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ال تقتصر محاولة إرســاء التسوية في ليبيا 
 السياسي فحسب بل يشّكل امللف 

ّ
على الشق

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 
العديد والعتاد،  عدة، خصوصًا على صعيد 
بعدما تبني أن املقترح املتداول في أروقة األمم 
املــتــحــدة يــشــيــر إلـــى أن الــبــعــثــة ســتــتــألــف من 
خمسة عناصر أمميني وعشرة ليبيني. وتثير 
حول  دبلوماسيني  تــســاؤالت  املعطيات  هــذه 
ضعف عــديــد البعثة ومـــدى قـــدرة هــذا العدد 
املحدود من املراقبني في اإلشراف على الوقف 
 لــأعــمــال الــعــدائــيــة، ومــغــادرة نحو 20 

ّ
الــهــش

ألف مرتزق. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة »فــــــرانــــــس بــــــــرس« عـــــن أحــــد 
الدبلوماسيني قوله: »هل سيجرون دوريات؟ 
هـــل ســيــلــزمــون مـــكـــتـــبـــًا؟«، مــضــيــفــًا أن هــنــاك 
تــفــهــمــًا لــــ«هـــاجـــس الــلــيــبــيــني فـــي عــــدم وجـــود 
 من املخيب 

ّ
عناصر أجنبية على امليدان، لكن

جدًا أن تصير هذه اآللية رمزية فقط«. وأبدى 

العسكري على  الوضع  »تثبيت«  من  خشيته 
األرض، وسأل: »ما الذي يحول دون استئناف 

الحرب األهلية، بوجود هذا العدد؟«.
مــع العلم أنــه فــي األســبــوع املــاضــي، تحدث 
ــتــــحــــدة إلــــــى لـــيـــبـــيـــا يـــان  مـــبـــعـــوث األمــــــــم املــ
ــاء مــغــلــق فــــي مــجــلــس  ــقـ ــــالل لـ كـــوبـــيـــتـــش، خـ
ــن، عـــن إيـــفـــاد خــمــســة مــراقــبــني مدنيني  ــ األمـ
البعثة يمكن  أميني غير مسلحني. وقــال إن 
أن تــتــشــكــل مـــن »خــمــســة زائــــد خــمــســة زائـــد 
خمسة، أي 15 عنصرًا في اإلجمال«. وأشار 
دبلوماسي آخر إلى أن ذلك سيتم على ثالث 
مراحل أي »خمسة في كل مرة«. وسأل »هل 
؟ أم اإلشارة إلى 

ً
يقصد بذلك نشرًا متسلسال

يستخدمها  التي  ثالثة(  لكل  )واحــد  قاعدة 
وتعني  االنتشار،  عمليات  في  العسكريون 
وجــود عسكري في امليدان وثــان في الراحة 
وثــالــث يـــتـــدرب، وتــجــري املــــــداورة 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 و5 من الغرب.
مع العلم أنه سبق لأمني العام لأمم املتحدة 
ــر تــقــريــر لـــه في  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس أن ذكــ
ديسمبر/ كانون األول املاضي أنه من الواضح 
ــبــــة وقـــــف إطــــــالق الــــنــــار ســيــكــفــلــهــا  أن »مــــراقــ
الــلــيــبــيــون«. وتـــحـــدث حــيــنــهــا دبــلــومــاســيــون 
عن نشر مجموعة من 30 مراقبًا، وهــي فكرة 
مــعــاكــســة لـــنـــظـــرة االتــــحــــاد األوروبــــــــــي الــــذي 
األخير  وهــذا  متينة«،  »آلية  إنشاء  في  يرغب 
 حظر األسلحة على ليبيا وتدفق 

ً
يراقب أصال

املــهــاجــريــن قــبــالــة ســواحــل الــبــالد عــبــر مهمة 
»إيريني«.

من جهتهم، رفض الليبيون »إيفاد مراقبني 
مـــن دول ســاهــمــت فـــي مــفــاقــمــة الــتــدخــالت 

ــة مـــنـــذ ســــقــــوط نــــظــــام )الـــعـــقـــيـــد  ــيــ ــارجــ الــــخــ
القذافي عام 2011«. وسبق أن أعرب  معّمر( 
املتحدة منذ أشهر عن  األمــم  مسؤولون في 
قــوة خفيفة«، وعــن »تسلم  احتمال »تشكيل 
الــلــيــبــيــني مــقــالــيــد األمــــور تــحــت مــظــلــة األمــم 
ــة مـــتـــطـــورة«  ــبـ ــراقـ ــة مـ ــيــ ــتــــحــــدة«، وعـــــن »آلــ املــ
ــــالق الــنــار  تــدريــجــيــًا، لــكــن مــراقــبــة وقــــف إطـ
ورحـــيـــل 20 ألـــف مـــرتـــزق وعــســكــري أجنبي 
»مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من 

املراقبني«، وفق أحد الدبلوماسيني.
الليبي  امللف  بريطانيا  تتولى  من جهتها، 
فــي األمـــم املــتــحــدة، وتــتــعــرض إلـــى ضغوط 
القتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار 
الــتــوحــيــد الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا، وتضمني 
بعثة األمم املتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف 
األعمال العدائية ومغادرة القوات األجنبية. 

ومن بني القوات األجنبية مرتزقة من شركة 
»فـــاغـــنـــر« الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة، وســـوريـــون 
بدؤوا املغادرة، وجماعات مسلحة تشادية 
ــتـــوزع  تـ أن  الـــنـــيـــجـــر  تــــريــــد  وســــودانــــيــــة ال 
فــي املــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى عــســكــريــني أتـــراك. 
وللعسكريني األتــراك وضع خاص، إذ إنهم 
نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بني أنقرة 
والحكومة السابقة في طرابلس. في اإلطار، 
األمــن  فــي مجلس  الدبلوماسيني  أحــد  ذكــر 
أن الوجود التركي »مشكلة حقيقية، علينا 
للمندوبة  وبالنسبة  نعمل على حلها«.  أن 
ـ  األميركية في األمم املتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد فإنه يجب »على جميع األطراف 
الخارجية املشاركة في هذا الصراع أن تبدأ 

فورًا في االنسحاب من ليبيا«. 
)فرانس برس(

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــات املـــــركـــــزيـــــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة االنـ ــ ــنـ ــ ــــجـ أغـــــلـــــقـــــت لـ
األربـــعـــاء،  أمـــس  لــيــل  منتصف  الفلسطينية، 
ــح لــــالنــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــرشــ ــتــ ــاب الــ ــ ــ بـ
الفلسطينية املقررة في 22 مايو/ أيار املقبل، 
مع بــروز التحالف الــذي تبلور في اللحظات 
املــركــزيــة لحركة  اللجنة  األخــيــرة بــني عــضــو 
»فــتــح«، األســيــر مـــروان الــبــرغــوثــي، ومؤسس 
»املــلــتــقــى الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي«، املــفــصــول 
مـــن »فـــتـــح« أخـــيـــرًا، نــاصــر الـــقـــدوة، إثـــر فشل 
البرغوثي وأعــضــاء مركزية  بــني  املــفــاوضــات 
»فتح« لتشكيل قائمة موحدة. وأكدت مصادر 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــصــر أمـــس األربـــعـــاء،  لـــ
تــــوصــــل الـــبـــرغـــوثـــي والـــــقـــــدوة إلـــــى االتــــفــــاق 
»األحـــــرف األولــــــــى« عـــلـــى قـــائـــمـــة مــشــتــركــة  بــــــ
ــم »الـــحـــريـــة«، لــخــوض االنــتــخــابــات  تــحــت اسـ
األخير،  يرأسها  أن  على  املقبلة،  التشريعية 
البرغوثي،  ثانيًا زوجــة  الترتيب  تليه في  ثم 
املحامية فدوى البرغوثي، ثم عضو املجلس 
ــتـــشـــاري لــلــحــركــة عــبــد الـــفـــتـــاح حــمــايــل.  االسـ
وكانت أجواء الساعات األخيرة أمس، والتي 
ــاب الـــتـــرشـــح، تــشــيــر أيــضــًا  ــ ــــالق بـ ســبــقــت إغــ
إلــى أنــه سيتم اإلعـــالن عــن ترشح البرغوثي 
النــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــزامــنــًا 
باالنتخابات  الــخــاصــة  القائمة  تسجيل  مــع 
التشريعية رسميًا، وذلك لقطع الطريق على 
أّي تغيير في القوانني من املمكن أن يلجأ إليه 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، ملنع 
البرغوثي من الترشح للرئاسة الحقًا. ويعني 
اتفاق البرغوثي – القدوة أن قائمتني لحركة 
ــتــــح« ســـتـــخـــوضـــان االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة،  »فــ
ــا نـــائـــب رئــيــس  ــهـ ــتـــرأسـ األولــــــــى رســـمـــيـــة، ويـ
الحركة محمود العالول، والثانية مشكلة من 
قبل القدوة والبرغوثي الذي يستعد لخوض 

االنتخابات الرئاسية.
قــد قطعت  البرغوثي والــقــدوة  وكــانــت قائمة 
شـــوطـــًا كــبــيــرًا خــــالل الــيــومــني املــاضــيــني في 
املــشــاورات، وســط عــدم وجــود »خــالفــات على 
مــحــاور أســاســيــة« بــني الــرجــلــني، بــحــســب ما 
ــديـــد«، أمـــس.  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــادر لــــ ــدت مـــصـ ــ أكـ
أدى إلربــاك  القائمة  إعـــالن  فــي  التأخر  أن  إال 
القدوة الذي كان يضع اللمسات األخيرة على 
قائمته، إذ إن التحالف بينهما فرض تغييرًا 
القائمتني. من  في ترتيب األســمــاء بعد دمــج 
جهتهم، رفض جميع أعضاء مركزية »فتح«، 
الــذيــن اجــتــمــعــوا حــتــى وقـــت مــتــأخــر أول من 

ــــول خــطــوة  حــ تـــصـــريـــح  ــأي  ــ بــ اإلدالء  أمـــــــس، 
البرغوثي.

اإلسرائيلية،  السجون  داخــل  وأبــدت مصادر 
قـــريـــبـــة مــــن الـــبـــرغـــوثـــي، أســـفـــهـــا، فــــي حــديــث 
ــدم بــــذل أعــضــاء  »عــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، لــ ـــ لـ
مــركــزيــة فــتــح أي جــهــد لــتــذلــيــل الــعــقــبــات مع 
الـــبـــرغـــوثـــي، وعـــــدم االلــــتــــزام بـــاالتـــفـــاق الـــذي 
تــوصــل إلــيــه )عــضــو اللجنة املــركــزيــة لحركة 
ــيـــة  ــة الــــــشــــــؤون املـــدنـ ــئـ ــيـ »فـــــتـــــح« ورئـــــيـــــس هـ
زيارته  في  معه  الشيخ  حسني  الفلسطينية( 
إلــيــه فــي 11 فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، لجهة 
الـــتـــشـــاور مــعــه حــــول كـــل أســـمـــاء قــائــمــة فتح 

الرسمية«.
وكانت قد تــرددت إشاعات أول من أمــس عن 
إمكانية قيام مركزية »فتح« بفصل البرغوثي 
اإلعالمي  املكتب  رئيس  لكن  عضويتها،  مــن 
فتح  في حركة  والتنظيم  التعبئة  بمفوضية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  منير الــجــاغــوب، أكــد لـــ
»مــروان البرغوثي عضو في اللجنة املركزية 
وأسير، وال يمكن أخذ قرار بفصله من الحركة، 
ويكفيه ما يعانيه من األسر لدى االحتالل«. 
وحـــــول مـــا إذا كــــان كــــان هـــنـــاك تـــواصـــل بني 
أعضاء من مركزية الحركة وزوجة البرغوثي، 
للبحث فــي إمــكــانــيــة عــــودة األخــيــر عــن قــرار 
االنتخابات  لخوض  منفصلة  الئحة  تشكيل 
التشريعية، نفى الجاغوب وجود أي اتصال 

من هذا النوع. أما في ما يتعلق بعدم زيارة 
حسني الشيخ للبرغوثي في سجنه للتشاور 
زيــارة  »طلب  الشيخ  إن  الجاغوب  فقال  معه، 

البرغوثي، لكن االحتالل لم يرد«.
»فــتــح« قــد عقدت  وكــانــت اللجنة املــركــزيــة لـــ
ــع الــلــمــســات  ــــس لـــوضـ ــاح أمـ ــبـ اجـــتـــمـــاعـــًا صـ
األخيرة على قائمتها الرسمية، التي تسببت 
ــتــــذارات واســتــقــاالت بني  بــاحــتــجــاجــات واعــ
الضفة  مــدن  مــن مختلف  قياداتها  صــفــوف 
الــغــربــيــة، احــتــجــاجــًا عــلــى تــرتــيــب األســمــاء 
»الــعــربــي  فــيــهــا. ويــحــســب مــصــادر تــحــدثــت لـــ
الــجــديــد«، فــإن 4 مــن أعــضــاء اللجنة انضموا 
اللجنة املركزية  القائمة، وهــم: أمــني ســر  إلــى 
الــرجــوب، دالل ســالمــة، أحــمــد حلس،  جبريل 

وروحي فتوح، باإلضافة إلى محافظني.
ويــعــتــبــر وجــــود خــمــســة أعـــضـــاء مـــن اللجنة 
املـــركـــزيـــة لــلــحــركــة مــخــالــفــًا ملـــا أعــلــنــه عــبــاس 
وقــيــادة »فــتــح« بــعــدم تــرشــح أعــضــاء اللجنة 
املركزية واملجلس الثوري، فيما علم »العربي 
الـــجـــديـــد« أنــــه ســيــكــون هــنــاك مــحــافــظــني في 

قائمة »فتح« الرسمية.
أعلنت  قد  املركزية  االنتخابات  لجنة  وكانت 
ظــهــر أمـــــس، قــبــل تــســلــم الئــحــتــي »فـــتـــح«، أن 
ترشح  بطلبات  تقدمت  انتخابية  قائمة   28
الــتــشــريــعــي 2021، منذ  املــجــلــس  النــتــخــابــات 
وأنها  إعالنها،  وحتى  الترشح  عملية  بداية 
قــبــلــت أمـــس تــرشــح ثــمــانــي قــوائــم انتخابية 
املقبولة  للقوائم  الكلي  العدد  ليبلغ  جــديــدة، 
)حتى ظهر أمس( 13 قائمة، فيما »تتم دراسة 
الشعبية  »الجبهة  أن  علمًا  الــطــلــبــات«.  بقية 
من  أول  ت 

ّ
سجل قــد  كانت  فلسطني«  لتحرير 

الشعب«  »نــبــض  االنــتــخــابــيــة  قائمتها  أمـــس 
ــة والـــتـــحـــريـــر -  ــاومـ ــقـ لــــدى الــلــجــنــة بـــاســـم »املـ

التغيير والبناء«.
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الـــوشـــيـــكـــة. وأضــــــاف مـــســـؤول أمـــيـــركـــي أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــنــاقــش أفـــكـــارًا جــديــدة 
داخليًا ومع األطراف األخرى بشأن االتفاق 
الـــنـــووي، لــكــن لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى تــوافــق 
ســتــســتــغــرق  »الــعــمــلــيــة  وتـــابـــع  اآلراء.  فـــي 
وقــتــًا أطــــول ألن املــنــاقــشــات بـــني الـــواليـــات 
ــران غــيــر مــبــاشــرة«. وبحسب  ــ املــتــحــدة وإيـ
املـــوقـــع، رفـــض اإليـــرانـــيـــون عـــدة مقترحات 

ذلك. لسنا في عجلة من أمرنا«. في السياق 
نفسه، نقل موقع »أكسيوس« عن مسؤولني 
أمـــيـــركـــيـــني مـــشـــاركـــني فــــي املــــحــــادثــــات، أن 
جــهــود إدارة بــايــدن إلعــــادة الــتــواصــل مع 
إيـــــران بـــشـــأن املـــلـــف الـــنـــووي تـــواجـــه ثــالث 
عقبات رئيسية: االفتقار إلى قنوات اتصال 
مــبــاشــرة، واالنــقــســامــات داخـــل الــقــيــادة في 
اإليــرانــيــة  الرئاسية  طــهــران، واالنــتــخــابــات 

غير  بشكل  أو  رسميًا  لالجتماع  أميركية 
ــمــــي. ونـــقـــل عــــن مـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني  رســ
أن جــمــيــع اتـــصـــاالتـــهـــم مــــع طــــهــــران تــأتــي 
 E3 بشكل غير مباشر، من خالل مجموعة
 )فرنسا وبريطانيا وأملانيا(، أو روسيا أو 
الصني أو االتــحــاد األوروبـــي. وأضــافــوا أن 
ــــول، وقـــد أدى إلــى  ذلـــك يــســتــغــرق وقــتــًا أطـ

العديد من حاالت سوء الفهم.

أميركيني  مسؤولني  عن  »أكسيوس«  ونقل 
األخيرة  األسابيع  في  أرسلت  واشنطن  أن 
رسائل إلى إيران مفادها أنها مستعدة إما 
للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية 
تدريجية من هناك، أو عودة الجانبني فورًا 
إلـــى االمــتــثــال الــكــامــل لــالتــفــاق. واقــتــرحــت 
بإلغاء  العملية  تــبــدأ  أن  املــتــحــدة  الــواليــات 
ــة املــحــتــجــزة في  ــيـ ــرانـ تــجــمــيــد األمـــــــوال اإليـ

خطوات  طهران  واتــخــاذ  الجنوبية،  كوريا 
إلنـــهـــاء بــعــض انــتــهــاكــاتــهــا لــالتــفــاق، وفــقــًا 
على  مطلعة  وإسرائيلية  أميركية  ملصادر 
األمر، لكن اإليرانيني رفضوا هذا االقتراح، 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــوقـــــــع. وأضـــــــــــاف املـ بـــحـــســـب املـــــ
األميركيون أن إدارة بايدن تكافح من أجل 
فهم كيف يريد اإليرانيون بالضبط املضي 
قدمًا، وتعتقد أن عدم الوضوح يرجع جزئيًا 
إلـــى االنــقــســامــات داخـــل الــقــيــادة اإليــرانــيــة، 
يــدور  الرئيسية  النقاشات  أحــد  أن  ويــبــدو 
حــول ما إذا كــان يجب التعامل مع أميركا 
قــبــل االنــتــخــابــات اإليـــرانـــيـــة فـــي يــونــيــو أو 

بعدها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي الفـــروف أن هناك فرصة 
ــاق  ــفـ ــأن االتـ ــــط بـــشـ ــــى حــــل وسـ لــلــتــوصــل إلـ
تــرســل  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  وأن  ــنـــــووي  الـــ
»إشــارات تبعث على التفاؤل«. وقــال خالل 
مــنــتــدى فـــالـــداي لــلــحــوار، أمــــس: »ثــمــة اآلن 
إدارة  قبل  التفاؤل من  إشـــارات تبعث على 
بـــايـــدن فـــي اتـــجـــاه الــبــحــث عـــن حـــل 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 
وكـــان  تــغــيــيــرات.  أي  دون   2015 عــــام   1+5
الـــرئـــيـــســـان الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
والـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني واملــســتــشــارة 
األملــانــيــة أنــجــيــال مــيــركــل قـــد بــحــثــوا خــالل 
الثالثاء، ملفات عدة،  الفيديو،  مؤتمر عبر 
ــم لــبــدء  ــهـــودهـ واتــــفــــقــــوا عـــلـــى »تـــنـــســـيـــق جـ
الحوار وعــودة إيــران في أسرع وقت ممكن 
إلــــى احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة«، وفــقــًا 

لبيان اإلليزيه.
اإليراني  الرئيس  اتهم  وفيما  ذلــك،  مقابل 
حسن روحاني، أمس األربعاء، إدارة بايدن 
تشديده  الفتًا  بدا  و»املماطلة«،  »الكذب«  بـ
الــفــرصــة للتفاوض.  انــتــهــاز  عــلــى ضـــرورة 
وقــــال روحـــانـــي، فـــي كــلــمــة خـــالل اجــتــمــاع 
تــتــحــدث  األمــيــركــيــة  اإلدارة  إن  الــحــكــومــة، 
عن الدبلوماسية وفشل سياسة الضغوط 
القصوى »لكن عمليًا ال نرى الدبلوماسية 
عملية  خــطــوة  أي  اإلدارة  هـــذه  تتخذ  ولـــم 
إدارة بايدن تواصل  أن  وجـــادة«. وأضــاف 
ــــإدارة الــســابــقــة  »اإلرهـــــاب االقـــتـــصـــادي« لـ
ــــى أن »األمـــيـــركـــيـــني  ضــــد إيــــــــران. ولـــفـــت إلـ
إلى  بحاجة  إنهم  يقولون  عندما  يكذبون 
كانت  فــإذا  التزاماتهم،  إلى  للعودة  الوقت 
هــنــاك إرادة جــادة بــإمــكــان أمــيــركــا الــعــودة 
إلى جميع تعهداتها )في االتفاق النووي( 
خــالل يــوم واحـــد، ونــحــن أيــضــًا بمقدورنا 
أن نــعــود إليها خــالل الــيــوم نــفــســه«. وأكــد 
أن »الــعــمــل ال يــنــجــز مــن خـــالل الــشــعــارات 
يتخذوا  أن  األميركيني  فعلى  واملــقــابــالت، 
فعلوه  مــا  أن  يفهموا  وأن  عملية  خــطــوات 
ــًا، ويــرفــعــوا  ــ ــابـ ــ بــحــقــنــا كــــان جــريــمــة وإرهـ
سنعود  رفــعــوهــا  إذا  وحينئذ  الــعــقــوبــات، 

إلى تعهداتنا«.
ــر عــــن مـــخـــاوفـــه مــن  ــّبـ غـــيـــر أن روحــــانــــي عـ
أن يــتــم تــحــمــيــل بــــالده مــســؤولــيــة انــســداد 
ــنـــووي،  ــفــــاق الـ الـــوضـــع الــــراهــــن بـــشـــأن االتــ
ــال »يـــروجـــون لــلــنــاس أنــهــم جــاهــزون  إذ قـ
وإيــران هي املترددة، لذلك يجب أال نسمح 
بــتــضــلــيــل الـــنـــاس والــــــرأي الــــعــــام«. وتــابــع: 
ــع  »يـــجـــب أن نــســعــى إلـــــى الــــتــــفــــاوض ورفــ
العقوبات يوميًا وال ينبغي أن يتهمنا أحد 
بالتعجل ويجب أال نهدر الفرص«، مشددًا 
األشهر  خــالل  اإليــرانــيــة  الحكومة  أن  على 
األربـــعـــة املــقــبــلــة املــتــبــقــيــة مـــن واليــتــهــا لن 
يجوز  »وال  العقوبات  لرفع  جهد  أي  تألو 
تأخير ذلك ليوم واحد، وهو يتعارض مع 

الدستور ورأي الشارع«.

إضاءةتقرير

استبعاد اتخاذ أي 
قرار بفصل البرغوثي 

من »فتح«

مشاورات إلحياء االتفاق النووي

العقوبات  من  العراق  إعفاء  تمديد  على  المتحدة  الواليات  وافقت 
أفاد  ما  على  أشهر،  أربعة  لمدة  للطاقة،  استيراده  في  ــران  إي على 
مسؤول عراقي، »فرانس برس«، أمس األربعاء. وهو اإلعفاء األول الذي 
القانون.  بها  يسمح  مدة  وألطول  بايدن  جو  إدارة  ظّل  في  يعطى 
استيراد  االستمرار في  العراق من  الجديد، سيتمّكن  اإلعفاء  وبموجب 
الكهرباء والغاز من جارته الشرقية ألربعة أشهر، أي منذ مطلع إبريل/

نيسان الحالي وحتى مطلع أغسطس/آب المقبل.

تمديد اإلعفاء

الحدث

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــي الـــســـريـــع  ــرانــــ ــد الــــرفــــض اإليــــ ــعـ بـ
ملـــبـــادرة أمــيــركــيــة جـــديـــدة إلطـــالق 
امللف  مسار تفاوضي جديد حــول 
اتخاذ  مع تشدد طهران بضرورة  النووي، 
العقوبات،  ورفــع  عملية  خــطــوات  واشنطن 
ــارة الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي  وإشــ
إلـــى ضــــرورة الــســعــي إلـــى الــتــفــاوض وعــدم 
إهدار الفرص، كانت التسريبات تشير إلى 
مسعى الواليات املتحدة لتوسيع املشاورات 
والتوجه ملناقشة  الــنــووي،  االتــفــاق  إلحياء 

خريطة طريق أوسع إلحياء االتفاق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نقلت وكــالــة »رويــتــرز« 
عن ثالثة مسؤولني غربيني لم تسمهم، أن 
تواصلتا  وإيـــران  بايدن  الرئيس جو  إدارة 
بشكل غير مباشر عبر األطــراف األوروبية 
ــنــــووي، بــريــطــانــيــا وفــرنــســا  فـــي االتـــفـــاق الــ
وأملانيا، وأنهم يعتقدون أن إيران تريد اآلن 
مــنــاقــشــة خــطــة أوســـع لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق 
وليس مجرد خطوات أولــى. وقــال مسؤول 
كانوا  أنهم  سمعناه  »مــا  للوكالة:  أميركي 
الخطوات  البداية بسلسلة من  مهتمني في 
األولية، ولذا كنا نتبادل األفكار إزاء سلسلة 
مــن الــخــطــوات األولــيــة«. وتــابــع »يــبــدو مما 
نسمعه علنًا اآلن، ومن خالل وسائل أخرى، 
أنهم قد يكونون... غير مهتمني )بمناقشة( 
الـــخـــطـــوات األولـــيـــة ولـــكـــن بــخــريــطــة طــريــق 
ــاف  ــامـــل«. وأضــ ــكـ لـــلـــعـــودة إلــــى االمـــتـــثـــال الـ
املــســؤول »إذا كـــان هـــذا هــو مــا تــريــد إيـــران 

التحدث عنه، فنحن سعداء للحديث عنه«.
وتــجــد إدارة بـــايـــدن نــفــســهــا أمــــام ضـــرورة 
ــــراع فــي املــفــاوضــات قــبــل حــلــول شهر  اإلسـ
مــايــو/ أيـــار املــقــبــل، الـــذي ُيــتــوقــع أن تدخل 
فــيــه إيـــــران إجـــــواء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
18 يونيو/ حزيران. وقال  التي تجرى في 
»رويترز«: »سيدخلون  لـ دبلوماسي غربي 
فترة االنتخابات في غضون شهر أو نحو 
ذلك، لكن هذه ليست نهاية العالم بالنسبة 
ــا... نــحــن نـــقـــدم عـــروضـــًا وهــــم يــقــدمــون  ــنــ لــ
عروضًا. هذه عملية بطيئة، لكن ال بأس في 

الفروف: اإلدارة 
األميركية ترسل إشارات 

تبعث على التفاؤل

روحاني: يجب أن 
نسعى إلى التفاوض 

ورفع العقوبات يوميًا

ُتظهر المداوالت األخيرة 
في األمم المتحدة أن 

نشر مراقبين لإلشراف 
على وقف إطالق النار 

وانسحاب المرتزقة في 
ليبيا قد يكون مجرد 

خطوة رمزية

يتوجه األسير الفلسطيني 
مروان البرغوثي وعضو 

اللجنة المركزية السابق 
لـ»فتح« ناصر القدوة 

لخوض االنتخابات 
التشريعية بقائمة 

موحدة، مقابل قائمة 
»فتح« الرسمية

أميركا تسرّع النقاشات حول خطة أوسع 
ترضي إيران
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  شرق
      غرب

اتفاق للتعاون 
االستراتيجي 

بين إسرائيل والمغرب
أفـــــاد تــقــريــر لــصــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
هيوم« اإلسرائيلية، أمس األربعاء، 
اتفاقًا  عن توقيع إسرائيل واملغرب 
للتعاون االستراتيجي بقيمة مئات 
ماليني الــدوالرات سنويًا، األسبوع 
ــلــــى االتـــفـــاقـــيـــة  املــــــاضــــــي. ووقــــــــع عــ
ــلــــني فــــــي إســــرائــــيــــل  ــغــ ــشــ قـــــطـــــاع املــ
)اتــحــاد أربـــاب الــصــنــاعــة، ومنظمة 
ــيــــة ومــنــظــمــة  ــلــ ــيــ الــــــزراعــــــة اإلســــرائــ
الغرف التجارية( مع االتحاد العام 

للمصانع في املغرب.
)العربي الجديد(

مصر: وفاة 
كمال الجنزوري

ــيـــــس الــــــــــــــوزراء املــــصــــري  ــ ــــي رئـ ــــوفـ تـ
السابق، كمال الجنزوري )88 عامًا(، 
أمس األربعاء، في مستشفى القوات 
الجوية بالقاهرة، جراء معاناته من 
بــعــض األمــــــراض املـــزمـــنـــة، فــيــمــا لم 
تعلن أسرته حتى اآلن ما إذا كانت 
الوفاة ناتجة عن إصابته بفيروس 
كورونا من عدمه. وكان الجنزوري 
ــى في  رئــيــســًا لـــلـــوزراء مــرتــني، األولــ
ــبـــارك بني  عــهــد املــخــلــوع حــســنــي مـ
في  والــثــانــيــة  و1999،   1996 عــامــي 
أعــــقــــاب ثـــــــورة 25 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
تشرين  نوفمبر/  من   ،2011 الثاني 
تموز  يوليو/  وحتى   2011 الثاني 

.2012
)العربي الجديد(

الكاظمي يبدأ زيارة 
إلى السعودية

وصـــــــل رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
السعودية  العاصمة  إلــى  األربــعــاء، 
عــلــى رأس وفـــد حكومي  الـــريـــاض، 
يــضــم عــــددًا مــن الــــــوزراء، فــي زيـــارة 
هــي األولــــى لــه إلـــى الــســعــوديــة منذ 
ــاضــــي.  ــام املــ ــ ــعـ ــ تـــســـلـــمـــه مـــنـــصـــبـــه الـ
وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية 
الــــزيــــارة  الــــجــــديــــد« أن  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
القضايا  ستتضمن حــوارات بشأن 
الـــتـــي تــهــم بـــغـــداد والــــريــــاض، وفــي 

مقدمتها األمن على الحدود. 
)العربي الجديد(

ليبيا: اإلفراج 
عن عناصر لحفتر

مــن  عــــنــــصــــرًا   120 ســــــــــراح  طــــــلــــــق 
ُ
أ

ــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة  مــلــيــشــيــات الـ
حــفــتــر، أمــــس األربــــعــــاء، فـــي مــديــنــة 
الليبية  الــعــاصــمــة  غــربــي  الــــزاويــــة، 
ــبـــادل  طــــرابــــلــــس، بــــرعــــايــــة لـــجـــنـــة تـ
العسكرية  للجنة  التابعة  األســـرى 
املشتركة »5 + 5« التي تضم ممثلني 
عـــســـكـــريـــني عــــن الـــحـــكـــومـــة وقـــــوات 
حـــفـــتـــر. وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــعــنــاصــر في  الــســابــقــة قــد اعتقلت 
إبريل/ نيسان 2019، مع بدء حفتر 
ــلــــس. وحــضــر  هـــجـــومـــه عـــلـــى طــــرابــ
إطالق السراح نائبا رئيس املجلس 
الـــرئـــاســـي، مــوســى الـــكـــونـــي، وعــبــد 
الــــالفــــي، ورئــــيــــس املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
ــدد مــن  ــ ــري، وعــ ــشــ ــالـــد املــ لـــلـــدولـــة خـ
ووزراء  الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس  أعــــضــــاء 

حكومة الوحدة الوطنية.
)العربي الجديد(

األردن: حّل المجالس 
البلدية والمحلية

قــّرر مجلس الـــوزراء األردنـــي، أمس 
ــالـــس الــبــلــديــة   املـــجـ

ّ
ــاء، حـــــل ــ ــعــ ــ األربــ

ــــة ومــــجــــلــــس  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــس املـ ــ ــالـ ــ ــ ــجـ ــ ــ واملـ
ــان الــــكــــبــــرى، وتــشــكــيــل  ــ ــّمـ ــ ــة عـ ــ ــانـ ــ أمـ
لــجــان إلدارتـــهـــا. وحـــول الــقــرار ذكــر 
الــقــانــون فــي جامعة العلوم  أســتــاذ 
ــمـــدي  حـ األردن،  ــي  ــ فــ اإلســـــالمـــــيـــــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  قــبــيــالت، لـــ
طــبــيــعــي قـــبـــل 6 أشـــهـــر مــــن مــوعــد 
إلــى أن  البلدية. وأشــار  االنتخابات 
الــقــرار منصوصة فــي قانون  بــنــود 
البلديات، الذي منح مجلس الوزراء 
الحق بتنسيب من الوزير املختص، 

 هذه املجالس.
ّ

حل
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سامر إلياس

جــّدد وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــــروف، أمـــس األربـــعـــاء، مــوقــف بــالده 
االنتخابات  تنظيم  بني  للربط  الرافض 
ــهـــاء عــمــل  ــتـ الـــرئـــاســـيـــة فــــي ســــوريــــة وانـ
 الـــغـــرب 

ً
ــّمـــال الــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة، مـــحـ

مــســؤولــيــة الــتــأخــيــر فـــي الــتــوصــل إلــى 
الدول  تسوية سياسية. واتهم الفــروف 
انفصالية  نــزعــات  بـ«تشجيع  الــغــربــيــة 
شرقي الفرات، عبر استخدام وارد النفط 
املـــســـروق«، وطالبها  الـــســـوري  والــقــمــح 
بالتوقف عن ازدواجــيــة املعايير في ما 

يخص التعامل مع الالجئني.
إمكانية نسيان  ســؤال حــول  على  وردا 
كــأســاس لتسوية  األمــمــي 2254  الــقــرار 
ــــي حــــــال تــنــظــيــم  الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة فـ
ــرار  ــ ــة  مــــن دون إقــ ــيــ انـــتـــخـــابـــات رئــــاســ
ــــروف خــالل  الــدســتــور الــجــديــد، قـــال الفـ
»فــالــداي«  ملنتدى  جلسة  فــي  مشاركته 
ننظر  »ال  موسكو:  فــي  املنعقد  للحوار 
يــتــطــلــب  أنــــــه  عـــلـــى  ــرار 2254  ــ ــقــ ــ الــ إلــــــى 
تــنــظــيــم أي انـــتـــخـــابـــات بـــعـــد املـــوافـــقـــة 
ــار إلــى  عــلــى دســتــور جــديــد فــقــط«. وأشــ
أن املــبــعــوث األمــمــي غــيــر بــيــدرســن أكــد 
اللجنة  تشكيل  بــعــد  الــروســي  للجانب 
ــتـــوريـــة، أنــــه »يــتــفــهــم تــمــامــًا عــدم  الـــدسـ
وجـــود أي ســقــوف زمنية النــتــهــاء عمل 

اللجنة الدستورية«.
الـــروســـي أن تــأخــيــر عمل  الـــوزيـــر  ورأى 
اللجنة الدستورية ال يعد كارثة، مؤكدًا 
أن بالده »كانت وما زالت تأمل في عقد 
الجولة املقبلة لعمل اللجنة الدستورية 
ــان )مــنــتــصــف  ــة شـــهـــر رمــــضــ ــدايــ قـــبـــل بــ
وتعهد  الــحــالــي(«.  إبريل/نيسان  شهر 
نوعيًا،  املقبلة جديدة  الجولة  تكون  أن 
كــاشــفــًا أنـــه »لــلــمــرة األولــــى هــنــاك اتــفــاق 
عــلــى أن يــعــقــد رئــيــســا وفــــدي الحكومة 
أثناء  بينهما«  مباشرًا  لقاء  واملعارضة 
الــجــولــة. وأكـــد أن بــيــدرســن رحـــب بهذه 

ــا عــلــى  ــيــ ــاعــــدت روســ املـــــبـــــادرة الـــتـــي ســ
التوصل إليها.

ــــروف الـــغـــرب املــســؤولــيــة عن  وحــمــل الفـ
إلــى تسوية في سورية،  التوصل  تأخر 
عبر طرح شروط غير مقبولة للتفاوض 
مــع الــنــظــام، وتركيز الــغــرب على إزاحــة 
الغربية  الــدول  أن  بشار األســد. واعتبر 
عطلت في املاضي أكثر من مرة التسوية 
الــتــي وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود، بعد 
ــابـــق ســتــيــفــان دي  ــبـــعـــوث الـــسـ فـــشـــل املـ
ــتــــمــــاعــــات بــني  ــــي عـــقـــد اجــ مـــيـــســـتـــورا فـ
مفاوضات  ضمن  واملعارضة  الحكومة 
جـــنـــيـــف. وشـــــــــّدد عـــلـــى أن »مـــجـــمـــوعـــة 
أســتــانــة« )روســـيـــا، تــركــيــا، إيـــــران( هي 
السياسية  التسوية  مسار  أنقذت  التي 
بـــعـــد اتـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة فــي إطـــار مــؤتــمــر سوتشي 

مطلع عام 2018. 
ووفقًا لالفروف فإن دي ميستورا تلقى 
اتــــصــــاالت مـــن دول غــربــيــة مــنــعــتــه من 
إعالن قائمة أعضاء اللجنة الدستورية 
بـــعـــدمـــا عــمــلــت  ــام 2018،  ــ عـ نـــهـــايـــة  فــــي 
ــى الـــتـــوصـــل  ــلـ ــة« عـ ــانــ ــتــ ــة أســ ــمـــوعـ ــجـ »مـ
إلــيــهــا عــبــر الــعــمــل املــشــتــرك مــع الــنــظــام 
واملعارضة ومؤسسات املجتمع املدني. 
ــه بــعــدمــا تـــم تــوجــيــه دعــــوة في  ــال إنـ وقــ
نهاية عام 2018 لوزراء خارجية أستانة، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي حــــفــــل العــــــــالن قـــائـــمـــة 
اللجنة الدستورية، فوجئ الــوزراء بعد 
وصولهم إلى جنيف بأن دي ميستورا 
ــن نـــيـــويـــورك أثــنــاء  »تــلــقــى اتــــصــــاالت مـ
توجهنا إلى جنيف، وقالوا له إن البلدان 
الغربية منعته من اإلعــالن عن تشكيلة 
ستة  لوجود  نظرًا  الدستورية،  اللجنة 
أسماء تثير قلقها، رغم أن هذه األسماء 
لــم تثر قلق املــعــارضــة«. واعتبر أن أهم 
ما يعيق السوريني للتوصل إلى حل في 
الشرعي  »االحــتــالل غير  مــا بينهم هــو 
لــلــقــوات األمــيــركــيــة« فــي شــرقــي الــفــرات 

ومنطقة قاعدة التنف.

الفروف يغطي االنتخابات 
الرئاسية السورية

رصد

)Getty( »الفروف متوسطًا المشاركين في مؤتمر »فالداي



إلى  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  معطيات  جملة  دفعت 
إعالء النبرة في أزمة سّد النهضة، وتهديد إثيوبيا للمرة األولى بالعمل 

العسكري، في وقت كانت األخيرة تحاول التهدئة كالميًا فقط
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فقط، بل تهدف على املستوى ذاته، إلى إزعاج 
القوى الكبرى من احتمالية الحرب وآثارها 
على  وإرغامها  املنطقة،  في  مصالحها  على 

التدخل لتحريك املياه الراكدة.

تفريغ المطالبات المصرية
من  السيسي  بتأكد  األولـــى  النقطة  وتتعلق 
وجــــود مـــحـــاوالت عــربــيــة لــتــفــريــغ مــطــالــبــات 
مصر من مضمونها، وتنتهي حتمًا بتنفيذ 
 طــلــبــات اإلثـــيـــوبـــيـــني، ومــــن ثـــم اإلضـــــرار 

ّ
كــــل

بــمــصــر اســتــراتــيــجــيــًا واقــتــصــاديــًا. وتتمثل 
هــذه املــحــاوالت في املقام األول، في الجهود 
اإلمـــاراتـــيـــة الــتــي تــبــذل حــالــيــًا إلقـــنـــاع مصر 
ّمكن 

ُ
والـــســـودان بــحــلــول فنية غــيــر جــذريــة ت

ــلء الــثــانــي  ــ ــوال مـــن املـ ــ ــ إثــيــوبــيــا فـــي كـــل األحـ
للسد، وتحقق حالة مؤقتة من عدم اإلضرار 
ــالــــســــودان ومــــصــــر، تــنــتــهــي بــنــهــايــة فــتــرة  بــ
الــفــيــضــان الــحــالــيــة، مـــع عــــدم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق نهائي ومــلــزم لجميع األطـــراف يضع 
قيودًا على التصرفات اإلثيوبية املستقبلية.

ـــع قــــــــادة اإلمــــــــــــارات فــي  ــيـــســـي مــ خــــــالف الـــسـ
ــزال كــالــجــمــر تــحــت الـــرمـــاد،  ــ ــلـــف، ال يـ ــذا املـ هــ
العامني  مــدار  له مقدمات شتى على  وكانت 
وتوترًا  وجــذبــًا  شــدًا  اللذين شهدا  املاضيني 
مكتومًا بني القاهرة وأبوظبي على خلفيات 
سياسية واقتصادية عديدة. ومن أبرز هذه 
الخلفيات، الخالف حول طريقة التعامل مع 
املــلــف الليبي الـــذي أصــبــح املــصــريــون يــرون 
لسنوات  فيه  ورطتهم  اإلماراتية  املواقف  أن 
بدون طائل، واتجاه املستثمرين اإلماراتيني 
لالنسحاب من عــدد من املشروعات وسحب 
ــارات الـــتـــي كـــانـــوا قـــد وعــــــدوا بها  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ســابــقــًا، بــحــجــة ســــوء اإلدارة املــصــريــة لــهــا، 
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى تـــقـــاعـــس اإلمــــــــــارات فــــي مـــّد 
يـــد الـــعـــون ملــصــر فـــي أزمــــة فـــيـــروس كــورونــا 
بــالــتــبــاطــؤ الـــواضـــح فـــي إرســـــال الــلــقــاحــات. 
ويأتي ذلك باإلضافة إلى الحديث عن تعاون 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  أبـــوظـــبـــي مـــع دولـــــة االحــ
لتنفيذ مشروعات تنموية لوجستية ستؤثر 
قناة  وأهمها  املصرية،  املقومات  على  سلبًا 

التصعيد الكالمي املصري بعد ست سنوات 
من املفاوضات غير الجادة، منذ إبرام اتفاق 
املــبــادئ فــي مــــــارس/آذار 2015 وااللــتــفــافــات 
اإلثيوبية املتوالية، التي سّهلت ألديس أبابا 
التقدم فــي بناء السد فــي املــواعــيــد املــحــددة، 
ــى فـــي الــصــيــف املــاضــي،  ــ ومــلــئــه لــلــمــرة األولـ
الثانية في يوليو  واالقتراب من ملئه للمرة 

املقبل.
أول  السيسي  تلويح  بــني  الفصل  يمكن  وال 
ــه قــــنــــاة الـــســـويـــس،  ــ ــارتـ ــ ــــس، خـــــالل زيـ ــ مــــن أمـ
السد،  أزمـــة  مــا خــّص  فــي  العسكري  بالعمل 
املسبوقة، وبني  املتحدية غير  النبرة  وبهذه 
جملة من املستجدات الالفتة على الساحتني 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة إزاء الــقــضــيــة، أخـــذًا في 
االعتبار أن الرئيس املصري كان يتعمد مرارًا 
طــمــأنــة الــجــانــب اإلثــيــوبــي، نــافــيــًا نــّيــة مصر 
الـــلـــجـــوء لــلــحــلــول الــعــســكــريــة. وحـــصـــل ذلــك 
ــوأ مــراحــل الــتــفــاوض السابقة،  حــتــى فــي أسـ
والــتــي كـــان مــن بينها عــلــى ســبــيــل املــثــال ال 
التوقيع  والــســودان  إثيوبيا  رفــض  الحصر، 
عــلــى صــيــغــة االتـــفـــاق الــنــهــائــي الــتــي أثــمــرت 
مــارس 2020،  عنها مفاوضات واشنطن في 
اتــفــاق نهائي  إلــى  التوصل  إثيوبيا  ورفــض 
املــلء األول بعد  ثــم إعالنها  املــلء األول،  قبل 
لجوء مصر إلى مجلس األمن. كذلك استمرت 
نبرة الطمأنة املصرية، على الرغم من تراجع 
رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد الحقًا عن 
ــام اجــتــمــاعــات الــقــمــم األفــريــقــيــة  تــعــهــداتــه أمــ
املصغرة التي عقدت في النصف الثاني من 
الــعــام املـــاضـــي، ومــطــالــبــة بــــالده فــي مــا بعد 
تعطيل  ثــم  النيل،  ملياه  جــديــدة  بمحاصصة 
املــفــاوضــات مــرة أخــرى مــن نوفمبر/تشرين 

الثاني املاضي وحتى اآلن.
ويـــمـــكـــن إجــــمــــال املـــســـتـــجـــدات الــــتــــي دفــعــت 
الغاضبة،  التهديدات  هذه  السيسي إلرســال 
ــقـــاط رئـــيـــســـيـــة، عــكــســهــا حــديــث  ــــالث نـ فــــي ثـ
ــادر دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة مــصــريــة،  مـــصـ
»العربي الجديد«  وأخرى غربية في القاهرة لـ
خـــالل الــســاعــات املــاضــيــة، واتــفــقــت عــلــى أن 
إلثيوبيا  موجهة  ليست  السيسي  تهديدات 

ه على الــرغــم مــن القشرة 
ّ
الــســويــس، وذلــك كل

التي تغلف هذا امللف من االتصاالت وتبادل 
عبارات املحبة واإلعــزاز بني السيسي وولي 

عهد أبو ظبي محمد بن زايد.    
ــارات تــجــاوز حــالــة الــتــوتــر مع  ــ وتــحــاول اإلمـ
دعائية  سياسة  بواسطة  إعالميًا،  الــقــاهــرة، 
مــكــثــفــة عــبــر وســـائـــل اإلعـــــالم املــمــلــوكــة لــهــا، 
وتهاجم  إلنجازاته  تــروج  السيسي،  لصالح 
مـــعـــارضـــيـــه، بـــصـــورة يــمــكــن أن تـــكـــون أكــثــر 
تطرفًا مــن وســائــل اإلعـــالم املــصــريــة املحلية 
ــا. لـــكـــن هـــــذه الـــســـيـــاســـة، الــــتــــي تـــبـــّدت  ــ ــهـ ــ ذاتـ
ــفـــاالت املـــبـــالـــغ فــيــهــا فـــي الــقــنــوات  ــتـ فـــي االحـ
اإلماراتية بانتهاء أزمة قناة السويس، تفشل 

في إخفاء التوجهات الحقيقية لإمارات.
وأعــطــى بــيــان وزارة الــخــارجــيــة اإلمــاراتــيــة، 
ــاء، نــمــوذجــًا لــهــذا االزدواج في  ــعـ أمـــس األربـ
منه  قسمًا  أفــرد  فبينما  مــع مصر.  التعاطي 
غيفن«  »إيفر  السفينة  أزمــة  بإنهاء  للتهنئة 
الــتــي جــنــحــت فـــي قــنــاة الـــســـويـــس، امتنعت 
إعـــالن دعمها ملصر والــســودان  أبوظبي عــن 
الظهور  النهضة، بل حاولت  في قضية ســّد 
ــيــــة إلـــى  فــــي صــــــورة الـــوســـيـــط املـــحـــايـــد، داعــ
ـــاء 

ّ
»اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــبـــن

ــفـــاوضـــات املــثــمــرة وااللــــتــــزام بــالــقــوانــني  واملـ
 يلبي مصالح جميع 

ّ
الدولية، وصواًل إلى حل

األطــراف«. وما زاد املوقف اإلماراتي اختالفًا 

ــــدول الــعــربــيــة  وســــط املــحــيــط الـــعـــربـــي، أن الــ
بعد  أصـــدرت  مــصــر،  فــي  للسلطات  الحليفة 
تــصــريــحــات الــســيــســي، بــيــانــات دعـــم ملــوقــف 
القاهرة والخرطوم في سّد النهضة، بما في 
ذلك السعودية التي سبق لها أن عرضت أداء 
املائي  الــوســاطــة، حيث قالت إن »األمـــن  دور 
األمن  للقاهرة والخرطوم جزء ال يتجزأ من 

العربي«.
ــإن الـــتـــهـــديـــد بــالــعــمــل  ــ ــذا الـــســـيـــاق، فـ ــ ــــي هـ وفـ
ــــؤدي فـــقـــط إلحـــــــراج حــلــفــاء  الـــعـــســـكـــري لــــن يــ
ــــرب، ومـــــن بــيــنــهــم اإلمـــــــــارات،  ــعـ ــ الـــســـيـــســـي الـ
واختبار جّديتهم في مّد يد العون ملصر، بل 
أيضًا مــن شــأنــه، بحسب رؤيــة السيسي، أن 

يخيف أبوظبي على مصالحها االقتصادية 
 

ّ
الحل احتمال  إلــى جانب طــرح  إثيوبيا،  فــي 

الــعــســكــري لــيــكــون فـــي خــلــفــيــة أي تــحــركــات 
إماراتية مقبلة للوساطة املنفردة.

األخطار الغربية
أمـــا املــســتــجــد الــثــانــي، فيتمثل فــي األخــطــار 
السيسي  لــدى  أكيدة  أصبحت  التي  الغربية 
ــّراء الــفــتــور األمـــيـــركـــي الـــواضـــح والــتــلــكــؤ  ــ جــ
آلــيــة  ملـــقـــتـــرح  ــة  االســـتـــجـــابـ إزاء  األوروبـــــــــــي، 
)بمشاركة  القضية   

ّ
لحل الرباعية  الوساطة 

ــاد األفــــريــــقــــي واالتــــــحــــــاد األوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ االتــ
فاإلدارة  املتحدة(.  املتحدة واألمم  والواليات 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة لــم تحسم أمــرهــا، وهي 
ــزال تتلمس طــريــقــهــا، وتــربــط االنــخــراط  ال تـ
الــوســاطــة بموافقة جميع األطــــراف، كما  فــي 
الوضع  إبقاء  تبدو في تصرفاتها رغبة في 
على مــا هــو عليه، واقــتــصــار جــهــودهــا على 
مــنــع تــطــور الــقــضــيــة إلـــى مــواجــهــة عسكرية 
بــني مــصــر وإثــيــوبــيــا. كــمــا أن األمـــم املتحدة 
واالتــــحــــاد األوروبــــــــي لــديــهــمــا مـــخـــاوف من 
تــولــد »حــســاســيــات« مـــع االتـــحـــاد األفــريــقــي 
بسبب اختالف االتجاهات الفنية بني بعض 
ــة ومــفــوضــيــة االتـــحـــاد  ــ ــيـ ــ ــم األوروبـ ــعـــواصـ الـ
حـــول األزمــــة، وفــقــًا ملــا ســبــق أن أبــــداه خــبــراء 
االتحاد من آراء خالل الجلسات األخيرة من 
املفاوضات نهاية العام املاضي قبل تعثرها.

وبحسب املــصــادر، فــإن السيسي مقتنع بأن 
لـــن تــمــنــح أفــضــلــيــة ملصر  بـــايـــدن  إدارة جـــو 
 الخالفات الجذرية 

ّ
مجانًا، خصوصًا في ظل

بـــني الـــطـــرفـــني حــــول عــــدد مـــن املـــلـــفـــات، على 
ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  عكس 
 الــعــســكــري 

ّ
ــة الـــحـــل وبــالــتــالــي فـــإن طـــرح ورقــ

والــــتــــهــــديــــد بـــــــه، بـــحـــســـب املـــــــصـــــــادر، ربـــمـــا 
يجبرها على التحرك خوفًا على مصالحها 

االستراتيجية في املنطقة.
الكبرى  بــالــدول  أيــضــًا  يتعلق  نفسه  واألمــــر 
 

ّ
الــتــي تــتــابــع املـــوقـــف، ولــهــا مــصــالــح فـــي كــل

ــاركـــت بعضها  ــل شـ مـــن مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا، بـ
الــســد، كالصني وفرنسا  إنــشــاء وتمويل  فــي 
وأملانيا وإيطاليا، وكذلك روسيا التي تعتبر 

ــن الــــداعــــمــــني الـــعـــســـكـــريـــني لـــلـــبـــلـــديـــن. وقـــد  مــ
كبيرة من موقف  أمــل  أصيبت مصر بخيبة 
معظم هذه الــدول حتى اآلن، خصوصًا عند 
لــجــوئــهــا فـــي الــصــيــف املـــاضـــي إلــــى مجلس 
األمن. وأوضحت بعض املصادر أن اتصاالت 
سّرية غير معلنة جــرت بني موسكو وبكني 
والقاهرة بعد تصريحات السيسي بساعات 
مــــعــــدودة، الســتــكــشــاف مــســتــجــدات املــوقــف، 
ــدان املــوقــف  ــؤيـ عــلــمــًا بــــأن الـــدولـــتـــني كــانــتــا تـ
اإلثــيــوبــي وضــد اســتــصــدار قـــرار مــن مجلس 
ــبــــاب تــتــعــلــق  ــد أديــــــس أبــــابــــا، ألســ األمــــــن ضــ
بــنــزاعــاتــهــمــا املـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة. كـــمـــا ســبــق 
ــًا  ــر قـــروضـ ــهـــدت الــــصــــني بـــمـــنـــح مـــصـ ــعـ أن تـ
املائية  قدراتها  لتحسني  كبيرة  ومساعدات 
ــرار  كـــورونـــا، كــمــحــاولــة لتخفيف األضــ قــبــل 

املتوقعة من إنشاء السد.

تثبيت التعاون مع الخرطوم
ــالـــث فــــي خــلــفــيــة تــصــريــحــات  ــثـ املـــســـتـــجـــد الـ
الــســيــســي، يتمثل فــي مــحــاولــة مــصــر بشتى 
الــتــعــاون املستقر والــهــش في  الــطــرق تثبيت 
إثــيــوبــيــا  ــــذي تستغله  والـ الــــســــودان،  مـــع  آن، 
ملــحــاولــة اســتــمــالــة الـــخـــرطـــوم إلــــى مــواقــفــهــا 
وإظهار مصر وحيدة على طاولة التفاوض. 
وتعود هذه الهشاشة إلى وجود شخصيات 
ومــجــمــوعــات فــي حــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك 
ــــري فـــي الــخــرطــوم،  ووزارتــــــي الــخــارجــيــة والـ
يــــــــرون أن ســـــــّد الـــنـــهـــضـــة مـــــشـــــروع يــحــقــق 
املصرية  املخاوف  وأن  السودانية،  املصلحة 

ال ينبغي أن تهم السودانيني.
وقبل ساعات فقط من تهديد السيسي، بدأت 
إثيوبيا، كما نشرت »العربي الجديد«، حلقة 
املـــحـــاوالت، عندما  فــي مسلسل تلك  جــديــدة 
قدمت طرحًا جديدًا في صــورة اتفاق ثالثي 
مؤقت، بامتداد فترة امللء الثاني إلى شهرين 
الــدول الثالث  كحّد أقصى، مع عدم اضطرار 
إلــــى عــقــد مـــفـــاوضـــات مــطــولــة جـــديـــدة حــول 
قواعد امللء والتشغيل قبل امللء الثاني، ومن 
ثم تأجيل املفاوضات األساسية، إلى ما بعد 

هذه املرحلة من امللء.
ــذا املــقــتــرح، وعــلــى  ــــدرك مــصــر جــيــدًا أن هـ وتـ
اتفاق ثالثي، ال  الرغم من طرحه في صــورة 
يخاطب إال مخاوف السودانيني، ألنه يراعي 
الجانب الفني الخاص بالسدود السودانية، 
وال يــنــظــر إلـــى مــشــكــلــة تـــراجـــع حــّصــة املــيــاه 
ويأتي  العالي.  السد  إلــى  الواصلة  النهائية 
 عــن إعــالن إثيوبيا أخــيــرًا، للمرة 

ً
ذلــك فضال

ــفـــردًا،  ــنـ األولـــــــــى، أنــــهــــا مـــنـــحـــت الــــــســــــودان، مـ
ــد الــنــهــضــة  ــة بـــتـــأمـــني ســ الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـ
وخــريــطــة الــتــصــرفــات، لكنها فــي املــقــابــل لم 
تــعــط مــصــر أي بــيــانــات تتعلق بــفــتــرة املــلء 
أو كيفية التشغيل. وحــدث هذا التطور بعد 
وقت قليل من زيارة السيسي للخرطوم في 6 
مارس املاضي، والتي شهدت إعالنه التوافق 
ــيــــادات املــجــلــس الـــســـيـــادي االنــتــقــالــي،  ــع قــ مـ
ــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق  حـــمـــدوك، عــلــى ضــ
عادل وشامل قبل امللء الثاني للسد، ورفض 
أي خــطــوات فــرديــة تصعيدية والــلــجــوء إلى 
ــيـــة املـــقـــتـــرحـــة. وكــانــت  آلـــيـــة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نـــشـــرت فــــي 17 مــــارس 
املــاضــي معلومات عــن صـــدور تعليمات من 
االســتــخــبــارات الــعــامــة املــصــريــة إلـــى وســائــل 
ــديـــث عــــن »ضــــــرورة  اإلعـــــــالم بــتــصــعــيــد الـــحـ
أبابا  أديــس  استمرت  بالقوة«، طاملا  الحسم 
على موقفها. وجاء ذلك بعدما كان السيسي 
التلويح  املاضي،  قد رفض في يوليو/تموز 

بتهديد اإلثيوبيني وبالعمل العسكري.

سد النهضة 

النظام السوري يهدد حقوق  لبنان النفطية

لـ»العربي  دبلوماسي  مــصــدر  ــال  ق
أمس  ــارات،  ــ اإلمـ بــيــان  إن  ــد«،  ــجــدي ال
النهضة،  ســد  أزمــة  بشأن  ــاء،  ــع األرب
جــــاءت لــهــجــتــه مــخــيــبــة لــآمــال، 
متحدثًا عن »عالمات استفهام كبيرة 
ــالمــارات،  ل الرسمي  الموقف  ــول  ح
ومساعيها  األزمة  بشأن  وتحركاتها 
في  وإثيوبيا  السودان  بين  للوساطة 
الوساطة  وعرضها  الحدود،  قضية 
تقدم  لم  وقت  في  السد،  أزمة  في 
من  منها  مأمول  هو  ما  أبوظبي 
اعتمادًا  ــة،  األزم في  القاهرة  جانب 
ونفوذ  عالقات  من  تملكه  ما  على 

لدى أديس أبابا«.

خيبة أمل
قضية

إضاءة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــى  عــ ســــــــاعــــــــة   24 تـــــــمـــــــض  لــــــــــم 
تصريحات الرئيس املصري، عبد 
أزمــة سد  بشأن  السيسي،  الفتاح 
تــلــويــحــًا بإمكانية  الــنــهــضــة، والـــتـــي حــمــلــت 
 الــعــســكــري لــتــســويــة الــنــزاع 

ّ
اســتــخــدام الــحــل

مـــع أديــــس أبـــابـــا، أو إرغـــامـــهـــا عــلــى الــقــبــول 
املــقــتــرحــة، والتأكيد  بــالــوســاطــات والــحــلــول 
على عــدم التنازل عن نقطة مياه واحــدة من 
للمعاهدات  املقررة وفقًا  املائية  حّصة مصر 
ــتــــى خـــــــرج الـــســـفـــيـــر  ــا، حــ ــ ــهــ ــ ــرامــ ــ الــــســــابــــق إبــ
الـــقـــاهـــرة، مـــاركـــوس تيكيلي،  اإلثــيــوبــي فـــي 
أمـــس األربـــعـــاء، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي ليؤكد 
التفاوض مع  باستئناف  بــالده متمسكة  أن 
القاهرة والخرطوم بشأن ملف السد. وأشار 

طرح ورقة الحل 
العسكري ربما يجبر 

واشنطن على التحرك

السفير اإلثيوبي: 
متمسكون باستئناف 

التفاوض وبالحل السلمي

3 دوافع وراء 
تصعيد السيسي

صمت رسمي في بيروت على تنقيب 
في منطقة بحرية متداخلة

استئناف  سيتم  أنـــه  إلـــى  اإلثــيــوبــي  السفير 
الــتــفــاوض بــرعــايــة االتــحــاد األفــريــقــي قريبًا، 
ــــالده مــلــتــزمــة بــالــتــفــاوض وفــق  مـــؤكـــدًا أن بـ
»نتفاوض  تيكيلي:  وقــال  السلمية.  الحلول 
ــقــــي، واملـــفـــاوضـــات  بـــرعـــايـــة االتــــحــــاد األفــــريــ
ــاول الـــوصـــول إلــى  ســتــســتــأنــف قــريــبــًا، ونـــحـ
اتفاق مــرٍض لجميع األطـــراف«. وأضــاف أنه 
»لـــم يــتــم الــتــواصــل مــع إثــيــوبــيــا رســمــيــًا بعد 
بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت 
عليها مصر والسودان، وسمعنا عن اللجنة 
مـــن اإلعــــــــالم«. لــكــن هــــذه الــتــهــدئــة الــكــالمــيــة 
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 
ــا. ويـــأتـــي  ــابــ ــــس أبــ ــازالت مــــن قـــبـــل أديــ ــنــ أو تــ

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

وإظهارها كدولة ضعيفة«.

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

أن يكرس سيادة الدولة اللبنانية.

همس المستشار

خالف قديم

لبنان مهدد بخسارة المزيد من مناطقه البحرية )حسين بيضون(

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

املــوجــود مــع الجانب الــســوري، بــل هــنــاك من 
ــذه إلـــى مــنــحــى آخـــر بتغيير مــســار  يــريــد أخــ
أزمتنا الحقيقية، وهذا مخطط سيئ، فاألزمة 
ــعـــدو اإلســـرائـــيـــلـــي على  تــكــمــن فـــي اعــــتــــداء الـ
حدودنا ومياهنا وحقوقنا البحرية النفطية، 
الــيــوم هــو تعمية ومحاولة لذر  ومــا يحصل 
الرماد في العيون، ونقل املشكلة من مكان إلى 

آخر خدمة للعدو اإلسرائيلي«.
ــلــــه« داعـــيـــًا  ــائـــب عــــن »حــــــزب الــ ــنـ ــم يـــجـــد الـ ــ ولـ
لحصول مفاوضات سورية لبنانية لترسيم 
 حــتــى نذهب 

ً
 »ال أزمــــة أصــــال

ً
الـــحـــدود، قــائــال

إلــى مــفــاوضــات، وأصـــل املشكلة وهـــٌم وليس 
واقــــعــــًا«، مــســتــنــدًا أيـــضـــًا إلــــى الــحــمــلــة الــتــي 
طاولت »األوكسجني السوري« ووزير الصحة 
املحسوب على  األعمال  في حكومة تصريف 
الحزب حمد حسن، وما رافقها من كالم حول 
صفقة مع النظام أعدت بخلق أزمة أوكسجني 
 
ً
ــودة أصـــــال ــ ــوجــ ــ ــا لـــيـــســـت مــ ــ ــورونــ ــ ملــــرضــــى كــ
فـــي لــبــنــان، مــعــّرضــة لــبــنــان الــرســمــي لخطر 

العقوبات األميركية.
ــواقــــف ســيــاســيــة فــي  ــوالــــت مــ مـــقـــابـــل ذلــــــك، تــ
لــبــنــان مـــن الــفــريــق املـــعـــارض لــنــظــام األســــد، 
وغّرد وزير العدل السابق أشرف ريفي كاتبًا 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وســــــــــط أزمــــــــــــــات سـ
الطبقة  وفــشــل  لــبــنــان،  يعانيها  واجــتــمــاعــيــة 
الــحــاكــمــة فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، بــرز 
تطور جديد، هذه املرة من الجانب السوري، 
مــع إعـــالن حكومة النظام االتــفــاق مــع شركة 
النفط فــي بلوك بحري  روســيــة للتنقيب عــن 
يــتــداخــل مـــع املـــيـــاه االقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة، 
مـــا مـــن شــأنــه وفــــق مــســار الــتــرســيــم الــظــاهــر 
النفطية  لبنان  حــقــوق  على  تعديًا  يشكل  أن 
شمااًل، بحيث هناك تداخل بمساحة تتراوح 
فــي منطقة  مــربــع،  كيلومتر  750 و1000  بــني 
للبنان. وعلى  مــوارد غازية  قد تحتوي على 
الرغم من خطورة هذه القضية، فإنها قوبلت 
بــصــمــت مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، فـــي وقــت 
لنظام بشار  الحليف  الله«  فيه »حــزب  يضع 
األسد ما يجري في سياق »الكيد السياسي«، 
 تــســتــدعــي حصول 

ً
مــعــتــبــرًا أن ال أزمــــة أصــــال

البحرية  القضية  حصر  مــحــاواًل  مفاوضات، 
بالخالف مع إسرائيل على املناطق البحرية 
ــفـــاوضـــات الــتــقــنــيــة غير  جــنــوبــًا، عــلــمــًا أن املـ
املــبــاشــرة بــني لــبــنــان واالحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
بوساطة أميركية ورعاية أممية حول ترسيم 

الحدود البحرية متوقفة منذ فترة.
وبينما ال يــخــرج مــلــف تــرســيــم الــحــدود بني 
البرية  أكــان ترسيم الحدود  لبنان وســوريــة، 
أم البحرية، من دائرة التجاذبات السياسية، 
علمًا أن هذا امللف أثير بعد انسحاب الجيش 
الــســوري من لبنان عــام 2005، وهــو ما قوبل 
اللبناني  الفريق  مــن  وتمييع  ســوري  ع 

ّ
بتمن

ــد يــثــيــر  ــديـ ــجـ ــور الـ ــطـ ــتـ الـــحـــلـــيـــف لـــهـــا، فـــــإن الـ
مخاوف من خسارة لبنان املزيد من مناطقه 
الــبــحــريــة، فــي ظــل االعــتــداء اإلســرائــيــلــي على 
ــة الــلــبــنــانــيــة بــمــســاحــة  ــاديـ ــتـــصـ املــنــطــقــة االقـ
تزيد عن 1700 كيلومتر مربع، والخطأ الذي 
حصل في التفاوض مع قبرص والذي وضع 
تــزيــد عن  أمـــام خــســارة مساحة مائية  لبنان 
الجديد  التطور  ليأتي  كيلومترًا مربعًا،   860

أيضًا  اإلسرائيلي  العدو  ادعــى  »كما  مضيفًا 
االقتصادية  اللبنانية  املــيــاه  فــي  لــه  بحقوق 
الــخــالــصــة لــغــايــة الــنــقــطــة رقـــم 1، كــذلــك فعل 
السوريون الذين تقّدموا من النقطة رقم 7 إلى 

النقطة رقم واحد«.
البحري  الــبــلــوك  فــي  التنقيب   

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

السوري رقم واحد فيه تراجع للبنان بحوالي 
لـــه، من  750 كيلومترًا مــربــعــًا، وهـــي خــســارة 
هنا أهمية ترسيم الحدود البحرية بني لبنان 
وسورية شمااًل واالنتهاء من ترسيم الحدود 

البحرية جنوبًا مع العدو اإلسرائيلي.
ُيــذكــر أن الــجــولــة الخامسة مــن املــفــاوضــات 
غير املباشرة بني لبنان وإسرائيل أرجئت، 
الــثــانــي من  فــي  املــفــاوضــات  لتتوقف معها 
واستبدلت  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون 
بلقاٍء ثنائي، بني لبنان والوسيط األميركي 
من جهة، وآخر مماثل بني الجانبني األميركي 
ــال الــبــاحــث في  ــن ذلــــك، قـ واإلســـرائـــيـــلـــي. وعـ
شـــؤون الطاقة فــي معهد عــصــام فـــارس في 
الجامعة األميركية في بيروت، مارك أيوب، 
التقنية  املفاوضات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــلـــي  ــيـ ــرة مــــع الــــعــــدو اإلســـرائـ ــاشــ ــبــ ــيــــر املــ وغــ
جــنــوبــًا متوقفة  الــبــحــريــة  الــحــدود  لترسيم 
مــنــذ 11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
أيوب  ولفت  الرابعة.  الجولة  انعقاد  تاريخ 
إلى أنه حتى الساعة ال مؤشر جديًا إلعادة 
استئناف املفاوضات التقنية غير املباشرة، 
مشيرًا إلى أن من أبرز نقاط الخالف، نقطة 
انــطــالق الــتــرســيــم، فــخــط الــتــرســيــم البحري 
الناقورة )جنوب  رأس  ينطلق من  أن  يجب 
بوليه  اتفاقية  عليه  نّصت  مــا  وهــو  لبنان( 
مــع خط  يتطابق  وأن   1923 عــام  نيوكومب 
الــــوســــط الــــــذي يــتــجــاهــل نــقــطــة »تــخــلــيــت« 
وذلك باالستناد إلى املواثيق واالجتهادات 
الــدولــيــة الــتــي تــنــص عــلــى عـــدم أخـــذ الــجــزر 
التي لها أثر غير تناسبي على خط الترسيم 
بــالــحــســبــان، فـــي حـــني أن إســـرائـــيـــل تعتبر 
صخرة »تخليت« جزيرة على الرغم من أنها 

غير قابلة للسكن.

ــدء الــنــظــام الـــســـوري بــتــلــزيــم بــلــوك النفط  »بــ
الــبــحــري فــي الــشــمــال تــجــاوز لــحــقــوق لبنان 
لأمم  فلنلجأ  لبناني.  رسمي  ُيقابل بصمت 
ملا  خالفًا  القانوني  الترسيم  لرعاية  املتحدة 
يقوم به النظام الذي ال يعترف بالقرار 1680 
لبنان  حقوق  يخترق  والــذي  البرية  للحدود 
بنفطه بحرًا كما يفعل العدو اإلسرائيلي في 
الجنوب«. أما نائب »تيار املستقبل« )يتزعمه 
»أيــن  الطبش، فسألت  الــحــريــري(، روال  سعد 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة مــمــا يــجــري؟ 
انتظرنا  لقد  املشبوهة؟  الغيبوبة  هــذه  ومــا 
الخرق من الجنوب، ِمــن الــعــدو، فــإذ به يأتي 

من الشمال، من »الشقيقة«.
ر الــخــبــيــر الــنــفــطــي املستشار 

ّ
مــن جــهــتــه، حـــذ

ياغي،  ربيع  النيابية  الطاقة  للجنة  السابق 
فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مــن تكرار 
التجربة القبرصية، والخطأ نفسه الذي وقع 
اللبناني عام 2006، يوم باشر  املفاوض  فيه 
املفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع 
قبرص بناًء على طلب األخيرة، وواجه لبنان 
خسارة مساحة مائية تزيد عن 860 كيلومترًا 
مربعًا، فالوفد اللبناني لم يكن يملك الخبرة 
بترسيم الحدود وكانت إدارته سيئة للملف، 

هــذه املــّرة من ســوريــة، مهددًا بقضم مساحة 
مــربــع من  بــني 750 و1000 كيلومتر  تــتــراوح 

حصة لبنان.
وبـــرزت هــذه القضية مــع نشر وســائــل إعــالم 
أيـــام خــبــرًا يفيد  الــســوري قبل  للنظام  تابعة 
املــعــدنــيــة  ــثــــروة  الــنــفــط والــ بــمــصــادقــة وزارة 
الــســوريــة وشــركــة »كــابــيــتــال« الــروســيــة على 
اتفاق للتنقيب عن النفط في البلوك البحري 
الخالصة  االقتصادية  املنطقة  رقم واحــد في 
لــســوريــة فــي الــبــحــر املــتــوســط مــقــابــل ساحل 
مــحــافــظــة طـــرطـــوس حــتــى الـــحـــدود الــبــحــريــة 
اللبنانية بمساحة 2250  السورية  الجنوبية 

كيلومترًا مربعًا.
وأثار هذا التطور مخاوف من شمول التنقيب 
مــنــطــقــة تــابــعــة لــلــبــنــان، فــهــنــاك حـــــدود غير 
مــرســمــة بــني لــبــنــان وســـوريـــة، وفـــق الخبيرة 
الشرق  فــي  النفط والــغــاز  فــي مــجــال حوكمة 
األوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، التي 
»العربي الجديد«، إنه »تبعًا للخرائط  قالت لـ
التي لدينا، فهناك تقاطع واضــح بني كيفية 
تقسيم الجانب السوري للبلوكات رقم 1 و2 
الــبــلــوك 1، وطــريــقــة ترسيم  و3، وخــصــوصــًا 
حدودنا، بحيث هناك تداخل بني 750 و1000 
املساحة  كيلومتر مربع، وقــد يكون في هــذه 
إلى  هايتايان  ولفتت  للبنان«.  غازية  مــوارد 
 الحكومة اللبنانية لم ترسل حتى اللحظة 

ّ
أن

ــتــــراض أو شـــكـــوى عــبــر وزيـــر  أي رســـالـــة اعــ
أو حتى  الــســوريــة  السلطات  إلــى  خارجيتها 
تطالب بتوضيحات حول البلوكني رقم واحد 
بشكل  العقد  وطبيعة  الحفر  ومــكــان  واثــنــني 
عــــام، لــلــقــيــام بــخــطــوات اســتــبــاقــيــة أو ردعــيــة 
تــتــطــّرق  أو  اعــــتــــداء،  لـــلـــحـــؤول دون حـــصـــول 
إلــى مــوضــوع إجـــراء مــفــاوضــات مــع الجانب 
 هذه الحكومة تعّد 

ّ
السوري، على الرغم من أن

 
ّ

»صديقة لسورية«، مبدية مخاوف من غض
اللبنانية الطرف عن حقوق البالد  السلطات 

من املياه املتداخلة مع البلوك السوري.
وفي وقٍت أكدت فيه هايتايان أهمية ترسيم 
الحدود بني لبنان وسورية، اعتبرت أن امللف 

عــالــق أيــضــًا فــي زواريــــب الــســيــاســة، وهـــو ما 
ــؤااًل حـــول طــريــقــة مــقــاربــة حكومة  ــ يــطــرح سـ
الـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري فــــي حـــال 
تشكيلها للمسألة، فاألخير يرفض إجراء أي 
مــفــاوضــات مــع الــنــظــام الـــســـوري، األمـــر الــذي 
من شأنه أن يفتح احتمال الوساطة الروسية 
وبــالــتــالــي الــســيــر كــذلــك بــمــفــاوضــات تقنية 
 املــخــاوف 

ّ
غير مــبــاشــرة مــع ســوريــة، علمًا أن

تبقى في أن تتخذ املفاوضات التقنية منحى 
فيتداخل  ومــطــالــب  بــشــروٍط  مرفقًا  سياسيًا 
مع ملفات أخرى سياسية وإقليمية من بوابة 
 املرتبط بعودة الالجئني 

ً
املقايضة، منها مثال

السوريني.
ــم يـــصـــدر حــتــى عــصــر أمــــس أي  ــت لـ ــي وقــ وفــ
تعليق رسمي من السلطات اللبنانية على هذا 
األمر، فإن »حزب الله« لم يَر أن هناك مشكلة 
مفاوضات. ووضــع عضو  تستدعي حصول 
كتلة »الوفاء للمقاومة« )تمثل حزب الله في 
الــبــرملــان الــلــبــنــانــي(، الــنــائــب إيــهــاب حــمــادة، 
ــارة هـــذه الــقــضــيــة فـــي خــانــة »االســتــهــداف  ــ إثـ
في حديث  وقــال حمادة،  السياسي«.  والكيد 
»العربي الجديد«، إن »املقاومة تضع عنوانًا  لـ
واحـــــدًا كــخــط عـــريـــض، يــتــمــثــل فـــي رفـــض أي 
اعتداء على مائنا أو أرضنا أو أي حبة تراب 
من لبنان، سواء من العدو اإلسرائيلي أو حتى 
الــصــديــق الـــســـوري، ولــكــن ال شـــيء مــطــروحــًا 
اليوم يمكن أن يسيء أو يمّس 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
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سياسة

  شرق
      غرب
ميانمار: تشي بصحة 

جيدة 
كـــد أحــــد مــحــامــي زعــيــمــة مــيــانــمــار 
أونـــــغ ســــان ســـو تـــشـــي، الـــتـــي أطـــاح 
ــا بــــــدت بــصــحــة  ــهــ ــيــــش، أنــ بـــهـــا الــــجــ
جيدة أمــس األربــعــاء، خــالل اجتماع 
ــر املـــحـــامـــي مني  ــ عــبــر الــفــيــديــو. وذكـ
مــني ســـوي، أنــهــم لــم يناقشوا خالل 
الجنائية  القضايا  ســوى  االجتماع 
املــقــدمــة ضــدهــا مــنــذ االنـــقـــالب. ومــن 
املــــقــــرر أن تـــعـــقـــد، الــــيــــوم الــخــمــيــس، 
من  قضيتها.  لبحث  جــديــدة  جلسة 
جهة أخرى، طلبت الواليات املتحدة، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء، من 
األميركية  الحكومة  موظفي  جميع 
مغادرة  وعائالتهم  األساسيني  غير 
ــاوف مـــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــبــــب مـ مـــــيـــــانـــــمـــــار، بــــســ

االضطرابات املدنية.
)رويترز(

تعويضات سودانية 
ألميركا

أعــلــنــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، أمــس 
األربعاء، حصولها على 335 مليون 
كــتــعــويــضــات  الـــــســـــودان  ــن  مــ دوالر 
ــفــــارتــــني  ــيــــري الــــســ ــفــــجــ ــا تــ ــايــ لــــضــــحــ
األمــيــركــيــتــني فـــي كــيــنــيــا وتــنــزانــيــا 
»يـــو  ــــرة  ــــدمـ املـ ــر  ــيـ ــدمـ وتـ  ،1998 عـــــام 
إس.إس كول« عام 2000. وقال وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن »وضعنا 
القضايا العالقة مع السودان خلفنا 

وسنفتح صفحة جديدة«.
)رويترز(

بحرية التحالف ضد 
»داعش« بعهدة فرنسا

الفرنسية  الطائرات  حاملة  تسلمت 
»شـــــــارل ديـــــغـــــول«، أمـــــس األربــــعــــاء، 
قــــيــــادة الــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي ملــكــافــحــة تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
حــســبــمــا أعــلــنــت وزيــــــرة الــجــيــوش، 
فــــلــــورانــــس بــــارلــــي. وبـــعـــد أيــــــام مــن 
ــار  ــي إطــ وصـــولـــهـــا إلـــــى أبـــوظـــبـــي فــ
مــهــمــة تــشــمــل أيــضــا ضــمــان »حــريــة 
املالحة« في منطقة الخليج، اعتبرت 
ثقة عملياتية  دليل  املهمة  »هــذه  أن 
ــارة إلــى تصميمنا الــدائــم ضد  وإشــ
داعش«. و»شارل ديغول« هي حاملة 
ــائــــرات الـــوحـــيـــدة فــــي الــبــحــريــة  الــــطــ
ــــن مــيــنــاء  ــقـــت مـ ــلـ ــطـ ــة، وانـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ

طولون األسبوع املاضي.
)فرانس برس(

للرئيس  الجمعة  غــدًا  املــقــرر  التنصيب  قبل 
الــبــالد، محمد بـــازوم،  الــجــديــد فــي  املنتخب 
ــانـــت الــنــيــجــر عـــلـــى مــــوعــــد، لـــيـــل الـــثـــالثـــاء  كـ
ــقـــالب عــســكــريــة  ــع مـــحـــاولـــة انـ ــاء، مـ ــ ــعـ ــ - األربـ
ــّم إحـــبـــاطـــهـــا، بـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ جـــــديـــــدة، تــ
ر 

ّ
تحدثت لوكاالت أنباء عاملية. وفيما يتحض

الرئيس محمد يوسفو ملغادرة السلطة، بعد 
أن  واليتني رئاسيتني منذ عــام 2011، يبدو 
خلفه، وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق، والـــذي كان 
يعّد مساعده األيمن، سيعيش بدوره هاجس 
االنــقــالب  العسكرية ومــحــاوالت  االنــقــالبــات 
املتواصلة منذ استقالل هذا البلد الواقع في 
في  الفرنسي  االســتــعــمــار  عــن  أفريقيا  غــرب 
املعارضة لالعتراض  1960. وفيما تتحضر 
عــلــى تــنــصــيــب بــــــازوم، شــّكــك مــتــابــعــون في 
صــحــة مـــحـــاولـــة االنــــقــــالب، مــعــتــبــريــن أنــهــا 
مـــنـــاورة مــن الــســلــطــة إلفــشــال أي تــحــرك في 
فإن  حـــال،  أي  لكن على  للمعارضة.  الــشــارع 
هــذا الــبــلــد، الـــذي يعد مــن األفــقــر فــي العالم، 

والـــذي يــواجــه خطر اإلرهــــاب، ال سيما عبر 
املثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو، 
يعيش أزمة سياسية متصاعدة، خصوصًا 
مع عدم تجدد الحياة السياسية عبر وجوه 
الــعــام،  واملشهد  الحكم  فــي  تستمر  تقليدية 
عبر الــرئــاســة أو الــتــرشــح. وكــانــت املؤسسة 
الــعــســكــريــة قـــد حــكــمــت الـــبـــالد خــــالل فــتــرات 
مــتــعــاقــبــة مــنــذ االســـتـــقـــالل، بــعــضــهــا تــرافــق 
الحياة  وإنــهــاء  السياسي  العمل  تقييد  مــع 

الحزبية.
ــنـــي مــــن عـــاصـــمـــة الــنــيــجــر،  ــد مـــصـــدر أمـ ــ وأكــ
نــيــامــي، أمـــس األربـــعـــاء، تــوقــيــف عسكريني، 
الثالثاء  ليل  انــقــالب« حصلت  إثــر »محاولة 
- األربعاء، الفتًا أمس إلى أن »الوضع أصبح 
تحت السيطرة«. وذكر املصدر أن »اعتقاالت 
وقــعــت فـــي صــفــوف عـــدد قــلــيــل مـــن عناصر 
االنــــقــــالب«،  مـــحـــاولـــة  ــانــــوا وراء  كــ الـــجـــيـــش 
مــضــيــفــًا أن هـــذه املــجــمــوعــة »لـــم تــتــمــكــن من 
ــراب مـــن الــقــصــر الـــرئـــاســـي بــعــدمــا رّد  ــتــ االقــ
الحرس الــرئــاســي«. بــدورهــم، أكــد سّكان في 
الرئاسة،  الــذي يوجد فيه مقر  حي »بالتو« 
سماع طلقات أسلحة ثقيلة وخفيفة، واصفًا 
»الــكــثــيــف«. كــمــا أكــد  أحــدهــم إطــــالق الــنــار بـــ
بـــازوم، حصول ما وصفه  مصدر مقرب من 
»بـــمـــحـــاولـــة انـــقـــالب مــــحــــدودة، ســـرعـــان ما 
سيطرت عليها قوات األمن«. وقررت السفارة 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي نــيــامــي تــعــلــيــق »خــدمــاتــهــا 
الفرنسية  الــســفــارة  دعــت  فيما  القنصلية«، 

رعاياها إلى »البقاء في منازلهم«.
ــقــــالب قــبــل الــتــنــصــيــب  وتـــأتـــي مـــحـــاولـــة االنــ
ــدًا فــــي نـــيـــامـــي لــلــرئــيــس املــنــتــخــب  ــ ــقــــرر غـ املــ

ــانــــت الــســلــطــة اتـــهـــمـــت املـــعـــارض  أمــــــس. وكــ
الرئيسي في البالد، رئيس الــوزراء ورئيس 
الــبــرملــان األســبــق، هــامــا أمــــادو، الـــذي ترشح 
للرئاسة، لكن املحكمة العليا أبطلت ترشحه، 
كما  األول.  الـــحـــراك  تــأجــيــج  وراء  بــالــوقــوف 
ــراك فــبــرايــر املــعــارض  ــقــل كــثــيــرون فــي حـ

ُ
اعــت

النيجر  رئيس  وكــان  بـــازوم.  الجديد محمد 
بازوم  األسبق، محمد عثمان، وهو منافس 
الرئاسية األخيرة  الرئيسي في االنتخابات 
الــتــي جــــرت فـــي دورتـــــني )ديــســمــبــر/كــانــون 
األول وفــبــرايــر/شــبــاط املــاضــيــني(، قــد طعن 
في نتائج االنتخابات النهائية التي صدرت 
في 23 فبراير، والتي أكدت فوز بازوم بـ55.7 
فـــي املـــائـــة مـــن األصــــــــوات، مــقــابــل 44.2 في 
املائة لعثمان. وأعلن األخــيــر، بـــدوره، فــوزه، 
أنحاء  فــي  »احتجاجات سلمية«  إلــى  داعــيــًا 
الــبــالد، اســتــمــرت أيــامــًا مــعــدودة بعد إعــالن 
األمنية،  السلطات  لقمع  النتائج، وتعرضت 
ما أدى إلى سقوط قتلى. ومنعت السلطات 
املعارضة من الخروج في »تظاهرة سلمية« 

للنتائج، بينهم رئيس أركان القوات املسلحة 
السابق موموني بوريمة، املعروف بقربه من 
أمادو. وكان األخير، الذي شكك في مواطنية 
قد  ليبيا،  العربية من  بــازوم بسبب أصوله 
 ثانيًا في انتخابات الرئاسة عام 2016، 

ّ
حل

والتي فاز فيها يوسفو بوالية ثانية.
بــني يوسفو وبـــازوم،  السلطة  وُيــعــد تسليم 
األول بني رئيسني منتخبني ديمقراطيًا في 
تــاريــخ النيجر، الــتــي شــهــدت انــقــالبــات عدة 
مــنــذ اســتــقــاللــهــا عـــن فــرنــســا. ويــعــد تــحــدي 
عــلــى الئـــحـــة عمل  مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــاب األول 
بـــــــازوم، بــعــدمــا شـــهـــدت الـــبـــالد خــــالل فــتــرة 
يــن إرهــابــيــني دمــويــني،  االنــتــخــابــات اعــتــداء
ــنــــاه »داعــــــــــش فـــــي الــــصــــحــــراء  ــبــ أحــــدهــــمــــا تــ
الكبرى«، والثاني »بوكو حــرام«. ووقع آخر 
مــــارس/آذار املاضي،  هــذه الهجمات فــي 21 
في منطقة تاهوا الحدودية مع مالي، وأسفر 
. واستبعد بازوم أي حوار مع 

ً
عن 141 قتيال

املتطرفني. سياسيًا، لم ينجح حوار كان من 
املقرر عقده بني السلطة واملعارضة، لتنفيس 
االحتقان السياسي في البالد، في أن يبصر 

النور بعد.
وشهدت البالد 4 انقالبات عسكرية سابقة، 
األول في 1974 ضد الرئيس هاماني ديوري، 
والثاني ضد الرئيس محمد عثمان في 1996 
مـــن قــبــل الــكــولــونــيــل إبـــراهـــيـــم مــيــنــاســاري، 
الـــذي اغــتــالــه حــرســه فــي 1999، ثــم االنــقــالب 
العسكري عام 2010 ضد ممادو تنجا. كما 
ــبـــاط مــحــاولــة  أعـــلـــن يــوســفــو فـــي 2015، إحـ

انقالب واعتقال عسكريني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تجسس روسي 
في إيطاليا

الــــروســــي املــعــتــمــد لــــدى ســـفـــارة بـــــالده في 
»جرائم  بــارتــكــاب  متهم  وكالهما  إيطاليا، 
الدولة«،  وأمــن  بالتجسس  متعلقة  خطيرة 
ــد الـــنـــظـــر« بــســبــب  ــيـ ــيــــر »قـ ــع األخــ ــ لـــكـــن وضـ
وظــيــفــتــه الــدبــلــومــاســيــة. وأعــلــنــت األجــهــزة 
األمنية أنها دهمت مساء االثنني، اجتماعًا 
ــابــــطــــني، وتــــــم ضــبــطــهــمــا  ــــني الــــضــ ســــريــــًا بـ
اإليطالي  الضابط  »سلم  أن  بعد  متلبسني 
ــة لــلــضــابــط الــــروســــي مــقــابــل  وثــــائــــق ســـريـ
مبلغ من املــال«. مع العلم أن القوة البحرية 
ــدة فـــي الــبــحــر املــتــوســط  ــيـ ــة الـــوحـ ــيـ الـــروسـ
الساحل  على  حميميم  قاعدة  في  منتشرة 
ــوري. فـــي املـــقـــابـــل، يــتــمــركــز األســـطـــول  ــســ الــ

السادس األميركي في نابولي اإليطالية.
وبعد تبيان حقائق امللف، استدعت األمينة 
العامة لوزارة الخارجية االيطالية إليزابيتا 
بيلوني، السفير الروسي لدى روما، سيرغي 
الـــوزيـــر  مــــن  تــعــلــيــمــات  عـــلـــى  ــاًء  ــنــ بــ رازوف، 
لويجي دي مايو. وعلى األثر أعلن دي مايو 

ــعــــالقــــات اإليـــطـــالـــيـــة ـ  تـــعـــّرضـــت الــ
الروسية النتكاسة، أمس األربعاء، 
بــعــد الــكــشــف عـــن قــضــيــة تجسس 
غير اعتيادية من قبل موسكو التي سارعت 
ملــحــاولــة احـــتـــواء األزمـــــة. وفـــي الــتــفــاصــيــل، 
ــــي«، أن  ذكـــرت وكــالــة األنـــبـــاء اإليــطــالــيــة »أكـ
السلطات األمنية في روما اعتقلت ضابطًا 
»التجسس  بتهمة  اإليــطــالــيــة  البحرية  فــي 
والـــكـــشـــف عـــن مــعــلــومــات ســـريـــة« لــصــالــح 
ــدة الــعــمــلــيــات  ــ ــ ــا. وأفـــــــــادت بـــــأن وحـ ــ ــيـ ــ روسـ
الــخــاصــة فــي قـــوات الــــدرك )الــكــارابــنــيــيــري( 
أوقفت، بتوجيه من مكتب املدعي العام في 
روما، ضابطًا في البحرية االيطالية وآخر 
إيطاليا.  فــي  الروسية  املسلحة  الــقــوات  فــي 
ــذت كــجــزء من 

ِّ
ــف

ُ
وأشــــارت إلـــى أن العملية ن

ــرتــــه وكـــالـــة  نـــشـــاط مــعــلــومــاتــي مـــطـــول أجــ
معلومات األمـــن الــداخــلــي، بــدعــم مــن هيئة 
أركان الدفاع، بحق الضابط اإليطالي وهو 
قائد فرقاطة في القوات البحرية، والضابط 

ـــنْي فـــي الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة على 
َ
طــــرد مـــوظـــف

خلفية قضية التجسس، معتبرًا أنها »قضية 
شديدة الخطورة«. وتوقع »توّرط مسؤولنْي 
روسينْي اثنني في قضية التجسس«. وكتب 
ــه »نــقــلــنــا  عــلــى حــســابــه عــلــى »فــيــســبــوك« أنــ
احتجاج الحكومة اإليطالية الشديد وأبلغنا 
الروسية  السفارة  فــي  ملوظفنْي  فــوري  بطرد 
ــذه الــقــضــيــة الــخــطــيــرة جـــدًا«  ضــالــعــنْي فـــي هـ

خالل لقاء مع السفير.
ــا، أعــــرب الــكــرمــلــني عـــن أمــلــه في  ــيـ فـــي روسـ
أال تــتــضــرر الــعــالقــات بــني مــوســكــو ورومـــا 
ــــرار إيــطــالــيــا طــــرد اثـــنـــني مـــن أفــــراد  ــراء قـ ــ جـ
البعثة الدبلوماسية الروسية لديها بتهمة 
التجسس. ونقلت وكالة »روسيا اليوم« عن 
دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  املتحدث 
»الــجــانــب  إن  للصحافيني  قــولــه  بيسكوف 
مــعــلــومــات  اآلن  حـــتـــى  يـــمـــلـــك  ال  ــي  ــ ــروسـ ــ الـ
ــاب ومــــالبــــســــات تـــوقـــيـــف ضــابــط  ــبــ ــن أســ عــ
مـــن فــريــق املــلــحــق الــعــســكــري الـــروســـي في 
ــال، نــأمــل في  رومــــا«. وأضــــاف: »عــلــى أي حـ
الحفاظ على الطابع اإليجابي والبناء الذي 
تــتــمــتــع بـــه الـــعـــالقـــات الــروســيــة-اإليــطــالــيــة 
»تاس«  وكالة  نقلت  بدورها،  واستمراره«. 
عن الخارجية الروسية إعرابها عن األسف 
ــراء اإليــطــالــي، مــضــيــفــة: »نعمل  ــ حــيــال اإلجـ
ــذا الـــقـــرار،  حــالــيــًا عــلــى كــشــف مــالبــســات هــ

ــن خـــطـــوات  ــ ــلـــن بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل عـ وســـنـــعـ
محتملة من جانبنا ردًا على هذه الخطوة 
الـــتـــي ال تــتــنــاســب مـــع مــســتــوى الــعــالقــات 

الثنائية بني الدولتني«.
ــبـــادل طــرد  ــا اعــــتــــادت عــلــى تـ ــيـ ــع أن روسـ ومــ
دبـــلـــومـــاســـيـــني مــــع دول أوروبـــــيـــــة عـــــدة فــي 
ــه نـــــادرًا مـــا تعلق  ــيــــرة، إال أنــ الـــســـنـــوات األخــ
األمر بإيطاليا. ففي السنوات األخيرة تعدد 
الــالعــبــون فـــي حـــرب الــتــجــســس، مـــن روســيــا 
إلى بولندا ودول الشرق األوروبــي وإنكلترا 
وأملانيا والدول اإلسكندنافية وهولندا. وفي 
تسميم  عملية  تسببت   ،2018 مـــــــارس/آذار 
وابنته  أسكريبال  سيرغي  املـــزدوج  العميل 
يــولــيــا، فــي ســالــزبــوري فــي إنــكــلــتــرا، بحالة 
غضب أوروبية عارمة، دفعت روما للتضامن 
مــــع لــــنــــدن فــــي حـــيـــنـــه بــــطــــرد دبــلــومــاســيــني 
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــــر  دان  ــا  ــمــ ــيــ فــ روســـــــيـــــــني 
التجسس  أمــس  راب،  دومينيك  البريطاني، 
الروسي في إيطاليا، واصفًا أنشطة روسيا 
ــلـــم أن  ــة لــــالســــتــــقــــرار«.  مــــع الـــعـ ــزعــ ــزعــ »املــ ـــ بــ
ـ اإليطالية شهدت تطورًا  العالقات الروسية 
إيــجــابــيــًا، بــفــعــل الــصــداقــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
جــمــعــت الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بوتني 
اإليــطــالــي األســبــق سيلفيو  الــــوزراء  برئيس 
بــرلــوســكــونــي، أدى إلـــى تــشــكــيــل شـــراكـــة في 
الــغــاز بــني شركتي »إيــنــي« اإليطالية  قــطــاع 
 عـــن عــالقــة 

ً
و»غــــــازبــــــروم« الـــروســـيـــة، فـــضـــال

اإليطالية  »ألينيا«  مؤسستي  بــني  عسكرية 
»و»سوخوي« الروسية. 

ــام 2017، بــــدأت روســيــا بــاالنــغــمــاس  وفـــي عـ
أكــثــر فــي السياسة اإليــطــالــيــة الــداخــلــيــة، مع 
توقيع اتفاقية للتعاون السياسي بني حزب 
بــقــيــادة فالديمير بوتني  املــوّحــدة«  »روســيــا 
ــزب »رابــــطــــة الـــشـــمـــال« اإليـــطـــالـــيـــة. وهــو  ــ وحـ
اتـــفـــاق اعـــتـــبـــره الــبــعــض مــشــابــهــًا لــســيــطــرة 
الحزب  على  السوفييتي  الشيوعي  الــحــزب 
الشيوعي اإليطالي بني عامي 1921 و1991، 
وانتهاء  السوفييتي  االتــحــاد  سقوط  تاريخ 
 

ّ
 عن حل

ً
الحرب الباردة )1947 ـ 1991(، فضال

الحزب الشيوعي اإليطالي.  
الــــــــــوزراء  رئــــيــــس  اتــــهــــم   ،2018 عـــــــام  وفـــــــي 
املنظمات  رينزي،  ماتيو  األسبق،  اإليطالي 
ــا، بــنــشــر  ــ ــيـ ــ اإليـــطـــالـــيـــة املــــدعــــومــــة مــــن روسـ
»أخـــبـــار زائـــفـــة« للتأثير عــلــى االنــتــخــابــات. 
واتـــهـــم تــحــديــدًا حــركــة »الـــنـــجـــوم الــخــمــس« 
ــة لــلــحــكــومــة  ــيـ ــارجـ بـــتـــأيـــيـــد الـــســـيـــاســـة الـــخـ
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، 
ــوزًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــ حـــقـــق الـــحـــزبـــان املـــعـــنـــيـــان فــ
وطالبا  اإليطالية،  التشريعية  االنتخابات 
عن  واألوروبـــيـــة  األميركية  العقوبات  بــرفــع 
البلدين استعادت  روسيا. لكن العالقة بني 
وهجها العام املاضي، بعد أن تلقت إيطاليا 
الضربة األعنف جــراء تفشي وبــاء كورونا، 
وتــســجــيــل وفـــيـــات كــبــيــرة شــمــالــي الـــبـــالد، 
فــتــواصــل رئــيــس الــــوزراء الــســابــق جوزيبي 
كونتي مع بوتني الذي أمر الجيش الروسي 
مـــعـــدات  بــمــنــح   2020 مـــــــــــارس/آذار   22 فــــي 
الطبي  للقطاع  خــاصــة  نقل  وعــربــات  طبية 

اإليطالي.
ــكـــن الـــقـــضـــيـــة األخـــــيـــــرة فــــي إيــطــالــيــا  ــم تـ ــ ــ ول
مــنــفــصــلــة عــــن حـــــــوادث ســـابـــقـــة مــمــاثــلــة فــي 
أوروبــــــــا، فــفــي مــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، طــالــب 
رئيس الــوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، 
روســيــا بــوقــف أنشطة التجسس فــي بــالده، 
االتــهــام  لــالدعــاء توجيه  إعـــالن ممثلني  بعد 
ــراد بــالــتــجــســس لــصــالــح مــوســكــو.  ــ لــســتــة أفــ
وعلى مدى 18 شهرًا، طردت بلغاريا ستة من 
الدبلوماسيني الروس، منهم ملحق عسكري، 
لالشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس، وهو 
مـــا أدى إلـــى تــوتــر الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــا، عــضــو  ــاريــ ــغــ ــلــ الـــوثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــًا بـــــني بــ
حلف شــمــال األطــلــســي واالتــحــاد األوروبــــي، 

وموسكو.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

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

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

تستمّر حرب 
التجسس الروسية 
على أوروبا، لتبلغ 

أخيرًا روما، التي 
تحتفظ بعالقة 
جيدة نسبيًا مع 
موسكو، قياسًا 

على باقي 
العواصم األوروبية. 

ومع طرد إيطاليا 
دبلوماسَيْين 

روسَيْين، بدأت روسيا 
بمحاولة احتواء 

األزمة، داعية 
إلى الحفاظ على 

العالقة اإليجابية

الحدث

روما تطرد دبلوماسيَيْن 
وموسكو »تبدي أسفها«

تقرير

مسؤولية 
بوتين

حّمل 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.

تطورت العالقات ب
ين البلدين أيام بوتين 

وبرلوسكوني

تربط روسيا وإيطاليا 
عالقات وثيقة بقطاعي 

الغاز واألسلحة

اعتقل عدد 
من العسكريين في

نيامي، أمس

أحبطت السلطات في 
النيجر محاولة انقالب 

عسكرية، عشية تنصيب 
محمد بازوم رئيسًا 

جديدًا للبالد، وسط جو 
متصاعد من االحتقان 

السياسي

البرازيل 
استقاالت 

قادة 
الجيش

االســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــيــة ملــكــافــحــة فــيــروس 
كورونا، الــذي أودى بحياة ما يقرب من 314 
ــإن الــتــغــيــيــرات  ألــــف شــخــص فـــي الـــبـــرازيـــل، فــ
ـــهـــم 

ُّ
ــبـــني. وات ــرى فـــاجـــأت املـــراقـ ــ الــــوزاريــــة األخــ

الدولية  الساحة  الــبــرازيــل على  بعزل  أروجـــو 
ووضــع الــبــالد فــي وضــع سيئ فــي مــا يتعلق 
ــدم الــنــائــب الــعــام  بـــشـــراء الـــلـــقـــاحـــات. كـــذلـــك قــ
خــوســيــه لــيــفــي اســتــقــالــتــه لــلــرئــيــس، وذكــــرت 
وكالة »بلومبيرغ« لأنباء أن »من بني أسباب 
ــــدم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــرار لــيــفــي عـ ــ ــالـــة، قــ ــقـ ــتـ االسـ
اإلجراء الذي اقترحه بولسونارو في املحكمة 

العليا ضد حكام الواليات«.
ــديــــالت بـــــبـــــروز مـــرحـــلـــة  ــعــ ــتــ ــــنــــبــــئ هـــــــذه الــ

ُ
وت

صعبة فــي الــبــرازيــل، خــصــوصــًا مــع إشـــارات 
ــرة حــول  مـــن بــولــســونــارو تـــكـــررت أكــثــر مـــن مـ
إليه وزير  أملــح  االستعانة بالجيش، وهــو ما 
»التمسك  حــول  رسالته  فــي  املستقيل  الــدفــاع 
بــالــدســتــور«. فــالــدســتــور الــبــرازيــلــي، الــصــادر 
الــحــكــم  عـــلـــى  فـــعـــل  كــــــــردة  نـــشـــأ  عــــــام 1988، 
ــنـــوده حــــّدت من  الــعــســكــري فـــي بــرازيــلــيــا، وبـ
العامة  املــســاس بالحريات  الــدولــة على  قــدرة 
وضــمــان الــحــقــوق الــفــرديــة. وجــعــل الــدســتــور 
من ارتكاب جرائم التعذيب واألعمال املوجهة 

ــام عــلــى  ــ ــام ونــــصــــف عــ ــ ــبـــل نـــحـــو عــ قـ
االســــتــــحــــقــــاقــــات االنــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــــــبـــــــرازيـــــــل، ســــــــــواء الـ
انــتــخــابــات الــكــونــغــرس ومــجــالــس الـــواليـــات، 
بـــاشـــر الـــرئـــيـــس جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو حملة 
مريبة، عبر إجرائه سلسلة تعديالت وزاريــة، 
دفعت قادة عسكريني إلى الخروج من ظالله. 
أكتوبر/ تشرين  انتخابات  إلى  الطريق  وفي 
أخــطــاءه  أن  بــولــســونــارو  ُيــــدرك   ،2022 األول 
العديدة دفعته إلى حافة الهاوية في برازيليا، 
ــام قــبــضــتــه عــلــى  ــكــ ــة إحــ ــاولـ فــســعــى إلـــــى مـــحـ
الغضب ضــده من  تنامي موجة  السلطة، مع 
جهة، وعودة الرئيس األسبق لويس إيناسيو 
لوال دا سيلفا »لوال« إلى الواجهة من جديد، 

بعد تبرئته قضائيًا من جهة أخرى.
ّوج مع إعالن وزارة الدفاع 

ُ
الحدث البرازيلي ت

الـــبـــرازيـــلـــيـــة، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء، 
ــــون بـــوغـــول،  ــــدسـ اســـتـــقـــالـــة قـــائـــد الـــجـــيـــش إيـ
وقائد القوات البحرية أليكس باربوزا، وقائد 
يوم  بعد  بيرمودي،  موريتي  الجوية  الــقــوات 
واحد من إعالن وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو 
متوقع.  غير  بشكل  منصبه،  تركه  سيلفا  إي 
ــــى منذ  وهـــي اســتــقــاالت تــحــصــل لــلــمــرة األولـ
عـــام 1985، تـــاريـــخ انــتــهــاء الــحــكــم الــعــســكــري 
فــي الــبــرازيــل، الــذي كــان قــد بــدأ بانقالب على 
السلطة عام 1964. لكن النبأ ال يتعلق بنوعية 
االستقاالت فحسب، بل بإعالن إي سيلفا، في 
رسالة مقتضبة لتبرير استقالته، أنه »حافظ 
خــالل قــيــادتــه على الــقــوات املسلحة، وفــق ما 
الدستور«، من دون توضيح مزيد من  يمليه 
الــتــفــاصــيــل عـــن أســـبـــاب مــغــادرتــه للمنصب. 
لــكــن وســائــل إعــــالم بــرازيــلــيــة ذكــــرت أن وزيــر 
جبر على االستقالة وسط ضغوط من 

ُ
الدفاع أ

بولسونارو. وذكرت صحيفة »فولبا دي ساو 
بــاولــو« أنـــه »لــلــمــرة األولــــى فــي الــتــاريــخ، قــدم 
قــادة األفــرع الثالثة للقوات املسلحة استقالة 

جماعية بسبب خالف مع الرئيس«.
ــل الــــــتــــــعــــــديــــــالت، اســــتــــبــــدل  ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ وفــــــــــي تـ
بولسونارو إي سيلفا بالجنرال والتر سوزا 
براغا نيتو، الذي كان كبير موظفي الرئاسة، 
وجــعــل مــن الــجــنــرال لــويــس إدواردو رامــوس 
البرازيلي  الرئيس  أقــال  كذلك،  لأخير.  خلفًا 
وزير الخارجية إرنستو أروجو، معينًا مكانه 
كارلوس فرانكا. وعنّي قائد الشرطة أندرسون 
توريس وزيرًا للعدل، خلفًا ألندري ميندونكا. 
الــــوزاري بعد أسبوعني  التعديل  ويــأتــي هــذا 
عــلــى إقــالــة وزيــــر الــصــحــة، الــجــنــرال إدواردو 
كيروغا  مارسيلو  الطبيب  وتعيني  بازويلو، 
خلفًا له، الذي بات رابع وزير صحة منذ تولي 
أروجو  كان رحيل  وإذا  الرئاسة.  بولسونارو 
من الحكومة متوقعًا بسبب تحميله من قبل 
كثيرين مسؤولية اإلخفاقات التي ُمنيت بها 

ضد الدولة الديمقراطية والنظام الدستوري، 
ــن مــرتــكــبــهــا بـــكـــفـــالـــة وال  ــرج عــ ــفــ ــ ــم ال ُي ــرائــ جــ
االستبدادي  للمنطق  بالتقادم، خالفًا  تسقط 
للدستور الــســابــق، وهــو األمــر الــذي أدى إلى 
أّي نوع  وقــوع  أجهزة دستورية تمنع  إنشاء 
مـــن االنــــقــــالبــــات. كـــذلـــك نــــّص الـــدســـتـــور على 
إجــــراء اســتــفــتــاءات عــامــة تــســمــح للمواطنني 
باقتراح قوانني جديدة، في سياق التشاركية 

بني السلطة والشعب.
ُيظهر ذلك أن قدرة الجيش، الذي كان حاكمًا 

بـــاتـــت  و1985،   1964 ــي  ــامــ عــ ــــني  بـ ــفــــرده  ــمــ بــ
مـــحـــدودة. وبــعــد أن اعــتــادت شــــوارع ريـــو دي 
ــرو، وســـــــاو بــــاولــــو خـــصـــوصـــًا، حــيــث  ــيــ ــانــ جــ
الكثافة السكانية األعلى في البرازيل، تغلغل 
الــجــنــود فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي ستينيات  
الـــقـــرن املـــاضـــي وســبــعــيــنــيــاتــه وثــمــانــيــنــيــاتــه، 
ــور بــعــد عـــام 1985 إلـــى تكريس  تــحــّولــت األمــ
الدستور.  بموجب  الثكنات  في  العسكر  بقاء 
العتبارات  للجيش  يحتاج  بولسونارو  لكن 
عدة، بعد تدهور شعبيته بشكل متسارع، إثر 
وصــولــه إلــى الــرئــاســة عــام 2018 على »جثث 
ســيــاســيــة« عـــدة، تــحــديــدًا الـــرؤســـاء السابقني 
 
ً
لوال وديلما روسيف وميشال تامر، مستغال

ــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة أرســــاهــــا الــرئــيــس  مـــوجـ
الذي  السابق دونالد ترامب عامليًا،  األميركي 
تبّجح الرئيس البرازيلي مرارًا بصداقته معه. 
 ،

ً
ــم تـــــدم طـــويـــال لـــكـــن شــعــبــيــة بـــولـــســـونـــارو لــ

ــًا، بــل  ــرفــ ــم يـــكـــن تــ وبــــــدا جــلــيــًا أن انـــتـــخـــابـــه لــ
الناخبني  لـــدى  السياسية  الــخــيــارات  لنقص 
البرازيليني ولحالة اإلحباط التي استولدتها 
وهــي فضيحة  الــســيــارات«،  »مغسل  فضيحة 
ــورو بالتحقيق  الــقــاضــي ســيــرجــيــو مــ بــاشــر 
ــة  ــركـ شـ تـــــــــــوّرط  ــرًا  ــهــ ــظــ مــ  ،2014 عــــــــام  فـــيـــهـــا 
»بتروبراس« النفطية، أكبر شركة من نوعها 
الكرة األرضية، في  في النصف الجنوبي من 
سياسيني  تمويل  عبر  ضخمة،  فساد  عملية 
هـــذه  ــاة ومـــصـــرفـــيـــني. وأدت  وأحــــــــزاب وقــــضــ
الــقــضــيــة إلـــى الــحــكــم عـــام 2018 بــالــســجــن 12 
عامًا على لوال بتهمة الفساد وغسل األموال، 

لكن املعطيات تبدلت منذ نحو عامني.
بولسونارو  حـــاول   ،2019 آب  أغــســطــس/  فــي 
تعيني قــائــد جــديــد لــلــشــرطــة، مــن دون املـــرور 
ــالــــذات، ما  بـــوزيـــر الـــعـــدل، الــــذي كــــان مــــورو بــ
أدى إلى صــدام بني الجانبني، دفع مــورو إلى 
البرازيل  في  األشهر  القاضي  واتهم  التنّحي. 
الــرئــيــس بــمــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى األجــهــزة 
األمــنــيــة وتــعــيــني شــخــصــيــات تـــمـــّده بــتــقــاريــر 
مخابراتية. وخـــالل هــذه املــرحــلــة، كــان وكــالء 
لـــوال قــد تــقــدمــوا بطلب اســتــئــنــاف لحكم عــام 
2018، فخرج الرئيس األسبق من السجن عام 
2019، ثم نجح في الحصول على قرار بتبرئته 
مــطــلــع الــشــهــر املـــاضـــي، مـــن قـــاضـــي املــحــكــمــة 
الــعــلــيــا، إيــدســون فــاشــني. وذكـــر الــقــاضــي في 
مــديــنــة كوريتيبا  يــكــن ملحكمة  لــم  أنـــه  بــيــان، 
الجنوبية، الحق في محاكمة لوال في قضايا 
الفيدرالية  املحكمة  فيها  تنظر  أن  يجب  كــان 
ــم أن اســتــطــالع  فـــي الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا. األهــ
ــفــتــي فيه 

ُ
ــا« الـــبـــرازيـــلـــي، الــــذي اســت ــ ــــودرداتـ »بـ

املــاضــي  آذار  مــــارس/  بــني 15  3500 شــخــص 
و17 منه، أظهر تقدم لوال بنسبة 34 في املائة 

مقابل 30 في املائة لبولسونارو. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، األناضول(

األزمة  حجم  البرازيلي  الجيش  قادة  ألبرز  الجماعية  االستقالة  تعكس 
إلى  بولسونارو  جايير  الرئيس  سعي  مع  البلد،  هذا  في  وتشعباتها 

إحكام سيطرته على المؤسسات كافة، بما في ذلك الجيش
قضية

بولسونارو يستعجل 
إحكام قبضته على 

المؤسسة العسكرية

أظهر استطالع 
للرأي تقدم لوال في 

أّي انتخابات رئاسية

للمرة األولى يستقيل
أبرز قادة الجيش معًا 

من مناصبهم
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توتر بين الصدريين وفصائل حليفة إليران

شوارع بغداد ساحة لتبادل الرسائل

مخاوف من أن 
يتحول التوتر المتصاعد 

إلى صدام مسلح

بغداد ـ عادل النواب

ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ ُيـــــــــــــدرج مــــــســــــؤولــــــون عـ
ــيــــون فـــــي بــــــغــــــداد، أحــــد  ــاســ ــيــ وســ
الذي  ح 

ّ
املسل االستعراض  أسباب 

في  إليـــران  حليفة  عراقية  مليشيات  مته 
ّ
نظ

الــلــه«،  بــغــداد، تطلق على نفسها اســم »ربـــع 
واجهات  إحــدى  بأنها  فها مسؤولون 

ّ
وُيصن

املاضي،  الخميس  يــوم  الــلــه«،  »كتائب حــزب 
»الــتــيــار  ــنــة لـــ

ّ
فــي خــانــة تــوجــيــه رســائــل مــبــط

ــدر، إثـــر  ــ ــــصـ الـــــصـــــدري« وزعـــيـــمـــه مـــقـــتـــدى الـ
تصاعد الــتــوتــر بــني »الــصــدريــني« مــن جهة، 
ــــران،  وبــــني الــفــصــائــل الــعــراقــيــة الــحــلــيــفــة إليـ
أهل  الله«، »عصائب  »كتائب حزب  وأبرزها 
الحق«، »كتائب سيد الشهداء«، و»النجباء«. 
في  للمليشيات  األخــيــر  االســتــعــراض  وكـــان 
خدمت 

ُ
بــغــداد، والــذي استمر ســاعــات، واست

املتوسطة والخفيفة والقذائف  فيه األسلحة 
الـــصـــاروخـــيـــة، قــــد تــســبــب فــــي قـــطـــع الـــطـــرق 
ــن الـــجـــســـور فــــي الــعــاصــمــة  وإغـــــــالق عـــــدد مــ
يتحول  أن  مــن  متابعون  ويخشى  العراقية. 
هذا التوتر إلى صدام مسلح، على بعد أشهر 

قليلة من االنتخابات التشريعية املبكرة.
ويـــعـــزو مــراقــبــون عــراقــيــون حــالــة الــتــنــافــس 
املتصاعدة بني الفصائل املسلحة، إلى كونها 
ــد إفــــــــرازات مــقــتــل زعـــيـــم »فــيــلــق الـــقـــدس«  أحــ
اإليــــرانــــي، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، والـــقـــيـــادي في 
ــو مـــهـــدي املــهــنــدس،  »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، أبــ
ــرب مـــطـــار بـــغـــداد،  ــارة جـــويـــة أمــيــركــيــة قــ ــغـ بـ
بـــدايـــة الـــعـــام املـــاضـــي، بــعــدمــا كـــان الــرجــالن 
مستوى  عــلــى  األقــــوى  الشخصيتني  يـــعـــّدان 
الــــعــــراق. ويـــأتـــي ذلــك  فـــي  املــلــيــشــيــات  إدارة 
 عن غياب قسري حاصل اليوم، لزعيم 

ً
فضال

تــحــالــف »الـــفـــتـــح« ورئـــيـــس مــلــيــشــيــا »بــــدر«، 
هادي العامري، بسبب مرض مفاجئ ال تزال 

املعلومات بشأنه متضاربة.
الله«  »ربـــع  مت 

ّ
نظ املــاضــي،  الخميس  ويـــوم 

املــاضــي، األخــيــر مــن نــوعــه، الفتًا إلــى أن هذا 
االستعراض جرت فيه محاولة إظهار القوة 
الــــذي تمتلكه الــفــصــائــل،  الــعــدديــة والـــســـالح 
لـــهـــم أن أجـــــروا  الـــصـــدريـــني ســـبـــق  عــلــمــًا أن 

 في فبراير املاضي.
ً
استعراضًا مماثال

هذا االستعراض الذي نفذته مليشيا »سرايا 
والذي  الــصــدري«،  »التيار  لـ التابعة  السالم« 
حصل في العاشر من فبراير املاضي، اعتبر 
الــنــائــب الــعــراقــي، بــاســم خــشــان، بــأنــه شّكل 
»بداية ظهور الصراع للعلن بني التيار وباقي 
 أنــه »كـــان رســالــة تبيان 

َ
الــفــصــائــل«، مضيفا

قـــوة ونــفــوذ الــتــيــار عــلــى الــعــاصــمــة بــغــداد«. 
ورأى خشان، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الــجــديــد«، أن »كــتــائــب حـــزب الــلــه، رّدت على 
ذلك باستعراض مماثل، أرادت من خالله أن 
الوحيد  ليس  بأنه  الــصــدري،  للتيار  توصل 
الــــذي يمكنه الــســيــطــرة عــلــى شــــوارع بــغــداد 

بــقــوة الـــســـالح«. وحــــذر الــنــائــب الــعــراقــي من 
تهديدًا  »تشكل  املتبادلة  الرسائل  هــذه  كــون 
حقيقيًا للسلم األهلي واملجتمعي، وهي تحد 
واضح للدولة والقانون، اللذين يعجزان عن 
مواجهة هذا السالح املنفلت«. واعتبر خشان 
إلى  املسلحة جميعها، تسعى  »الفصائل  أن 
فرض نفوذها على الشارع ملكاسب سياسية 
ــدًا أن  واقـــتـــصـــاديـــة، ولـــهـــذا مـــن الــطــبــيــعــي جــ
توترًا وتشنجات  االنتخابات،  قرب  نرى مع 
شــديــدة بــيــنــهــا، وخــصــوصــًا بــني الــصــدريــني 
أن يستبعد  مــن دون  ــرى«،  ــ األخــ والــفــصــائــل 
»وصول األمر إلى صدامات مسلحة، وهو ما 
حصل مّرات عديدة خالل السنوات املاضية«.

ــــذي انعكس  وتــعــلــيــقــًا عــلــى هـــذا الــتــوتــر، والـ
ســريــعــًا عــلــى وســـائـــل إعــــالم ومـــدونـــني على 
يــتــبــعــون كــال املعسكرين،  الــتــواصــل،  مــواقــع 
الــصــدري« محمد رشــك،  رأى عضو »الــتــيــار 
أن ســبــبــه »رفــــض الــتــيــار اســتــخــدام الــســالح 
أو  السياسية،  اإلرادات  لفرض  به  والتهديد 
التعامل من خالله مع الحكومة في القضايا 
ــة«. وأضــــــــــاف رشـــــــــك، فـــــي حـــديـــث  ــ ــيـ ــ ــــالفـ ــــخـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »بـــعـــض األطـــــراف  لــــ
املسلحة رفضت أن تكون تحت قيادة موحدة، 
وهي الحشد الشعبي، وتملك أجندات خاصة 
ــيــــة«. وحـــــول املــــخــــاوف من  داخـــلـــيـــة وخــــارجــ

تطور التوتر إلى صدامات مسلحة، أكد رشك 
أن »هــذا األمــر مستبعد جــدًا، وخصوصًا أن 
الــعــراق إلى  الــصــدري ال يريد تحويل  التيار 
ساحة صــراع بني األخـــوة، وهــو يرفض رفع 
أي سالح في وجه أي عراقي«، على حّد قوله.

لــكــن عــضــو الـــتـــيـــار املـــدنـــي الـــعـــراقـــي، أحــمــد 
حقي، اعتبر أن التوتر بني الطرفني بدأ منذ 
إعالن مقتدى الصدر قبل نحو شهرين، عزم 
»الــتــيــار« الــحــصــول على رئــاســة الــــوزراء في 
الــحــكــومــة املــقــبــلــة الــتــي يــفــتــرض أن تتشكل 
في  إجراؤها  املزمع  املبكرة  االنتخابات  بعد 
الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــقــبــل. 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  حقي،  ورأى 
الـــحـــصـــول  نـــيـــتـــهـــم  ــــني  ــدريـ ــ ــــصـ الـ إعـــــــــالن  أن 
 
ً
عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، اســتــفــز أيــضــًا كــتــال
القانون«  »دولـــة  كتلة  مثل  أخـــرى،  سياسية 
بزعامة نوري املالكي، و»بدر« بزعامة هادي 
العامري، معتبرًا في الوقت ذاته أن الخالفات 
الحالية »تبقى تحت سقف مضبوط، وُيمنع 
توسعها أو تطورها من قبل اإليرانيني، لكن 
بالتأكيد سيكون لها آثار كبيرة في تضييق 
 

ّ
فـــرص املــدنــيــني بــالــعــمــل الــســيــاســي، فــي ظــل

بيئة محكومة بالسالح«.
من جهته، اعتبر الخبير في الشأن السياسي 
ــفــــي، أن  ــد الــــشــــريــ ــمــ ــــي، أحــ ــراقـ ــ ــعـ ــ واألمـــــنـــــي الـ
»التحشيد الشعبي غير املسلح، الذي تمارسه 
ــعـــض األحـــــــــــزاب، وكــــذلــــك االســـتـــعـــراضـــات  بـ
املسلحة للفصائل، هي عبارة عن رسائل إلى 
األطــراف األخــرى إلظهار قوتها وسيطرتها 
ــنّي الــشــريــفــي فـــي حــديــث  ــ عــلــى الــــشــــارع«. وبـ
»االســــتــــعــــراض  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
املــســلــح األخــيــر فــي بــغــداد، كـــان واضــحــًا أنــه 
التيار  يحمل رسائل مباشرة وصريحة إلى 
الصدري، الذي هو أيضًا استعرض بالسالح 
فــي الــعــاصــمــة فــي وقـــت ســـابـــق«، مــحــذرًا من 
ــد تــتــطــور ربــمــا إلـــى ما  ــذه الــرســائــل »قـ أن هـ
هـــو أســــــوأ، بـــصـــدام بـــني الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة 
تـــوتـــرًا  ــبـــني، خـــصـــوصـــًا أن »هـــــنـــــاك  ــانـ ــجـ ــلـ لـ
ســابــقــًا بــني الــطــرفــني، يمتد لــســنــني«. وشـــّدد 
العراقي، على أن »وصــول األمــر إلى  الخبير 
ــّد الـــصـــدام املــســلــح بــني الــقــوى السياسية  حـ
والــفــصــائــل، أمـــر خــطــيــر، مــا يــوجــب حصول 
 املــظــاهــر 

ّ
تــدخــل حــكــومــي عـــاجـــل، إلنـــهـــاء كـــل

املسلحة، وملنع أي توتر في الشارع قد يجّر 
والــداخــلــي«. كما  األهلي  االقتتال  إلــى  البالد 
ــذا األمــــر »ســتــكــون لــه تبعات  لــفــت إلـــى أن هـ
أمــنــيــة خــطــيــرة، وكـــذلـــك تــبــعــات اقــتــصــاديــة، 
البرملانية  االنتخابات  إجـــراء  على  وسيؤثر 

املبكرة ونزاهتها«.

حمل االستعراض 
المسلّح األخير في 

بغداد، إلحدى المليشيات 
الموالية إليران، رسائل 
إلى »التيار الصدري«، 

قبل أشهر من موعد 
االنتخابات المبكرة

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

 
ً
مستخدمة بـــغـــداد،  فــي  مسلحًا  اســتــعــراضــًا 
أكثر من 200 سيارة رباعية الدفع، حيث جال 
ــّدة أســاســيــة وســط  عــنــاصــرهــا فــي مــنــاطــق عـ
الــعــاصــمــة، إحـــداهـــا تــقــع بــالــقــرب مـــن وزارة 
الداخلية، وأغلقوا عددًا من الطرق الرئيسية، 
ــارات مــنــاوئــة لحكومة  ــعـ رافــعــني صــــورًا وشـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بــعــضــهــا تـــشـــيـــر إلـــى 
تهديد مباشر لحياة األخير. وُبعيد ساعات 
قليلة مــن تنظيم االســتــعــراض، هــاجــم زعيم 
»التيار الصدري«، مقتدى الصدر، في بيان، 
»لجوء املليشيات إلى االستعراض العسكري 
املـــســـلـــح، واالنـــتـــشـــار املــكــثــف فـــي الــعــاصــمــة 
الشعبي  »الحشد  مطالبًا  بــغــداد«،  الحبيبة 
وفــي  مــنــهــا«.  الـــبـــراءة  إعـــالن  أو  بمعاقبتها، 
ما بدا ردًا عليه، أكد املتحدث باسم مليشيا 
العسكري، في  أبو علي  الله«،  »كتائب حزب 
بـــيـــان، وقــوفــهــم وراء تــنــظــيــم االســـتـــعـــراض، 
موضحًا أنه يتوجب »على مدعّي اإلصالح، 
والصيد  التهم  وكيل  )املعايرة(  التنابز  ترك 
فـــي املـــــاء الـــعـــكـــر«، فـــي إشــــــارة واضـــحـــة إلــى 

الصدر.
وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى ذلــــــك، رأى مــــســــؤول عـــراقـــي 
فــي بــغــداد، أن مــن بــني الــرســائــل الــتــي أرادت 
االستعراض  خــالل  مــن  إيصالها  املليشيات 
الــصــدري«  »التيار  لـ هــي موجهة  مــا  املسلح، 
وزعــيــمــه، بــعــد »تــصــاعــد الــتــوتــر بــني األخــيــر 
املقربة  املسلحة  الفصائل  زعــمــاء  مــن  وعـــدد 
ــــف املــــصــــدر فــــي حــديــث  ــــران«. ووصــ ــهـ ــ مــــن طـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــتــوتــر بـــني الــطــرفــني  لــــ
بـــأنـــه »فــــي أعـــلـــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ســـنـــوات، 
بعدما وّجهت كتائب حزب الله قبل أكثر من 
السالم،  لسرايا  مباشرة  اتهامات  أسبوعني، 
ــلـــح لـــلـــتـــيـــار الــــصــــدري،  ــي الــــجــــنــــاح املـــسـ ــ وهــ
بــمــحــاولــة اغــتــيــال قـــيـــادي تــابــع لــهــا شــرقــي 
بغداد بواسطة عبوة ناسفة، وهو ما تنفيه 

قيادات في التيار الصدري«.
ــــؤول الــــعــــراقــــي عـــــن مـــحـــاولـــة  ــســ ــ وكــــشــــف املــ
أجــراهــا الــقــيــادي فــي »حـــزب الــلــه« اللبناني، 
التوتر  لتخفيف  أيــام،  قبل  كوثراني،  محمد 
يتواجد حاليًا  األخــيــر  أن  الــحــالــي، موضحًا 
فـــي بــــغــــداد، والـــتـــقـــى بـــقـــيـــادات مــخــتــلــفــة في 
تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل لــتــجــنــب تــصــعــيــد أكـــثـــر فــي 
اته، قضية مدينة  املواقف، كما بحث في لقاء
ســنــجــار، مــركــز قــضــاء ســنــجــار فــي محافظة 
نــيــنــوى )مــســألــة تـــواجـــد املــلــيــشــيــات وحـــزب 
سّيد  »كتائب  واتهام  الكردستاني(،  العمال 
الــشــهــداء« بــالــوقــوف وراء قــصــف أربــيــل في 
املصدر  املاضي. ورّجــح  فبراير/شباط  شهر 
أال يكون االســتــعــراض الــذي جــرى الخميس 


