السبت، باستضافة أبوظبي 
أيام »من شأنها  اجتماعات سرية قبل 
لخليفة  محتمل  الستبدال  التحضير 
حفتر الذي يتلقى العالج في فرنسا«، 
برلمان  رئــيــس  مــشــاركــة  ــى  إل مشيرة 
طبرق عقيلة صالح بها قبل عودته 
يوم الخميس الماضي إلى ليبيا. وفيما 
جمع  لــقــاء  عــن  تسريبات  تحدثت 
محمد  أبوظبي  عهد  بولي  صالح 
القيادي  أّن  إي«  أف  »أر  نقلت  زايد،  بن 
هو  الحاسي  السالم  عبد  العسكري 

األقرب لخالفة حفتر.

مباحثات سرية 
في أبوظبي

الغالف

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

تــنــشــغــل الــســاحــة الــلــيــبــيــة بغياب 
الــــلــــواء خــلــيــفــة حــفــتــر عــنــهــا مــنــذ 
ــبـــوع، بــعــد نقله  مــا يــزيــد عــن األسـ
إلى باريس بشكل عاجل للعاج إثــر  تدهور 
وضـــعـــه الــصــحــي. وكـــمـــا ظــهــر الـــرجـــل بشكل 
يــغــيــب  ثـــــــورة 2011،  بـــعـــد  وغــــامــــض  ســــريــــع 
بمصيره،  مــجــددًا  الــغــمــوض  ليحيط  ســريــعــًا 
ويــبــرز ســؤال هــام حــول مــن سيكون خليفته، 
وما إذا كان غيابه نهائيًا عن املشهد سيدفع 
إلنهاء االنقسام السياسي واألمني في الباد، 
للتوافق  إضــافــيــة  عــرقــلــة  ذلـــك سيشّكل  أن  أم 
 حالة 

ّ
واالســتــقــرار. ومــع الغموض الـــذي يــلــف

والــهــمــوم  التكهنات  تــتــزايــد  الــصــحــيــة،  حفتر 
ــيـــطـــن بــــــه، ال ســـيـــمـــا الـــــــــدول الـــتـــي  ــــن املـــحـ بـ

األوضاع التي يعيشها 
معسكر حفتر تعّمها 

الفوضى

اسم عبد الرزاق 
الناظوري األبرز إعالميًا 

منذ مرض حفتر

الخلفاء ومراكز القوى وعقدة عقيلة صالح

أجنداتها  وكيل  ليكون  عليه  وراهنت  دعمته 
سباقًا  أن  بــدا  بينما  املنطقة،  فــي  السياسية 
لوراثته  املحتملن  الخلفاء  بن  انطلق  مبكرًا 
سياسيًا وعسكريًا، في ظروف معقدة. فحفتر 
)75 عامًا( لم يجهز أي خليفة له، إما ألنه كان 
يشعر بأن بقاءه على رأس سلطاته في الشرق 
ــنـــوب، ســيــدوم  الــلــيــبــي وبـــعـــض مــنــاطــق الـــجـ
لفترة أطـــول، أو ألنــه كــان يخشى مــن انقاب 
قد ينفذه ضــده أي مرشح جــدي لخافته من 
داخــــل مــعــســكــره فـــي إطــــار »عــمــلــيــة الــكــرامــة« 
وبـــرملـــان طـــبـــرق ومـــراكـــز الـــقـــوى الــكــثــيــرة في 

الشرق الليبي.

بروز حفتر
الــــظــــروف الـــتـــي رافـــقـــت ظـــهـــور حــفــتــر بشكل 
العسكرية  شخصيته  مع  بالتوازي،  مفاجئ 

كشفت مصادر ليبية، في حديث مع »العربي الجديد« عن لقاء مرتقب 
الجديد  )الصورة( والرئيس  نواب طبرق عقيلة صالح  رئيس مجلس  بين 
خالد  لــلــدولــة  األعــلــى  للمجلس 
والثالثاء  االثنين  يومي  المشري، 

المقبلين بمدينة الرباط المغربية.
المغرب  أن  المصادر  وأوضحت 
رئاستي  من  لكل  بدعوة  توجه 
لعقد  والدولة  النواب  مجلسي 
سبل  لبحث  بينهما  مباشر  لقاء 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين، 
الفتة إلى أن اللقاء سيناقش عددًا 

من الملفات العالقة.

وساطة مغربية

أي مسؤول عسكري جديد خلفًا لحفتر يجب أن يحظى برضى عقيلة صالح )فاسيلي ماكسيموف/فرانس برس(

العراق: النجيفي يستنجد بحلفاء األمس لحفظ المكاسب

بغداد ـ براء الشمري

ية 
ّ
على الرغم من قرار األحــزاب العراقية السن

العراق،  التي تتركز جماهيرها شمال وغــرب 
بغداد،  العاصمة  في  الكرخ  جانب  عن   

ً
فضا

ضمن  املقبلة  البرملانية  االنــتــخــابــات  خــوض 
تحالفات متعددة، إال أن الخشية من خسارة 
هذه األحزاب للمناصب التي اعتادت الحصول 
إلى  دفعتها  السابقة،  االنتخابات  في  عليها 
االنــضــواء ضمن تحالف  فــي  التفكير مــجــددًا 
مـــوّحـــد بــعــد االنــتــخــابــات. وكــشــف عــضــو في 
نائب  يتزعمه  الــذي  العراقي«  القرار  »تحالف 
»العربي  لـ النجيفي،  أسامة  العراقي  الرئيس 
الـــجـــديـــد«، عـــن وجـــــود مــبــاحــثــات جـــديـــة مع 
ترتيب  أجــل  مــن  األخـــرى،  االنتخابية  القوائم 
تــحــالــف ســيــاســي  لـــانـــضـــواء ضــمــن  األوراق 
واسع بعد االنتخابات، مؤكدًا أن هذه الفكرة 
جـــاءت بعد تصاعد الــحــديــث عــن نــّيــة بعض 
الـــتـــحـــالـــفـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة الــشــيــعــيــة تــشــكــيــل 
حــكــومــة أغــلــبــيــة ســيــاســيــة، وأبـــرزهـــا تحالف 
»ائتاف دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء 
الــعــراقــي الــســابــق نــــوري املــالــكــي، الــــذي أعلن 
بــصــراحــة وفــــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عـــن نــّيــتــه 
تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال فوزه 
التحالف  عضو  وأشــار  املقبلة.  باالنتخابات 
إلى قيام النجيفي بإجراء اتصاالت بعدد من 
قــــادة وأعـــضـــاء الــتــحــالــفــات االنــتــخــابــيــة التي 
شمال  محافظات  فــي  جماهيريًا   

ً
ثقا تمتلك 

وغـــرب الـــعـــراق، مــوضــحــًا أن هـــذه االتــصــاالت 
 عن االتفاق 

ً
أفرزت عقد اجتماعات عدة، فضا

على تنظيم اجتماعات أوسع في املستقبل.

خشية من الخسارة
هــــذه االجــتــمــاعــات قـــد ال تــكــون كــافــيــة مـــا لم 
تــقــتــرن بـــوجـــود مــيــثــاق بـــن جــمــيــع األطــــراف 
للدخول ضمن تحالف واسع بعد االنتخابات 
بموجب  ة، 

ّ
للسن املخصصة  املناصب  يضمن 

العملية  الذي سارت عليه  التوافق السياسي 
الــســيــاســيــة مــنــذ أول انــتــخــابــات أجــريــت عــام 
القوى«  »تحالف  فــي  الــقــيــادي  بحسب   ،2005
مــحــمــد عـــبـــدالـــلـــه، الـــــذي أكــــد أن الــخــشــيــة من 
خـــســـارة مــنــاصــب مــهــمــة كـــرئـــاســـة الـــبـــرملـــان، 
ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وعــدد من 
القوى  دفعت  والخدمية،  السيادية  الــــوزارات 
التحالف  فــي  اآلن  مــنــذ  التفكير  إلـــى  ــيــة 

ّ
الــســن

الواسع. وأضاف أن »صعوبة املرحلة الحالية، 
وتعقيد قــانــون االنــتــخــابــات، والـــدعـــوات إلــى 
حكومة األغلبية، أمور دفعت أسامة النجيفي 

اآلن، عــن تــحــالــفــات مــا بــعــد االنــتــخــابــات، ألن 
الــحــصــول على  قـــوة ســيــاســيــة ال يمكنها  أي 
األغــلــبــيــة الــبــرملــانــيــة بــســبــب طــبــيــعــة قــانــون 
االنتخابات الذي يوزع املقاعد على عدد أكبر 
مــن الــكــتــل«، معتبرًا أن حصة األســـد مــن هذه 

املقاعد ستكون للتحالفات الكبيرة.

تنسيق متصاعد
فــــــي هــــــــذه األثــــــــنــــــــاء، يــــــواصــــــل قـــــــــادة الــــقــــوى 
املتعلقة بطبيعة  لقاءاتهم  ية 

ّ
السن السياسية 

ملكتب  بيان  وأفــاد  املقبلة.  السياسية  املرحلة 
رئــيــس الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، ســلــيــم الــجــبــوري، 
بأن اجتماعًا خماسيًا ُعقد في بغداد حضره 
الـــجـــبـــوري، ونـــائـــب الــرئــيــس الــعــراقــي أســامــة 
النجيفي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، 
الــوزراء السابق صالح املطلك،  ونائب رئيس 
والسياسي العراقي وضاح الصديد، موضحًا 
ُعــقــد فــي مكتب النجيفي  الـــذي  أن االجــتــمــاع 
بحث طبيعة التحالفات املقبلة. ولفت البيان 
إلى مناقشة ملف االنتخابات، وضرورة التزام 

الــحــكــومــة ومــفــوضــيــة االنــتــخــابــات بــالــوعــود 
واإلجــــــــــراءات الـــتـــي حـــددتـــهـــا بـــشـــأن املــنــاطــق 
 
ً
املــحــررة مــن سيطرة تنظيم »داعــــش«، فضا

عن ضمان حرية الناخب في التصويت، وعدم 
التي يمكن أن  القبول بأي نوع من الضغوط 
تؤثر على إرادته، أو تساعد عمليات التاعب 
والــتــزويــر. ونــقــل عــن رئــيــس الــبــرملــان قــولــه إن 
»اإلطــــــار الـــعـــام واحــــد عــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــايــن 
الــلــوائــح االنــتــخــابــيــة«، مــؤكــدًا عــدم وجـــود أي 
اختاف في الرؤية، مشيرًا إلى عزمه تعضيد 
الــجــهــود املــبــذولــة مــن أجــل وحـــدة الكلمة. أما 
املطلك فأوضح بحسب البيان ذاته، أن هموم 
الخافات  املجتمع مشتركة وال بد من وضع 

جانبًا من أجل تجاوزها.
ر محافظ املوصل السابق، 

ّ
في هذه األثناء، حذ

من  النجيفي(  أســامــة  )شقيق  النجيفي  أثيل 
احــتــمــال حـــدوث صـــراع ســيــاســي فــي الــعــراق، 
أزمات  أن  موضحًا في تغريدة على »تويتر« 
مـــا بــعــد االنــتــخــابــات أطــلــت بــوجــهــهــا مــبــكــرًا 
قبل االنــتــخــابــات. ولفت إلــى أن الــصــراع على 
النفوذين  األكبر سيبدأ بن  البرملانية  الكتلة 
األميركي واإليراني تحت ذريعة الصراع بن 

دعاة األغلبية السياسية وتوافق املكونات.
ُيشار إلى أن »ائتاف دولة القانون« برئاسة 
املــالــكــي يـــروج لــحــكــومــة األغــلــبــيــة السياسية 
التي تمنح الحزب الفائز الحاصل على أعلى 
األصـــوات الحق فــي تشكيل حكومة مــن دون 
التحالف مع األحــزاب األخــرى. وجــدد املالكي 
أخـــيـــرًا دعـــوتـــه إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة، 
مــوضــحــًا خــــال تــجــّمــع انــتــخــابــي ألنـــصـــاره 
فـــي مــحــافــظــة بــابــل أنــــه ســيــعــمــل عــلــى إعــــادة 
تــشــكــيــل عـــــراق قــــوي بـــاســـتـــقـــراره الــســيــاســي 
بعاقات  ويتمتع  واالجتماعي،  واالقتصادي 
ــيــــدة مــــع جــمــيــع الــــــــدول، ولـــيـــس مـــعـــزواًل  وطــ
ومهمشًا. وشدد املالكي على ضرورة االلتزام 
باملواثيق السياسية، واالبتعاد عن التسقيط 
كل  ضــد  سيقف  ائتافه  أن  معلنًا  السياسي، 
حـــمـــات الــتــشــويــه والــتــزيــيــف الـــتـــي يــقــودهــا 
ــار إلـــى أن  ــ ــعـــراق، بــحــســب قـــولـــه. وأشـ ــــداء الـ أعـ
العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة 
تنهض  سياسية  أغلبية  حكومة  والدة  نحو 
ــتــــصــــادي  ــالــــواقــــع األمــــنــــي والــــخــــدمــــي واالقــ بــ

وتحقق طموح الجميع.

إلى التفكير في حلفاء األمس الذين يعتقد أنه 
ال غنى عنهم في املرحلة الحالية«.

الــعــلــوم السياسية فــي جامعة  واتــفــق أســتــاذ 
بغداد، حسان العيداني، مع الرأي القائل بأن 
الحصول  مسألة  يصّعب  االنتخابات  قانون 
ــة لــبــعــض  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ ــعــــض املــــنــــاصــــب بـ ــلــــى بــ عــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  الــتــحــالــفــات، مـــؤكـــدًا لـــ
بــعــض الـــقـــوى دخـــلـــت بــتــحــالــفــات مــتــوســطــة 
أقل  مقاعد  األمــر سيمنحها  وهــذا  وصغيرة، 
إلى  النتيجة  يــؤدي في  البرملان، وهــو ما  في 
ضــعــف حــظــوظــهــا مـــن املــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة. 
وأضــاف: »من الطبيعي أن يتم الحديث، منذ 

من مؤتمر صحافي للنجيفي في البرلمان عام 2014 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

النجيفي يبحث مع 
قوائم أخرى تشكيل 

تحالف بعد االنتخابات

أندريا ناليس... أول امرأة ترأس االشتراكي األلماني

برلين ـ شادي عاكوم

ــراكــــي الــديــمــقــراطــي  ــتــ يــنــتــخــب الــــحــــزب االشــ
فــي أملــانــيــا، الــيــوم األحــــد، فــي مــؤتــمــره الــذي 
الحزب  كتلة  رئيسة  فيسبادن،  فــي  سينعقد 
فــي الــبــرملــان )الــبــونــدســتــاغ(، أنــدريــا ناليس 
ــأول زعـــيـــمـــة لـــلـــحـــزب الــعــريــق  ــ )47 عــــامــــًا(، كــ
الــذي تأسس قبل 155 عامًا، زعامة قد تمّهد 
ملنصب  الــحــزب  مرشحة  لتكون  الطريق  لها 
املــقــررة  املــســتــشــارة، بعد االنــتــخــابــات العامة 
تــتــنــافــس على  نــالــيــس  أن  عــلــمــًا  ــام 2021.  عــ
الــحــزب مــع عــمــدة مدينة فلنسبورغ،  زعــامــة 
ســيــمــونــه النـــغـــه، الـــتـــي يـــبـــدو أن حــظــوظــهــا 
القيادي  الــهــرم  رأس  إلــى  بــالــوصــول  ضئيلة 
التي نشأت في  املــرأة  للحزب. ُعرفت ناليس، 
الصغيرة  القرية  فايلر،  عائلة كاثوليكية في 
التابعة لوالية رايناند بفالس، بشخصيتها 
املــتــمــردة منذ صــغــرهــا. قــامــت فــي عــام 1989 
في  »االشتراكي«  لـ محلية  جمعية  بتأسيس 
قريتها مــع عــدد مــن أصــدقــاء الــدراســة، وذلــك 
بعد عام من انضمامها إليه، لتتولى في عام 
لشبيبة  اإلقــلــيــمــيــة  الـــرئـــاســـة  مــنــصــب   1993
الحزب في الوالية، وليبدأ نجمها السياسي 

بالصعود على مستوى الباد.
نــافــســت أهــــم الــــوجــــوه الــشــبــابــيــة فـــي قــيــادة 
»االشــتــراكــي«، وتــرأســت مــن عــام 1995 حتى 
االتـــحـــاديـــة،  الــــحــــزب  1999 مــنــظــمــة شــبــيــبــة 
ــذاك أوســكــار  ليشيد بــعــدهــا زعــيــم الــحــزب آنــ
الفــونــتــن بــهــا، لــكــونــهــا املـــــرأة الــتــي تتحلى 
الــجــرأة والــشــجــاعــة، وهـــي التي  بالكثير مــن 

أنــهــا صــارمــة فــي مواقفها حتى  ُعـــرف عنها 
مــع املــخــضــرمــن مــن أعــضــاء الـــحـــزب. تتميز 
ســيــرتــهــا املــهــنــيــة فــي »االشـــتـــراكـــي« بالكثير 
مــن الــصــراعــات والـــنـــزاعـــات، وال تــتــوانــى عن 
تــوجــيــه االنـــتـــقـــادات لــزمــائــهــا. واظـــبـــت على 
العمل الحزبي، وقادت مجموعة عمل داخلية 
تلقى  للعمل على مقترحات اإلصـــاح، وهــي 
الكثير من التقدير؛ لكونها محترفة في إدارة 
ملفاتها، حتى من ِقبل خصومها السياسين 
كــاملــســتــشــارة أنــجــيــا مــيــركــل، الــتــي أشــــادت 
وزارة  رأس  عــلــى  عــمــلــهــا  خــــال  بــمــهــنــيــتــهــا 

العمل االتحادية.
السياسية  والــعــلــوم  الفلسفة  طــالــبــة  تــكــن  لــم 
فـــي جــامــعــة بـــــون، تـــهـــاب املــــواقــــف الــصــعــبــة، 
وهي التي تجرأت على وصف زعيم حزبها، 
»محطم  املستشار السابق غيرهارد شرودر، بـ
ووّجهت  االجتماعية«،  الديمقراطية  البرامج 
انتقادات ألجندة 2010 التي بدأها املستشار 
شــــرودر فــي عـــام 2003. انــتــقــلــت نــالــيــس إلــى 
إلى  ووصــلــت  االتــحــاديــة  السياسية  الساحة 
الــبــونــدســتــاغ فـــي االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة عــام 
لم   2002 ــام  عــ انــتــخــابــات  فـــي  ــه  أنــ إال   ،1998
إلى  السبب يعود  إن  الــحــظ، ويــقــال  يحالفها 
ليعاد  الـــواليـــة،  فــي  لحزبها  الضعيف  األداء 
انتخابها مــرة جديدة في عــام 2005 وتدخل 
البوندستاغ، وتنضم في عام 2008 إلى اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــزب، عـــدا عـــن مــشــاركــتــهــا في 
لجنة العمل والشؤون االجتماعية البرملانية. 
و2013   2009 عــامــي  بــن  ناليس  كما شغلت 
ــراكـــي،  ــتـ ــــن الــــعــــام لـــلـــحـــزب االشـ مــنــصــب األمــ
لـــتـــشـــارك فـــي حــكــومــة مــيــركــل الــثــالــثــة حتى 
االنتخابات  وبعد  للعمل.  كوزيرة   2017 عــام 
العامة األخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول 
من العام املاضي، تم انتخابها رئيسة للكتلة 

»االشتراكي« في البوندستاغ. البرملانية لـ
وفــي مــــوازاة عملها الــســيــاســي، كــان للكتابة 
إذ  االشتراكية«،  »الزعيمة  مسيرة  في  حّصة 
ــرأة،  قــّدمــت فــي عـــام 2009 كــتــابــًا بــعــنــوان »املــ
لــــي«، روت  بالنسبة  الــيــســار-األهــم  اإليـــمـــان، 
فيه سيرتها الذاتية ودافعت فيه عن نفسها 
سياسيًا، متحدثة عن جذورها الكاثوليكية، 

وواصفة دينها بأنه »مصدر القوة«.
تعرضت  بعدما  صحيًا  صعبة  حــيــاة  عــانــت 

املستقبلي.  وعملها  تها 
ّ
خط وضــوح  تعكس 

وتؤكد دائمًا أن همها إدخال مفاهيم جديدة 
على سياسة الحزب، وإعادة تجديده، وإظهار 
مواضيع  في  والعمل  التقدم  وتحقيق  قوته، 
الــجــيــد. ظهر  بالعمل واألمـــن واألجـــر  تتعلق 
ــــك خـــصـــوصـــًا فــــي مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب فــــي 21  ذلـ
يناير/كانون الثاني املاضي في مدينة بون، 
حـــن ســـانـــدت زعــيــم الـــحـــزب الــســابــق مــارتــن 
شولتز، وكان لخطابها األثر الطيب في إثارة 
باعتمادها  املندوبن،  صفوف  في  الحماسة 
الصحافة في  ما دفع  والندية،  العاطفة  على 
»الــلــبــوة«، ولينتهي  مــا بــعــد إلـــى وصــفــهــا بـــ
املؤتمر بموافقة األكثرية على املشاركة مجددًا 
ــفـــاوضـــات لــتــشــكــيــل ائـــتـــاف كــبــيــر مع  فـــي مـ
ميركل.  أنجيا  بزعامة  املسيحي«  »االتــحــاد 
وهناك ما يشبه اإلجــمــاع في الــرأي على أنه 
االئتاف  مفاوضات  املندوبون  أّيــد  بفضلها 
مع ميركل، والتي أنتجت في نهايتها والدة 

لضربتن قاسيتن، األولــى خال مشاركتها 
أيام  الطويل  الوثب  منافسات  في  الرياضية 
ــة، تــســّبــبــت لــهــا فـــي تــمــزق فـــي الــوتــر  الــــدراســ
والــورك، وخضعت بعدها لعمليات جراحية 
عـــــدة، وبــقــيــت لــشــهــور فـــي املــســتــشــفــى، ومــا 
زالت تعاني من آثار تلك الضربة عند املشي. 
والــثــانــيــة كــانــت عــنــدمــا اصــطــدمــت بــشــجــرة 
خال قيادتها السيارة وهي في عمر الشباب، 
حينها  وأصــيــبــت  حياتها،  تكلفها  أن  كـــادت 
السياسية  ناليس  مسيرة  خــطــيــرة.  بــجــروح 

ائـــتـــاف جــديــد بـــن الــحــزبــن، لــيــعــود العمل 
إلـــى املــؤســســات الــدســتــوريــة فــي الــبــاد بعد 
ستة أشهر من التخّبط، كادت أن تكلف البلد 
صاحب االقتصاد األقـــوى فــي أوروبـــا ركــودًا 
عــلــى املــســتــوى االقــتــصــادي وتــراجــعــًا لـــدوره 
ونفوذه املتقّدم على مستوى القارة العجوز. 
ــع الـــعـــلـــم أن نـــالـــيـــس أعـــلـــنـــت مــعــارضــتــهــا  مــ
الــقــاســيــة الئـــتـــاف جــامــايــكــا الـــــذي حــاولــت 
مــيــركــل إقــامــتــه مـــع »الــخــضــر« و»الــلــيــبــرالــي 
أن يعود حزبها  الــحــر« وأفشله األخــيــر، قبل 
»االشــتــراكــي« للتفاوض مــع مــيــركــل، بعد أن 
تمنى الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير 
على قيادة الحزب ذلك. في السياسة الدولية، 
عّبرت ناليس، في تصريحات صحافية، عن 
إلى  يــدعــو  كــحــزب  الــحــزب  نّيتها تعزيز دور 
السام وتعزيزالحوار، وباألخص مع روسيا 
وعاقتها مع الغرب، وللتغلب على التصعيد 

في منطقة الشرق األوسط.

تسعى ناليس إلعادة تجديد حزبها )بريتا بديرسون/فرانس برس(

تتميز سيرة ناليس 
في »االشتراكي« بالكثير 

من الصراعات

تبدأ أندريا ناليس، اليوم، 
مرحلة جديدة من حياتها 

السياسية في الحزب 
االشتراكي الديمقراطي 

في ألمانيا، مع توجهه 
النتخابها كأول امرأة 

زعيمة له

تتخّوف أحزاب عراقية 
سنّية من خسارة مناصب 
اعتادت الحصول عليها 

في االنتخابات السابقة، 
كرئاسة البرلمان وعدد 

من الوزارات، وهو 
ما دفعها إلى بحث 

االنضواء ضمن تحالف 
موّحد
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ترجمة لسياسة »اليد الممدودة« أم مناورة؟

تجميد التجارب النووية لكوريا الشمالية

رحب ترامب باإلعالن 
الكوري الشمالي 

ووصفه بالتقدم الكبير

واشنطن ـ العربي الجديد

»اعتبارًا من 21 إبريل/نيسان 
ســـتـــوقـــف كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ــنـــوويـــة وإطــــاق  ــتـــجـــارب الـ الـ
للقارات«،  العابرة  البالستية  الصواريخ 
بهذه العبارات التي نقلتها وكالة األنباء 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الـــرســـمـــيـــة، اخـــتـــار 
أون،  جونغ  كيم  الشمالية،  كوريا  زعيم 
ــــان عـــن تــعــلــيــق الــتــجــارب الــنــوويــة  اإلعـ
ــيـــة الــــعــــابــــرة  ــتـ ــالـــسـ ــبـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ والـ
للقارات، أمس السبت، في خطوة جديدة 
تعزز املسار اإليجابي الذي تسير عليه 
األزمة الكورية في األسابيع األخيرة في 
كيم على رغبته في معالجة  تأكيد   

ّ
ظــل

ترّسبات العاقة مع الكوريني الجنوبيني 
الكوري  الزعيم  أعلن  كما  واألمــيــركــيــني. 
املركزية  للجنة  اجتماع  الشمالي، خال 
لــلــحــزب األوحــــــد الـــحـــاكـــم، أن »الــشــمــال 
الــنــوويــة في  لــلــتــجــارب  سيغلق مــوقــعــا 
ــه وقـــف  ــزامــ ــتــ ــمــــال الــــبــــاد إثــــبــــاتــــا اللــ شــ
أعمال  »أن  الــنــوويــة«، مضيفا  الــتــجــارب 
ــة عــلــى صـــواريـــخ  تــثــبــيــت رؤوس نـــوويـ
بالستية انتهت«. وبرر قرار التوقف عن 
كوريا  في  »الوضع  إن  بالقول  التجارب 
الثورة  لصالح  سريعا  يتغير  الشمالية 
الــكــوريــة منذ اإلعـــان الــعــام املــاضــي عن 

اكتمال القوى النووية«.

ترحيب دولي
ــذا الـــتـــطـــور فــــي مـــوقـــف بـــيـــونـــغ يــانــغ  ــ هـ
الذي يأتي قبل أقل من أسبوع من القمة 
املــرتــقــبــة بـــني الــكــوريــتــني فـــي 27 إبــريــل 
الـــحـــالـــي، والـــتـــي تــســبــق قــمــة تــاريــخــيــة 
الزعيم  بني  أسابيع  في غضون  مرتقبة 
الـــكـــوري الــشــمــالــي والــرئــيــس األمــيــركــي 
دونالد ترامب، القى ترحيبا واسعا من 
تــرامــب بوصفه »نــبــأ ســـارًا جــدًا لكوريا 
 عن إشادات من 

ً
الشمالية والعالم« فضا

دول عدة. وغّرد ترامب على »تويتر« ردًا 
 إنــه »تــقــدم كبير! 

ً
على إعــان كيم، قــائــا

نتطلع إلى قمتنا«. بدورها رحبت سيول 
باإلعان الكوري الشمالي، معتبرة إياه 
النووي  الساح  »تقدما مهما نحو نزع 
مــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة«. واعــتــبــرت 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة أن قــــرار بــيــونــغ يانغ 
وقف التجارب النووية، سيخلق ظروفا 
إيــجــابــيــة لــنــجــاح عــقــد مــؤتــمــر قــمــة بني 
الــكــوريــتــني وقــمــة بــني كــوريــا الشمالية 
أن رئيس  العلم  مــع  املتحدة.  والــواليــات 
كوريا الجنوبية مون جي، كان قد أعلن 
قبل يومني أن كوريا الشمالية تخلت عن 
مطلبها الدائم بسحب القوات األميركية 
املتمركزة في كوريا الجنوبية، وقوامها 

28 ألف جندي.
من جهتها، رحبت بكني بالقرار وذكرت 
أن »قرار وقف التجارب النووية والتركيز 
على تطوير االقتصاد وتحسني مستوى 

تـــأِت عــلــى ذكـــر الــتــخــلــي عــن الــصــواريــخ 
البالستية القصيرة واملتوسطة املدة«.

توجس مستمر
ــم يــمــنــع مــن  ــع لــ ــ ــــواسـ هـــــذا الـــتـــرحـــيـــب الـ
ظــهــور أصـــوات عــدة متوجسة وتطالب 
بتوخي الحذر من وجــود مناورة تقوم 
البعض  رأى  وبينما  يــانــغ.  بيونغ  بها 
أن »إعان إغاق املوقع النووي، الوحيد 
املــــعــــروف، وهــــو مـــوقـــع بــيــونــغــيــي ري، 
شــمــال شــرقــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، مجرد 
ــع األمـــيـــركـــيـــني  خـــطـــوة لــكــســب الـــثـــقـــة مــ
قبل الــحــوار«، حــذر آخــرون من »أالعيب 
النووي أصبح  املوقع  أن  كيم« ال سيما 

معيشة السكان، سُيسّهل الوضع بشكل 
أكبر في شبه الجزيرة الكورية وسيعزز 
ومساعي  النووية  األسلحة  نزع  عملية 
الــتــوصــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة«. كما 
الياباني شينزو  الحكومة  أشاد رئيس 
آبـــي بــإعــان بــيــونــغ يــانــغ، لكنه قـــال إن 
»الــنــقــطــة املــهــمــة هــي مــعــرفــة مــا إذا كــان 
القرار سيؤدي إلى التخلي بشكل تام عن 
تطوير ســاح نـــووي وصــواريــخ بشكل 
يمكن التحقق منه وال رجوع فيه«. لكن 
ايتشونوري أونوديرا كان  الدفاع  وزير 
»ممارسة ضغوط قصوى  بـ  

ً
قبا طالب 

 »ال يمكن أن 
ً
عــلــى بــيــونــغ يــانــغ«، قــائــا

نــكــون راضــــني ألن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لم 

بسبب  لاستخدام،  صالح  غير  بالفعل 
انــهــيــار نــفــق بــعــد اخــتــبــار بــيــونــغ يانغ 
ــا قــنــبــلــة  ــهــ الــــعــــام املــــاضــــي ملــــا يــــزعــــم أنــ

هيدروجينية. 
وربــــــط الـــبـــعـــض بــــني إعــــــان كـــيـــم وبـــني 
»سعيه إلى كسب الوقت من أجل تخفيف 
العقوبات الدولية على نظامه«، معربني 
ـــن يــتــخــلــى عــن  عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأنـــه »لــ
ترسانته النووية«. كما اعتبر  محللون 
أمــيــركــيــون أن »خــطــوة كــيــم تــهــدف إلــى 
دفـــع الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــروطــه نحو 
يه عن 

ّ
مــن تخل الــتــأكــد  الـــحـــوار، وعلينا 

ــنــــووي«. لــكــن الــبــعــض اآلخـــر  الـــســـاح الــ
رجــح أن يكون »كيم صادقا فيما يفعل 
عــبــر تــطــبــيــع الــعــاقــات مـــع األمــيــركــيــني 
لكنه يرغب في كسب ضمانات الستمرار 
الكوري  االقتصاد  بناء  وإعـــادة  نظامه، 
الــشــمــالــي. بــالــتــالــي فــإنــه اتــخــذ خــطــوات 

للخروج باتفاق مع األميركيني«.
ــرات عــــــدة تــــؤكــــد مـــدى  ــ ــــؤشــ ــرت مــ ــ ــهـ ــ وظـ
قــــدرة الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة، خصوصا 
والــخــام  والــحــديــد  بالنفط  املتعلقة  تلك 
الشمالية.  كــوريــا  إيـــام  على  والنسيج، 
ــقـــريـــر أوردتـــــــــه »نـــيـــويـــورك  وبـــحـــســـب تـ
ــا  ــوريــ ــي كــ ــ ــــز« فـــــــإن املـــــــؤشـــــــرات فــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
تــــبــــدو صـــعـــبـــة، إذ أغــلــقــت  ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
املصانع بسبب النقص في املواد الخام، 
والوحدات  قواربهم،  الصيادون  وهجر 
ــى املـــركـــبـــات الــتــي  ــ الــعــســكــريــة تــلــجــأ إلـ
تــعــمــل بــمــحــركــات الــفــحــم لــلــتــنــقــل، فيما 
 تركيز املوارد الضئيلة بيد النخبة 

ّ
يظل

الحاكمة والعسكر. بدوره، أشار الخبير 
وو  الشمالية،  كوريا  شــأن  في  الصيني 
ــذيـــن كــانــوا  كـــيـــانـــغ، إلــــى أن »الـــعـــمـــال الـ
إلى  الشمالية  كــوريــا  مــن  يوميا  يــأتــون 
الــصــني، ثــم يــغــادرون مــســاًء لــم يــعــودوا 
ــارة إلــــى تـــوقـــف تــدفــق  ــ ــأتــــون«، فـــي إشــ يــ
العمال الكوريني الشماليني إلى الجارة 
الصينية، ما يهدد بقطع مورد معيشة 
آخـــر لــاقــتــصــاد الــكــوري الــشــمــالــي. كما 
فإن تمويل  األجنبية  العملة  أنه بغياب 
 

ّ
الــحــكــومــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، فـــي ظــل

الـــعـــقـــوبـــات، لـــاحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة 
للشعب، بـــات فــي مــهــب الــريــح. وهـــو ما 
يهّدد املواسم الزراعية أيضا، وفقا ملدير 
الشمالية وكوريا  مركز دراســات كوريا 
الجنوبية، في جامعة يانبيان الصينية، 

جني كيانغيي.

توّجه جديد؟
ــــك ال يــعــنــي بــــالــــضــــرورة أن  لـــكـــن كــــل ذلـ
النظام على وشك االنهيار. وفي السياق، 
قال كانغ كي جني، وهو أحد الفارين من 
ــون أن 

ّ
كــوريــا الــشــمــالــيــة، »إن كنتم تــظــن

الــنــظــام ســيــســقــط بــالــعــقــوبــات فــأنــتــم ال 
تعرفون شيئا عن الكوريني الشماليني. 
هـــؤالء الــنــاس حــاربــوا املــجــاعــة بتناول 
الحشائش، ويفتخرون بذلك«. كما أبدى 
أحـــد الــخــبــراء الــصــيــنــيــني، اعــتــقــاده بــأن 
»الشمال لن يتخلى عن الساح النووي 
بــســبــب حــاجــتــه للنفط ومــشــتــقــاتــه، ألن 

.»
ّ
االقتصاد أقوى مما نظن

ويـــــعـــــزز هـــــــذا الـــــوضـــــع اعــــتــــقــــاد بــعــض 
املــحــلــلــني أن »كـــيـــم يـــريـــد رفــــع مــســتــوى 
الــجــديــدة في  الــوســطــى  الــحــيــاة للطبقة 
الباد، عبر مواجهة العقوبات بسياسة 
الــــحــــوار، طـــاملـــا أن نــظــامــه غــيــر مـــهـــدد«. 
الباحث في املعهد  في هذا السياق، قال 
ــــوري فــــي مــــدرســــة جـــون  ــكـ ــ ــيــــركــــي الـ األمــ
كورتيس  الــعــلــيــا،  لــلــدراســات  هوبكينز 
مــلــفــني: »نــشــهــد أولــــى اخــتــبــارات كــوريــا 
الــشــمــالــيــة االقــتــصــاديــة فـــي عــهــد كــيــم«. 
»العقوبات  أن  اعتبر  الــبــعــض،  أن  حتى 
يمكن أن تؤدي إلى تطبيق الخصخصة 
فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة«، حــســبــمــا قـــال 
خبير االقــتــصــاد فــي الــجــامــعــة الــكــوريــة 
الجنوبية، كيم بيونغ ييون. وفي ظل هذا 
االنقسام في اآلراء، اعتبر بعض املحللني 
أنه »من السابق ألوانه تحليل العقوبات 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن  عـــلـــى كــــوريــ
الثاني  النصف  بدأ في  العقوبات  تأثير 
مــن الــعــام املــاضــي، بعد تــوقــف بكني عن 
دعم بيونغ يانغ. بالتالي فإن أي تأثير 

ال ينبغي أن يظهر حاليا«. 
ــداث املــتــاحــقــة تشير  ــ يــبــقــى أن كــل األحـ
ــذري فــي  ــ ــود تــغــيــيــر جــ ــ ــــى وجــ عــمــلــيــا إلـ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وبـــاتـــخـــاذ  ســـيـــاســـة كــــوريــ
ــرار الــحــوار الـــذي بـــدأه مطلع  زعيمها قـ
العام الحالي، يكون كيم قد خطا خطوة 
»الــجــنــون«.  بـــ بعد سنة حافلة  إضــافــيــة 
سنة بدأت بتهديدات متبادلة بني كوريا 
الــشــمــالــيــة والـــواليـــات املــتــحــدة، شهدت 
خــالــهــا إطــــاق بــيــونــغ يــانــغ صــواريــخ 
بالستية في مكان غير بعيد عن جزيرة 
ــن انـــطـــاق   عــ

ً
غــــــوام األمـــيـــركـــيـــة، فـــضـــا

إنــذار خاطئ في جزيرة هــاواي »خشية 
مــن هــجــوم كــــوري شــمــالــي«، ثــم تهديد 
الــنــووي  »زّري  إن  بــقــولــه  لــكــيــم  تـــرامـــب 
أكبر من زّرك الــنــووي«. سنة دخل فيها 
دورة  الشمالي  الكوري  الرياضي  الوفد 
األلــعــاب األوملــبــيــة الــشــتــويــة، فــي بيونغ 
فبراير/ في  الجنوبية،  الكورية  تشانغ 

شباط املاضي، معززًا مكّرما وعلى رأسه 
كــيــم يــو جــونــغ شقيقة الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي، فــتــحــّول الـــصـــراع األمــيــركــي 
الكوري من الحرب إلى السلم بكبسة زّر.

سياسة
واصلت كوريا الشمالية سياسة »اليد الممدودة« بإعالن تعليقها التجارب الصاروخية النووية والبالستية وإيقاف العمل في 
مفاعل نووي شمالي شرق البالد، وهو تطور قوبل بترحيب دولي، غير أنه لم يُزل توّجس بعض المحللين والمراقبين لألوضاع 

من أن يكون مناورة من الزعيم الكوري كيم جونغ أون لدرء العقوبات الدولية

كوريون جنوبيون يتابعون كيم )جونغ ييون جي/فرانس برس(

تــأتــي خــطــوة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمــس 
الـــســـبـــت، بــتــعــلــيــق تــجــاربــهــا الــنــوويــة 
والــبــالــســتــيــة، كــخــتــام ملــســار طــويــل من 
ــهــــديــــدات الــعــســكــريــة،  ــتــ ــتــــجــــارب والــ الــ
الجنوبية  بينها وبني كوريا  املتبادلة 
ــة، وبـــيـــنـــهـــا وبـــني  ـــهــ ــن جـ ــ ــان مـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
وكانت بيونغ يانغ بدأت عمليا العمل 
فــــي أواخــــــــر الــســبــعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
ــن صــــــاروخ  ــ ــــوذج مـ ــمـ ــ ــي عـــلـــى نـ ــ ــاضـ ــ املـ
»ســكــود - بــي« السوفييتي )مـــداه 300 
كيلومتر(، وقامت بتجربته عام 1984. 
طـــــّورت  و1992   1987 عـــامـــي  بــــني  ــم  ثــ
صواريخ بعيدة املدى تصل إلى 6700 
كـــشـــفـــت صـــور  ــام 1989  ــ عــ ـــي  ــ ــم. وفـ ــلــ كــ
ــار اصــطــنــاعــيــة أمــيــركــيــة  ــمـ أخـــذتـــهـــا أقـ
عن وجود مركز نووي في يونغ بيون 
ــغ. وفـــــي أكـــتـــوبـــر/ ــانــ شـــمـــال بـــيـــونـــغ يــ

على  التوقيع  تــّم   ،1994 األول  تشرين 
اتــفــاق بــني الـــواليـــات املــتــحــدة وكــوريــا 
يانغ  بــيــونــغ  بــالــتــزام  قــضــى  الشمالية 
ــا الـــــنـــــووي  ــهــ ــامــــجــ ــرنــ ــلــــي عــــــن بــ ــتــــخــ الــ
العسكري مقابل بناء مفاعات مدنية. 
وجاء هذا االتفاق بعد ثاثة أشهر على 
وفـــاة كيم إيــل ســونــغ الـــذي حــل مكانه 

ابنه كيم جونغ إيل.
وفي نهاية عام 2002 اتهمت واشنطن 
بــيــونــغ يــانــغ بــمــواصــلــة الــعــمــل بشكل 
سري على برنامج للتزود باليورانيوم 

الـــعـــالـــي الـــتـــخـــصـــيـــب. وقــــامــــت كـــوريـــا 
ــة بــــطــــرد مـــفـــتـــشـــي الـــوكـــالـــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
الدولية للطاقة الذرية قبل أن تنسحب 
مــن مــعــاهــدة حــظــر االنــتــشــار الــنــووي. 
وفي 9 أكتوبر 2006 أجرت بيونغ يانغ 
أول تــجــربــة نــوويــة لــهــا بــعــد أن كانت 
أوقـــفـــت الــعــمــل فـــي مــــــــارس/آذار 2005 
بــتــجــمــيــد إنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ الــبــعــيــدة 
املدى. وأصدر مجلس األمن قرارًا فرض 

وتجارية  اقتصادية  عقوبات  بموجبه 
ــدة. وفــي  ــ ــرات عـ ــ ــم تــعــزيــزهــا الحـــقـــا مـ تـ
بــيــونــغ  وافـــقـــت  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2007 
الــنــووي  برنامجها  تفكيك  عــلــى  يــانــغ 
واســتــقــبــال مــفــتــشــني تــابــعــني لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية مقابل الحصول 
عــلــى مــلــيــون طـــن مـــن الـــوقـــود وســحــب 
اســمــهــا مـــن عــلــى الـــائـــحـــة األمــيــركــيــة 
للدول الداعمة لإلرهاب. وفي عام 2009 
ــرت الـــبـــاد تــجــربــتــني نــوويــتــني، ثم  أجــ
انــســحــبــت مـــن املـــفـــاوضـــات بـــني الــــدول 
الــســت )الــكــوريــتــان والـــصـــني وروســيــا 
ــات املـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان( الــتــي  ــ ــــواليـ والـ

كانت بدأت في أغسطس/آب 2003.
وفي ديسمبر/كانون األول 2011 خلف 
كيم جونغ أون والده في الحكم، وأجرت 
نــوويــة وبالستية عدة  تــجــارب  الــبــاد 
بني عامي 2013 و2017، إلى الحّد الذي 
أجــــرت فــيــه فـــي الــثــالــث مـــن سبتمبر/

ــــي تـــجـــربـــتـــهـــا الـــنـــوويـــة  ــــاضـ ــــول املـ ــلـ ــ أيـ
الـــســـادســـة اعـــتـــبـــرت األقـــــــوى، وأعــلــنــت 
بــأنــهــا »قــنــبــلــة هــيــدروجــيــنــيــة صغيرة 
ــــاروخ«.  بــمــا يــكــفــي لــكــي تــنــقــل عــلــى صـ
القنبلة  هــــذه  قــــوة  أن  الـــخـــبـــراء  وأعـــلـــن 
ــوازي  يـــ ــا  مــ كــيــلــو طــــن أي  بــلــغــت 250 
16 مــــرة قــنــبــلــة هــيــروشــيــمــا )الــقــنــبــلــة 
سقطت على هيروشيما 
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تاريخ طويل من التجارب
قبل  الماضي،  القرن  سبعينيات  في  سوى  عمليًا  الصاروخية  تجاربها  الشمالية  كوريا  بدأت 
من  بإعالن  توقف  ذلك  كل  لكن  وهيدروجينية،  ونووية  بالستية  تجارب  إلى  الحقًا   تطّورها 

كيم جونغ أون


