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اعتقلتهم داخل القاعدة

طرفا القتال يستغالن 
انشغال العالم 

بمواجهة وباء كورونا

للحديث تتمة...

تضارب حول 
سقوط قاعدة 

الوطية

إسرائيل من أزمة سياسيـة... إلى دستورية

التابعة  القوات  استباق  مع  الليبية،  األرض  على  العسكرية  التطورات  تسارعت 
جديدًا  هجومًا  حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  مليشيات  إطالق  الوفاق  لحكومة 
على طرابلس، بشن عمليتين تهدفان إلى إبعاد المليشيات عن العاصمة، و»إسقاط« 

قاعدة الوطية الجوية، التي تعتبر من أهم القواعد التابعة لحفتر

طرابلس ـ العربي الجديد

في الوقت الــذي كــان الــلــواء الليبي 
املتقاعد خليفة حفتر يواصل حشد 
مــلــيــشــيــاتــه عــلــى تــخــوم الــعــاصــمــة 
ــوات حـــكـــومـــة الـــوفـــاق  ــ طـــرابـــلـــس، وجـــهـــت قــ
ضــربــة قــويــة لـــه، إذ أعــلــنــت الــســيــطــرة على 
بعد  على  تقع  التي  الجوية،  الوطية  قاعدة 
العاصمة،  نحو 140 كيلومترًا جنوب غرب 
لنفيه. وأطلقت  املليشيات  وهو ما سارعت 
ــاق عــمــلــيــة ســـّمـــتـــهـــا »عـــاصـــفـــة  ــ ــوفـ ــ قـــــــوات الـ
الــوطــيــة، وذلــك  قــاعــدة  الـــســـام«، مستهدفة 
»ردًا على القصف املتواصل ألحياء طرابلس 
وتــأديــبــا ملــلــيــشــيــات املــرتــزقــة عــلــى نقضهم 
املتكرر لوقف إطاق النار«. وأعلن آمر غرفة 
الوفاق  لــقــوات  التابعة  املشتركة  العمليات 
ــاء،  ــعــ ــلــــواء أســـامـــة الـــجـــويـــلـــي، أمــــس األربــ الــ
سيطرة القوات التابعة للحكومة على قاعدة 
الوطية، على بعد 140 كيلومترًا جنوب غرب 
طرابلس، في عملية عسكرية أطلقت عليها 
الـــســـام«. ونــشــرت عملية  تسمية »عــاصــفــة 
»بركان الغضب« صورًا لعدد من »املقاتلني 
األجانب الذين قبض عليهم داخل القاعدة«، 
مــشــيــرة إلــــى أن عــمــلــيــة »عـــاصـــفـــة الـــســـام« 
املتواصل ألحياء  القصف  على  »ردًا  جــاءت 
املــرتــزقــة على  طــرابــلــس وتــأديــبــا ملليشيات 

نقضهم املتكرر لوقف إطاق النار«.
لكن قــنــاة »روســيــا الــيــوم« نقلت عــن املركز 
ــابـــع ملــلــيــشــيــات حــفــتــر نــفــيــه  ــتـ اإلعــــامــــي الـ
القاعدة، مشيرًا  الــوفــاق على  قــوات  سيطرة 
إلى أن »قواته صدت هجوما كبيرًا استهدف 
تمكن  الجيش  وأن  الــجــويــة،  الوطية  قــاعــدة 
من تكبيد املهاجمني خسائر كبيرة«. ونقلت 
أن  لم توضح ماهيتها،  القناة عن مصادر، 
»االشـــتـــبـــاكـــات ال تــــــزال عـــلـــى أشــــدهــــا عــلــى 

بــعــد 12 كــيــلــومــتــرًا مــن الــقــاعــدة«. كــمــا نفت 
مليشيات حفتر، بحسب وكالة »أسوشييتد 
برس«، »املزاعم عن سقوط القاعدة«، مشيرة 
إلى أنها تمكنت من صد الهجوم و»سحق« 
املــهــاجــمــني، الــــذي وصــفــتــه بــأنــه »مــحــاولــة 

غبية« للسيطرة على الوطية.
وتعد قاعدة الوطية الجوية ثاني أهم مركز 
عسكري ملليشيات حفتر في غرب الباد، إذ 
كما  طيار،  دون  من  الطائرات  منها  تنطلق 
قــيــادة عمليات ملرتزقة  مــراكــز  عــلــى  تــتــوفــر 
شركة »فاغنر« الروسية. يشار إلى أن قاعدة 
الجفرة، التي تبعد نحو 600 كيلومتر شرق 
العسكرية  املــراكــز  أهــم  مــن  طرابلس، تعتبر 

لحفتر. 
وتقع قاعدة الوطية الجوية، املعروفة سابقا 
باسم عقبة بن نافع، على بعد 140 كيلومترًا 
جــنــوب غـــرب طــرابــلــس، وهـــي تــصــنــف على 
أنها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية 
في غرب الباد بامتدادها على مساحة 10 
بموقع  القاعدة  وتتسم  مربعة.  كيلومترات 
ــام، إذ إنــهــا تــغــطــي املنطقة  اســتــراتــيــجــي هــ
الــغــربــيــة، وكــانــت مهمتها حــمــايــة الــحــدود 
الــلــيــبــيــة الــتــونــســيــة مــــن عــمــلــيــات الــتــســلــل 
وكـــذلـــك مــراقــبــة الــســاحــل الــلــيــبــي والــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة. كــمــا أن أهــمــيــتــهــا تــنــبــع من 
أنــهــا الــقــاعــدة الــجــويــة الــوحــيــدة فـــي ليبيا 
الــتــي ال عــاقــة للطيران املــدنــي بــهــا. وكانت 
قــاعــدة الــوطــيــة قــد تعرضت إلــى قصف من 
ــلـــســـي فــــي الـــعـــام  ــال األطـ ــمـ ــيــــران حـــلـــف شـ طــ
بنيتها  معظم  عــلــى  حــافــظــت  لكنها   ،2011
الــتــحــتــيــة األســـاســـيـــة، إذ إنـــه تـــم اســتــهــداف 
الطائرات العسكرية الرابضة على املدرجات 
ومستودعات الذخيرة، باإلضافة إلى مراكز 

الرصد والدفاع الجوي.
وأعلن املتحدث الرسمي باسم قوات حكومة 

الوفاق محمد قنونو إطاق عملية »غضب 
ــان«، ردًا عـــلـــى »الـــقـــصـــف املـــتـــواصـــل  ــركــ ــبــ الــ
الرسمي  ألحياء طرابلس«. وأشار املتحدث 
باسم مكتب اإلعــام الحربي التابع لعملية 
ــلـــك املــــدنــــي، فــي  »بــــركــــان الـــغـــضـــب« عـــبـــد املـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  تـــصـــريـــح مــقــتــضــب لــــ
لكنه  مــتــقــدمــة،  مــراحــل  فــي  العملية  أن  إلـــى 
أوضــح أنه »من السابق ألوانــه الحديث عن 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بعد تقديم رئيس الكنيست اإلسرائيلي يولي 
إدلــشــتــايــن اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، لــتــفــادي 
تــنــفــيــذ قـــــرار املــحــكــمــة الــعــلــيــا بــعــقــد جلسة 
انتقلت  للكنيست،  جــديــد  رئــيــس  النــتــخــاب 
إسرائيل، بدءًا من يوم أمس من أزمة سياسية 
مستعصية لتشكيل حكومة جديدة إلى أزمة 
دســـتـــوريـــة، تـــهـــّدد بــانــهــيــار ســلــطــة الــقــضــاء 
وتـــداخـــل الــســلــطــات. ويــصــّر كــل مــن معسكر 
اليمني املناصر لبنيامني نتنياهو، واملعسكر 
املــنــاهــض لــه بــقــيــادة الــجــنــرال بني غانتس، 
عــلــى أنــــه هـــو مـــن يـــدافـــع عـــن »الــديــمــقــراطــيــة 
القانونية ومبدأ فصل السلطات«. فقد أعلن 
إدلشتاين، الذي كان يفترض به عقد جلسة 
عــامــة للكنيست النــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــه، 
أنه يرفض اإلنذار الذي وجهته إليه املحكمة 
علما  منصبه،  مــن  استقالته  مقدما  العليا، 
إال  املفعول  لن تصبح سارية  استقالته  بــأن 
بــعــد 48 ســاعــة مــن إعــانــهــا، املــصــادف ظهر 

مليشيات  الكثير إلبعاد  فأمامنا  نتائجها، 
العاصمة.  في  السكنية«  األحــيــاء  عن  حفتر 
وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري مـــقـــرب مـــن حــكــومــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن جــبــهــات  الــــوفــــاق، لـــ
القتال في جنوب طرابلس وشــرق مصراتة 
تــشــهــد تــحــشــيــدات عــســكــريــة مـــتـــزايـــدة منذ 
أيـــام. وأشـــار إلــى أن قــيــادة الــقــوات التابعة 
أيــام،  الوفاق كانت قد أعطت، منذ  لحكومة 
أوامر لوحداتها باالستعداد لتنفيذ أي قرار 
مليشيات حفتر  حــال واصلت  في  بالتقدم، 

القصف العشوائي.
ــيــــان نـــشـــرتـــه صــفــحــة  وقـــــــال قــــنــــونــــو، فــــي بــ
عــمــلــيــة »بــــركــــان الـــغـــضـــب« أمــــس األربــــعــــاء، 
إن مــلــيــشــيــات حــفــتــر اســتــهــدفــت بــالــقــصــف 
الــــعــــشــــوائــــي مـــنـــاطـــق الـــســـبـــعـــة، وبـــــــاب بــن 
وبئر  الــســور،  ورأس حسن، وطريق  غشير، 
اإلسعاف  مقر جهاز  إلــى  باإلضافة  التوتة، 
ــــوارئ. وشـــهـــدت الــعــاصــمــة، مــنــذ ليل  ــــطـ والـ
الثاثاء وحتى صباح أمس األربعاء، قصفا 
عملية  وأعلنت  عنيفا.  ومدفعيا  صاروخيا 
ــغــــضــــب«، أمـــــــس، إصــــابــــة ثــاثــة  ــان الــ ــ ــركـ ــ »بـ
ــراء »قـــصـــف مــلــيــشــيــات مــجــرم  ــ مــواطــنــني جـ
الحرب حفتر« عدة أحياء في طرابلس. وكان 

غـــد الــجــمــعــة. وقـــد هــاجــم إدلــشــتــايــن بــشــدة، 
وبــلــهــجــة حــــادة، قــــرار املــحــكــمــة اإلســرائــيــلــيــة 
العليا، مدعيا أن القرار ال يستند إلى أسس 
قــانــونــيــة وال نــص الــقــانــون، بــل يستند إلــى 
املحكمة  قــرار  وأن  للقانون،  متطرف  تفسير 
الداخلي،  الكنيست  دســتــور  يناقض  العليا 
ويخرب عمله، وهو تدخل فظ يعكس غرور 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة واســتــعــاء فــي نظرتها 
لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة املــنــتــخــبــة، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
ــائــــي لـــحـــكـــومـــة  ــقــــضــ ــتــــشــــار الــ واعــــتــــبــــر املــــســ
االحتال أفيحاي مندلبليت، في رأي قانوني 
رفعه للمحكمة العليا، أن استقالة إدلشتاين 
مـــن رئـــاســـة الــكــنــيــســت ال تــســمــح بــامــتــنــاعــه 
ــرار املــحــكــمــة لـــه بــعــقــد جلسة  ــ عـــن تــطــبــيــق قـ
للكنيست. وتطابق  رئــيــس جــديــد  النــتــخــاب 
القانوني  املستشار  قــرار  مع  مندلبليت  رأي 
للكنيست إيال يانون بأنه »لكون االستقالة 
تدخل حيز التنفيذ فقط بعد 48 ساعة، فإن 
استقالة رئيس الكنيست ال تؤثر في واجبه 
االمتثال لقرار املحكمة املوقرة بأن يدرج على 
ــدول أعـــمـــال الــكــنــيــســت مـــوضـــوع انــتــخــاب  جــ
رئـــيـــس دائـــــم لــلــكــنــيــســت الـــــــ23 الـــيـــوم )أمـــس 
ــاء(. لــكــن فـــي املــقــابــل فــــإن إدلــشــتــايــن  ــ ــعـ ــ األربـ
ــو الـــوحـــيـــد الـــــذي يــمــلــك صــاحــيــة إصــــدار  هـ
للكنيست.  العامة  للهيئة  األمــر بعقد جلسة 
وعــلــيــه، وفـــي ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة، فــمــا لم 
ــــن دون  ــة، ومـ ــامـ ــعـ يـــأمـــر بـــانـــعـــقـــاد الــهــيــئــة الـ
املــوقــرة  املحكمة  مــن  استثنائي  أمـــر  إصــــدار 
اليوم  للكنيست  العامة  الهيئة  ال يمكن عقد 
)أمــس( النتخاب رئيس دائم للكنيست الـ23 
طبقا لألمر الصادر بتاريخ 23 مارس/ آذار« 

الحالي.
وعــكــس مــوقــف إدلــشــتــايــن عــمــلــيــا الــخــطــاب 
بنيامني  الحكومة  رئيس  يقوده  الــذي  العام 
الحكم، مــن خال  فــي صــراعــه على  نتنياهو 

أربـــعـــة مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة الــقــضــائــيــة قد 
أصيبوا، الثاثاء املاضي، بقصف مليشيات 
زارة.  عــني  بمنطقة  الــرويــمــي  لسجن  حفتر 
وأشار قنونو إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة 
6 آخرين، في قصف استهدف املدينة اإلثنني 

املاضي. 
ــروان  ــ ــيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي مــ ــلـــل الـــسـ وقـــــــال املـــحـ
»العربي الجديد«، إن طرفي القتال  ذويب، لـ
يــســتــغــان انــشــغــال الــعــالــم بــمــواجــهــة وبـــاء 
إلــى  لــلــتــقــدم عــلــى األرض. ولـــفـــت  ــا  كــــورونــ
تــصــريــحــات قــــادة املــلــيــشــيــات الــتــي وصفت 
الهدنة، التي دعت إليها األمم املتحدة في 12 
»فترة  بأنها  املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 
راحــة«، كما جــاء على لسان املتحدث باسم 
ــمـــاري. كــمــا اســتــدل  املــلــيــشــيــات أحـــمـــد املـــسـ
الــتــوجــيــه  إدارة  ــر  ــ آمـ بــتــصــريــحــات  ذويــــــب 
أن  فيها  أكــد  التي  املحجوب  خالد  املعنوي 
حــلــول شهر  قبل  طــرابــلــس  »حفتر سيدخل 
رمضان املقبل« )آخر إبريل/ نيسان املقبل(. 
وأشار ذويب إلى أن حفتر، الذي كان يجمع 
قــواتــه، كــان يــريــد اســتــغــال انــشــغــال العالم 
من  مــزيــد  على  للسيطرة  كــورونــا  بجائحة 
الــوفــاق استبقته بشن  قـــوات  املــنــاطــق، لكن 

النظام  شرعية  لتقويض  املــحــاوالت  مثابرة 
الــقــضــائــي الـــقـــائـــم، والــتــشــكــيــك والــطــعــن في 
للحكومة  القضائي  املستشار  قـــرار  شرعية 
اإلســرائــيــلــيــة بــتــقــديــم لــوائــح اتــهــام رســمــيــة، 
وبدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وتلقي 
ــة. وكـــان  ــامـ ــعـ ــة الـ ــانــ الــــرشــــاوى وخـــيـــانـــة األمــ
نــتــنــيــاهــو قـــد تــمــّكــن عــبــر وزيــــر الـــعـــدل أمــيــر 
أوحــنــا، األســبــوع املــاضــي، وقــبــل يــومــني من 
املوعد الرسمي لقراءة الئحة التهم ضده، من 
إصدار أمر وزاري يقضي بوقف عمل املحاكم 
ــة فــيــروس كــورونــا  فــي إســرائــيــل فــي ظــل أزمـ
بعدم  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة  وتعليمات 
الــتــجــمــهــر ألكـــثـــر مـــن 10 أشــــخــــاص. وشــكــل 
ــرار إدلــشــتــايــن أمـــس وقـــودًا  ــ ــــان وقـ هـــذا اإلعـ
ملــعــارضــي نــتــنــيــاهــو، ال ســيــمــا فـــي تــحــالــف 
»كاحول لفان« الذين طالبوا، في تصريحات 
صدرت عن عضو الكنيست عوفر شيلح، بأن 
لقرار  إهــانــة  إدلشتاين  استقالة  اعتبار  يتم 

املحكمة وعدم احترام سلطة القانون.
وشــكــل مــوقــف إدلــشــتــايــن، بــحــســب مــصــادر 
نتنياهو عمليا مهلة  حزبية، فرصة منحت 
جـــديـــدة لــتــخــريــب جـــهـــود غــانــتــس لتشكيل 
حكومة جــديــدة، وفــق شــروط زعيم »كاحول 
لفان« بحسب الجدول الزمني الرسمي، إذ إن 
يمنح  االستقالة بشكل مباشر  عــدم ســريــان 
حــزب »الليكود« يومني على األقــل، أي حتى 
ظهر الجمعة، لتفادي عقد جلسة للكنيست 
النتخاب رئيس جديد له. وعلى الرغم من أنه 
بمقدور نائب رئيس الكنيست، وهو في ظل 
أقدم  إسرائيل،  في  القائم  السياسي  الوضع 
الــكــنــيــســت، عمير بيرتس،  عــضــو يــخــدم فــي 
زعـــيـــم حــــزب »الـــعـــمـــل«، عــقــد جــلــســة رســمــيــة 
مؤشرات  أن  إال  للكنيست،  رئيس  النتخاب 
عديدة تشير إلى أن »كاحول لفان«، بزعامة 
غــانــتــس، يــتــردد فــي املــضــي قــدمــا فــي مسألة 
كي  حاليا،  للكنيست  جديد  رئيس  انتخاب 

ــان املــركــز  عــمــلــيــة عــلــى تــخــوم طــرابــلــس. وكــ
لحفتر  التابعة  الكرامة«  »عملية  لـ اإلعامي 
قــد أكـــد، فــي بــيــان نــشــره على صفحته على 
»فــيــســبــوك« الــثــاثــاء املـــاضـــي، إحــــراز تقدم 
عسكري »هام« أخيرًا، ما يعد اعترافا بعدم 
»الهدنة اإلنسانية« التي  التزام املليشيات بـ
أعلن حفتر قبوله بها بناء على دعوة دولية 
ملواجهة  املحلية  للسلطات  املــجــال  إلتــاحــة 

فيروس كورونا. 
واعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر األمــــنــــي الـــلـــيـــبـــي مــحــيــي 
ملليشيات حفتر  يمكن  ال  أنـــه  زكـــري  الــديــن 
خـــوض مــعــركــة مــبــاشــرة مــع قــــوات حكومة 
الــــوفــــاق، مــوضــحــا أن كـــل مـــا كــــان يـــقـــوم به 
بالصواريخ  العاصمة  استهداف  هو  حفتر 
بـــعـــدمـــا فــشــلــت مــلــيــشــيــاتــه بـــالـــتـــقـــدم عــلــى 
»العربي  األرض. ورجــح زكــري، في حديث لـ
الــجــديــد«، »امــتــاك قـــوات الــحــكــومــة مــعــدات 
عسكرية وتجهيزات جديدة، بينها دفاعات 
ــحــدث فــارقــا على األرض، 

ُ
جــويــة، يمكن أن ت

التي كان  الجوية،  العمليات  أن  وخصوصا 
كبير  بشكل  تــراجــعــت  عليها،  يــعــول  حفتر 
بعد انشغال داعميه بالطيران املسير، مثل 
اإلمارات، في مواجهة أزمة فيروس كورونا«.

يؤدي ذلك إلى سد الطريق كليا أمام حكومة 
وحــدة وطنية مع »الليكود«. وكانت اإلذاعــة 
اإلســرائــيــلــيــة قــد كــشــفــت، أمـــس األربـــعـــاء، أن 
اتـــصـــاالت مــكــثــفــة جــــرت لــيــلــة أول مـــن أمــس 
بــني طــاقــم مــفــاوضــات عــن »الــلــيــكــود« وآخــر 
عــن حـــزب »كــاحــول لــفــان«، إال أن الــتــطــورات 
األخــيــرة وتــقــديــم االســتــقــالــة مــن قــبــل رئيس 

نذر بوقف هذه االتصاالت.
ُ
الكنيست ت

الفاصلة بني  الزمنية  املهلة  ذلــك، وبفعل  مع 
تعليق عمل الكنيست، أمس األربعاء، وحتى 
انــعــقــادهــا فــي الــرابــعــة ظــهــر اإلثــنــني املــقــبــل، 
فإن من شأن تفاقم أزمــة جائحة كورونا من 
جهة، ودخول إسرائيل ملدة أسبوع في حالة 
إغــاق شبه تــام بعد إقـــرار الحكومة تشديد 

الخطوات االحترازية، أن يضاعف الضغوط 
على تحالف »كاحول لفان« وزعيمه الجنرال 
بني غانتس، إلبداء مرونة في االتصاالت مع 
حكومة  لتشكيل  الــذهــاب  لجهة  »الــلــيــكــود«، 
طــــوارئ مــؤقــتــة ملـــدة ســتــة أشــهــر، أو تشكيل 
ــاس مــبــدأ  ــ ــدة وطـــنـــيـــة عـــلـــى أســ ــ حـــكـــومـــة وحــ
التناوب بني غانتس وزعيم »الليكود« رئيس 

الحكومة املنتهية واليته بنيامني نتنياهو.
ويـــرى مــراقــبــون أن خــطــوة إدلــشــتــايــن، التي 
جاءت بعد تشاور مع نتنياهو ليلة الثاثاء 
املـــاضـــي، تــهــدف بـــاألســـاس إلـــى كــســب مــزيــٍد 
من الوقت لصالح نتنياهو من جهة، وقضم 
املمنوحة  الزمنية  املهلة  مــن  تقريبا  أســبــوع 
لغانتس. وتــزيــد املــنــاورة األخــيــرة الــتــي قام 

بــهــا رئــيــس الــكــنــيــســت، ال ســيــمــا أنـــه ال يــزال 
ظهر  حتى  االستقالة  عن  التراجع  بمقدوره 
الــجــمــعــة، مـــن تــعــقــيــدات الـــوضـــع الــســيــاســي 
فــي إســرائــيــل، وخــصــوصــا أنــهــا شــهــدت منذ 
إبريل/نيسان من العام املاضي ثاث معارك 
انتخابية. كذلك تنذر الخطوة بزعزعة سلطة 
الــقــضــاء، خصوصا فــي ظــل أنظمة الــطــوارئ 
الـــتـــي تـــقـــوم الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة )حــكــومــة 
يــوم،  بعد  يوما  بإعانها  األعــمــال(  تصريف 
ــاء كــورونــا،  فــي ســيــاق مــســاعــي مــكــافــحــة وبــ
ــــط انــــعــــدام مــطــلــق لــلــثــقــة بــــني الــفــريــقــني  وسـ
على  حتى  وغــانــتــس،  نتنياهو  الرئيسيني، 
ــارت إلــيــه  ــ املــســتــوى الــشــخــصــي، وفـــق مـــا أشـ

أيضا اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس.
املحاكمة  تــحــدي  يــواجــه  نتنياهو  كــان  وإذا 
ــإن غانتس  ــرار الـــطـــوارئ، فـ املــؤجــلــة بــفــعــل قــ
يــــواجــــه بـــشـــكـــل مـــتـــصـــاعـــد تـــحـــديـــات داخــــل 
مــعــســكــره وداخـــــل تــحــالــف »كـــاحـــول لـــفـــان«، 
ال ســيــمــا مــن قــبــل أعــضــاء الــكــنــيــســت يــوعــاز 
الجنرال غابي  هــاوزر وحتى  هندل وتسفي 
أي  تأييد  رفضهم  يعلنون  الذين  أشكنازي، 
حكومة يشكلها غانتس باالعتماد على دعم 
خارجي من نواب القائمة املشتركة لألحزاب 
ــد تــمــكــن الـــيـــمـــني اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ الـــعـــربـــيـــة. وقـ
املــتــطــرف فــي الــيــومــني األخــيــريــن مــن تكثيف 
لــفــان«، عبر تجنيد  »كــاحــول  الضغوط على 
عــائــات  »منظمة  تــدعــى  إســرائــيــلــيــة  منظمة 
ضحايا اإلرهـــاب«، في إشــارة لإلسرائيليني 
ــات لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــيــ ــلــ ــمــ الــــــذيــــــن قــــتــــلــــوا فــــــي عــ
املــذكــورة  املنظمة  نــشــرت  وقــد  الفلسطينية. 
وأعضاء بارزون فيها، تغريدات ومنشورات، 
»تستهجن« استعداد تحالف »كاحول لفان« 
بــجــنــراالتــه الــثــاثــة، بــنــي غــانــتــس ومــوشــيــه 
ــازي، لــلــتــفــكــيــر فــي  ــنــ ــكــ ــي أشــ ــابــ يـــعـــالـــون وغــ
ائتاف باالعتماد على دعم  تشكيل حكومة 

القائمة املشتركة.

قوات الوفاق تطلق عمليتين... 
ومليشيات حفتر تواصل خرق »الهدنة اإلنسانية«

تشهد جبهات القتال تحشيدات عسكرية )محمود تركية/فرانس برس(

يمكن إلدلشتاين التراجع عن االستقالة حتى ظهر الجمعة )فرانس برس(

أسامة علي

لم يأبه قطاع كبير من الليبيني 
باإلعالن عن أول إصابة بفيروس 

كورونا املستجد في بالدهم، 
فتعليقاتهم على اإلعالن الرسمي 

على منصات التواصل االجتماعي، 
لفتت إلى استمرار مخاطر »جائحة 

حفتر«، كما سّماها أحد املعلقني، 
: »ما الحل الذي سيصنعه 

ً
متسائال

العالم لقنابل حفتر العشوائية؟«. 
بينما تساءل آخر عما إذا كان العالم 

سيجتمع في جنيف أم في برلني 
للبحث عن حل لفيروس كورونا 

وسيعقد له اللجان املشتركة وبأي 
عدد؟ هل سيكون شبيهًا باجتماع 
»5+5«، تذكيرًا باللجنة العسكرية 

التي يشارك فيها اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر وحكومة الوفاق 

بخمسة ضباط لكل منهما؟
تعليقًا على قرار االتحاد األوروبي 

برفع حظر توريد السالح عن 
املعارضني السوريني قبل سنوات، 

أجابت وزيرة خارجية االتحاد 
األوروبي في ذلك الحني، كاثرين 
آشتون، عن سؤال حول مخاطر 
السماح لتصدير السالح بالقول: 

»نصّدر لهم السالح ليحموا أنفسهم 
وليس خطأنا إذا استخدموا السالح 
ألغراض أخرى«. هنا يمكن السؤال: 

ن سيحمي حفتر نفسه بصواريخ  ِممَّ
»جافلني« األميركية التي أوصلتها 

فرنسا لقواته، والتي ُعثر عليها 
صدفة في غريان؟ ممن سيحمي 
حفتر نفسه بالطائرات الصينية 

املسّيرة التي صّدرتها له اإلمارات، 
واعترفت األمم املتحدة بأنها قتلت 

أكثر من 30 طالبًا بالكلية العسكرية 
في الهضبة بطرابلس مطلع 

يناير/ كانون الثاني املاضي؟ وفي 
أغسطس/ آب املاضي، قتلت املسّيرات 

اإلماراتية أكثر من 40 مهاجرًا 
أفريقيًا في ملجأ للمهاجرين في 

تاجوراء. ممن سيحمي حفتر نفسه 
بـ6300 طن من الذخيرة والعتاد 

العسكري الذي أوصلته اإلمارات؟
أما في سياق كورونا، فقد أعلنت 
الصني أخيرًا استجابتها سريعًا 

لنداء حكومة الوفاق بشأن تدريب 
كوادرها على مجابهة الجائحة 

بحسب خبراتها، لكن طلب الحكومة 
من الصني التحقيق في سبب 

مشاركة طائرات »وينغ لونغ« في 
قصف املدنيني في طرابلس ال يزال 

معلقًا منذ أكتوبر/تشرين األول 
املاضي. كما أن التحقيقات األميركية 

بشأن وصول صواريخ »جافلني« 
إلى معسكرات حفتر رغم اعتراف 

فرنسا بمسؤوليتها عن وصولها، ال 
تزال هي األخرى معلقة. إذا أي انسان 

تعنيه األمم املتحدة واملجتمع الدولي 
عندما وّجهوا دعوة لحفتر لوقف 
القتال وقصف طرابلس في إطار 

»هدنة إنسانية«، هل يرون »جائحة 
كورونا« أخطر من »جائحة حفتر« 

على اإلنسان؟ 

نقلت استقالة رئيس 
الكنيست يولي إدلشتاين 

األزمة في إسرائيل 
من سياسية بحتة إلى 

دستورية، فيما من 
الواضح أنها ستصّب في 

نهاية المطاف لصالح 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو

التزم  الذي  )الصورة(،  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  يواصل 
الصمت حيال قرار يولي إدلشتاين نقض شرعية النواب الفلسطينيين في 
الظهور  محاولة  مع  الكنيست، 
يخصص  الــذي  قــت  و ــ ال فــي  بأنه 
فيه كل جهده لمكافحة كورونا 
من  بدًال  سعى،  ي غانتس  بني  فإن 
الوطني«  لجهد  »ا إلى  االنضمام 
وإلى حكومة طوارئ أو حكومة 
على  عمل  لل ــيــة،  وطــن وحـــدة 
الديمقراطية وسرقة  أسس  ضرب 
لقائمة  ا بنواب  مستعينًا  الحكم، 

المشتركة لألحزاب العربية.

تحريض نتنياهو

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى الــرغــم مــن انــشــغــال أجــهــزة الــدولــة 
ــة انتشار  كــافــة فــي مــصــر بــمــواجــهــة أزمـ
 
ّ
أن إال  ــد،  ــتــــجــ املــــســ كــــــورونــــــا  ــــروس  ــيــ ــ فــ
الخارجية املصرية ما زالت تتحرك بحثا 
 ألزمــــة ســـّد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي، 

ّ
عــن حـــل

بعد انهيار املفاوضات في أعقاب رفض 
الذي  االتفاق  التوقيع على  أبابا  أديــس 
ــه بــــإشــــراف الــــواليــــات  ــيـ ــّم الـــتـــوّصـــل إلـ ــ تـ
املتحدة األميركية والبنك الدولي نهاية 

شهر فبراير/شباط املاضي.
ــادر  وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، كـــشـــفـــت مــــصــ
»العربي  لـ خاصة  مصرية  دبلوماسية 
 القاهرة بعثت بخطابات 

ّ
الجديد«، عن أن

رســمــيــة لــكــل مـــن الــصــومــال وجــيــبــوتــي 
ــأن خـــطـــابـــات  ــ ــــشـ تـــســـتـــفـــســـر مـــنـــهـــمـــا، بـ
مــــن الـــبـــلـــديـــن إلثـــيـــوبـــيـــا يــــؤكــــدان فــيــهــا 
تراجعهما عن موقفهما الداعم ملصر في 
الــســّد، وذلـــك بعد توقيعهما على  أزمـــة 
الــبــيــان الختامي آلخــر اجــتــمــاع ملجلس 
وزراء الخارجية العرب، والذي أّكد حق 

مصر التاريخي في مياه النيل.
 كــــا الــبــلــديــن 

ّ
ــإن ــ ــادر، فــ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ

بعثا  الــعــربــيــة،  الجامعة  فــي  العضوين 
بخطابات إلثيوبيا أكدا فيها التزامهما 
تــوقــيــعــهــمــا على   

ّ
وأن حـــيـــاديـــا،  مــوقــفــا 

 الــعــاقــات املباشرة 
ّ

الــبــيــان جــاء فــي ظــل
مــع مــصــر وحــلــفــائــهــا فــي دول الخليج، 
مــشــدديــن عــلــى ضـــــرورة الــتــوصــل لحل 

يحقق مصالح األطراف كافة.
اإلثيوبي، جيدو  الخارجية  وكــان وزيــر 
أنـــــدارجـــــاشـــــيـــــو، قـــــــال فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
 
ً
 »كا

ّ
صحيفة محلية إثيوبية أخيرًا، إن

من الصومال وجيبوتي اعتذرا عن دعم 
ــّد الــنــهــضــة«.  مــوقــف مــصــر فـــي أزمــــة ســ
الــحــكــومــتــني   

ّ
أن إلــــــى  الـــــوزيـــــر  وأشـــــــــار 

أن  بعد  بعثتا  والجيبوتية  الصومالية 
أبابا منهما تفسيرات في  طلبت أديس 
الجامعة  قــرار  من  بموقفهما  يتعلق  ما 
ــل إلـــى  ــ ــائـ ــ ــر، رسـ الـــعـــربـــيـــة الـــــداعـــــم ملــــصــ
 القرار 

ّ
الحكومة اإلثيوبية، أكدتا فيها أن

لن يحل األزمة القائمة بل يزيد الوضع 
سوءًا.

وكــانــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة قــد أبــدت 
تحفظها على البيان العربي في حينه، 
رافــضــة الــتــوقــيــع عــلــيــه، بــعــد مطالبتها 
ــذي كــانــت  ــ بـــرفـــع اســـمـــهـــا مــــن الـــبـــيـــان الــ
ــتــــراف  صــيــاغــتــه األولــــيــــة تــتــضــمــن االعــ
بــحــقــوق دولــتــي املــصــب مــن مــيــاه النيل 

واملتمثلتني في مصر والسودان.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أوضـــحـــت املـــصـــادر 
الخارجية سامح   نتائج جولة وزيــر 

ّ
أن

شــكــري األفــريــقــيــة أخـــيـــرًا، والـــتـــي كــانــت 
تسعى الســتــمــالــة عـــدد مــن دول حــوض 
النيل واالتــحــاد األفــريــقــي لصف مصر، 
 التزام 

ّ
لم تأت بالنتائج املأمولة، في ظل

غالبية الــدول التي زارهــا شكري موقف 
الحياد، مؤكدة استعدادها فقط لتقريب 
وجــهــات الــنــظــر بــني الــجــانــبــني، وهـــو ما 
ترى القاهرة فيه موقفا سلبيا بالنسبة 
لها. وقالت املصادر: »هناك أزمة كبيرة 
الكبرى  القوى  انشغال  بسبب  بالطبع 
وتوجيه  الداخلية  بأزماتها  واملــؤثــرة 
كــورونــا،  وبــاء  ملواجهة  كافة  جهودها 
ــــي بــعــض  ــة فـ ــ ــارثـ ــ ــحــــول إلــــــى كـ الـــــــذي تــ

الدول«.
ــام شــكــري بــجــولــة أفــريــقــيــة أخــيــرًا،  وقــ
شــمــلــت الـــنـــيـــجـــر، وروانـــــــــــدا، وجـــنـــوب 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وتـــــنـــــزانـــــيـــــا والــــكــــونــــغــــو 
كما  الــســودان.  وجــنــوب  الديمقراطية، 
الخارجية املصرية  زار وفــد من وزارة 
برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــعــربــيــة، 
نائب  ســرور،  ياسر  السفير  ومشاركة 
ــة لـــشـــؤون  ــيــ مـــســـاعـــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مــيــاه الــنــيــل، كــا مــن الــجــزائــر وتونس 
وزراء  الوفد  التقى  وموريتانيا، حيث 
خــارجــيــة تــلــك الــــدول، لتسليم رســائــل 
مــــوجــــهــــة مــــــن رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ــيــــســــي، إلـــــــى قـــــادة  ــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســ  عــ
ــفـــاوضـــات  ــدان الـــثـــاثـــة بــــشــــأن مـ ــلــ ــبــ الــ
 عـــن اســتــعــراض 

ً
ســــّد الــنــهــضــة، فــضــا

ُمــحــددات وثــوابــت املوقف املصري في 
هذا الخصوص.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير 
ــة املــــصــــري، مــحــمــد عــبــد  ــيـ ــائـ املــــــــوارد املـ
الــوصــول   »إثــيــوبــيــا تعرقل 

ّ
الــعــاطــي، إن

ــاق حـــــول ســـــّد الـــنـــهـــضـــة مـــنـــذ عـــام  ــفــ التــ
تتعامل  أبــابــا  أديـــس   

ّ
أن مــؤكــدًا   ،»2011

يقّيدني  اتــفــاق  أعــمــل  لــيــه  »أنــــا  بمنطق 
وممكن أعمل اللي في مزاجي«.

وأضــــاف عــبــد الــعــاطــي، فــي تصريحات 
أنــهــا ليست  املــاضــي،  الــســبــت  صحافية 
املــرة األولــى التي تتعامل فيها إثيوبيا 
 »أديـــس 

ّ
بــهــذه الــطــريــقــة، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــا فــعــلــت شــيــئــا مــشــابــهــا قــبــل ذلـــك،  ــابـ أبـ
عــنــدمــا بــنــت ثـــاثـــة ســـــدود مـــع كــيــنــيــا، 
وسببت لها ضررًا كبيرًا، من دون أن يتم 
االتفاق معها بشكل مسبق«، وفق قوله.

 
ّ
وتــابــع وزيـــر املــــوارد املــائــيــة املــصــري أن
ــن جــانــب  ــخــــوف مــ ــن الــ ــاك نـــوعـــا مــ ــنــ »هــ
إثــيــوبــيــا فـــي أن يــتــم الـــوصـــول التــفــاق، 
اللطيف من  الكام  إلــى  وكانوا يلجأون 
دون الــتــوقــيــع عــلــيــه«، مــضــيــفــا: »أخـــذوا 
بــبــعــض الــنــصــائــح املــتــعــلــقــة بــتــعــديــات 
على السّد، والتي أخرتهم بعض الوقت 
الصورة  لم يعطونا  البناء، ولكنهم  في 

النهائية ملا أصبح عليه«.

مصر تسأل جيبوتي والصومال عن 
تبدل موقفهما من »النهضة«

رغم أزمة كورونا 
المستجدة، إال أن مصر 

مازالت تتابع قضية 
سّد النهضة، إذ بعثت 

أخيرًا خطابات لكل من 
الصومال وجيبوتي 

تستفسر منهما 
بشأن تراجعهما عن 
موقفهما الداعم 

لمصر بأزمة السّد

الصومال وجيبوتي 
أكدا إلثيوبيا التزامهما 

موقفًا حياديًا
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»حماس«: اتصاالت مع 
السعودية لإلفراج عن 

فلسطينيين
الدولية  العاقات  مكتب  قال عضو 
فــي حــركــة »حـــمـــاس«، بــاســم نعيم، 
أمـــس األربــــعــــاء، إن الــحــركــة تــجــري 
اتصاالت مباشرة وعبر وسطاء مع 
معتقلني  ســـراح  إلطـــاق  السعودية 
فــلــســطــيــنــيــني وجـــهـــت لــهــم املــمــلــكــة 
إرهابية«.  كيانات  »دعم  بـ اتهامات 
وكالة  مع  مقابلة  في  نعيم،  وتوقع 
ــول«، أن يــتــم إغــــاق ملف  ــ ــاضـ ــ »األنـ
هــــؤالء املــعــتــقــلــني بــالــســعــوديــة قبل 
)اواخــر  املقبل  حلول شهر رمــضــان 

إبريل/نيسان(.
)العربي الجديد(

 
وفاة وزير الدفاع 

السوداني

تــوفــي أمــــس األربــــعــــاء فـــي عــاصــمــة 
ــر  ــ ــا، وزيــ ــ ــوبــ ــ ــــوب الـــــــســـــــودان جــ ــنـ ــ جـ
الفريق أول ركن  الــســودانــي  الــدفــاع 
جمال الــديــن عمر )الــصــورة(. وأكــد 
مــســتــشــفــى جـــوبـــا أن ســبــب الـــوفـــاة 
ذبحة صدرية، وهو ما أكدته القوات 
لكن  نعيه.  فــي  السودانية  املسلحة 
ــه طـــالـــبـــت بـــتـــشـــريـــح الــجــثــة،  ــرتــ أســ
وهــــو مـــا اســتــجــابــت لـــه الــســلــطــات، 
على أن يجري ذلك في مقر الساح 
أم درمـــان، قبل تشييعه  فــي  الطبي 

بالخرطوم.
)العربي الجديد(

 
الجزائر: أحكام بسجن 

مسؤولين سابقين
قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة جـــــزائـــــريـــــة، أمــــس 
الحكومة  رئيسي  بسجن  األربــعــاء، 
السابقني أحمد أويحيى وعبد املالك 
ســــال، ووزيـــــري الــصــنــاعــة يوسف 
يوسفي وبــدة محجوب، وعــدد من 
ــالــــي، واملــتــهــمــني  رجـــــال الـــكـــارتـــل املــ
ــــدر مجلس  فـــي قــضــيــة فـــســـاد. وأصـ
االستئناف لقضاء العاصمة حكما 
ــنــــافــــذ 15 ســـنـــة بــحــق  الــ بـــالـــســـجـــن 
أويـــحـــيـــى، و12 لـــســـال، فــيــمــا ديــن 
نجل األخير، فارس سال، بالسجن 
ــام ضــد  ــ ــكـ ــ ســـنـــتـــني، وخـــفـــضـــت األحـ
سنوات.   5 إلــى  ومحجوب  يوسفي 
كما قضت بالسجن غيابيا 20 سنة 
الفار  الــســابــق  الصناعة  وزيـــر  على 

عبد السام بوشوارب.
)العربي الجديد( 

 
»طالبان« وكابول: 

31 مارس  لبدء 
إطالق األسرى

عقد  الــذي  الثاني  االجتماع  اختتم 
أمـــس األربـــعـــاء، عــبــر الــفــيــديــو، بني 
ــان« فــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ ــفــــاوضــــي حــ مــ
ــة ومـــمـــثـــلـــني عــــن الــحــكــومــة  ــ ــــدوحـ الـ
اإلفــراج  األفغانية، باتفاق على بدء 
عــن أســرى الطرفني فــي 31 مــارس/
آذار الــحــالــي. وأكـــد املــتــحــدث باسم 
»طالبان« سهيل  املكتب السياسي لـ
»الــــعــــربــــي  ـــ شــــاهــــني )الــــــــصــــــــورة(، لــ
الجديد«، توصل الحركة والحكومة 
األفــغــانــيــة إلــــى اتـــفـــاق لـــبـــدء تــبــادل 
األسرى نهاية الشهر الحالي، وذلك 
في إطار متابعة تنفيذ اتفاق السام 

املوقع بني الحركة وواشنطن.
)العربي الجديد(

 
قتيالن بتفجير انتحاري 

في مقديشو
ــاري نـــــفـــــســـــه، أمـــــس  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــــجــــــّر انـ
األربعاء، داخل مقهى في العاصمة 
عن  أسفر  ما  مقديشو،  الصومالية 
مـــقـــتـــل شـــخـــصـــني. وقـــــــال الـــشـــرطـــي 
محمد حــســني، إن االنــتــحــاري فجر 
ــــني حـــشـــد فــي  ــفـــخـــخـــة بـ ســـتـــرتـــه املـ
األول منذ  هـــو  والــتــفــجــيــر  املــقــهــى. 
إعــــــــان الـــــبـــــاد عـــــن حــــالــــة إصــــابــــة 
وحيدة مؤكدة بفيروس كورونا في 
16 مارس/آذار الحالي، وأنهى فترة 
ــهـــدوء. ويــقــول مــســؤولــون إن  مــن الـ
التواجد األمني املكثف في مقديشو 
حــال دون إدخـــال حــركــة »الــشــبــاب« 
»الــــقــــاعــــدة«، ســـيـــارات  املـــرتـــبـــطـــة بـــــ

مفخخة.
)أسوشييتد برس(



العراق: الزرفي يحاول تشكيل حكومته»اتفاق سالم« تركي ـ كردي في سورية؟
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القوات الفرنسية 
والتشيكية تغادر العراق

ــلــــنــــت بــــــغــــــداد، أمـــــــس األربــــــعــــــاء،  أعــ
مغادرة القوات الفرنسية لألراضي 
العراقية بعد سنوات من مشاركتها 
فـــي الـــحـــرب عــلــى تــنــظــيــم »داعـــــش« 
ــي.  ــ ــدولـ ــ ضـــمـــن قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـ
وقــــــــــال املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــــقـــــوات 

الــكــريــم خلف،  الــلــواء عــبــد  املسلحة 
إن »الــتــحــالــف« أخــلــى قــاعــدة جوية 
الــــقــــوات  ــادرة  ــ ــغــ ــ مــ وإن  بـــــالـــــعـــــراق، 
الفرنسية تــأتــي وفــقــا التــفــاقــات مع 
ــــداد. وكــــــان الـــجـــيـــش الــتــشــيــكــي  ــغـ ــ بـ
قــد أعــلــن، أول مــن أمـــس، ســحــب 30 
جـــنـــديـــا مــــن الــــعــــراق أيـــضـــا بــســبــب 
ــة، ومــــــــن انــــتــــشــــار  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــــخــــــاوف أمـ

فيروس كورونا.
)العربي الجديد(

 
»رايتس ووتش«: قوات 

سعودية تنتهك حقوق 
مدنيي المهرة

ــن رايـــتـــس  ــومــ ــيــ قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة »هــ
ووتـــــش«، أمـــس األربـــعـــاء، إن قــوات 
سعودية ارتكبت انتهاكات خطيرة 
املــهــرة،  املــدنــيــن فــي محافظة  بحق 
أقــــصــــى شــــــرق الــــيــــمــــن. وأوضــــحــــت 
الـــســـعـــوديـــة  املـــنـــظـــمـــة أن »الـــــقـــــوات 
والــيــمــنــيــة املـــدعـــومـــة مــنــهــا، نــفــذت 
اليمنين  خــطــيــرة ضـــد  انــتــهــاكــات 
فــي  ــــران 2019  ــزيـ ــ ــيـــو/ حـ ــونـ يـ مـــنـــذ 
 أن »االنتهاكات 

ً
املحافظة«، موضحة

وتعذيبا  تعسفية  اعتقاالت  شملت 
املحتجزين  ونــقــل  قسريا  واخــتــفــاء 
بـــــشـــــكـــــل غــــــيــــــر الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــي إلــــــى 

السعودية«.
)األناضول(

 
اليمن: الشرعية تعلن 

تحرير مواقع في حجة
أعلنت قوات الحكومة الشرعية في 
الــيــمــن، أمــس األربــعــاء، أنــهــا حــررت 
فـــي محافظة  مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 
في  السعودية،  الحدود  قرب  حجة، 
املوقع  وأفــاد  الحوثين.  مع  معارك 
الـــقـــوات، »سبتمبر  لــهــذه  الــرســمــي 
نـــــت«، بــأنــهــا »شـــنـــت هــجــومــا على 
في  الحوثي  مليشيا  تمركز  مواقع 
بمحافظة  الحدودية  حــرض  جبهة 
الجيش  »قـــوات  أن  حــجــة«، مضيفا 
تحرير  مــن  الــهــجــوم  خـــال  تمكنت 
املــواقــع االستراتيجية في  عــدد مــن 
جبهة حرض، باإلضافة إلى تكبيد 
املـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة خـــســـائـــر فــي 

األرواح والعتاد«.
)األناضول(

 
تشاد: مقتل 92 جنديًا 

بهجوم لـ»بوكو حرام«
أسفر هجوم ملقاتلي جماعة »بوكو 
حــرام« املتطرفة، ليل األحد اإلثنن، 
ــا،  ــاديــ ــشــ تــ ــا  ــديــ ــنــ مـــقـــتـــل 92 جــ ــن  ــ عــ
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة بـــومـــا بــمــقــاطــعــة 
البحيرة، على الحدود بن نيجيريا 
وتشاد والنيجر والكاميرون. وقال 
الـــرئـــيـــس الـــتـــشـــادي إدريــــــس ديــبــي 
إتــنــو، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إنها 
»املـــــــرة األولـــــــى الـــتـــي نــخــســر فــيــهــا 
ــذا الــعــدد مــن الــعــنــاصــر«. ويــأتــي  هـ
حــرام«  »بــوكــو  كثفت  فيما  الهجوم 
في األشهر األخيرة هجماتها على 

الجزر في حوض بحيرة تشاد.
)فرانس برس(

 
بنغالدش: اإلفراج مؤقتًا 

عن زعيمة المعارضة

من  أول  بــنــغــادش،  حكومة  أعلنت 
ــاء، أنـــهـــا ســتــفــرج ملــدة  ــثـــاثـ أمــــس الـ
ســتــة أشـــهـــر عـــن زعــيــمــة املــعــارضــة 
املسجونة  )الصورة(،  خالدة ضياء 
مــنــذ عـــامـــن، وذلـــــك لــتــمــكــيــنــهــا من 
تلقي العاج في منزلها. وقال وزير 
الــقــرار اتخذ  الــعــدل أنيس الحق إن 
التماسا  بعدما قدمت عائلة ضياء 
لــرئــيــســة الـــــــــوزراء شــيــخــة حــســيــنــة 
إلى  بالسفر  لضياء  للسماح  واجــد 
لــنــدن لــلــعــاج، لــكــن الـــوزيـــر قـــال إن 

ضياء لن تسافر. 
)فرانس برس(

أمين العاصي

أمــام  مــجــددًا  الــبــاب  األميركية  اإلدارة  فتحت 
احـــتـــمـــال إبــــــرام اتـــفـــاق بـــن تــركــيــا واألكــــــراد 
الــســوريــن، ينهي حــالــة الــعــداء بــن الطرفن 
اللذين يتراشقان االتهامات، إذ تعتبر أنقرة 
ــتـــي بــاتــت  ــة الـ ــكـــرديـ ــدات الـــحـــمـــايـــة الـ ــ ــ أن وحـ
فــي شمال شرقي  الضاربة  العسكرية  الــقــوة 
ســوريــة تــهــدد األمـــن الــقــومــي الــتــركــي، بينما 
يتهم األكــراد تركيا بالسعي إلى إخضاعهم 
نافن  مناطقهم،  مــن  تشريدهم  أو  إلرادتــهــا 
الــفــرات«  نهر  نيتهم تحويل منطقة »شــرقــي 
اتفاق  ترتيب  ســيــاق  فــي  إقليم مستقل.  إلــى 
ثنائي مــا، أعــلــن الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد 
تـــرامـــب، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، فــي مقابلة 
مع قناة »فوكس نيوز« األميركية، استعداد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واألكراد 
في سورية إلبرام اتفاق سام، مؤكدًا أن »كا 
الجانبن أكدا موافقتهما على ذلك«. ولطاملا 
الـــســـنـــوات  ــــال  خـ األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ســـعـــت 

بغداد ـ عادل النواب

أســبــوع على تكليفه بتشكيل  مــن  أكــثــر  بعد 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، بـــاشـــر رئـــيـــس الـــــوزراء 
املــكــلــف عــدنــان الـــزرفـــي أمـــس األربـــعـــاء أولــى 
ــع قـــــوى ســـيـــاســـيـــة عــــــدة، رغـــم  ــه مــ ــاوراتــ ــشــ مــ
استمرار حالة الرفض له من كتل رئيسية في 
 عن فصائل مسلحة معروفة 

ً
البرملان، فضا

عــــادة بــأنــهــا مــرتــبــطــة أو قــريــبــة مــن طــهــران. 
ــقــــوى مـــــــرارًا عـــزمـــهـــا املــضــي  وأكـــــــدت تـــلـــك الــ
فـــي مــحــاولــة إيـــجـــاد بـــديـــل عـــن الــــزرفــــي، في 
حــال اعــتــذر األخــيــر أو تــّم إسقاطه مــن خال 
الـــوزراء  الــبــرملــان على طريقة إســقــاط رئيس 
الذي  عــاوي،  توفيق  محمد  السابق  املكلف 
أدت مــقــاطــعــة عــــدة قــــوى بــرملــانــيــة إلــــى عــدم 
اكتمال نصاب البرملان ثاث مرات، مما حال 
دون عرض حكومته ثم اعتذاره مطلع  شهر 

مارس/آذار املاضي.
ووفـــقـــا ملـــصـــادر ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة، تــحــدثــت 
»العربي الجديد«، فإن الزرفي عقد سلسلة  لـ

املاضية لرأب الصدع في العاقة بن األتراك 
التي  )قــســد(  الديمقراطية«  و»قـــوات ســوريــة 
ــراد ســــوريــــون من  ــ يــهــمــن عــلــيــهــا قــومــيــو أكــ
ــة، الــــــذراع  ــرديــ ــكــ خـــــال وحـــــــدات الـــحـــمـــايـــة الــ
العسكرية لحزب االتحاد الديمقراطي، الفرع 
السوري من حزب العمال الكردستاني، الذي 
الــعــدو األبـــرز في  أنــقــرة باعتباره  تنظر إليه 

الوقت الراهن.
ومـــنـــذ بـــدايـــة تــشــكــل الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة في 
الــســوري في  النظام  عــام 2012 بتسهيل مــن 
شــمــال شــرقــي ســوريــة، وتــركــيــا تنظر إليها 
بعن العداء وتتهمها بمحاولة إنشاء إقليم 
ذي صــبــغــة كـــرديـــة تــعــتــبــره يـــمـــّس بــأمــنــهــا 
الـــســـوريـــون فيتهمون  الــقــومــي. أمـــا األكـــــراد 
تركيا بالسعي إلى سحقهم وتشريدهم عن 
مناطقهم. وهو ما منع الجانبن من ردم هّوة 
واســعــة مــن الــخــافــات، رغــم املــحــاوالت التي 
ب الشمال 

ّ
ُبــذلــت مــن أجــل إيــجــاد حلول تجن

السوري املزيد من العمليات العسكرية التي 
ــادة مـــا تــكــون عــلــى حــســاب املــدنــيــن. ففي  عــ
الكردية  الــوحــدات  تقدمت   ،2015 مــايــو/أيــار 
على حساب تنظيم »داعــش« في محافظتي 
ــــدود الـــســـوريـــة  ــــحـ ــة عـــلـــى الـ ــ ــرقـ ــ الـــحـــســـكـــة والـ
عــدة،  مــدن حــدوديــة  التركية، فسيطرت على 
منها رأس العن وتــل أبــيــض، وهــو مــا أجج 
الـــعـــداء بـــن الـــقـــوات الـــكـــرديـــة وتـــركـــيـــا. وفــي 
أواخـــر عــام 2015، حــاولــت الــوحــدات التلطي 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي  خــلــف »قــ
فـــي تشكيلها من  الـــدولـــي  الــتــحــالــف  ســاعــد 
خــال انــدمــاج عــدة فصائل من عــدة عرقيات 
بقيادة كردية ملحاربة تنظيم »داعش«. ولكن 

تــل رفعت  تــزال تسيطر على مدينة  حيث ال 
إلــى مدينة منبج في  قــراهــا، إضافة  وبعض 

ريف حلب الشمالي الشرقي.
بعمل عسكري  القيام  تركيا  بعدها، حاولت 
ــعــرف 

ُ
ضــد »قــســد« فــي املــنــطــقــة الــتــي بــاتــت ت

»شرقي نهر الفرات«، ولكن التحالف الدولي  بـ

ــيــــادات وشــخــصــيــات  ــقــــاءات مـــنـــفـــردة مـــع قــ لــ
سياسية ونـــواب فــي الــبــرملــان مــن أجــل شرح 
بــرنــامــج حــكــومــتــه وطـــروحـــاتـــه بــهــذا األمــــر. 
ــاءات غير  ــقـ ــزرفـــي أجــــرى لـ ولــفــتــت إلــــى أن الـ
نــواب وشخصيات في تحالفات  رسمية مع 
رافــضــة لــه مثل »الــفــتــح«، و»دولــــة الــقــانــون«، 
بهدف كسر الجمود الحالي، مع استمرار كل 
من تحالفي »ســائــرون«، و»النصر«، بزعامة 
حيدر العبادي أبرز القوى الشيعية الداعمة 
ــه واملـــــؤيـــــدة لــلــمــضــي بــتــشــكــيــل حــكــومــتــه.  لــ
ــذي يــنــتــمــي له  ويـــؤكـــد ائـــتـــاف »الـــنـــصـــر«، الــ
ــوارات وصفها  ــ الـــزرفـــي، أن األخــيــر بــاشــر حـ
من  السياسية  الــقــوى  مــع  »إيجابية«،  بأنها 

أجل تشكيل حكومته الجديدة.
فـــي الــســيــاق، تــقــول الــقــيــاديــة فـــي االئـــتـــاف، 
»الـــعـــربـــي  ــر جـــــــــودت، لــــ ــاكــ الـــنـــائـــبـــة نــــــدى شــ
ــري حـــــــــوارات  ــ ــجـ ــ يـ ــي  ــ ــ ــزرفـ ــ ــ الـ إن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ومـــــفـــــاوضـــــات إيــــجــــابــــيــــة مـــــع كــــافــــة الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة، بــمــا فــيــهــا الــكــتــل الــشــيــعــيــة في 
تــحــالــفــي الـــفـــتـــح، بـــزعـــامـــة هـــــادي الـــعـــامـــري، 
وائتاف دولة القانون بقيادة نوري املالكي. 
ــوزراء املكلف  ــ وتــؤكــد أن »حــصــول رئــيــس الــ
أو  البرملانية  األغلبية  على  الــزرفــي،  عــدنــان 
عدمه يعتمد على نتائج حواراته وتفاوضه 
مع القوى السياسية، وهي في بدايتها، وهذا 
األمـــر بــحــاجــة إلـــى وقـــت مــن أجـــل أن تتضح 

الرؤى بشكل نهائي وواضح«.
لكن النائب عن ائتاف »دولة القانون«، علي 
»العربي الجديد«، على أن  لـ الغانمي، يشّدد 
موقف كتلته وكتلة »تحالف الفتح«، ما زال 
هو نفسه ولم يتغير، في رفض آلية تكليف 

الــــزرفــــي بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. ويـــضـــيـــف أن 
»موقفنا ثــابــت، وهــو رفــض آلية التكليف ال 
الــزرفــي، والرجل اآلن يحاور  شخص عدنان 
األطــــراف الــســيــاســيــة، ويــحــاول إقــنــاع الكتل 
الكتل ال تريد  لكن هذه  الرافضة،  السياسية 
أن تؤسس لقرار فردي، من دون الرجوع إلى 
الكتلة الكبرى، حسب الدستور العراقي«، في 
برهم  الجمهورية  رئيس  إلــى خطوة  إشـــارة 
صـــالـــح بــتــكــلــيــف الــــزرفــــي مـــن دون الـــرجـــوع 
أن »منصب  إلــى  لــه. ويشير  الرافضة  للقوى 
الشيعي  للمكون  استحقاق  الــــوزراء،  رئيس 
وفــق الــعــرف السياسي، ولــن نــخــرج مــن هذا 
مـــرشـــح يــجــب أن يــخــرج  االســـتـــحـــقـــاق، وأي 
الكتلة الكبرى، وال تراجع عن هذا  من خال 

املوقف«.
ــــادي فـــــي تـــحـــالـــف  ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــن جــــانــــبــــه يـــشـــيـــر الـ
»الــفــتــح«، سعد السعدي، فــي اتــصــال هاتفي 
مع »العربي الجديد«، إلــى أنــه »ال يوجد أي 
تراجع أو تغيير في تحالف الفتح وحلفائه 
من ائتاف دولة القانون وغيرها من الجهات 
ــا نــرفــض  ــنـ الــســيــاســيــة الــــرافــــضــــة، بــــل مــــا زلـ
ــلــــوك رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  بـــشـــكـــل قــــاطــــع ســ

ــالـــح فــــي تــكــلــيــف عــــدنــــان الــــزرفــــي،  بـــرهـــم صـ
الـــجـــديـــدة، من  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  بتشكيل 
الكبرى. وتعّد هذه  الكتلة  إلــى  الرجوع  دون 
وانقابا  كبيرة  دســتــوريــة  مخالفة  الخطوة 
على الدستور، وبهذا التصرف أصبح صالح 
وكذلك  الدستور  ملخالفته  جدلية  شخصية 
شــروط  عليها  تنطبق  ال  شخصية  الختيار 

ومواصفات املرجعية واملتظاهرين«.
ويــــرى الــســعــدي أن »رئــيــس الــــــوزراء املكلف 
قـــبـــل اإلدارة  مــــن  مــــدعــــوم  الـــــزرفـــــي،  عــــدنــــان 
هذه  بتمرير  نقبل  ولــن  لم  ولهذا  األميركية، 
الــعــراقــي«. ويضيف  الــبــرملــان  الشخصية فــي 
ــّم الــســكــوت عـــن تــصــرف  الــســعــدي أنـــه إذا »تــ
فسيصبح  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس 
بــدعــة تتيح لكل رئــيــس جمهورية في  األمـــر 
املــقــبــلــة أن يــرشــح شخصية من  الــحــكــومــات 
السياسية،  الكتل  إلى  الرجوع  قبله من دون 
ولـــهـــذا مــوقــفــنــا بـــرفـــض الـــزرفـــي قـــاطـــع وأي 
مــوافــقــة تحالف  مــن دون  تــمــّر  لــن  شخصية 
الــفــتــح والــكــتــل الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة، وهـــذا 
عرف ال يمكن إلغاؤه«، نافيا وجود حوار بن 
تحالف الفتح ورئيس الوزراء املكلف عدنان 
ــوارات  ــحــ ــزرفــــي. ويــكــشــف الــســعــدي أن »الــ الــ
مستمرة،  الشيعية  األطـــراف  بــن  السياسية 
إليــجــاد بــديــل عــن الــزرفــي، وتــم طــرح أسماء 
عــدة منها أســاتــذة جامعيون وكــذلــك قضاة 
االتفاق  لحن  والحوارات مستمرة  وغيرهم، 
رسمي  بشكل  لتقديمه  الـــزرفـــي،  بــديــل  عــلــى 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لـــغـــرض تــكــلــيــفــه، بعد 
إعان الزرفي اعتذاره أو سقوطه في تصويت 

البرملان«.

التي  القوات،  تركيا بقيت على عدائها لهذه 
بــــدأت فـــي عـــام 2016 تــحــقــق نــجــاحــات على 
حـــســـاب »داعــــــش« دفـــعـــت الــتــحــالــف الـــدولـــي 
إلــــى دعــمــهــا ســيــاســيــا وعـــســـكـــريـــا، لتصبح 
»أمرًا واقعا« على نحو ثلث مساحة سورية. 
التركي  الجيش  2018، شــن  عــام  وفــي مطلع 
ــع الــنــطــاق  وفــصــائــل مــعــارضــة هــجــومــا واســ
عــلــى الـــوحـــدات الــكــرديــة فـــي مــنــطــقــة عفرين 
الغربي. مع  الشمالي  وريفها في ريف حلب 
 بــارزًا للوحدات 

ً
العلم أن عفرين كانت معقا

الــكــرديــة، الــتــي تلقت ضــربــة كــبــيــرة مــن قبل 
الــجــيــش الــتــركــي الــــذي ســيــطــر فــي منتصف 
دافـــعـــا  املــــديــــنــــة،  عـــلـــى   2018 مـــــــــــــــارس/آذار 
الــوحــدات الــكــرديــة إلــى ريــف حلب الشمالي، 

كـــان حــجــر عــثــرة أمــــام األتـــــراك، الــذيــن كــانــوا 
يــنــظــرون بقلق كبير تــجــاه اتــســاع قــوة هذه 
الــقــوة الثانية في  الــتــي تحولت إلــى  الــقــوات 
سورية بعد النظام، خصوصا أنها وضعت 
يدها على أغلب »شرقي الفرات« التي تعتبر 
بنظر كثيرين »سورية املفيدة« بسبب غناها 
بالثروات. وفي أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
عسكرية  عملية  بشن  تهديدهم  األتـــراك  نفذ 
الفرات، بعد تفاهمات مع  في منطقة شرقي 
الجانب األميركي الذي سمح للجيش التركي 
وفــصــائــل مــعــارضــة مــرتــبــطــة بــه بالسيطرة 
كيلومتر   100 بــطــول  مــحــدودة  منطقة  عــلــى 
رأس  مدينة  مــن  تمتد  كيلومترًا،   30 وعــمــق 
العن في ريف الحسكة الشمالي الغربي إلى 
مــديــنــة تــل أبــيــض فــي ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي، 
وغالبية سكان املنطقة من العرب. ومنذ ذاك 
التاريخ والتوتر واالشتباكات العسكرية بن 
الجانبن مستمرة على طول خطوط التماس 
التركي  فالهجوم  والحسكة،  الرقة  ريفي  في 
دفع األكراد إلى السماح لقوات النظام وقوات 
روسية بالدخول إلى شرقي نهر الفرات، في 

محاولة إليقاف هذا الهجوم عند حد معّن.
اآلن تحاول اإلدارة األميركية تحقيق التوازن 
في عاقتها بن تركيا من جهة، وبن قوات 
»قسد« من جهة أخرى، لذلك تعمل على دفع 
الطرفن على توقيع »اتفاق سام«، يبدو أن 
عــثــرات كــبــرى تقف فــي طــريــقــه. وربــمــا يلجأ 
ــيــــروس كـــورونـــا  الـــطـــرفـــان بــســبــب تــفــشــي فــ
الـــجـــديـــد فـــي الـــعـــالـــم إلــــى »تـــهـــدئـــة« بــرعــايــة 
مباشرة من واشنطن، ولكن من املستبعد أن 

يركن الجانبان إلى تهدئة طويلة األمد.

اتصاالت بين 
»االنتقالي« 

وروسيا

الـــزبـــيـــدي إلــــى روســـيـــا قــبــل زيـــــارة بـــن زايــــد، 
مع  وبالتزامن  معا.  ذهبا  إنهما  يقال  ال  كــي 
الزيارة يومها، زار السفير الروسي في اليمن 
السعودية(  فــي  )املقيم  دودشــكــن  فاديمير 

مقر االنتقالي في عدن.
وأثــنــاء مـــشـــاورات الــريــاض لــحــل األزمــــة بن 
الــشــرعــيــة واالنـــتـــقـــالـــي، عــقــد فـــي أغــســطــس/
آب املــاضــي لــقــاء بــن نــائــب وزيـــر الخارجية 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف ووفـــــد من 
االنــتــقــالــي، ثــم فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
والسفير  الزبيدي  بن  اجتماع  عقد  املاضي 
الروسي في اإلمارات سيرغي كوزنيتسوف. 
ــر بـــن دودشـــكـــن وبـــن أحــد  وجــــرى لــقــاء آخـ
أعــضــاء املــجــلــس االنــتــقــالــي فــي الــريــاض في 
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي. وجــمــيــع هــذه 

االجتماعات كانت بتنسيق من اإلمارات.
ووفــق خبراء سياسين فــإن سعي اإلمــارات 
ووكائها إلعطاء فرصة لدخول روسي على 
اليمن، وعــدن تحديدًا، هو  الخط في جنوب 
ســاح ذو حــديــن. ففي حــال تدخلت روسيا 
قــد تغير  فإنها  اإلمــــارات ووكــائــهــا  لصالح 
سْير املشهد اليمني. كما من شأن هذا األمر أن 

أسعد سليمان

كــشــفــت مـــصـــادر مـــقـــّربـــة مـــن قــيــادة 
ــلـــــس االنـــــتـــــقـــــالـــــي الــــجــــنــــوبــــي  ــ ــــجـ املـ
»الــعــربــي  االنـــفـــصـــالـــي فـــي الــيــمــن لـــ
الجديد«، أن دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
ــزز مــن  ــعـ ــلـــس، تـ ــمـــت تـــأســـيـــس املـــجـ ــتـــي دعـ الـ
خــطــوط الــتــواصــل بــن وكــائــهــا فــي املجلس 
وبن املسؤولن الروس، في محاولة إليجاد 
قـــنـــوات مــســتــمــرة، وذلـــــك فـــي وقــــت تــســتــعــّد 
فــيــه املــلــيــشــيــات املــدعــومــة مـــن أبــوظــبــي ألي 
تــطــورات قــد تــحــدث على األرض فــي جنوب 
اليمن، وخصوصا عــدن، في ظل تعنتها في 
في  املوقع  الــريــاض  اتفاق  لتنفيذ  االنصياع 
5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، بهدف 
انــقــاب االنفصالين في  لتبعات  وضــع حــد 

جنوب اليمن.
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــاق، ذكـــــــرت املـــــصـــــادر لـ ــيــ ــســ فــــي الــ
ــديـــد« أن لـــقـــاًء جـــديـــدًا ُعـــقـــد أخـــيـــرًا بن  الـــجـ
بتنسيق  االنتقالي  وقــيــادة  روس  مسؤولن 
ــار االســتــعــداد  ــاه فــي إطـ إمـــاراتـــي، واضــعــة إيـ
ــد تــتــخــذهــا  ــطــــوات قــ ــة أي خــ ــهـ املـــبـــكـــر ملـــواجـ

السعودية ضد حلفاء اإلمارات على خلفية 
رفــض تطبيق اتــفــاق الــريــاض. وبــذلــك تكون 
اإلمارات قد تراجعت للخلف لتقود مواجهة 
دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة غــيــر مـــبـــاشـــرة مع 
السعودية، وتعزز موقف وكائها عن طريق 
دعـــم روســـي عــلــى غـــرار مــا فعلته مــع الــلــواء 
الــلــيــبــي املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، وذلـــــك في 
حــــال قــبــول الـــــروس الــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر 
في مواجهة السعودية في اليمن، خصوصا 
أن الــســعــوديــن هــم املــســؤولــون األســاســيــون 
عـــن املــلــف الــيــمــنــي، وهـــو الــســبــب الــــذي دفــع 
ــتـــرّدد بــمــواجــهــة الـــســـعـــوديـــة في  ــلـ الــــــروس لـ
الــيــمــن بــشــكــل مــبــاشــر مــنــذ انـــطـــاق عاصفة 
الحزم، عام 2015. مع العلم أن اللقاء األخير 
االنتقالي  وقــيــادات في  بن مسؤولن روس 
»العربي الجديد«  الذي كشفت عنه املصادر لـ
لــم يــكــن األول مــن نــوعــه، إذ ســبــق أن نسقت 
ــارة رئــيــس املــجــلــس، عــيــدروس  ــ اإلمــــــارات زيـ
الـــزبـــيـــدي إلــــى مــوســكــو فـــي 19 مـــــــارس/آذار 
2019. وأثناء زيارة الزبيدي وصل ولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد إلى روسيا في زيارة 
أرسلت  اإلمـــارات  أن  رسمية، ما فسر يومها 

يضع السعودية في مواجهة روسيا، ويهدد 
ــا إذا رفــضــت  عـــاقـــة الـــريـــاض بــأبــوظــبــي. أمــ
ــإن الـــغـــضـــب الـــســـعـــودي  ــ ــا الـــتـــدخـــل، فـ ــيــ روســ
ــارات  املــتــوقــع قــد يقلب مــوازيــن، وتعجز اإلمـ
ووكــائــهــا فــي إيــجــاد حليف آخــر للتخفيف 
من ردة فعل الرياض حيال ما تتعرض له من 
غدر على يد حليفتها أبوظبي ووكائها في 
الجنوب اليمني. ومنذ اللحظات األولى التي 

رفـــض وكـــاء اإلمـــــارات االلـــتـــزام بتوجيهات 
املرافق  بعض  تسليم  في  السعودية  القيادة 
لـــقـــوات تـــم تــدريــبــهــا فـــي الـــســـعـــوديـــة ضمن 
بنود تنفيذ اتفاق الرياض، بدا أن ردة الفعل 
السعودية تشير إلى غضب من هذا اإلجراء. 
بالتالي وصلت قوات كبيرة من الشرعية إلى 
القيادات العسكرية  أبــرز  أبــن، وعلى رأسها 
في الجنوب املوالية للشرعية، بعد أن رفض 
وكــــاء اإلمـــــــارات تــطــبــيــق حــزمــة جـــديـــدة من 
ــقـــدام الــحــشــد  ــتـ ــفــــاق مـــن خــــال اسـ بـــنـــود االتــ
العسكري من الضالع ولحج ويافع وردفــان 
إلــــى عــــدن وأبـــــن فـــي تـــحـــٍد واضـــــح ملــســاعــي 

السعودية لتطبيق االتفاق.
ورأى مراقبون لهذه التطورات، أن السعودية 
أعــطــت حــريــة الــحــركــة لــقــوات الــشــرعــيــة، في 
التلويح بانتظار ساعة الصفر القتحام عدن 
االنتقالي تنفيذ  إذا استمر رفض  عسكريا، 
االتــفــاق. ومــع أنها رســالــة مــن الشرعية، إال 
بــدرجــة رئيسية رســالــة سعودية  ــعــّد 

ُ
ت أنها 

بدعم قوات الشرعية في السيطرة على عدن 
ما  إذا  بأنه  اعتقادهم  كثر  وأبــدى  عسكريا. 
ــريـــاض والــشــرعــيــة هــــذا الــخــيــار،  اتـــخـــذت الـ
مع غياب الدعم اإلماراتي على األرض، فإن 
حسم املعركة سيكون لصالح قوات الشرعية 
وســـيـــخـــســـر االنــــتــــقــــالــــي وخـــلـــفـــه اإلمـــــــــارات 
مكاسبهم الــتــي أكــدهــا اتــفــاق الــريــاض. أما 
ــال حــــاولــــت اإلمـــــــــارات الـــتـــدخـــل هـــذه  ــ فــــي حـ
املرة في استهداف قوات الشرعية املدعومة 
سعوديا، فإن املعركة قد تتخذ أبعادًا كارثية 
بن السعودية واإلمارات، وهذا الخيار غير 
اإلمـــارات  تــهــّرب  بفعل  كــبــيــرة،  بنسبة  وارد 
مــن املــواجــهــة املــبــاشــرة مــع الــســعــوديــة. لكن 
الخيار العسكري، وبقدر ما سيكون لصالح 
لتوترات  املــجــال  يفتح  قــد  أنــه  إال  الشرعية، 
كبيرة في الجنوب. وتتفق مصادر عدة على 
حــالــيــا،  يتخبطون  ووكـــاءهـــا  اإلمـــــارات  أن 
ــّعـــدون ويــــهــــددون ويــهــاجــمــون  فـــتـــارة يـــصـ
يــهــادنــون. ويسود  السعودية وتـــارة أخــرى 
اعــتــقــاد بــأنــهــم يــراهــنــون عــلــى أن كــثــيــرا من 
الـــعـــوامـــل قــــد تــتــغــيــر فــــي املـــشـــهـــد الــيــمــنــي، 
ليحاولوا استغالها وإفشال اتفاق الرياض 
ــلـــى كــامــل  وفـــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــم وقـــوتـــهـــم عـ

الجنوب. 
ومــن أبـــرز هــذه الــعــوامــل ليس فقط انتظار 
الحصول على حليف دولي كبير كروسيا أو 
غيرها، بل يعولون على انتصار الحوثين 
عــلــى الــشــرعــيــة والـــســـعـــوديـــة فـــي الــشــمــال، 
خــصــوصــا فــي الــجــوف ومــــأرب والــبــيــضــاء، 
ُيفرح  الحوثيون  تقدم يحرزه  أي  فــإن  لذلك 
وكــاء اإلمــارات أكثر من الحوثين، السيما 
أن من يقود ويشرف ويدعم قوات الشرعية 
فـــي هــــذه املــنــاطــق هـــي الــســعــوديــة، بــعــد أن 
االنسحاب  على  اإلمــــارات  الشرعية  أجــبــرت 
مـــن الــعــمــل املــيــدانــي فـــي الــيــمــن إثـــر دعمها 
تمّرد عدن واستهدافها قوات الشرعية على 

مداخل العاصمة املؤقتة.
فـــي الـــســـيـــاق، أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة في 
املــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة وفــــي الــســلــطــة 
ــدن، بــــــأن مـــلـــيـــشـــيـــات املــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــلـــيـــة بـ املـــحـ
االنتقالي املدعومة من اإلمــارات راقبت تقدم 
الحوثين في الجوف الذي رفع معنوياتها، 
ــا لــلــســعــوديــة  لـــتـــصـــّعـــد لــهــجــتــهــا وتـــحـــديـــهـ
ــــوات  ــا، وبــــالــــتــــالــــي حـــشـــد قـ ــعــ والــــشــــرعــــيــــة مــ
مع  لكن  وأبـــن،  عــدن  للتوجه نحو  عسكرية 
تراجع الحوثين في الجوف وفشل الحوثين 
في اقتحام مأرب عن طريق صنعاء والجوف 
والبيضاء بدعم سعودي في العتاد والغطاء 
ووسائل  االنتقالي  خفض  الكثيف،  الــجــوي 
إعــامــه ونــشــطــاؤه مــن اســتــهــداف السعودية 

تحديدًا.

القوات األميركية تعمل في شرق الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

يتمرد المجلس االنتقالي على تطبيق اتفاق الرياض )صالح العبيدي/فرانس برس(

تحاول اإلمارات التحايل على اتفاق الرياض الذي هدف لتنظيم العالقة 
عبر  اليمن،  في  الجنوبي  االنتقالي  والمجلس  الشرعية  الحكومة  بين 

دفع وكالئها لالستعانة بالروس لمواجهة السعودية
خاص

وكالء اإلمارات في اليمن يستعينون 
بموسكو لمواجهة الرياض

خاصتقرير

عقدت سابقًا لقاءات 
بين مسؤولين روس 
والمجلس االنتقالي

أكد ترامب أن األتراك 
واألكراد موافقون 

على اتفاق سالم

ال تراجع أو تغيير 
في موقف تحالف 

الفتح وحلفائه

تخشى اإلمارات من 
خطوة سعودية ضد 

وكالئها في الجنوب

تعمل الواليات المتحدة 
على ترطيب األوضاع بين 
األتراك واألكراد في شرق 

الفرات، لدرجة حديث 
الرئيس األميركي عن 

»اتفاق سالم« بين الجانبين

يسابق رئيس الحكومة 
العراقية المكلف عدنان 

الزرفي الوقت لتشكيل 
وزارته، وذلك قبل 17 

إبريل، تاريخ انتهاء المهلة 
الدستورية للتأليف
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جريمة 
قتل خاشقجي

العامة  النيابة  تصفية خاشقجي.  وطالبت 
العام  املــدعــي  برئاسة  إسطنبول  مدينة  فــي 
عــرفــان فــيــدان، بالسجن املــؤبــد املــشــدد بحق 
18 شخصا سعوديا بتهمة ارتكاب »جريمة 
قتل مع سبق اإلصــرار بقصد )التسبب( في 
العذاب بغرائز شرسة«، وذلك بحسب ما جاء 
في الئحة االتهامات التي أصدرتها النيابة، 
أمس األربعاء، بحق الضالعن في الجريمة. 
وتــضــمــنــت الــائــحــة كــذلــك، املــطــالــبــة بسجن 
»التحريض  بتهمة  والــقــحــطــانــي  الــعــســيــري 
والتعذيب  التصميم  مع  املتعمد  القتل  على 

بشكل وحشي«.
 عسيري والقحطاني 

ّ
وأشارت الائحة إلى أن

الجريمة  فــريــق  وأمــــرا  الــقــتــل  لعملية  خــطــطــا 
ــة. وأضــــافــــت أنـــــه تـــّمـــت خـــال  ــمـ ــهـ بــتــنــفــيــذ املـ
ــات الــهــاتــفــيــة  ــاملــ ــكــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــــراجــــعــــة املــ
وتحركاتهم  خاشقجي  مقتل  فــي  للضالعن 
كافة داخــل األراضـــي التركية. وأكــدت النيابة 

ــال اإلعــــامــــي  ــيــ ــتــ عــــــــادت قـــضـــيـــة اغــ
ــعــــودي جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي فــي  الــــســ
قنصلية باده في إسطنبول، مطلع 
الــعــام 2018، إلى  أكــتــوبــر/ تشرين األول مــن 
العامة  النيابة  توجيه  مــع  مــجــددًا،  الواجهة 
في اسطنبول تهما لعشرين سعوديا، بينهم 
املــعــاونــان الـــبـــارزان الــســابــقــان لــولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، وهما املستشار 
ــي الــــــديــــــوان املـــلـــكـــي الـــســـعـــودي  ــ ــابــــق فـ الــــســ
لرئيس  السابق  والنائب  القحطاني،  سعود 
الــلــذان تم  املــخــابــرات العامة أحــمــد عسيري، 
وتوجيه  االغــتــيــال  عملية  بــــإدارة  اتهامهما 
األوامـــــــر لــفــريــق الــقــتــل الـــســـعـــودي، حــيــنــهــا. 
يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا كــانــت الــنــيــابــة السعودية 
قد برأت عسيري والقحطاني، عقب محاكمة 
ووصفها  الشفافية،  وعــدم  بالسرية  اتسمت 
االتهام  أصابع   

ّ
أن علما  »املهزلة«،  بـ كثيرون 

توجه كذلك لولي العهد نفسه بإصدار أوامر 

ــــدت الئـــحـــة االتــــهــــام بـــعـــد االســـتـــمـــاع  ــا أعــ أنـــهـ
ــات  ــاملـ ــكـ ــلـــى املـ ــة، واالطــــــــــاع عـ ــ ــافـ ــ لـــــألطـــــراف كـ
الهاتفية وكاميرات املراقبة، وسير التحقيقات 
في املحاكم السعودية وجمع األدلة كافة حول 
الــجــريــمــة. ولــفــتــت إلـــى أنـــه تــم إصــــدار مــذكــرة 
بحث حــمــراء بحق األشــخــاص الــــ20، وأنــه تم 
إباغ الشرطة الدولية )اإلنتربول( والسلطات 

السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.
تركيا،  ــادروا  غــ قــد  بهم  املشتبه  وكـــان جميع 
ــــوات عـــدة مـــن قبل  فــيــمــا رفــضــت الـــريـــاض دعـ
ــم لـــيـــقـــدمـــوا إلـــــى املـــحـــاكـــمـــة،  ــهــ ــادتــ أنــــقــــرة إلعــ
ــــرت عــلــى أن مــحــاكــم املــمــلــكــة هـــي املــكــان  وأصـ
املناسب لذلك، في حن خلصت املحاكمة في 
 القتل لم يكن 

ّ
السعودية العام املاضي إلى أن

ــرار، مــا أثـــار انــتــقــادات واسعة  مــع سبق اإلصــ
النطاق.

ولم يقدم بيان النيابة العامة التركية تفاصيل 
حول ما إذا كان املتهمون سيحاكمون غيابيا. 
وذكر مكتب فيدان أن املتهمن الثمانية عشر 
»تصرفوا منذ البداية بناء على قاعدة إعادة 
الضحية إلى السعودية، وقتله إذا لم يوافق«.

من جهتها، رحبت مقررة األمم املتحدة بشأن 
الــقــانــون، أنييس كــاالمــار،  القتل خـــارج إطـــار 
قــادت تحقيقا دوليا في مقتل  قد  التي كانت 
 إنها 

ً
خاشقجي، بائحة االتهام التركية، قائلة

مطلوبة »لتحقيق التوازن في مواجهة مهزلة 

كاالمار  أنييس  وحثت  بالسعودية«.  العدالة 
السلطات  بــيــان نقلته وكــالــة »رويـــتـــرز«،  فــي 
إلــيــه بشأن  مــا توصلت  األمــيــركــيــة على نشر 
ــذي كـــان يــكــتــب بصحيفة  قــتــل خــاشــقــجــي، الــ
»واشــنــطــن بــوســت«، »بــمــا فــي ذلــك مسؤولية 

األمير محمد بن سلمان عما حصل«.
قد   سعوديا 

ً
وكــان فريق مكون من 15 عميا

تــوجــهــوا إلـــى تــركــيــا لــلــقــاء خــاشــقــجــي داخـــل 
الــقــنــصــلــيــة، بــيــنــهــم طــبــيــب شـــرعـــي وضــبــاط 
مخابرات وأمن وأفراد يعملون في مكتب ولي 
العهد محمد بن سلمان. وقد دخل خاشقجي، 
الـــذي كـــان مقيما فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، إلــى 
لتحديد   ،2018 أكتوبر   2 فــي  بـــاده  قنصلية 
ــتــــي تـــســـمـــح لــه  ــق الــ ــائــ ــوثــ مــــوعــــد الســــتــــام الــ
بــالــزواج، لكنه لم يخرج قــط، ولــم يتم العثور 
تقارير  أشـــارت  فيما  اآلن،  إلــى  جثمانه  على 
الجثة وتــذويــب أشائها  تــم تقطيع  ـــه 

ّ
أن إلــى 

باألحماض.
وفي محاكمة أشبه بالصورية، قدمت الرياض 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام 2019، 
اكتنفتها  إجــــراءات  فــي  للمحاكمة  متهما   11
السرية. وطلبت النيابة العامة السعودية في 
إنــزال عقوبة  املاضي،  األول  ديسمبر/ كانون 
اإلعدام بحق خمسة من املتهمن الذين ال تزال 
دين ثاثة بالتستر 

ُ
هوياتهم مجهولة، بينما أ

على الجريمة، وُحكم عليهم بالسجن ملدة 24 
عاما مجتمعن. 

 
ّ
ــــت الـــســـلـــطـــات الــــســــعــــوديــــة حـــيـــنـــهـــا إن ــالـ ــ وقـ

القحطاني خضع لتحقيق، ولم يثبت تورطه 
ــمـــت مــحــاكــمــة  ــة الــــقــــتــــل، بــيــنــمــا تـ ــمـ ــريـ فــــي جـ
عسيري وإطـــاق ســراحــه لــعــدم كفاية األدلـــة. 
كما تّم إطاق سراح القنصل السعودي محمد 
الــعــتــيــبــي، بــادعــاء أنـــه لــم يــكــن فــي القنصلية 

وقت تنفيذ جريمة القتل.
وفـــيـــمـــا لــــم تـــتـــضـــح أمـــــس هــــويــــات املــتــهــمــن 
العشرين الذين وّجهت نيابة إسطنبول التهم 
إليهم بقضية مقتل خاشقجي، إال أن هويات 
املــكــون من  مــن يعتقد أنهم مــن ضمن الفريق 
15 شخصا واملتورطن في الجريمة، كانت قد 
انتشرت في تقارير عدة عقب عملية االغتيال، 
وهم بغالبيتهم ضباط استخبارات وأعضاء 
في فريق حماية ولي العهد محمد بن سلمان. 
وبحسب األسماء والصور التي انتشرت لهم 
وقــــت تــنــفــيــذ الــجــريــمــة فـــي إســطــنــبــول، فــهــم: 
رئيس مجلس الطب الشرعي السعودي صاح 
الــطــبــيــقــي، الــعــضــو فـــي الـــحـــرس املــلــكــي فهد 
ضمن  يعمل  الــذي  القحطاني  سيف  البلوي، 
االستخبارات  فــي  العقيد  العهد،  ولــي  حــرس 
الحرس  العضو في  املطرب،  السعودية ماهر 
امللكي وفــي الــفــريــق األمــنــي الـــذي يــرافــق ولي 
ــهـــوســـاوي، املـــــازم في  الــعــهــد عــبــد الــعــزيــز الـ
الحرس امللكي ثائر الحربي، محمد الزهراني 
ــلــــذان يــعــمــان أيـــضـــا في  ــد الــعــتــيــبــي الــ ــالـ وخـ
الحرس امللكي، نايف العريفي الذي يعمل في 
املدني  مصطفى  الخاصة،  السعودية  القوات 
ــذي يــعــمــل فـــي االســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة،  ــ الـ
ــــذي يــعــمــل مــــازمــــا فــي  مــشــعــل الــبــســتــانــي الــ
الـــقـــوات الــجــويــة الــســعــوديــة، ولــيــد الــشــهــري 
ــو الــــســــعــــودي،  ــــي ســــــاح الــــجــ ــدم فـ الـــــــذي يــــخــ
منصور حسن الذي يعمل في االستخبارات 
السعودية، بدر العتيبي الذي يعمل أيضا في 
االستخبارات السعودية، باإلضافة إلى تركي 

الشهري. 
ــان  وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
قــد قـــال، فــي مــقــال كتبه نــهــايــة الــعــام املــاضــي 
 
ّ
لصحيفة »واشــنــطــن بــوســت« األمــيــركــيــة، إن

مــن دون عقاب  الجناة  إلــى عــدم بقاء  السعي 
هــو »َديــــن علينا لــعــائــلــة جــمــال خــاشــقــجــي«. 
وتابع: »نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إال على 

يد املحاكم الوطنية والدولية«.
ــر االتــــصــــاالت  ــديـ ــال مـ ــ ــيـــاق ذاتـــــــه، قـ ــي الـــسـ ــ وفـ
ــتــــون، في  بـــالـــرئـــاســـة الــتــركــيــة فــخــر الـــديـــن ألــ
تــركــيــا   

ّ
إن املـــاضـــي،  األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 

»إلــى أقصى  ستتابع قضية مقتل خاشقجي 
مــــدى«، منتقدًا األحــكــام الــتــي كــانــت الــريــاض 
قد أصدرتها في »محاكمة صــوريــة«، واصفا 

»اإلهانة لذكاء املراقبن«. إياها بـ
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

قتل خاشقجي بقنصلية السعودية في إسطنبول مطلع أكتوبر 2018 )ياسين أوزتورك/األناضول(

أعلنت النيابة 
العامة في مدينة 

إسطنبول، أمس 
األربعاء، توجيه 

تهٍم لعشرين 
سعوديًا، بينهم 

المعاونان السابقان 
لولي العهد محمد 

بن سلمان، وهما 
سعود القحطاني 

وأحمد عسيري، 
في قضية مقتل 

اإلعالمي السعودي 
جمال خاشقجي 

في عام 2018

الحدث

تركيا تتهم 20 موظفًا 
سعوديًا بينهم مساعَدي 

بن سلمان مسؤولية 
ولي العهد

بعد نفي وقوع عملية 
القتل، ثم تقديم روايات 
متناقضة بشأنها، أكدت 
الرياض الحقًا أن الجريمة 
نُفذت من جانب عناصر 
»خارج إطار صالحيتهم« 
وأن ولي العهد محمد 
بن سلمان لم يكن على 

علم بها. مع ذلك، 
ربطت وكالة االستخبارات 

األميركية وأنقرة ولي 
العهد مباشرة بعملية 

االغتيال.

مقررة األمم المتحدة 
أنييس كاالمار ترحب 

بالئحة االتهام

مطالبة بالسجن 
المؤبد المشدد بحق 18 

شخصًا سعوديًا



اضطرت األمم المتحدة إلصدار تحذير من أن اإلنسانية مهددة بسبب 
األكثر  الدول  لدعم  دوالر  ملياري  جمع  أجل  ومن  كورونا  فيروس 
التي تواصل فتح بيوتها  إلى المجتمعات المضيفة  باإلضافة  فقرًا، 

أمام الالجئين والمشردين
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سياسة

البلدان  تلك  قــدرة  األطفال، وتقويض  تغذية 
على مكافحة الفيروس«. وشدد على أن »دعم 
خــطــة االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة هـــذه ضـــروري 
لـــأمـــن الــصــحــي الـــعـــاملـــي. كــمــا أنــــه ضــــرورة 
أخــاقــيــة تــصــّب فــي مصلحة الــجــمــيــع. وهــو 

شرط حاسم للفوز في هذه املعركة«.
 

استخدام استراتيجية ذكية 
»العربي  مقابلة مع  في  لوكوك تطرق  وكــان 
إلـــى جــهــود املنظمة األممية  أمـــس  الــجــديــد« 
ملكافحة الوباء العاملي، ومدى إمكانية جمع 
ملواجهة  اإلنــســانــيــة  للخطة  املــطــلــوب  املــبــلــغ 
كورونا عامليًا في ظل تفشيه بالدول الغنية. 
وقـــال إنــه على الــرغــم مــن أن كــل دولـــة »تفكر 
أواًل بــمــواطــنــيــهــا وبــمــشــاكــلــهــا والــتــحــدّيــات 
التي تواجهها، فإنه ال تمكن هزيمة فيروس 
ا من االنتصار عليه في 

ّ
كورونا إال أذا تمكن

كــل مــكــان حــول الــعــالــم. ولــعــل واحـــدًا مــن أهم 
األمــــــور هـــو اســـتـــخـــدام اســتــراتــيــجــيــة ذكــيــة. 
وكما نعلم فإن الفيروس انتشر في أكثر من 
150 دولة، في الدول التي تعاني من أوضاع 
في  الــحــال  هــو  كما  للغاية.  صعبة  إنسانية 
عدد من دول الشرق األوسط، كسورية ودول 
أفــريــقــيــة وآســـيـــويـــة، وســيــكــون مـــن مصلحة 
الجميع دعم املجتمعات غير املحصنة التي 
تعاني من أوضــاع إنسانية حرجة، وإال فإن 
الـــعـــالـــم بــأجــمــعــه ســيــعــانــي مـــن تــهــديــد هــذا 

الفيروس لوقت طويل جدًا«. 
وأعـــلـــن لـــوكـــوك، ردًا عــلــى ســــؤال حـــول قـــدرة 
األمــم املتحدة على توفير الفحوص لكل من 
يــحــتــاجــهــا، أنـــه وعــلــى الــرغــم مــن أن منظمة 
ــعــــدات حــمــايــة  الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة شــحــنــت مــ
شخصية لـــ68 دولــة، وقرابة 1.5 مليون طقم 
اخــتــبــار إلجـــــراء الـــفـــحـــوصـــات، فـــإنـــه ال يـــزال 
القيام  بــه، ويــجــب  نــقــوم  الكثير لكي  أمــامــنــا 
بذلك بأسرع ما يمكن. وأضاف »ربما العائق 
ــــذي قــــد يـــواجـــهـــنـــا هــــو تـــوفـــر كــل  الـــوحـــيـــد الــ

املعدات وسرعة تصنيعها«.
لكن  الوضع في سورية كلها.  »يقلقنا  وقــال 
أكــثــر املــنــاطــق الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات 

القوية،  الصحية  النظم  ذات  الغنية،  البلدان 
تواجه تحديات كبيرة تحت وطــأة الضغط. 
وقــــال إن »مـــوجـــة هـــذه الــجــائــحــة تــصــل إلــى 
 من أزمات إنسانية ناجمة 

ً
بلدان تعاني أصا

وتــغــّيــر  الطبيعية  والـــكـــوارث  الــنــزاعــات  عــن 
املــنــاخ. إنــهــا بــلــدان اضــطــر فيها األشــخــاص 
العنف  أو  القنابل  ديارهم بسبب  من  للفرار 
الــفــيــضــانــات، فــتــجــدهــم يــعــيــشــون تحت  أو 
أغطية باستيكية في الخاء، أو محشورين 
غير  املستوطنات  أو  الاجئني  مخيمات  في 
الــرســمــيــة. ولــيــســت لــديــهــم بــيــوت يــمــارســون 
ــزال«.  ــ ــعـ ــ فــيــهــا الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي أو االنـ
وأضاف »يجب علينا أن نهّب ملساعدة الفئات 
الــضــعــيــفــة لــلــغــايــة، الــتــي تــشــكــل املــايــني من 
لحماية  األسباب  بهم  تقطعت  الذين  الناس 
أنفسهم. إنها مسألة تضامن إنساني ال أقل 
وال أكثر. وهذا التضامن شرط حاسم أيضا 

ملكافحة الفيروس«.
وتــتــضــمــن الــخــطــة املــشــتــركــة بـــني الـــوكـــاالت، 
املتحدة  األمـــم  مكتب  تنسيقها  يتولى  الــتــي 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، جميع النداءات 
الراهنة املوجهة من منظمة الصحة العاملية 
ــتــــحــــدة، كــمــا  ــاء األمــــــم املــ ــركــ ــن شــ وغـــيـــرهـــا مــ
أنـــهـــا تـــحـــدد االحـــتـــيـــاجـــات الـــجـــديـــدة أيــضــًا. 
أوضـــح غوتيريس  الــخــطــة،  وحـــول تفاصيل 
ــوكـــاالت اإلنــســانــيــة  أنــهــا »تــســعــى لــتــزويــد الـ
واملـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــاإلمـــــدادات 
املختبرية الازمة إلجــراء الفحوص الازمة، 
وبــمــعــدات طبية لــعــاج املــرضــى، مــع حماية 
ــي مـــجـــال الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة«.  الـــعـــامـــلـــني فــ
أنــهــا تتضمن »تــدابــيــر إضافية  إلـــى  وأشــــار 
لدعم املجتمعات املضيفة التي تواصل فتح 
الاجئني  أمــام  بيوتها وبلداتها بكل سخاء 
واملــشــرديــن«. وشـــدد عــلــى ضــــرورة مواصلة 
دعـــم خــطــط االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة القائمة، 
التي يعّول عليها 100 مليون شخص حول 
الــعــالــم، مــحــذرًا مــن الــعــواقــب الكارثية لوقف 
التمويل أو تحويل مساره، وهو ما سيؤدي 
إلى »زيــادة انتشار وباء الكوليرا والحصبة 
وارتفاع مستويات سوء  السحايا،  والتهاب 

وهــذا  السكانية،  الكثافة  ذات  هــي  إنسانية 
ــــب. ألن أكــثــر مـــن مــلــيــون شخص  يــشــمــل إدلـ
هجروا بيوتهم من جراء القتال في الشهور 
الثاثة األخيرة. والكثيرون في خيم أو تحت 
أشجار زيتون، وهم بحاجة إلى مياه نظيفة 
وطعام وعناية طبية. هناك احتياجات كبيرة 
في كل أنحاء سورية«. وحــذر لوكوك من أن 
»الفيروس ال يفرق بني املهاجر أو الاجئ، أو 
من هو مواطن في بلده. فهو يهاجم الجميع. 
واالستراتيجية الذكية هي أن نحاول حماية 
الــجــمــيــع. لــديــنــا بـــرامـــج لــدعــم الــاجــئــني في 
لبنان وتركيا، ونجمع مايني الــدوالرات كل 
سنة لها. ومن املهم جدًا، ونحن نطلق طلبنا 

أن  الخاص بملياري دوالر ملواجهة كورونا 
املتحدة تساعد  األمــم  البرامج.  هــذه  تستمر 
100 مليون إنسان بشكل متواصل عن طريق 
هــذه الــبــرامــج الــتــي تــوصــل الطعام والـــدواء، 
أن تستمر هذه  وتوفر املسكن، واملـــاء. يجب 
الــبــرامــج فــي نفس الــوقــت الـــذي نتعامل فيه 
الــذي يشكله فيروس  التهديد اإلضــافــي  مــع 

كورونا«. 
وعــــن مــــدى تــفــاؤلــه بـــدعـــوة غــوتــيــريــس إلــى 
ــاملــــي إليــــقــــاف انـــتـــشـــار  ــار عــ ــ ــــف إطـــــــاق نــ وقــ
الفيروس، قال لوكوك »على الناس أن يفكروا 
بمصلحتهم. الذين ما زالوا يحتربون يؤذون 
أنــفــســهــم ألنــهــم يـــوفـــرون بــيــئــة أكــثــر مــاءمــة 

للفيروس لكي يقتل. يجب أن نوصل الرسالة 
إلـــى الـــنـــاس بـــأن الــتــهــديــد الــــذي يــواجــهــونــه 
يختلف اآلن. إنه هذا الوباء، وأفضل ما يمكن 
لكم أن تقوموا به ملصلحتكم الشخصية هو 

إسكات األسلحة«.
 

فصل المناطق 
وحـــذر »املــجــلــس النرويجي لــاجــئــني«، في 
بيان أمس األربعاء، من أن عمليات اإلغاق 
الــتــي تــهــدف إلـــى احـــتـــواء جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا تمنعه مــن الــوصــول إلــى 300 ألف 
ــــي الـــشـــرق  ــاطـــق الـــــنـــــزاع فـ ــنـ ــــي مـ شـــخـــص فـ
األوسط، موضحًا أنه لم يتمكن من الوصول 

ــة والـــيـــمـــن وقــطــاع  ــى الـــســـكـــان فـــي ســـوريـ إلــ
غــــــزة، حـــيـــث فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات إجــــــــراءات 
صـــارمـــة لــوقــف انــتــشــار الـــفـــيـــروس. وأشـــار 
إلـــى أن عــمــلــيــات اإلغــــاق بسبب الــفــيــروس 
قـــيـــدت الـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق مـــن أفــريــقــيــا 
وآســيــا. وقـــال رئــيــس املجلس يــان إيغاند 
ــكــــومــــات إجـــــــــراءات  ــــني تـــتـــخـــذ الــــحــ »فــــــي حـ
صــارمــة ملــنــع انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، ما 
يعتمدون  والنازحني  الاجئني  مايني  زال 
على املــســاعــدات اإلنــســانــيــة«. وأضـــاف »إذا 
الكبرى والصيدليات  البقالة  كانت محات 
ــة، فعندئذ  ستبقى عــامــلــة خـــال هـــذه األزمــ
ينبغي كذلك إيصال املساعدات اإلنسانية«.

الــــدول حـــول الــعــالــم تدابير  وفــرضــت معظم 
ذلك  فــي  بما  الــفــيــروس،  انتشار  ملنع  شاملة 
إغــــاق حـــدودهـــا وإلـــغـــاء الـــرحـــات الــجــويــة، 
وفــــي بــعــض الـــحـــاالت فــــرض حــظــر الــتــجــول 
عــلــى مــــدار الــســاعــة، بــاإلضــافــة إلـــى تقطيع 
أوصال املناطق داخل البلد. وكانت السلطة 
ــرت بــــاإلغــــاق الـــشـــامـــل في  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أمـ
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، كــمــا أنــهــا أوقــفــت 
الــســفــر بـــني املـــــدن والـــبـــلـــدات والــــقــــرى. وفــي 
مصر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
الــبــاد من  الــتــجــول على مستوى  بــدء حظر 
الساعة 7 مساًء حتى الساعة 6 صباحًا. في 
غــضــون ذلــــك، وســعــت الــســعــوديــة، بــأمــر من 
العزيز، ســاعــات حظر  بــن عبد  امللك سلمان 
الــتــجــول فــي مدينتي مكة واملــديــنــة املــنــورة، 
وكذلك العاصمة الرياض. وبات على السكان 
اآلن البقاء داخل منازلهم من الساعة 3 مساًء 
 عــــن مــنــع 

ً
ــة صـــبـــاحـــًا، فـــضـــا ــادسـ حـــتـــى الـــسـ

ا من  االنتقال بني جميع مناطق اململكة بــدء
أمس األربعاء.

وأعــلــن الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحــانــي، 
ــــس األربــــعــــاء،  ــــال جــلــســة الـــحـــكـــومـــة، أمـ خـ
اتــخــاذ إجـــــراءات أكــثــر تـــشـــّددًا خـــال األيـــام 
ــار إلــى  املــقــبــلــة لــوقــف تفشي كـــورونـــا. وأشــ
التدابير، تشمل منع املواطنني من   هذه 

ّ
أن

السفر، داعيًا اإليرانيني إلى العودة سريعًا 
ــبـــل تــنــفــيــذ  ــهـــم ومـــحـــافـــظـــاتـــهـــم قـ ــى مـــدنـ ــ إلــ

 هذه التدابير 
ّ
إجراءات حظر السفر. وقال إن

ستشمل أيضًا إغاق الحدائق داخل املدن، 
ــال مــنــع اإليـــرانـــيـــني مـــن االحــتــفــال  ــمـ ــتـ واحـ
بــالــيــوم الــثــالــث عــشــر مــن الــســنــة اإليــرانــيــة 
الجديدة، والذي يخرج فيه اإليرانيون إلى 
ــة والــصــحــراء، لاحتفال  ــ الــحــدائــق واألوديـ
بــهــذا الــيــوم املــعــروف بــاســم »ســيــزده بــدر«. 
ــــد املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة اإليــرانــيــة  وأّكـ
ه بموجب التدابير الجديدة 

ّ
علي ربيعي أن

ــل والــســفــر الــداخــلــي بني 
ّ
ســيــتــّم مــنــع الــتــنــق

واملؤسسات، حتى  الدوائر  املــدن، وتعطيل 
الرابع من إبريل/نيسان املقبل.

كــمــا فـــرضـــت أفــغــانــســتــان حــظــر تـــجـــول في 
ــرات، الــتــي تــقــع عــلــى الـــحـــدود مع  ــيـ واليــــة هـ
ــدد من  ــران حــيــث تـــم الــكــشــف عـــن أكـــبـــر عــ ــ إيــ
الحاالت. باكستان أيضًا أعلنت وقف جميع 
الرحات الداخلية ابتداء من اليوم الخميس. 
ــفـــت فـــي الـــســـابـــق خـــدمـــة الـــقـــطـــارات  ــد أوقـ وقــ
والـــرحـــات الــدولــيــة. وفـــي كــواالملــبــور، أعلن 
رئيس الــوزراء املاليزي محيي الدين ياسني 
أن بـــــاده ســتــمــدد الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة على 
الحركة حتى 14 إبريل/نيسان املقبل. وكانت 
ــا مـــنـــذ األســـبـــوع  ــ ــــدودهـ مـــالـــيـــزيـــا أغـــلـــقـــت حـ
املــــاضــــي وفــــرضــــت قــــيــــودًا عـــلـــى االنـــتـــقـــاالت 
الداخلية وأمرت بإغاق املدارس والجامعات 
واألنشطة التجارية غير األساسية حتى 31 

مارس/آذار الحالي.
 

بومبيو يواصل مهاجمة الصين
ــي مــايــك  ــركــ ــيــ ورفـــــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــ
الــصــني مع  انــتــقــاداتــه لتعامل  بومبيو حــدة 
 الــحــزب 

ّ
 إن

ً
ــا، قـــائـــا تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــ

الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الــحــاكــم، ال يــــزال يحرم 
للحيلولة  يحتاجها  التي  املعلومات  العالم 
دون حــدوث إصابات أخــرى. وكــرر بومبيو، 
فــي مقابلة مــع بــرنــامــج »واشــنــطــن ووتــش« 
ــي، الــثــاثــاء املــاضــي، اتــهــامــات سابقة  اإلذاعــ
املعلومات عن  فــي مشاركة  تــأخــر بكني  بــأن 
الــفــيــروس ســّبــب مــخــاطــر لــلــنــاس فــي أنــحــاء 
ــذا »عـــــــّرض حـــقـــًا حــيــاة  ــ  هـ

ّ
ــال إن ــ الـــعـــالـــم. وقــ

اآلالف لــلــخــطــر«. وأضـــــاف »مــــا يــقــلــقــنــي، أن 
يــشــارك  الــــذي  التضليل  وهــــذا  التعتيم  هـــذا 
فـــيـــه الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي ال يــــزال 
كي  يحتاجها  التي  املعلومات  العالم  يحرم 
يتسنى لنا منع حــدوث إصابات جديدة أو 
تكرار شيء كهذا مرة أخرى«. واتهم بومبيو 
 حــمــات تضليل 

ّ
كــذلــك إيـــران وروســيــا بــشــن

بخصوص الفيروس. وقال: »ال تزال حمات 
وإيـــران،  قبل روســيــا  مــن  التضليل مستمرة 

إضافة إلى الصني«. 
في هذه األثناء، أجبر تسارع انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي روســــيــــا الــــرئــــيــــس فــاديــمــيــر 
بـــوتـــني عــلــى تــأجــيــل إجــــــراء اســتــفــتــاء على 
ــة، كــــان مــتــوقــعــًا  ــتـــوريـ »اإلصـــــاحـــــات« الـــدسـ
أن يــتــم فــي 22 إبــريــل/نــيــســان املــقــبــل، وهــذه 
لــه بالبقاء فــي الحكم  »اإلصــاحــات« تسمح 
ــازة عــامــة فــي الــبــاد  حــتــى 2036. وأعــلــن إجــ
طوال األسبوع املقبل، لكنه لم يفرض إغاقًا 
، كــمــا حــــدث فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 

ً
ــا ــامــ شــ

األخرى. 
ويـــبـــدو أن الــنــقــطــة الــوحــيــدة املــضــيــئــة في 
ــبـــاره عــــددًا من  انــتــشــار الـــفـــيـــروس، هـــي إجـ
الـــــــدول عـــلـــى تـــســـريـــع عــمــلــيــة اإلفــــــــراج عــن 
مــســاجــني. وقـــــررت الــســلــطــات الــســودانــيــة، 
ــثـــر مــــن أربــــعــــة االف  ــــس، اإلفــــــــراج عــــن أكـ أمــ
سجني في إطار جهودها للحد من انتشار 

فيروس كورونا املستجد.

نداء أممي للعالم 
أنقذوا اإلنسانية

 410 التركية  السلطات  أوقــفــت 
أشخاص التهامهم بـ«االستفزاز« عبر 
بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لها  أساس  ال  منشورات  مشاركتهم 
المستجد.  كــورونــا  فيروس  حــول 
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، 
أمــس  تلفزيونية  مــقــابــلــة  خـــالل 
)األربعاء(،  اليوم  األربعاء: »في هذا 
والعملية  توقيفات.   410 أجريت 
ــت  الــقــضــائــيــة مــتــواصــلــة«. ودع
إلى  أيــام  منذ  التركية  الحكومة 
المعلومات  على  االعتماد  عــدم 
إثــارة  شأنها  من  التي  المغلوطة 

الهلع حيال كورونا.

تركيا: توقيف
410 أشخاص 

الحدث

نيويورك ـ ابتسام عازم

في الوقت الذي كانت فيه املعركة 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــــد انــــتــــشــــار فـ ضـ
تنتقل إلى داخل الــدول، مع تزايد 
حاالت اإلغاق بني املناطق في البلد الواحد 
عقب إغاق الحدود مع الخارج، أطلق األمني 
الــعــام لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
ــداء لــلــعــالــم، بـــهـــدف جمع  ــ أمــــس األربــــعــــاء، نـ
الوباء  أن  أميركي، محذرًا من  ملياري دوالر 
يشكل خطرًا على البشرية جمعاء، وبالتالي 
للقضاء  العمل  جمعاء  البشرية  على  يجب 
اإلنسانية  الــشــؤون  منسق  كــان  فيما  عليه، 
واإلغاثية في حــاالت الــطــوارئ مــارك لوكوك 
يطالب بإسكات األسلحة ملواجهة الجائحة، 

ألن التهديد الذي يواجهونه يختلف اآلن.

غوتيريس: الجهود
التي تبذلها البلدان فرادى 

لن تكون كافية

أّجل بوتين إجراء 
االستفتاء على 

»اإلصالحات« الدستورية

تزايد عمليات تقطيع األوصال داخل الدول
ــة  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ يـــــهـــــدد  كـــــــورونـــــــا  وبــــــــــاء  وألن 
أطلق  العالم،  بــلــدان  أفقر  خصوصًا  جمعاء، 
غوتيريس، برفقة املسؤولني الكبار في األمم 
املــتــحــدة، أمــس األربـــعـــاء، »خــطــة رد إنساني 
األول  ديسمبر/كانون  حتى  تستمر  عــاملــي« 
املــقــبــل، مــع دعــــوة لــتــقــديــم مــســاعــدات بقيمة 

ملياري دوالر لتمويلها.  
وقال غوتيريس إن »جائحة فيروس كورونا 
ــاء، عّمت  تــفــشــت بــســرعــة. وبــســبــب هـــذا الـــوبـ
ــل مـــجـــرى حـــيـــاة املـــلـــيـــارات، 

ّ
املـــعـــانـــاة، وتــعــط

ــاد الــــعــــاملــــي مــــــهــــــددًا. إن  ــ ــــصـ ــتـ ــ وأصـــــبـــــح االقـ
فــيــروس كــوفــيــد-19 )كـــورونـــا( يشكل خطرًا 
على  وبالتالي يجب  البشرية جمعاء،  يهدد 
البشرية جمعاء العمل من أجل القضاء عليه. 
والجهود التي تبذلها فرادى البلدان من أجل 
إلــى أن  التصدي له لن تكون كافية«، مشيرًا 

الثالثاء،  الرزاز )الصورة(، أول من أمس   أعلن رئيس الوزراء األردني عمر 
فضًال  للمواطنين،  ــدواء  والـ الخبز  إليصال  جديدة  ــراءات  إجـ عن 
الصغيرة  للمحال  السماح  عــن 
المياه  توزيع  ومحالت  والبقاالت 
أمــام  أبــوابــهــا  بفتح  والــمــخــابــز 
األربعاء.  أمس  منذ  المواطنين 
قرّر  الـــرزاز  أن  يعني  الــقــرار  ــذا  وه
القيود  فــك  مباشر  غير  بشكل 
تطبيق  رافــقــت  التي  الــصــارمــة 
والسماح  الــتــجــول،  حظر  قـــرار 
المحال  بالتسوق من  للمواطنين 

القريبة من أماكن سكنهم.

تخفيف حظر التجول في األردن

زادت السعودية ساعات حظر التجول في مكة والمدينة والرياض )فايز نور الدين/فرانس برس(

الرقابة تنتعش: الحريات والحقوق والخصوصية في خطرالفيروس يهدد بتقويض االتحاد األوروبي

برلين ـ شادي عاكوم

يــبــدو أن انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا ســيــؤدي 
ــــي،  األوروبـ االتـــحـــاد  فــي هيكلية  إلـــى تغيير 
إذ إن بــعــض دولـــه قــد تــحــاول الــحــفــاظ على 
ســيــاســتــهــا الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــوبــــاء، 
خصوصًا مع خرق زعماء املبادئ األوروبية، 
الحكم،  على  سيطرتهم  لتعزيز  محاولة  في 
ــأن الــقــومــيــة تشهد نهضة في  مــا يــوحــي وكـ

املرحلة الحالية. 
ثبت اإلجراءات التي أقرتها الحكومات 

ُ
ولم ت

األوروبـــــيـــــة نــجــاعــتــهــا الـــكـــامـــلـــة فــــي حــمــايــة 
الــشــعــوب مــن الــفــيــروس املتفشي فــي الــقــارة 
ملواجهة  مستعدة  أنها  تزعم  التي  العجوز، 
ــة بشكل أفــضــل مــن جــاراتــهــا. وفــي هذا  األزمـ
الـــســـيـــاق، بــيــنــت الــتــقــاريــر أن دول االتـــحـــاد، 
املــؤســســات  ومـــن دون إذن مـــن شــعــوبــهــا أو 
األوروبية في بروكسل، استعادت سيادتها، 
وبـــعـــض الـــقـــادة بـــاتـــوا يــحــكــمــون بــمــرســوم، 
وكـــــــأن الـــجـــمـــيـــع فــــي حــــالــــة حـــــــرب. حـــتـــى أن 
الــعــديــد منهم عــمــد أيــضــًا إلـــى نــشــر الجيش 
ــــوارع لــلــمــســاعــدة فــــي تــنــفــيــذ ســبــل  ــــشـ فــــي الـ
الوقاية من فيروس كــورونــا الــذي بــدأ يفتك 

بشعوبهم.
ــإن واليـــــــات أملـــانـــيـــة،  ــ ــك، فـ ــ ــر مــــن ذلــ ــثـ ال بــــل أكـ
مــثــل بــافــاريــا وزارالنــــــد، تــفــردتــا بــالــقــرارات، 
وعمدتا إلى تقييد حركة املواطنني إلى الحد 
األقــصــى، فيما الــقــرار فــي بــرلــني، وبالتوافق 
مع أغلبية رؤساء حكومات الواليات، قضى 
بـــتـــرك حـــريـــة الــتــحــرك مـــع حــظــر الــتــجــمــعــات 
ألكــثــر مــن شــخــصــني. كــل ذلـــك يــؤشــر إلـــى أن 

فاطمة نصر اهلل

في الوقت الذي باتت فيه تحديات عدة تواجه 
وكــــاالت االســتــخــبــارات الــعــاملــيــة فــي ممارسة 
عــمــلــهــا، بــســبــب تــفــشــي فــــيــــروس »كــــورونــــا« 
)كــوفــيــد 19( الـــذي حـــّد مــن تــحــركــات أفــرادهــا 
على األرض وزاد الضغوط عليها، ال سيما من 
الناحية اإللكترونية، كانت رقابة من نوع آخر 
كـــورونـــا وماحقة  مــواجــهــة  تــنــتــعــش، بحجة 
املــصــابــني بـــه فـــي ســبــيــل تــقــيــيــد تــحــركــاتــهــم. 
وإن كانت اإلجراءات التي تعتمدها دول عدة 
تجد من يبررها في ظل الظرف، لكن املخاوف 
تكبر حـــول الــبــيــانــات الــهــائــلــة الــتــي تجمعها 
الحكومات، واحتمال استخدامها في أغراض 
 عــن مــخــاوف مــن تــواصــل نهج 

ً
أخــــرى. فــضــا

كــورونــا،  انتفاء خطر  بعد  هــذا حتى  املراقبة 
 زيـــادة 

ّ
فــي الــوقــت الـــذي يـــرى فــيــه كــثــيــرون أن

ــاء يــمــكــن أن تـــشـــّرع  ــ ــوبـ ــ ــبــــة ملـــكـــافـــحـــة الـ املــــراقــ
األبواب أمام تطوير أشكال جديدة من أعمال 
والتتبع في وقت الحق،  التجسس واملاحقة 
ــا يــفــتــح شــهــيــة شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــمـ وبـ
 مـــن أي 

ً
ــثـــر تـــدخـــا لــتــقــديــم طــــرق جـــديـــدة وأكـ

وقت مضى لتتبع األفراد.  وبالطبع يتوقع أن 
العربي،  العالم  في  ومنها  عــدة،  دول   

ّ
تستغل

هــذا األمـــر، خصوصًا بعد أن عمدت دول في 
املنطقة فــي مــراحــل ســابــقــة إلـــى شـــراء أنظمة 
تجسس من أجل مراقبة مواطنيها، وال سيما 
خصومها  مراقبة  إلــى  باإلضافة  املعارضني، 

من الدول األخرى.
املـــراقـــبـــة،  أدوات  فــــي  الـــحـــكـــومـــات  ووجــــــــدت 
وال ســيــمــا الــرقــمــيــة، وســيــلــة ملــمــارســة رقــابــة 

الــوبــاء أعـــاد، بعد عــقــود، تقسيم األدوار بني 
ــة،  ــيــ الــســلــطــات املــحــلــيــة والــوطــنــيــة واألوروبــ
والكل بدأ يتحرك وفق هوامش وقدرات مالية 
مــعــيــنــة، بينها تــقــديــم الــدعــم الــــازم لــأفــراد 
واملـــؤســـســـات الــتــجــاريــة واملــصــانــع واملـــراكـــز 
الــطــبــيــة، وذلـــــك بــعــدمــا شـــعـــرت الـــعـــديـــد من 
السلطات املحلية بعدم الرضا عن توجهات 
الـــحـــكـــومـــات املـــركـــزيـــة. حــتــى أنــــه اعــتــبــر في 
بعض البلدان األوروبية أن التدابير التي قام 
بها االتحاد غير كافية للتعامل مع الظروف 
الحالية في ظل االنفتاح الذي شهده العالم، 
ما يوحي بأن هناك من يتناسى العوملة التي 
وتـــزايـــد حركة  الــتــعــامــات  إلـــى تسهيل  أدت 
رأس املال وسياسات خفض أسعار الفائدة. 
وكأن املطلوب اآلن وضع العالم املعولم على 
ــد، عــبــر تــعــزيــز قــومــيــة  ــديـ ــعـــي جـ أســـــاس واقـ
الدول والحدود الوطنية، ما يسمح بحماية 
ــزاء من  ــ املـــواطـــنـــني مـــن الـــصـــدمـــات ومـــنـــع أجــ

العالم من التأثر باألزمات والصراعات.
إلــى ذلـــك، خــرق زعــمــاء، مثل رئــيــس الـــوزراء 
املـــجـــري فــيــكــتــور أوربــــــــان، بــحــجــة جــائــحــة 
كورونا، املبادئ األوروبية وتقويض قواعد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إذ يــــحــــاول تـــمـــريـــر قـــوانـــني 
تــعــزز ســطــوتــه، عــبــر تــقــدم حـــزب »فــيــديــس« 
الــحــاكــم لــلــبــرملــان بــمــشــروع قـــانـــون طـــوارئ 
يــســمــح ألوربـــــــان بــالــحــكــم بـــمـــرســـوم بـــدون 
إلى  انتقال  وكأنه  برملاني،  تعديل  إمكانية 
املعارضة  ترفضه  األمــر  هــذا  الديكتاتورية. 
بشكل قــاطــع، ألن مــن شــأن ذلــك أن يلغي أو 
يقيد الــعــديــد مــن الــحــقــوق املــدنــيــة لــأفــراد، 
عــدا عن إخضاع البلد، وألجــل غير مسمى، 
ألهــــواء أوربـــــان، وفـــق مــا أشــــار إلــيــه رئيس 
الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي املـــجـــري بـــرتـــاالن تـــوث. 
عــلــمــًا أن الــتــقــاريــر تــشــيــر إلــــى أنــــه ســتــكــون 
إلى  قــد تفضي  ثانية قريبًا  مــحــاولــة  هــنــاك 
ــــروع بــأغــلــبــيــة الـــثـــلـــثـــني. وفـــي  ــــشـ تـــمـــريـــر املـ
بولندا، يواصل الرئيس أندريه دودا حملته 
أن منافسيه  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  االنــتــخــابــيــة، 
ــن حـــمـــاتـــهـــم بــســبــب  ــــروا لــلــتــخــلــي عــ ــــطـ اضـ

انتشار كورونا.
وعلى الرغم من أن العديد من النخب تعتبر 
ــرار  اإلجــــــــراءات املــتــخــذة حــالــيــًا بــمــثــابــة أضــ
فــإن محللني ال يستبعدون  مقبولة،  جانبية 

اجتماعية على املواطنني، وباتت كل جهودها، 
بحجة السامة العامة واألمن الصحي، تترّكز 
نحو استغال أي أداة يمكنها االستفادة منها 
ملحاولة الحّد من الفيروس، حتى وإن كان ذلك 
الشخصية على  الحرية والخصوصية  يهّدد 
نطاق واسع وعاملي، بما في ذلك خصوصية 
املــــواطــــنــــني الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي انـــتـــهـــكـــت بــشــكــل 
 

ّ
كبير فــي معظم أنــحــاء العالم أخــيــرًا، فــي ظل

اإلفصاح املتزايد عن البيانات الصحية.
وبما أن ما يحصل اليوم لن يكون مقبواًل على 
اإلطاق في ظروف عادية، يبقى السؤال األهم 
الــــذي يــشــغــل كـــثـــرًا: هـــل تــتــحــّول تــبــعــات هــذه 
باملراقبة،  ق 

ّ
مــا يتعل فــي  الــظــروف، وتــحــديــدًا 

إلى أمر دائم؟  في دول تنتهج أساسًا أساليب 
ــة الـــصـــارمـــة عــلــى املـــواطـــنـــني،  ــابـ ــرقـ الــقــمــع والـ
قــد يكون الــفــيــروس قــّدم لها خــدمــات فــي هذا 
املجال، في حني ستستفيد دول أخرى تعتبر 
الصني  لجأت  وفيما  الــوضــع.  من  ديمقراطية 
لـــزيـــادة الـــرقـــابـــة الـــصـــارمـــة املــعــتــمــدة أســاســًا 
الذكية  التطبيقات  استخدام  عبر  الــبــاد،  في 
لأفراد  الجغرافي  املــوقــع  وتحديد  املختلفة، 
التحكم في تحركات سكانها  زيــادة  من أجــل 
األميركية  اإلدارة  بــدأت  الــوبــاء،  انتشار  أثناء 
و«فيسبوك«  »غــوغــل«  شركتي  مع  محادثات 
وحركة  موقع  على  حصولها  إمكانية  لبحث 
الذكية في عموم  الهواتف  جميع مستخدمي 

الباد، بالحجة ذاتها »كورونا«.
ــــن أن  ــتــــحــــّدث عـ ــــن الــــخــــبــــراء يــ ــن عـــــــددًا مـ ــكــ ولــ
األميركيني باتوا على دراية وتعلموا الدرس 
الـــشـــأن بــعــد هــجــمــات 11 سبتمبر/  فـــي هـــذا 
أيلول 2001، إذ إنه اليوم، وبعد نحو عقدين 
ــن، بــــاتــــت وكــــــــاالت إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون  ــ ــزمـ ــ مــــن الـ
األمــيــركــيــة تــحــظــى بــإمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــى 
املواقع  تتبع  القوة، مثل  فائقة  مراقبة  أنظمة 
تكنولوجيا  واســتــخــدام  لأشخاص  الدقيقة 
الـــتـــعـــرف إلــــى الــــوجــــه، وهــــي الــتــقــنــيــات الــتــي 
تتم  قد  إنــه  تايمز«  »نيويورك  تقول صحيفة 
أخـــرى سياسية  إعـــادة استخدامها ألغـــراض 
مـــثـــل مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة. وتـــشـــيـــر الــصــحــيــفــة 
 خــبــراء الــحــريــات املدنية يــحــذرون من 

ّ
إلــى أن

 الجمهور قــد ال يــكــون أمــامــه هــامــش كبير 
ّ
أن

لــلــجــوء إلـــى تــحــدي هـــذه اإلجــــــراءات الرقمية 
الــصــحــيــفــة عــن مدير  ــة. وتــنــقــل  الـــدولـ لسلطة 

ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــني الـــخـــصـــوصـــيـــة واالعـ املــــــوازنــــــة بـ
مــيــا  ــقـــول  تـ األرواح«،  إنــــقــــاذ  مـــثـــل  األخــــــــرى، 
ــــرة الــــبــــيــــانــــات والـــحـــوكـــمـــة  ــــديـ ــــوف، مـ ــ ــانـ ــ ــ رومـ
لــبــرنــامــج »الــنــبــض الــعــاملــي لــأمــم املــتــحــدة« 
ق باالستفادة 

ّ
)UN Global Pulse(، والذي يتعل

مـــن الــبــيــانــات الــضــخــمــة وتــحــلــيــلــهــا مـــن أجــل 
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة والــعــمــل اإلنـــســـانـــي، بما 
في ذلك تحسني االستجابة الطارئة لأوبئة. 
تنقل عنها  مــا  وتــضــيــف رومـــانـــوف، بحسب 
»نــيــويــورك تــايــمــز«: »نــحــتــاج إلـــى إطـــار عمل 
يسمح للشركات والسلطات العامة بالتعاون، 
لتخويل االستجابة املناسبة للصالح العام«، 
ــــل الــــحــــّد مــــن خــطــر  ــــن أجـ ــه »مـ ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
ــيـــروس كـــورونـــا  أن تــنــتــهــك جـــهـــود مـــراقـــبـــة فـ
خصوصية األشخاص، يجب على الحكومات 
والــشــركــات أن تقتصر فــي جــمــع واســتــخــدام 
الــبــيــانــات عــلــى مــا هــو مــطــلــوب فــقــط«. لكنها 
ــو: مـــا مــقــدار  تــســتــدرك بـــالـــقـــول: »الـــتـــحـــدي هــ

البيانات الكافية؟«.
يــبــدو مـــن الــصــعــب املـــوازنـــة بـــني الــقــبــول بما 
تقتضيه الظروف االستثنائية والطارئة على 
كــورونــا، وبني  فيروس  والتي فرضها  العالم 
عدم التخلي عن الحرية والخصوصية ودعم 
البوليسية«.  إجــراءات تعزز مفهوم »األنظمة 
ويبدو األكثر أهمية اليوم هو ما بعد كورونا، 
حــيــث الــحــقــوق املــدنــيــة الــتــي حــصــلــت عليها 
الشعوب بعد نضال، قد تكون مهددة إن كان 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ــقـــول مــيــشــيــل جــيــلــمــان،  ــذا اإلطــــــــار، تـ ــ ــــي هـ وفـ
املــحــامــيــة املــتــخــصــصــة بـــأمـــور الــخــصــوصــيــة 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــي »مـــعـــهـــد بــــحــــوث الـ ــ ــة فـ ــثــ ــاحــ ــبــ والــ
واملـــجـــتـــمـــع«، بــحــســب مـــا يــنــقــل عــنــهــا مــوقــع 
»كوين ديسك«: »خــال أوقــات األزمــات، تكون 
التوازن  ألن  كبير،  في خطر  املدنية  الحريات 
الطبيعي بني السامة والخصوصية يصبح 
 أحـــد 

ّ
نـــحـــو األمـــــــــــان«. وتـــضـــيـــف: »إن  

ً
مــــائــــا

الــرئــيــســيــة هـــو أن تــصــبــح تقنيات  املـــخـــاوف 
املراقبة الجديدة التي تّم اعتمادها خال أزمة 
كــورونــا الــوضــع الطبيعي الــجــديــد وجــــزءًا ال 
اليومية بعد مــرور األزمــة.  الحياة  أ من 

ّ
يتجز

وهــــذا يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى مــراقــبــة جماعية 
مستمرة للسكان من دون شفافية أو مساءلة 

أو عدالة كافية«. نشرت بعض الحكومات الجيوش في الشوارع )بو بارينا/فرانس برس(

تراقب الحكومات أماكن األفراد بمساعدة الكاميرات والهواتف )كيريل كودريافستيف/فرانس برس(

بسبب  اقتصادية  طـــوارئ  حــال  التكتل  دول 
إلــى أن  كــورونــا. وأكــثــر املتشائمني ُيلمحون 
األزمات الثاث األخيرة التي حصلت في عقد 
ــا، أي الــيــورو والــاجــئــني  ــ واحـــد داخـــل أوروبـ
ــام لــلــنــظــام  ــتـ ــا، ســتــبــرهــن الــفــشــل الـ ــ ــــورونـ وكـ
ــذي اعــتــبــر أنـــه ســيــجــلــب االزدهــــــار واألمـــن  الــ
والتعاون إلى أوروبــا، وأنه يتسبب بعواقب 
وخيمة على االقتصاديات وأنظمة الضمان 
االجــتــمــاعــي ويــعــطــل املـــســـار الـــعـــام وصــحــة 

املايني من الناس.
ــــي الــــشــــؤون  ــراء فـ ــ ــبـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، يـــعـــتـــبـــر خـ فـ
االتــحــاد األوروبـــي  أن  السياسية األوروبـــيـــة 
ربـــمـــا يــعــانــي مـــن خــلــل وظــيــفــي فـــي أقــســام 
الخاصة  للمصالح  يرجع  وهــذا  منه،  كبيرة 
لبعض دوله، لكن ومهما حصل من إجراءات 
وتــدابــيــر، فـــإن الــرهــان الــوحــيــد لجميع دول 
التكتل يظل مرتكزًا على الحل املشترك داخل 

أن تميل دول أوروبية للحفاظ على سيادتها 
الوطنية الصارمة بعد انتهاء الوباء، بالرغم 
دول  منها  تعاني  التي  الشائكة  امللفات  مــن 
الهجرة  وأهمها سياسة  األوروبـــي،  االتحاد 
عبر الحدود مع دول الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، إضافة إلى تحديات املناخ والرقمنة. 
ــأن تــتــقــلــص  ــ ــذا مــــع تـــرجـــيـــحـــات بـ ــ يـــتـــزامـــن هـ
ميزانية االتحاد األوروبــي التي يتم اإلعــداد 
لــهــا لــأعــوام السبعة املــقــبــلــة، بــعــدمــا طبقت 

منطقة الــيــورو واالتـــحـــاد األوروبـــــي، وربــمــا 
داخــــــل مــجــمــوعــة الـــســـبـــع وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي. وتبرز التقارير أن هناك دواًل تسعى 
جــاهــدة لــلــتــحــرر مــن عـــبء الــســلــع الصينية، 
للتسول،  تفاديًا   ،

ً
مثا والصيدالنية  الطبية 

خال األزمات، على أبواب بكني.
في املحصلة، ستكون الدول األوروبية اليوم 
ــة الــحــالــيــة،  ــ ــام اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي مـــع األزمــ ــ أمـ
للمشاركة مع مراكز أبحاثها الختراع وإنتاج 
أحــــدث األدويـــــة وتــلــك املـــضـــادة لــلــفــيــروســات 
ــك لتعزيز االكــتــفــاء الــذاتــي  والــبــكــتــيــريــا، وذلـ
وكــذلــك فــي مــجــال االبــتــكــار الــنــوعــي، تفاديًا 
ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا مــديــنــة  لــــتــــكــــرار الــــــنــــــداءات الــ
هاينسبرغ األملانية للحصول على مساعدة 
ــدًا مــثــل  ــلـ ــكـــني، كـــمـــا وتــــزويــــد الـــصـــني بـ مــــن بـ
إيطاليا بمعدات تنفس صناعي بعد انكفاء 

التضامن األوروبي.

بعض القادة باتوا 
يحكمون بمرسوم، وكأن 

الجميع في حالة حرب

وتحديد املوقع الجغرافي للتحكم في تحركات 
ســـكـــانـــهـــا. وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا، تــــقــــوم الــســلــطــات 
بتحليل بيانات املواقع التي ترسلها الهواتف 
الـــذكـــيـــة الـــخـــاصـــة بــاملــواطــنــني لــتــحــديــد عــدد 
ــــن يـــطـــيـــعـــون أمــــــر اإلغــــــاق  ــذيـ ــ األشـــــخـــــاص الـ
 عن 

ً
الحكومي ويلتزمون العزل املنزلي، فضا

تحديد األماكن التي يتحركون فيها كل يوم. 
الــهــواتــف املحمولة  بــدأ مشغلو  عــام،  وبشكل 
األوروبيون في مشاركة بيانات مستخدميهم 
من  عمائهم  تحركات  لتحديد  السلطات  مع 
كاحترام  اآلن،  إلــى  هويتهم  عــن  الكشف  دون 
هذا  ولــكــن  الــبــيــانــات،  لحماية  العامة  لائحة 
قد يتغير قريبًا، وفق ما يقول إنريكي دانس، 
فـــي مـــقـــال بــمــجــلــة »فــــوربــــس«. فـــي إســرائــيــل، 
فت حكومة االحتال أخيرًا جهاز املخابرات 

ّ
كل

تعقب  أدوات  اســـتـــخـــدام  )الـــشـــابـــاك(  الـــعـــامـــة 
 لــعــمــلــيــات 

ً
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، مــخــصــصــة أصـــــــا

املصابني  وتــعــقــب  ملــراقــبــة  اإلرهـــــاب،  مكافحة 
بكورونا وفرض الحجر الصحي عليهم.

وفي موسكو، تعتمد السلطات على كاميرات 
التزم من تم  إلــى الوجه ملراقبة مــدى  التعّرف 
فرض العزل الذاتي اإلجباري عليهم بالقيود، 
القانونية  واالعتراضات  االحتجاجات  وسط 

على الرقابة الحكومية املتطورة.
ــــوارئ، مــثــل األوبــــئــــة، يجب  ــــطـ »فــــي حـــــاالت الـ

تنفيذي في شركة تعنى بتكنولوجيا املراقبة 
فـــي مـــانـــهـــاتـــن، ويـــدعـــى ألـــبـــرت فـــوكـــس كـــان، 
قوله: »يمكن أن ينتهي بنا األمر بسهولة إلى 
أو  املحلية  السلطة  تمكني  فيه  يمكننا  وضــع 
حــكــومــة الــواليــة أو الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة من 
اتخاذ تدابير ملواجهة هذا الوباء، تغّير بشكل 

أساسي نطاق الحقوق املدنية األميركية«.
واعتمدت الرقابة بحجة كورونا في كثير من 
دول العالم أخيرًا. ففي كوريا الجنوبية، تقوم 
الوكاالت الحكومية بتسخير لقطات كاميرات 
املراقبة وبيانات الهواتف الذكية بشأن مواقع 
األشـــخـــاص، وســـّجـــات الـــشـــراء عــبــر بــطــاقــات 
ــان، لــلــمــســاعــدة فـــي تــتــبــع الــتــحــركــات  ــمـ ــتـ االئـ
تصّور  ووضــع  بكورونا،  للمصابني  األخيرة 

لسلسلة انتقال الفيروس.
النهج نفسه،  كــونــغ وتــايــوان  وسلكت هــونــغ 
وتحديدًا نهج الصني، مستخدمة التطبيقات 

مشغلو الهواتف 
يشاركون البيانات مع 

السلطات

ستكون الدول األوروبية 
اليوم أمام اختبار كيفية 
التعامل مع أزمة انتشار 

كورونا، الذي أعاد تقسيم 
األدوار بين السلطات 
المحلية والوطنية 

واألوروبية

مع انتشار فيروس 
كورونا في مختلف أنحاء 

العالم، استفادت الدول 
في سبيل مواجهته، من 

أدوات مراقبة واسعة، 
فيما تتسع المخاوف 

على الحريات
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بقاء ترامب مهدد وساندرز في مرحلة صمت

االنتخابات األميركية في مهّب كورونا

هجوم »داعش« على معبد للسيخ في كابول

هناك 23 والية لم 
تقترع بعد وأخرى لم 

تحسم التأجيل

واشنطن ـ جو معكرون

أو  األميركية،  االنتخابات  أساس 
أي عملية انتخابية، هو التواصل 
املباشر بني املرشحني والناخبني، 
التفاعل  هـــذا  نفسها.  االقـــتـــراع  عملية  وفـــي 
 إجــراءات التباعد 

ّ
غير ممكن حاليًا، في ظل

االجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي تــحــظــر الــتــجــمــعــات فــي 
الجذري النتشار  التحّول  املتحدة.  الواليات 
على  فورية  تداعيات  يترك  كورونا  فيروس 
املدى  طويلة  وانعكاسات  الرئاسي  السباق 

على دينامية السياسة الداخلية األميركية.
املـــنـــظـــمـــة  ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ أمــــــــــام  هــــــو  تـــــحـــــدٍّ  أول 
لـــهـــذه االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، أي الــحــزب 
الديمقراطي والسلطات املحلية في الواليات، 
ل بــعــدم وجـــود جـــدول زمــنــي النتهاء 

ّ
ويتمث

ــذه األزمـــــــة الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، وبــالــتــالــي  ــ هـ
املــدى  فــي  ق 

ّ
معل االنتخابية  العملية  مــســار 

ــــل، وال  ــة عــلــى األقـ املــنــظــور. اتـــخـــذت 13 واليــ
ســيــمــا أوهــــايــــو املــــحــــوريــــة، قـــــــرارًا بــتــأجــيــل 
عليها  كــان  بحيث  التمهيدية،  االنــتــخــابــات 
أن تختار بني ضمان الصحة العامة والتزام 
جدول االنتخابات. لكن هناك واليات أخرى، 
مــثــل أريـــزونـــا وفــلــوريــدا وإيــلــيــنــوي، أجــرت 
انتخاباتها في موعدها، في 17 مارس/ آذار 
الحالي. وهناك 23 واليــة لم تقترع بعد في 
مسار انتخابي يجب أن ينتهي قبل انعقاد 
املؤتمر القومي للحزب الديمقراطي بني 13 
و16 يوليو/ تموز املقبل في مدينة ميلووكي 
بوالية ويسكونسن، لتكريس اختيار ممثل 
الحزب في املواجهة االنتخابية مع الرئيس 
دونالد ترامب. هذه الواليات التي لم تقترع 
بعد، تحاول شراء الوقت عبر تأجيل موعد 
جديدة  معطيات  تبلور  بانتظار  التصويت 

عن طول فترة التعامل مع فيروس كورونا.
وهناك واليــات أخــرى، مثل ويسكونسن، لم 
تواجه  لكنها  التأجيل،  مسألة  بعد  تحسم 
تحديات، مثل النقص في العاملني في مراكز 
 أغلبيتهم من كبار السن، الفئة 

ّ
االقتراع، ألن

الشعبية األكــثــر عــرضــة ملــخــاطــر الــفــيــروس، 
واحتمال حصول تعطيل محتمل للتصويت 
األميركي  البريد  خدمة  ت 

َ
غِلق

ُ
أ إذا  الغيابي 

الذي يواجه تعثرات مالية نتيجة انعكاسات 
انتشار كورونا.

كلما طالت هذه املرحلة، ازداد معها التشنج 
املحلية  والسلطات  الديمقراطي  الحزب  بني 
التي لم تقترع بعد. والتحدي  الــواليــات  في 
ــراء االنــتــخــابــات  ــ هـــو الــتــأقــلــم مـــع تــحــدي إجـ
خالل مرحلة انتشار الوباء، وتحديد التكلفة 
 هــذا 

ّ
بـــأن ــر. علمًا  لــهــذا األمــ املــالــيــة املحتملة 

يقتصر  ال  االنتخابية  العملية  فــي  الجمود 
الئحة  على  بــل  الرئاسية،  االنتخابات  على 
طويلة من انتخابات الكونغرس التي تحسم 
الرئاسية  الــواليــة  فــي  التشريعية  األكــثــريــة 

الجديدة العام املقبل.
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، دخـــــل املـــرشـــح 
اليساري بيرني ساندرز، في مرحلة صمت 
يعيد فيها درس حساباته وخياراته املتاحة، 

الساحة  األكبر عن  الغائب  كــان  بايدن أيضًا 
الــســيــاســة خـــالل األســبــوعــني األخــيــريــن، ولــم 
يــعــرف بــعــد كــيــف يــتــأقــلــم مـــع هـــذه املــرحــلــة، 
 صعود نجومية حكام الواليات مثل 

ّ
في ظل

حاكم والية نيويورك أندرو كومو الذي يتابع 
األميركيون إيجازاته الصحافية يوميًا حول 
انــتــشــار كــورونــا فــي نــيــويــورك. فيما إطاللة 
بايدن األولى قبل أيام، كانت غير موفقة، إذ 
ديالوير،  واليــة  في  منزله  مكتبة  من  تحّدث 
مـــن دون أن يــقــدم أي إضـــافـــة مــلــمــوســة، وال 
ــيـــس لــــديــــه دور رســــمــــي بــعــد،  ـــــــه لـ

ّ
ســـيـــمـــا أن

الخطابية مــحــدودة. وكـــان يخشى  وقــدراتــه 
أن يــتــهــم بــتــســيــيــس قــضــيــة انــتــشــار الـــوبـــاء. 
وهناك تسريبات من حملته تقول إنه سيبدأ 
للرئيس،  نائب  اختيار  أسابيع مسار  خــالل 
امـــرأة، وهــو يخطط  بــأن يكون  بعدما تعهد 
اختصاصيني  مــع  صحافية  إيــجــازات  لعقد 
ارتباك  عن  مناقضة  رئاسية  إلعطاء صــورة 
تــعــامــل الــرئــيــس الــحــالــي دونــالــد تــرامــب مع 

أزمة صحة عامة بهذا الحجم.
األســابــيــع املــقــبــلــة هــي األقــســى عــلــى أميركا 
الــوبــاء، والــواليــات تأخذ  من ناحية انتشار 
املـــبـــادرة فــي مــحــاوالت احــتــوائــه، وبالتالي 

لرئاسة  اختبارًا كبيرًا  املرحلة  ستكون هذه 
الحكم،  ترامب، وقــد تحدد مصير بقائه في 
ــاء إدارة  إذا مـــا شــعــر األمــيــركــيــون بــأنــه أســ
األزمــة الحالية. وفــي آخــر استطالع مشترك 
لــقــنــاة »أي بـــي ســـي« وشـــركـــة »إيــبــســوس«، 

أداء  األميركيني على  املائة من  وافــق 55 في 
تـــرامـــب فـــي الــتــعــامــل مـــع هــــذه املـــرحـــلـــة، وال 
سيما أنـــه أعــطــى االنــطــبــاع فــي لعبة الـــرأي 
 األمــــــور تــحــت الـــســـيـــطـــرة. لكنه 

ّ
ــام، بـــــأن ــعــ الــ

عــمــلــيــًا، لــم يــأخــذ مــســألــة انــتــشــار الــفــيــروس 
بجدية منذ بداية العام الحالي، كذلك ألغى 
عام 2018 وحدة مواجهة األوبئة في مجلس 
ــر 

ّ
األمــــن الــقــومــي فــي الــبــيــت األبـــيـــض، وتــأخ

ــراءات الــوقــائــيــة الــفــيــدرالــيــة  ــ فــي اتــخــاذ اإلجــ
الضرورية التي نصحه بها االختصاصيون 

في إدارته.
أزمـــة كــورونــا تـــؤدي إلــى ديــنــامــيــات جديدة 
ــزاع كــبــيــر داخــــل  ــ ــنـــاك نــ ــل واشـــنـــطـــن. هـ ــ داخــ
إدارة تــرامــب بــني مــن يعطي أولــويــة إلعــادة 
إنـــعـــاش االقـــتـــصـــاد أو تــوقــيــف الــحــركــة في 
الــبــالد ملــدة طويلة، ومــن يعتبر أن األولــويــة 
ــكـــون لـــضـــمـــان الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة،  يـــجـــب أن تـ
ــرع فـــــي رفــــع  ــســ ــتــ ــدم الــ ــ ــ ــالــــي يــــجــــب عـ ــتــ ــالــ وبــ
ــال الــــطــــوارئ. تـــرامـــب أقــــرب إلـــى األولـــويـــة  حـ
: »لم 

ً
االقتصادية، بحيث صّرح أخيرًا، قائال

أبوابها  أميركا ستفتح  إلغــالقــه.  بلدنا   
َ
ُيــن

مرة أخرى للعمل قريبًا جدًا، في وقت أقرب 
ــتـــرة ثـــالثـــة أو أربــــعــــة أشـــهـــر«.  بــكــثــيــر مــــن فـ
نــزاع سياسي بني الجمهوريني  كذلك هناك 
والــديــمــقــراطــيــني فــي مــجــلــس الــشــيــوخ على 
حجم رزمة التحفيز االقتصادي الثانية قبل 
األربعاء   - الثالثاء  ليل  تفاهم  إلــى  التوصل 
والالفت كان وضع فيتو من رئيس األغلبية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور 
الــذي  االتــفــاق  مــالمــح  على  مكونيل،  ميتش 
األبيض  البيت  بــني  الــتــفــاوض عليه  يــجــري 
بني  التقارب  جعل  كــورونــا  والديمقراطيني. 
توسيع  حول  ممكنًا  والديمقراطيني  ترامب 
دور الحكومة الفيدرالية في إنقاذ االقتصاد. 
الــديــون الــفــيــدرالــيــة األمــيــركــيــة تــجــاوزت 23 
تريليون دوالر، وستصل إلى مستويات غير 
 

ّ
مسبوقة بعد االنتهاء من هذه األزمة، في ظل

 األمـــوال في األســـواق، وتوفير 
ّ
ضــرورة ضــخ

الركود  تبعات  لتخفيف  لألميركيني  الــدعــم 
االقتصادي املحتوم.

8
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في محاولة من تنظيم 
»داعش« لتفجير الحوار 

األفغاني ـ األفغاني في 
كابول، تّم استهداف 

معبٍد للسيخ في 
العاصمة األفغانية، في 

محاولة إلبقاء جذوة 
الحرب مشتعلة

ألقى فيروس كورونا بظالله على االنتخابات الرئاسية األميركية، وال سيما االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي المعلقة، 
التي يفترض استكمالها، فيما يتوّقع أن تؤثر األزمة المستجدة في حظوظ الرئيس دونالد ترامب بالفوز بوالية ثانية

)Getty/األسابيع المقبلة هي األقسى لناحية انتشار الوباء بأميركا )جون ناسيون

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تعّرض معبد للسيخ في العاصمة األفغانية 
كابول، أمس األربعاء، لهجوم دموي أدى إلى 
مقتل 25 شخصًا كانوا فيه وإصابة ثمانية 
ى 

ّ
آخــريــن بــجــروح وإنــقــاذ 80. وقــبــل أن يتبن

تــنــظــيــم »داعـــــــش« الـــهـــجـــوم، ســــرت تــكــهــنــات 
وأقاويل بشأن الجهة املنفذة. غير أن التنظيم 
وضع حدًا ملا نقلته بعض القنوات األفغانية 
اســتــنــادًا إلـــى مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة مــن أن 
شبكة »حــقــانــي« املــوالــيــة لــحــركــة »طــالــبــان« 
ت الهجوم. مع العلم أن االستخبارات 

ّ
قد شن

األفغانية سبق أن تلقت معلومات بتخطيط 
الشبكة لشن الهجوم على السفارة الهندية، 
ــــول فــي  ــابـ ــ ــع كـ ــ بـــســـبـــب وقـــــــوف نـــيـــودلـــهـــي مـ
التطورات األخيرة، تحديدًا األزمة السياسية 
بني الرئيس األفغاني أشرف غني ومنافسه 
عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، فــإثــر إعــــالن الــخــارجــيــة 
ألفغانستان،  مساعداتها  خفض  األميركية 
أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
اتـــصـــااًل بــغــنــي، يــهــنــئــه عــلــى الـــفـــوز، ويــعــده 
النظر عن ضحايا  الدعم. وبغض  بمواصلة 

الهجوم والتساؤالت حول استهداف األقلية 
السيخية فــي الــوقــت الــراهــن، فــإن الهجوم ال 
تشهدها  الــتــي  الهجمات  عــن  كثيرًا  يختلف 
الذي  الظرف  لكن  عمومًا،  األفغانية  الساحة 
وقع فيه الهجوم وهجمات »داعش« عمومًا، 
مــهــم جـــــدًا، فــهــي نـــاقـــوس خـــطـــر، لــيــس فقط 
املصالحة  لعملية  بــل  أفــغــانــســتــان  ملستقبل 
األفغانية برمتها، ذلك إذا كان الهدف إحالل 
الحرب  على  والقضاء  أفغانستان  في  األمــن 
ــا إذا  ــم مــن املــعــمــورة، أمـ ــذا الــجــزء األهــ فــي هـ
كان الهدف فقط إخراج الواليات املتحدة من 
سيناريوهات  تفعيل  سيتم  حينها  املــــأزق، 
أخــــرى. كــمــا أن مــثــل هـــذه الــهــجــمــات تضعف 
ــقـــوات  ــــروج الـ ــــال خــ مــهــمــة »طــــالــــبــــان« فــــي حـ
األمــيــركــيــة وفــقــًا التــفــاقــهــمــا فــي 29 فــبــرايــر/

شـــبـــاط املــــاضــــي، ذلــــك ألن واشـــنـــطـــن تــّدعــي 
الجماعات  بتصفية  ستقوم  »طــالــبــان«  بــأن 
املسلحة، ال سيما »القاعدة« و»داعش«، بعد 
ــروج قــواتــهــا مـــن أفــغــانــســتــان. وقــبــل أيـــام  خــ
التنظيم  على  القضاء  الحركة  أعلنت  عندما 
في أكبر معاقله في شرق أفغانستان، إقليم 
املــبــعــوث األمــيــركــي للمصالحة  ــب  كــنــر، رّحــ
»وفــاء  زملــاي خليل زاد بــذلــك، مصنفًا إيــاه بـــ
طالبان بالوعود التي قطعتها على نفسها، 
ــن يـــوجـــه الــتــهــديــد  ــل مــ ــد كــ وهـــــو الـــعـــمـــل ضــ
للواليات املتحدة وحلفائها«. وأثار تصريح 
خــلــيــل زاد اســتــيــاء الــحــركــة، فــأكــد املــتــحــدث 
سهيل  »طــالــبــان«،  لـــ السياسي  املكتب  باسم 
شــــاهــــني، أن الـــحـــركـــة تـــقـــاتـــل »داعــــــــش« مــنــذ 
رًا من 

ّ
خمسة أعوام وفق استراتيجيتها، محذ

أن يعطي أحد لحربها على »داعش« صبغة 
أخـــرى. كما يثبت هــجــوم أمــس أن مــا اّدعــتــه 
»داعــش«،  على  القضاء  عن  أخيرًا  »طالبان« 
مرة  من  أكثر  األفغانية  الحكومة  فعلت  كما 
سابقًا، ليس صحيحًا، وأن التنظيم موجود 
ويسعى لخطف األضواء بالتزامن مع انعقاد 

االجــتــمــاع الــثــانــي بــني مــفــاوضــي »طــالــبــان« 
والــحــكــومــة األفــغــانــيــة عــبــر تــقــنــيــة »فــيــديــو 
كونفيرنس« بخصوص إطالق سراح أسرى 
الــطــرفــني، وهـــي الــعــقــبــة األســاســيــة فــي وجــه 
املرحلة الثانية من عملية السالم من الحوار 

األفغاني األفغاني.
وعلى الرغم من التفاؤل الكبير إلزالة العقبات 
فــي وجــه الــحــوار بــني األطــيــاف األفغانية ما 
قــد يــوصــل جــهــود املصالحة إلــى بــر األمـــان، 
إال أن اســتــمــرار مــثــل هـــذه الــهــجــمــات يخيب 
آمـــــال األفــــغــــان بــانــتــهــاء الــــحــــرب، حــتــى ولــو 
تــعــّهــدت »طــالــبــان« بــالــقــضــاء عــلــى »داعـــش« 
ــع الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة،  بـــعـــد مــصــالــحــتــهــا مــ
ألن الــحــركــة مــعــروفــة بــقــتــالــهــا الـــشـــرس في 
جبهات امليدان، وباستهداف خصمها بشتى 
مواجهة  يمكنها  هــل  لكن  العمليات،  أنـــواع 
ما  املستقبل، وفــق  فــي  »داعـــش«  انتحارييي 

يطرحه البعض؟
كــمــا أن هــجــمــات »داعــــش« تــطــرح تــســاؤالت 
ــًا حـــــــول خـــــــــروج الــــــقــــــوات األمـــيـــركـــيـــة  ــ أيـــــضـ
فــي ظــل استمرار  أفغانستان،  والــدولــيــة مــن 
الـــحـــرب والــتــصــعــيــد، ال ســيــمــا إذا كـــان ذلــك 
يــشــكــل خـــطـــرًا ولـــــو فــــي املــســتــقــبــل الــبــعــيــد 
للواليات املتحدة وحلفائها من أفغانستان. 
لــخــلــيــل زاد أن كشف  أنــــه ســبــق  الــعــلــم  مـــع 
لقناة »طلوع« املحلية قبل أيام، أن الواليات 
ــد لـــلـــدخـــول إلـــى  ــ املـــتـــحـــدة لــــم تـــأخـــذ إذن أحـ
أفغانستان وال تحتاج أن تأخذ إذنًا من أحد 
عند الخروج، وهي باقية في حال استمرار 
ــــش« تــشــيــر إلـــى أن  الــخــطــر، وهــجــمــات »داعــ
الخطر موجود، رغم أن االتفاق مع »طالبان« 
واألميركية  األجنبية  القوات  أساسه خروج 
من أفغانستان. وال شك أن وجــود »داعــش« 
املصالحة  يــهــّدد  وهجماته  أفغانستان  فــي 
األفغانية، ويشكل ورقة ضغط على الواليات 

املتحدة التي تريد الخروج من املأزق.

باعتبار أنه لم يعد قادرًا حسابيًا على حسم 
الرئيس  نائب  السباق،  املعركة، مع متصّدر 
األســبــق، جو بــايــدن. فيروس كــورونــا كشف 
عيوب النظام الصحي األميركي، وكان يمكن 
ــانـــدرز عــلــى إعـــادة  أن يــســاعــد هـــذا األمــــر سـ
 تــوق نسبة كبيرة من 

ّ
خلط األوراق فــي ظــل

إلـــى تغطية صحية شــامــلــة في  األمــيــركــيــني 
هذه املرحلة. بعدما فات األوان حسابيًا أمام 
ساندرز للفوز باالنتخابات التمهيدية، كان 
يراهن على البقاء في السباق إلجراء تسوية 
مع بايدن تــؤدي إلــى تكريس تحّول خطاب 
الحزب الديمقراطي إلى اليسار، لكن كورونا 
 
ً
طغى على هــذه الــحــســابــات، وفـــرض تدخال

مــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إلنــقــاذ االقــتــصــاد 
على املستوى الذي كان يطمح إليه ساندرز.

الحدث

ت بموازين 
ّ
■ #فيروس_كورونا. مهما عبثت يد البشر في الحياة وأخل

الطبيعية، فإن الطبيعة تعدل نفسها، والحياة ترمم ذاتها، ثم يعود كل شيٍء 
إلى طبيعته وأصله

■ أثبت كورونا على األقل أن الدول ذات القوة العسكرية املفرطة وعظمى، 
ليس بالضرورة قوة عظمى على مستوى النظام الصحي

■ تفقدوا جيرانكم وأهلكم وأقاربكم ممن ال يجدون ما ينفقونه، في زمن 
كورونا، فاألقربون أولى باملعروف، والكثير منهم متضررون

■ #إدلب #جسر_الشغور. تصاعد الفعاليات الرافضة التفاق بوتني - أردوغان 
حول املمر اآلمن على طريق حلب - الالذقية )أم 4( فبعد العبوات الناسفة التي 

استهدفت األرتال التركية، تم تفجير جسر الكفير جنوب جسر الشغور

■ ال املافيا اإليطالية تبرعت بـ7 مليار وال رونالدو حّول أوتيالت ملستشفيات 
وال صالح تبرع بـ20 مليون وال روسيا أطلقت أسودا في الشوارع، وال فيه 
دليل على اختراع بلد للفيروس وال فيه عالج لحد دلوقتي للفيروس، وال 

رئيس وزراء إيطاليا قال سايبنها لقاضي السماء. وشكرًا

■ ترامب ومجلس الشيوخ يتفقان على خطة تحفيز هائلة بقيمة 2 تريليون 
دوالر، وسيتم التصويت عليها، لذلك قد نرى الداو جونز يرتفع بقوة. ولكن 

قد ال يستفيد اليورو كثيرًا بسبب كورونا فال زالت أوروبا مركز الوباء

■ كلفة إجازة مرضية للعديد والكلفة العاطفية لخسارة جزء من كبار السن 
تبقى أقل من ضرر تهاوي االقتصاد. هذا ما يقوله ترامب. وظائفكم أم 

. ولكن 
ً
أحبابكم؟ ال أحد يتحدث بنفس لغة ترامب، حتى بوتني يكحلها قليال

ما يحدث في أوروبا ينبئ بأن أميركا قد ترتكب نفس خطأ انكلترا حني بدأت 
األزمة. #كورونا

■ يبدو أن روسيا في خطر #بوتني ينوي إلقاء كلمة يخاطب فيها الشعب 
الروسي واملوضوع يتعلق بفيروس #كورونا

■ لم يكن صعبًا على شويغو أو بوتني إعطاء أمر لنظام االستبداد أن يطلق 
سراح عشرات آالف املعتقلني في ظرف جائحة الكورونا وكارثية التجمعات؛ 

لكنهم جميعا يعرفون أن املعتقلني السوريني ليسوا بخير. هناك جرائم حرب 
ُيراد إخفاؤها.

انتشار وباء كورونا على نطاق واسع في األسابيع المقبلة، وال  في حال 
االنتشار، فإّن هذا  أن أميركا متأخرة عن أوروبا نحو شهر في ذروة  سيما 
سيضع أعباًء كبيرًة على القطاع الصحي واالقتصاد. وهو أمر قد يكون 
عامًال رئيسيًا في االنتخابات الرئاسية، إذا حصلت في وقتها، بحيث ستكون 
مرشح  أفضل  هو  من  وعلى  كورونا،  مع  ترامب  تعامل  على  استفتاًء 
غير  معادلة  وهذه  االقتصادي.  الركود  من  المتحدة  الواليات  إلخراج 

مريحة لترامب، ألنه لم يعد من الممكن التنبؤ بما قد يحصل هذا العام.

معادلة غير مريحة
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