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موسكو ـ رامي القليوبي

ــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة  ــكــــومــ ــع تـــشـــكـــيـــل الــــحــ ــ مــ
الجديدة، وإعالن رئيس الوزراء بنيامني 
ــا فــــي ضـــّم  ــه املـــضـــي قـــدمـ نــتــنــيــاهــو عـــزمـ
األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 
ــة تـــطـــبـــيـــق الـــخـــطـــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــلــــة، ومـ ــتــ املــــحــ
القضية  لتصفية  اإلسرائيلية  األميركية 
»صـــفـــقـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واملـــــعـــــروفـــــة بــــ
الــروس  الخبراء  ثّمة إجماع بني  الــقــرن«، 
ــاب موسكو  عــلــى اســتــبــعــاد احــتــمــال ذهــ
ــد مــــن اإلدانــــــــة الــلــفــظــيــة  ــعـ ــــى مــــا هــــو أبـ إلـ
إلســــرائــــيــــل، النـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الــــدولــــي، 
بــظــاللــهــا  »الـــصـــفـــقـــة«  تــلــقــي  أن  مـــن دون 
عــلــى الـــعـــالقـــات الـــروســـيـــة اإلســرائــيــلــيــة. 
ــــور مــصــادقــة الــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي  وفـ
برئاسة  الجديدة  الحكومة  تشكيل  على 
ــوم األحــــــد املــــاضــــي، ســــارع  ــ نــتــنــيــاهــو، يـ
الــروســي فالديمير بــوتــني، إلى  الــرئــيــس 
معربا  نتنياهو،  لتهنئة  بــرقــيــة  تــوجــيــه 
»عــــالقــــاٍت تــتــيــح مــنــاقــشــة  عـــن تـــقـــديـــره لـــــ
أصـــعـــب الــقــضــايــا لــأجــنــدتــني الــثــنــائــيــة 
والدولية بشكل موضوعي وعملي«. من 
جــهــتــه، أجـــرى وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي الفــــــــــروف، األربــــــعــــــاء املــــاضــــي، 
اتــــصــــااًل هــاتــفــيــا بــنــظــيــره اإلســـرائـــيـــلـــي 
غابي أشكينازي، وأكد له استعداد بالده 
ملواصلة دعم إعادة إطالق عملية السالم 
مــع غيرها مــن أعــضــاء ربــاعــي الوسطاء 
ــبــــر الــــــحــــــوار املــــبــــاشــــر بــني  ــــني عــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
أكــد  كــمــا  والفلسطينيني.  اإلســرائــيــلــيــني 
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس 
االتــحــاد )الــشــيــوخ( الــروســي، قسطنطني 
كـــوســـاتـــشـــوف، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
»نوفوستي«، استعداد روسيا للوساطة 
»صفقة  بني األطــراف املعنية، لكنه ندد بـ
ــرن« الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا »مــحــكــوم  ــقــ الــ

عليها بالفشل«.
املحتمل  الــروســي  املــوقــف  عــلــى  وتعليقا 
مــــن عــمــلــيــة الــــضــــّم، أشـــــــارت الــصــحــافــيــة 
الــروســيــة املتخصصة فــي شــؤون الشرق 
األوســــــــط، مـــاريـــانـــا بــيــلــيــنــكــايــا، إلـــــى أن 
الــروســيــة املرتقبة لضّم األراضــي  اإلدانـــة 
ــلـــى الــخــطــط  الــفــلــســطــيــنــيــة، لــــن تــــؤثــــر عـ
ــال،  ــكــ ــن األشــ ــيـــة بـــــأي شـــكـــٍل مــ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ

ولكنها ستتيح ملوسكو حفظ ماء الوجه 
ــة تــعــزيــز الـــعـــالقـــات مـــع الــــدول  ــلـ ومـــواصـ
الـــعـــربـــيـــة. ورأت بــيــلــيــنــكــايــا، فـــي حــديــٍث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »روســـيـــا تــنــدد  لـــ
بضّم األراضــي الفلسطينية مثلما نددت 
بنقل السفارة األميركية إلى القدس، لكن 
بــيــانــات اإلدانـــــة الــروســيــة تــحــمــل طابعا 
 

ّ
الوضع، في ظل تحذيريا، وال تؤثر على 
إسرائيل،  على  للضغط  آليات  توفر  عــدم 
تل  مع  اتصاالتها  موسكو  ستواصل  بل 

أبيب«.
وحــــــــول تـــأثـــيـــر الــــتــــخــــاذل الـــــروســـــي عــن 
الضغط على إسرائيل، على العالقات مع 
الدول العربية التي دانت »صفقة القرن«، 
أن »روســـيـــا تتميز  بــيــلــيــنــكــايــا  اعــتــبــرت 
بــمــوقــٍف مـــريـــح، يــتــيــح لــهــا الــتــواصــل مع 
العربية.  كافة األطــراف اإلقليمية والــدول 
فـــي املــقــابــل، ســيــصــبــح مـــن الــصــعــب على 
الـــــدول الــعــربــيــة املــتــعــاونــة مـــع إســرائــيــل 
تـــبـــريـــر الـــتـــطـــبـــيـــع أمــــــــام شـــعـــوبـــهـــا بــعــد 
ضـــّم األراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«. وخلصت 
ــتـــعـــاون الــــروســــي اإلســرائــيــلــي  إلــــى أن الـ
عـــلـــى املـــســـتـــويـــني الـــثـــنـــائـــي واإلقـــلـــيـــمـــي، 
ــان ســيــســتــمــر بـــصـــرف الــنــظــر عـــن بــقــاء  كــ
 إدراك إسرائيل 

ّ
نتنياهو أو عدمه، في ظل

أن املوقف الــروســي من »صفقة الــقــرن« ال 
يغير شيئا على األرض، واحتياجها إلى 

الــتــنــســيــق مـــع مــوســكــو فـــي ســــوريــــة. من 
جــهــتــه، اعــتــبــر أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
الــتــابــعــة للحكومة  املــالــيــة  الــجــامــعــة  فـــي 
إسرائيل  أن  مــيــرزايــان،  غيورغ  الروسية، 
تقوم بدور »مشعل النار« في املنطقة، في 
 عزم نتنياهو البدء بضم الضفة خالل 

ّ
ظل

هذا الصيف، مشيرًا إلى أن »تحقيق هذه 
لــن يـــؤدي إلــى إطــفــاء التناقضات  الخطة 
في فلسطني، بل سيعززها وسيوسعها«. 
وفي مقاٍل بعنوان »موسكو ستضطر أن 
شر في صحيفة 

ُ
تتذّكر الشرق األوسط«، ن

»فزغلياد« اإللكترونية املوالية للكرملني، 
ذّكر ميرزايان بأن روسيا انتقدت »صفقة 
ــارضــــت ضــــّم املــســتــوطــنــات،  الــــقــــرن«، وعــ
ــاك  ــهــ ــتــ ــن االنــ ــ ــا مــ ــهـ ــن ســـخـــطـ ــ وعـــــــّبـــــــرت عــ
ــي، مــرجــحــا  ــدولــ اإلســـرائـــيـــلـــي لــلــقــانــون الــ
في الوقت ذاتــه أال تقدم موسكو على أي 
أعــمــال مــبــاشــرة مــعــاديــة إلســرائــيــل، على 
الــرغــم مــن عــالقــات الشراكة التي تربطها 
مع العديد من البلدان العربية، والتي »ال 
تقل عنها مستوى شراكتها مع إسرائيل«، 
وفق رأيــه. وخلص إلى أن االستراتيجية 
األكــثــر فاعلية فــي الــحــالــة الــروســيــة، هي 
»تــوجــيــه انــتــقــادات إلـــى إســرائــيــل بسبب 
انــتــهــاكــهــا الــقــانــون الــــدولــــي«، مـــع الــبــقــاء 
»فـــوق املــعــركــة«، والــحــفــاظ على »عــالقــات 

بناءة مع كل األطراف قدر املستطاع«.

دعت منظمة 
التعاون اإلسالمي 

إلجراءات عاجلة 
لمنع الضم

للحديث تتمة...

نتنياهو 
يتجاهل 

إعالن عباس

واصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراؤه حتى يوم أمس الجمعة، 
تجاهل إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التنسيق األمني والتحلل من 
اتفاقية أوسلو، وذلك فيما كانت أوساط عسكرية إسرائيلية تحذر من تداعيات هذا 

القرار في حال تطبيقه، في ظل األزمة االقتصادية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

واصــــــل رئـــيـــس حـــكـــومـــة االحـــتـــالل 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــــر أمــنــه 
الــذي يشغل  الجنرال بني غانتس، 
بديل«، حتى  أيضا منصب »رئيس حكومة 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، تـــجـــاهـــل خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 
الــذي أعلن فيه  الفلسطيني محمود عباس، 
اتفاقية  من  والتحلل  األمني  التنسيق  وقف 
أوسلو واتفاقيات التعاون األمني أيضا مع 
الواليات املتحدة. ولم يصدر عن نتنياهو أو 
أي من وزراء حكومته أي تعليق أو تعقيب 
على خطاب الرئيس الفلسطيني، بما يبدو 
أنـــــه تـــجـــاهـــل مــتــعــمــد وركــــــــون إلـــــى املـــوقـــف 
األمــيــركــي الــداعــم مــن جــهــة، وســعــي لهز ثقة 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــقـــرار، واعـــتـــبـــاره 
تهديدات سابقة،  إلــى  تهديد يضاف  مجرد 

من جهة أخرى.
إعــالن  رفـــدت  الفلسطينية  السلطة  أن  ومـــع 
عـــبـــاس، يــــوم الـــثـــالثـــاء، بــقــيــامــهــا »بــســحــب« 
القرى املحيطة  الفلسطينية من  قوات األمن 
ــيـــزريـــة وأبــــــو ديـــس  ــعـ ــقـــدس املـــحـــتـــلـــة، الـ ــالـ بـ
قرى  واملصنفة  وبــيــدو،  وقطنة  إكسا  وبيت 
ــرار وقـــف  ــقــ فــــي املـــنـــطـــقـــة »بـــــــي«، كـــتـــرجـــمـــة لــ
التنسيق، إال أنـــه ســرعــان مــا اتــضــح أنـــه تم 
إبالغ االحتالل بالخطوة قبل تنفيذها، وأن 
 بفعل جائحة 

ً
انتشار هذه القوات كان أصال

ــا وكــــي يــضــبــط األمـــــن الــفــلــســطــيــنــي  ــورونــ كــ
إجراءات التباعد والوقاية والحجر الصحي، 
وهو وجود كان متوقعا له أن ينتهي قريبا 
بفعل تراجع عدد املصابني بالفيروس، بما 
ــقـــدس املــحــتــلــة،  ــك فـــي قــــرى مــحــيــط الـ فـــي ذلــ
وبالتالي فإن الخطوة ال يمكن لها أن تكون 
الترجمة الفعلية للقرار الفلسطيني، بقدر ما 

كانت تحصيل حاصل.
ــــي املــــقــــابــــل، واصـــــــل مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون  فـ
وعـــســـكـــريـــون ســـابـــقـــون فـــي دولـــــة االحـــتـــالل 
مع  الفلسطيني،  القرار  تبعات  من  التحذير 
اعتماد مساحة من املرونة في مدى يقينهم 
من مستوى تطبيق القرار واملضي به حتى 
الــنــهــايــة. وبــــرز بــشــكــل خـــاص الــتــحــذيــر من 
تــبــعــات الـــقـــرار، بفعل الــظــروف االقــتــصــاديــة 
التي تعانيها األراضي الفلسطينية املحتلة 
بــعــد أزمـــة كـــورونـــا، وتـــراجـــع عـــدد العاملني 
الــذي يعملون داخــل إسرائيل  الفلسطينيني 
مقابل  ألــفــا   45 نحو  إلــى  رسمية  بتصاريح 
قـــبـــل تــفــشــي  فــلــســطــيــنــي  ألــــــف عــــامــــل   120
إلــيــه إحباط  يـــؤدي  أن  الجائحة، ومــا يمكن 
العاطلني من العمل مع التراجع االقتصادي 
واالحتكاكات مع الجيش اإلسرائيلي في ظل 
الفلسطينية  األمنية  األجــهــزة  ضبط  غــيــاب 
للوضع العام، من ارتفاع منسوب العمليات 
ومـــــحـــــاوالت تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ضــــد مـــواقـــع 
االحـــتـــالل وجـــنـــوده عــلــى مـــشـــارف الــبــلــدات 
التي  املشحونة  األجــواء  بفعل  الفلسطينية، 
اإلسرائيلية  الحكومة  تصريحات  تغذيها 

بشأن الضم.
األمــنــي والسياسي في  القسم  رئــيــس  وكـــان 
ــــن اإلســرائــيــلــيــة ســابــقــا ورئــيــس  وزارة األمـ
مــؤتــمــر هــرتــســلــيــا االســتــراتــيــجــي، الــجــنــرال 
عــامــوس جــلــعــاد، األكــثــر حـــدة فــي التحذير 
الفلسطيني، بفعل »حشر  القرار  من تبعات 
ما  وإهــانــتــهــم«،  الـــزاويـــة  فــي  الفلسطينيني 
سيضطر دولة االحتالل إلى إعادة السيطرة 
وإدارة  بــمــجــمــلــهــا  الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  عـــلـــى 
شؤونها في كافة املجاالت، بما يشّكله ذلك 
من عبء ثقيل على دولة االحتالل، وتحييد 
ـــه بــاألســاس  لــجــهــود كـــان ُيــفــتــرض أن تـــوجَّ

للجبهة الشمالية واملشروع اإليراني.
وتطرق جلعاد إلى التداعيات الخطيرة على 
ضربة  ستتلقى  والــتــي  األردن  مــع  الــعــالقــة 
كبيرة، خصوصا أن ما أنجزته العالقات بني 
الطرفني هو بمثابة معجزة، بحسب تعبيره. 
وقال جلعاد إنه حتى لو لم يتم إلغاء اتفاقية 
وادي عـــربـــة، فــقــد تـــم قــضــم هــــذه االتــفــاقــيــة 
وتعكير األجــواء بني الطرفني، خصوصا أن 
األردن شّكل حاجزًا أمام كثيرين من األعداء 
ــن إســـرائـــيـــل مــن  ــ ــان يــمــكــن أن يــــهــــددوا أمـ ــ كـ

الجبهة الشرقية.
ــم قـــائـــد املـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى الــســابــق  وانــــضــ
الجنرال غادي شمني هو اآلخر للتحذير من 

ارتفاع  األمني، لجهة  التنسيق  تبعات وقف 
محتمل فــي الــعــمــلــيــات الــفــرديــة ومــحــاوالت 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات جـــديـــدة ضـــد االحـــتـــالل في 

مختلف أنحاء الضفة الغربية املحتلة.
ــــن »جـــهـــات  ــــني تــــحــــذيــــرات مـ ــنـ ــ وســـبـــقـــت االثـ
أمنية« فــي إســرائــيــل لــم يكشف عــن هويتها 

ــلـــة، خـــصـــوصـــا أن  ــات املـــحـــتـــمـ ــيــ ــداعــ ــتــ ــــن الــ مـ
ــار والــرخــاء االقــتــصــادي« التي  »حالة االزدهـ
 مــســاهــمــا فـــي خــفــض مــســتــوى 

ً
كــانــت عـــامـــال

حتى  الــتــجــاوب  وعـــدم  الفلسطيني،  الــعــنــف 
الــحــدود مع قطاع غزة،  التظاهرات على  مع 
وفــي هذا  كــورونــا.  بفعل جائحة  انتهت  قــد 

أبــحــاث األمـــن القومي  الــســيــاق، نــشــر معهد 
اإلسرائيلي، قبل أيام، دراسة حذرت من فقدان 
الــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد األمـــــــور، وإضـــعـــاف 
السلطة  أن  مــعــتــبــرة  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
الفلسطينية تشّكل مرّكبا ضروريا في األمن 
االحتالل  دولــة  أن  ويبدو  القومي إلسرائيل. 

لــم تــســارع إلـــى الـــرد عــلــى إعـــالن عــبــاس، من 
منطلق انتظار ترجمة ما ورد في البيان على 
الواقع، وكيف سيؤثر ذلك على حركة  أرض 
ونــشــاط قـــوات االحــتــالل فــي الضفة الغربية 
املحتلة، مــن جــهــة، وانــتــظــار رصــد ومتابعة 
الغربية،  الضفة  في  الشعبية  الحالة  لتقييم 
أو غضب فلسطيني  ومــدى وجــود جاهزية 
إلــى انتفاضة جــديــدة،  يــتــدهــور  لــه أن  يمكن 
مـــن جــهــة أخـــــرى، وكــيــف ســتــتــرجــم السلطة 
الفلسطينية على أرض الواقع »االلتزام بمنع 
على  والحرب  العنف  ومنع  األمني«  الفلتان 

اإلرهاب.
العسكري في صحيفة  املراسل  مع ذلــك لفت 
»مـــعـــاريـــف«، طـــال لــيــف رام، إلـــى أن الــجــانــب 
ــادة األلــــويــــة  ــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى قـ
والوحدات في جيش االحتالل، وفي أوساط 
االحــتــالل،  أنشطة حكومة  منسق  يسمى  مــا 
ملس تغييرًا في اللهجة الفلسطينية الصادرة 
عن ضباط في األجهزة األمنية الفلسطينية، 
ــح«، الــــتــــي أدى  ــ ــتـ ــ ــيـــم حــــركــــة فـ ــنـــظـ ولــــــــدى »تـ
نشطاؤها دورًا بارزًا في النشاطات ملواجهة 
الفلسطينية  فــي األراضــــي  كــورونــا  جــائــحــة 
املــحــتــلــة. وبــحــســب طـــال لــيــف رام، فـــإن عــودة 
»التنظيم« إلى املشهد الفلسطيني، مع كون 
عناصره مسلحني، من شأنه في حال تفاقم 
األمور أن يزيد من أخطار تصاعد العمليات 
ضد الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

املحتلة.
أن ذكـــرت تقارير نشرتها  املــقــابــل، سبق  فــي 
صحيفة »هــآرتــس« قبل نحو أســبــوعــني، أن 
رئيس أركان جيش االحتالل، الجنرال أفيف 
كوخافي، أوعــز منذ نهاية ديسمبر/ كانون 
الحديث عن  نتنياهو  بــدء  املاضي مع  األول 
لجنة  بتشكيل  األردن،  غــور  على ضــم  عزمه 
لــوضــع توصيات وخــطــط عملياتية  خــاصــة 
أيضا  الــضــم، تشمل  بعد  مــا  يــوم  لسيناريو 
الضفة  فــي  اإلسرائيلية  الــقــوات  نشر  تغيير 
العسكرية، ونشر  الحواجز  الغربية، وزيــادة 
ــــي مـــحـــيـــط املـــســـتـــوطـــنـــات  قـــــــوات مـــســـلـــحـــة فـ
اإلسرائيلية في الضفة الغربية وعلى محاور 
الطرق  سميا  ال  لتأمينها،  الرئيسية  الطرق 
االلتفافية، ورفع الجهوزية امليدانية ملواجهة 
عــمــلــيــات فـــرديـــة وعــمــلــيــات مــتــفــرقــة، ناهيك 
عـــن حـــالـــة غــلــيــان شــعــبــي يــمــكــن أن تــتــرجــم 
لــتــظــاهــرات غــضــب تــفــقــد الــســلــطــة الــســيــطــرة 

عليها وتتطور إلى انتفاضة جديدة.

أّن  أمــس  ذكــر موقع »هــآرتــس« 
الحزب  من  أميركيًا  سيناتورًا   17
ــي وجـــهـــوا هــذا  ــراط ــق ــم ــدي ال
تــحــذيــر لكل  رســالــة  ــوع،  ــبـ األسـ
ــالل  ــت ــس حــكــومــة االح ــي مـــن رئ
بني  األمن  ووزير  نتنياهو،  بنيامين 
أراض  ضــم  تبعات  مــن  غانتس، 
على  الغربية،  بالضفة  فلسطينية 
المتحدة.  الواليات  مع  العالقات 
الموقعين  إن  الــمــوقــع   وقـــال 
إليزابيث  بينهم  الرسالة، ومن  على 
من  حــذروا  ساندرز،  وبيرني  وارن 
واســع  بضم  خــطــوة  اتــخــاذ  أن 
للمستوطنات  واحد  طرف  ومن 
ــس بــشــكــل  ــم ــي  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة س
ــة  ــي ــرك ــي ــر بـــالـــعـــالقـــات األم ــي كــب
الضم  أن  وأوضــحــوا  اإلسرائيلية. 
إقامة  إمكانية  على  سيقضي 

دولة فلسطينية.

تحذير ديمقراطي 
من الضم

يــســيــطــر الــقــلــق مـــن تــنــفــيــذ االحــتــالل 
اإلسرائيلي مخططه بضم أجــزاء من 
الغربية وغور األردن، إضافة  الضفة 
إلى التطبيع العربي معه، على محور 
الـــحـــدث فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، طــالــبــت فــصــائــل 
ــزة أمــــس،  ــ فــلــســطــيــنــيــة فــــي قــــطــــاع غــ
»عـــدم االعـــتـــراف  املــجــتــمــع الـــدولـــي بــــ
بقرارات الضم لأراضي الفلسطينية 
ألن ذلــــك يــشــكــل عـــدوانـــا عــلــى حــريــة 
في  واملسيحيني  للمسلمني  الــعــبــادة 
فلسطني«. جاء ذلك في كلمة للقيادي 
في »الجهاد اإلسالمي« خالد البطش 
خالل  فلسطينية،  فصائل  عــن  نيابة 
مؤتمر صحافي شرقي غزة لـ«الهيئة 
ــعـــودة  الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا ملـــســـيـــرات الـ
بمناسبة  الـــقـــرن«،  صفقة  ومــواجــهــة 
ــا فــيــهــا  ــ ــقــــدس الــــعــــاملــــي«، دعـ »يــــــوم الــ
التطبيع  فــي  »املــتــورطــني«  ملحاسبة 
مــع إســرائــيــل. واقـــتـــرح الــبــطــش على 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ــارئ  ــوة الــعــاجــلــة الجـــتـــمـــاع طـ ــدعــ »الــ
مع األمناء العامني للفصائل، لبحث 
ــة قـــــــــــرارات االحــــتــــالل  ــهــ ــواجــ ســــبــــل مــ

وإنهاء االنقسام الداخلي.
من جهتها، اعتبرت حركة »حماس«، 

تـــطـــبـــيـــع  إلـــــــــى  ــــض  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ ــي  ــ ــعـ ــ سـ أن 
يــمــثــل  ــع إســـــرائـــــيـــــل »ال  ــ مــ ــة  ــ ــــالقـ ــعـ ــ الـ
األمــــــة اإلســــالمــــيــــة«. وقــــــال املــتــحــدث 
باسم الحركة حــازم قــاســم، فــي بيان 
بمناسبة »يـــوم الــقــدس الــعــاملــي«، إن 
االحــتــالل  مــع  للتطبيع  »مــن يسعون 
هم شرذمة قليلة، وهم على هوامش 
ــــت مــنــظــمــة  األمــــــــة«. فــــي الـــســـيـــاق، دعـ
الدولي  املجتمع  اإلســالمــي،  التعاون 
إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ملنع تنفيذ 
خطط االحتالل بالضم واالستيطان. 
ــان مـــســـاء  ــيــ ــــي بــ ــــت املـــنـــظـــمـــة، فـ ــالـ ــ وقـ
الــخــمــيــس، إن »أي إجـــــراءات أحــاديــة 
تقوم بها إسرائيل تجاه ضم األراضي 
ــدم عـــمـــلـــيـــة الـــســـالم  ــخــ الـــعـــربـــيـــة ال تــ
ــــع قــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة  وتــــتــــعــــارض مـ
القدس  الدولية«. وفي مناسبة »يوم 

 املرشد اإليراني األعلى 
ّ

العاملي«، أطل
أمــس، قال  علي خامنئي، في خطاب 
االحتالل  مع  التطبيع  إن جهود  فيه 
اإلســرائــيــلــي »فــاشــلــة وبـــال جــــدوى«، 
معتبرا أن »الكيان الصهيوني زائدة 
املنطقة  مــن  مهلكة ومــضــرة ســتــزول 
الــجــذور«. وقال  جتث من 

ُ
حتما وست

وجــود  تطبيع  »سياسة  إن  خامنئي 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي املــنــطــقــة من 
ركائز السياسات األميركية«، متهما 
لـــم يسمها  املــنــطــقــة  فـــي  دوال عــربــيــة 
بــأنــهــا »عـــرابـــة أمـــيـــركـــا« فـــي تطبيق 
هذه السياسة. وقال إنه »ال توجد أي 
قضية بعظمة القضية الفلسطينية«، 
ــقـــــدس« فــي  ــ ــا إلـــــى »الــــجــــهــــاد املـ ــيــ داعــ
فـــلـــســـطـــني، وإلـــــــــى »تــــحــــريــــر جــمــيــع 
األراضــي الفلسطينية من البحر إلى 
الفلسطينيني  جــمــيــع  وعــــودة  الــنــهــر 

إلى بالدهم«.
مــــيــــدانــــيــــا، أصــــيــــب 5 فــلــســطــيــنــيــني 
بــــــــحــــــــاالت اخــــــــتــــــــنــــــــاق، أمــــــــــــــس، إثــــــر 
اســتــنــشــاقــهــم الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع 
ــيــــش  ــجــ خـــــــــــالل مـــــــواجـــــــهـــــــات مــــــــع الــ
اإلسرائيلي في بلدة كفرقدوم شمالي 

الضفة.
)العربي الجديد، األناضول(

قلق عسكري إسرائيلي من تداعيات 
تطبيق وقف التنسيق األمني

وجود قوات األمن الفلسطينية بمحيط القدس كان متوقعًا أن ينتهي قريبًا )عصام ريماوي/األناضول(

)Getty/بوتين هنأ نتنياهو بالحكومة الجديدة )ميخائيل سفلتوف

نضال محمد وتد

تشير كافة الدالئل التي توفرت حول 
ما حدث في اجتماع قراءة بيان 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، مساء الثالثاء املاضي، للرد 
على مخططات الضم اإلسرائيلية، 

والذهاب نحو صيغة »أن منظمة 
التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطني 

قد أصبحتا في حل من جميع 
االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتني 
األميركية واإلسرائيلية، ومن جميع 
االلتزامات املترتبة عليهما، بما فيها 
األمنية«، إلى أن اإلعالن الفلسطيني 

ال يزال بعيدًا عن أن يكون نقطة 
تحول حقيقية في موقف القيادة 

الرسمية للسلطة الفلسطينية، 
وفي رؤيتها لدور »السلطة« ودور 

»املنظمة« في تشكيلتها الحالية، 
بل ال يعدو كونه مناورة، وإن بدت 
شديدة اللهجة، تهدف أساسًا إلى 

تسجيل املوقف نفسه املعلن سابقًا، 
والتلويح به وبالوحدة الوطنية من 

دون أي اتجاه حقيقي لفحص 
خيارات جديدة، أو أدوات جديدة.
ويثبت ما حدث من »مشادات« 

خالل الجلسة وقبل قراءة البيان، 
ومحاوالت كتم أصوات ثالثة على 
األقل من أعضاء اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير، أنه لم تكن لدى 
القيادة أي نية جادة وحقيقية 

للتداول مع من يفترض أن يمثلوا 
أعلى هيئة تنظيمية في منظمة 
التحرير، من مختلف الفصائل، 

وفحص الخيارات املختلفة، وإنما 
كان الهدف تنظيم جلسة شكلية 

لفرض قرار لم يتم التوافق عليه، وال 
البحث في إمكانيات وسبل تنفيذه.

ولعل ما زاد الطني بلة، وأكد أن 
االجتماع والبيان ال يتعديان كونهما 

خطوة للمناورة للظهور بمظهر 
من يقوم بشيء ملجرد تسجيل 
رد الفعل، هو ما تم إعالنه غداة 
االجتماع عن أن رئيس الحكومة 

الفلسطينية محمد اشتية أوعز ببدء 
اإلجراءات التنفيذية لتطبيق إعالن 
عباس، دون أي توضيح لإلجراءات 

املقصودة، وال اآلليات التي سيتم 
اللجوء إليها، أو حتى مخاطبة 

الشعب الفلسطيني بخطاب تعبئة 
 
ً
يمهد ملا هو آٍت، في حال تم فعال

تنفيذ بيان وقف التنسيق األمني 
مع االحتالل، وكأن القضية هي 

قضية تنسيق أمني وليست قضية 
تحرر وإنهاء االحتالل. وأخيرا فإن 
أبرز ما يشير إلى أننا أمام مناورة 

وليس نقطة تحول، هو تغييب 
مطلق ملسألة الوحدة الفلسطينية، 

ومحاولة، على األقل، إلطالق مبادرة 
جديدة، أو استئناف خطوات سابقة 

نحو املصالحة وإنهاء االنقسام، 
وتم استبدال ذلك بالتأكيد على 

التزام السلطة بمحاربة اإلرهاب، 
وهو املصطلح الذي يعني إسرائيليًا 
وأميركيًا محاربة مقاومة االحتالل.
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عّمان ـ أنور الزيادات

توحي كل األجواء بأن املنطقة في الشرق 
الكبير«  »الــصــدام  يــوم  بانتظار  األوســـط 
بـــني األردن وإســـرائـــيـــل، طـــرفـــي مــعــاهــدة 
عة في عام 1994، 

ّ
وادي عربة للسالم املوق

مــع إعـــالن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة نّيتها 
ضــــّم املــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وغور األردن وشمال البحر امليت، بشكل 
ويشّكل  املقبل.  تموز  يوليو/  في  رسمي 
ــهــــديــــدًا حــقــيــقــيــا لـــأمـــن  ضــــــّم األغــــــــــوار تــ
الـــقـــومـــي األردنــــــــــي، ألنـــــه يـــعـــنـــي تــهــجــيــر 
ــاء حــق  ــهــ املــــزيــــد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــني، وإنــ
ــودة الـــالجـــئـــني، وقـــطـــع الـــتـــواصـــل بــني  ــ عــ
واللعب  الفلسطينية،  واألراضــــي  األردن 
أي  واغــتــيــال  والــديــمــغــرافــيــا،  بالجغرافيا 
ــة فــلــســطــيــنــيــة قــابــلــة  ــ مــحــاولــة لــقــيــام دولـ
ح 

ّ
للحياة عاصمتها القدس، في وقت يترن

فيه األردن بسبب األزمة االقتصادية.
التوتر  يسود  املقبل،  يوليو  حلول  وقبل 
الــعــالقــة األردنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة، ومـــع أنــه 
سياسة  تفرض  إسرائيل  كانت  مــا  غالبا 
يــبــدو  الــــوضــــع  أن  إال  الــــــواقــــــع«،  »األمــــــــر 
تصريحات  بحسب  ــه 

ّ
أقــل حاليا،  مختلفا 

ــي عــبــد الــلــه الــثــانــي، التي  ــ الــعــاهــل األردنـ
األملانية،  شبيغل«  »ديـــر  ملجلة  بها  أدلـــى 
 
ً
يــوم الجمعة من األســبــوع املــاضــي، قائال
إن إقدام إسرائيل على خطوات ضّم أجزاء 
مــن الضفة الــغــربــيــة، ســيــؤدي إلــى صــدام 
ــــالده، ويــجــعــل الــجــمــيــع أمـــام  كــبــيــر مـــع بــ
احتماالت رؤيــة مشهد مختلف. وأضاف 
أن أهيئ  أو  التهديدات  أن أطلق  أريــد  »ال 
ندرس  لكننا  واملشاحنات،  للخالف  جــوًا 

جميع الخيارات«.
مــن جــهــتــه، لـــّوح رئــيــس الـــــوزراء األردنـــي 
العالقات  فــي  النظر  بــإعــادة  الــــرزاز،  عمر 
ــال مــضــيــهــا بتنفيذ  مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي حـ
 »لن نقبل باإلجراءات 

ً
مخطط الضم، قائال

أراض  ــم  لــــضــ األحـــــــاديـــــــة  اإلســــرائــــيــــلــــيــــة 
إلعـــادة  مــضــطــريــن  وســنــكــون  فلسطينية 
ــــع إســــرائــــيــــل بــكــافــة  ــة مـ ــعـــالقـ ــالـ ــر بـ ــظـ ــنـ الـ
أبــــعــــادهــــا«. وأوضــــــح الـــــــرزاز فـــي مــقــابــلــة 

ــاء األردنـــــيـــــة الــرســمــيــة  ــ ــبـ ــ مــــع وكــــالــــة األنـ
»بــتــرا« مساء أول مــن أمــس الخميس، أن 
»الـــتـــهـــديـــدات اإلســرائــيــلــيــة بــضــم أراض 
ــأتـــي فــــي ظــــــروف جــائــحــة  فــلــســطــيــنــيــة، تـ
ــا، وبــعــد  ــال الـــعـــالـــم بـــهـ ــغـ ــشـ ــا، وانـ ــ ــــورونـ كـ
ــابـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــعـــثـــرت مــــــرارًا،  ــتـــخـ انـ
وهــنــاك نــّيــة لــالســتــفــادة مــن هـــذا الــوضــع 
ــلـــى أرض  التــــخــــاذ إجـــــــــــراءات أحـــــاديـــــة عـ
الـــواقـــع«، مضيفا »لـــن نقبل بــهــذا، وبــنــاء 
النظر  لدينا فرصة إلعــادة  عليه ستكون 
بــالــعــالقــة مـــع إســرائــيــل بــأبــعــادهــا كــافــة، 

ولكن لن نتسرع ونستبق األمور«.
فــي الــســيــاق، يـــرى وزيــــر اإلعــــالم األســبــق 
ســمــيــح املــعــايــطــة، فـــي حــديــث لـــ«الــعــربــي 
ــك تــحــمــل  ــلـ الــــجــــديــــد«، أن تـــصـــريـــحـــات املـ
رسائل تفهمها األطــراف املعنية، تحديدًا 
ــاألردن  ــ ــات املـــتـــحـــدة واالحــــتــــالل، فـ ــواليــ الــ
ــــع الــــعــــالــــم الــــغــــربــــي فــي  ــة مـ ــكـ ــريـ دولـــــــة شـ
كثير من املــجــاالت والـــرؤى، مثل محاربة 
اإلرهـــــــاب وبـــنـــاء فــكــر الـــســـالم ومــحــاربــة 
الصراع  أو  الصدام  أن  التطرف. ويوضح 
مــع إســرائــيــل يعني تفكيك كــل مــا انبثق 
من معاهدة السالم على صعيد العالقات 
ــة، ونـــقـــل إســـرائـــيـــل  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
بـــاألردن  الــتــي تربطها  الــدولــة  مــن مكانة 
معاهدة سالم إلى خصم سياسي وعدو، 
واألمــنــيــة  السياسية  الــعــقــيــدة  تغيير  أي 
األردنــــــيــــــة تــــجــــاه إســـــرائـــــيـــــل. ويـــضـــيـــف: 
الــصــدام يعني تقوية  تـــدرك إســرائــيــل أن 
األردن،  وانتقال  خصومها،  مع  العالقات 
ولو تدريجيا، إلى طرف ال يؤمن بعملية 
ــتــــابــــع: أمـــا  ــقــــائــــم. ويــ ــســــالم بــشــكــلــهــا الــ الــ
تجميد املعاهدة أو وقف ما انبثق عنها 
ــر مــهــم،  ــ ــهـــو أمــ ــيـــق، فـ ــنـــسـ مــــن تــــعــــاون وتـ
فلسطني  مــع  األردن  حـــدود  أن  خصوصا 
املحتلة طويلة وتبلغ نحو 600 كيلومتر، 
ومــن الصعب على االحــتــالل ضبطها من 
دون تنسيق. وإذا وصلت األمور إلى حّد 
إلــغــاء املــعــاهــدة، فـــإن هـــذا سيشكل حالة 
ضــاغــطــة عــلــى األطــــراف الــعــربــيــة األخـــرى 
الــــتــــي تـــقـــيـــم عــــالقــــات مــــع إســــرائــــيــــل، بــل 
سيجعل العالقات غير املعلنة بني بعض 

العرب وإسرائيل في وضع صعب.
ويرى املعايطة أن حدوث صدام سياسي 
بني األردن وإسرائيل، سيضع املنطقة في 
وضـــع مــتــوتــر، وقـــد يـــؤدي إلـــى انتفاضة 

الفلسطينية وغــزة  فــي األراضــــي  جــديــدة 
حتى من دون أن يكون لأردن دور فيها. 
خذ 

ُ
ويشّدد على أن الصدام سيحدث إذا ات

قرار الضّم، فاألردن حينها لن يجني مما 
يسّمى عملية السالم إال الخسائر، مضيفا: 
وتـــدرك معطيات  واقعية  دولــة  األردن  إن 
الــواقــع الــعــربــي والـــدولـــي، وبــالــتــالــي فــإن 
الــصــدام سيبقى فــي اإلطــاريــن السياسي 

والدبلوماسي.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون 
لـ«العربي  الحنيطي،  أيمن  اإلسرائيلية، 
الجديد«، إن الضّم أصبح أمرًا واقعا بعد 
االتـــفـــاق الــثــنــائــي بــني بــنــيــامــني نتنياهو 
وبــيــنــي غــانــتــس عــلــى حــكــومــة ائــتــالفــيــة، 
ولن يتم التراجع عنه من قبل السياسيني 
مــعــجــزة.  حـــدثـــت  إذا  إال  ــيـــني  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
إســرائــيــل على هذه  أقــدمــت  إذا  ويضيف: 
الخطوة، فستنتقل العالقة مع األردن من 
الــتــوتــر إلــى الــصــدام الـــذي يحمل معاني 
عـــــدة، ومــنــهــا تــجــمــيــد مـــعـــاهـــدة الـــســـالم، 
السفير  وإعــــادة  الــغــاز،  اتفاقية  وتجميد 
ــــي خـــطـــوات  األردنـــــــــي مــــن تــــل أبــــيــــب. وهــ
متوقعة مــن الــطــرف األردنـــــي، بــاإلضــافــة 
إلــــى خــــوض األردن مــعــركــة دبــلــومــاســيــة 
قـــــوة. ويـــــرى أن تجميد  بــكــل  وقـــانـــونـــيـــة 
ــة ســـيـــكـــون خــــطــــوة مـــهـــمـــة فــي  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
املــرحــلــة األولــــــى، وإذا كــــان هــنــاك ضغط 
ــــور أكـــثـــر، ربــمــا  ــاءت األمـ ــ مـــن الـــشـــارع وسـ
يــكــون هــنــاك إلــغــاء لــالتــفــاقــيــة، مستدركا 
بالقول إن األردن ال يقدم على أي خطوة 
لإليجابيات  مستفيضة  دراســــة  بــعــد  إال 
اعــتــقــاده  الحنيطي  ويــبــدي  والــســلــبــيــات. 
بــأن االتــجــاه إلــى تجميد معاهدة السالم 
خــطــوة مـــبـــررة عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي 
 عدم جّدية 

ّ
الدولي، ألنها تحصل في ظل

الطرف اآلخر في العملية السلمية، وهي 
فتترتب  االتفاقية  إلغاء  أما  قوية.  رسالة 
عــلــيــهــا نـــتـــائـــج ســلــبــيــة، تـــرتـــبـــط بــنــظــرة 
كــطــرف معتدل،  لـــأردن  الــدولــي  املجتمع 
املـــيـــاه  مــــن  األردن  بـــحـــصـــة  يــــضــــّر  كــــذلــــك 

وقدرته على إدارة املقدسات.
ــــي جــــالل  ــنــ ــ ــول الـــخـــبـــيـــر األمــ ــ ــقـ ــ بـــــــــــدوره يـ
الــعــبــادي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن األردن 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لـــن يـــذهـــب لــلــصــراع 
ــــع إســــرائــــيــــل بــل  الـــعـــســـكـــري واألمـــــنـــــي مـ
دبلوماسية،  سياسية  مواجهة  ى 

ّ
سيتبن

ــادم املـــصـــالـــح، ألن  ــاعــــدة تــــصــ أي عـــلـــى قــ
أي حــل مــرتــبــط بــالــدولــة الـــواحـــدة يعني 
تهجير الفلسطينيني، وال عودة لالجئني، 
العبادي  القدس. ويستبعد  وإغــالق ملف 
حصول صدام عسكري بسبب العديد من 
االقتصادية  األوضـــاع  ومنها  املعطيات، 
ما  األردن، وكذلك  بها  يمّر  التي  الصعبة 
يعانيه بسبب اإلجراءات املتخذة ملواجهة 
فــيــروس كــورونــا، فيما إســرائــيــل تحاول 
اســتــغــالل هـــذه الـــظـــروف لــفــرض سياسة 
األمــر الــواقــع. ويــرى أن األردن يملك ورقة 
ضــغــط قـــويـــة بــســبــب الــــحــــدود الــطــويــلــة، 
إسرائيل  على  الــطــاولــة  يقلب  أن  ويمكنه 

إذا تساهل في الرقابة على الحدود.

يملك األردن ورقة 
ضغط قوية هي 
الحدود الطويلة

لّوح الرزاز بإعادة 
النظر في العالقات 

مع إسرائيل

العالقات األردنية ــ اإلسرائيلية 
بانتظار »الصدام الكبير«

تتدهور العالقات 
األردنية ـ اإلسرائيلية 
على وقع اقتراب 

موعد ضّم اإلسرائيليين 
للمستوطنات في 

الضفة الغربية وغور 
األردن في يوليو/

تموز المقبل، في ظّل 
توقعات بمواجهة 

سياسية دبلوماسية 
كبيرة

  شرق
      غرب

آيزنكوت: ضّم غور األردن 
يضر بالعالقات مع عّمان

قـــال رئــيــس أركــــان جــيــش االحــتــالل 
)الصورة(،  آيزنكوت  غادي  السابق 
ــا حــكــومــة  ــ ــوايـ ــ إنــــــه يـــمـــيـــز بــــشــــأن نـ
األردن  غــور  االتجاه لضّم  االحتالل 
على  اإلسرائيلية  الــســيــادة  وفـــرض 
ــــني مـــنـــطـــقـــة غـــور  املــــســــتــــوطــــنــــات، بـ
األردن وباقي املستوطنات، معتبرًا 
الحفاظ  العليا  »مــن مصلحتنا  أنــه 
ــــدة ومـــســـتـــقـــرة  ــيـ ــ ــلــــى عـــــالقـــــات جـ عــ
»مصلحتنا  إن  ــال  وقــ األردن«.  مـــع 
تــقــتــضــي املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
عــن  ــا  ــربـ ــعـ مـ األردن«،  ــــع  مـ ــــالم  ــــسـ الـ
اعــتــقــاده بـــأن مــلــك األردن عــبــد الله 
الثاني »لن يلغي االتفاقية في حال 
الضم، لكن ال يجب وضع ذلك على 

املحك«.
)العربي الجديد(

أحزاب يمنية تدعو
لمواجهة »قوى 

االنقالب«
دعا 15 حزبا باليمن، أمس الجمعة، 
املــــواطــــنــــني إلـــــى الــــوحــــدة ملــواجــهــة 
إشــارة  االنقالبية«، في  الشّر  »قــوى 
االنتقالي  واملجلس  الحوثيني  إلــى 
ــك فــي  ــ الـــجـــنـــوبـــي االنـــفـــصـــالـــي، وذلــ
ـــ30 لــوحــدة الــيــمــن. وهنأ  الــذكــرى الــ
بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك لـــــهـــــذه األحــــــــــــزاب، 
وأبــــرزهــــا املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــعــام 
والتجمع اليمني لإلصالح، الشعب 
الـــيـــمـــنـــي الــــــــذي »يـــتـــطـــلـــع لـــلـــســـالم 
ــرار والــــخــــالص مــــن قـــوى  ــقــ ــتــ واالســ
الــشــر االنــقــالبــيــة« بــالــذكــرى، وجــدد 
الدعوة »إلى وحدة الصف الوطني 
ــع، املـــتـــمـــثـــل  ــ ــامـ ــ ــجـ ــ نــــحــــو الـــــهـــــدف الـ
باستعادة الدولة وإنهاء االنقالب«.
)األناضول(

األركان اإليرانية تحذر 
الجيش األميركي

التابعة  العامة  األركـــان  أكــد رئــيــس 
لــلــقــوات املــســلــحــة اإليـــرانـــيـــة محمد 
بــاقــري )الـــصـــورة(، أمـــس، أن قــواتــه 
»ترصد جميع تحركات األعــداء في 
املــنــطــقــة واألراضــــــي الــبــعــيــدة، بمن 
فــيــهــم الــجــيــش األمـــيـــركـــي«، مــحــذرًا 
إياه من »أي خطأ في أي منطقة من 
ــارة إلى  الــعــالــم« ضــد إيــــران، فــي إشـ
الــتــهــديــدات األمــيــركــيــة ضــد ناقالت 
إيرانية متوجهة إلى فنزويال. وقال 
باقري إن القوات املسلحة اإليرانية 
»لــن تسمح ألحــد بــأي تنمر وفتنة 
جديدة ضد استقالل البالد وأمنها 

ووحدة أراضيها«.
)العربي الجديد(

مالحق بـ»إبادة رواندا« 
توفي منذ 20 عامًا

ــة املــــحــــاكــــم الــجــنــائــيــة  ــيــ ــنـــت آلــ ــلـ أعـ
الجمعة،  أمــس  الدولية في الهــاي، 
الـــرئـــيـــســـيـــني  الــــــفــــــاريــــــن  أحـــــــــد  أن 
ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــدالــ ــعــ ــــن الــ املــــالحــــقــــني مـ
بسبب عمليات اإلبــادة في روانــدا، 
أوغـــوســـتـــان بــيــزيــمــانــا، تــوفــي في 
التعرف  بعد   ،2000 آب  أغسطس/ 
ــه بـــمـــقـــبـــرة فــي  ــاتــ رســـمـــيـــا عـــلـــى رفــ
غوتييه،  آالن  اعتبره  ما  الكونغو، 
املـــســـؤول عــن جمعية ضــحــايــا في 
ــه يــشــكــل خــيــبــة كــبــرى  ــ ــا، أنـ فـــرنـــسـ

للناجني.
)فرانس برس(

عشرات القتلى في 
تحطم طائرة باكستانية 

الباكستانية  الطيران  هيئة  أعلنت 
ــائــــرة تـــابـــعـــة لــشــركــة  عــــن تــحــطــم طــ
الــــطــــيــــران الـــوطـــنـــيـــة وعـــلـــى مــتــنــهــا 
ــة شـــخـــص، أمــــــس، فــي  حــــوالــــي مـــائـ
كـــراتـــشـــي، عــاصــمــة الـــجـــنـــوب، آتــيــة 
من الهــور. وتأتي الكارثة بعد أيام 
فــقــط عــلــى إعــــالن الــبــالد استئناف 
وأكد  الداخلية.  التجارية  الــرحــالت 
الــحــكــومــة املحلية  املــتــحــدث بــاســم 
عــبــد الـــرشـــيـــد تـــشـــانـــا، نـــجـــاة راكـــب 
واحـــــد عــلــى األقـــــل مـــن املـــــوت جـــراء 

الحادثة. 
)رويترز(
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      غرب

المرزوقي يهاجم نظام 
السيسي وبن زايد

تـــوقـــع الــرئــيــس الــتــونــســي األســبــق 
ــــورة(، أن  ــــصـ املــنــصــف املــــرزوقــــي )الـ
ــنــهــي أزمــــة فــيــروس كـــورونـــا التي 

ُ
ت

الــرئــيــس عبد  نــظــام  تعيشها مصر 
ــال املـــرزوقـــي،  الــفــتــاح الــســيــســي. وقــ
في ندوة نظمها »حزب االستقالل« 
املـــغـــربـــي مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس: »أزمـــــة 
كـــورونـــا ســتــعــجــل بــنــهــايــة الــنــظــام 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري فـــي مـــصـــر«. كــذلــك، 
انــتــقــد املــــرزوقــــي بـــحـــدة اإلمـــــــارات، 
بــــالــــوقــــوف وراء  قـــيـــادتـــهـــا  مــتــهــمــا 
ــا ولــي  ــفــ الــــثــــورات املــــضــــادة، وواصــ
عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بأنه 

»مصيبة العرب«.
)العربي الجديد(

السعودية تالحق عائلة 
مسؤول سابق

تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  ذكــرت 
السعودية  السلطات   

ّ
أن الخميس، 

ــة  ــلـ ــائـ تــــــمــــــارس ضــــغــــوطــــا عــــلــــى عـ
ــد كـــبـــار ضــبــاط  ســعــد الـــجـــبـــري، أحــ
املــخــابــرات الــســابــقــني والــخــبــيــر في 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، املـــتـــواري عن 
األنـــظـــار فـــي كــنــدا مــنــذ عــــام 2017، 
والذي يقاوم الضغط املتزايد عليه 
مــن ولـــي الــعــهــد مــحــمــد بــن سلمان 
ــعـــودة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة. ونــقــلــت  ــلـ لـ
الصحيفة عن نجل الجبري، خالد، 
السعودية  األمنية  الــقــوات   

ّ
إن قوله 

أوقــفــت، منذ مـــارس املــاضــي، اثنني 
مــن أبــنــاء الــجــبــري الــبــالــغــني وأحــد 
أشــقــائــه. وقــــال نــائــب رئــيــس معهد 
ــنــــطــــن  الــــــشــــــرق األوســــــــــــط فــــــي واشــ
 الجبري ربما 

ّ
جيرالد فيرشتاين، إن

بن  عــن  ســـارة  غير  معلومات  يملك 
سلمان.

)العربي الجديد(

جرحى بخرق النظام 
السوري لهدنة إدلب

خرقت قوات النظام السوري مجددًا 
الهدنة في شمال غربي البالد، أمس 
الــجــمــعــة. وقـــــال املـــركـــز الــصــحــافــي 
ــل  الــــســــوري إن شــخــصــني عــلــى األقـ
أصيبا بجروح بليغة إثر استهداف 
ــــاروخ مـــوجـــه فــي  ــــصـ ســـيـــارتـــهـــمـــا بـ
الــزقــوم، من قبل قــوات النظام  قرية 
الغاب في ريف  املتمركزة في سهل 
حماة الغربي. كما استهدف قصف 
مدفعي من قبل قوات النظام بلدتي 
ــــي جــبــل  الـــفـــطـــيـــرة والــــســــفــــوهــــن، فـ

الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
)العربي الجديد(

ترودو ينتقد الصين

عّبر رئيس الــوزراء الكندي جاسنت 
تـــــرودو )الــــصــــورة(، الــخــمــيــس، عن 
أسفه ألن بكني »ال تفهم« أن النظام 
الــقــضــائــي فـــي بـــلـــده مــســتــقــل، عبر 
إصرارها على ربط توقيف كندينْي 
أراضيها في 10 ديسمبر عام  على 
الــتــجــســس، بــاعــتــقــال  2018 بــتــهــمــة 
املــجــمــوعــة الصينية  فــي  املــســؤولــة 
الــعــمــالقــة لـــالتـــصـــاالت »هـــــــواوي«، 
من  ديسمبر   12 فــي  وانتشو  مينغ 
تــرودو إن »كندا  العام نفسه. وقــال 
 
ً
تــمــتــلــك نـــظـــامـــا قـــضـــائـــيـــا مــســتــقــال
تماما عن تدخل السياسيني، وهذا 

األمر ال يطبق في الصني«.
)فرانس برس(

فرنسا: تحديد موعد 
الجولة الثانية من 

االنتخابات البلدية
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي،  ــدد رئــ ــ حــ
ألـــقـــاهـــا  كـــلـــمـــة  فــــي  فـــيـــلـــيـــب،  إدوار 
يونيو/حزيران   28 الجمعة،  أمــس 
املــقــبــل مــوعــدًا لــلــجــولــة الــثــانــيــة من 
بذلك  واضــعــا  البلدية،  االنتخابات 
حــــــدًا لـــلـــنـــقـــاش والـــتـــكـــهـــنـــات بـــهـــذا 
ــأن. وقــــال فــيــلــيــب إن الــحــكــومــة  الـــشـ
قــرارهــا »وحــدهــا«، وتتحمل  تتخذ 
ــيـــة  ــالـ ــة خــــيــــاراتــــهــــا الـــحـ ــيــ مــــســــؤولــ
والـــســـابـــقـــة، فـــي إشــــــارة إلــــى إقــامــة 
الجولة األولى من االنتخابات بظل 

ظروف وباء كورونا.
)العربي الجديد(

لندن ــ العربي الجديد

»الـــقـــاتـــل غــيــلــة ال ُيـــقـــبـــل فـــيـــه الـــعـــفـــو«، بــهــذه 
السعودية  الــعــدل  لـــوزارة  تعود  التي  العبارة 
ل عمدًا 

ُ
َيقت خالل شرحها أحكام قصاص من 

وعدوانا على وجه الحيلة والخداع، اشتعلت 
ــاعـــي، أمـــس  ــمـ ــتـ ــائــــل الـــتـــواصـــل االجـ عـــبـــر وســ
اإلعــالمــي  إعـــالن عائلة  الـــردود على  الجمعة، 
»العفو«  جــمــال خاشقجي  الــراحــل  لــســعــودي 
ــل قــنــصــلــيــة بــــــالده فــي  عــــن قــتــلــة أبـــيـــهـــم داخــــ

إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين األول 2018.
ولــــم يــتــضــح حــجــم الــضــغــوط الــتــي تــتــعــرض 
بــدأت  قــد  كــانــت  لها عائلة خاشقجي، والــتــي 
عبر  تــّمــت  الــتــي  الوحشية  قتله  جريمة  عقب 
تقطيع وإخفاء جثته، واملتوقع أنها مستمرة 
الـــذي جاء  العائلة،  إعـــالن  أن  الــيــوم، إال  حتى 
على لسان نجله صــالح، فجر أمــس الجمعة، 

بغداد ـ زيد سالم

فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، 
الشعبية  التظاهرات  اشتداد  مع  وبالتزامن 
ــتــــي قـــوبـــلـــت بــعــمــلــيــات قــمــع  الـــعـــراقـــيـــة، والــ
رئيس  وّجــه  االحتجاج،  ساحات  استهدفت 
الــــوزراء الــعــراقــي حينها عـــادل عبد املــهــدي، 
ــرارًا حــكــومــيــا، ترتبط  ــ خــطــابــا تــضــّمــن 11 قـ
بــتــحــســني ظـــــروف عــيــش الـــعـــراقـــيـــني، وذلـــك 
التي  الغاضبة،  الجماهير  في سبيل تهدئة 
خــرجــت إلـــى الـــشـــارع فـــي أكــثــر مـــن 10 مــدن 
عــراقــيــة جــنــوب ووســـط الــبــالد وفـــي بــغــداد. 
وعلى الرغم من استقالة عبد املهدي، إال أن 
الـــقـــرارات األخــيــرة لحكومته، ومــنــهــا أوامـــر 
ــزال  ــنـــني، ال تـ تــوظــيــف عـــشـــرات آالف املـــواطـ
الــكــاظــمــي.  مصطفى  لخلفه  معضلة  تــمــثــل 
ويبدو رئيس الوزراء العراقي الجديد عاجزًا 

ــكــــة، بــشــتــى  ــلــ ــمــ ال يـــنـــفـــصـــل عـــــن مــــســــاعــــي املــ
الــســبــل، لــطــّي صفحة الــجــريــمــة، الــتــي أضــرت 
إلــــى حـــد بــعــيــد بـــصـــورة ولــــي الــعــهــد محمد 
بـــن ســلــمــان، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــظــلــة الــحــمــايــة 
ــا لـــه الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد  الـــتـــي وفـــرهـ
قد  الدولية  االتهام  أصابع  كانت  فقد  ترامب. 
تــوجــهــت إلـــى بــن ســلــمــان إثـــر الــجــريــمــة، وهــو 
مـــا أكـــدتـــه االســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة، وكــذلــك 
تحقيق مستقل أدارته املقررة األممية املعنية 
باإلعدامات التعسفية والقتل خارج القانون، 
ــار. ويـــرجـــح أن يسقط  ــاالمــ ــذاك، أنــيــيــس كــ ــ ــ آنـ
ــــدرت في  ــفـــو« الــعــائــلــة أحــكــامــا هــزيــلــة صـ »عـ
السعودية بحق متهمني في تنفيذ الجريمة، 
فيما ال تــزال العقول املدبرة حــرة. لكن األكيد 
أن القضية ستبقى حّية ببعدها كقضية رأي 
عام دولي. وكان بن سلمان قد نجح في إنهاء 
املدبرين  العقلني  تبرئة  عبر  داخليا،  القضية 
لــهــا، مــســتــشــاره ســعــود الــقــحــطــانــي، الــــذي لم 
يـــشـــركـــه فــــي املـــحـــاكـــمـــة، واإلفـــــــــراج عــــن نــائــب 
رئــيــس االســتــخــبــارات أحــمــد عــســيــري، وعقد 
مــحــاكــمــة شكلية صـــدر عــنــهــا حــكــم بــاإلعــدام 
عــلــى 5 مــتــهــمــني، وبــســجــن 3 آخـــريـــن. والــيــوم 
يـــجـــري إســـقـــاط الـــحـــق الـــشـــرعـــي والــقــانــونــي 
داخل اململكة عبر عفو العائلة. لكن في البعد 
متابعة  عــلــى  مصممة  تــركــيــا  تبقى  الـــدولـــي، 
قضية خاشقجي، مع إصدارها الئحة االتهام 
فيها، الشهر املاضي. كذلك يتواصل الغضب 
ــيـــركـــي جــــــّراء الــجــريــمــة.  فـــي الـــكـــونـــغـــرس األمـ
السعودي  القضاء  اتهمت  قد  كاالمار  وكانت 
ــداره أحــكــامــه  ــ بــاالســتــهــزاء بــالــعــدالــة إثـــر إصــ
نهاية العام املاضي.  وأعلنت أسرة خاشقجي، 

الصحافي  خطيبة  جنكيز،  خديجة  اعتبرت 
الــــراحــــل، أن خــاشــقــجــي »أصـــبـــح رمــــزًا عــاملــيــا 
لن  املشينة  قتله  وجريمة  جميعا...  منا  أكبر 
تسقط بالتقادم، ولم يعد ألحد حق في العفو 
أنها ستستمر و»كــل من  قاتليه«، مؤكدة  عن 
يطالب بالعدالة، من أجل جمال حتى يتحقق 

بــوعــود ســلــفــه، بسبب تكلفتها  اإليـــفـــاء  عــن 
 الظروف الحالية، كما 

ّ
املالية املرتفعة في ظل

هو عاجز حتى التراجع عنها.
ومــن أبـــرز الـــقـــرارات الــتــي كــان اتــخــذهــا عبد 
 
ً
املهدي، منح رواتب لكل عائلة ال تمتلك دخال

للمواطنني  السكنية  البدائل  وتوفير  ثابتا، 
ــنـــني فــــي الــــعــــشــــوائــــيــــات، واســــتــــمــــرار  ــقـــاطـ الـ
خــطــة تـــوزيـــع األراضـــــــي املـــخـــدومـــة مــجــانــا، 
ــى مـــنـــح مـــحـــافـــظـــات الــبــصــرة  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
وذي قار والقادسية 30 ألف فرصة توظيف 
بالتساوي. كذلك تتضمن التعهدات توظيف 
في  والدكتوراه  املاجستير  حاملي شهادات 
مالية  إعانات  واملعاهد، وصــرف  الجامعات 
الجامعات تبلغ 150  للعاطلني من خريجي 
ألف دينار لكل شخص )حوالي 125 دوالرا(، 
ومــنــح قــــروض ســكــنــيــة ُمــيــســرة. ومـــن رزمـــة 
الوعود »اإلصالحية« كذلك، قرارات خدمية، 
مــثــل بـــنـــاء مــحــطــات تــحــلــيــة مـــيـــاه وتــولــيــد 
كهرباء، ومشاريع صرف صحي في البصرة 
وبــابــل والــنــجــف وكــربــالء وبــغــداد ومناطق 

أخرى منتفضة.
وقــــــاد املـــســـتـــفـــيـــدون مــــن قــــــرار عـــبـــد املـــهـــدي 
ـــيـــات الــتــربــيــة، أخـــيـــرًا، 

ّ
بــتــعــيــني خــريــجــي كـــل

أكثر  بعد مضي  التربية،  وزارة  أمــام  حراكا 
من 6 أشهر على تعيينهم من دون حصولهم 
على أي راتب منذ ذلك الوقت، وهو ما اعتبره 
ــدة ســتــواجــه  ــديــ مــــراقــــبــــون بـــــــوادر ألزمــــــة جــ

حكومة الكاظمي.
ــيــــة فــــــي بـــــغـــــداد،  ــيــــاســ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر ســ
»العربي الجديد«، إن »الكاظمي يعاني مع  لـ
فريقه من صعوبة اإليفاء وااللتزام بقرارات 

اتخذها سلفه قبل استقالته، السيما املالية 
ــّم تعيينهم  ــــب لــلــذيــن تـ مــنــهــا، وتــوفــيــر رواتـ
ــه أن رئــيــس  ــ ــرًا«، مــبــيــنــة فـــي الـــوقـــت ذاتـ ــيــ أخــ
ــراجــــع عــن  ــتــ الـــــــــــوزراء »مــــحــــرج كــــذلــــك مــــن الــ
التعهدات املرتبطة بتوظيف عشرات األالف، 
أخــرى«.  ارتجالية  وقــــرارات  املنح  عــن   

ً
فضال

ــارت املـــصـــادر إلـــى أن »عــبــد املـــهـــدي لم  ــ وأشــ
يــكــن عــلــى عــلــم بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه األوضــــاع 
االقــتــصــاديــة فــي الــبــالد، بــل غايته الوحيدة 
مع فريق مستشاريه، تهدئة االنتفاضة، كما 
لــم يتم دراســتــهــا بشكٍل  الــقــرارات  أن غالبية 
صــحــيــح، وكـــل االلــتــزامــات بــاتــت الــيــوم على 

عاتق الكاظمي«.
تـــحـــالـــف »ســـــائـــــرون«،  بـــــــــدوره، رأى عـــضـــو 
أكــبــر الــكــتــل الــبــرملــانــيــة، أمــجــد الــعــقــابــي، في 
املهدي  »عبد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
السيئة،  الــقــرارات  مــن  الــعــراق بسلسلٍة  وّرط 
والــتــي صــــدرت عــنــه مــن أجـــل مــنــع اســتــمــرار 
ــات، لــكــنــهــا ســـاهـــمـــت بـــإشـــعـــال  ــاجــ ــتــــجــ االحــ
ــغـــت مـــرحـــلـــة  ــلـ الــــتــــظــــاهــــرات أكـــــثـــــر، حــــتــــى بـ

خطيرة«. 
ــنـــة املـــالـــيـــة  ــلـــجـ ــن جـــهـــتـــه، شــــــــّدد عـــضـــو الـ ــ مـ
فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، حــنــني قــــدو، عــلــى أن 

»حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي مـــلـــزمـــة بـــاإليـــفـــاء بــكــل 
فيعني  منها  الــتــبــرؤ  أمــا  قــــرارات سابقتها، 
فـــقـــدان مــصــداقــيــة الــحــكــومــة لـــدى الــشــعــب«، 
الفتا إلــى أن »املــوازنــة املالية الجديدة ال بد 
أن تشهد بعض التعديالت بما يتناسب مع 

التغيرات«. 
الركابي،  الله  عبد  العراقي  املحلل  وأوضـــح 
أن »األسابيع األخيرة من عمر حكومة عبد 
املـــهـــدي، كــانــت تــنــزلــق بــاتــجــاهــات خــطــيــرة، 
ــاء  ــمـ ــزعـ ــيــــطــــرة واضـــــحـــــة لـ ــانـــــب ســ ــ ــــى جـ ــإلـ ــ فـ
الــدولــة،  مــن  مــفــاصــل مهمة  عــلــى  املليشيات 
ــرارات األمــنــيــة  ــقــ وملــســاتــهــم الــكــبــيــرة عــلــى الــ
كــوارث  حصلت  الــتــظــاهــرات،  بقمع  املتعلقة 
أعمق وأخطر على مسار الحكومة«. ووضع 
ــرارات عــبــد املــهــدي ووعـــــوده، في  ــ الــركــابــي قـ
إذ إن األخــيــر »اتخذها  الـــكـــوارث،  إطـــار تلك 
الـــوزارات وإمكاناتها،  إلــى  الرجوع  من دون 
ــه أغـــفـــل دور الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة«.  كــمــا أنــ
»العربي الجديد«، أن  واستبعد، في حديث لـ
 هذه املعضلة، 

ّ
»يكون الكاظمي قادرًا على حل

 األزمــات الحالية، السيما أن غالبية 
ّ

في ظل
ــقــــرارات ال تــحــل بــالــتــســويــات الــســيــاســيــة،  الــ

الرتباطها باملشاكل االقتصادية«.
ورأى الركابي أن »الكاظمي يقف أمام مهمة 
غير اعتيادية، فهو محاصر بأكثر من جبهة، 
 ،

ً
مــنــهــا املــتــظــاهــرون الــذيــن يــرفــضــونــه أصـــال

 عن املوظفني املتخوفني على رواتبهم، 
ً
فضال

إضــافــة إلـــى اســتــمــرار تــذبــذب أســعــار النفط 
وعـــدم ثــبــاتــهــا، مــع وجـــود كــيــانــات سياسية 
واٍد  فــي  تــزال تطالب بالحصص وتعيش  ال 

بعيد عن املحنة العراقية«.

ــا عــــن قـــتـــلـــة والــــدهــــا،  ــفـــوهـ ــة، عـ ــعـ ــمـ ــر الـــجـ فـــجـ
وتــنــازلــهــا عــن املــطــالــبــة بــاالقــتــصــاص منهم، 
وفــــق بــيــان أصـــــدره صــــالح خــاشــقــجــي، نجل 
الصحافي املقتول. وقال صالح، عبر »تويتر: 
»فــــي هــــذه الــلــيــلــة الــفــضــيــلــة مـــن هــــذا الــشــهــر 
ــزاء سيئة  ــ الــفــضــيــل، نــســتــرجــع قـــول الــلــه )وجـ
سيئة مثلها، فــمــن عــفــا وأصــلــح فــأجــره على 
الله، إنه ال يحب الظاملني(، ولذلك نعلن نحن، 
عفونا  أنــنــا  جــمــال خاشقجي،  الشهيد  أبــنــاء 
عمن قتل والدنا لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء 
ــل«. ولــم  ــ  وجـ

ّ
واحــتــســاب لــأجــر عــنــد الــلــه عـــز

يذكر خاشقجي االبن أسماء قتلة والده، علما 
ــرادًا مــن العائلة ال يــزالــون داخـــل البالد  أفــ أن 
إلجبارهم على التنازل. وتعليقا على »العفو«، 

ــتــل فــي قنصلية 
ُ
مـــرادنـــا«. وأضــافــت »جــمــال ق

بالده أثناء وجوده هناك الستالم أوراق إتمام 
بترتيب  السعودية  مــن  قــدمــوا  القتلة  زواجـــه! 
مسبق، والقتل غيلة، وليس ألحد حق العفو، 
بقتله«.  أمـــر  عــمــن  القتلة وال  عــن  ال  نعفو  لــن 
ــــرأي«،  مـــن جــهــتــه، أعــــرب حــســاب »مــعــتــقــلــي الـ
املــتــابــع للقضايا الــحــقــوقــيــة فــي املــمــلــكــة، عن 
»تقديره لرغبة نجل جمال خاشقجي بالعفو 
عــن قــاتــل والــــده، إن كــانــت بالفعل رغــبــة حــّرة 
وليست تحت ضغط، لكننا نؤكد أن ال بديل 
عن محاسبة القتلة، ومن أمر بالجريمة، التي 
هـــي لــيــســت أمــــرًا عــائــلــيــا... بـــل جــريــمــة دولــــة، 
بـــدوره،  الــســيــاســي«.  وقــد قتل بسبب نشاطه 
اعتبر رئيس منظمة القسط لحقوق اإلنسان 
عائلية،  »لــيــســت  القضية  أن  عــســيــري  يحيى 
ليست عملية قتل خطأ في إطار طبيعي... هي 
جريمة سلطات قتلته بسبب عمله السياسي، 
قضيته سياسية«. كما رأى الناشط الحقوقي 
عــبــد الــلــه الـــعـــودة أن »تــكــيــيــف الــعــقــوبــة وفقا 
ح 

ّ
يوض البدء  منذ  )قــصــاص(  العامة  للنيابة 

ــة املـــبـــّيـــتـــة لــتــبــرئــة قــتــلــة خــاشــقــجــي أو  ــّيـ ــنـ الـ
الذهاب ملسار العفو من ِقبل العائلة. ولأسف 
عا«. بــدورهــا، رأت ســارة 

ّ
مــا حصل كــان متوق

الشرق  لقسم  السابقة  الرئيسة  واتــســون،  ليه 
األوسط في منظمة »هيومن رايتس ووتش«، 
ــتـــوقـــع، فــــإن مــحــاكــمــة الـــعـــار في  أنــــه »كـــمـــا املـ
اإلفـــراج  العفو  بعد  عنها  سينتج  السعودية 
حتى عن املنفذين من الدرجة الثانية«. ورأت 
كارين عطية، من صحيفة »واشنطن بوست« 
»قــــــرروا  أوالده  أن  خـــاشـــقـــجـــي،  عـــمـــل  حـــيـــث 

االستسالم... ال عدالة«. 

صراع 
مخلوف ـ األسد

ضرب 
التجربة 

التونسية

 
ً
من السوريني«. ويلفت الكاتب إلى أن »جولة

فــي دمشق،  الرئيسية  فــي األســـواق  بسيطة 
تكشف حجم املــأســاة والــكــارثــة الــتــي بــدأت 
تــطــل بـــرأســـهـــا«، مــتــحــدثــا عـــن أســـعـــار ســلــٍع 
جنونية، فيما سقف الراتب ال يتعدى الـ30 
لــيــرة ســـوريـــة بسعر  ألـــف  )نــحــو 50  دوالرًا 
الجمعة(، ما يعني دوالرًا  صرف يوم أمس 
 النظر 

ّ
ــدًا فــي الــيــوم لــكــل عــائــلــة، بــغــض واحــ

عن عدد أفرادها. ويأتي ذلك في ظل أحوال 
العمال السوريني، الذين تأثرت أشغالهم في 
 تفشي فيروس كورونا، بحسب املصدر. 

ّ
ظل

ــق، 
ّ
ويــــحــــذر الـــكـــاتـــب مــــن أن »الـــــــــدوالر يــحــل

فترتفع األسعار. وفي حال تفاقم األوضــاع 
أكـــثـــر، ربــمــا تــشــهــد دمــشــق وبـــاقـــي املــنــاطــق 

الخاضعة للنظام ما يشبه املجاعة«.
ويشير املصدر إلى أن »دمشق ليست املدينة 
التي نعرفها«، الفتا إلى أن »من يتجول فيها 
بــدءًا مــن أحــيــاء املــزة غــربــا، مـــرورًا بالبرامكة 

والحمالت اإلعالمية، ألن التونسيني اعتادوا 
عــلــى الــحــريــة والــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة ولــن 
يقبلوا التنازل عنها، على الرغم من استمرار 
األزمات، فاملناطق املحرومة ال تزال محرومة 
ــة ال تــــــــزال عــــلــــى الــــنــــســــب نــفــســهــا  ــالــ ــطــ ــبــ والــ
ــن أوضـــــــاع الـــســـوق  والــــعــــمــــال مـــنـــزعـــجـــون مــ
وارتـــفـــاع األســـعـــار، ولــكــنــهــم يــقــفــون طــوابــيــر 
أمـــام صــنــاديــق االقــتــراع يــخــتــارون حّكامهم 

ويحاسبون مسؤوليهم مهما عال شأنهم.
السيناريوهات  بــأن  الــيــوم  ــداث  األحــ وتــذّكــر 
املاضي،  فــي  بما حــدث  القائمة شبيهة جــدًا 
وتشير إليها شخصيات محايدة من خارج 
اصــطــفــاف األطــــراف املــتــصــارعــة الــيــوم. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــر عــالــم اإلجــتــمــاع ومــديــر 
فرع تونس للمركز العربي لأبحاث ودراسة 
السياسات، مهدي مبروك، أن جزءًا من العنف 
الثقة  إلــى غياب  السياسي في تونس يعود 
بني السياسيني، وبني السياسيني والشعب، 
تتدّرب  لــم  السياسية  الطبقة  أن  إلــى  مشيرًا 
وانتقلت بسرعة من  السلمي  التعايش  على 

أمين العاصي

دمشق  السورية  العاصمة  تكن  لــم 
والــتــوجــس يوما  القلق  على حــافــة 
عليه  هـــي  كــمــا   ،2011 الـــعـــام  مــنــذ 
ــوم، جــــــــّراء الــــخــــالف املـــتـــســـع بــــني رجـــل  ــ ــيـ ــ الـ
األعــمــال الــســوري رامـــي مــخــلــوف والــنــظــام، 
ـــاب الـــســـوريـــني الــذيــن 

ّ
ــد الـــكـــت كــمــا يـــقـــول أحــ

لوا البقاء في بلدهم، على مغادرته. هذه 
ّ

فض
الــثــورة، حّولها النظام إلــى »أزمـــة« تعصف 
الــكــاتــب،  ويـــرى  الــبــالد ومستقبلها.  بــراهــن 
الـــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، فــي حــديــٍث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــرب املعلنة بني 
رامي مخلوف )ابن خال رئيس النظام بشار 
أمام  الباب واسعا  األســد(، والنظام، فتحت 
باملصير،  تتعلق  مــحــوريــة  ســوريــة  أســئــلــٍة 
 

ّ
الــبــالد فــي ظل الــذي تتجه إليه  وباملجهول 

ى 
ّ
طبق على ما تبق

ُ
أزمــات متالحقة، تكاد ت

تونس ـ وليد التليلي

بعدما فشلت كل املحاوالت السابقة 
لــضــرب الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة في 
الــيــوم هــذه املساعي  تــونــس، تتكرر 
ومن  مــشــابــه،  وبسيناريو  نفسها  ــاألدوات  بــ
املعسكر نفسه املعادي للديمقراطية ونتائج 
املعسكر  وهــو  التعبير،  وحــريــة  االنتخابات 
اإلمــاراتــي الــســعــودي املــصــري، الـــذي يحاول 
اســتــغــالل وجـــود أزمـــة ســيــاســيــة فــي الــبــالد، 
خــصــوصــا بــعــد وفـــاة الــرئــيــس الــبــاجــي قائد 
السبسي وما تال ذلك من تراجع حزب »نداء 
تونس« وسقوط التوافق الذي كان قائما مع 
حركة »النهضة« التي لم تجد شريكا حقيقيا 

تتقاسم معه الحكم على أسس واضحة.
وإذ نجحت التجربة التونسية بالصمود أمام 
الــيــوم، وحقق التونسيون  كل األزمـــات حتى 
نجاحات مهمة في مواجهة تفشي كورونا، 
اآلن تحمل خطرًا  الــقــائــمــة  املـــحـــاوالت  أن  إال 
على هــذه التجربة. وعلى الــرغــم مــن ذلــك، ال 
يبدو التونسيون في الشوارع واملحالت التي 
أعادت فتح أبوابها بعدما أجبرتها الجائحة 
عــلــى إغـــالقـــهـــا، مــكــتــرثــني كــثــيــرا بــمــا تنقله 
شــاشــات ومـــواقـــع عــربــيــة مــدعــومــة إمــاراتــيــا 
ومصريا وسعوديا، حول هذا املوضوع، بل 
ينهمكون في اإلعداد لعيد الفطر وإعادة فتح 
املغلقة منذ أشهر بسبب كورونا،  محالتهم 
إلى  مطمئنني  أصبحوا  أنهم  إلــى  باإلضافة 
تعمل  ال  الــثــورة  جعلتها  الــتــي  مؤسساتهم 
كــان  مهما  جــديــدة  بعقيدة  خدمتهم  فــي  إال 
الــنــظــام والــحــاكــم، وأصــبــحــت أكــثــر جاهزية 
ملــواجــهــة املــخــاطــر. وبــعــدمــا صــمــدت الــبــالد 
أمــام كل األزمـــات السابقة عندما كانت أكثر 
أكثر ضعفا، ولم تكن  هشاشة ومؤسساتها 
ــا،  املـــقـــاومـــة ومـــراقـــبـــة حـــدودهـ أدوات  تــمــلــك 
وال كــانــت تــتــوقــع مــا تــجــهــزه غـــرف عمليات 
خارجية، فإنها اليوم عرفت من يدعمها ومن 

يقف ضدها.
إال أن ما تضمره هذه الجهات ال ينفي وجود 
لــعــل من  الــبــالد،  فــي  أزمـــة سياسية حقيقية 
أســبــابــهــا مــحــاولــة الــتــمــوقــع ملــرحــلــة مــا بعد 
كورونا، ولكن هذه الجهات قد تتسلل منها 
وتستغل توتر األوضـــاع، على الــرغــم مــن أن 
مــحــاولــتــهــا إلســـقـــاط الــتــجــربــة ُيــســتــبــعــد أن 
تنجح مهما بلغت مقادير األموال املرصودة 

والــشــعــالن وبـــوابـــة الــصــالــحــيــة وأبــــو رمــانــة 
ــيــــض واملــــهــــاجــــريــــن، وانـــتـــهـــاء  والـــجـــســـر األبــ
ــــواًل إلـــى بـــاب تــومــا،  بــاألحــيــاء الــقــديــمــة وصـ
يـــرى الـــوجـــوم والــتــرقــب الـــحـــذر عــلــى وجـــوه 
 
ً
حالة »هناك  أن  الكاتب  ويعتبر  السوريني«. 
مـــن الـــخـــوف لــــدى الـــســـوريـــني مـــن تــبــعــات ما 
يـــجـــري عــلــى حـــاضـــرهـــم ومــســتــقــبــلــهــم، فهم 
الــذي يحكمهم  النظام  الخالص من  يريدون 
الثمن  أن  يــدركــون  لكنهم  والـــنـــار،  بــالــحــديــد 
أمنية  سيكون قاسيا جدًا، فتفكيك منظومة 
كالتي تسند النظام ربما ليس باألمر الهنّي، 

 تردد دولي واضح«.
ّ

في ظل
وقـــد فــاقــم الــتــراشــق اإلعـــالمـــي مــا بــني رامــي 
مـــخـــلـــوف والــــنــــظــــام، مــــأســــاة الـــســـوريـــني فــي 
الــــداخــــل، إذ ارتـــفـــع ســعــر الــــــدوالر األمــيــركــي 
ــلـــيـــرة بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، وهـــو  مـــقـــابـــل الـ
مـــا يــنــعــكــس عــلــى الـــفـــور عــلــى أســـعـــار املـــواد 
ــنـــظـــام - وربـــمـــا   عـــجـــز الـ

ّ
ــل ــ الـــغـــذائـــيـــة، فــــي ظـ

ــبــــط األســـــــــــــواق. وتـــلـــفـــت  تــــعــــمــــده - عـــــــدم ضــ
أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مــصــادر محلية 
إلــى سقوف غير  الخضروات وصلت  أسعار 
 
ً
ــة، مــشــيــرة مــثــال مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ ســـوريـ
إلــى وصــول سعر »الخّسة الــواحــدة إلــى 300 
إلى  البندورة  كيلوغرم  ليرة سورية، وسعر 
ألف ليرة«. وتوضح أن مأساة السوريني في 

حالة االستبداد إلى حالة التحالفات القائمة 
ــبــــروك فــي  عـــلـــى املـــصـــالـــح ال الـــقـــيـــم. وأكــــــد مــ
حديث إذاعـــي أن »الــحــل فــي مواجهة العنف 
السياسي يكمن في املجال التشريعي، إضافة 
غــرار  على  املؤسساتي  البناء  استكمال  إلــى 
املحكمة الدستورية وأخلقة العمل السياسي 

الداخل ال تقتصر على أسعار املواد الغذائية 
التيار  انقطاع  إلى  كذلك  الضرورية، مشيرة 
الصحية  املــراكــز  الــدائــم، ووضـــع  الكهربائي 
ــزري. وفي إشــارة لوضع 

ُ
واملشافي العامة امل

األســـواق، تؤكد املــصــادر على »حالة الركود 
السائدة في دمشق«، الفتة إلى أن »املواطنني 
ــات الــــضــــروريــــة فــقــط،  ــزمـ ــلـ ــتـ يــــشــــتــــرون املـــسـ
للغاية،  كاملأكل واملــشــرب، وفــي نطاق ضيق 
وربما نصل إلى مرحلة يمتنع فيها التجار 
عن البيع والشراء بسبب تقلبات سعر صرف 
الدوالر على ضوء الصراع املحتدم بني أركان 

السلطة«.
ــنـــظـــام يــخــشــى مــــن انـــفـــجـــاٍر  الـ ــدو أن  ــبـ وال يـ
شعبي عــارم على خلفية األزمــة االقتصادية 
الــتــي تطحن الــســوريــني فــي مــنــاطــق نــفــوذه، 
ــزال قــبــضــتــه األمــنــيــة والــعــســكــريــة  حــيــث ال تــ
 فــيــهــا. وتــشــيــر مــصــادر محلية في 

ً
حـــاضـــرة

دمــشــق، تــواصــلــت معها »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن االستياء واالحتقان الشعبي لن يصال 
إلى مرحلة حراك ثوري جديد »ألن السوريني 
يــعــرفــون جــيــدًا أن الــنــظــام مــســتــعــد للبطش 
بــهــم، كما فعل فــي كــل املناطق الــتــي خرجت 
ضــــده«. وتــــرى املـــصـــادر أن »األحـــيـــاء واملـــدن 
املدمرة في دمشق ومحيطها رسالة واضحة 
لــكــل مــن يفكر بتجسيد اســتــيــائــه فــي حــراك 
ثــــــوري«. ويـــشـــرح أحــــد املـــصـــادر أن »مــديــنــة 
داريا قرب دمشق، وأحياء دمشق الجنوبية، 
وحي جوبر والقابون، وبرزة وغوطة دمشق 
الــشــرقــيــة، وهـــي كلها مــدمــرة بشكل كــلــي أو 
جــزئــي، ربــمــا تمنع الــســوريــني فــي العاصمة 
دمشق من التفكير - مجرد التفكير - بالتعبير 
بــه«. وجزمت املصادر  العلني عما يشعرون 
أن »شعبية بشار األسد باتت بالحضيض«، 
مضيفة أنه »لم يعد لديه مؤيدون في الشارع 
السوري. لقد دمرت سورية خالل 20 عاما من 
 
ً
حكمه، وتشرد أكثر من نصف أهلها، فضال
ــا بني  عـــن ســـقـــوط مــلــيــون قــتــيــل، ومــثــلــهــم مـ
معتقل ومغّيب ومعاق، والبالد باتت مناطق 
أن  املــصــادر  وتعتبر  وإقليمي«.  دولــي  نفوذ 
معظم السوريني في الداخل »باتوا يبحثون 
وجــود  دون  مــن  لقضيتهم   حقيقي 

ّ
حـــل عــن 

لبشار األسد وأركان حكمه«.
مــن جــهــتــهــا، تــراقــب املــعــارضــة الــســوريــة في 
الــــخــــارج األوضـــــــاع فـــي مــنــاطــق الـــنـــظـــام عن 
كــثــب. وبينما يــذهــب بــعــض أطــرافــهــا بعيدًا 
فــي الــتــعــويــل عــلــى خـــالف األســـد - مخلوف، 
ــأن روســـيـــا تــســتــعــد للتخلي عن  والــتــوهــم بـ
ــــح لــعــدم  رئـــيـــس الـــنـــظـــام، فـــي انــعــكــاس واضـ
السياسة بشكل صحيح  قــراءة  قدرتها على 
وعــقــالنــي، فـــإن فــئــة أخــــرى مـــن املــعــارضــة ال 
ــا فــــي املــــدى  تـــتـــوقـــع انـــفـــجـــارًا شــعــبــيــا عــــارمــ

املنظور.
ــــو هـــيـــئـــة  ــــضـ ــــول عـ ــقــ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا اإلطـــــــــــــــار، يــ
املـــفـــاوضـــات الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ يــحــيــى الـــعـــريـــضـــي، فــــي حـ
السوريني تيقنوا بعد ما   

ّ
»كــل إن  الــجــديــد«، 

جرى بني رامي مخلوف والنظام، أن هناك آلة 
إجــرامــيــة مستعدة لطحن كــل شــيء مــن أجل 
إلى  العريضي  ويشير  السلطة«.  فــي  البقاء 
تــأكــل بعضها  بـــدأت  الحاكمة  »الــعــصــابــة  أن 
بــعــضــا، ومـــن ثـــم فــهــي ال تــكــتــرث لــلــســوريــني 
ومآسيهم، ومستعدة للفتك في حال ملست أن 
ثــوري  إلــى حـــراٍك  أن يتحول  االستياء يمكن 
الخوف »ال  بــأن  اعتقاده  معلن«. ويعرب عن 
يزال هو الطاغي من عصابة إجرامية سقطت 
أخالقيا قبل سقوطها السياسي والعسكري«، 
داعــيــا ألن »يــــدرك الــســوريــون عــلــى أّي ضفة 
العريضي أن مهمة  كــانــوا«. ويــرى  سياسية 
عاتق  على  تقع  واستعادتها  ســوريــة  إنــقــاذ 
كــل الــســوريــني، ولــيــس على عــاتــق املعارضة 
فحسب، الفتا إلى »ضرورة أال تؤخذ الطائفة 
العلويني  فخوف  عصابة،  بجريرة  العلوية 
مـــن الــعــصــابــة الــحــاكــمــة مـــبـــاشـــر«. ويــنــاشــد 
الــعــريــضــي املــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــدخــل بشكل 
جـــاد وصــــارم مــن أجـــل إنــقــاذ الــســوريــني من 
املآسي التي يعيشونها في الداخل، مضيفا 
الــشــرعــيــة  قـــــــرارات  لــتــطــبــيــق  األوان  »آن  أنــــه 

الدولية، لوضع حدٍّ ملا يجري في سورية«.

لــيــقــوم عــلــى الــقــيــم واملــــبــــادئ«. وتـــحـــدث عن 
ــاب شــخــصــيــات ســيــاســيــة تــلــعــب دور  ــيــ »غــ
تلطيف األجواء السياسية في تونس، سواء 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد أو رئــيــس 
رئيس  باستثناء  الغنوشي،  راشـــد  الــبــرملــان 
الذي يحاول ذلك،  الفخفاخ  إلياس  الحكومة 
وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 

لعب هذا الدور نوعا ما«.
ــبـــروك بـــهـــذا الــتــصــريــح إلــــى حلقة  ــار مـ ــ وأشــ
مــهــمــة فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة لم 
تــســمــح االنــتــخــابــات ومـــا تــالهــا مـــن أحـــداث 
السياسية  التحالفات  إليها، وهي  باالنتباه 
ــراغ الــــــذي خــلــفــه ســقــوط  ــ ــفـ ــ املـــوضـــوعـــيـــة والـ
ــــن بــعــدهــا  ــاة الـــســـبـــســـي، ومـ ــ الـــتـــوافـــق ثــــم وفــ
رين، من 

ّ
انحالل »نداء تونس« واختفاء املنظ

السياسي  للتوافق  اإلسالمية،  املدرسة  غير 
ــك الــتــوافــق  ـــب ذلــ

ّ
ــد جـــن والـــفـــكـــري املــمــكــن. وقــ

تــونــس مــنــذ 2013 ويــــالت االنــقــســام وحــقــق 
نــوعــا مــن االســتــقــرار الــداخــلــي والــتــقــارب في 
بالنسبة  النظر  ووجــهــات  الدولية  العالقات 
الــجــزائــر وليبيا  ملــلــفــات حــســاســة مــن بينها 
وتعاني  وغيرها.  وقتها  الخليجية  واألزمــة 
الــســاحــة الــتــونــســيــة الـــيـــوم مـــن هــــذا الـــفـــراغ، 
»الــنــهــضــة« شريكا حقيقيا  ولــم تجد حــركــة 
تتقاسم معه الحكم على أســس واضــحــة، او 
لعلها فشلت في ذلك بسبب أخطاء متتالية 
في تقدير املوقف وتحديد بوصلة الشراكات 
املمكنة والقابلة لالستمرار في محيط صعب 

ومتوتر للغاية.
وكــــان املــســتــشــار الــســابــق لــلــغــنــوشــي، وزيـــر 
التنمية املحلية الحالي، لطفي زيتون، وهو 
مــن أشــد املــدافــعــني عــن فكرة الــتــوافــق، اعتبر 
فــــي نــــص نــــشــــره مـــنـــذ ســـنـــتـــني، خـــــالل أزمــــة 
من  واملتوترة  املتسرعة  »النخب  أن  مماثلة، 
الوضع  إلى هذا  التي دفعت  املعسكرين هي 
الــذي أنتج وضعا حكوميا غير مسبوق في 
والحزبية  الشعبية  قاعدته  وضعف  ضعفه 

 برملانيا«.
ً
وشلال

ومع تكرار األزمات بالتوتر القائم ولأسباب 
نــفــســهــا تــقــريــبــا، نـــّبـــه عـــدنـــان مــنــصــر، مــديــر 
ديــــوان الــرئــيــس الــســابــق مــنــصــف املـــرزوقـــي، 
الــذي تــرك العمل الحزبي وتفرغ للبحث في 
مما  العربي،  املغرب  حــول  للدراسات  مركزه 
ــدًا في  ــؤكـ »اإلســــفــــاف املــــتــــبــــادل«، مـ وصـــفـــه بـــــ
»املسؤولية  أن  الرسمية،  نص على صفحته 
رفع  بالضبط،  هنا  هي  لأحزاب  السياسية 
درجة العدوانية وإثارة األنصار املتعصبني، 
فإذا وقعت كارثة ال قدر الله، فإن املسؤولية 
التحّكم  يمكن  ال  مباشرة، حيث  تكون  عنها 
ــــدًا فـــي تـــطـــّور مــنــســوب الـــكـــراهـــيـــة، إلــــى أن  أبـ
بكل  تعصف  جريمة  فيرتكب  أحــدهــم  يــأتــي 
شـــــــيء«. وذّكـــــــر بــــظــــروف اغـــتـــيـــال الــزعــيــمــني 
اليساريني، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
ــه الــشــبــه.  ــ وهــــي »ظـــــروف تــحــمــل بــعــض أوجـ
اليوم لالعتراف من دون مواربة  الوقت  جاء 
للترويكا  السياسية واألخالقية  باملسؤولية 
النفسية  الــظــروف  بتوفير  فيها(  كنت  )وقــد 

والسياسية لالغتيالني«.
ــر مــــن مـــنـــصـــر صــــــداه،  ــذيـ ــتـــحـ ويــــجــــد هــــــذا الـ
»الــحــزب  ــــني الـــعـــام لـــ وأشـــــار إلـــيـــه أيـــضـــا األمـ
الــجــمــهــوري«، عــصــام الــشــابــي، الــــذي اعتبر 
أن رئيسة الــحــزب »الــدســتــوري الــحــر« عبير 
موسي ليست مظلومة وأن ثقافتها معادية 
لــلــديــمــقــراطــيــة، فــهــي فـــي نـــظـــام ديــمــقــراطــي 
ــــر لــهــا كــل حــقــوقــهــا واإلمــكــانــيــات لــلــدفــاع 

ّ
وف

ــار الــشــابــي خـــالل مــداخــلــة  ــ عـــن الــنــفــس. وأشـ
تــلــفــزيــونــيــة الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى وجــــــود »قــــوى 
إقــلــيــمــيــة وغـــرفـــة عــمــلــيــات تــعــمــل لــلــوصــول 
إلــى تــرذيــل العمل الــديــمــقــراطــي وإفــشــال كل 

مسارات الثورات العربية«.

)Getty/ظلّت العقول المدبرة للجريمة حّرة )كريس ماكغراث

يتمسك التونسيون بصندوق االقتراع لمحاسبة مسؤوليهم )فتحي بلعيد/فرانس برس(

حالة ركود تسيطر على أسواق دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

تتوجس دمشق من 
انعكاسات الصراع 
بين رامي مخلوف 

ورئيس النظام بشار 
األسد على االقتصاد 

السوري المهترئ. 
وفيما تسود خشية 

من األسوأ، يستبعد 
متابعون أن يؤدي 

الغليان الشعبي إلى 
حراك ثوري جديد، 

في ظّل تجربة 
بطش النظام وآلته 

اإلجرامية

ِقبل  من  التونسية،  الديمقراطية  التجربة  ضرب  محاوالت  اليوم  تتكرر 
األزمة  استغالل  يحاول  الذي  المصري،  السعودي  اإلماراتي  المحور 

السياسية في البالد، في مشروعه هذا الذي بات مكشوفًا
إضاءةتقرير

أهالي دمشق يدفعون 
الثمن بال قدرة على التحرك

محاوالت متكررة بأدوات 
وأهداف مكشوفة

تقريررصد

حرب سياسية
قال كاتب سوري مقيم 
في الداخل، طلب عدم 
ذكر اسمه، في حديث 
مع »العربي الجديد«، 

إن الحرب المفتوحة بين 
رامي مخلوف وآل األسد 

»ظاهرها اقتصادي 
وباطنها سياسي بحت«، 
مضيفًا: »هناك صراع 
خفي بين جهات عدة 

داخل النظام، غايته 
تحقيق توازنات جديدة 

في النظام المفلس«.

العريضي: الخوف 
من العصابة الحاكمة ال 

يزال هو الطاغي

الشابي: قوى إقليمية 
تعمل إلفشال مسارات 

الثورات العربية

ارتفاع كبير بأسعار 
المواد الغذائية مع 
انخفاض قيمة الليرة

خديجة جنكيز: جريمة 
قتل خاشقجي المشينة 

لن تسقط بالتقادم

اتخذ عبد المهدي 
قراراته دون الرجوع 

إلى الوزارات

تحاول جهات خارجية 
استغالل األزمة السياسية 

لتوتير األوضاع

ال يتوقع أن يؤدي 
عفو عائلة الصحافي 

السعودي جمال 
خاشقجي عن قتلته، 

إلى طي ملف الجريمة 
التي خطط لها ونفذها 

فريق ولي العهد 
محمد بن سلمان

يواجه رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى 

الكاظمي تركة ثقيلة، 
أهمها قرارات أطلقها 

سلفه عادل عبد 
المهدي لتهدئة

الشارع، لكن يصعب 
تنفيذها

Saturday 23 May 2020 Saturday 23 May 2020
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67
سياسة

  شرق
      غرب

الم تدعم قانون 
األمن القومي 

في هونغ كونغ

أكــــــدت رئـــيـــســـة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــاري الم )الـــصـــورة(،  لــهــونــغ كــونــغ كــ
ــا مـــســـتـــعـــدة  ــ ــهــ ــ أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أنــ
»لــتــعــاون كـــامـــل« مـــع بــكــني لتطبيق 
الـــقـــانـــون حــــول األمــــن الــقــومــي الـــذي 
تطبيقه  الصينية  الــســلــطــات  تــنــوي 
في املنطقة. وقّدم النظام الحاكم في 
بــكــني إلــــى الـــبـــرملـــان مـــشـــروع قــانــون 
يهدف إلى منع »الخيانة واالنفصال 
والتمرد والتخريب« في هونغ كونغ، 
الــتــي نظمتها  الــتــظــاهــرات  ردًا عــلــى 
املعارضة الــعــام املــاضــي. وأكـــدت الم 
ــتـــراح الــقــانــون »لـــن يــؤثــر على  أن اقـ
ــة«.  ــروعــ ــشــ الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات املــ
ــذر وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، حـ
ــن أن  ــ ــيـــو مـ ــبـ األمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـ
الـــقـــانـــون ســيــمــثــل »ضـــربـــة قــاضــيــة« 

للحكم شبه الذاتي في هونغ كونغ.
)فرانس برس(

رابع قائد للبحرية 
األميركية خالل 6 أشهر

لــلــمــرة الـــرابـــعـــة خــــالل أقــــل مـــن ستة 
ــر، ُعــــــــنّي قــــائــــد جــــديــــد لـــســـالح  ــ ــهـ ــ أشـ
ــــي هـــــو كــيــنــيــث  ــركـ ــ ــيـ ــ ــبــــحــــريــــة األمـ الــ
ــد بـــقـــوة لــلــرئــيــس  ــؤيــ ــثـــويـــت، املــ ــريـ بـ
دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب. ووافــــــــــق مــجــلــس 
ــــي تــصــويــت  ـــي فـ ـــركـ ــيـ الــــشــــيــــوخ األمــ
بريثويت،  تعيني  على  األيــدي  برفع 
السفير الحالي للواليات املتحدة في 
أوسلو. وخــالل جلسة استماع أمام 
لــجــنــة الـــقـــوات املــســلــحــة فـــي مجلس 
الحالي،  أيــار  مايو/  مطلع  الشيوخ 
شدد بريثويت على عالقاته الجيدة 

مع البيت األبيض.
)فرانس برس(

ظهور محدود لكيم 
في مايو وإبريل

أن ظــهــور زعيم  إلـــى  أشـــار محللون 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون على 
املـــأ كـــان أقـــل بـــوضـــوح مـــن املــعــتــاد 
خـــالل شــهــري مــايــو/ أيـــار وإبــريــل/ 
ــــرت ثـــالثـــة أســابــيــع  ــــد مـ نـــيـــســـان، وقـ
مــن دون أن تتحدث وســائــل اإلعــالم 
الــرســمــيــة عــن حــضــوره أي مناسبة 
عــامــة. وظــهــر كــيــم عــلــنــا أربــــع مــرات 
فــحــســب فـــي إبـــريـــل ومـــايـــو مــقــارنــة 
مع 27 مــرة خــالل الفترة نفسها من 
الــعــام املـــاضـــي. ويــعــتــقــد مــســؤولــون 
مــن كــوريــا الجنوبية أن ظــهــور كيم 
ــد يـــكـــون بسبب  الــعــلــنــي املــــحــــدود قـ

املخاوف من كورونا. 
)رويترز(

فنزويال تجري تجربة 
صاروخية

نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
مــادورو )الــصــورة(، أن بــالده أجرت، 
الخميس، تجربة صواريخ بانتظار 
وصول ناقالت النفط اإليرانية التي 
يــفــتــرض أن تــســلــم مـــحـــروقـــات إلــى 
ــادورو، فــي لــقــاء مع  ــ دولـــتـــه. وقــــال مــ
»شهدنا  العليا:  العسكرية  الــقــيــادة 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة عـــلـــى جـــزيـــرة 
ال أورشــــيــــال مــــع تـــجـــربـــة صـــواريـــخ 
بـــدقـــة قـــصـــوى لـــلـــدفـــاع عـــن مــيــاهــنــا 
وســواحــلــنــا«. ودان املــعــارض خــوان 
أنها  معتبرًا  العملية،  هــذه  غــوايــدو 

»تدريب دعائي«.
)فرانس برس(

ترامب يتحدث عن 
تجمعات انتخابية بأماكن 

مفتوحة
ــيــــركــــي دونــــالــــد  أعــــلــــن الـــرئـــيـــس األمــ
ــه قــــد يضطر  ــ ــب، الــخــمــيــس، أنـ ــرامــ تــ
في  انتخابية  تجمعات  تنظيم  إلــى 
أماكن مفتوحة إلى أن ينحسر وباء 
»علينا  للصحافيني:  وقــال  كــورونــا، 
أن نعود إلى التجمعات االنتخابية... 
 وليس 

ً
أعتقد أن ذلك سيكون عاجال

ــــي حــمــلــة  ــــؤول فـ ــــسـ «. وقــــــــال مـ
ً
آجــــــــــال

تهدف الستئناف  الحملة  إن  ترامب 
في منتصف  االنتخابية  التجمعات 

يونيو/ حزيران على أقرب تقدير.
)رويترز(

ستقتصر المفاوضات 
على كميات المياه التي 

ستمررها إثيوبيا

يصر قادة »الوفاق« 
على رفض أي هدنة 

ومواصلة المعركة

موقف بكين تحديدًا 
كان أكثر تفاعًال مع 

مطالب القاهرة

مزيد من االنسحابات 
لمليشيات حفتر 

من محيط العاصمة

مفاوضات 
سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــقـــدر مـــصـــر والـــــســـــودان املـــراحـــل 
ــن الــــتــــفــــاوض قـــبـــل أن  املــتــبــقــيــة مــ
يــتــحــقــق اتـــفـــاق كــامــل عــلــى جميع 
قواعد امللء والتشغيل لسد النهضة اإلثيوبي 
بــنــحــو 10 فــي املـــائـــة، قــيــاســا بــمــا تــم إنــجــازه 
مــن قــبــل، خـــالل املــفــاوضــات الــتــي امــتــدت في 
الــعــاصــمــة األمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن عــلــى مـــدار 
أديس  تقاطعها  أن  قبل  تقريبا،  أشهر  أربعة 
أبــابــا فــي مرحلتها األخــيــرة نــهــايــة فــبــرايــر/
ــع الــــقــــاهــــرة مــنــفــردة  ــوقــ شـــبـــاط املــــاضــــي، وتــ
عــلــى الــصــيــاغــة الــتــي أعــدتــهــا وزارة الــخــزانــة 
البنك  األميركية لالتفاق، بمساعدة فنية من 

الدولي.
غــيــر أن صــيــغــة قــــرار اســتــئــنــاف املــفــاوضــات 
الــثــالث، بوساطة  الــدول  التي توافقت عليها 
سودانية، أمس األول، تكاد تفرغ هذا االقتراب 
من معناه، حيث تم تكليف وزراء الري واملياه 
الــثــالثــة بــاالجــتــمــاع مـــجـــددًا، وهــــذه املــــرة عن 
املــفــاوضــات.  بــعــد، لبحث خــطــوات استئناف 
ويسمح هــذا األمــر بسهولة باستهالك مزيد 
من الوقت، وإهداء فرصة جديدة لإلثيوبيني 
لالقتراب رويــدًا من موعد امللء األول للخزان 
الـــذي حــــددوه فــي يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، وهــم 
العالم، في مفاوضات فنية  أمــام  منخرطون، 
جـــديـــدة أو مــســتــأنــفــة، مـــا يــخــفــف الــضــغــوط 
الــتــي يتعرضون لها منذ  الــدولــيــة  واملــطــالــب 
أســابــيــع، لحل األزمـــة بــالــطــرق الــوديــة، وذلــك 
األمــن  إلــى مجلس  ــال مصر خطابا  إرسـ منذ 
أملحت فيه إلى ما يمكن أن يترتب على انسداد 

املسار التفاوضي من توتر في املنطقة.
»العربي  مصادر دبلوماسية مصرية قالت، لـ
في  السودانية  الوساطة  نجاح  إن  الجديد«، 
إعــــــادة إثــيــوبــيــا لــلــتــفــاوض ال يــعــتــبــر، بحد 
ذاته، إنجازًا »بل هو تقدم يمكن البناء عليه، 
ألن هــدفــه األســـاســـي هـــو الـــعـــودة لــلــتــفــاوض 
وليس الوصول املباشر لحلول فنية عاجلة«. 
وأوضحت أن مصر كانت ترغب في أن تكون 
العودة مشروطة باستئناف الخطوة األخيرة 
نفس  من  البدء  أي  السياسي،  املستوى  على 
الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي تـــوقـــفـــت عـــنـــدهـــا مـــفـــاوضـــات 
واشــــنــــطــــن، وهــــــي اســــتــــعــــراض الـــصـــيـــاغـــات 
مباشرة،  للتوقيع  توطئة  لالتفاق  النهائية 

فـــي مــســاريــن مــتــقــابــلــني، إلقـــنـــاع ســكــرتــاريــة 
ــم املــتــحــدة والـــــدول األعـــضـــاء بالجمعية  األمــ
العامة، بموقف كل منهما. وركزت مصر على 
مسألة مخالفة إثيوبيا التفاق املبادئ املوقع 
فــي مــــارس/آذار 2015، بــإصــرارهــا على املــلء 
املــلء  قــواعــد  األول منفردة دون االتــفــاق على 
التنصل من  وأنها تحاول  كاملة،  والتشغيل 
التزاماتها السابقة بطلب إبرام اتفاق منفرد 
املقابل كانت إثيوبيا  املــلء األول. وفــي  حــول 
تركز على أن جميع الطلبات املصرية تهدف 
إلــى تعطيل بــنــاء الــســد، الـــذي وصــلــت نسبة 

استكماله حتى اآلن إلى 73 في املائة.
وحول الخطاب اإلثيوبي، الصادر أمس األول 
واملغاير بعض الشيء في صيغته للخطابني 
الــــــســــــودانــــــي واملـــــــصـــــــري حــــــــول اســـتـــئـــنـــاف 
ــادر إن »الــخــارجــيــة  الـــتـــفـــاوض، قـــالـــت املــــصــ
ــــالف، ولـــن  ــتـ ــ ــهـــذا االخـ ــــي بـ املـــصـــريـــة عـــلـــى وعـ
ــااًل فــــي خــطــابــاتــهــا اإلعـــالمـــيـــة«،  ــ تــلــقــي لــــه بــ
حيث لم تشر أديــس أبابا من قريب أو بعيد 
ــى مـــفـــاوضـــات واشـــنـــطـــن كـــقـــاعـــدة انــطــالق  إلــ
ــلــــة، فـــــي حـــــني تـــحـــدثـــت  ــلــــمــــفــــاوضــــات املــــقــــبــ لــ
الــدولــتــان الــعــربــيــتــان عــن الــبــنــاء عــلــى مــا تم 
إنــجــازه فــي واشــنــطــن. ورجــحــت املــصــادر أن 
يعقد وزراء املياه والــري، بصحبة مساعدين 
لهم، اجتماعني على األقل عن بعد خالل هذا 
الــصــادرة  التعليمات  أن  موضحة  األســبــوع، 
ــة املـــصـــريـــة لـــوزيـــر الـــــري محمد  مـــن الـــرئـــاسـ
عبد العاطي ومدير املخابرات العامة عباس 
كامل تركز على ضرورة التركيز على النقاط 
الــخــالفــيــة مـــبـــاشـــرة، وعـــــدم إعـــطـــاء الــفــرصــة 

لـــكـــن الـــخـــرطـــوم أقـــنـــعـــت الـــقـــاهـــرة بـــضـــرورة 
املــضــي قــدمــا لــهــذه املــرحــلــة الفنية الــجــديــدة، 
الـــتـــي ال تـــبـــدو مــهــيــأة ملـــزيـــد مـــن الــنــقــاشــات 
حــول قــواعــد التشغيل الــتــي تــم االتــفــاق على 
مــعــظــمــهــا بــالــفــعــل، ولــكــنــهــا ســتــقــتــصــر على 
مناقشة كميات املياه التي ستسمح إثيوبيا 

بتمريرها أثناء فترات امللء.
وبــالــتــالــي فــإن تــطــور املــفــاوضــات الفنية هو 
الذي سيحدد شكل الخطوات املقبلة بدخول 
وربما  الخارجية،  ووزراء  املخابرات  مديري 
زعماء الدول الثالث. حيث ذكرت املصادر أنه 
لم يتم االتفاق بعد على الخطوات املقبلة، حتى 
ال تستبق األطراف األحداث ويتكرر ما حدث 
في واشنطن. كما سيحدد تطور املفاوضات 
ــــالف، مـــــدى حــاجــة  ــتــ ــ ــــاق واالخــ ــفـ ــ وحـــجـــم االتـ
الـــدول الــثــالث لــدخــول طــرف رابـــع، ســواء كان 
البنك  أو  األميركيتني،  الخزانة  أو  الخارجية 
الدولي، أو أي طرف آخر. وأضافت املصادر أن 
لتنجح مرحليا  تكن  لم  السودانية  الوساطة 
ــــي  إال بــدعــم غــيــر مــعــلــن مـــن االتـــحـــاد األوروبـ
ــعــــودة ملـــســـار الـــتـــفـــاوض،  والـــصـــني ملــســألــة الــ
مــوضــحــة أن »جــمــيــع الـــعـــواصـــم واملــنــظــمــات 
الخارجية  وزيــر  معها  تواصل  التي  الدولية 
املصري سامح شكري في األسابيع األخيرة، 
خصوصا الدول األعضاء بمجلس األمن، قد 
تواصلوا بصورة أو بأخرى مع أديس أبابا، 
وأوضحت  للمفاوضات«.  بالعودة  وطالبوا 
ــا عــن  ــ ــاهـ ــ ــم عــــــدة أبــــــــدت عــــــدم رضـ ــ ــــواصـ أن عـ
التشدد اإلثيوبي في قضية حساسة وقابلة 
للتفاوض في آن كهذه، بما في ذلك بكني التي 
تشارك نخبة من شركاتها الكبرى في مجال 
السد،  إنشاء  في  الكهرومائية  الطاقة  إنتاج 
 عن وجــود مصالح اقتصادية لها من 

ً
فضال

األنشطة التنموية التي ستنشأ بعد السد.
وذكــرت املصادر أن موقف بكني تحديدًا كان 
 مع املطالب املصرية »من بعض 

ً
أكثر تفاعال

التي كانت قد  العربية واإلقليمية،  العواصم 
انخرطت في جهود وساطة منذ عدة أشهر، 
ــيـــة الــتــي كانت  وكــذلــك مــن الــعــواصــم األوروبـ
والتشغيل  املــلء  التفاقات  بدائل  عــدة  تقترح 
فــي الــغــرف املــغــلــقــة«. واعــتــبــرت أن مــا حققته 
ــــدث فــي  ــم مــــا حـ ــة تـــرجـ ــيـ الـــوســـاطـــة الـــســـودانـ
أروقــة األمــم املتحدة خــالل ثالثة أسابيع من 
مجهودات دبلوماسية بذلتها مصر وإثيوبيا 

لإلثيوبيني للعودة للنقاشات املوسعة حول 
نـــقـــاط تـــم تـــجـــاوزهـــا ســلــفــا، والــــحــــرص على 

اآلجال القصيرة بني االجتماعات.
وشــــــددت املــــصــــادر عــلــى أن مـــوقـــف الــقــاهــرة 
مــا زال ثــابــتــا، عند اقــتــراح ضــمــان تمرير 37 
مليار متر مكعب مــن املــيــاه ملصر فــي أوقــات 
امللء والجفاف، كرقم وسط بني ما تطالب به 
إثيوبيا وهو 32 مليار وما كانت تطالب به 
مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن ُيترك 
الرقم الخاص بأوقات عدم امللء والرخاء آللية 
أن يكون  الــثــالث، نافية  الـــدول  بــني  التنسيق 
هناك مقترح مطروح بتقليل كمية املياه أكثر 
من ذلك في الوقت الحالي. ويزعم اإلثيوبيون 
أن تــمــريــر 37 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فـــي أوقـــات 
الجفاف سيجبرهم على الصرف املباشر من 
بحيرة سد النهضة، ولن ُيمكنهم من الحفاظ 
بذلك  لتضمن  مترًا   595 عند  منسوبها  على 
التوليد املستديم وغير املنقطع من الكهرباء 

ملدة 7 سنوات على األقل.
ومن بني النقاط الخالفية بني مصر من جهة 
والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، رؤيتهما 
بضرورة إبقاء منسوب املياه في بحيرة سد 
النهضة أعلى من 595 مترًا فوق سطح البحر، 
لتستمر قــدرتــه عــلــى إنــتــاج الــكــهــربــاء. وتــرى 
القاهرة أن هــذا األمــر غير عــادل إذا انخفض 
مقياس املياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 
مترًا، وكانت واشنطن ترى معقولية ووجاهة 
الطلب املصري في هذا الصدد، بينما الطرفان 
ــران ال يــرغــبــان فــي الــربــط بــني مــؤشــرات  ــ اآلخـ
ــقـــيـــاس فــــي ســــد الــنــهــضــة والــــســــد الـــعـــالـــي.  الـ

وخالل املفاوضات ستتمسك القاهرة بمحدد 
له أولوية عاجلة، هو رفض امللء األول السريع 
للسد، تفاديا لتقليص حصة مصر من املياه 
تاريخها، وهو  ربما في  لها،  ألدنــى مستوى 
العملية  ما يجعل مصر تتمسك بإجراء هذه 
خــالل فترة أطــول وبحسب اخــتــالف مستوى 
فيضان النيل من عام لعام، األمر الذي ترفضه 
ــــس أبــــابــــا تـــمـــامـــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــتـــفـــاوض،  أديــ
سيؤثر  العملية  هــذه  أمــد  إطــالــة  أن  باعتبار 
 
ً
، فضال

ً
املشروع كامال بالسلب على مستقبل 

املبرمة  بالتعاقدات  إخــالل  من  عما سيسببه 
مع الشركاء األجانب.

وســيــحــرم املــــلء الــســريــع مــصــر مـــن فــوائــض 
الــحــصــص أو بـــواقـــي الــفــيــضــان بــشــكــل شبه 
كامل خالل عامني، والتي على أهميتها، فإن 
 من إثيوبيا والسودان تبالغان في تقدير 

ً
كال

منها  تستفيد  أن مصر  تعتبران  إذ  كميتها، 
بشكل كبير، وكانتا تقوالن خالل املفاوضات 
مــن 80 مليار  أكــثــر  مــصــر يصلها حــالــيــا  إن 
املنصوص  الحصة  مــن  أكثر  أي  مكعب،  متر 
بواقع  الــســودان  مع   1959 اتفاقية  في  عليها 

30 مليارًا. 
الحالي خطابا  الشهر  وأرســلــت مصر مطلع 
ملــجــلــس األمــــن بــلــهــجــة ال تــخــلــو مـــن الـــرجـــاء، 
التــخــاذ مــا يــلــزم الستئناف مــفــاوضــات ملء 
ــــف الــخــطــر  وتـــشـــغـــيـــل الــــســــد. وتـــضـــمـــن وصــ
املنطقة جراء  الــذي قد تشهده  االستراتيجي 
محتمل«،  »تطور  بأنه  اإلثيوبية  املمارسات 
يصاحبه،  أن  يستحيل  الــــذي  الــتــحــرك  وهـــو 
عسكري  لــتــحــرك  تحضير  مــراقــبــني،  بحسب 

مــصــري ســيــكــون بــالــتــأكــيــد غــيــر مــرغــوب من 
املنظومة  فــي  بــه  مرحبا  وال  العظمى  الــقــوى 
األمــن كشفت  وفــي خطابها ملجلس  األممية. 
يــتــم  أبــــابــــا عــــرضــــت أن  أديـــــــس  ــاهــــرة أن  ــقــ الــ
االتــفــاق فــقــط بــني الــــدول الــثــالث عــلــى قــواعــد 
ــلء والـــتـــشـــغـــيـــل ألول عــــامــــني فــــقــــط، وهـــو  ــ ــ املـ
مـــا اعــتــرضــت عــلــيــه مــصــر والــــســــودان، ليس 
كاملة،  املــلء  فترة  تنظيم  يتجاهل  ألنــه  فقط 
ويــتــنــاقــض مــع الــقــواعــد الــتــي ســبــق االتــفــاق 
اتفاق  مــع  يتناقض  ألنــه  أيضا  ولكن  عليها، 
املــبــادئ الـــذي يــؤكــد عـــدم املـــلء قــبــل التوصل 

إلى اتفاق شامل.
وقــدمــت إثــيــوبــيــا ردًا عــلــى الــخــطــاب املــصــري 
أن امللء  التشديد على  ملجلس األمــن، تضمن 
األول لـــن يــضــر بـــدولـــتـــي املـــصـــب نـــظـــرًا ألنــه 
يــتــزامــن مــع الــفــيــضــان، وأنـــه ال ينتهك اتفاق 
املبادئ املوقع بني الــدول الثالث في مــارس/

املــــلء  قــــواعــــد  فـــصـــل  يــمــكــن  ــه  ــ وأنــ  2015 آذار 
والتشغيل في السنوات التالية عن فترة امللء 
األول. وتزعم أديس أبابا أن القاهرة ليس لها 
الــحــق فــي أن تــتــدخــل فــي كيفية إدارة الــســد، 
إال بــعــد الــــوصــــول ملــســتــوى الــتــخــزيــن الـــذي 
يــؤثــر فــعــلــيــا عــلــى حــصــتــهــا مـــن املـــيـــاه، علما 
جاهزة  ستكون  السد  توربينات  جميع  بــأن 
اكتمال تخزين كمية 18.4 مليار  للعمل عند 
متر مكعب، ما سيؤدي إلى تناقص منسوب 
العالي  السّد  جنوب  ناصر  بحيرة  في  املياه 
بشكل كبير، خصوصا إذا انخفض منسوب 
الـــفـــيـــضـــان فــــي الـــعـــامـــني املـــقـــبـــلـــني، لــيــقــل عــن 

مستوى 170 مترًا.

»إهدار الوقت« سالح إثيوبيا 
بوجه المطالب المصرية

تطالب مصر بـ37 مليار متر مكعب من المياه )فرانس برس(

تقدمت قوات الوفاق في محوري صالح الدين والمشروع )عمرو صالح الدين/األناضول(

إلى  العودة  موضوع  في  السودانية  للوساطة  المتاح  من  يكن  لم 
المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة النجاح لوال 
الضغوط الدولية، وخصوصًا الصين، على أديس أبابا، التي ستستفيد من 
هذا األمر، عبر الحصول على مزيد من الوقت لمواصلة ملء بحيرة السد

الحدث

ــد املــتــحــدث بــاســم قـــوة تأمني  حــفــتــر. وأكــ
»الوفاق«، مهند  طوق العاصمة، التابعة لـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، اســتــعــداد  مــعــمــر، لــــ
املدينة  باتجاه  للتقدم  الغضب«  »بــركــان 
»تطهيرها من مسلحي مليشيات حفتر،  لـ
خــصــوصــا أفــــــراد الــكــتــيــبــة 166 الــفــاريــن 
مـــن األصـــابـــعـــة«، مـــؤكـــدًا انــســحــاب أعـــداد 
مــــن مــقــاتــلــي حــفــتــر مــــن مــــحــــاور جــنــوب 
طـــرابـــلـــس، مـــن بــيــنــهــم مـــرتـــزقـــة »فــاغــنــر« 

الروس، باتجاه ترهونة.
ــاء، ألـــقـــت مــقــاتــالت تــابــعــة  ــنــ فـــي هــــذه األثــ
ــشــــورات لــســكــان  ــنــ »الـــــوفـــــاق« أمـــــــس، مــ لــــــ
تـــرهـــونـــة، نــاشــدتــهــم فــيــهــا االبـــتـــعـــاد عن 
ــفـــتـــر. ولــــفــــت بــيــان  مــــواقــــع مـــلـــيـــشـــيـــات حـ
»بـــركـــان الــغــضــب«،  ــي لــــ لــلــمــركــز اإلعــــالمــ
ــــدف لـــقـــواتـــنـــا بـــرًا  ــل مــســلــح هـ ــ ــــى أن »كـ إلـ
وجـــوًا. مــن ألــقــى ســالحــه، فهو فــي أمـــان«. 
وشددت قوات الحكومة على أن »املعركة 
مزيدًا  تريد  »ال  وأنها  حسمت عسكريا«، 
مــن الـــدمـــاء«. وبــالــتــزامــن، ال تـــزال منطقة 
»بــركــان  الــتــي سيطرت عليها  األصــابــعــة 
الغضب«، أول من أمس، تخضع لعمليات 
تمشيط واسعة، تزامنا مع تحذير وزارة 
الداخلية أهالي املنطقة من »خطر وجود 
ألــغــام زرعــتــهــا املــلــيــشــيــات«. وفــيــمــا أعلن 
املــتــحــدث بــاســم مــلــيــشــيــات حــفــتــر، أحمد 
املسماري، ليل الخميس، عن تمكن الفرق 
الــفــنــيــة الــتــابــعــة لــحــفــتــر مـــن إعـــــادة أربـــع 
مــقــاتــالت جـــويـــة لــلــعــمــل، اعــتــبــر الــخــبــيــر 
األمــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، مـــحـــيـــي الــــديــــن زكـــــري، 
ــو »إعــــــــالن إفــــالس  أن هـــــذا الـــتـــصـــريـــح هــ
الــجــويــة«،  الــنــاحــيــة  مــن  حفتر  مليشيات 
كما »قــد يؤشر إلــى تراجع كبير في دعم 
حلفائه عسكريا، خصوصا بعدما فشلت 
منظومات البانتسير الروسية في توفير 

الحماية ملليشياته«.
في غضون ذلــك، يواصل قــادة »الــوفــاق«، 
الــتــأكــيــد عــلــى إصــــرارهــــم عــلــى مــواصــلــة 
الــقــتــال ورفـــض دعـــوات وقــفــه. وقـــال وزيــر 
ــوفـــــاق، فــتــحــي  ــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــ الـــداخـ
بــاشــاغــا، أول مــن أمــس، إن دعـــوات حفتر 
»هــــدنــــة إنــــســــانــــيــــة« تـــهـــدف  وداعــــمــــيــــه لـــــ
إلـــى إخـــفـــاء هــزائــهــم. وأكــــد بــاشــاغــا عبر 
»تويتر«، أن »مقاومة العدوان مستمرة«. 
وزارة  بــــاســــم  الــــرســــمــــي  املــــتــــحــــدث  أمـــــــا 
الــخــارجــيــة »الــــوفــــاق«، مــحــمــد الــقــبــالوي، 
والعسكرية  السياسية  »القيادة  أن  فأكد 
قــد حــســمــت أمــرهــا وقــــررت تــحــريــر كامل 
التراب الليبي من املرتزقة وحفتر«، داعيا 

»االلتحاق بالدولة«. أنصار حفتر لـ

إلى  »الــلــجــوء  كما حـــذرت املتحاربني مــن 
عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو 
القيام بعمليات سطو أو حرق أو اإلضرار 
والــخــاصــة«،  الــعــامــة  باملمتلكات  املتعمد 
داعـــيـــة إلــــى »وقــــف الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 

وتغليب الخيارات السلمية«.
فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة آكــــي 
اإليطالي  الخارجية  وزيــر  أن   اإليطالية، 
ــايـــو، بــحــث أول مـــن أمــس  لــويــجــي دي مـ
نظيره  في محادثة هاتفية مع  الخميس 
األمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو، األوضــــــاع في 
ليبيا، وجددا »اإلعــراب عن قلقهما حيال 
ليبيا، وعن  في  العدائية  األعمال  تكثيف 
الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية ووقف 

التدخالت األجنبية في البالد«.
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت قــــوات »الــــوفــــاق« أمـــس، 
ــا فــــــي مــــــحــــــوري صــــــــالح الــــديــــن  ــهــ ــقــــدمــ تــ
واملشروع، وسيطرتها على مواقع مهمة 
كــانــت فـــي يـــد مــلــيــشــيــات حــفــتــر، جنوبي 
ــر بــيــان لــلــمــركــز اإلعــالمــي  طــرابــلــس. وذكــ
ــعـــة  ــابـ ــتـ ــــب« الـ ــغـــــضـ ــ ــان الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة »بـ
أن قواته »بسطت سيطرتها  »الــوفــاق«،  لـــ
الكاملة على مبنى جوازات صالح الدين، 
ــحـــور صـــالح  ومــعــســكــر الــتــكــبــالــي فــــي مـ
الــديــن، جــنــوبــي الــعــاصــمــة. وكــانــت قــوات 
الوفاق قد أعلنت ليل الخميس -الجمعة، 
الــســيــطــرة عــلــى املــدخــل الــجــنــوبــي ملدينة 
طرابلس(  جنوبي  كيلومترًا   180( مـــزدة 
جــنــوب الــعــاصــمــة، والــتــوجــه نــحــو بسط 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــيـــهـــا، وذلــــــك بــعــد 
ســيــطــرتــهــا فــي وقـــت ســابــق عــلــى »بــوابــة 
والتي  تــرهــونــة،  مناطق  أولــى  الشقيقة«، 
ــة 15  ــافـ ــا مـــسـ يــفــصــلــهــا عــــن مـــــــزدة أيــــضــ

كيلومترًا.
وكان املجلس املحلي ملزدة، أكد في بيان، 
أن املدينة لن تكون ممرًا إلمداد مليشيات 

طرابلس ـ العربي الجديد

تــســاقــطــت، أمـــس الــجــمــعــة، خــطــوط دفــاع 
خليفة  املتقاعد  الــلــواء  ملليشيات  جــديــدة 
حــفــتــر، جــنــوبــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، في 
تـــســـارع لــلــوضــع املـــيـــدانـــي غـــربـــي لــيــبــيــا، 
ــة الــــوفــــاق  ــكـــومـ ـــأن حـ ــ ــط مـــــؤشـــــرات بـ ــ وســ
ضغطت  قــد  دولــيــا،  بها  املعترف  الليبية 
البّرية  املعركة  الــزنــاد، مطلقة  فعليا على 
إلســقــاط تــرهــونــة، آخـــر مــعــاقــل حفتر في 
املــنــطــقــة، وذلـــــك إثــــر تـــقـــدم قـــواتـــهـــا أمــس 
عــلــى مـــحـــوري صــــالح الـــديـــن واملـــشـــروع. 
الدولية  الــدعــوات  أمــس  تــواصــلــت  وفيما 
إلـــى وقـــف الــقــتــال، وآخــرهــا دعـــوة أممية، 
وســـط إصـــــرار »الــــوفــــاق« عــلــى اســتــكــمــال 
وكذلك  ليبية،  مــواقــع  ت 

ّ
سجل معركتها، 

أمس،  االجتماعي،  التواصل  عبر وسائل 
محيط  مــن  حفتر  ملليشيات  انــســحــابــات 
ــاع«  ــدفـ »الـ ـــ طـــرابـــلـــس، بـــاتـــجـــاه تـــرهـــونـــة لـ
عـــنـــاصـــر  أن  ـــا. والـــــجـــــديـــــر ذكـــــــــــره،  ـــهـ ــنـ عــ
مــلــيــشــيــات حــفــتــر فــــي املـــنـــطـــقـــة، يــتــحــدر 
يتحالف  التي  ترهونة،  من  منهم  الكثير 
حفتر مع مليشيات الكاني فيها. وتتميز 
يعقد  ما  عالية،  سكانية  بكثافة  ترهونة 
املشهد املــيــدانــي، إذا لــم يتم االتــفــاق على 
والتراجع،  االستسالم  عبر  املعركة  حسم 
وهو ما ظهر أخيرًا في أدبيات »الوفاق« 
»حضن الدولة«  عبر الدعوة إلى العودة لـ
ــار املــطــالــبــات  ــ و»حـــقـــن الــــدمــــاء«. وفــــي إطـ
الدولية املتكررة بوقف التصعيد، أعربت 
أمـــس، عن  إلــى ليبيا  بعثة األمـــم املتحدة 
املــيــدانــيــة  »الـــتـــطـــورات  إزاء  الــبــالــغ  قلقها 

والحشود العسكرية حول ترهونة«
وذّكــــرت البعثة، فــي بــيــان عبر »تــويــتــر«، 
»واجباتهم وفق قانون  أطــراف الصراع بـ
حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني 
الدولي«، محذرة إياهم من مغبة »ارتكاب 
املدنيني«.  تستهدف  انتقامية  أعــمــال  أي 

»الوفاق« تمهد القتحام ترهونة
حصار مسلحي حفتر في آخر معاقلهم جنوبي طرابلس

تتقدم قوات الوفاق 
القتحام مدينة 
ترهونة جنوبي 

طرابلس، رافضة 
دعوات وقف النار، 

ومحذرة من مناورة 
جديدة لخليفة حفتر

االنسحاب من »األجواء المفتوحة« يغضب حلفاء واشنطنالصين »تنتصر« على كورونا... وأميركا تضغط لتحقيق فوري
أنطونيو  املتحدة  لأمم  العام  األمــني  تمسك 
ــع حــول  ــدافـ غــوتــيــريــس بــدعــوتــه إلســـكـــات املـ
العالم، ملواجهة فيروس كورونا، الذي أعلنت 
بــكــني انــتــصــارهــا عــلــيــه، فــيــمــا كــــان يــواصــل 
حــصــد املــزيــد مــن الــبــشــر حـــول الــعــالــم، حيث 
وصل عدد املصابني إلى أكثر من 5.2 ماليني 
شــخــص، شــفــي مــنــهــم أكــثــر مـــن 2.1 مــلــيــون، 

فيما توفي 336 ألف شخص. 
وقــــال غــوتــيــريــس، فـــي تــقــريــر ملــجــلــس األمـــن 
نشر أمس الجمعة، إن الوباء »أعظم اختبار 
واجهه العالم« منذ إنشاء األمم املتحدة قبل 
لــه بالفعل تأثير  كــان  أنــه  75 سنة، موضحا 
شديد على جهود حماية املدنيني، خصوصا 

في البلدان املتأثرة بالصراعات.
مـــارس/آذار  الدعم لندائه، في 23  أن  واعتبر 
املــاضــي، لوقف إطــالق الــنــار، مــن الحكومات 
املسلحة  والــجــمــاعــات  اإلقليمية  واملنظمات 
أنحاء  فــي جميع  ــراد  املــدنــي واألفــ واملجتمع 
أنــه في  كــان »مشجعا«، لكنه أوضــح  العالم، 
حـــاالت عــديــدة فــإن »الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
تــنــفــيــذ وقــــف إطـــــالق الـــنـــار ال تـــــزال بــحــاجــة 
التي  املــنــاطــق  فــي  للتغلب عــلــيــهــا، ال ســيــمــا 
ــات طـــويـــلـــة األمـــــــــد، وغـــالـــبـــا  ــ ــراعــ ــ تـــشـــهـــد صــ
مـــا تــشــمــل الـــعـــديـــد مـــن الــعــنــاصــر املــســلــحــة 
ــالـــح املـــعـــقـــدة عــلــى املـــســـتـــوى املــحــلــي  واملـــصـ
والوطني والدولي«. وتابع »في الوقت الذي 
يـــواجـــه فــيــه الــعــالــم الــتــحــدي الــهــائــل لــوبــاء 
كوفيد 19، فإن الحاجة إلى إسكات املدافع ال 

يمكن أن تكون أكثر حدة«.
حماية  على  الجديد  غوتيريس  نــداء  ويركز 
املــدنــيــني، مــؤكــدًا أن الــطــريــقــة األكــثــر فعالية 

فــي أحـــدث تــحــرك للرئيس األمــيــركــي دونــالــد 
ترامب لسحب بالده من اتفاقية دولية كبيرة، 
انسحاب بالده  الخميس  أمــس  من  أول  أعلن 
من اتفاقية »األجواء املفتوحة« التي تضم 34 
بلدًا، وتتيح التحقق من التحركات العسكرية 
الــدول املوقعة  وتدابير الحد من التسلح بني 
عــلــيــهــا، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه روســيــا 
إدانـــات  الخطوة  هــذه  واســتــدعــت  بانتهاكها. 
عــدة، وال سيما من قبل الحلفاء األوروبــيــني، 
فــيــمــا ســـــادت مـــخـــاوف أيـــضـــا بـــشـــأن مــســألــة 
تــجــديــد مــعــاهــدة »نــيــو ســـتـــارت« األمــيــركــيــة-

الروسية النووية.
وتسمح معاهدة »األجــواء املفتوحة« لجيش 
من  عــدد محدد  بتنفيذ  فيها  دولــة منضوية 
ــــالت االســـتـــطـــالع غــيــر املــســلــحــة كـــل سنة  رحـ
فوق دولة أخرى مع إبالغها باألمر قبل وقت 
لتعزيز  االتفاقية  وتهدف  الجولة.  من  قصير 
املوقعة.  الـــدول  بــني  املــتــبــادل والــثــقــة  التفاهم 

ــنــــزاعــــات  ــع نــــشــــوب الــ ــنـ لـــحـــمـــايـــتـــهـــم »هــــــي مـ
ــا  ــ ــرارهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــا واســ ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ املــــســــلــــحــــة وتـ
وتكرارها«. وأوضح أنه وفقا لأمم املتحدة، 
فقد قتل أكثر من 20 ألف مدني العام املاضي 
فـــي صـــراعـــات فـــي أفــغــانــســتــان وجــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى والعراق وليبيا ونيجيريا 
والــــصــــومــــال وجــــنــــوب الـــــســـــودان وســــوريــــة 
الرقم  هــذا  أن  إلــى  واليمن، مشيرًا  وأوكرانيا 
هــو بالتأكيد أقــل مــن الــواقــع، ألنــه ال يشمل 
الــضــحــايــا املــدنــيــني فـــي الــكــامــيــرون وتــشــاد 
ــانــــمــــار والـــنـــيـــجـــر  ــيــ ــــي ومــ ــالـ ــ ــكــــونــــغــــو ومـ والــ
ــــور غـــرب الـــســـودان واألراضــــي  ومــنــطــقــة دارفـ

الفلسطينية املحتلة. 
الـــوقـــت، طــالــبــت اإلدارة األمــيــركــيــة  فـــي هــــذا 
ــدء الــعــمــل فـــورًا  مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة بــ
بالتحقيق في مصدر الجائحة، وكذلك في رد 
الوباء. وقــال مساعد وزير  إزاء  فعل املنظمة 
الــصــحــة األمــيــركــي األمـــيـــرال بــريــت جــيــرور، 
التنفيذي ملنظمة  للمجلس  بيان موجه،  في 
الــصــحــة الــعــاملــيــة »مــثــلــمــا أوضـــــح الــرئــيــس 
)دونالد( ترامب في رسالته إلى املدير العام 
)للمنظمة( تيدروس )أدهانوم غيبريسوس( 
في 18 مايو الحالي، ال مجال إلهــدار الوقت 
قــبــل بـــدء اإلصـــالحـــات الـــالزمـــة لــضــمــان عــدم 
تكرار مثل هــذا الــوبــاء مــرة أخـــرى«. وأضــاف 
أن إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لرد الفعل 
العاملي بقيادة منظمة الصحة العاملية، وهو 
ما تم االتــفــاق عليه في قــرار أقرته الجمعية 
العاملية  الــصــحــة  الــســنــويــة ملنظمة  الـــوزاريـــة 
الثالثاء املاضي، ينبغي أن يسعى للحصول 
عــلــى فــهــم شــامــل وبــشــفــافــيــة ملــصــدر الــوبــاء 

زادت  الوظائف  على  »الضغوط  أن  موضحا 
بشكل كبير«. في هذا الوقت، تواصل أوروبا 
تــقــّدمــهــا عــلــى طــريــق تطبيع الــوضــع بــبــطء، 
لــكــن عــبــر تكثيف تــدابــيــر الــوقــايــة. وأعــلــنــت 
حجرًا  ستفرض  أنها  البريطانية  السلطات 
صحيا ملدة 14 يوما على املسافرين القادمني 

التسلح  ضبط  في  مهمة  أداة  املعاهدة  وتعّد 
ــارع »حـــلـــف شــمــال  ــ عــلــى صــعــيــد الـــعـــالـــم. وســ
األطلسي« إلى توجيه دعوة إلى سفراء الدول 
األعـــضـــاء فـــي الــحــلــف، لــلــمــشــاركــة فـــي جلسة 
طارئة عقدت أمس الجمعة للبحث بتداعيات 
القرار األميركي. وكانت مارست دول الحلف، 
من  االنــســحــاب  لعدم  واشنطن  على  ضغوطا 
البيت  االتفاقية. وقــال ترامب لصحافيني في 
ــم تــلــتــزم   »روســــيــــا لــ

ّ
ــيــــض الـــخـــمـــيـــس، إن األبــ

بــاملــعــاهــدة«. وتــابــع »لــــذا، سننسحب إلـــى أن 
يلتزموا«. ولم يغلق الرئيس األميركي الباب 
أمام احتمال التفاوض مجددًا بشأن االتفاقية 
التي تم توقيعها في 1992، فيما دخلت حيز 
التنفيذ في 2002، وقد وقعت عليها 34 دولة. 
 ما سيحصل هو أننا 

ّ
وقال ترامب: »أعتقد أن

الــتــفــاوض  ليطلبوا  وســيــعــودون  سننسحب 
حول اتفاق«.

األميركي  الخارجية  وزيــر  أوضــح  من جهته، 
 واشنطن 

ّ
مايك بومبيو، في بيان الخميس، أن

للموقعني على  قــرارهــا بشكل رسمي  ستبلغ 
االتفاقية، ما سيفتح الباب أمام فترة من ستة 
النهائي، بحسب  أميركا  انسحاب  قبل  أشهر 
االتــفــاقــيــة. وأضـــاف »سيكون  مــا تنص عليه 
بوسعنا، رغــم ذلــك، إعــادة النظر )فــي القرار( 
في حال عادت روسيا إلى االمتثال بشكل تام 

لالتفاقية«.
األميركية  الدفاع  وزارة  باسم  املتحدث  وقــال 
»تنتهك بشكل  إن روسيا  جوناثان هوفمان، 
ــارخ ومــتــواصــل الــتــزامــاتــهــا« الــــــواردة في  صــ
الـــنـــص. وأشــــــار إلــــى رفــــض روســـيـــا الــســمــاح 
تقل  مسافة  إلــى  الحليفة  الــطــائــرات  بتحليق 

الــواقــعــة  كالينينغراد  مــن  كيلومتر   500 عــن 
بــــني لــيــتــوانــيــا وبــــولــــنــــدا، وتـــخـــطـــي الـــحـــدود 
الفاصلة بني روسيا وجورجيا بأكثر من 10 
كــيــلــومــتــرات. مــن جــهــتــهــا، انــتــقــدت املــعــارضــة 
ــع، وصنفه  ــ ــقـــرار بــشــكــل واسـ الــديــمــقــراطــيــة الـ
الــلــذان يعمالن فــي صياغة مــوازنــة  الــنــائــبــان 
ه »صفعة 

ّ
الدفاع، آدم سميث وجيم كوبر، بأن

لحلفائنا في أوروبــا«. أما روسيا، فقد نددت 
الواليات  انسحاب  وجهها  التي  »الضربة«  بـ
املتحدة من اتفاقية »األجــواء املفتوحة« ألمن 
الــقــارة األوروبــيــة. ونقلت وكــاالت روسية عن 
ــر الــخــارجــيــة ألــكــســنــدر غــروشــكــو  ــ نـــائـــب وزيـ
ــــات املـــتـــحـــدة مــن  ــــواليـ ــاب الـ  »انـــســـحـ

ّ
قـــولـــه إن

هـــذه االتــفــاقــيــة ال يــعــنــي فــقــط تــوجــيــه ضربة 
إلــى أســس األمـــن األوروبــــي، وإنــمــا أيــضــا إلى 
أدوات األمن العسكري القائمة، وإلى املصالح 
املتحدة  الــواليــات  لحلفاء  األســاســيــة  األمنية 
أنــفــســهــم«. وأضـــــاف غــروشــكــو أن روســـيـــا ال 
تنتهك االتفاقية، وال يوجد ما يمنع استمرار 
املــحــادثــات بــشــأن املــســائــل الفنية الــتــي تقول 
الواليات املتحدة إنها تمثل انتهاكات الجانب 
الـــــروســـــي. وأكـــــــد غـــروشـــكـــو أمـــــس أن بــــالده 
املفتوحة«  ــواء  »األجـ اتفاقية  ملتزمة  ستبقى 

مــا دامــت ســاريــة املفعول. كــذلــك، أعــربــت عشر 
ــن »األســـــف«  دول أوروبــــيــــة أمــــس الــجــمــعــة عـ
إزاء قــرار واشــنــطــن، مشيرة فــي الــوقــت نفسه 
ــهــا تــشــارك الـــواليـــات املــتــحــدة »دواعـــي 

ّ
إلـــى أن

القلق« نفسها حيال روسيا، وفق بيان لوزارة 
الخارجية الفرنسية. وقال البيان الذي وقعت 
عليه 10 دول أعــضــاء فــي االتــحــاد األوروبـــي، 
وهولندا،  وإسبانيا  وبلجيكا  أملانيا  بينها 
نــيــتــهــا  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ اإلدارة  إلعــــــالن  ــأســــف  »نــ
االنسحاب من اتفاقية األجواء املفتوحة، رغم 
أننا نشاركها دواعي القلق بخصوص تنفيذ 
الــروســي أحكام االتفاقية«. وقــد دعا  االتــحــاد 
وزير الخارجية األملاني هايكو ماس الواليات 
املـــتـــحـــدة الــخــمــيــس إلــــى »إعـــــــادة الـــنـــظـــر« في 

قرارها.
ــادت مـــخـــاوف بــشــأن مــعــاهــدة  ــاء، ســ ــنـ فـــي األثـ
وأميركا،  روسيا  بني  النووية  ستارت«  »نيو 
الــعــمــل على  بــعــد  تـــرامـــب  إدارة  تــلــتــزم  لـــم  إذ 
وتنتهي   2010 عــام  املوقعة  املــعــاهــدة  تجديد 
ــذه املـــعـــاهـــدة آخــر  ــة 2021. وتـــعـــد هــ ــدايـ فـــي بـ
ــــزال ســـاريـــا بـــهـــدف اإلبـــقـــاء  ــــووي ال يـ اتـــفـــاق نـ
الـــدولـــتـــني دون مــســتــويــات  عـــلـــى تـــرســـانـــتـــي 
 مستشار األمن القومي 

ّ
الحرب الباردة. غير أن

بالبيت األبيض، روبرت أوبراين، قال إن بالده 
ال تتوقع االنسحاب من معاهدة نيو ستارت 
مــع روســيــا وســتــدخــل فــي مــفــاوضــات معها. 
وأوضح في مقابلة مع محطة »فوكس نيوز«: 
»ســنــدخــل فــي مــفــاوضــات مــع الـــروس تستند 
إلـــى حــســن الــنــّيــات بــشــأن الــحــد مـــن التسلح 

النووي«.
)فرانس برس، رويترز(

والـــجـــدول الــزمــنــي لـــأحـــداث وعــمــلــيــة صنع 
القرار في رد فعل منظمة الصحة العاملية. في 
الدولة  الواليات املتحدة،  الوقت، نّكست  هذا 
األكــثــر تــضــررًا مــن الــوبــاء، األعــــالم، بــأمــر من 
الغد تكريما لضحايا  تــرامــب، حتى  دونــالــد 

الفيروس. 
وأعـــلـــنـــت بـــكـــني، أمــــس الــجــمــعــة، انــتــصــارهــا 
على فيروس كورونا املستجد. وقــال رئيس 
الــوزراء الصيني لي كي تشيانغ، في افتتاح 
جلسة الجمعية الوطنية الشعبية )البرملان( 
الشهر،  ونصف  شهرين  تأخر  مــع  السنوية 
»حـــقـــقـــنـــا نـــجـــاحـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا كـــبـــيـــرًا فــي 
»بــأنــنــا  وأقــــر  كـــوفـــيـــد-19«.  معالجتنا ألزمــــة 
دفعنا ثمنا باهظا« في انتصارنا على الوباء، 

ــنـــاك اســـتـــثـــنـــاءات لــســائــقــي  ــارج. وهـ مـــن الــــخــ
الــشــاحــنــات الـــذيـــن يــعــبــرون الـــحـــدود دائــمــا 
واإليرلنديني،  الطبي  القطاع  في  والعاملني 
فرنسا،  مــن  الــوافــديــن  ليس لأشخاص  لكن 
ــنــــدن وبـــــاريـــــس أخـــــيـــــرًا. وفـــي  ــا أملــــحــــت لــ ــمـ كـ
فرنسا، التي تواجه انتقادات بسبب إجرائها 
الــــدورة األولــــى مــن االنــتــخــابــات الــبــلــديــة في 
15 مـــــارس/آذار املــاضــي رغــم تفشي الــوبــاء، 
جرى 

ُ
الثانية ست الــدورة  أن  الحكومة  أعلنت 

وأنــه سيكون  املقبل،  يونيو/حزيران   28 في 
ــة. وقـــال  ــيــ عــلــى الــنــاخــبــني وضــــع أقــنــعــة واقــ
الجمعة،  أمــس  فيليب،  إدوار  الـــوزراء  رئيس 
»بعد مقارنة اإليجابيات والسلبيات، نعتقد 
أن تستعيد  يــجــب  الــديــمــقــراطــيــة  الــحــيــاة  أن 
ــيـــونـــان مـــن جــهــتــهــا،  حـــقـــوقـــهـــا«. وأعـــلـــنـــت الـ
ــزل مــخــيــمــات املــهــاجــريــن املــكــتــظــة  تــمــديــد عــ

حتى السابع من يونيو.
عــدد وفيات  أعلنت روسيا عن  من جهتها، 
هو األول من نوعه على أراضيها خالل يوم 
واحد بلغ 150 شخصا، لكن انتشار الوباء ال 
يزال مستقرًا على أراضيها لجهة اإلصابات 
الـــجـــديـــدة، إذ تـــم تــســجــيــل أقــــل مـــن 9 آالف 
وأعلنت  التوالي.  الثالث على  لليوم  إصابة 
السلطات أنها تترقب ارتفاعا لعدد الوفيات 
فـــي مــــايــــو/أيــــار الـــحـــالـــي. لــكــن هــــذه ليست 
يواصل  الالتينية حيث  أمــيــركــا  فــي  الــحــال 
الرسمية،  ــام  األرقــ وبحسب  تفشيه.  الــوبــاء 
فــقــد تــضــاعــف عـــدد الــوفــيــات فــي الــبــرازيــل، 
خالل 11 يوما فقط ليتجاوز العشرين ألفا، 

الخميس املاضي.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس( )Getty( استقرار بانتشار الوباء في روسيا
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األوبئة والمعارك واالستثمار السياسي

ثالثية الموت في اليمن

األطراف المنخرطة 
في الحرب تستثمر في 

كارثة كورونا

جمال جبران

ــأن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــي  ــ كـ
ص من 

ّ
اليمن ال تريد أن تتخل

إرث الرئيس الراحل علي عبد 
الــلــه صــالــح، الـــذي طــاملــا استثمر كــوارث 
الــبــالد لصالحه. بــدايــة مــن الــزلــزال الــذي 
حصل في مدينة ذمــار )جنوب صنعاء( 
في العام 1982، وبقي يستثمره لسنوات 
الدولية  املساعدات  يطلب  الحقة،  طويلة 
ويــقــوم بخصم نــســب مــن رواتــــب الــنــاس 
ــار«، وصـــواًل  ــ بــحــّجــة »ضــريــبــة زلـــــزال ذمــ
لنيل أربـــاح تربية اإلرهـــاب الــذي ترعرع 
في البالد، ونما تحت عينيه، وراح بعدها 
ُمــخــاطــبــا الــعــالــم بــأنــه يــريــد املــســاعــدات 
املالية »من أجل اجتثاث جذور اإلرهاب«. 
وقد وصل الحال إلى أبعد من هذا، حني 
ذهب إلنتاج فيلم سينمائي عن اإلرهاب 
طلق عليه »الرهان الخاسر«، 

ُ
في اليمن، أ

كي يضاعف موقفه االستثماري.
ــقـــة االســـتـــثـــمـــار فــي  ــريـ ــبــــدو أن طـ ــكـــن يــ لـ
ــزال قـــائـــمـــة إلـــى  ــ ــ الـــــكـــــوارث نــفــســهــا مــــا تـ
ـــســـيـــطـــرة 

ُ
ــــوم، عـــبـــر كـــافـــة الـــجـــهـــات امل ــيـ ــ الـ

عــلــى الــجــبــهــات الــيــمــنــيــة. مــنــظــمــة أطــبــاء 
بــال حــدود أعــربــت عــن قلقها العميق من 
انتشار وباء كورونا في اليمن، وأنه من 
الكامل النتشاره  املدى  املستحيل معرفة 
فــي الــبــالد، نــظــرًا لــلــقــدرة املـــحـــدودة على 
إجــراء الفحوصات على مــدى الــبــالد. في 
الــحــرب تستعيد  آلــة  الــوقــت نفسه، كانت 
حــركــتــهــا فــــي مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، عــلــى 
ــاع الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــيـــمـــنـــيـــة، وهـــــو مــا  ــســ اتــ
ــم  ــــرس اإلنــــــــذار مــــن األمــ ــتـــدعـــى دق جـ اسـ
املتحدة، بمختلف وكاالتها. وكيل األمني 
اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  لأمم  العام 
مـــارك لــوكــوك قــال إن »الــوقــت بــدأ ينفد«. 
وأوضــح، في تعليقه على بداية اجتياح 
كورونا لأراضي اليمنية، خالل مداخلة 
عبر دائرة تلفزيونية أمام أعضاء مجلس 
األمـــن منتصف الــشــهــر املــاضــي، أن هــذه 
الــجــائــحــة »تــقــدم فــرصــة فــريــدة لتحقيق 
السالم، بعد أن عانى ماليني اليمنيني من 
ســنــوات الــحــرب والــحــرمــان«. واعتبر أنه 
»يجب أن تحفز جائحة كورونا العملية 
السياسية، ال سيما أن الحرب، التي دامت 
أكثر من خمس سنوات، أدت إلى تدهور 
شديد في البنية التحتية الصحية، ومن 
أسرع  الفيروس بشكل  ينتشر  أن  املمكن 
وعلى نطاق أوسع، وبنتائج مميتة أكثر 

في اليمن«.
كــان مختلفا.  األرض  مــا حــدث على  لكن 
ــة عــــدن،  ــنـ ــديـ ــربــــت كــــارثــــة الــــســــيــــول مـ ضــ
فــأعــلــن »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، 
املدعوم إماراتيا، بعدها بأيام ما يسمى 
الــجــنــوب«.  الــذاتــيــة ملحافظات  »اإلدارة  بــــــ
ــدأ عــــــّداد ضــحــايــا األوبــــئــــة فـــي املــديــنــة  بــ

ــه الـــخـــصـــوص مع  الــبــيــضــاء، وعـــلـــى وجــ
فكرة اإلمامة التي تحملها هذه الجماعة. 
واليوم تقف قبائل البيضاء خلف ياسر 
العواضي، وهو شخصية ملتبسة وكان 
لــوقــت طــويــل مقربا مــن الــرئــيــس الــراحــل 
علي عبد الله صالح، مطالبة بثأر إحدى 
عناصر  بنيران  سقطت  التي  املــواطــنــات 

تابعة للحوثيني.
ــر مــــن أي  ــثـ ــبــــالد مـــحـــاصـــرة أكـ ــبــــدو الــ وتــ
إلــى جنوبها،  وقـــت، مــن أقــصــى شمالها 
بــاملــعــارك العسكرية واألوبــئــة والــكــوارث 
الصحّية. في هذا السياق، قال الصحافي 
عــبــد الـــقـــادر عــبــد الــلــه ســعــد، فـــي حــديــث 

فــيــروس كــورونــا الجديد، واملكرفس  مــن 
واملالريا  الضنك  )شيكونغونيا( وحمى 
باالرتفاع جراء الوضع الصحي املتردي، 
فــتــفــجــر املــــوقــــف الـــعـــســـكـــري عـــلـــى نــحــو 
مــفــاجــئ فـــي أبـــني املـــجـــاورة بـــني الـــقـــّوات 

التابعة للحكومة واالنفصاليني.
مــــن جــهــتــهــا لــــم تـــتـــرك جـــمـــاعـــة »أنـــصـــار 
القّوات  انشغال  )الحوثيني( فرصة  الله« 
ــرة جــنــوبــا،  ــدائــ الــيــمــنــيــة بـــاملـــواجـــهـــات الــ
وتقف موقف املتفرج، إذ ذهبت ملواجهات 
قبائل  البيضاء، ومع  جديدة في منطقة 
املــنــطــقــة نــفــســهــا. واملـــعـــروف أن ال عالقة 
الــلــه« وقبائل  »أنــصــار  بــني  طّيبة تجمع 

مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الـــوضـــع في 
اليمن تنطبق عليه مقولة السفينة تغرق 
ــوارب الــنــجــاة تحطمت. ســت ســنــوات  وقــ
أهلكت ودمرت البنى التحتية في اليمن، 
خصوصا القطاع الطبي، ليأتي فيروس 
كــورونــا، إلــى جــانــب الحميات واألوبــئــة 
األخــــــــرى، لـــيـــزيـــد مــــن مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــني 
ــقــيــم في 

ُ
ويــفــتــك بــهــم«. وأوضــــح ســعــد، امل

صنعاء، أن »األوبئة تحصد األرواح، وال 
وجـــود ألطــبــاء فــي املستشفيات ومــراكــز 
العزل. وفي الوقت الذي تناشد فيه دول 
واالهتمام  الحرب  إيقاف  الجميع  العالم 
بالجانب الصحي وإنقاذ املرضى، تفتح 
األطراف املعنية جبهات قتال ومواجهات 

جديدة... وضحايا جددًا«.
لكن الصحافي سامي غالب، وهو رئيس 
ــداء« املــتــوقــفــة عن  ــ ــنـ ــ تــحــريــر جـــريـــدة »الـ
ــال، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي  ــدور، قــ الـــصـ
الــجــديــد«: »األكــيــد أن األطـــراف املنخرطة 
فــــي الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن اســـتـــثـــمـــرت فــي 
الـــكـــارثـــة الـــراهـــنـــة )كــــــورونــــــا(. الـــريـــاض 
سارعت في وقــت مبكر إلــى عــرض هدنة 
على الحوثيني بسبب احتماالت انتشار 
كوفيد 19 في اليمن، لكنها وقفت متفرجة 
)وِفــــي الــخــفــاء( داعــمــة لــلــحــرب الداخلية 
منصور(  عبدربه  )الرئيس  حكومة  بــني 
ــدن«،  ــادي واملـــجـــلـــس االنــتــقــالــي فـــي عــ ــ هـ
خــرى »يظهر الحوثيون في 

ُ
وفي زاويــة أ

مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم أنـــهـــم تــكــتــمــوا على 
ــبــــارات تــتــعــلــق  ــتــ انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس العــ
بـــالـــجـــبـــايـــة )تــحــصــيــل أمــــــــوال( أســـاســـا، 
ولــكــن أيــضــا لتقديم صـــورة دعــائــيــة عن 
الــفــرقــة الــنــاجــيــة، الــتــي يحميها الــلــه من 
شرور الفيروس الذي تفشى في مناطق 

خصومهم«.
وبـــشـــأن الــحــالــة فـــي عــــدن، قـــال غــالــب إن 
األمــور تبدو مأساوية جــراء تفشي عدة 
أوبئة مع استعار حرب احتكار التمثيل 
ــــي الــــجــــنــــوب، و»املــــفــــجــــع أن الـــطـــرفـــني  فـ
ــــي حـــربـــهـــمـــا،  ــا الـــــفـــــيـــــروس فــ ــدمــ ــتــــخــ اســ
الحكومة بمحاولة استعادة عدن إلنقاذ 
الــوبــاء، واالنــتــقــالــي بفرض  سكانها مــن 
بدعوى  السكان  على  اإلجــرائــيــة  سلطته 
حــمــايــتــهــم«. ولــفــت إلــــى أن »الـــحـــرب في 
اليمن هي حرب أهلية محلية، وإقليمية. 
يمكن اإلمساك ببعض أسباب هذا التفلت 
املــحــلــيــة مــن مسؤوليتها  لـــدى األطـــــراف 
تجاه السكان، من خالل توصيف الحرب 
طـــرف  كــــل  ــــث(  ــريـ ــ )تـ اســـتـــكـــنـــاه  ثــــم  أواًل، 

منخرط فيها. فهي حرب داخلية أساسا 
بــــني جـــمـــاعـــات عـــصـــبـــويـــة فــــي الـــغـــالـــب، 
ــم بــعــضــهــا  ــتـــسـ ــة، يـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــائــــديــــة وجـ ــقــ عــ
يــكــاد، وهــو في  باالصطفائية، بحيث ال 
بفاعلية  واملؤمن  للموارد  املحتكر  موقع 
ــا، يــعــمــل  ــهــ ــلــ الـــعـــصـــبـــة والـــتـــضـــامـــن داخــ
ينهشهم  الذين  العاديني  للناس  حسابا 

الجوع وتفتك األوبئة بهم«.
البحث  الباحث في مركز  من جهته، قال 
ــادق الــقــاضــي،  الــتــربــوي فـــي صــنــعــاء صــ
فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن ما 
هو مؤكد أن »القضية الجنوبية« تتمدد 
وتتغول باضطراد على حساب »القضية 
الــيــمــنــيــة« املـــركـــزيـــة، املــتــمــثــلــة بــإســقــاط 
ــعــــادة الـــدولـــة  ــتــ االنــــقــــالب الـــحـــوثـــي واســ
والــشــرعــيــة. وأضــــاف أن »هــــذا قــد يعني 
ــة أطــــراف عــديــدة مــنــاوئــة للشرعية،  إدانــ
على رأسها »املجلس االنتقالي« كسلطة 
أمر واقع، نّصبت نفسها بنفسها ممثلة 
لـــلـــجـــنـــوب، وهـــــو كــــذلــــك. غـــيـــر أن تــغــول 
منه  أكثر  نتيجة  هو  الجنوبية  القضية 
سببا في هذا السياق. ال شك أن الحروب 
التي تدور اليوم في الجنوب سببها فشل 
واملعارك  الشمال،  استعادة  في  الشرعية 
الــتــي تــهــدف لــلــوصــول إلـــى عـــدن سببها 
ــذه الــشــرعــيــة عـــن الــــوصــــول إلــى  عــجــز هــ
»هــذا ليس  أن  القاضي  وتــابــع  صنعاء«. 
كل شيء في ما يتعلق باملسؤولية التي 
السياسي،  الجانب  تقتصر على  تعد  لم 
فــي ظــل األوضــــاع اإلنــســانــيــة والصحية 
املناطق  تعيشها  التي  الراهنة  الكارثية 

الجنوبية«.
كــل هــذا فــي حــني ال تحركات فعلية على 
األرض مــن أجــل إنــقــاذ الــنــاس فــي مدينة 
عــدن نفسها، أو على األقــل إجــراء عملية 
ــار الــســيــول في  مــســح وإزالــــة لــتــوابــع وآثــ
السياق،  وفي  اليوم.  إلى  القائمة  املدينة 
ــالــــذات  ــلـــى أن عــــــدن بــ شــــــدد الــــقــــاضــــي عـ
ــــرب، ومـــنـــكـــوبـــة  ــحـ ــ ــالـ ــ ــنــــة مـــثـــخـــنـــة بـ مــــديــ
بــكــارثــة فــيــضــان داهــمــتــهــا قــبــل أســابــيــع، 
ومنخورة بعدد من األوبئة الفتاكة، على 
رأسها فيروس كورونا. وقال إن »الناس 
ــئـــات كل  يــمــوتــون هــنــاك بــالــعــشــرات واملـ
يوم. صور الجنازات الجماعية للضحايا 
تحفر  الــتــي  للقبور  الطويلة  والــصــفــوف 
في كل وسائل اإلعالم، والتعازي أغرقت 
مواقع التواصل االجتماعي«. وأوضح أن 
كل هذا يحدث في ظل إصرار »الشرعية« 
الحرب في حل مشكلتها مع  على خيار 
»املجلس االنتقالي«، وإصرار هذا األخير 
األوبــئــة.  انتشار  على  التكتم  خيار  على 
»عدن  وقــال  استفحااًل.  أكثر  يجعلها  ما 
مدينة محاصرة عسكريا، ومكبلة ذاتيا، 
ومــســتــهــدفــة مــن قــبــل اإلخـــــوان، وضحية 
لــتــدنــي أو انـــعـــدام الــضــمــيــر لـــدى جميع 
هذه األطراف املتواطئة على قتل أبنائها 
بالنيران في جبهات املعارك، أو باألوبئة 

في الشوارع واملستشفيات والبيوت«.

سياسة
يبدو اليمن محاصرًا أكثر من أي وقت، من أقصى شماله إلى جنوبه، بالمعارك العسكرية واألوبئة والكوارث الصحيّة، وُتشّكل عدن 
أبرز مثال على ذلك، فيما ال تزال جميع األطراف تعمل على استثمار انتشار جائحة كورونا من أجل تحقيق مكاسب عسكرية ومالية، 

من دون النظر لحاجات المدنيين وأوضاعهم اإلنسانية

أوضاع مأساوية في عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

ــة إنـــســـانـــيـــة مــع  ــارثــ يــتــجــه الـــيـــمـــن إلـــــى كــ
ــفـــشـــي وبــــــــاء كــــــورونــــــا إلـــــــى حـــــد كــبــيــر  تـ
وانــهــيــار نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة، وفــق 
إعــــــــالن األمــــــــم املــــتــــحــــدة، وذلــــــــك فـــــي ظــل 
اســـتـــمـــرار املـــواجـــهـــات املــســلــحــة وافــتــقــار 
الـــبـــالد إلــــى أدنــــى الـــحـــاجـــات الــضــروريــة 
ملــواجــهــة هــــذه الــجــائــحــة، ووســــط رفــض 
استقبال  املستشفيات جنوبا  من  الكثير 
الحاالت املشكوك بإصابتها، وعدم إعالن 
الحوثيني عن العدد الحقيقي لإلصابات 

في مناطق سيطرتهم.
وحذرت األمم املتحدة أمس من أن فيروس 
كـــورونـــا يــنــتــشــر فـــي أنـــحـــاء الــيــمــن حيث 
»فعليا«،  الصحية  الرعاية  نظام  »انهار« 
مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل. 
وفي إشارة ملنظمات اإلغاثة، قال املتحدث 
اإلنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  باسم 
الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة يــنــس اليـــركـــه، في 
الكثير  مــن  أمـــس: »نسمع  ــادة بجنيف  إفـ
منهم أن اليمن على الحافة اآلن. الوضع 
ــم يــــتــــحــــدثــــون عـــــن أن  ــ ــ ــلـــق بــــشــــدة وهـ ــقـ مـ
وأضــاف  فعليا«.  انــهــار  الصحي  الــنــظــام 
»إنــهــم يتحدثون عــن اضــطــرارهــم لرفض 
مساعدة الناس ألنهم ال يملكون ما يكفي 
مـــن األوكـــســـجـــني )الـــطـــبـــي( وال يــمــلــكــون 
مــعــدات وقــايــة شخصية كــافــيــة«. وكانت 
الـــســـلـــطـــات الــيــمــنــيــة قــــد أبـــلـــغـــت مــنــظــمــة 
الصحة العاملية بأنها سجلت 184 حالة 
إصابة و30 وفــاة بفيروس كورونا وفقا 
ألحدث بيانات. لكن اليركه قال إن »العدد 
الــفــعــلــي أعـــلـــى بــكــثــيــر قـــطـــعـــا«. وأضــــاف 
إنـــهـــا ستسعى  تـــقـــول  املـــتـــحـــدة  أن األمـــــم 
لــلــحــفــاظ  لــلــيــمــن  ــلـــيـــاري دوالر  مـ لــجــمــع 
على استمرار برامج اإلغاثة حتى نهاية 

العام. وكانت الحكومة اليمنية قد دعت، 
مساء الخميس، إلى إرسال خبراء دوليني 
لتشخيص األوبــئــة املــنــتــشــرة فــي الــبــالد 
ومــســانــدة الــكــادر الــصــحــي. جــاء ذلــك في 
تــصــريــح لـــوزيـــر الــصــحــة نـــاصـــر بــاعــوم 
ــي  ــ ــ ــاد األوروبـ ــحــ ــــالل لـــقـــائـــه ســفــيــر االتــ خـ
والسفير  غــرونــدبــرغ،  اليمن هانس  لــدى 
الــفــرنــســي كــريــســتــيــان تــســتــو، والــســفــيــرة 
ــــورن. وبحسب  الــهــولــنــديــة إيــرمــا فـــان ديـ
وكــالــة األنــبــاء اليمنية الــرســمــيــة )ســبــأ(، 
دعــا بــاعــوم إلــى تضافر جــهــود املانحني 
اليمن ودعمه  واملنظمات ملساندة جهود 
ــقـــطـــاع  ــة األوبــــــئــــــة ودعــــــــم الـ ـــهــ ــواجـ فـــــي مــ
الــصــحــي. كما دعــا إلرســـال خــبــراء وفــرق 
طبية لتشخيص األوبئة ومساندة الكادر 

ــــد أن الــحــكــومــة  الــصــحــي فـــي الــيــمــن. وأكـ
ستقدم كل الدعم واملساندة للفرق الطبية 
والخبراء وستنفذ كل اإلجــراءات الالزمة 
والــكــفــيــلــة لــلــقــيــام بــأعــمــالــهــم وتــســهــيــل 

تنقلهم بني املحافظات.
مـــن جــهــتــهــا، حــــذرت مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بال 
حـــدود« الخميس مــن »كــارثــة« فــي اليمن 
مــع انــتــشــار الــوبــاء. ونقلت فــي بــيــان عن 
مديرة عمليات أطباء بال حدود في اليمن 
ــراه في  كــارولــني سيغني قــولــهــا »إن مــا نـ
مركز العالج الذي نديره في مدينة عدن 
هو مجرد غيض من فيض من حيث عدد 
األشـــخـــاص الـــذيـــن يــصــابــون ويــمــوتــون 
فـــي املـــديـــنـــة«. وبــحــســب ســيــغــني »يــلــجــأ 
األوان،  فــوات  بعد  لننقذهم  إلينا  الــنــاس 
ونـــحـــن نــعــلــم أن آخـــريـــن كـــثـــرا ال يــأتــون 
على اإلطــــالق«. وأضــافــت »يــصــل العديد 
مــن املــرضــى إلــى املــركــز وهــم يعانون من 
متالزمة الضائقة التنفسية الحادة، مما 
يــجــعــل إنـــقـــاذ حــيــاتــهــم مــهــمــة صــعــبــة«، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »ال يمكن مــعــرفــة الــعــدد 
انهيار  بسبب  اإلصــابــة«  لحاالت  الدقيق 
الــنــظــام الــصــحــي بــفــعــل الـــحـــرب وافــتــقــار 
الــســلــطــات إلـــى وســائــل االســتــجــابــة لهذه 
الــجــائــحــة مـــن مـــعـــدات الــوقــايــة الصحية 

واملواد الالزمة إلجراء االختبارات.
وتـــرفـــض مــســتــشــفــيــات مــحــلــيــة فـــي عــدن 
اســتــقــبــال مـــرضـــى مـــع أعـــــراض مــشــابــهــة 
ألعــراض الفيروس، فيما تحدثت تقارير 
املــئــات  يمنية محلية عــن وفـــاة وإصــابــة 
فــي عــدن ومــنــاطــق أخـــرى يسيطر عليها 
السلطات  تــعــلــن  أن  دون  مــن  الــحــوثــيــون 

املختلفة عن أرقام دقيقة.
)رويترز، األناضول(

انهيار النظام الصحي يهدد بكارثة
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يأتي تحذير األمم المتحدة أمس من الوضع المقلق في اليمن بسبب انتشار كورونا، مع انهيار 
النظام الصحي، ليضاف إلى تنبيهات كثيرة من كارثة إنسانية قد تواجهها البالد الغارقة بالحروب

الكثير من المستشفيات ال تستقبل المصابين 
)نبيل حسن/فرانس برس(


