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واشنطن ،طهران ـ العربي الجديد

مشاورات إلحياء االتفاق النووي
ب ـع ــد الـ ــرفـ ــض اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـس ــري ــع
ملـ ـب ــادرة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــدة إلط ــاق
مسار تفاوضي جديد حــول امللف
النووي ،مع تشدد طهران بضرورة اتخاذ
واشنطن خـطــوات عملية ورفــع العقوبات،
وإش ــارة الــرئـيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي
إل ــى ض ــرورة الـسـعــي إل ــى ال ـت ـفــاوض وعــدم
إهدار الفرص ،كانت التسريبات تشير إلى
مسعى الواليات املتحدة لتوسيع املشاورات
إلحياء االتـفــاق الـنــووي ،والتوجه ملناقشة
خريطة طريق أوسع إلحياء االتفاق.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،نقلت وكــالــة «روي ـتــرز»
عن ثالثة مسؤولني غربيني لم تسمهم ،أن
إدارة الرئيس جو بايدن وإي ــران تواصلتا
بشكل غير مباشر عبر األطــراف األوروبية
ف ــي االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،بــريـطــانـيــا وفــرنـســا
وأملانيا ،وأنهم يعتقدون أن إيران تريد اآلن
مـنــاقـشــة خـطــة أوس ــع لـلـعــودة إل ــى االتـفــاق
وليس مجرد خطوات أولــى .وقــال مسؤول
أميركي للوكالة« :مــا سمعناه أنهم كانوا
مهتمني في البداية بسلسلة من الخطوات
األولية ،ولذا كنا نتبادل األفكار إزاء سلسلة
مــن الـخـطــوات األول ـيــة» .وتــابــع «يـبــدو مما
نسمعه علنًا اآلن ،ومن خالل وسائل أخرى،
أنهم قد يكونون ...غير مهتمني (بمناقشة)
ال ـخ ـط ــوات األولـ ـي ــة ول ـكــن بـخــريـطــة طــريــق
ل ـل ـع ــودة إلـ ــى االم ـت ـث ــال ال ـك ــام ــل» .وأضـ ــاف
امل ـســؤول «إذا ك ــان ه ــذا هــو مــا تــريــد إي ــران
التحدث عنه ،فنحن سعداء للحديث عنه».
وت ـجــد إدارة ب ــاي ــدن نـفـسـهــا أم ــام ض ــرورة
اإلسـ ــراع فــي امل ـفــاوضــات قـبــل حـلــول شهر
مــايــو /أي ــار املـقـبــل ،ال ــذي ُيـتــوقــع أن تدخل
ف ـيــه إي ـ ــران إج ـ ــواء االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
التي تجرى في  18يونيو /حزيران .وقال
دبلوماسي غربي لـ«رويترز»« :سيدخلون
فترة االنتخابات في غضون شهر أو نحو
ذلك ،لكن هذه ليست نهاية العالم بالنسبة
لـ ـن ــا ...ن ـحــن ن ـق ــدم ع ــروض ــا وهـ ــم ي ـقــدمــون
عروضًا .هذه عملية بطيئة ،لكن ال بأس في

ذلك .لسنا في عجلة من أمرنا» .في السياق
نفسه ،نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولني
أم ـي ــرك ـي ــن م ـش ــارك ــن ف ــي امل ـ ـحـ ــادثـ ــات ،أن
ج ـهــود إدارة بــايــدن إلعـ ــادة ال ـتــواصــل مع
إي ـ ــران ب ـش ــأن امل ـل ــف الـ ـن ــووي ت ــواج ــه ثــاث
عقبات رئيسية :االفتقار إلى قنوات اتصال
مـبــاشــرة ،واالنـقـســامــات داخ ــل الـقـيــادة في
طـهــران ،واالنـتـخــابــات الرئاسية اإليــرانـيــة

ال ــوش ـي ـك ــة .وأضـ ـ ــاف مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـنــاقــش أف ـك ــارًا جــديــدة
داخليًا ومع األطراف األخرى بشأن االتفاق
ال ـن ــووي ،لـكــن لــم يـتــم الـتــوصــل إل ــى تــوافــق
ف ــي اآلراء .وت ــاب ــع «ال ـع ـم ـل ـيــة سـتـسـتـغــرق
وق ـتــا أطـ ــول ألن امل ـنــاق ـشــات ب ــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وإيـ ــران غـيــر م ـبــاشــرة» .وبحسب
امل ــوق ــع ،رف ــض اإلي ــران ـي ــون ع ــدة مقترحات

أميركية لالجتماع رسميًا أو بشكل غير
رسـ ـم ــي .ونـ ـق ــل ع ــن م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن
أن ج ـم ـيــع ات ـص ــاالت ـه ــم م ــع طـ ـه ــران تــأتــي
بشكل غير مباشر ،من خالل مجموعة E3
(فرنسا وبريطانيا وأملانيا) ،أو روسيا أو
الصني أو االتـحــاد األوروب ــي .وأضــافــوا أن
ذل ــك يـسـتـغــرق وق ـتــا أطـ ــول ،وق ــد أدى إلــى
العديد من حاالت سوء الفهم.

الفروف :اإلدارة
األميركية ترسل إشارات
تبعث على التفاؤل
روحاني :يجب أن
نسعى إلى التفاوض
ورفع العقوبات يوميًا

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولني أميركيني
أن واشنطن أرسلت في األسابيع األخيرة
رسائل إلى إيران مفادها أنها مستعدة إما
للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية
تدريجية من هناك ،أو عودة الجانبني فورًا
إل ــى االم ـت ـثــال ال ـكــامــل لــات ـفــاق .واقـتــرحــت
الــواليــات املـتـحــدة أن تـبــدأ العملية بإلغاء
تـجـمـيــد األم ـ ـ ــوال اإلي ــران ـي ــة امل ـح ـت ـجــزة في

تمديد اإلعفاء
وافقت الواليات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات
على إيــران في استيراده للطاقة ،لمدة أربعة أشهر ،على ما أفاد
مسؤول عراقي« ،فرانس برس» ،أمس األربعاء .وهو اإلعفاء األول الذي
ّ
ظل إدارة جو بايدن وألطول مدة يسمح بها القانون.
يعطى في
ّ
سيتمكن العراق من االستمرار في استيراد
وبموجب اإلعفاء الجديد،
الكهرباء والغاز من جارته الشرقية ألربعة أشهر ،أي منذ مطلع إبريل/
نيسان الحالي وحتى مطلع أغسطس/آب المقبل.
اتهم روحاني إدارة بايدن بالكذب والمماطلة (األناضول)

تقرير

االنتخابات الفلسطينية« :فتح» تنقسم على نفسها
يتوجه األسير الفلسطيني
مروان البرغوثي وعضو
اللجنة المركزية السابق
لـ«فتح» ناصر القدوة
لخوض االنتخابات
التشريعية بقائمة
موحدة ،مقابل قائمة
«فتح» الرسمية

رام اهلل ـ العربي الجديد

أغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة
الفلسطينية ،منتصف لـيــل أم ــس األرب ـع ــاء،
ب ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة
الفلسطينية املقررة في  22مايو /أيار املقبل،
مع بــروز التحالف الــذي تبلور في اللحظات
األخ ـيــرة بــن عـضــو اللجنة املــركــزيــة لحركة
«فـتــح» ،األسـيــر م ــروان الـبــرغــوثــي ،ومؤسس
«امل ـل ـت ـقــى الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي» ،املـفـصــول
م ــن «ف ـت ــح» أخ ـي ـرًا ،نــاصــر الـ ـق ــدوة ،إث ــر فشل
املـفــاوضــات بــن البرغوثي وأعـضــاء مركزية
«فتح» لتشكيل قائمة موحدة .وأكدت مصادر

لم تتوصل مركزية «فتح» والبرغوثي إلى أي اتفاق (عباس مومني /فرانس برس)

ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،عـصــر أم ــس األرب ـع ــاء،
ت ــوص ــل الـ ـب ــرغ ــوث ــي والـ ـ ـق ـ ــدوة إل ـ ــى االتـ ـف ــاق
بـ ـ ــ«األح ـ ــرف األولـ ـ ـ ــى» ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة مـشـتــركــة
تـحــت اس ــم «ال ـح ــري ــة» ،ل ـخــوض االنـتـخــابــات
التشريعية املقبلة ،على أن يرأسها األخير،
ثم تليه في الترتيب ثانيًا زوجــة البرغوثي،
املحامية فدوى البرغوثي ،ثم عضو املجلس
االس ـت ـش ــاري لـلـحــركــة ع ـبــد ال ـف ـتــاح حـمــايــل.
وكانت أجواء الساعات األخيرة أمس ،والتي
س ـب ـقــت إغ ـ ــاق بـ ــاب الـ ـت ــرش ــح ،ت ـش ـيــر أي ـضــا
إلــى أنــه سيتم اإلع ــان عــن ترشح البرغوثي
الن ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،تــزامـنــا
مــع تسجيل القائمة الـخــاصــة باالنتخابات
التشريعية رسميًا ،وذلك لقطع الطريق على
ّ
أي تغيير في القوانني من املمكن أن يلجأ إليه
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود ع ـب ــاس ،ملنع
البرغوثي من الترشح للرئاسة الحقًا .ويعني
اتفاق البرغوثي – القدوة أن قائمتني لحركة
«فـ ـت ــح» س ـت ـخ ــوض ــان االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة،
األولـ ـ ــى رس ـم ـي ــة ،وي ـت ــرأس ـه ــا ن ــائ ــب رئ ـيــس
الحركة محمود العالول ،والثانية مشكلة من
قبل القدوة والبرغوثي الذي يستعد لخوض
االنتخابات الرئاسية.
وكــانــت قائمة البرغوثي والـقــدوة قــد قطعت
ش ــوط ــا ك ـب ـي ـرًا خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن في
املـشــاورات ،وســط عــدم وجــود «خــافــات على
م ـحــاور أســاس ـيــة» بــن الــرج ـلــن ،بـحـســب ما
أكـ ــدت م ـص ــادر ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أم ــس.
إال أن التأخر فــي إع ــان القائمة أدى إلربــاك
القدوة الذي كان يضع اللمسات األخيرة على
قائمته ،إذ إن التحالف بينهما فرض تغييرًا
في ترتيب األسـمــاء بعد دمــج القائمتني .من
جهتهم ،رفض جميع أعضاء مركزية «فتح»،
الــذيــن اجـتـمـعــوا حـتــى وق ــت مـتــأخــر أول من

استبعاد اتخاذ أي
قرار بفصل البرغوثي
من «فتح»
أم ـ ـ ــس ،اإلدالء ب ـ ــأي ت ـص ــري ــح ح ـ ــول خ ـطــوة
البرغوثي.
وأبــدت مصادر داخــل السجون اإلسرائيلية،
قــري ـبــة م ــن ال ـب ــرغ ــوث ــي ،أس ـف ـه ــا ،ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،لـ ــ«ع ــدم بـ ــذل أع ـضــاء
مــركــزيــة فـتــح أي جـهــد لـتــذلـيــل الـعـقـبــات مع
ال ـب ــرغ ــوث ــي ،وع ـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ــاالت ـف ــاق ال ــذي
تــوصــل إلـيــه (عـضــو اللجنة املــركــزيــة لحركة
«فـ ـ ـت ـ ــح» ورئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون امل ــدن ـي ــة
الفلسطينية) حسني الشيخ معه في زيارته
إلـيــه فــي  11ف ـبــرايــر /شـبــاط امل ــاض ــي ،لجهة
ال ـت ـش ــاور م ـعــه ح ــول ك ــل أس ـم ــاء قــائ ـمــة فتح
الرسمية».
وكانت قد تــرددت إشاعات أول من أمــس عن
إمكانية قيام مركزية «فتح» بفصل البرغوثي
مــن عضويتها ،لكن رئيس املكتب اإلعالمي
بمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح
منير الـجــاغــوب ،أكــد لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
«مــروان البرغوثي عضو في اللجنة املركزية
وأسير ،وال يمكن أخذ قرار بفصله من الحركة،
ويكفيه ما يعانيه من األسر لدى االحتالل».
وح ـ ــول م ــا إذا ك ــان ك ــان ه ـن ــاك ت ــواص ــل بني
أعضاء من مركزية الحركة وزوجة البرغوثي،
للبحث فــي إمـكــانـيــة ع ــودة األخ ـيــر عــن قــرار
تشكيل الئحة منفصلة لخوض االنتخابات
التشريعية ،نفى الجاغوب وجود أي اتصال

من هذا النوع .أما في ما يتعلق بعدم زيارة
حسني الشيخ للبرغوثي في سجنه للتشاور
معه ،فقال الجاغوب إن الشيخ «طلب زيــارة
البرغوثي ،لكن االحتالل لم يرد».
وكــانــت اللجنة املــركــزيــة لــ«فـتــح» قــد عقدت
اج ـت ـم ــاع ــا ص ـب ــاح أمـ ــس ل ــوض ــع ال ـل ـم ـســات
األخيرة على قائمتها الرسمية ،التي تسببت
بــاحـتـجــاجــات واعـ ـت ــذارات واس ـت ـقــاالت بني
صـفــوف قياداتها مــن مختلف مــدن الضفة
ال ـغــرب ـيــة ،احـتـجــاجــا عـلــى تــرتـيــب األس ـمــاء
فـيـهــا .ويـحـســب م ـصــادر تـحــدثــت لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» ،فــإن  4مــن أعـضــاء اللجنة انضموا
إلــى القائمة ،وهــم :أمــن ســر اللجنة املركزية
جبريل الــرجــوب ،دالل ســامــة ،أحـمــد حلس،
وروحي فتوح ،باإلضافة إلى محافظني.
ويـعـتـبــر وجـ ــود خـمـســة أع ـض ــاء م ــن اللجنة
امل ــرك ــزي ــة لـلـحــركــة مـخــالـفــا مل ــا أع ـل ـنــه عـبــاس
وق ـيــادة «فـتــح» بـعــدم تــرشــح أعـضــاء اللجنة
املركزية واملجلس الثوري ،فيما علم «العربي
ال ـج ــدي ــد» أن ــه س ـي ـكــون ه ـنــاك مـحــافـظــن في
قائمة «فتح» الرسمية.
وكانت لجنة االنتخابات املركزية قد أعلنت
ظ ـهــر أمـ ــس ،ق ـبــل تـسـلــم الئ ـح ـتــي «فـ ـت ــح» ،أن
 28قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح
النـتـخــابــات املـجـلــس الـتـشــريـعــي  ،2021منذ
بداية عملية الترشح وحتى إعالنها ،وأنها
قـبـلــت أم ــس تــرشــح ثـمــانــي قــوائــم انتخابية
جــديــدة ،ليبلغ العدد الكلي للقوائم املقبولة
(حتى ظهر أمس)  13قائمة ،فيما «تتم دراسة
بقية الـطـلـبــات» .علمًا أن «الجبهة الشعبية
ّ
لتحرير فلسطني» كانت قــد سجلت أول من
أم ــس قائمتها االنـتـخــابـيــة «نـبــض الشعب»
ل ــدى ال ـل ـج ـنــة ب ــاس ــم «امل ـق ــاوم ــة وال ـت ـحــريــر -
التغيير والبناء».

كوريا الجنوبية ،واتـخــاذ طهران خطوات
إلن ـه ــاء بـعــض انـتـهــاكــاتـهــا لــات ـفــاق ،وفـقــا
ملصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على
األمر ،لكن اإليرانيني رفضوا هذا االقتراح،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــع .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون
األميركيون أن إدارة بايدن تكافح من أجل
فهم كيف يريد اإليرانيون بالضبط املضي
قدمًا ،وتعتقد أن عدم الوضوح يرجع جزئيًا
إل ــى االنـقـســامــات داخ ــل الـقـيــادة اإليــرانـيــة،
ويـبــدو أن أحــد النقاشات الرئيسية يــدور
حــول ما إذا كــان يجب التعامل مع أميركا
قـبــل االن ـت ـخــابــات اإلي ــران ـي ــة ف ــي يــونـيــو أو
بعدها.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الــروســي سيرغي الف ــروف أن هناك فرصة
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ح ــل وسـ ــط ب ـش ــأن االت ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي وأن اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة تــرســل
«إشــارات تبعث على التفاؤل» .وقــال خالل
مـنـتــدى ف ــال ــداي ل ـل ـحــوار ،أم ــس« :ث ـمــة اآلن
إش ــارات تبعث على التفاؤل من قبل إدارة
ب ــاي ــدن ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـب ـحــث ع ــن ح ــل وســط
للخروج من املأزق الحالي حول خطة العمل
الشاملة املشتركة بالتوازي مع بدء مناقشة
مباعث قلق إضافية ،وهذا ما نؤيده بشكل
نشط» .وأوضح أن موسكو تدعم استئناف
االتفاق النووي املبرم بني إيران ومجموعة
 1+5ع ــام  2015دون أي ت ـغ ـي ـيــرات .وك ــان
ال ــرئ ـي ـس ــان ال ـفــرن ـســي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
وال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن واملـسـتـشــارة
األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل ق ــد بـحـثــوا خــال
مؤتمر عبر الفيديو ،الثالثاء ،ملفات عدة،
واتـ ـفـ ـق ــوا ع ـل ــى «ت ـن ـس ـيــق ج ـه ــوده ــم ل ـبــدء
الحوار وعــودة إيــران في أسرع وقت ممكن
إل ــى احـ ـت ــرام ال ـتــزامــات ـهــا الـ ـن ــووي ــة» ،وفـقــا
لبيان اإلليزيه.
مقابل ذلــك ،وفيما اتهم الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،أمس األربعاء ،إدارة بايدن
بـ «الكذب» و«املماطلة» ،بدا الفتًا تشديده
عـلــى ض ــرورة انـتـهــاز الـفــرصــة للتفاوض.
وقـ ــال روح ــان ــي ،ف ــي كـلـمــة خ ــال اجـتـمــاع
ال ـح ـكــومــة ،إن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة تـتـحــدث
عن الدبلوماسية وفشل سياسة الضغوط
القصوى «لكن عمليًا ال نرى الدبلوماسية
ول ــم تتخذ ه ــذه اإلدارة أي خـطــوة عملية
وج ــادة» .وأضــاف أن إدارة بايدن تواصل
«اإلره ـ ــاب االق ـت ـص ــادي» لـ ــإدارة الـســابـقــة
ض ــد إيـ ـ ـ ــران .ولـ ـف ــت إلـ ــى أن «األم ـي ــرك ـي ــن
يكذبون عندما يقولون إنهم بحاجة إلى
الوقت للعودة إلى التزاماتهم ،فــإذا كانت
هـنــاك إرادة جــادة بــإمـكــان أمـيــركــا الـعــودة
إلى جميع تعهداتها (في االتفاق النووي)
خــال يــوم واح ــد ،ونـحــن أيـضــا بمقدورنا
أن نـعــود إليها خــال الـيــوم نـفـســه» .وأكــد
أن «ال ـع ـمــل ال يـنـجــز مــن خ ــال ال ـش ـعــارات
واملـقــابــات ،فعلى األميركيني أن يتخذوا
خـطــوات عملية وأن يفهموا أن مــا فعلوه
ب ـح ـق ـنــا كـ ــان جــري ـمــة وإرهـ ــابـ ــا ،ويــرف ـعــوا
الـعـقــوبــات ،وحينئذ إذا رفـعــوهــا سنعود
إلى تعهداتنا».
غ ـي ــر أن روحـ ــانـ ــي ع ـ ّـب ــر ع ــن م ـخ ــاوف ــه مــن
أن يـتــم تـحـمـيــل بـ ــاده مـســؤولـيــة ان ـســداد
ال ــوض ــع ال ــراه ــن ب ـش ــأن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي،
إذ ق ــال «ي ــروج ــون لـلـنــاس أن ـهــم جــاهــزون
وإيــران هي املترددة ،لذلك يجب أال نسمح
بـتـضـلـيــل ال ـن ــاس والـ ـ ــرأي الـ ـع ــام» .وتــابــع:
«يـ ـج ــب أن ن ـس ـعــى إل ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاوض ورف ــع
العقوبات يوميًا وال ينبغي أن يتهمنا أحد
بالتعجل ويجب أال نهدر الفرص» ،مشددًا
على أن الحكومة اإليــرانـيــة خــال األشهر
األربـ ـع ــة املـقـبـلــة املـتـبـقـيــة م ــن والي ـت ـهــا لن
تألو أي جهد لرفع العقوبات «وال يجوز
تأخير ذلك ليوم واحد ،وهو يتعارض مع
الدستور ورأي الشارع».
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اتفاق للتعاون
االستراتيجي
بين إسرائيل والمغرب
أف ـ ــاد ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل
هيوم» اإلسرائيلية ،أمس األربعاء،
عن توقيع إسرائيل واملغرب اتفاقًا
للتعاون االستراتيجي بقيمة مئات
ماليني الــدوالرات سنويًا ،األسبوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ووقـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
قـ ـ ـط ـ ــاع املـ ـشـ ـغـ ـل ــن فـ ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
(ات ـحــاد أرب ــاب الـصـنــاعــة ،ومنظمة
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وم ـن ـظ ـمــة
الغرف التجارية) مع االتحاد العام
للمصانع في املغرب.
(العربي الجديد)

الفروف متوسطًا المشاركين في مؤتمر «فالداي» ()Getty

الفروف يغطي االنتخابات
الرئاسية السورية
سامر إلياس

جـ ّـدد وزيــر الخارجية الروسي سيرغي
الف ـ ــروف ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،مــوقــف بــاده
الرافض للربط بني تنظيم االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي س ــوري ــة وانـ ـتـ ـه ــاء عـمــل
ً
ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،م ـح ـ ّـم ــا ال ـغ ــرب
م ـســؤول ـيــة ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ال ـتــوصــل إلــى
تسوية سياسية .واتهم الفــروف الدول
الـغــربـيــة بـ»تشجيع نــزعــات انفصالية
شرقي الفرات ،عبر استخدام وارد النفط
والـقـمــح ال ـس ــوري امل ـس ــروق» ،وطالبها
بالتوقف عن ازدواجـيــة املعايير في ما
يخص التعامل مع الالجئني.
وردا على ســؤال حــول إمكانية نسيان
ال ـقــرار األم ـمــي  2254كــأســاس لتسوية
ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي حـ ـ ــال تـنـظـيــم
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاسـ ـي ــة مـ ــن دون إق ـ ــرار
الــدس ـتــور ال ـجــديــد ،ق ــال الفـ ــروف خــال
مشاركته فــي جلسة ملنتدى «فــالــداي»
للحوار املنعقد فــي موسكو« :ال ننظر
إلـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ــرار  2254عـ ـل ــى أنـ ـ ــه يـتـطـلــب
ت ـن ـظ ـيــم أي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـع ــد امل ــواف ـق ــة
عـلــى دس ـتــور جــديــد ف ـقــط» .وأش ــار إلــى
أن املـبـعــوث األم ـمــي غـيــر بـيــدرســن أكــد
للجانب الــروســي بـعــد تشكيل اللجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،أنـ ــه «ي ـت ـف ـهــم ت ـمــامــا عــدم
وج ــود أي سـقــوف زمنية النـتـهــاء عمل
اللجنة الدستورية».
ورأى ال ــوزي ــر ال ــروس ــي أن تــأخـيــر عمل
اللجنة الدستورية ال يعد كارثة ،مؤكدًا
أن بالده «كانت وما زالت تأمل في عقد
الجولة املقبلة لعمل اللجنة الدستورية
ق ـب ــل ب ــداي ــة ش ـه ــر رمـ ـض ــان (مـنـتـصــف
شهر إبريل/نيسان الـحــالــي)» .وتعهد
أن تكون الجولة املقبلة جديدة نوعيًا،
كــاشـفــا أن ــه «لـلـمــرة األول ــى هـنــاك اتـفــاق
عـلــى أن يـعـقــد رئـيـســا وف ــدي الحكومة
واملعارضة لقاء مباشرًا بينهما» أثناء
الـجــولــة .وأك ــد أن بـيــدرســن رح ــب بهذه

املـ ـ ـب ـ ــادرة الـ ـت ــي س ــاع ــدت روسـ ـي ــا عـلــى
التوصل إليها.
وح ـمــل الفـ ــروف ال ـغ ــرب امل ـســؤول ـيــة عن
تأخر التوصل إلــى تسوية في سورية،
عبر طرح شروط غير مقبولة للتفاوض
مــع الـنـظــام ،وتركيز الـغــرب على إزاحــة
بشار األســد .واعتبر أن الــدول الغربية
عطلت في املاضي أكثر من مرة التسوية
الـتــي وصـلــت إل ــى طــريــق م ـســدود ،بعد
ف ـش ــل امل ـب ـع ــوث ال ـس ــاب ــق س ـت ـي ـفــان دي
مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا فـ ــي عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات بــن
الحكومة واملعارضة ضمن مفاوضات
جـ ـنـ ـي ــف .وش ـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أن «م ـج ـم ــوع ــة
أس ـتــانــة» (روسـ ـي ــا ،تــرك ـيــا ،إي ـ ــران) هي
التي أنقذت مسار التسوية السياسية
بـ ـع ــد اتـ ـف ــاقـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة فــي إط ــار مــؤتـمــر سوتشي
مطلع عام .2018
ووفقًا لالفروف فإن دي ميستورا تلقى
اتـ ـص ــاالت م ــن دول غــرب ـيــة مـنـعـتــه من
إعالن قائمة أعضاء اللجنة الدستورية
ف ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  ،2018ب ـع ــدم ــا عـمـلــت
«مـ ـجـ ـم ــوع ــة أس ـ ـتـ ــانـ ــة» عـ ـل ــى ال ـت ــوص ــل
إلـيـهــا عـبــر الـعـمــل امل ـش ـتــرك مــع الـنـظــام
واملعارضة ومؤسسات املجتمع املدني.
وق ــال إن ــه بـعــدمــا ت ــم تــوجـيــه دع ــوة في
نهاية عام  2018لوزراء خارجية أستانة،
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي حـ ـف ــل العـ ـ ـ ــان ق ــائ ـم ــة
اللجنة الدستورية ،فوجئ الــوزراء بعد
وصولهم إلى جنيف بأن دي ميستورا
«ت ـل ـقــى اتـ ـص ــاالت م ــن ن ـي ــوي ــورك أث ـنــاء
توجهنا إلى جنيف ،وقالوا له إن البلدان
الغربية منعته من اإلعــان عن تشكيلة
اللجنة الدستورية ،نظرًا لوجود ستة
أسماء تثير قلقها ،رغم أن هذه األسماء
لــم تثر قلق املـعــارضــة» .واعتبر أن أهم
ما يعيق السوريني للتوصل إلى حل في
مــا بينهم هــو «االح ـتــال غير الشرعي
لـلـقــوات األمـيــركـيــة» فــي شــرقــي الـفــرات
ومنطقة قاعدة التنف.

إضاءة

ليبيا :آلية رمزية لمراقبة وقف إطالق النار؟
ُتظهر المداوالت األخيرة
في األمم المتحدة أن
نشر مراقبين لإلشراف
على وقف إطالق النار
وانسحاب المرتزقة في
ليبيا قد يكون مجرد
خطوة رمزية
تقتصر محاولة إرســاء التسوية في ليبيا
ال
ّ
ّ
على الشق السياسي فحسب بل يشكل امللف
العسكري بندًا أساسيًا في ظل وجود خطوط
تماس عدة واآلالف من املرتزقة في هذا البلد.
وبينما تزداد الضغوط لتأمني سحب املرتزقة
من ليبيا ،تصطدم مسألة تشكيل آلية مراقبة
لوقف إطالق النار وانسحاب املرتزقة بثغرات
عدة ،خصوصًا على صعيد العديد والعتاد،
بعدما تبني أن املقترح املتداول في أروقة األمم
امل ـت ـحــدة يـشـيــر إل ــى أن الـبـعـثــة سـتـتــألــف من
خمسة عناصر أمميني وعشرة ليبيني .وتثير
هــذه املعطيات تـســاؤالت دبلوماسيني حول
ضعف عــديــد البعثة وم ــدى ق ــدرة هــذا العدد
املحدود من املراقبني في اإلشراف على الوقف
ّ
الـهــش لــأعـمــال الـعــدائـيــة ،وم ـغــادرة نحو 20
ألف مرتزق.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس» ع ـ ــن أح ــد
الدبلوماسيني قوله« :هل سيجرون دوريات؟
ه ــل س ـي ـلــزمــون م ـك ـت ـب ــا؟» ،مـضـيـفــا أن هـنــاك
تـفـهـمــا ل ــ»ه ــاج ــس الـلـيـبـيــن ف ــي ع ــدم وج ــود
ّ
عناصر أجنبية على امليدان ،لكن من املخيب
جدًا أن تصير هذه اآللية رمزية فقط» .وأبدى

خشيته من «تثبيت» الوضع العسكري على
األرض ،وسأل« :ما الذي يحول دون استئناف
الحرب األهلية ،بوجود هذا العدد؟».
مــع العلم أنــه فــي األسـبــوع املــاضــي ،تحدث
مـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى ل ـي ـب ـي ــا ي ــان
ك ــوب ـي ـت ــش ،خـ ــال ل ـق ــاء م ـغ ـلــق ف ــي مـجـلــس
األمـ ــن ،ع ــن إي ـف ــاد خـمـســة مــراق ـبــن مدنيني
أميني غير مسلحني .وقــال إن البعثة يمكن
أن تـتـشـكــل م ــن «خـمـســة زائـ ــد خـمـســة زائ ــد
خمسة ،أي  15عنصرًا في اإلجمال» .وأشار
دبلوماسي آخر إلى أن ذلك سيتم على ثالث
مراحل أي «خمسة في كل مرة» .وسأل «هل
ً
يقصد بذلك نشرًا متسلسال؟ أم اإلشارة إلى
قاعدة (واحــد لكل ثالثة) التي يستخدمها
العسكريون في عمليات االنتشار ،وتعني
وجــود عسكري في امليدان وثــان في الراحة
وثــالــث ي ـت ــدرب ،وت ـجــري املـ ـ ــداورة بينهم».
وفيما أكد بعض الدبلوماسيني أنه لم يتم
الحديث عن مشاركة ليبيني في اآللية ،كشف
آخــرون أن كوبيتش أبدى رغبته في وجود
عشرة ليبيني 5 ،من الشرق و 5من الغرب.
مع العلم أنه سبق لألمني العام لألمم املتحدة
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــس أن ذك ــر ت ـقــريــر ل ــه في
ديسمبر /كانون األول املاضي أنه من الواضح
أن «م ــراقـ ـب ــة وق ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار سـيـكـفـلـهــا
ال ـل ـي ـب ـيــون» .وت ـح ــدث حـيـنـهــا دبـلــومــاسـيــون
عن نشر مجموعة من  30مراقبًا ،وهــي فكرة
م ـعــاك ـســة ل ـن ـظ ــرة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال ــذي
يرغب في إنشاء «آلية متينة» ،وهــذا األخير
ً
يراقب أصال حظر األسلحة على ليبيا وتدفق
املـهــاجــريــن قـبــالــة ســواحــل ال ـبــاد عـبــر مهمة
«إيريني».
من جهتهم ،رفض الليبيون «إيفاد مراقبني
م ــن دول ســاه ـمــت ف ــي م ـفــاق ـمــة ال ـتــدخــات
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مصر :وفاة
كمال الجنزوري
تـ ــوفـ ــي رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري
السابق ،كمال الجنزوري ( 88عامًا)،
أمس األربعاء ،في مستشفى القوات
الجوية بالقاهرة ،جراء معاناته من
ب ـعــض األمـ ـ ــراض امل ــزم ـن ــة ،فـيـمــا لم
تعلن أسرته حتى اآلن ما إذا كانت
الوفاة ناتجة عن إصابته بفيروس
كورونا من عدمه .وكان الجنزوري
رئـيـســا ل ـل ــوزراء مــرتــن ،األول ــى في
ع ـهــد امل ـخ ـلــوع حـسـنــي م ـب ــارك بني
عــامــي  1996و ،1999والـثــانـيــة في
أع ـ ـقـ ــاب ث ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
الثاني  ،2011من نوفمبر /تشرين
الثاني  2011وحتى يوليو /تموز
.2012
(العربي الجديد)
الكاظمي يبدأ زيارة
إلى السعودية

وص ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي
مصطفى الكاظمي (الصورة) ،أمس
األرب ـعــاء ،إلــى العاصمة السعودية
ال ــري ــاض ،عـلــى رأس وف ــد حكومي
يـضــم ع ــددًا مــن الـ ـ ــوزراء ،فــي زي ــارة
هــي األول ــى لــه إل ــى الـسـعــوديــة منذ
ت ـس ـل ـم ــه م ـن ـص ـب ــه ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي.
وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن الـ ــزيـ ــارة
ستتضمن حــوارات بشأن القضايا
ال ـتــي ت ـهــم ب ـغ ــداد والـ ــريـ ــاض ،وفــي
مقدمتها األمن على الحدود.
(العربي الجديد)

ليبيا :اإلفراج
ُعن عناصر لحفتر
أط ـ ـ ـلـ ـ ــق سـ ـ ـ ـ ــراح  120ع ـ ـن ـ ـص ـ ـرًا مــن
مـلـيـشـيــات ال ـل ــواء املـتـقــاعــد خليفة
ح ـف ـتــر ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،ف ــي مــديـنــة
ال ــزاوي ــة ،غــربــي الـعــاصـمــة الليبية
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ب ــرع ــاي ــة ل ـج ـن ــة ت ـب ــادل
األس ــرى التابعة للجنة العسكرية
املشتركة « »5 + 5التي تضم ممثلني
ع ـس ـك ــري ــن عـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وق ـ ــوات
حـ ـفـ ـت ــر .وك ـ ــان ـ ــت حـ ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق
الـســابـقــة قــد اعتقلت الـعـنــاصــر في
إبريل /نيسان  ،2019مع بدء حفتر
ه ـج ــوم ــه ع ـل ــى ط ــرابـ ـل ــس .وح ـضــر
إطالق السراح نائبا رئيس املجلس
ال ــرئ ــاس ــي ،مــوســى ال ـك ــون ــي ،وعـبــد
ال ــاف ــي ،ورئـ ـي ــس امل ـج ـلــس األع ـل ــى
ل ـل ــدول ــة خ ــال ــد املـ ـش ــري ،وع ـ ــدد مــن
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ووزراء
حكومة الوحدة الوطنية.
(العربي الجديد)
األردنّ :
حل المجالس
البلدية والمحلية

يقترح دبلوماسيون تسليم الليبيين مقاليد المهمة تحت مظلة األمم المتحدة (األناضول)

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ـن ــذ س ـ ـقـ ــوط ن ـ ـظـ ــام (ال ـع ـق ـي ــد
ّ
معمر) القذافي عام  .»2011وسبق أن أعرب
مسؤولون في األمــم املتحدة منذ أشهر عن
احتمال «تشكيل قــوة خفيفة» ،وعــن «تسلم
الـلـيـبـيــن مـقــالـيــد األمـ ــور تـحــت مـظـلــة األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة» ،وع ـ ــن «آلـ ـي ــة م ــراق ـب ــة م ـت ـط ــورة»
تــدري ـج ـيــا ،ل ـكــن مــراق ـبــة وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
ورح ـي ــل  20أل ــف م ــرت ــزق وع ـس ـكــري أجنبي
«مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من
املراقبني» ،وفق أحد الدبلوماسيني.
من جهتها ،تتولى بريطانيا امللف الليبي
فــي األم ــم املـتـحــدة ،وتـتـعــرض إل ــى ضغوط
القتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار
الـتــوحـيــد الـسـيــاســي ف ــي لـيـبـيــا ،وتضمني
بعثة األمم املتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف
األعمال العدائية ومغادرة القوات األجنبية.

ومن بني القوات األجنبية مرتزقة من شركة
«ف ــاغ ـن ــر» ال ــروس ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ،وس ــوري ــون
بدؤوا املغادرة ،وجماعات مسلحة تشادية
وسـ ــودان ـ ـيـ ــة ال ت ــري ــد ال ـن ـي ـج ــر أن ت ـت ــوزع
فــي املـنـطـقــة ،إضــافــة إل ــى عـسـكــريــن أت ــراك.
وللعسكريني األتــراك وضع خاص ،إذ إنهم
نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بني أنقرة
والحكومة السابقة في طرابلس .في اإلطار،
ذكــر أحــد الدبلوماسيني فــي مجلس األمــن
أن الوجود التركي «مشكلة حقيقية ،علينا
أن نعمل على حلها» .وبالنسبة للمندوبة
األميركية في األمم املتحدة ليندا توماس ـ
غرينفيلد فإنه يجب «على جميع األطراف
الخارجية املشاركة في هذا الصراع أن تبدأ
فورًا في االنسحاب من ليبيا».
(فرانس برس)

قـ ّـرر مجلس ال ــوزراء األردن ــي ،أمس
ّ
األرب ـ ـع ـ ــاء ،ح ـ ــل امل ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة
واملـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ومـ ـجـ ـل ــس
أمـ ــانـ ــة عـ ـ ّـمـ ــان ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وت ـش ـك ـيــل
لـجــان إلدارت ـه ــا .وح ــول ال ـقــرار ذكــر
أسـتــاذ الـقــانــون فــي جامعة العلوم
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي األردن ،ح ـم ــدي
ق ـب ـيــات ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أنــه
ط ـب ـي ـعــي ق ـب ــل  6أشـ ـه ــر م ــن مــوعــد
االنتخابات البلدية .وأشــار إلــى أن
بـنــود ال ـقــرار منصوصة فــي قانون
البلديات ،الذي منح مجلس الوزراء
الحق بتنسيب من الوزير املختص،
ّ
حل هذه املجالس.
(العربي الجديد)
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دفعت جملة معطيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،إلى
سد النهضة ،وتهديد إثيوبيا للمرة األولى بالعمل
إعالء النبرة في أزمة ّ
العسكري ،في وقت كانت األخيرة تحاول التهدئة كالميًا فقط

خيبة أمل
قــال مــصــدر دبلوماسي لـ«العربي
الــجــديــد» ،إن بــيــان اإلمـــــارات ،أمس
األربــعــاء ،بشأن أزمــة ســد النهضة،
جــــاءت لــهــجــتــه مــخــيــبــة لــآمــال،
متحدثًا عن «عالمات استفهام كبيرة
حــول الموقف الرسمي لــامــارات،
وتحركاتها بشأن األزمة ومساعيها
للوساطة بين السودان وإثيوبيا في
قضية الحدود ،وعرضها الوساطة
في أزمة السد ،في وقت لم تقدم
أبوظبي ما هو مأمول منها من
جانب القاهرة في األزمــة ،اعتمادًا
على ما تملكه من عالقات ونفوذ
لدى أديس أبابا».

سد النهضة

 3دوافع وراء
تصعيد السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

لـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــض  24سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
تصريحات الرئيس املصري ،عبد
الفتاح السيسي ،بشأن أزمــة سد
الـنـهـضــة ،وال ـت ــي حـمـلــت تـلــويـحــا بإمكانية
ّ
اس ـت ـخــدام ال ـحــل الـعـسـكــري لـتـســويــة ال ـنــزاع
م ــع أديـ ــس أب ــاب ــا ،أو إرغ ــام ـه ــا ع ـلــى الـقـبــول
بــالــوســاطــات والـحـلــول املـقـتــرحــة ،والتأكيد
على عــدم التنازل عن نقطة مياه واحــدة من
ّ
حصة مصر املائية املقررة وفقًا للمعاهدات
ال ـ ـسـ ــابـ ــق إب ـ ــرام ـ ـه ـ ــا ،حـ ـت ــى خ ـ ـ ــرج ال ـس ـف ـي ــر
اإلث ـيــوبــي ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،م ــارك ــوس تيكيلي،
أم ــس األرب ـع ــاء ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ليؤكد
أن بــاده متمسكة باستئناف التفاوض مع
القاهرة والخرطوم بشأن ملف السد .وأشار

السفير اإلثـيــوبــي إل ــى أن ــه سيتم استئناف
الـتـفــاوض بــرعــايــة االت ـحــاد األفــريـقــي قريبًا،
م ــؤك ـدًا أن بـ ــاده مـلـتــزمــة بــال ـت ـفــاوض وفــق
الحلول السلمية .وقــال تيكيلي« :نتفاوض
ب ــرع ــاي ــة االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ،واملـ ـف ــاوض ــات
سـتـسـتــأنــف قــري ـبــا ،ون ـح ــاول ال ــوص ــول إلــى
ـرض لجميع األط ــراف» .وأضــاف أنه
اتفاق مـ ٍ
«ل ــم يـتــم الـتــواصــل مــع إثـيــوبـيــا رسـمـيــا بعد
بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت
عليها مصر والسودان ،وسمعنا عن اللجنة
م ــن اإلعـ ـ ـ ــام» .ل ـكــن هـ ــذه ال ـت ـهــدئــة الـكــامـيــة
اإلثيوبية ترافقت مع أنباء عن إعالن إثيوبيا
عن بدء عملية لقطع الغابات في محيط سد
النهضة استعدادًا للملء الثاني في يوليو/
تموز املقبل ،ما يعني أن ال بوادر ألي حلحلة
أو تـ ـن ــازالت م ــن ق ـبــل أدي ـ ــس أب ــاب ــا .ويــأتــي

همس المستشار

لفت مصدر خاص تحدث لـ«العربي الجديد» ،إلى أن تصريحات الرئيس
سد النهضة ،أول من
المصري عبد الفتاح السيسي (الصورة) حول أزمة ّ
أمس ،خالل زيارته قناة السويس،
«لــم تكن عــفــويــة» ،مضيفًا أن
«أحد مستشاريه المقربين همس
له بأن ذلك هو التوقيت المناسب
التباع منحى متصاعد في ضوء
التصريحات المتتالية للمسؤولين
اإلثيوبيين ،والتي كان من شأنها
ّ
الحط من صورة اإلدارة المصرية
وقدرتها على معالجة األزمــة
وإظهارها كدولة ضعيفة».

إضاءة
يعود ملف
الحدود اللبنانية
السورية إلى
الواجهة من
جديد ،مع توقيع
النظام السوري
اتفاقًا مع شركة
روسية للتنقيب في
بلوك بحري يتداخل
مع المنطقة
االقتصادية التابعة
للبنان ،لتثار مخاوف
على حقوق
األخير النفطية،
خصوصًا في ظل
صمت السلطات
في بيروت واعتبار
«حزب اهلل» أن ال
أزمة

التصعيد الكالمي املصري بعد ست سنوات
من املفاوضات غير الجادة ،منذ إبرام اتفاق
امل ـبــادئ فــي م ـ ــارس/آذار  2015وااللـتـفــافــات
اإلثيوبية املتوالية ،التي ّ
سهلت ألديس أبابا
التقدم فــي بناء السد فــي املــواعـيــد املـحــددة،
ومـلـئــه لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي الـصـيــف املــاضــي،
واالقتراب من ملئه للمرة الثانية في يوليو
املقبل.
وال يمكن الفصل بــن تلويح السيسي أول
مـ ــن أم ـ ــس ،خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
بالعمل العسكري فــي مــا خـ ّـص أزم ــة السد،
وبهذه النبرة املتحدية غير املسبوقة ،وبني
جملة من املستجدات الالفتة على الساحتني
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة إزاء الـقـضـيــة ،أخ ـذًا في
االعتبار أن الرئيس املصري كان يتعمد مرارًا
طـمــأنــة الـجــانــب اإلث ـيــوبــي ،نــافـيــا نـ ّـيــة مصر
ال ـل ـج ــوء ل ـل ـح ـلــول ال ـع ـس ـكــريــة .وح ـص ــل ذلــك
حـتــى فــي أس ــوأ مــراحــل الـتـفــاوض السابقة،
وال ـتــي ك ــان مــن بينها عـلــى سـبـيــل امل ـثــال ال
الحصر ،رفــض إثيوبيا وال ـســودان التوقيع
عـلــى صـيـغــة االت ـف ــاق الـنـهــائــي ال ـتــي أثـمــرت
عنها مفاوضات واشنطن في مــارس ،2020
ورفــض إثيوبيا التوصل إلــى اتـفــاق نهائي
قبل املــلء األول ،ثــم إعالنها املــلء األول بعد
لجوء مصر إلى مجلس األمن .كذلك استمرت
نبرة الطمأنة املصرية ،على الرغم من تراجع
رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد الحقًا عن
تـعـهــداتــه أم ــام اجـتـمــاعــات الـقـمــم األفــريـقـيــة
املصغرة التي عقدت في النصف الثاني من
ال ـعــام امل ــاض ــي ،ومـطــالـبــة ب ــاده فــي مــا بعد
بمحاصصة جــديــدة ملياه النيل ،ثــم تعطيل
املـفــاوضــات مــرة أخــرى مــن نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي وحتى اآلن.
وي ـم ـك ــن إج ـ ـمـ ــال املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات الـ ـت ــي دف ـعــت
السيسي إلرســال هذه التهديدات الغاضبة،
ف ــي ثـ ــاث ن ـق ــاط رئ ـي ـس ـي ــة ،ع ـك ـس ـهــا حــديــث
م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة وس ـيــاس ـيــة مـصــريــة،
وأخرى غربية في القاهرة لـ«العربي الجديد»
خ ــال ال ـســاعــات املــاض ـيــة ،وات ـف ـقــت عـلــى أن
تهديدات السيسي ليست موجهة إلثيوبيا

يخيف أبوظبي على مصالحها االقتصادية
ّ
فــي إثيوبيا ،إلــى جانب طــرح احتمال الحل
ال ـع ـس ـكــري ل ـي ـكــون ف ــي خـلـفـيــة أي تـحــركــات
إماراتية مقبلة للوساطة املنفردة.

فقط ،بل تهدف على املستوى ذاته ،إلى إزعاج
القوى الكبرى من احتمالية الحرب وآثارها
على مصالحها في املنطقة ،وإرغامها على
التدخل لتحريك املياه الراكدة.

األخطار الغربية

تفريغ المطالبات المصرية

وتتعلق النقطة األول ــى بتأكد السيسي من
وج ــود م ـح ــاوالت عــربـيــة لـتـفــريــغ مـطــالـبــات
مصر من مضمونها ،وتنتهي حتمًا بتنفيذ
ّ
كـ ــل ط ـل ـبــات اإلث ـي ــوب ـي ــن ،ومـ ــن ث ــم اإلض ـ ــرار
بـمـصــر اسـتــراتـيـجـيــا واق ـت ـصــاديــا .وتتمثل
هــذه املـحــاوالت في املقام األول ،في الجهود
اإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي ت ـبــذل حــالـيــا إلق ـن ــاع مصر
ُ
وال ـس ــودان بـحـلــول فنية غـيــر جــذريــة ت ّمكن
إث ـيــوب ـيــا ف ــي ك ــل األح ـ ــوال م ــن املـ ــلء الـثــانــي
للسد ،وتحقق حالة مؤقتة من عدم اإلضرار
ب ــالـ ـس ــودان ومـ ـص ــر ،ت ـن ـت ـهــي ب ـن ـهــايــة ف ـتــرة
ال ـف ـي ـضــان ال ـحــال ـيــة ،م ــع ع ــدم ال ـتــوصــل إلــى
اتـفــاق نهائي ومـلــزم لجميع األط ــراف يضع
قيودًا على التصرفات اإلثيوبية املستقبلية.
خـ ـ ــاف ال ـس ـي ـس ــي مـ ــع قـ ـ ـ ــادة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
ه ــذا امل ـل ــف ،ال يـ ــزال كــالـجـمــر ت ـحــت ال ــرم ــاد،
وكانت له مقدمات شتى على مــدار العامني
املاضيني اللذين شهدا شـدًا وجــذبــا وتوترًا
مكتومًا بني القاهرة وأبوظبي على خلفيات
سياسية واقتصادية عديدة .ومن أبرز هذه
الخلفيات ،الخالف حول طريقة التعامل مع
املـلــف الليبي ال ــذي أصـبــح املـصــريــون يــرون
أن املواقف اإلماراتية ورطتهم فيه لسنوات
بدون طائل ،واتجاه املستثمرين اإلماراتيني
لالنسحاب من عــدد من املشروعات وسحب
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـت ــي ك ــان ــوا ق ــد وعـ ـ ــدوا بها
ســاب ـقــا ،بـحـجــة س ــوء اإلدارة امل ـصــريــة لـهــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـق ــاع ــس اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ف ــي م ـ ّـد
ي ــد ال ـع ــون ملـصــر ف ــي أزمـ ــة ف ـي ــروس كــورونــا
بــالـتـبــاطــؤ ال ــواض ــح ف ــي إرس ـ ــال ال ـل ـقــاحــات.
ويأتي ذلك باإلضافة إلى الحديث عن تعاون
أب ــوظ ـب ــي م ــع دول ـ ــة االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
لتنفيذ مشروعات تنموية لوجستية ستؤثر
سلبًا على املقومات املصرية ،وأهمها قناة

طالبت إثيوبيا بمحاصصة جديدة في مياه النيل (خالد دسوقي/فرانس برس)

طرح ورقة الحل
العسكري ربما يجبر
واشنطن على التحرك
السفير اإلثيوبي:
متمسكون باستئناف
التفاوض وبالحل السلمي

ّ
الـســويــس ،وذلــك كله على الــرغــم مــن القشرة
التي تغلف هذا امللف من االتصاالت وتبادل
عبارات املحبة واإلعــزاز بني السيسي وولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وت ـحــاول اإلمـ ــارات ت ـجــاوز حــالــة الـتــوتــر مع
الـقــاهــرة ،إعالميًا ،بواسطة سياسة دعائية
مـكـثـفــة ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام امل ـم ـلــوكــة لـهــا،
لصالح السيسي ،تــروج إلنجازاته وتهاجم
م ـع ــارض ـي ــه ،بـ ـص ــورة ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون أكـثــر
تطرفًا مــن وســائــل اإلع ــام املـصــريــة املحلية
ذات ـ ـهـ ــا .ل ـك ــن ه ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،الـ ـت ــي ت ـب ـ ّـدت
ف ــي االح ـت ـف ــاالت امل ـبــالــغ فـيـهــا ف ــي ال ـق ـنــوات
اإلماراتية بانتهاء أزمة قناة السويس ،تفشل

في إخفاء التوجهات الحقيقية لإلمارات.
وأع ـطــى بـيــان وزارة الـخــارجـيــة اإلمــارات ـيــة،
أم ــس األرب ـع ــاء ،نـمــوذجــا لـهــذا االزدواج في
التعاطي مــع مصر .فبينما أفــرد قسمًا منه
للتهنئة بإنهاء أزمــة السفينة «إيفر غيفن»
ال ـتــي جـنـحــت ف ــي ق ـنــاة ال ـس ــوي ــس ،امتنعت
أبوظبي عــن إعــان دعمها ملصر والـســودان
في قضية سـ ّـد النهضة ،بل حاولت الظهور
ف ــي صـ ـ ــورة ال ــوس ـي ــط املـ ـح ــاي ــد ،داعـ ـي ــة إ ّل ــى
«اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ـحـ ــوار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـب ــن ــاء
وامل ـف ــاوض ــات امل ـث ـمــرة وااللـ ـت ــزام بــالـقــوانــن
ّ
ً
الدولية ،وصوال إلى حل يلبي مصالح جميع
األطــراف» .وما زاد املوقف اإلماراتي اختالفًا

النظام السوري يهدد حقوق لبنان النفطية

صمت رسمي في بيروت على تنقيب
في منطقة بحرية متداخلة

لبنان مهدد بخسارة المزيد من مناطقه البحرية (حسين بيضون)

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

وسـ ـ ـ ـ ــط أزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
واجـتـمــاعـيــة يعانيها لـبـنــان ،وفـشــل الطبقة
ال ـحــاك ـمــة ف ــي تـشـكـيــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ،بــرز
تطور جديد ،هذه املرة من الجانب السوري،
مــع إع ــان حكومة النظام االتـفــاق مــع شركة
روسـيــة للتنقيب عــن النفط فــي بلوك بحري
ي ـتــداخــل م ــع امل ـي ــاه االق ـت ـصــاديــة الـلـبـنــانـيــة،
م ــا م ــن شــأنــه وف ــق م ـســار ال ـتــرس ـيــم الـظــاهــر
أن يشكل تعديًا على حـقــوق لبنان النفطية
ً
شماال ،بحيث هناك تداخل بمساحة تتراوح
بــن  750و 1000كيلومتر مــربــع ،فــي منطقة
قد تحتوي على مــوارد غازية للبنان .وعلى
الرغم من خطورة هذه القضية ،فإنها قوبلت
بـصـمــت م ــن ال ـس ـل ـطــات الـلـبـنــانـيــة ،ف ــي وقــت
يضع فيه «حــزب الله» الحليف لنظام بشار
األسد ما يجري في سياق «الكيد السياسي»،
ً
مـعـتـبـرًا أن ال أزم ــة أص ــا تـسـتــدعــي حصول
ً
مفاوضات ،مـحــاوال حصر القضية البحرية
بالخالف مع إسرائيل على املناطق البحرية
ج ـنــوبــا ،عـلـمــا أن امل ـف ــاوض ــات الـتـقـنـيــة غير
املـبــاشــرة بــن لـبـنــان واالح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
بوساطة أميركية ورعاية أممية حول ترسيم
الحدود البحرية متوقفة منذ فترة.
وبينما ال يـخــرج مـلــف تــرسـيــم ال ـحــدود بني
لبنان وســوريــة ،أكــان ترسيم الحدود البرية
أم البحرية ،من دائرة التجاذبات السياسية،
علمًا أن هذا امللف أثير بعد انسحاب الجيش
الـسـ ّـوري من لبنان عــام  ،2005وهــو ما قوبل
بتمنع ســوري وتمييع مــن الفريق اللبناني
ال ـح ـل ـيــف لـ ـه ــا ،ف ـ ــإن ال ـت ـط ــور ال ـج ــدي ــد يـثـيــر
مخاوف من خسارة لبنان املزيد من مناطقه
الـبـحــريــة ،فــي ظــل االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على
امل ـن ـط ـقــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـمـســاحــة
تزيد عن  1700كيلومتر مربع ،والخطأ الذي
حصل في التفاوض مع قبرص والذي وضع
لبنان أم ــام خـســارة مساحة مائية تــزيــد عن
 860كيلومترًا مربعًا ،ليأتي التطور الجديد

هــذه املـ ّـرة من ســوريــة ،مهددًا بقضم مساحة
ت ـتــراوح بــن  750و 1000كيلومتر مــربــع من
حصة لبنان.
وب ــرزت هــذه القضية مــع نشر وســائــل إعــام
تابعة للنظام الـســوري قبل أيــام خـبـرًا يفيد
ب ـم ـصــادقــة وزارة ال ـن ـفــط والـ ـث ــروة املـعــدنـيــة
الـســوريــة وشــركــة «كــابـيـتــال» الــروسـيــة على
اتفاق للتنقيب عن النفط في البلوك البحري
رقم واحــد في املنطقة االقتصادية الخالصة
لـســوريــة فــي الـبـحــر املـتــوســط مـقــابــل ساحل
مـحــافـظــة ط ــرطــوس حـتــى ال ـح ــدود الـبـحــريــة
الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250
كيلومترًا مربعًا.
وأثار هذا التطور مخاوف من شمول التنقيب
مـنـطـقــة تــاب ـعــة ل ـل ـب ـنــان ،ف ـه ـنــاك ح ـ ــدود غير
مــرسـمــة بــن لـبـنــان وس ــوري ــة ،وف ــق الخبيرة
فــي مـجــال حوكمة النفط وال ـغــاز فــي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان ،التي
قالت لـ«العربي الجديد» ،إنه «تبعًا للخرائط
التي لدينا ،فهناك تقاطع واضــح بني كيفية
تقسيم الجانب السوري للبلوكات رقم  1و2
و ،3وخـصــوصــا الـبـلــوك  ،1وطــريـقــة ترسيم
حدودنا ،بحيث هناك تداخل بني  750و1000
كيلومتر مربع ،وقــد يكون في هــذه املساحة
مــوارد غازية للبنان» .ولفتت هايتايان إلى
ّ
أن الحكومة اللبنانية لم ترسل حتى اللحظة
أي رس ــال ــة اعـ ـت ــراض أو ش ـك ــوى ع ـبــر وزي ــر
خارجيتها إلــى السلطات الـســوريــة أو حتى
تطالب بتوضيحات حول البلوكني رقم واحد
واثـنــن ومـكــان الحفر وطبيعة العقد بشكل
ع ــام ،لـلـقـيــام بـخـطــوات اسـتـبــاقـيــة أو ردعـيــة
ل ـل ـح ــؤول دون ح ـص ــول اع ـ ـتـ ــداء ،أو تـتـطـ ّـرق
إلــى مــوضــوع إج ــراء مـفــاوضــات مــع الجانب
السوري ،على الرغم من ّأن هذه الحكومة ّ
تعد
ّ
«صديقة لسورية» ،مبدية مخاوف من غض
السلطات اللبنانية الطرف عن حقوق البالد
من املياه املتداخلة مع البلوك السوري.
وقت أكدت فيه هايتايان أهمية ترسيم
وفي
ٍ
الحدود بني لبنان وسورية ،اعتبرت أن امللف

عــالــق أيـضــا فــي زواريـ ــب الـسـيــاســة ،وه ــو ما
ً
ي ـطــرح سـ ــؤاال ح ــول طــريـقــة م ـقــاربــة حكومة
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ف ــي ح ــال
تشكيلها للمسألة ،فاألخير يرفض إجراء أي
مـفــاوضــات مــع الـنـظــام ال ـســوري ،األم ــر الــذي
من شأنه أن يفتح احتمال الوساطة الروسية
وبــال ـتــالــي الـسـيــر كــذلــك ب ـم ـفــاوضــات تقنية
ّ
غير مـبــاشــرة مــع ســوريــة ،علمًا أن املـخــاوف
تبقى في أن تتخذ املفاوضات التقنية منحى
ـروط ومـطــالــب فيتداخل
سياسيًا مرفقًا ب ـشـ ٍ
مع ملفات أخرى سياسية وإقليمية من بوابة
ً
املقايضة ،منها مثال املرتبط بعودة الالجئني
السوريني.
وف ــي وق ــت ل ــم ي ـص ــدر ح ـتــى ع ـصــر أم ــس أي
تعليق رسمي من السلطات اللبنانية على هذا
األمر ،فإن «حزب الله» لم َير أن هناك مشكلة
تستدعي حصول مفاوضات .ووضــع عضو
كتلة «الوفاء للمقاومة» (تمثل حزب الله في
ال ـبــرملــان الـلـبـنــانــي) ،الـنــائــب إي ـهــاب ح ـمــادة،
إثـ ــارة ه ــذه الـقـضـيــة فــي خــانــة «االس ـت ـهــداف
والكيد السياسي» .وقــال حمادة ،في حديث
لـ«العربي الجديد» ،إن «املقاومة تضع عنوانًا
واح ـ ـدًا كـخــط ع ــري ــض ،يـتـمـثــل ف ــي رف ــض أي
اعتداء على مائنا أو أرضنا أو أي حبة تراب
من لبنان ،سواء من العدو اإلسرائيلي أو حتى
الـصــديــق ال ـس ــوري ،ول ـكــن ال ش ــيء مـطــروحــا
اليوم يمكن أن يسيء أو ّ
يمس سيادة لبنان
على أرضه وحدوده وملكيته ،وأستبعد ذلك،
فال شيء رسميًا بعد ،ما يبقي املوضوع في
إطار الكيد واالستهداف السياسي».
ورأى حمادة أن «اإلشكالية ليست في الواقع

نائب عن «حزب اهلل»:
ال أزمة أصًال حتى نذهب
إلى مفاوضات

وس ــط امل ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي ،أن ال ـ ــدول الـعــربـيــة
الحليفة للسلطات فــي مـصــر ،أص ــدرت بعد
تـصــريـحــات الـسـيـســي ،ب ـيــانــات دع ــم ملــوقــف
القاهرة والخرطوم في ّ
سد النهضة ،بما في
ذلك السعودية التي سبق لها أن عرضت أداء
دور الــوســاطــة ،حيث قالت إن «األم ــن املائي
للقاهرة والخرطوم جزء ال يتجزأ من األمن
العربي».
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،فـ ــإن ال ـت ـه ــدي ــد بــالـعـمــل
ال ـع ـس ـك ــري ل ــن ي ـ ــؤدي ف ـق ــط إلح ـ ـ ــراج حـلـفــاء
ال ـس ـي ـس ــي ال ـ ـعـ ــرب ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم اإلم ـ ـ ـ ــارات،
جديتهم في ّ
واختبار ّ
مد يد العون ملصر ،بل
أيضًا مــن شــأنــه ،بحسب رؤيــة السيسي ،أن

أم ــا املـسـتـجــد ال ـثــانــي ،فيتمثل فــي األخـطــار
الغربية التي أصبحت أكيدة لــدى السيسي
ج ـ ـ ّـراء ال ـف ـتــور األم ـي ــرك ــي ال ــواض ــح والـتـلـكــؤ
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،إزاء االس ـت ـج ــاب ــة مل ـق ـت ــرح آل ـيــة
ّ
الوساطة الرباعية لحل القضية (بمشاركة
االت ـ ـح ـ ــاد األفـ ــري ـ ـقـ ــي واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
والواليات املتحدة واألمم املتحدة) .فاإلدارة
األمـيــركـيــة الـجــديــدة لــم تحسم أمــرهــا ،وهي
ال ت ــزال تتلمس طــريـقـهــا ،وتــربــط االن ـخــراط
فــي الــوســاطــة بموافقة جميع األط ــراف ،كما
تبدو في تصرفاتها رغبة في إبقاء الوضع
على مــا هــو عليه ،واقـتـصــار جـهــودهــا على
مـنــع ت ـطــور الـقـضـيــة إل ــى مــواجـهــة عسكرية
بــن مـصــر وإثـيــوبـيــا .كـمــا أن األم ــم املتحدة
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لــدي ـه ـمــا مـ ـخ ــاوف من
تــولــد «ح ـســاس ـيــات» م ــع االت ـح ــاد األفــريـقــي
بسبب اختالف االتجاهات الفنية بني بعض
ال ـع ــواص ــم األوروب ـ ـيـ ــة وم ـفــوض ـيــة االت ـح ــاد
ح ــول األزمـ ــة ،وفـقــا ملــا سـبــق أن أب ــداه خـبــراء
االتحاد من آراء خالل الجلسات األخيرة من
املفاوضات نهاية العام املاضي قبل تعثرها.
وبحسب املـصــادر ،فــإن السيسي مقتنع بأن
إدارة ج ــو ب ــاي ــدن ل ــن تـمـنــح أفـضـلـيــة ملصر
ّ
مجانًا ،خصوصًا في ظل الخالفات الجذرية
ب ــن ال ـط ــرف ــن حـ ــول عـ ــدد م ــن امل ـل ـف ــات ،على
عكس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ّ
وبــال ـتــالــي ف ــإن ط ــرح ورق ــة ال ـح ــل الـعـسـكــري
وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد ب ـ ـ ــه ،بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،رب ـم ــا
يجبرها على التحرك خوفًا على مصالحها
االستراتيجية في املنطقة.
واألم ــر نفسه يتعلق أيـضــا بــالــدول الكبرى
ّ
ال ـتــي تـتــابــع امل ــوق ــف ،ول ـهــا مـصــالــح ف ــي كــل
م ــن م ـصــر وإث ـي ــوب ـي ــا ،ب ــل ش ــارك ــت بعضها
فــي إنـشــاء وتمويل الـســد ،كالصني وفرنسا
وأملانيا وإيطاليا ،وكذلك روسيا التي تعتبر
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م ــن ال ــداعـ ـم ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن ل ـل ـب ـل ــدي ــن .وق ــد
أصيبت مصر بخيبة أمــل كبيرة من موقف
معظم هذه الــدول حتى اآلن ،خصوصًا عند
لـجــوئـهــا ف ــي ال ـص ـيــف امل ــاض ــي إل ــى مجلس
األمن .وأوضحت بعض املصادر أن اتصاالت
ّ
سرية غير معلنة جــرت بني موسكو وبكني
والقاهرة بعد تصريحات السيسي بساعات
مـ ـع ــدودة ،الس ـت ـك ـشــاف م ـس ـت ـجــدات املــوقــف،
عـلـمــا ب ــأن ال ــدول ـت ــن كــان ـتــا ت ــؤي ــدان املــوقــف
اإلثـيــوبــي وضــد اسـتـصــدار ق ــرار مــن مجلس
األمـ ـ ــن ض ــد أديـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا ،ألسـ ـب ــاب تـتـعـلــق
ب ـنــزاعــات ـه ـمــا امل ــائ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة .ك ـم ــا سـبــق
أن ت ـع ـه ــدت الـ ـص ــن ب ـم ـن ــح م ـص ــر ق ــروض ــا
ومساعدات كبيرة لتحسني قدراتها املائية
قـبــل ك ــورون ــا ،كـمـحــاولــة لتخفيف األض ــرار
املتوقعة من إنشاء السد.
تثبيت التعاون مع الخرطوم

امل ـس ـت ـجــد ال ـث ــال ــث ف ــي خ ـل ـف ـيــة ت ـصــري ـحــات
الـسـيـســي ،يتمثل فــي مـحــاولــة مـصــر بشتى
الـطــرق تثبيت الـتـعــاون املستقر والـهــش في
آن ،م ــع الـ ـس ــودان ،والـ ــذي تستغله إثـيــوبـيــا
مل ـحــاولــة اس ـت ـمــالــة ال ـخ ــرط ــوم إل ــى مــواقـفـهــا
وإظهار مصر وحيدة على طاولة التفاوض.
وتعود هذه الهشاشة إلى وجود شخصيات
ومـجـمــوعــات فــي حـكــومــة عـبــد الـلــه حـمــدوك
ووزارتـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة والـ ــري ف ــي ال ـخــرطــوم،
يـ ـ ـ ــرون أن س ـ ـ ـ ّـد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة مـ ـ ـش ـ ــروع ي ـح ـقــق
املصلحة السودانية ،وأن املخاوف املصرية
ال ينبغي أن تهم السودانيني.
وقبل ساعات فقط من تهديد السيسي ،بدأت
إثيوبيا ،كما نشرت «العربي الجديد» ،حلقة
جــديــدة فــي مسلسل تلك امل ـح ــاوالت ،عندما
قدمت طرحًا جديدًا في صــورة اتفاق ثالثي
مؤقت ،بامتداد فترة امللء الثاني إلى شهرين
ّ
كحد أقصى ،مع عدم اضطرار الــدول الثالث
إل ــى ع ـقــد م ـف ــاوض ــات م ـطــولــة ج ــدي ــدة حــول
قواعد امللء والتشغيل قبل امللء الثاني ،ومن
ثم تأجيل املفاوضات األساسية ،إلى ما بعد
هذه املرحلة من امللء.
وتـ ــدرك مـصــر ج ـي ـدًا أن ه ــذا امل ـق ـتــرح ،وعـلــى
الرغم من طرحه في صــورة اتفاق ثالثي ،ال
يخاطب إال مخاوف السودانيني ،ألنه يراعي
الجانب الفني الخاص بالسدود السودانية،
وال يـنـظــر إل ــى مـشـكـلــة ت ــراج ــع حـ ّـصــة املـيــاه
النهائية الواصلة إلــى السد العالي .ويأتي
ً
ذلــك فضال عــن إعــان إثيوبيا أخـيـرًا ،للمرة
األول ـ ـ ـ ــى ،أنـ ـه ــا م ـن ـح ــت ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،م ـن ـف ــردًا،
ال ـب ـي ــان ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـت ــأم ــن س ــد الـنـهـضــة
وخــريـطــة الـتـصــرفــات ،لكنها فــي املـقــابــل لم
تـعــط مـصــر أي ب ـيــانــات تتعلق بـفـتــرة املــلء
أو كيفية التشغيل .وحــدث هذا التطور بعد
وقت قليل من زيارة السيسي للخرطوم في 6
مارس املاضي ،والتي شهدت إعالنه التوافق
م ــع قـ ـي ــادات امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي االن ـت ـقــالــي،
ح ـمــدوك ،عـلــى ض ــرورة الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
عادل وشامل قبل امللء الثاني للسد ،ورفض
أي خـطــوات فــرديــة تصعيدية والـلـجــوء إلى
آل ـي ــة ال ــرب ــاع ـي ــة ال ــدول ـي ــة امل ـق ـت ــرح ــة .وكــانــت
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» نـ ـش ــرت ف ــي  17م ــارس
املــاضــي معلومات عــن ص ــدور تعليمات من
االسـتـخـبــارات الـعــامــة املـصــريــة إل ــى وســائــل
اإلع ـ ـ ــام ب ـت ـص ـع ـيــد ال ـح ــدي ــث ع ــن «ضـ ـ ــرورة
الحسم بالقوة» ،طاملا استمرت أديــس أبابا
على موقفها .وجاء ذلك بعدما كان السيسي
قد رفض في يوليو/تموز املاضي ،التلويح
بتهديد اإلثيوبيني وبالعمل العسكري.

خالف قديم

شرح الخبير في الشؤون العسكرية ،العميد خالد حمادة ،في حديث
لـ«العربي الجديد»ّ ،
أن الخالف حول ترسيم الحدود بين لبنان وسورية قديم
جــدًا ،وبــرز بعد انسحاب الجيش
السوري من لبنان عام  .2005ولفت
إلى أن الخالف اليوم يتخذ طابعًا
جديدًا وهــو ليس مرتبطًا فقط
بالتنقيب السوري بشراكة روسية،
فالمأزق جانب منه بحري تقني،
ولكن األهــم سياسي ،فسورية ال
تقبل اإلفــراج عن أي ملف مرتبط
بلبنان أو تسهل أي اتفاق من شأنه
أن يكرس سيادة الدولة اللبنانية.

املــوجــود مــع الجانب ال ـســوري ،بــل هـنــاك من
يــريــد أخ ــذه إل ــى مـنـحــى آخ ــر بتغيير مـســار
أزمتنا الحقيقية ،وهذا مخطط سيئ ،فاألزمة
تـكـمــن ف ــي اعـ ـت ــداء ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي على
حدودنا ومياهنا وحقوقنا البحرية النفطية،
ومــا يحصل الـيــوم هــو تعمية ومحاولة لذر
الرماد في العيون ،ونقل املشكلة من مكان إلى
آخر خدمة للعدو اإلسرائيلي».
ولـ ــم ي ـج ــد ال ـن ــائ ــب ع ــن «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» داع ـي ــا
لحصول مفاوضات سورية لبنانية لترسيم
ً
ً
ال ـح ــدود ،قــائــا «ال أزم ــة أص ــا حـتــى نذهب
ٌ
إلــى مـفــاوضــات ،وأص ــل املشكلة وه ــم وليس
واق ـ ـعـ ــا» ،م ـس ـت ـن ـدًا أي ـض ــا إلـ ــى ال ـح ـم ـلــة الـتــي
طاولت «األوكسجني السوري» ووزير الصحة
في حكومة تصريف األعمال املحسوب على
الحزب حمد حسن ،وما رافقها من كالم حول
صفقة مع النظام أعدت بخلق أزمة أوكسجني
ً
ملـ ــرضـ ــى ك ـ ــورون ـ ــا ل ـي ـس ــت م ـ ــوج ـ ــودة أص ـ ــا
ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـعـ ّـرضــة لـبـنــان الــرس ـمــي لخطر
العقوبات األميركية.
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ت ــوال ــت م ــواق ــف س ـيــاس ـيــة فــي
ل ـب ـنــان م ــن ال ـفــريــق املـ ـع ــارض ل ـن ـظــام األس ــد،
ّ
وغرد وزير العدل السابق أشرف ريفي كاتبًا

«ب ــدء ال ـن ـظــام ال ـس ــوري بـتـلــزيــم ب ـلــوك النفط
الـبـحــري فــي الـشـمــال ت ـجــاوز لـحـقــوق لبنان
ُيقابل بصمت رسمي لبناني .فلنلجأ لألمم
املتحدة لرعاية الترسيم القانوني خالفًا ملا
يقوم به النظام الذي ال يعترف بالقرار 1680
للحدود البرية والــذي يخترق حقوق لبنان
بنفطه بحرًا كما يفعل العدو اإلسرائيلي في
الجنوب» .أما نائب «تيار املستقبل» (يتزعمه
سعد الـحــريــري) ،روال الطبش ،فسألت «أيــن
الـسـلـطــات الـلـبـنــانـيــة الــرسـمـيــة مـمــا يـجــري؟
ومــا هــذه الغيبوبة املشبوهة؟ لقد انتظرنا
الخرق من الجنوبِ ،مــن الـعــدو ،فــإذ به يأتي
من الشمال ،من ّ «الشقيقة».
مــن جـهـتــه ،ح ــذر الـخـبـيــر الـنـفـطــي املستشار
السابق للجنة الطاقة النيابية ربيع ياغي،
فــي حديثه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،مــن تكرار
التجربة القبرصية ،والخطأ نفسه الذي وقع
فيه املفاوض اللبناني عام  ،2006يوم باشر
املفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع
قبرص ً
بناء على طلب األخيرة ،وواجه لبنان
خسارة مساحة مائية تزيد عن  860كيلومترًا
مربعًا ،فالوفد اللبناني لم يكن يملك الخبرة
بترسيم الحدود وكانت إدارته سيئة للملف،

مضيفًا «كما ادعــى العدو اإلسرائيلي أيضًا
بحقوق لــه فــي املـيــاه اللبنانية االقتصادية
الـخــالـصــة لـغــايــة الـنـقـطــة رق ــم  ،1كــذلــك فعل
السوريون الذين ّ
تقدموا من النقطة رقم  7إلى
النقطة رقم واحد».
ّ
وأش ــار إلــى أن التنقيب فــي الـبـلــوك البحري
السوري رقم واحد فيه تراجع للبنان بحوالي
 750كيلومترًا مــربـعــا ،وه ــي خ ـســارة ل ــه ،من
هنا أهمية ترسيم الحدود البحرية بني لبنان
ً
وسورية شماال واالنتهاء من ترسيم الحدود
البحرية جنوبًا مع العدو اإلسرائيلي.
ُيــذكــر أن الـجــولــة الخامسة مــن املـفــاوضــات
غير املباشرة بني لبنان وإسرائيل أرجئت،
لتتوقف معها امل ـفــاوضــات فــي الـثــانــي من
ديسمبر/كانون األول املــاضــي ،واستبدلت
بلقاء ثنائي ،بني لبنان والوسيط األميركي
ٍ
من جهة ،وآخر مماثل بني الجانبني األميركي
واإلســرائ ـي ـلــي .وع ــن ذل ــك ،ق ــال ال ـبــاحــث في
ش ــؤون الطاقة فــي معهد عـصــام ف ــارس في
الجامعة األميركية في بيروت ،مارك أيوب،
لـ«العربي الجديد» ،إن املفاوضات التقنية
وغـ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
لترسيم ال ـحــدود الـبـحــريــة جـنــوبــا متوقفة
مـنــذ  11نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي املــاضــي،
تاريخ انعقاد الجولة الرابعة .ولفت أيوب
إلى أنه حتى الساعة ال مؤشر جديًا إلعادة
استئناف املفاوضات التقنية غير املباشرة،
مشيرًا إلى أن من أبرز نقاط الخالف ،نقطة
ان ـطــاق الـتــرسـيــم ،فـخــط الـتــرسـيــم البحري
يجب أن ينطلق من رأس الناقورة (جنوب
لبنان) وهــو مــا ّ
نصت عليه اتفاقية بوليه
نيوكومب عــام  1923وأن يتطابق مــع خط
ال ــوس ــط الـ ـ ــذي ي ـت ـجــاهــل ن ـق ـطــة «ت ـخ ـل ـيــت»
وذلك باالستناد إلى املواثيق واالجتهادات
الــدول ـيــة الـتــي تـنــص عـلــى ع ــدم أخ ــذ الـجــزر
التي لها أثر غير تناسبي على خط الترسيم
بــال ـح ـس ـبــان ،ف ــي ح ــن أن إس ــرائ ـي ــل تعتبر
صخرة «تخليت» جزيرة على الرغم من أنها
غير قابلة للسكن.
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تستم ّر حرب
التجسس الروسية
على أوروبا ،لتبلغ
أخيرًا روما ،التي
تحتفظ بعالقة
جيدة نسبيًا مع
موسكو ،قياسًا
على باقي
العواصم األوروبية.
ومع طرد إيطاليا
دبلوماس َي ْين
روس َي ْين ،بدأت روسيا
بمحاولة احتواء
األزمة ،داعية
إلى الحفاظ على
العالقة اإليجابية

تجسس روسي
في إيطاليا
مسؤولية
بوتين
حمل رئيس االتحاد
ّ
األوروبي شارل ميشال
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،في مارس/آذار
الماضي مسؤولية
التوتر بين أوروبا وروسيا.
وخالل مكالمة بينهما
قال ميشال لبوتين إن
«العالقات األوروبية
الروسية بلغت أدنى
مستوياتها» ،مشيرًا
إلى أنه يتوجب على
الكرملين إصالحها.

وجّ هت روسيا جنودها إلى إيطاليا العام الماضي لدعمها ضد تفشي وباء كورونا ()Getty

روما تطرد دبلوماسيَيْن
وموسكو «تبدي أسفها»
تـ ـع ـ ّـرض ــت الـ ـع ــاق ــات اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ـ
الروسية النتكاسة ،أمس األربعاء،
ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ــن قـضـيــة تجسس
غير اعتيادية من قبل موسكو التي سارعت
مل ـحــاولــة اح ـت ــواء األزم ـ ــة .وف ــي الـتـفــاصـيــل،
ذك ــرت وكــالــة األن ـب ــاء اإليـطــالـيــة «أكـ ــي» ،أن
السلطات األمنية في روما اعتقلت ضابطًا
فــي البحرية اإليـطــالـيــة بتهمة «التجسس
وال ـك ـش ــف ع ــن م ـع ـلــومــات س ــري ــة» لـصــالــح
روس ـ ـيـ ــا .وأف ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن وح ـ ـ ــدة ال ـع ـم ـل ـيــات
الـخــاصــة فــي ق ــوات ال ــدرك (الـكــارابـنـيـيــري)
أوقفت ،بتوجيه من مكتب املدعي العام في
روما ،ضابطًا في البحرية االيطالية وآخر
الروسية فــي إيطاليا.
فــي الـقــوات املسلحة
ُ ِّ
وأشـ ــارت إل ــى أن العملية نــفــذت كـجــزء من
نـ ـش ــاط م ـع ـلــومــاتــي مـ ـط ــول أج ــرت ــه وك ــال ــة
معلومات األم ــن الــداخـلــي ،بــدعــم مــن هيئة
أركان الدفاع ،بحق الضابط اإليطالي وهو
قائد فرقاطة في القوات البحرية ،والضابط

ال ــروس ــي امل ـع ـت ـمــد لـ ــدى سـ ـف ــارة ب ـ ــاده في
إيطاليا ،وكالهما متهم بــارتـكــاب «جرائم
خطيرة متعلقة بالتجسس وأمــن الدولة»،
ل ـك ــن وضـ ــع األخـ ـي ــر «ق ـي ــد ال ـن ـظ ــر» بـسـبــب
وظـيـفـتــه الــدبـلــومــاسـيــة .وأعـلـنــت األج ـهــزة
األمنية أنها دهمت مساء االثنني ،اجتماعًا
سـ ــريـ ــا ب ـ ــن الـ ـض ــابـ ـط ــن ،وتـ ـ ــم ضـبـطـهـمــا
متلبسني بعد أن «سلم الضابط اإليطالي
وث ــائ ــق س ــري ــة ل ـل ـضــابــط الـ ــروسـ ــي مـقــابــل
مبلغ من املــال» .مع العلم أن القوة البحرية
ال ــروس ـي ــة ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـب ـحــر امل ـتــوســط
منتشرة في قاعدة حميميم على الساحل
الـ ـسـ ــوري .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـت ـمــركــز األس ـط ــول
السادس األميركي في نابولي اإليطالية.
وبعد تبيان حقائق امللف ،استدعت األمينة
العامة لوزارة الخارجية االيطالية إليزابيتا
بيلوني ،السفير الروسي لدى روما ،سيرغي
رازوف ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ـع ـل ـي ـمــات م ــن ال ــوزي ــر
لويجي دي مايو .وعلى األثر أعلن دي مايو

َ
ط ــرد م ــوظ ــف ـ ْـن ف ــي ال ـس ـف ــارة ال ــروس ـي ــة على
خلفية قضية التجسس ،معتبرًا أنها «قضية
ْ
ّ
مسؤولي
«تورط
شديدة الخطورة» .وتوقع
ْ
روسيي اثنني في قضية التجسس» .وكتب
ع ـلــى ح ـســابــه ع ـلــى «ف ـي ـس ـبــوك» أن ــه «نـقـلـنــا
احتجاج الحكومة اإليطالية الشديد وأبلغنا
ْ
ملوظفي فــي السفارة الروسية
بطرد فــوري
ضــال ـعـ ْـن فــي ه ــذه الـقـضـيــة الـخـطـيــرة ج ـدًا»
خالل لقاء مع السفير.
ف ــي روس ـي ــا ،أعـ ــرب الـكــرمـلــن ع ــن أم ـلــه في
أال تـتـضــرر ال ـعــاقــات بــن مــوسـكــو وروم ــا
جـ ــراء قـ ــرار إي ـطــال ـيــا ط ــرد اث ـن ــن م ــن أف ــراد
البعثة الدبلوماسية الروسية لديها بتهمة
التجسس .ونقلت وكالة «روسيا اليوم» عن
املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف قــولــه للصحافيني إن «الـجــانــب
ال ـ ــروس ـ ــي ال ي ـم ـل ــك ح ـت ــى اآلن م ـع ـلــومــات
ع ــن أسـ ـب ــاب وم ــابـ ـس ــات ت ــوق ـي ــف ضــابــط
م ــن فــريــق املـل ـحــق ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي في
رومـ ــا» .وأضـ ــاف« :عـلــى أي ح ــال ،نــأمــل في
الحفاظ على الطابع اإليجابي والبناء الذي
تـتـمـتــع ب ــه ال ـع ــاق ــات الــروس ـيــة-اإلي ـطــال ـيــة
واستمراره» .بدورها ،نقلت وكالة «تاس»
عن الخارجية الروسية إعرابها عن األسف
حـيــال اإلجـ ــراء اإلي ـطــالــي ،مـضـيـفــة« :نعمل
حــال ـيــا ع ـلــى ك ـشــف مــاب ـســات ه ــذا ال ـق ــرار،

تربط روسيا وإيطاليا
عالقات وثيقة بقطاعي
الغاز واألسلحة
تطورت العالقات ب
ين البلدين أيام بوتين
وبرلوسكوني

وس ـن ـع ـل ــن ب ـش ـك ــل م ـن ـف ـص ــل عـ ــن خـ ـط ــوات
محتملة من جانبنا ردًا على هذه الخطوة
ال ـت ــي ال ت ـت ـنــاســب م ــع م ـس ـتــوى ال ـعــاقــات
الثنائية بني الدولتني».
وم ــع أن روس ـي ــا اعـ ـت ــادت ع ـلــى ت ـب ــادل طــرد
دب ـل ــوم ــاس ـي ــن م ــع دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــدة فــي
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،إال أن ــه ن ـ ــادرًا م ــا تعلق
األمر بإيطاليا .ففي السنوات األخيرة تعدد
الــاع ـبــون فــي ح ــرب الـتـجـســس ،مــن روسـيــا
إلى بولندا ودول الشرق األوروبــي وإنكلترا
وأملانيا والدول اإلسكندنافية وهولندا .وفي
م ـ ـ ــارس/آذار  ،2018تسببت عملية تسميم
العميل امل ــزدوج سيرغي أسكريبال وابنته
يــول ـيــا ،فــي ســالــزبــوري فــي إنـكـلـتــرا ،بحالة
غضب أوروبية عارمة ،دفعت روما للتضامن
مـ ــع لـ ـن ــدن فـ ــي ح ـي ـنــه بـ ـط ــرد دب ـلــومــاس ـيــن
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ـيـ ـم ــا دان وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
البريطاني ،دومينيك راب ،أمــس التجسس
الروسي في إيطاليا ،واصفًا أنشطة روسيا
بـ ــ«امل ــزع ــزع ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .مـ ــع ال ـع ـل ــم أن
العالقات الروسية ـ اإليطالية شهدت تطورًا
إي ـجــاب ـيــا ،بـفـعــل ال ـصــداقــة الـشـخـصـيــة الـتــي
جـمـعــت الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بوتني
برئيس الـ ــوزراء اإليـطــالــي األسـبــق سيلفيو
بــرلــوسـكــونــي ،أدى إل ــى تـشـكـيــل شــراكــة في
قـطــاع الـغــاز بــن شركتي «إي ـنــي» اإليطالية
ً
و«غـ ـ ــازبـ ـ ــروم» ال ــروسـ ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن عــاقــة
عسكرية بــن مؤسستي «ألينيا» اإليطالية
«و«سوخوي» الروسية.
وف ــي ع ــام  ،2017ب ــدأت روس ـيــا بــاالنـغـمــاس
أكـثــر فــي السياسة اإليـطــالـيــة الــداخـلـيــة ،مع
توقيع اتفاقية للتعاون السياسي بني حزب
«روس ـيــا املـ ّ
ـوحــدة» بـقـيــادة فالديمير بوتني
وحـ ــزب «رابـ ـط ــة ال ـش ـم ــال» اإلي ـط ــال ـي ــة .وهــو
اتـ ـف ــاق اع ـت ـب ــره ال ـب ـعــض م ـشــاب ـهــا لـسـيـطــرة
الـحــزب الشيوعي السوفييتي على الحزب
الشيوعي اإليطالي بني عامي  1921و،1991
تاريخ سقوط االتـحــاد السوفييتي وانتهاء
ّ
ً
الحرب الباردة ( 1947ـ  ،)1991فضال عن حل
الحزب الشيوعي اإليطالي.
وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2018ات ـ ـهـ ــم رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإليطالي األسبق ،ماتيو رينزي ،املنظمات
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة امل ــدع ــوم ــة مـ ــن روس ـ ـيـ ــا ،بـنـشــر
«أخ ـب ــار زائ ـف ــة» للتأثير عـلــى االنـتـخــابــات.
وات ـه ــم ت ـحــدي ـدًا حــركــة «ال ـن ـجــوم الـخـمــس»
ب ـت ــأي ـي ــد ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـحـكــومــة
الروسية .وفي ديسمبر/كانون األول ،2017
اتهم الرئيس األميركي الحالي ،جو بايدن،
بصفته نائبًا سابقًا للرئيس األسبق باراك
أوباما ،روسيا بمساعدة «النجوم الخمس»
و«رابطة الشمال» انتخابيًا .وفي عام ،2018
ح ـق ــق الـ ـح ــزب ــان امل ـع ـن ـي ــان ف ـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا فــي
االنتخابات التشريعية اإليطالية ،وطالبا
بــرفــع العقوبات األميركية واألوروب ـيــة عن
روسيا .لكن العالقة بني البلدين استعادت
وهجها العام املاضي ،بعد أن تلقت إيطاليا
الضربة األعنف جــراء تفشي وبــاء كورونا،
وت ـس ـج ـيــل وفـ ـي ــات ك ـب ـيــرة ش ـمــالــي ال ـب ــاد،
فـتــواصــل رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق جوزيبي
كونتي مع بوتني الذي أمر الجيش الروسي
ف ــي  22م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار  2020ب ـم ـنــح م ـع ــدات
طبية وعــربــات نقل خــاصــة للقطاع الطبي
اإليطالي.
ول ـ ــم ت ـك ــن ال ـق ـض ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي إي ـطــال ـيــا
مـنـفـصـلــة ع ــن ح ـ ــوادث س ــاب ـق ــة م ـمــاث ـلــة فــي
أوروبـ ـ ـ ــا ،ف ـفــي مـ ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ،طــالــب
رئيس الــوزراء البلغاري ،بويكو بوريسوف،
روسـيــا بــوقــف أنشطة التجسس فــي بــاده،
بعد إع ــان ممثلني لــادعــاء توجيه االتـهــام
لـسـتــة أف ـ ــراد بــالـتـجـســس ل ـصــالــح مــوسـكــو.
وعلى مدى  18شهرًا ،طردت بلغاريا ستة من
الدبلوماسيني الروس ،منهم ملحق عسكري،
لالشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس ،وهو
م ــا أدى إل ــى تــوتــر ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــا بـ ــن بـ ـلـ ـغ ــاري ــا ،عـضــو
حلف شـمــال األطـلـســي واالت ـحــاد األوروب ــي،
وموسكو.
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس ،فرانس برس)

تقرير

النيجر :إحباط «محاولة انقالب» قبل تنصيب بازوم رئيسًا
أحبطت السلطات في
النيجر محاولة انقالب
عسكرية ،عشية تنصيب
محمد بازوم رئيسًا
جديدًا للبالد ،وسط جو
متصاعد من االحتقان
السياسي

قبل التنصيب املـقــرر غ ـدًا الجمعة للرئيس
املنتخب الـجــديــد فــي ال ـبــاد ،محمد ب ــازوم،
ك ــان ــت ال ـن ـي ـجــر ع ـل ــى م ــوع ــد ،ل ـي ــل ال ـث ــاث ــاء
 األرب ـ ـعـ ــاء ،م ــع م ـح ــاول ــة ان ـق ــاب عـسـكــريــةج ـ ــدي ـ ــدة ،ت ـ ـ ّـم إحـ ـب ــاطـ ـه ــا ،ب ـح ـس ــب م ـص ـ ّـادر
تحدثت لوكاالت أنباء عاملية .وفيما يتحضر
الرئيس محمد يوسفو ملغادرة السلطة ،بعد
واليتني رئاسيتني منذ عــام  ،2011يبدو أن
خلفه ،وزي ــر الــداخـلـيــة الـســابــق ،وال ــذي كان
ّ
يعد مساعده األيمن ،سيعيش بدوره هاجس
االنـقــابــات العسكرية وم ـحــاوالت االنـقــاب
املتواصلة منذ استقالل هذا البلد الواقع في
غــرب أفريقيا عــن االسـتـعـمــار الفرنسي في
 .1960وفيما تتحضر املعارضة لالعتراض
ّ
ع ـلــى تـنـصـيــب بـ ـ ــازوم ،شــكــك م ـتــاب ـعــون في
ص ـحــة م ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب ،مـعـتـبــريــن أنـهــا
م ـن ــاورة مــن الـسـلـطــة إلف ـشــال أي ت ـحــرك في
الـشــارع للمعارضة .لكن على أي حــال ،فإن
هــذا الـبـلــد ،ال ــذي يعد مــن األفـقــر فــي العالم،

وال ــذي يــواجــه خطر اإلره ــاب ،ال سيما عبر
املثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو،
يعيش أزمة سياسية متصاعدة ،خصوصًا
مع عدم تجدد الحياة السياسية عبر وجوه
تقليدية تستمر فــي الحكم واملشهد الـعــام،
عبر الــرئــاســة أو الـتــرشــح .وكــانــت املؤسسة
الـعـسـكــريــة ق ــد حـكـمــت ال ـب ــاد خ ــال فـتــرات
مـتـعــاقـبــة م ـنــذ االس ـت ـق ــال ،بـعـضـهــا تــرافــق
مــع تقييد العمل السياسي وإنـهــاء الحياة
الحزبية.
وأك ـ ــد م ـص ــدر أم ـن ــي م ــن ع ــاص ـم ــة ال ـن ـي ـجــر،
نـيــامــي ،أم ــس األرب ـع ــاء ،تــوقـيــف عسكريني،
إثــر «محاولة انـقــاب» حصلت ليل الثالثاء
 األربعاء ،الفتًا أمس إلى أن «الوضع أصبحتحت السيطرة» .وذكر املصدر أن «اعتقاالت
وق ـعــت ف ــي ص ـفــوف ع ــدد قـلـيــل م ــن عناصر
ال ـج ـي ــش ك ــان ــوا وراء م ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب»،
مـضـيـفــا أن ه ــذه املـجـمــوعــة «ل ــم تـتـمـكــن من
االقـ ـت ــراب م ــن ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي ب ـعــدمــا ّ
رد
ّ
الحرس الــرئــاســي» .بــدورهــم ،أكــد سكان في
حي «بالتو» الــذي يوجد فيه مقر الرئاسة،
سماع طلقات أسلحة ثقيلة وخفيفة ،واصفًا
أحــدهــم إط ــاق ال ـنــار بــ«الـكـثـيــف» .كـمــا أكــد
مصدر مقرب من ب ــازوم ،حصول ما وصفه
«ب ـم ـح ــاول ــة انـ ـق ــاب م ـ ـحـ ــدودة ،س ــرع ــان ما
سيطرت عليها قوات األمن» .وقررت السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ن ـيــامــي تـعـلـيــق «خــدمــات ـهــا
القنصلية» ،فيما دعــت الـسـفــارة الفرنسية
رعاياها إلى «البقاء في منازلهم».
وت ــأت ــي م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ق ـبــل الـتـنـصـيــب
املـ ـق ــرر غ ـ ـدًا ف ــي ن ـي ــام ــي ل ـلــرئ ـيــس املـنـتـخــب

الجديد محمد ب ــازوم .وكــان رئيس النيجر
األسبق ،محمد عثمان ،وهو منافس بازوم
الرئيسي في االنتخابات الرئاسية األخيرة
ال ـتــي ج ــرت ف ــي دورت ـ ــن (دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول وفـبــرايــر/شـبــاط املــاضـيــن) ،قــد طعن
في نتائج االنتخابات النهائية التي صدرت
في  23فبراير ،والتي أكدت فوز بازوم بـ55.7
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األصـ ـ ـ ــوات ،م ـقــابــل  44.2في
املائة لعثمان .وأعلن األخـيــر ،بــدوره ،فــوزه،
داعـيــا إلــى «احتجاجات سلمية» فــي أنحاء
ال ـبــاد ،اسـتـمــرت أيــامــا م ـعــدودة بعد إعــان
النتائج ،وتعرضت لقمع السلطات األمنية،
ما أدى إلى سقوط قتلى .ومنعت السلطات
املعارضة من الخروج في «تظاهرة سلمية»

أمـ ـ ــس .وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة ات ـه ـم ــت املـ ـع ــارض
الرئيسي في البالد ،رئيس الــوزراء ورئيس
الـبــرملــان األسـبــق ،هــامــا أم ــادو ،ال ــذي ترشح
للرئاسة ،لكن املحكمة العليا أبطلت ترشحه،
بــالــوقــوف وراء تــأجـيــج ال ـح ــراك األول .كما
ُ
اعــتـقــل كـثـيــرون فــي ح ــراك فـبــرايــر املـعــارض

اعتقل عدد
من العسكريين في
نيامي ،أمس

اعترضت المعارضة على نتائج االنتخابات (يوسف سانوغو/فرانس برس)

للنتائج ،بينهم رئيس أركان القوات املسلحة
السابق موموني بوريمة ،املعروف بقربه من
أمادو .وكان األخير ،الذي شكك في مواطنية
بــازوم بسبب أصوله العربية من ليبيا ،قد
ّ
حل ثانيًا في انتخابات الرئاسة عام ،2016
والتي فاز فيها يوسفو بوالية ثانية.
ُ
ويـعــد تسليم السلطة بــن يوسفو وب ــازوم،
األول بني رئيسني منتخبني ديمقراطيًا في
تــاريــخ النيجر ،الـتــي شـهــدت انـقــابــات عدة
م ـنــذ اسـتـقــالـهــا ع ــن فــرن ـســا .وي ـعــد تـحــدي
م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب األول ع ـلــى الئ ـح ــة عمل
ب ـ ـ ــازوم ،ب ـعــدمــا ش ـه ــدت الـ ـب ــاد خـ ــال فـتــرة
االن ـت ـخــابــات اع ـتــداء يــن إرهــاب ـيــن دمــويــن،
أحـ ــده ـ ـمـ ــا تـ ـبـ ـن ــاه «داعـ ـ ـ ـ ــش ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء
الكبرى» ،والثاني «بوكو حــرام» .ووقع آخر
هــذه الهجمات فــي  21مـ ــارس/آذار املاضي،
في منطقة تاهوا الحدودية مع مالي ،وأسفر
ً
عن  141قتيال .واستبعد بازوم أي حوار مع
املتطرفني .سياسيًا ،لم ينجح حوار كان من
املقرر عقده بني السلطة واملعارضة ،لتنفيس
االحتقان السياسي في البالد ،في أن يبصر
النور بعد.
وشهدت البالد  4انقالبات عسكرية سابقة،
األول في  1974ضد الرئيس هاماني ديوري،
والثاني ضد الرئيس محمد عثمان في 1996
م ــن ق ـبــل ال ـكــولــون ـيــل إب ــراه ـي ــم م ـي ـنــاســاري،
ال ــذي اغـتــالــه حــرســه فــي  ،1999ثــم االنـقــاب
العسكري عام  2010ضد ممادو تنجا .كما
أع ـل ــن يــوس ـفــو ف ــي  ،2015إح ـب ــاط مـحــاولــة
انقالب واعتقال عسكريني.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

قضية
ق ـب ــل ن ـح ــو ع ـ ــام ونـ ـص ــف ع ـ ــام عـلــى
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،سـ ـ ـ ـ ــواء الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة أو
انـتـخــابــات الـكــونـغــرس ومـجــالــس ال ــوالي ــات،
ب ــاش ــر ال ــرئ ـي ــس جــاي ـيــر ب ــول ـس ــون ــارو حملة
مريبة ،عبر إجرائه سلسلة تعديالت وزاريــة،
دفعت قادة عسكريني إلى الخروج من ظالله.
وفي الطريق إلى انتخابات أكتوبر /تشرين
األول ُ ،2022يـ ــدرك بــول ـســونــارو أن أخ ـطــاءه
العديدة دفعته إلى حافة الهاوية في برازيليا،
ف ـس ـعــى إل ـ ــى م ـح ــاول ــة إحـ ـك ــام ق ـب ـض ـتــه عـلــى
السلطة ،مع تنامي موجة الغضب ضــده من
جهة ،وعودة الرئيس األسبق لويس إيناسيو
لوال دا سيلفا «لوال» إلى الواجهة من جديد،
بعد تبرئته قضائيًا من جهة أخرى.
ُ
الحدث البرازيلي ت ّوج مع إعالن وزارة الدفاع
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ،م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
اس ـت ـق ــال ــة ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش إيـ ــدسـ ــون ب ــوغ ــول،
وقائد القوات البحرية أليكس باربوزا ،وقائد
الـقــوات الجوية موريتي بيرمودي ،بعد يوم
واحد من إعالن وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو
إي سيلفا تركه منصبه ،بشكل غير متوقع.
وه ــي اس ـت ـقــاالت تـحـصــل لـلـمــرة األولـ ــى منذ
ع ــام  ،1985تــاريــخ ان ـت ـهــاء الـحـكــم الـعـسـكــري
فــي الـبــرازيــل ،الــذي كــان قــد بــدأ بانقالب على
السلطة عام  .1964لكن النبأ ال يتعلق بنوعية
االستقاالت فحسب ،بل بإعالن إي سيلفا ،في
رسالة مقتضبة لتبرير استقالته ،أنه «حافظ
خــال قـيــادتــه على ال ـقــوات املسلحة ،وفــق ما
يمليه الدستور» ،من دون توضيح مزيد من
الـتـفــاصـيــل ع ــن أس ـب ــاب م ـغــادرتــه للمنصب.
لـكــن و ُســائــل إع ــام بــرازيـلـيــة ذك ــرت أن وزيــر
الدفاع أجبر على االستقالة وسط ضغوط من
بولسونارو .وذكرت صحيفة «فولبا دي ساو
بــاولــو» أنــه «لـلـمــرة األول ــى فــي الـتــاريــخ ،قــدم
قــادة األفــرع الثالثة للقوات املسلحة استقالة
جماعية بسبب خالف مع الرئيس».
وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات ،اس ـ ـت ـ ـبـ ــدل
بولسونارو إي سيلفا بالجنرال والتر سوزا
براغا نيتو ،الذي كان كبير موظفي الرئاسة،
وجـعــل مــن الـجـنــرال لــويــس إدواردو رامــوس
خلفًا لألخير .كذلك ،أقــال الرئيس البرازيلي
وزير الخارجية إرنستو أروجو ،معينًا مكانه
كارلوس فرانكاّ .
وعي قائد الشرطة أندرسون
توريس وزيرًا للعدل ،خلفًا ألندري ميندونكا.
ويــأتــي هــذا التعديل ال ــوزاري بعد أسبوعني
عـلــى إقــالــة وزي ــر الـصـحــة ،ال ـج ـنــرال إدواردو
بازويلو ،وتعيني الطبيب مارسيلو كيروغا
خلفًا له ،الذي بات رابع وزير صحة منذ تولي
بولسونارو الرئاسة .وإذا كان رحيل أروجو
من الحكومة متوقعًا بسبب تحميله من قبل
كثيرين مسؤولية اإلخفاقات التي ُمنيت بها

تعكس االستقالة الجماعية ألبرز قادة الجيش البرازيلي حجم األزمة
وتشعباتها في هذا البلد ،مع سعي الرئيس جايير بولسونارو إلى
إحكام سيطرته على المؤسسات كافة ،بما في ذلك الجيش

البرازيل

استقاالت
قادة
الجيش

بولسونارو يستعجل
إحكام قبضته على
المؤسسة العسكرية

االسـتــراتـيـجـيــة الـحـكــومـيــة ملـكــافـحــة فـيــروس
كورونا ،الــذي أودى بحياة ما يقرب من 314
أل ــف ش ـخــص ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،ف ــإن الـتـغـيـيــرات
ُّ
الـ ــوزاريـ ــة األخ ـ ــرى ف ــاج ــأت امل ــراق ـب ــن .وات ـه ــم
أروج ــو بعزل الـبــرازيــل على الساحة الدولية
ووضــع الـبــاد فــي وضــع سيئ فــي مــا يتعلق
ب ـش ــراء ال ـل ـق ــاح ــات .ك ــذل ــك ق ــدم ال ـنــائــب ال ـعــام
خــوس ـيــه لـيـفــي اسـتـقــالـتــه لـلــرئ ـيــس ،وذك ــرت
وكالة «بلومبيرغ» لألنباء أن «من بني أسباب
االس ـت ـق ــال ــة ،ق ـ ــرار ل ـي ـفــي عـ ــدم ال ـتــوق ـيــع عـلــى
اإلجراء الذي اقترحه بولسونارو في املحكمة
العليا ضد حكام الواليات».
ُ
وتـ ـنـ ـب ــئ ه ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات بـ ـ ـب ـ ــروز مــرح ـلــة
صعبة فــي ال ـبــرازيــل ،خـصــوصــا مــع إش ــارات
مــن بــول ـســونــارو ت ـكــررت أك ـثــر مــن م ــرة حــول
االستعانة بالجيش ،وهــو ما أملــح إليه وزير
الــدفــاع املستقيل فــي رسالته حــول «التمسك
بــالــدسـتــور» .فــالــدسـتــور الـبــرازيـلــي ،الـصــادر
عـ ـ ــام  ،1988نـ ـش ــأ كـ ـ ـ ــردة فـ ـع ــل عـ ـل ــى ال ـح ـكــم
الـعـسـكــري ف ــي بــرازي ـل ـيــا ،وب ـن ــوده حـ ـ ّـدت من
قــدرة الــدولــة على املـســاس بالحريات العامة
وض ـمــان الـحـقــوق ال ـفــرديــة .وجـعــل الــدسـتــور
من ارتكاب جرائم التعذيب واألعمال املوجهة

ضد الدولة الديمقراطية والنظام الدستوري،
ج ــرائ ــم ال ُيـ ـف ــرج ع ــن مــرت ـك ـب ـهــا ب ـك ـفــالــة وال
تسقط بالتقادم ،خالفًا للمنطق االستبدادي
للدستور الـســابــق ،وهــو األمــر الــذي أدى إلى
إنشاء أجهزة دستورية تمنع وقــوع ّ
أي نوع
م ــن االنـ ـق ــاب ــات .ك ــذل ــك نـ ـ ّـص ال ــدس ـت ــور على
إجـ ــراء اس ـت ـف ـتــاءات عــامــة تـسـمــح للمواطنني
باقتراح قوانني جديدة ،في سياق التشاركية
بني السلطة والشعب.
ُيظهر ذلك أن قدرة الجيش ،الذي كان حاكمًا

للمرة األولى يستقيل
أبرز قادة الجيش معًا
من مناصبهم
أظهر استطالع
للرأي تقدم لوال في
أي انتخابات رئاسية
ّ

بـ ـمـ ـف ــرده بـ ــن ع ــام ــي  1964و ،1985ب ــات ــت
م ـحــدودة .وبـعــد أن اع ـتــادت ش ــوارع ريــو دي
ج ــانـ ـي ــرو ،وس ـ ـ ــاو بـ ــاولـ ــو خـ ـص ــوص ــا ،حـيــث
الكثافة السكانية األعلى في البرازيل ،تغلغل
ال ـج ـنــود فــي ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة فــي ستينيات
ال ـقــرن املــاضــي وسـبـعـيـنـيــاتــه وثـمــانـيـنـيــاتــه،
تـحـ ّـولــت األم ــور بـعــد ع ــام  1985إل ــى تكريس
بقاء العسكر في الثكنات بموجب الدستور.
لكن بولسونارو يحتاج للجيش العتبارات
عدة ،بعد تدهور شعبيته بشكل متسارع ،إثر
وصــولــه إلــى الــرئــاســة عــام  2018على «جثث
سـيــاسـيــة» ع ــدة ،تـحــديـدًا ال ــرؤس ــاء السابقني
ً
لوال وديلما روسيف وميشال تامر ،مستغال
م ــوج ــة يـمـيـنـيــة م ـت ـطــرفــة أرسـ ــاهـ ــا الــرئ ـيــس
األميركي السابق دونالد ترامب عامليًا ،الذي
ّ
تبجح الرئيس البرازيلي مرارًا بصداقته معه.
ً
ل ـك ــن ش ـع ـب ـيــة ب ــولـ ـس ــون ــارو ل ــم تـ ــدم ط ــوي ــا،
وبـ ـ ــدا ج ـل ـيــا أن ان ـت ـخ ــاب ــه ل ــم ي ـك ــن ت ــرف ــا ،بــل
لنقص ال ـخ ـيــارات السياسية ل ــدى الناخبني
البرازيليني ولحالة اإلحباط التي استولدتها
فضيحة «مغسل الـسـيــارات» ،وهــي فضيحة
بــاشــر ال ـقــاضــي سـيــرجـيــو م ــورو بالتحقيق
فـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــام  ،2014مـ ـظـ ـهـ ـرًا ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورط ش ــرك ــة
«بتروبراس» النفطية ،أكبر شركة من نوعها
في النصف الجنوبي من الكرة األرضية ،في
عملية فساد ضخمة ،عبر تمويل سياسيني
وأحـ ـ ـ ــزاب وقـ ـض ــاة وم ـص ــرف ـي ــن .وأدت ه ــذه
الـقـضـيــة إل ــى الـحـكــم ع ــام  2018بــالـسـجــن 12
عامًا على لوال بتهمة الفساد وغسل األموال،
لكن املعطيات تبدلت منذ نحو عامني.
فــي أغـسـطــس /آب  ،2019ح ــاول بولسونارو
تعيني قــائــد جــديــد لـلـشــرطــة ،مــن دون امل ــرور
ب ــوزي ــر الـ ـع ــدل ،الـ ــذي ك ــان مـ ــورو ب ــال ــذات ،ما
أدى إلى صــدام بني الجانبني ،دفع مــورو إلى
ّ
التنحي .واتهم القاضي األشهر في البرازيل
الــرئ ـيــس ب ـم ـحــاولــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األج ـهــزة
األم ـن ـيــة وتـعـيــن شـخـصـيــات ت ـمـ ّـده بـتـقــاريــر
مخابراتية .وخ ــال هــذه املــرحـلــة ،كــان وكــاء
ل ــوال قــد تـقــدمــوا بطلب اسـتـئـنــاف لحكم عــام
 ،2018فخرج الرئيس األسبق من السجن عام
 ،2019ثم نجح في الحصول على قرار بتبرئته
مـطـلــع ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،م ــن قــاضــي املـحـكـمــة
الـعـلـيــا ،إيــدســون فــاشــن .وذك ــر الـقــاضــي في
ب ـيــان ،أن ــه لــم يـكــن ملحكمة مــديـنــة كوريتيبا
الجنوبية ،الحق في محاكمة لوال في قضايا
كــان يجب أن تنظر فيها املحكمة الفيدرالية
ف ــي الـعــاصـمــة بــرازي ـل ـيــا .األه ــم أن اسـتـطــاع
ُ
«بـ ــودرداتـ ــا» ال ـبــرازي ـلــي ،الـ ــذي اســتـفـتــي فيه
 3500شـخــص بــن  15مـ ــارس /آذار املــاضــي
و 17منه ،أظهر تقدم لوال بنسبة  34في املائة
مقابل  30في املائة لبولسونارو.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز ،األناضول)
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شرق
غرب
ميانمار :تشي بصحة
جيدة
ك ــد أحـ ــد م ـحــامــي زع ـي ـمــة مـيــانـمــار
أون ـ ــغ سـ ــان س ــو ت ـش ــي ،ال ـت ــي أط ــاح
بـ ـه ــا الـ ـجـ ـي ــش ،أنـ ـه ــا بـ ـ ــدت بـصـحــة
جيدة أمــس األربـعــاء ،خــال اجتماع
ع ـبــر ال ـف ـيــديــو .وذكـ ــر امل ـحــامــي مني
مــن س ــوي ،أنـهــم لــم يناقشوا خالل
االجتماع ســوى القضايا الجنائية
املـقــدمــة ضــدهــا مـنــذ االن ـق ــاب .ومــن
املـ ـق ــرر أن ت ـع ـقــد ،الـ ـي ــوم الـخـمـيــس،
جلسة جــديــدة لبحث قضيتها .من
جهة أخرى ،طلبت الواليات املتحدة،
م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،من
جميع موظفي الحكومة األميركية
غير األساسيني وعائالتهم مغادرة
م ـ ـيـ ــان ـ ـمـ ــار ،بـ ـسـ ـب ــب مـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
االضطرابات املدنية.
(رويترز)
تعويضات سودانية
ألميركا
أعـلـنــت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،أمــس
األربعاء ،حصولها على  335مليون
دوالر م ــن الـ ـ ـس ـ ــودان ك ـت ـعــوي ـضــات
لـ ـضـ ـح ــاي ــا تـ ـفـ ـجـ ـي ــري الـ ـسـ ـف ــارت ــن
األم ـيــرك ـي ـتــن ف ــي كـيـنـيــا وت ـنــزان ـيــا
ع ـ ــام  ،1998وت ــدم ـي ــر املـ ــدمـ ــرة «ي ــو
إس.إس كول» عام  .2000وقال وزير
الخارجية أنتوني بلينكن «وضعنا
القضايا العالقة مع السودان خلفنا
وسنفتح صفحة جديدة».
(رويترز)
بحرية التحالف ضد
«داعش» بعهدة فرنسا
تسلمت حاملة الطائرات الفرنسية
«ش ـ ـ ــارل دي ـ ـغـ ــول» ،أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء،
ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـقـ ــوة ال ـب ـح ــري ــة لـلـتـحــالــف
ال ــدول ــي ملـكــافـحــة تـنـظـيــم «داعـ ــش»،
حـسـبـمــا أع ـل ـنــت وزيـ ـ ــرة ال ـج ـيــوش،
فـ ـل ــوران ــس بـ ــارلـ ــي .وبـ ـع ــد أيـ ـ ــام مــن
وص ــول ـه ــا إل ـ ــى أب ــوظ ـب ــي ف ــي إط ــار
مـهـمــة تـشـمــل أي ـضــا ض ـمــان «حــريــة
املالحة» في منطقة الخليج ،اعتبرت
أن «هــذه املهمة دليل ثقة عملياتية
وإش ــارة إلــى تصميمنا الــدائــم ضد
داعش» .و«شارل ديغول» هي حاملة
الـ ـط ــائ ــرات ال ــوحـ ـي ــدة ف ــي ال ـب ـحــريــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وان ـط ـل ـق ــت مـ ــن م ـي ـنــاء
طولون األسبوع املاضي.
(فرانس برس)
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توتر بين الصدريين وفصائل حليفة إليران

شوارع بغداد ساحة لتبادل الرسائل
حمل االستعراض
المسلّح األخير في
بغداد ،إلحدى المليشيات
الموالية إليران ،رسائل
إلى «التيار الصدري»،
قبل أشهر من موعد
االنتخابات المبكرة
بغداد ـ عادل النواب

ُي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرج م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون عـ ــراق ـ ـيـ ــون
وسـ ـي ــاسـ ـي ــون ف ـ ــي ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ،أح ــد
ّ
أسباب االستعراض املسلح الذي
ّ
نظمته مليشيات عراقية حليفة إلي ــران في
ـداد ،تطلق على نفسها اســم «رب ــع الـلــه»،
ب ـ ُغـ ّ
ويصنفها مسؤولون بأنها إحــدى واجهات
«كتائب حــزب الـلــه» ،يــوم الخميس املاضي،
ّ
فــي خــانــة تــوجـيــه رســائــل مـبــطـنــة لــ«الـتـيــار
الـ ـ ـص ـ ــدري» وزعـ ـيـ ـم ــه م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،إث ــر
تصاعد الـتــوتــر بــن «ال ـصــدريــن» مــن جهة،
وب ــن ال ـف ـصــائــل ال ـعــراق ـيــة الـحـلـيـفــة إليـ ــران،
وأبرزها «كتائب حزب الله»« ،عصائب أهل
الحق»« ،كتائب سيد الشهداء» ،و«النجباء».
وك ــان االس ـت ـعــراض األخ ـيــر للمليشيات في
ُ
بـغــداد ،والــذي استمر ســاعــات ،واستخدمت
فيه األسلحة املتوسطة والخفيفة والقذائف
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،ق ــد ت ـس ـبــب ف ــي ق ـط ــع ال ـط ــرق
وإغ ـ ـ ــاق ع ـ ــدد م ــن ال ـج ـس ــور ف ــي ال ـعــاص ـمــة
العراقية .ويخشى متابعون مــن أن يتحول
هذا التوتر إلى صدام مسلح ،على بعد أشهر
قليلة من االنتخابات التشريعية املبكرة.
وي ـع ــزو مــراق ـبــون عــراق ـيــون حــالــة الـتـنــافــس
املتصاعدة بني الفصائل املسلحة ،إلى كونها
أح ــد إفـ ـ ــرازات مـقـتــل زع ـي ــم «ف ـي ـلــق ال ـق ــدس»
اإليـ ــرانـ ــي ،ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي ،وال ـق ـي ــادي في
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» ،أب ــو م ـه ــدي امل ـه ـنــدس،
ب ـغ ــارة ج ــوي ــة أم ـيــرك ـيــة ق ــرب م ـط ــار ب ـغ ــداد،
ب ــداي ــة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بـعــدمــا ك ــان الــرجــان
ي ـع ـ ّـدان الشخصيتني األقـ ــوى عـلــى مستوى
إدارة امل ـل ـي ـش ـيــات ف ــي ال ـ ـعـ ــراق .وي ــأت ــي ذلــك
ً
فضال عن غياب قسري حاصل اليوم ،لزعيم
ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» ورئ ـي ــس مـلـيـشـيــا «بـ ــدر»،
هادي العامري ،بسبب مرض مفاجئ ال تزال
املعلومات بشأنه متضاربة.
ّ
وي ــوم الخميس املــاضــي ،نظمت «رب ــع الله»

ً
اسـتـعــراضــا مسلحًا فــي ب ـغ ــداد ،مستخدمة
أكثر من  200سيارة رباعية الدفع ،حيث جال
عـنــاصــرهــا فــي مـنــاطــق ع ـ ّـدة أســاسـيــة وســط
ال ـعــاص ـمــة ،إح ــداه ــا تـقــع بــال ـقــرب م ــن وزارة
الداخلية ،وأغلقوا عددًا من الطرق الرئيسية،
راف ـعــن ص ــورًا وش ـع ــارات م ـنــاوئــة لحكومة
م ـص ـط ـفــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،ب ـع ـض ـهــا ت ـش ـيــر إل ــى
تهديد مباشر لحياة األخيرُ .
وبعيد ساعات
قليلة مــن تنظيم االسـتـعــراض ،هــاجــم زعيم
«التيار الصدري» ،مقتدى الصدر ،في بيان،
«لجوء املليشيات إلى االستعراض العسكري
امل ـس ـل ــح ،واالنـ ـتـ ـش ــار امل ـك ـثــف ف ــي الـعــاصـمــة
الحبيبة ب ـغــداد» ،مطالبًا «الحشد الشعبي
بمعاقبتها ،أو إع ــان ال ـب ــراءة مـنـهــا» .وفــي
ما بدا ردًا عليه ،أكد املتحدث باسم مليشيا
«كتائب حزب الله» ،أبو علي العسكري ،في
ب ـي ــان ،وقــوف ـهــم وراء تـنـظـيــم االس ـت ـع ــراض،
ّ
مدعي اإلصالح،
موضحًا أنه يتوجب «على
ترك التنابز (املعايرة) وكيل التهم والصيد
ف ــي امل ـ ــاء ال ـع ـك ــر» ،ف ــي إشـ ـ ــارة واضـ ـح ــة إلــى
الصدر.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،رأى مـ ـس ــؤول ع ــراق ــي
فــي ب ـغــداد ،أن مــن بــن الــرســائــل الـتــي أرادت
املليشيات إيصالها مــن خــال االستعراض
املسلح ،مــا هــي موجهة لـ«التيار الـصــدري»
وزعـيـمــه ،بـعــد «تـصــاعــد الـتــوتــر بــن األخـيــر
وع ــدد مــن زعـمــاء الفصائل املسلحة املقربة
م ــن ط ـ ـهـ ــران» .ووص ـ ــف املـ ـص ــدر ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ال ـتــوتــر ب ــن الـطــرفــن
ب ــأن ــه «ف ــي أع ـل ــى م ـس ـتــوى ل ــه م ـنــذ س ـن ــوات،
بعدما ّ
وجهت كتائب حزب الله قبل أكثر من
أسبوعني ،اتهامات مباشرة لسرايا السالم،
وه ـ ــي الـ ـجـ ـن ــاح امل ـس ـل ــح ل ـل ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري،
ب ـم ـحــاولــة اغ ـت ـيــال ق ـي ــادي تــابــع ل ـهــا شــرقــي
بغداد بواسطة عبوة ناسفة ،وهو ما تنفيه
قيادات في التيار الصدري».
وك ـ ـشـ ــف امل ـ ـس ـ ــؤول ال ـ ـعـ ــراقـ ــي عـ ــن م ـح ــاول ــة
أجــراهــا الـقـيــادي فــي «ح ــزب الـلــه» اللبناني،
محمد كوثراني ،قبل أيــام ،لتخفيف التوتر
الـحــالــي ،موضحًا أن األخـيــر يتواجد حاليًا
ف ــي بـ ـغ ــداد ،وال ـت ـق ــى ب ـق ـي ــادات مـخـتـلـفــة في
ت ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل ل ـت ـج ـنــب ت ـص ـع ـيــد أك ـث ــر فــي
املواقف ،كما بحث في لقاءاته ،قضية مدينة
سـنـجــار ،مــركــز قـضــاء سـنـجــار فــي محافظة
نـيـنــوى (م ـســألــة ت ــواج ــد املـلـيـشـيــات وح ــزب
العمال الكردستاني) ،واتهام «كتائب ّ
سيد
ال ـش ـهــداء» بــالــوقــوف وراء قـصــف أرب ـيــل في
شهر فبراير/شباط املاضيّ .
ورجــح املصدر
أال يكون االسـتـعــراض الــذي جــرى الخميس

ّ
نظمت «سرايا السالم» استعراضها أيضًا في العاصمة (حيدر حمداني/فرانس برس)

املــاضــي ،األخـيــر مــن نــوعــه ،الفتًا إلــى أن هذا
االستعراض جرت فيه محاولة إظهار القوة
ال ـعــدديــة وال ـس ــاح ال ــذي تمتلكه الـفـصــائــل،
ع ـل ـمــا أن الـ ـص ــدري ــن س ـب ــق ل ـه ــم أن أج ـ ــروا
ً
استعراضًا مماثال في فبراير املاضي.
هذا االستعراض الذي نفذته مليشيا «سرايا
السالم» التابعة لـ«التيار الـصــدري» ،والذي
حصل في العاشر من فبراير املاضي ،اعتبر
ّ
الـنــائــب ال ـعــراقــي ،بــاســم خ ـشــان ،بــأنــه شكل
«بداية ظهور الصراع للعلن بني التيار وباقي
َ
الـفـصــائــل» ،مضيفا أنــه «ك ــان رســالــة تبيان
ق ــوة ون ـفــوذ الـتـيــار عـلــى الـعــاصـمــة ب ـغــداد».
ورأى خشان ،في اتصال هاتفي مع «العربي
ال ـجــديــد» ،أن «كـتــائــب ح ــزب ال ـلــهّ ،
ردت على
ذلك باستعراض مماثل ،أرادت من خالله أن
توصل للتيار الـصــدري ،بأنه ليس الوحيد
ال ــذي يمكنه الـسـيـطــرة عـلــى شـ ــوارع بـغــداد

مخاوف من أن
يتحول التوتر المتصاعد
إلى صدام مسلح

ب ـقــوة ال ـس ــاح» .وح ــذر الـنــائــب ال ـعــراقــي من
كــون هــذه الرسائل املتبادلة «تشكل تهديدًا
حقيقيًا للسلم األهلي واملجتمعي ،وهي تحد
واضح للدولة والقانون ،اللذين يعجزان عن
مواجهة هذا السالح املنفلت» .واعتبر خشان
أن «الفصائل املسلحة جميعها ،تسعى إلى
فرض نفوذها على الشارع ملكاسب سياسية
واق ـت ـص ــادي ــة ،ول ـه ــذا م ــن الـطـبـيـعــي جـ ـدًا أن
نرى مع قرب االنتخابات ،توترًا وتشنجات
شــديــدة بـيـنـهــا ،وخـصــوصــا بــن الـصــدريــن
والـفـصــائــل األخ ـ ــرى» ،مــن دون أن يستبعد
«وصول األمر إلى صدامات مسلحة ،وهو ما
حصل ّ
مرات عديدة خالل السنوات املاضية».
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذا ال ـتــوتــر ،والـ ــذي انعكس
ســريـعــا عـلــى وس ــائ ــل إعـ ــام وم ــدون ــن على
مــواقــع ال ـتــواصــل ،يـتـبـعــون كــا املعسكرين،
رأى عضو «الـتـيــار ال ـصــدري» محمد رشــك،
أن سـبـبــه «رف ــض ال ـت ـيــار اس ـت ـخــدام الـســاح
والتهديد به لفرض اإلرادات السياسية ،أو
التعامل من خالله مع الحكومة في القضايا
ال ـ ـخـ ــاف ـ ـيـ ــة» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف رش ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــي ح ــدي ــث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ب ـع ــض األط ـ ــراف
املسلحة رفضت أن تكون تحت قيادة موحدة،
وهي الحشد الشعبي ،وتملك أجندات خاصة
داخ ـل ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة» .وح ـ ــول املـ ـخ ــاوف من

تطور التوتر إلى صدامات مسلحة ،أكد رشك
أن «هــذا األمــر مستبعد ج ـدًا ،وخصوصًا أن
التيار الـصــدري ال يريد تحويل الـعــراق إلى
ساحة صــراع بني األخ ــوة ،وهــو يرفض رفع
أي سالح في وجه أي عراقي» ،على ّ
حد قوله.
ل ـكــن ع ـضــو ال ـت ـي ــار امل ــدن ــي الـ ـع ــراق ــي ،أحـمــد
حقي ،اعتبر أن التوتر بني الطرفني بدأ منذ
إعالن مقتدى الصدر قبل نحو شهرين ،عزم
«الـتـيــار» الـحـصــول على رئــاســة الـ ــوزراء في
الـحـكــومــة املـقـبـلــة ال ـتــي يـفـتــرض أن تتشكل
بعد االنتخابات املبكرة املزمع إجراؤها في
ال ـعــاشــر م ــن أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول املـقـبــل.
ورأى حقي ،فــي حديث لـ«العربي الجديد»،
أن إع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـصـ ــدريـ ــن ن ـي ـت ـه ــم الـ ـحـ ـص ــول
ً
ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،اس ـت ـفــز أي ـضــا كـتــا
سياسية أخ ــرى ،مثل كتلة «دول ــة القانون»
بزعامة نوري املالكي ،و«بدر» بزعامة هادي
العامري ،معتبرًا في الوقت ذاته أن الخالفات
الحالية «تبقى تحت سقف مضبوطُ ،
ويمنع
توسعها أو تطورها من قبل اإليرانيني ،لكن
بالتأكيد سيكون لها آثار كبيرة في تضييق
ّ
ف ــرص املــدنـيــن بــالـعـمــل الـسـيــاســي ،فــي ظــل
بيئة محكومة بالسالح».
من جهته ،اعتبر الخبير في الشأن السياسي
واألمـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،أحـ ـم ــد الـ ـش ــريـ ـف ــي ،أن
«التحشيد الشعبي غير املسلح ،الذي تمارسه
ب ـع ــض األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،وكـ ــذلـ ــك االسـ ـتـ ـع ــراض ــات
املسلحة للفصائل ،هي عبارة عن رسائل إلى
األطــراف األخــرى إلظهار قوتها وسيطرتها
ع ـلــى ال ـ ـشـ ــارع» .وبـ ـ ّـن ال ـشــري ـفــي ف ــي حــديــث
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
املـسـلــح األخ ـيــر فــي ب ـغــداد ،ك ــان واض ـحــا أنــه
يحمل رسائل مباشرة وصريحة إلى التيار
الصدري ،الذي هو أيضًا استعرض بالسالح
فــي الـعــاصـمــة فــي وق ــت س ــاب ــق» ،م ـحــذرًا من
أن ه ــذه الــرســائــل «ق ــد تـتـطــور رب ـمــا إل ــى ما
ه ــو أسـ ـ ــوأ ،بـ ـص ــدام ب ــن ال ـق ــواع ــد الـشـعـبـيــة
ل ـل ـج ــان ـب ــن ،خـ ـص ــوص ــا أن «هـ ـ ـن ـ ــاك ت ــوتـ ـرًا
ســابـقــا بــن الـطــرفــن ،يمتد لـسـنــن» .وش ـ ّـدد
الخبير العراقي ،على أن «وصــول األمــر إلى
ح ـ ّـد ال ـص ــدام املـسـلــح بــن ال ـقــوى السياسية
والـفـصــائــل ،أم ــر خـطـيــر ،مــا يــوجــب حصول
ّ
تــدخــل حـكــومــي ع ــاج ــل ،إلن ـه ــاء ك ــل املـظــاهــر
املسلحة ،وملنع أي توتر في الشارع قد ّ
يجر
البالد إلــى االقتتال األهلي والــداخـلــي» .كما
لـفــت إل ــى أن ه ــذا األم ــر «س ـت ـكــون لــه تبعات
أمـنـيــة خ ـط ـيــرة ،وك ــذل ــك تـبـعــات اقـتـصــاديــة،
وسيؤثر على إج ــراء االنتخابات البرملانية
املبكرة ونزاهتها».

