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مرت التظاهرات التي شهدتها بغداد في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي 
المهندس، بهدوء، بعد مساٍع كبيرة بذلتها حكومة مصطفى الكاظمي لمنع 
أي تصعيد من المليشيات الموالية إليران ضد السفارة األميركية في العاصمة، في 

وقت وصل التوتر من انتقام إيراني إلى إسرائيل

بغداد ـ عادل النواب 
أكثم سيف الدين

عـــــاش الــــعــــراق أمـــــس األحــــــد حــبــس 
مــن  اآلالف  ــاد  ــشــ ــتــ احــ مـــــع  أنـــــفـــــاس 
ــر املـــلـــيـــشـــيـــات  ــنــــاصــ ــنــــاصــــري وعــ مــ
املــوالــيــة إليـــــران، وســـط ســاحــة الــتــحــريــر في 
الــعــاصــمــة بــغــداد، إلحــيــاء الــذكــرى السنوية 
الــقــدس« اإليــرانــي  األولـــى ملقتل زعيم »فيلق 
ــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، والـــقـــيـــادي في  ــنـ الـــجـ
في  املهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي«  »الحشد 
مــثــل هـــذا الــيــوم قــبــل عـــام، بــالــقــرب مــن مطار 
بــــغــــداد بــقــصــف أمـــيـــركـــي اســـتـــهـــدف ســـيـــارة 
يــســتــقــانــهــا. وفــــي ظـــل اســتــنــفــار أمــنــي غير 
مــســبــوق، وإغــــاق كــامــل للمنطقة الــخــضــراء 
ــيـــة وبــعــثــات  ــيـــركـ الـــتـــي تـــضـــم الــــســــفــــارة األمـ
دبــلــومــاســيــة غــربــيــة مختلفة، مــر يـــوم أمــس 
بــــهــــدوء، واســـتـــطـــاعـــت الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
التي  العاصمة  فــي  ــاع  األوضـ على  السيطرة 
وأغلقت  الرسمي،  الـــدوام  تعطيل  فيها  أعلن 
عددًا من جسور نهر دجلة الرابطة بني الكرخ 
ــافـــة وتـــحـــديـــدا الــقــريــبــة مـــن املــنــطــقــة  والـــرصـ
ــك بــعــد تــخــوفــات مـــن تــكــرار  ــ الـــخـــضـــراء، وذلـ
مشهد اقتحام موقع السفارة األميركية الذي 
واشنطن  أن  خصوصًا  عـــام،  نحو  قبل  وقــع 
ــأن أي اعـــتـــداء عــلــى مــصــالــحــهــا أو  ــــددت بــ هـ

مواطنيها سترد عليه بشكل سريع.
واحتشد اآلالف أمس من مناطق ومحافظات 
ــر، بــمــشــاركــة  ــريـ ــحـ ــتـ مــخــتــلــفــة فــــي ســــاحــــة الـ
زعماء مليشيات وجماعات مسلحة، أبرزها 
»كتائب حزب الله«، و»النجباء«، و»البدالء«، 
ــــدر«، و»ســيــد الــشــهــداء«،  و»الــعــصــائــب«، و»بـ
ــزاب مــقــربــة مـــن طــــهــــران. ورفـــع  ــ ــاء أحــ ــ ــ ورؤسـ
ــورًا لــســلــيــمــانــي واملــهــنــدس،  املــحــتــشــدون صــ
إلـــى جــانــب ســتــة آخــريــن قــضــوا فــي الهجوم 

األميركي، مرددين شعارات تندد بواشنطن 
بالقصاص  وتطالب  اإلسرائيلي،  واالحتال 
منهما، كما حّملوا الحكومة مسؤولية كشف 
نتائج التحقيق في الحادث، مشككني بنوايا 
يافطات  فيما شــوهــدت  ذلـــك.  إزاء  الــحــكــومــة 
كــبــيــرة تــطــالــب حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
املــاضــي بإخراج  الــعــام  البرملان  قــرار  بتنفيذ 

القوات األميركية من العراق.
فالح  الشعبي«  »الحشد  هيئة  رئــيــس  ودعـــا 
التظاهرات في ساحة  الــذي حضر  الفياض، 
البرملان  قــرار  تنفيذ  إلــى  الحكومة  التحرير، 
الــقــوات األمــيــركــيــة ردًا على اغتيال  بــإخــراج 
ــــال فـــي كــلــمــتــه إن  ســلــيــمــانــي واملـــهـــنـــدس، وقـ
ــدة الـــعـــراق وجــمــهــور الــحــشــد الشعبي،  »وحــ
ــوة الــبــلــد«، مــضــيــفــًا »لــســنــا دعـــاة  هــمــا ســـر قـ
حرب وال دعاة عنف«. كما دعا زعيم منظمة 
»بــــــدر« هـــــادي الـــعـــامـــري، إلــــى تــطــبــيــق قـــرار 
 في كلمة من 

ً
إخــراج القوات األميركية، قائا

ساحة التحرير، »ال يمكن أن يكون استقرار 
في العراق من دون خروج القوات األميركية 
منه«، مشددًا على »االستمرار بدعم املقاومة، 

والتصدي ملشاريع الهيمنة واالستكبار«.
مـــن جــهــتــه، عــــّد تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، الــجــنــاح 
التظاهرات  الشعبي«،  »الحشد  لـ السياسي 
»بــدايــة الســتــعــادة الــســيــادة الــعــراقــيــة«. وقــال 
ــــر، فــي  ــابـ ــ ــالـــف فــــاضــــل جـ ــتـــحـ ــــن الـ ــنــــائــــب عـ الــ
التي  الشعارات  »أبــرز  إن  تصريح صحافي، 
رفعها املتظاهرون املنددون بجريمة اغتيال 
واملــهــنــدس، هــي شــعــارات تطالب  سليماني 
ــيــــة«. وطـــالـــب  ــراقــ ــعــ ــيــــادة الــ ــادة الــــســ ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
بجريمة  املتورطني  عن  »الكشف  بـ الحكومة 
االغتيال، وكشف نتائج التحقيق بالحادث«.
وســـبـــقـــت الــــتــــظــــاهــــرات حــــالــــة مـــــن الـــتـــرقـــب 
والحذر، فيما وصلت أعداد كبيرة من أنصار 
ــران مــــن املــحــافــظــات  ــ ــ ــة إليـ ــيـ ــوالـ الـــفـــصـــائـــل املـ

األخــرى ليل السبت إلى بغداد. وقــال ضابط 
»العربي الجديد«،  في قيادة عمليات بغداد، لـ
إن »توجيهات صــارمــة صــدرت مــن الجهات 
الــعــلــيــا بــالــتــعــامــل الـــحـــذر مـــع املــتــظــاهــريــن 
ــال قــائــد  وتــجــنــب أي صـــــــدام«. مـــن جــهــتــه، قــ
عــمــلــيــات بــــغــــداد، الــــلــــواء قــيــس املـــحـــمـــداوي، 
فـــي تــصــريــح مــتــلــفــز، إن »االنـــتـــشـــار األمــنــي 
فــي بــغــداد جـــزء مــن خــطــط أعــــدت مــنــذ فترة 
ــام  ــعـ ــقــــائــــد الـ ــًا لـــتـــوجـــيـــهـــات الــ ــقــ ــرة وفــ ــيـ قـــصـ

عدنان أحمد

الوطني«  »الجيش  سيطرة  مناطق  استهلت 
الــــســــوري املــــعــــارض، املــــدعــــوم مـــن تــركــيــا في 
الـــجـــديـــد بسلسلة  الـــعـــام  الــــســــوري،  الـــشـــمـــال 
صفوف  في  وجرحى  قتلى  أوقعت  تفجيرات 
ــل اتـــهـــامـــات لــلــقــوى األمــنــيــة  املـــدنـــيـــني، فـــي ظـ
املــســيــطــرة بــالــتــســيــب والـــفـــســـاد والــعــجــز عن 
 انفجاران مدينتي 

ّ
ضبط الوضع األمني. وهز

رأس الــعــني وجــنــديــرس شــمــالــي ســـوريـــة، ما 
األول  أمـــس  مــدنــيــني،  بمقتل وإصــابــة  تسبب 
ــــرون جـــراء  ـــتـــل مــدنــي وأصـــيـــب آخـ

ُ
الــســبــت. وق

جنديرس  مدينة  في  مفخخة  سيارة  انفجار 
ــي. كــــمــــا قــــتــــل طـــفـــان  ــالــ ــمــ ــشــ ــلــــب الــ بــــريــــف حــ
ــراء انــفــجــار  وأصــيــبــت والــدتــهــمــا بـــجـــروح، جــ
سيارة مفخخة، في مدينة رأس العني شمال 

الحسكة، شرقي سورية.
وتشهد مدن عفرين ورأس العني وتل أبيض 
والبلدات املحيطة بها تفجيرات مستمرة منذ 

األسبقيات  وفق  ذلك  ويتم  املسلحة،  للقوات 
ــلــــومــــات األمــــنــــيــــة، ويـــتـــم  ــعــ واملــــعــــطــــيــــات واملــ
التركيز فيها على مركز العاصمة واألهداف 
واألهــداف  الدبلوماسية  والبعثات  الحيوية 

ذات املساس بأمن وخدمة املواطن«.
وكانت مليشيا »كتائب حزب الله« العراقي، 
أكدت أنها ال تنوي دخول السفارة األميركية 
خــــال الـــتـــظـــاهـــرات، فــيــمــا تـــحـــّدت الــحــكــومــة 
بأنها لن تتخلى عن ساحها. وأعلن األمني 
في  الحميداوي،  أبــو حسني  للمليشيا  العام 
بيان أمس، »لن ندخل اليوم إلى سفارة الشر، 
ولن نطيح هذه الحكومة، فما زال في الوقت 
ــا أكـــثـــر ضــبــطــًا  ــنـ ــتـــســـع«. وأضـــــــاف »ســـاحـ مـ
وتــنــظــيــمــًا مـــن أرقــــى الــجــيــوش واملــؤســســات 
الــعــســكــريــة عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، وهـــو أكــثــرهــا 
أن  إلى  بأيدينا  وعقانية، وسيبقى  شرعية 
يشاء الــلــه«، متابعًا »لــن نسمح ألحــد، كائنا 
من كان، أن يعبث بهذا الساح املقدس الذي 

حفظ األرض والعرض وصان الدماء«.
في هذا الوقت، امتد القلق من انتقام إيراني 
إلى إسرائيل. وأكد وزير الثقافة اإلسرائيلي 
حيلي تروبر، وهو عضو في مجلس الوزراء 
التي  اإلعامية  التقارير  اإلسرائيلي،  األمني 

ســيــطــرة فــصــائــل املــعــارضــة الـــســـوريـــة، بــدعــم 
تـــركـــي عــلــى املــنــطــقــة، ضــمــن عــمــلــيــات »درع 
الـــفـــرات« و»غــصــن الــزيــتــون« و»نــبــع الــســام« 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  التي استهدفت 
)قــســد( وتــنــظــيــم »داعـــــش«. والحــــظ مــراقــبــون 
ــنـــذ انـــطـــاق  ــيـــرات مـ ــفـــجـ ــتـ تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة الـ
العملية الــتــركــيــة، املــســمــاة »نــبــع الــســام« في 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، ضــد »قــســد« 
عـــام 2019، مـــع تــكــثــيــف اســتــهــدافــهــا املــبــاشــر 
األمر  التجمع،  ونقاط  األســـواق  في  للمدنيني 
الــــــذي زاد الـــغـــضـــب الــشــعــبــي عـــلـــى الــجــهــات 
األمــنــيــة فـــي تــلــك املــنــاطــق بــســبــب فــشــلــهــا في 
ــــى نــفــوذ  ــــذه املـــنـــاطـــق إلـ مــنــعــهــا. وتـــخـــضـــع هـ
تـــركـــي مـــبـــاشـــر، عــــن طـــريـــق انـــتـــشـــار قـــواعـــد 
املشكل  الوطني«،  »الجيش  يديرها  عسكرية 
من فصائل من الجيش الحر السابق، إضافة 
إلى إدارتها مدنيًا عن طريق مجالس وأجهزة 
شــرطــة محلية. ومــن املــاحــظ أن طــرق تنفيذ 
الــتــفــجــيــرات تـــتـــنـــّوع، بـــني الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
التي تلصق بسيارات غالبًا ما تتبع لفصائل 
ــات الـــنـــاريـــة  ــ ــ ــدراجـ ــ ــ »الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي«، والـ
املفخخة، وفق آلية تستهدف القتل العشوائي 
إلى حد كبير، إذ إن أغلب التفجيرات تقع في 

األسواق واألماكن املزدحمة. 
وذكـــر مــصــدر مطلع فــي »الــجــيــش الــوطــنــي«، 
يتم  السيارات  معظم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
لسيطرة  الــخــاضــعــة  املــنــاطــق  فـــي  تفخيخها 
»الجيش  إلــى مناطق  وتــرســل منها  »قــســد«، 
الوطني«. بينما يتم تفخيخ جزء محدود منها 
داخل مناطق سيطرة »الجيش الوطني« عبر 
خايا تتبع إلى »قسد«، وقد تمكنت الجهات 
ــذه الــخــايــا.  األمــنــيــة مـــن اعــتــقــال عــــدد مـــن هــ
وحسب املصدر، فإن تمّكن »قسد« من إدخال 
املفخخات إلى الشمال السوري يعود إلى طول 
خط التماس بني مناطق سيطرتها ومناطق 
 عن ضعف 

ً
سيطرة »الجيش الوطني«، فضا

ــأن إســرائــيــل فـــي حــالــة تــأهــب شــديــد  تــفــيــد بـ
اغــتــيــال ســلــيــمــانــي. وردًا على  بسبب ذكـــرى 
ــردود االنتقامية  ســـؤال إلذاعــــة »كــــان« عــن الــ
إيــران،  من  إسرائيل  تتوقعها  التي  املحتملة 
الــتــعــلــيــق«. وكــانــت  تـــروبـــر »ال يمكنني  قـــال 
»كان« قد ذكرت أن الجيش اإلسرائيلي يستعد 
لهجوم إيراني تقوم به مليشيات عراقية أو 
الجيش اإلسرائيلي أجرى  إن  يمنية. وقالت 
خال األيام املاضية تقييمات حول إمكانية 
نــشــر إيــــران قــــوات مــوالــيــة لــهــا فــي الــيــمــن أو 
العراق، من أجل مهاجمة إسرائيل بصواريخ 
أو طــائــرات مــن دون طــيــار. وتشير تقديرات 
أن  إلــى  »كـــان«،  اإلسرائيلي، بحسب  الجيش 
إيران ستحاول إيذاء إسرائيل من خال دولة 

أخرى قد تكون العراق أو اليمن.
من جهته، رد وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال 
شــتــايــنــتــز عــلــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف الــــذي قــــال الــســبــت في 
تـــغـــريـــدة الـــســـبـــت إن »عــــمــــاء اســـتـــفـــزازيـــني 
إســرائــيــلــيــني يــخــطــطــون لــشــن هــجــمــات على 
ــع الــرئــيــس  ــراق« لـــوضـ ــ ــعـ ــ األمـــيـــركـــيـــني فــــي الـ
األمــيــركــي دونــالــد »تــرامــب فــي مـــأزق بسبب 
إلذاعــة  بالقول  شتاينتز  ورد  ملفقة«.  حــرب 

املعدات التي تمتلكها األجهزة األمنية لتغطية 
كــل الــحــواجــز عــلــى الــطــرق الــواصــلــة بينهما، 
إضــافــة إلـــى وجـــود عــشــرات الــطــرق الــزراعــيــة 
املفخخة  النارية  الــدراجــات  تستخدمها  التي 
بشكل خاص، وتصعب مراقبتها جميعًا. من 
»الجيش  باسم  الرسمي  املتحدث  قال  جهته، 
الــوطــنــي« الــرائــد يوسف حــمــود، فــي تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن زيـــــادة الــتــفــجــيــرات  لــــ
األمنية  الحلقة  إمكانيات  بضعف  عاقة  لها 
كثرة  إلــى  املناطق، إضافة  هــذه  املسؤولة عن 
األطراف التي تستهدف املنطقة، والتي تعمل 
ــاف حــمــود أن  ــ عــلــى ضـــرب اســتــقــرارهــا. وأضـ
بنك  »إقامة  تتطلب  التفجيرات  هذه  مواجهة 
معلومات موحد لكل املناطق املحررة، وزيادة 
املسؤولة  الجهات  بــني  املنسق  األمــنــي  العمل 

عن أمن املنطقة«.
ــه االتـــــهـــــامـــــات مـــــن جـــانـــب  ــ ــــوجـ وعــــــــــادة مـــــا تـ
املسؤولني، املدنيني والعسكريني، في املنطقة 
ــــى »قــــســــد« بـــاملـــســـؤولـــيـــة عــــن الــتــفــجــيــرات،  إلـ
مــع اتهامها بالرغبة فــي زعــزعــة حــالــة األمــن 
املراقبني  لكن بعض  املنطقة.  في  واالســتــقــرار 
ــــى أن »قــــســــد« لــيــســت املـــتـــهـــم أو  يـــشـــيـــرون إلـ
ــثـــل هـــذه  املـــســـتـــفـــيـــد الــــوحــــيــــد مــــن حــــصــــول مـ
من  الــســوري  النظام  يستفيد  إذ  التفجيرات، 
زعزعة استقرار تلك املناطق، التي يسعى إلى 
إعادة السيطرة عليها، وكذلك تنظيم »داعش« 

الذي كان يسيطر على بعضها. 
ــنــــي«  الــــوطــ »الــــجــــيــــش  ــــي  فــ الـــــقـــــيـــــادي  ورأى 
مصطفى سيجري، أن الطريقة املثلى ملواجهة 
واالستقرار  األمــن  وتحقيق  التفجيرات،  هــذه 
ــــوري، هــــي عـــبـــر اســتــئــنــاف  ــــسـ فــــي الـــشـــمـــال الـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بـــهـــدف الـــقـــضـــاء على 
التنظيمات اإلرهابية بالكامل، وفي طليعتها 
»قسد«. وعزا سيجري، في حديث مع »العربي 
الجديد«، تواصل وتصاعد عمليات التفجير 
إلــى أن اإلرهـــاب فــي ســوريــة »تتم رعايته من 

التي تحتاج  هــي  إسرائيل  إن  العامة  »كـــان« 
تــأهــب تحسبًا لضربات  تــكــون فــي حــالــة  أن 
إيـــرانـــيـــة مــحــتــمــلــة، مــضــيــفــًا أن تــصــريــحــات 
ظريف تظهر أن إيــران ترزح »تحت ضغوط، 
باألمن  تتعلق  وضغوط  اقتصادية  ضغوط 
العقوبات األميركية. وأضاف  القومي«، بعد 
الــهــراء مــن ظــريــف، أن إسرائيل  »نسمع هــذا 
ســتــشــن هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة عـــلـــى الــــواليــــات 
املتحدة، هذا هراء تام حقا«. وتابع »لكن من 
جهة أخرى فهي إشارة تحذير... من أن إيران 
إنها تبحث عن مبررات  تستهدف إسرائيل، 
متابعة  علينا  وبالتالي  إســرائــيــل،  ملهاجمة 
أحــدث التطورات وأن نكون على أقصى قدر 
من التأهب«. على صعيد آخر، كشف مسؤول 
عــراقــي رفــيــع فــي ديــــوان مــحــافــظــة الــبــصــرة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن نــتــائــج الــتــحــقــيــق  لــــ
األولـــيـــة الـــتـــي يــجــريــهــا فـــريـــق أمـــنـــي بـــغـــداد، 
تشير إلى تورط جهة غير عراقية، بزرع اللغم 
البحري في السفينة النفطية الراسية قبالة 
مــوانــئ الــبــصــرة فــي مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي. 
العراقية،  األمنية  السلطات  أعلنت  والسبت 
تــفــكــيــك الــلــغــم الـــبـــحـــري بــالــنــاقــلــة الــنــفــطــيــة 

العاملة لصالح شركة »سومو«.

ــة، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــــوى إقــلــيــمــيــة ودولـ ــهـــات وقــ ــــدة جـ عـ
ــراف إرهــابــيــة محلية، مــثــل نظام  دعــمــهــا ألطــ
األســـد وحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي وتنظيم 
داعــش. وهــؤالء يتخذون من اإلرهــاب وسيلة 
لضرب االستقرار وتمرير األجندات، مستغلني 
الثغرات األمنية التي تسمح بدخول سيارات 
مفخخة إلى مناطق سيطرة فصائل املعارضة 

السورية«.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــــوّجـــــه اتــــهــــامــــات لـــقـــادة 
»الجيش  الفصائل واألجهزة األمنية التابعة لـ
الــوطــنــي« بــاإلهــمــال والــتــســيــب األمـــنـــي. وفــي 
نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، طــالــب اتــحــاد 
ــال، قــــادة  ــمـ الــصــحــافــيــني الـــســـوريـــني فــــي الـــشـ
الــفــيــالــق والـــشـــرطـــة فـــي عــفــريــن بــاالســتــقــالــة 

بشكل فوري. وكانت املجالس املحلية والقوى 
األمـــنـــيـــة فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي اتـــخـــذت 
الـــعـــديـــد مـــن اإلجـــــــــراءات لــضــبــط األمــــــن، مثل 
منع دخــول جميع اآللــيــات غير املسجلة لدى 
دوائر املواصات في املنطقة، والتي ال تحمل 
لــوحــات رقمية خــاصــة بكل مــديــنــة. كما منع 
النارية من  الــدراجــات  مجلس مدينة أخترين 
الــدخــول إلــى بعض املــنــاطــق، إلــى جانب منع 
مــبــيــت الــشــاحــنــات الــكــبــيــرة ضــمــن الـــشـــوارع 
الرئيسية واملهمة في املدينة، وأمام املديريات 
واملساجد واملؤسسات. ورأى ناشطون أن هذه 
 بشكل كامل، 

ً
اإلجراءات، والتي ال تطبق أصا

مؤكدين  التفجيرات،  مــن  للحد  كافية  ليست 
الــحــواجــز، وضبط  على  التشدد  إلــى  الحاجة 

الــخــاصــة، وتسجيلها  الــعــســكــريــة  الــســيــارات 
ووضــع أرقــام لها وربطها بــإدارة املواصات. 
وأكـــــــــــدوا ضـــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل أنـــظـــمـــة املـــراقـــبـــة 
بــالــكــامــيــرات، ومــنــع الــــدراجــــات الــنــاريــة غير 
مناطقهم، وخاصة  إلــى  الدخول  من  املسجلة 
 عــــن ضــــــــرورة وجــــود 

ً
ــــى األســـــــــــواق، فــــضــــا إلــ

ــالـــس املــحــلــيــة و»الـــجـــيـــش  تــنــســيــق بــــني املـــجـ
الوطني« والقوى األمنية.

ورأى الــنــاشــط مــحــمــد الــحــمــادي، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الـــتـــجـــاوزات التي 
تــــحــــدث أحـــيـــانـــًا مــــن جــــانــــب بـــعـــض فــصــائــل 
ــة بـــحـــق الـــســـكـــان املـــحـــلـــيـــني تــخــلــق  ــعــــارضــ املــ
حالة من عــدم الثقة بني الطرفني، وال تساعد 
االســتــهــداف  ملــواجــهــة  بينهما،  الــتــعــاون  على 
األمني املتكرر لهذه املناطق، إذ يمتنع بعض 
الــنــاس عــن الــتــبــلــيــغ بــشــأن الـــحـــاالت املشتبه 
بها. وأشــار إلى أن هذا األمر تستغله »قسد« 
واألطــــــــراف األخــــــرى لــتــصــويــر الـــوضـــع كــأنــه 
ــتـــال خـــارجـــي، وأن ســيــطــرتــهــا عــلــى تلك  احـ
املــنــاطــق هــي األصــــل وهـــي الــحــالــة الــشــرعــيــة. 
وطالب الحمادي »الجيش الوطني« بتشديد 
الحراسة على خطوط التماس، ونصب كمائن 
املعابر  وتزويد  املحتملة،  العبور  مناطق  في 
ــدار الــســاعــة،  بــكــامــيــرات مــراقــبــة تعمل عــلــى مـ
ــزة كــشــف لــلــمــتــفــجــرات. وأوضــــــح أن  ــهـ ــأجـ وبـ
قـــادة املــؤســســات األمــنــيــة الــتــي تــقــود املنطقة 
املطلوبة، كونهم  بالكفاءة  يتمتعون غالبًا  ال 
 
ً
لـــم يــتــلــقــوا تـــدريـــبـــات أمــنــيــة حــقــيــقــيــة، فــضــا

ــهـــات األمـــنـــيـــة، وعــــــدم وجــــود  عــــن تـــعـــدد الـــجـ
تنسيق فعلي وكــاٍف في ما بينها. ولفت إلى 
ــراف الــتــي ســيــطــرت عــلــى املنطقة  ــ تــعــدد األطــ
السوري  النظام  من  املاضية،  السنوات  خــال 
إلـــى »داعـــــش«، ومـــن ثــم »قـــســـد«، وصــــواًل إلــى 
الجيش التركي و»الجيش الوطني«، وهو ما 
للمنطقة  واالجتماعية  األمــنــيــة  البنية  جعل 

متخلخلة ومخترقة إلى حد ما.

ذكرى اغتيال سليماني تمر بهدوء 
في بغداد واستنفار إسرائيلي

من التظاهرات في ساحة التحرير أمس )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تقع أغلب التفجيرات في األسواق واألماكن المزدحمة )زين الرفاعي/فرانس برس(

وليد التليلي

مرة أخرى، يخرج الرئيس التونسي 
قيس سعّيد ليتحدث عن مؤامرات 

تحاك في الداخل والخارج. وبمناسبة 
االحتفال برأس السنة، توّجه سعّيد 

ر 
ّ
، وحذ

ً
إلى وزارة الداخلية ليال

من أن هناك من يتربص بالدولة 
شرًا، مشددًا على ضرورة تطبيق 

القانون على الجميع، ألن تونس 
تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة، 

مؤكدًا ضرورة أن تبقى املؤسسة 
األمنية والعسكرية بمنأى عن كل 
التجاذبات السياسية. وفي كلمة 

متلفزة إلى التونسيني، قال سعّيد 
إن »هناك جهات من داخل تونس 

حاولت إسقاط وإجهاض اتفاقيات 
أبرمها مع دول أجنبية«. وأضاف: 

»على املستوى الدولي، التقيت 
عددًا غير قليل من املسؤولني من 

األشقاء واألصدقاء... لكن لألسف 
حاول البعض من الداخل إجهاض 
االتفاقات التي أبرمتها معهم«، وأن 

»أحد املسؤولني األجانب قال لي 
أعينونا حتى نستطيع تقديم العون 
لكم... وهناك من يعمل على عرقلة 

أي مبادرة تأتي من غيرهم«.
ال يتوانى سعّيد في كل خطاباته عن 
الحديث عن هذه املؤامرات التي تحاك 

في الظالم والغرف املغلقة، وتواطؤ 
بني الداخل والخارج، ويؤكد أنه 

يعرف مصدرها ولكن الوقت لم يحن 
لكشف تفاصيلها. منذ تولى الحكم 

قبل عام وهو يردد االتهامات نفسها 
التي ال تخلو من خطورة، ألن املتحدث 

ليس مجرد مسؤول في الدولة 
سلبه الدستور صالحياته، وإنما 
هو القائد األعلى للقوات املسلحة، 

وعهده التونسيون جادًا حتى قبل 
د املسؤولية، بالتالي لديه ما يدعم 

ّ
تقل

حديثه وليس مجرد كالم في الهواء 
لالستهالك السياسي، ليبقى السؤال: 

متى يفصح سعّيد عن خفايا ما 
يقول، وما هي اللحظة السياسية 

وربما األمنية املناسبة التي ينتظرها 
لكشف هذه الخفايا؟

خطابات سعّيد تعكس غربة 
سياسية وهو يكتشف خفايا الحكم 
وكواليسه، كشف عنها بنفسه حني 

قال »أشعر أني في بعض األحيان 
من كوكب آخر، حني أستمع إلى 
االفتراءات واملغالطات، ومع ذلك 

ظللت صامدًا وثابتًا، على الرغم من 
الشعور املستمر باأللم واملرارة«.

يخرج الرئيس التونسي عن املألوف 
بال شك، وال تشبه خطاباته ما 

ُعرف عن الساسة التقليديني، إال 
أن هذا يزيد من حيرة التونسيني 

ومن خوفهم على مصائرهم، فيما 
الحياة تزيد صعوبة يومًا بعد يوم، 

وهم يستمعون إلى الرجل األول في 
الدولة يؤكد أنهم بني أياٍد تتالعب 

بهم، بقوتهم وقوت عائالتهم وأمنهم، 
بسبب الصراع على السلطة، بينما 
هم في حاجة إلى كشف الحقيقة.

يستغل النظام السوري 
و»قسد« و»داعش« 

الثغرات األمنية في 
المناطق التي تسيطر 

عليها المعارضة من أجل 
تمرير سيارات ودراجات 

مفخخة، ما يؤدي إلى 
سقوط قتلى وجرحى، 

وزعزعة استقرار األمن 
فيها

السيارات  بعض  بمصادرة  )قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قوات  ُتتهم 
التي تدخل إلى مناطق سيطرة »الجيش الوطني«، وتفخيخها بطريقة 
لصاحبها  تسليمها  قبل  احترافية، 
التفخيخ،  بعملية  يعلم  ال  ــذي  ال
في  بُعد  عن  تفجيرها  إلى  ليصار 
وقت الحق. وتشير معطيات غير 
محلية  شبكات  نشرتها  مؤكدة 
إلى أن »قسد« تستخدم عناصر من 
لديها  معتقلين  »داعش«  تنظيم 
في عمليات التفخيخ هذه، وهذا 
ذ بطريقة احترافية  ما يجعلها ُتنفَّ

اشتهر بها عناصر التنظيم.

استخدام »داعش« في التفخيخ؟

  شرق
      غرب

الحكومة األردنية تطلب 
ثقة البرلمان

برئاسة  األردنــيــة،  الحكومة  طلبت 
ــد،  ــ ــ ــــس األحـ ــ بــــشــــر الــــخــــصــــاونــــة، أمـ
ــال  ــن مــجــلــس الـــــنـــــواب. وقــ الـــثـــقـــة مــ
ــي بـــيـــانـــه الــــــــوزاري  الـــخـــصـــاونـــة، فــ
حــكــومــتــه ستعمل  إن  الــثــقــة،  لطلب 
ــان لــتــطــويــر  ــرملــ ــبــ بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــ
بما  الــبــاد،  فــي  السياسية  الــحــيــاة 
املواطنني  مشاركة  توسيع  يضمن 
بترسيخ  الــقــرار، متعهدًا  فــي صنع 
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ مــــبــــدأ الـــــقـــــانـــــون، والــ

الواقعية.
)العربي الجديد(

عباس يلتزم تحقيق 
الوحدة في رسالة لهنية

تـــلـــقـــى رئــــيــــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
هنية  إسماعيل  »حــمــاس«،  لحركة 
ــورة(، أمـــــس األحــــــــد، رســـالـــة  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مـــن 
عباس، أكد خالها »التزامه تحقيق 
الرسالة  وتأتي  الوطنية«.  الــوحــدة 
ردًا على أخرى بعثها هنية لعباس 
املاضي، تضمنت موافقة  الخميس 
»حــمــاس« عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات 
بــشــكــل مــتــتــابــع، ولــيــس بــالــتــزامــن. 
ــال املــســتــشــار اإلعـــامـــي لــهــنــيــة،  ــ وقـ
ــد  ــ الــــنــــونــــو، إن عــــبــــاس »أكـ طــــاهــــر 
ـــاخ  ـــنـ ــيـــئـــة واملـ ــبـ الــــتــــزامــــه تـــوفـــيـــر الـ
ــتـــمـــرار تــجــســيــد كل  اإليـــجـــابـــي السـ

التفاهمات واالتفاقات السابقة«.
)األناضول(

الحديدة: سعي أممي 
لمنع التصعيد 

أعلنت األمـــم املــتــحــدة، أمــس األحــد، 
ــــي مــديــنــة  ــــع فـ ــــوضـ ــــب الـ ــراقـ ــ ــا تـ ــهــ أنــ
ــيـــمـــن، وتــســعــى  الـــحـــديـــدة غـــربـــي الـ
لــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد. وذكــــــــرت بــعــثــة 
األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة، 
 طــيــران 

ّ
ــن ــــان الــحــوثــيــني شــ ــر إعـ إثــ

التحالف السعودي غارتني بالقرب 
ــتــابــع 

ُ
مـــن مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، أنــهــا »ت

ــنـــشـــاط  ــر بــــشــــأن الـ ــاريــ ــقــ ــتــ ــلـــق الــ ــقـ بـ
أنها »تنخرط في  الــجــوي«، مؤكدة 
استجابة متعددة األطــراف ملنع أي 

تصعيد إضافي«.
)األناضول(

بوتفليقة قيد اإلقامة 
الجبرية

كـــشـــف شــقــيــق الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
ــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة،  الـــســـابـــق عـ
الـــرئـــيـــس  أن  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة،  الـــســـعـــيـــد 
السابق موجود قيد اإلقامة الجبرية 
منذ فترة، دون أن يوضح طبيعة هذا 
الــقــيــد والــجــهــة الــتــي فــرضــتــه عليه، 
يـــــزال يفضل  ــر ال  ــيـ األخـ أن  مــضــيــفــًا 
الــــصــــمــــت ملـــصـــلـــحـــة الــــــبــــــاد. ونـــفـــى 
ــالــــة مـــســـربـــة مــن  بــوتــفــلــيــقــة فــــي رســ
نشرت  »الــتــآمــر«،  بقضية  محاكمته 
أمــــس األحــــــد، اســـتـــيـــاءه عــلــى ختم 
الرئاسة خــال حكم شقيقه، مدافعًا 
ــع الـــرئـــيـــســـني الـــســـابـــقـــني لــجــهــاز  ــ مـ
وبشير  مدين  محمد  االســتــخــبــارات 
طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة 

حنون عن التهم املوجهة إليهم.
)العربي الجديد(

شعبية جونسون 
والمحافظين تتراجع 

نــشــرتــه صحيفة  أظـــهـــر اســـتـــطـــاع 
ــد، أن  »صـــنـــداي تــايــمــز«، أمـــس األحــ
بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس 
ــد يــخــســر  ــورة( قــ ــ ــــصــ ــونـــســـون )الــ جـ
 من املستبعد 

ّ
مقعده البرملاني، وأن

ــزب املــحــافــظــني  أن يـــفـــوز أي مـــن حــ
الــــعــــمــــال بـــأغـــلـــبـــيـــة مـــطـــلـــقـــة فــي  أو 
االنتخابات املقبلة املقررة في 2024 
تقدير. واالستطاع هو  أقــرب  على 
أســلــوب تعامل  املفصل حــول  األول 
جونسون مع محادثات »بريكست« 
ــا، وجـــــــــاء فــي  ــ ــورونــ ــ ــكــ ــ ــ ــه ل ــ ــــديـ وتـــــصـ
نتائجه أن حزب املحافظني سيفقد 
األغلبية بحصوله على 284 مقعدًا، 
ــى أن جـــونـــســـون قد  كـــذلـــك أشـــــار إلــ
أكسبريدج  دائــــرة  فــي  مــقــعــده  يفقد 

غرب لندن.
)رويترز(

أمين العاصي

ال يـــتـــهـــاون الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــقــيــادة 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، فـــي حــمــايــة قـــاعـــدٍة 
عسكرية له في منطقة التنف في البادية 
الـــســـوريـــة، والـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة املثلث 
واألردن،  والعراق  الحدودي بني سورية 
حــيــث يــســتــهــدف عــلــى الـــفـــور أي قـــوات 
أن  يمكن  اإليرانية  املليشيات  أو  للنظام 
تقترب من حرم هذه القاعدة الذي حّدده 
التحالف بـ55 كيلومترًا في محيط قاعدة 
التنف، والتي تدعم عسكريًا فصائل عدة 
في  تنشط  الــســوريــة،  للمعارضة  تابعة 

املنطقة.
وتضاربت األنباء حول حادث استهداف 
ــران الــتــحــالــف الــــدولــــي يــــوم الــســبــت  ــيـ طـ
لقوات  تابعة  عسكرية  آللــيــات  املــاضــي، 
ــن مــحــيــط  ــاولــــت االقـــــتـــــراب مــ ــام حــ ــظـ ــنـ الـ
مــنــطــقــة الــــــــ55، لــكــن املـــتـــحـــدث اإلعـــامـــي 
بــاســم فــصــيــل »جــيــش مــغــاويــر الــثــورة« 
ــيـــا، نـــفـــى فــــي حــديــث  ــد خـــضـــر املـــحـ ــمـ أحـ
األنــبــاء، مبديًا  الــجــديــد« هــذه  »العربي  لـ
استغرابه من تناقل وسائل اإلعام لها. 
اشتباكات  حـــدوث  »ننفي  املــحــيــا:  وقـــال 
مع قوات النظام، أو أي قصف من قبلنا، 

في منطقة الـ55«.
ــثــــورة« أجـــرى  ــــان »جـــيـــش مــغــاويــر الــ وكـ
مساء الجمعة املاضي، مناورات عسكرية 
ــن املـــتـــحـــدث  ــ ــلـ ــ ــيــــرة الــــحــــّيــــة، وأعـ ــالــــذخــ بــ
العسكري باسم التحالف الدولي العقيد 
وايــن ماروتو، أن »قــوات مغاوير الثورة 
التحالف  فــي ســوريــة ســاعــدت  الشريكة 
الــــــدولــــــي عــــلــــى دخــــــــول الـــــعـــــام الـــجـــديـــد 
بــقــذيــفــة هـــــاون وصــــواريــــخ )مــــن طــــراز( 
هيمارس. تدريب جّيد لاحتفال بـ2021. 
ال يزال التحالف ثابتًا في التزامه بدعم 
داعـــش«. من  شركائنا في سورية لدحر 
ــار املــحــيــا إلــــى أن املـــنـــاورات  ــ جــهــتــه، أشـ
»رســـائـــل تــــدل عــلــى الــجــاهــزيــة الــعــالــيــة 
الــثــورة وحلفائه  وقـــدرة جيش مــغــاويــر 
فــي الــتــحــالــف الـــدولـــي عــلــى الــــرد وبــقــوة 
 من تسول له نفسه االقتراب من 

ّ
على كل

ــد أن لـــدى فصيله  حــــدود املــنــطــقــة«. وأكــ
ـــش، ومــنــع  »ســجــا حــافــا فـــي قــتــال داعــ
إعادة انتشاره، خصوصًا في قسم كبير 
البادية(،  من  )قسم  السوري  الحماد  من 
أو منطقة الـــ55«. ولفت إلى أن »املنطقة، 
والــتــي مــن ضمنها مخيم الــركــبــان، تعد 
من أهم املناطق الخالية من التنظيم في 
ســـوريـــة«. وكــانــت قـــوات الــنــظــام حــاولــت 
ــتــــراب من  خــــال الـــســـنـــوات املــاضــيــة االقــ
منطقة الـ55، إال أنها جوبهت بقسوة من 
الــذي استهدف أواخــر  الــدولــي  التحالف 
»الفرقة   عسكريًا تابعًا لـ

ً
العام 2018 رتا

الثالثة« التابعة لقوات النظام، بصواريخ 
راجـــمـــة مـــن مــنــظــومــة »هـــيـــمـــارس«، بعد 

دخوله »املنطقة املحرمة«. 
ــنــــف، الــــتــــي أنـــشـــأهـــا  ــتــ وتــــقــــع قـــــاعـــــدة الــ
غــــرب   ،2014 ــام  ــ ــ عـ الــــــدولــــــي  الــــتــــحــــالــــف 
كيلومترًا،   22 بمسافة  العراقية  الحدود 
الــحــدود  نــحــو 22 كيلومترًا عــن  وتــبــعــد 
السورية - األردنية. وتنشط فصائل عدة 
املنطقة،  في  السورية  للمعارضة  تابعة 
وتتلقى دعمًا من التحالف الدولي، لعل 
الــثــورة«، والــذي  أبرزها »جيش مغاوير 
تـــأســـس فـــي 2015 تــحــت قـــيـــادة الــعــقــيــد 
النظام،  قــوات  املنشق عــن  الــطــاع  مهند 
وذلك من مقاتلني في »الجيش السوري 
ــن الـــبـــاديـــة أو مــن  ــر« يـــتـــحـــدرون مــ الــــحــ
شرقي سورية، وخصوصًا من محافظة 
ــر الــــــزور. وحـــــاول الــفــصــيــل مــهــاجــمــة  ديــ
مدينة البوكمال على الحدود السورية - 
العراقية في 2017، إبان سيطرة »داعش« 
عــلــيــهــا، إال أنــــه مــنــي بــخــســائــر كــبــيــرة. 
الفصيل،  هذا  املتحدة  الواليات  وتعتبر 
إضــافــة إلـــى فصيلي »أســــود الــشــرقــيــة« 
و»قـــــوات أحــمــد الـــعـــبـــدو«، بــمــثــابــة ذراع 
بــّريــة لها ملــحــاربــة »داعــــش« فــي البادية 
ــقـــوات املــركــزيــة  الـــســـوريـــة. وكــــان قــائــد الـ
األمــيــركــيــة، كينث مــاكــيــنــزي، زار قــاعــدة 
التنف في ديسمبر/كانون األول املاضي، 
وهــو مــا يــبــرز أهمية هــذه الــقــاعــدة لدى 
 عن كونها تشكل حاجزًا 

ً
التحالف، فضا

ــيـــني ملخطط  اإليـــرانـ تــنــفــيــذ  يـــحـــول دون 
فــرض ممر بــّري يبدأ من إيــران وينتهي 
بلبنان مرورًا بالعراق وسورية. ونتيجة 
لــوجــود الــقــاعــدة، غــّيــر الجانب اإليــرانــي 
خططه في الشرق السوري، حيث وضع 
ــــزور  ــر الــ ــ ــــف ديــ ثـــقـــلـــه الـــعـــســـكـــري فــــي ريــ
الفرات، والــذي بات  الشرقي جنوب نهر 
منطقة نفوذ با منازع للحرس الثوري 

اإليراني.
وحـــــول أهــمــيــة قـــاعـــدة الــتــنــف ومــنــطــقــة 
ــار املــحــلــل الــعــســكــري الــعــمــيــد  ــ الـــــــ55، أشـ
»الــعــربــي  أســـعـــد الـــزعـــبـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
ــــى أن مــعــبــر الـــتـــنـــف »كــــان  الــــجــــديــــد«، إلـ
الــذي كانت تدخل  الهام  املعبر االيــرانــي 
منه األسلحة إلى سورية قبل أن يسيطر 
عليه داعش«. ولفت إلى أن القاعدة »تقع 
في أراض صحراوية خالية من املدن، لذا 
يمكن مراقبتها جيدًا بالطيران املسير«، 
يعدان منطقة  واملعبر  القاعدة  أن  مبينًا 
حراسة قريبة ملخيم الركبان الذي يضم 
نازحني على الحدود السورية األردنية. 
وأوضــــــــح أن الـــتـــحـــالـــف »حــــــــّدد مــنــطــقــة 
بـــ55 كيلومترًا، أي حتى  القاعدة  حماية 
الشحيمي،  ومــقــهــى  الــعــلــيــانــيــة،  منطقة 

ومنطقة السبع بيار«.

منطقة الـ55 محرمة 
على نظام األسد

تكمن أهمية منطقة 
الـ55 التي ترسم محيط 
قاعدة التنف األميركية 

في البادية السورية 
على الحدود مع 
العراق، في لجم 

الطموحات اإليرانية 
أوًال، ما يجعلها 

محرمة على أي 
اختراق

دفع وجود 
القاعدة اإليرانيين 
لتغيير خططهم
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بعد 30 عامًا على إعالن استقاللها من جهة واحدة، تبدو »صوماالند« 
االنفصالية )أرض الصومال( بعيدة حتى اآلن عن نيل مطالبها، في ظّل 

تمسك الصومال بها من جهة، ورفض الدول االعتراف باستقاللها

يتواصل نزيف 
القطاع الصحي 

المصري مع 
الموجة الثانية 

من انتشار كورونا. 
وترتبط ظاهرة 

نقص األكسجين 
في المستشفيات، 

بأسباب عدة، 
تتعلق جميعها 
بسوء التقدير، إذ 
إن 70 في المائة 

من مستودعات 
األكسجين ال ُتعبّأ 
يوميًا، باإلضافة 

إلى عدم مواكبة 
بعض اإلجراءات 

مع أخرى لتمتين 
المنظومة الصحية

45
سياسة

أكبر مدن صوماالند( عام 1991، وتم خاله 
ــــان االنـــفـــصـــال عـــن الـــصـــومـــال. ويــضــيــف  إعـ
أن اجــتــمــاعــًا ثــانــيــًا ُعـــقـــد فـــي مــديــنــة بــورمــا 
القبائل عــام 1993، لكتابة ميثاق  بني رجــال 
وطني، ومن أجل فرض مصلحة حقيقية بني 
نــظــام سياسي  بــنــاء  فــي  للمشاركة  الــقــبــائــل 
القبائل املشاركون  جديد. وقــد اختير رجــال 
ــذا االجـــتـــمـــاع بـــعـــنـــايـــة، مــنــعــًا لـــوقـــوع  ــ فــــي هـ
صدامات سياسية بني القبائل، للتوصل إلى 
دستور  لكتابة  الطريق  يمهد  وطني  ميثاق 

ونظام سياسي في املنطقة.
لكن الشيخ سلمان أحمد محمد، أحد زعماء 
قبيلة زبير أول في أرض الصومال، يوضح 
استقال  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في 
الصومال عام 1960، والوحدة مع صوماالند، 
تّما بمبادرة من أبناء الشمال. ويلفت إلى أنه 
كان هناك حماسة منقطعة النظير لتحقيق 
حــلــم الـــوحـــدة واالســـتـــقـــال بـــني أبـــنـــاء األمـــة 
الــصــومــالــيــة، بحكم تــجــانــس الــلــغــة والــديــن 
والثقافة، التي كانت عامل جذب للوحدة، إال 
الشماليني  والخافات بني  التفاهم  أن سوء 
ــال(،  )صــــومــــاالنــــد( والـــجـــنـــوبـــيـــني )الــــصــــومــ
تسّبب في خلق نزاعات سياسية وخافات 
ويشير  السلطة.  تقاسم  كيفية  حــول  عميقة 
إلــــى أن الــــثــــورة الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي املــنــاطــق 
الوطنية  »الحركة  قادتها  والتي  الشمالية، 
في  سياسية  صــراعــات  عانت  الصومالية«، 
داخلها قبل اإلطاحة بنظام سياد بري عام 
1991. وبعد سقوط الدولة املركزية استمرت 
ــوال رجــــــال الــقــبــائــل  ــ تـــلـــك الــــخــــافــــات، لـــكـــن لـ
لفشلت جــهــود هـــذه الــحــركــة فــي بــنــاء نظام 
إلــى  فــي صــومــاالنــد. ويــلــفــت  إداري مستقل 
أن رجــال القبائل ساهموا في إعــادة توطني 
املــــشــــرديــــن داخــــــل الــــبــــاد بــســبــب الـــحـــروب 
التسعينيات من  إبان  األهلية في الصومال 
لتنتقل صوماالند من حالة  املــاضــي،  القرن 
الحرب األهلية إلى نظام سياسي، كان عماده 
األساسي رجال القبائل. وينّوه إلى أن 70 في 
املائة من القضايا والخافات والنزاعات في 
صوماالند يتم حلها من خال رجال القبائل، 

بانتخاب  ــرورًا  مـ عــام 1993،  لها  رئــيــس  أول 
طاهر ريالي كاهن )2003-2010(، وصواًل إلى 
مــحــمــود »سيانيو«  أحــمــد محمد  انــتــخــاب 
ــتــــرشــــح  الــ ــن  ــ ــ عـ ــأ  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ انـ الـــــــــــذي   ،2010 عـــــــــام 
لانتخابات األخيرة عام 2017، التي فاز بها 
موسى بيحي عبدي. وعلى الرغم من كونها 
منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتــي مــن دون أن 
ــة، فــــإن ألرض الــصــومــال  ــدولـ ُيــعــتــرف بــهــا كـ
صات تجارية ودبلوماسية مع أكثر من 20 
دولة، وآخرها إعان فتح قنوات دبلوماسية 
مباشرة مع كينيا. فقد أبدت نيروبي نّيتها 
)عاصمة  هرجيسا  في  لها  قنصلية  افتتاح 
علمًا   ،2021 عــــام  مــطــلــع  الـــصـــومـــال(  أرض 
دبــلــومــاســيــًا في  الــصــومــال مكتبًا  أن ألرض 
نيروبي منذ عام 2018. وهو ما يعكس مدى 
اإلقليم في  لــهــذا  الخارجية  الــعــاقــات  تــطــور 
الفترة األخيرة. وإلى جانب كينيا، فإن ألرض 
إثيوبيا،  مع  دبلوماسية  عاقات  الصومال 
الـــتـــي افــتــتــحــت مــكــتــبــًا لـــهـــا فــــي هــرجــيــســا، 
وعاقات دبلوماسية مع اإلمارات، باإلضافة 
إلــــى وجــــود قــنــصــلــيــة تــركــيــة فـــي هــرجــيــســا، 
وُيعّد  مقديشو.  في  التركية  للسفارة  تابعة 
هذا بعضًا من عاقات هرجيسا الخارجية، 
ــم انــقــســام ســـكـــان أرض الـــصـــومـــال حــول  رغــ

االنفصال.

شيوخ القبائل... عمود االستقرار
عــلــى وقـــع اســتــمــرار الــقــتــال بــني الــقــبــائــل في 
القبائل في  الصومال عقودًا طويلة، تمكنت 
إقليم أرض الصومال من التوصل إلى اتفاق 
تـــاريـــخـــي جـــّســـد نــظــامــًا ســيــاســيــًا مــســتــقــرًا. 
وتنبع جذوره األساسية من شيوخ القبائل 
القبائل  بــني  للصلح  ميثاقًا  وضــعــوا  الــذيــن 
القاطنة في أرض الصومال لتقرير مصيرها. 
وحول هذه امللف، يقول الباحث في القضايا 
االجــتــمــاعــيــة نــــور الـــديـــن إبـــراهـــيـــم أوعـــبـــدي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــنــظــام  فــي حــديــث لـــ
السياسي في أرض الصومال يستمّد جذوره 
مـــن رجــــال الــقــبــائــل والــشــعــب، الـــذيـــن عــقــدوا 
اجــتــمــاعــًا مــصــيــريــًا فــي مــديــنــة بــرعــو )ثــانــي 

القضايا   
ّ

حــل في  كبيرًا  دورًا  يملكون  الذين 
هو  القبيلة  فــنــظــام  والــجــنــائــيــة،  السياسية 
ــــي فــي  ــنـ ــ ــرار الـــســـيـــاســـي واألمـ ــقــ ــتــ جـــــذر االســ
صــومــاالنــد. وتــقــطــن فــي صــومــاالنــد خمس 
الدولبهنتي، ورسنغلي،  كبيرة وهي  قبائل 
وإســـحـــاق، وعــيــســى، وســـمـــرون، إلـــى جانب 
نـــحـــو 12 قــبــيــلــة صـــغـــيـــرة. ولــــهــــذه الــقــبــائــل 
مــجــلــس شــيــوخ يــتــألــف مـــن 82 مــقــعــدًا، يتم 
انتخابهم مرة كل خمس سنوات، إلى جانب 
أيضًا.  مقعدًا   82 مــن  ويتألف  نــواب  مجلس 
نيابية في  انتخابات  أن تجرى  املــقــرر  ومــن 
مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ عــام 

.2005

نزعة انفصالية
ُيعّد االنفصال عن الصومال قضية مصيرية 
وقــيــادات  الــســيــاســيــني  مــن  للكثير  بالنسبة 
األحزاب ورجال الدولة في صوماالند. وهي 
قضية تجسدت في استفتاء أجري عام 2001 
لانفصال عن الصومال، صّوت فيه 97.1 في 
املــائــة مــن الــســكــان ملصلحة االنــفــصــال. لكن 
االستفتاء لم يحظ بتأييد دولي أو إقليمي، 

بحجة أن االعتراف به يبدأ من مقديشو.
االعــتــراف  ملف  تنتقد مسؤولة  السياق،  فــي 
»العربي  في صوماالند، أدن آدم في حديٍث لـ
ــراف  ــتــ ــد«، الـــــــدول الـــتـــي تـــرفـــض االعــ ــديــ ــجــ الــ
األفريقي.  القرن  في  ككيان مستقل  باملنطقة 

ــاءل عــــــن ســــبــــب اعـــــــتـــــــراض جـــهـــود  ــ ــســ ــ ــتــ ــ وتــ
ــتــــراف، بــيــنــمــا تحظى  صــومــاالنــد لــنــيــل االعــ
ــرارًا وتـــعـــانـــي هــشــاشــة  ــقــ ــتــ  اســ

ّ
مـــنـــاطـــق أقــــــل

فـــي أنــظــمــتــهــا األمــنــيــة وهــيــئــاتــهــا اإلداريــــــة، 
بـــــاالعـــــتـــــراف الــــدبــــلــــومــــاســــي. وتـــعـــتـــبـــر أن 
»االعـــتـــراف الــدولــي لــصــومــاالنــد أمـــر يخّص 
اآلخــريــن، وأســاســه أن تستحق هــذه الــدولــة 
الــولــيــدة االعــتــراف بها مــن قبل الــعــالــم. وهو 
إنجازات  من  صوماالند  حققته  بما  يتجلى 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة فـــي مــنــاطــقــهــا. وال بـــّد أن 
نوجه الــســؤال إلــى أولــئــك الــذيــن لــم يعترفوا 
بصوماالند، رغم جهودها في الحفاظ على 

استقرار وأمن املنطقة لنحو ثاثني عامًا«.

ُيذكر أن املفاوضات التي دارت بني الصومال 
وصوماالند منذ عام 2012، فشلت ولم تحقق 
نــتــائــج مــــرجــــوة، بــســبــب تــعــنــت صــومــاالنــد 
بخصوص مبدأ االنفصال، إلى جانب إصرار 
املبالغة  وعــدم  البقاء  على  مقديشو  حكومة 
في املطالب من قبل مفاوضي الطرف اآلخر، 

وأن الصومال بلد واحد ال يتجزأ.

شارع منقسم
الصومال  عن  االنفصال  حــول  اآلراء  تتباين 
بالنسبة لفئة الشباب في هرجيسا، إذ يرى 
كثر أن النمو االقتصادي لإلقليم أهم بكثير 
من نيل االعتراف الدولي، بينما يرى آخرون 
اعتراف  وتحقيق  الجنوب  عن  االنفصال  أن 
دولي قضية مقدسة. ويرى الشاب الجامعي 
»العربي الجديد«،  أزاميل محمد في حديٍث لـ
ــال  ــومـ ــــات بـــــني الـــصـ ــــاوضـ ــفـ ــ أن اســــتــــمــــرار املـ
ــفــــرض عــاقــات  وصـــومـــاالنـــد أمــــر جــيــد »ويــ
ــذا مـــا ســـيـــؤدي في  قــويــة بـــني الــجــانــبــني. وهــ
اعتراف دولــي بهرجيسا،  إلى  املطاف  نهاية 
ويمّكن من تحقيق نظام إداري جديد إلنهاء 
االنقسامات والتمييز بني الصوماليني. لكن 
استقرارنا وتطورنا  قــوة  الــوحــدة تكمن  فــي 
االقتصادي«. ويشير إلى أن »قضية االعتراف 
بصوماالند تتطلب جهودًا كبيرة، وال يتوفر 
اعتراف داخلي  املطلب من دون تحقيق  ذلك 
أما  واالجــتــمــاعــيــة«.  االقــتــصــاديــة  بمشاكلنا 
حــســني جـــامـــع، فــيــرى أن حــســن الـــجـــوار أمــر 
مــرحــب بــه لتوطيد الــعــاقــات الــتــجــاريــة بني 
ــفـــاوض بني  ــتـ مــقــديــشــو وهـــرجـــيـــســـا. لــكــن الـ
الـــجـــانـــبـــني ســـيـــبـــّدد الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة، 
فتعزيز الصات بني الطرفني ضرورة حتمية 
ــي حـــديـــٍث  ــع الـــــراهـــــن. ويـــعـــتـــبـــر فــ ــي الــــوضــ فــ
»العربي الجديد«، أن فرض انقسام سياسي  لـ
بني هرجيسا ومقديشو شأن سياسي فقط، 
لــكــن الــعــاقــات األخــويــة مــســتــمــرة، والــوحــدة 

تقّوي أواصر العاقات بني أطياف الشعب.
فــي  ــقـــول  يـ عــــامــــًا(   60( ــبـــدي  عـ ــلـــوي  عـ أن  إال 
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن أمــــل  ــربـ ــ ــعـ ــ حــــديــــث مـــــع »الـ
الحصول على اعتراف دولي وارد جدًا، رغم 
مـــرور نــحــو 30 عــامــًا. ويــؤكــد أن هــنــاك دواًل 
كانت تنتظر اعترافًا دوليًا منذ عقود، الفتًا 

إلـــى أن إمــكــانــيــة فـــرض وحـــدة مــع الــصــومــال 
بــري مدينة  نــظــام ســيــاد  انتهت بعد قصف 
مقتل  إلـــى  أدى  والــــذي   ،1988 عـــام  هرجيسا 
ويعتبر  في صوماالند.  األبــريــاء  من  العديد 
عــبــدي أن الــســيــاســات والــقــوانــني الــدولــيــة ال 
تستخدم إال على الضعفاء، وأن هناك أزمات 
إقليمية وتحديات تواجهها صوماالند لنيل 
االعتراف الدولي، ومنها التحالفات في القرن 

األفريقي، والصراعات في إثيوبيا.

عالقات متذبذة
وشهدت العاقات بني الصومال وصوماالند 
تذبذبًا  املاضي  القرن  من  التسعينيات  منذ 
بــســبــب غـــيـــاب ســلــطــة فــعــلــيــة فــــي الــجــنــوب 
النظام  لفترة طويلة. ومع عــودة  الصومالي 
اإلداري في الصومال مطلع عام 2010، بدأت 
طبيعتها،  إلــى  تعود  واملفاوضات  العاقات 
وأجــريــت أول مــفــاوضــات فــي فــتــرة الرئيس 
الصومالي شريف شيخ أحمد عام 2012 في 
دبي. واستمرت بعدها في عهد الرئيس حسن 
شــيــخ مــحــمــود بــوســاطــة تــركــيــة وجيبوتية، 
مرورًا بمفاوضات العام في جيبوتي. غير أن 
كل تلك الجهود فشلت، وعادت العاقات إلى 

املربع األول بني مقديشو وهرجيسا.
وحول كل ذلك، يقول رئيس الحزب الوطني 
في صوماالند عبد الرحمن عرو، في حديث 
استقلت  صوماالند  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
لم تحصل على  عــام 1991، لكنها  من جديد 
اعتراف دولي من أحد. أما عن العاقات بني 
بدأت  أنها  إلــى  فيشير  ومقديشو،  هرجيسا 
منذ سنوات، وصوماالند مستعدة للتفاوض 
مع حكومة مقديشو دومًا. وبحسب مراقبني 
ــات بــــني مــقــديــشــو  ــعــــاقــ ــإن الــ ــ ــيـــني، فــ ــيـــاسـ سـ
وهــرجــيــســا تـــمـــّر بـــأســـوأ مــراحــلــهــا، مــنــذ أن 
ومنح  الصومالية عطاءات  الحكومة  أوقفت 
ــــام 2018،  ــي لـــصـــومـــاالنـــد عـ ــدولــ املــجــتــمــع الــ
والـــتـــي كـــانـــت تــتــم مـــن دون عــلــم الــســلــطــات 
املــركــزيــة فــي مــقــديــشــو، مــا أســفــر عــن غضب 
هــرجــيــســا، تــحــديــدًا بــعــد اإلعـــــان عـــن مـــرور 
مساعدات االتحاد األوروبــي املخصصة لها 

حاليًا عبر مقديشو.
السلطات  بــيــد  ويــبــقــى مستقبل صــومــاالنــد 
مسألة  ترفض  والتي  مقديشو،  في  املركزية 
ــال عـــن الـــصـــومـــال. ومــــن أجــــل قطع  ــفـــصـ االنـ
ــد،  ــاالنــ صــــومــ ــــي  فـ اإلدارات  أمــــــــام  ــريــــق  ــطــ الــ
خصصت الحكومة الصومالية مقاعد نيابية 
ــعـــب، لــلــحــفــاظ  فــــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـــشـ
هرجيسا  ولتبقى  السياسي،  تمثيلها  على 
ـــزءًا مـــن األنــظــمــة الــفــيــدرالــيــة الــتــي تتألف  جـ
مــنــهــا الــجــمــهــوريــة الــصــومــالــيــة الــفــيــدرالــيــة. 
لـــكـــن هـــرجـــيـــســـا ال تـــعـــتـــرف بــالــســيــاســيــني 
والـــنـــواب الــذيــن يــمــثــلــون املــنــاطــق الشمالية 
فـــي املـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة في 
الذين  أولئك  وتعتقل  الصومالية،  الحكومة 
يتقلدون مناصب نيابية أو وزاريــة ومدنية 
ــوا إلـــــى أراضـــيـــهـــا،  ــلــ ــي مـــقـــديـــشـــو إذا وصــ فــ
حماية لسيادتها كما تقول. وطبقًا ملراقبني 
 غامضًا وال 

ً
فإن صوماالند تواجه مستقبا

تزال تعيش في خافات مستمرة مع حكومة 
مقديشو، في ظل تعافي األخيرة وخروجها 
والسياسية. وهي  األمنية  األزمـــات  نفق  مــن 
ــانـــت صـــومـــاالنـــد تـــســـّوقـــهـــا أمــــام  مــــبــــررات كـ
ــم، لــلــظــفــر بــــاالعــــتــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـي.  ــالـ ــعـ الـ
السياسية  الــتــدريــجــيــة  مقديشو  عـــودة  لــكــن 
واألمــنــيــة، ســتــقــّوض جــهــود صــومــاالنــد في 
فــرض ســيــادة ذاتــيــة وحــكــم منفصل يحظى 

بتأييد دولي عن الحكومة الصومالية.

أرض الصومال 
بحث عن اعتراف

الجيش نحو تسلّم منظومة إنتـاج األكسجين

في  عــام  استفتاء  أجــري   2000 عــام 
صوماالند على الدستور، الذي يجسد 
 97.1 وأيــد  الصومال،  عن  االنفصال 
االنفصال.  السكان  مــن  المائة  فــي 
يقّدر عدد سكان صوماالند بنحو 3.5 
ماليين نسمة موزعين بين قبائل كبرى 
الحكم فيها  وأخرى صغيرة، ونظام 
بوجود  الدستور  ويسمح  برلماني. 
ــي حــزب  ــط، وهـ ــق ــة أحــــزاب ف ــالث ث
»كلمية« الحاكم برئاسة موسى بيحي 
المعارض  الوطني  والحزب  عبدي، 
وحــزب  عـــرو،  الرحمن  عبد  برئاسة 
فيصل  بزعامة  والتنمية«  »العدالة 

علي ورابي.

3 أحزاب مسموحة
الغالف

خاص

هرجيسا ـ الشافعي أبتدون

ال تـــزال »جــمــهــوريــة صــومــاالنــد«، 
االنــفــصــالــيــة  الـــصـــومـــال  أرض  أو 
املــعــلــنــة مــن طـــرف واحــــد، تمضي 
نحو دروب البحث عن االعتراف الدبلوماسي 
مــنــذ أكــثــر مــن 30 عــامــًا. وتــتــواصــل الجهود 
املضنية من أجل تحقيق هذا الحلم املهيمن 
ــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، رغــــــم مــحــطــات  ــبـ عـــلـــى الـــطـ
التباين فيه. وطبقًا الستطاعات الرأي التي 
أجــريــت أخــيــرًا فــي مــنــاطــق أرض الــصــومــال، 
فــقــد تــفــاوتــت درجــــة الــتــأيــيــد لــانــفــصــال عن 
الصومال، بني مؤيد له ورافــض. في املقابل، 
على  تعاقبت  الــتــي  السياسية  األنــظــمــة  فــإن 
ــقـــرار  ــتـ الـــصـــومـــال فـــرضـــت االسـ حـــكـــم أرض 
األمـــنـــي فـــي املــنــطــقــة الـــتـــي تـــقـــّدر مساحتها 

للقبائل في صوماالند 
الكلمة األولى 

في صياغة النظام

صالت تجارية 
ودبلوماسية لصوماالند 

مع أكثر من 20 دولة

»العربي الجديد« في الجمهورية االنفصالية

كورونا مصر: زيادة مّطردة بأعداد 
المصابين في الموجة الثانية

بــــــــــ176120 كــيــلــومــتــرًا مـــربـــعـــًا. مـــع الــعــلــم أن 
الصومال ملصلحة  املنشقة عن  األقاليم  عدد 
أرض الصومال خمسة، وهي: أودال، وقوهي 
ــول. وتــحــّولــت  جــالــبــيــد، تــوغــديــر، ســـنـــاغ، ســ
تلك األقاليم إلى 6 في أرض الصومال وهي: 
عـــدل، تــوغــديــر، ســنــاغ، ســـول، وتــّمــت تجزئة 
ساحل  إقليمني:  إلــى  جالبيد  وقــوهــي  إقليم 

ومارودي جيكس.
وأعــلــنــت »أرض الـــصـــومـــال« اســتــقــالــهــا في 
برعو  مؤتمر  بموجب   ،1991 مــايــو/أيــار   18
عت 

ّ
وق التي  املنطقة،  قبائل  بــني  للمصالحة 

ــى الـــحـــدود  مــيــثــاقــًا وطــنــيــًا يـــقـــرر الــــعــــودة إلــ
ــــدة مــع  ــــوحـ الـــجـــغـــرافـــيـــة قـــبـــل االســـتـــقـــال والـ
الـــصـــومـــال عــــام 1960. ونــجــحــت فـــي إرســــاء 
اســتــقــرار سياسي وتــأمــني االنــتــقــال السلس 
عقال  إبــراهــيــم  محمد  انتخاب  منذ  للسلطة 

في  )الصورة(  آدم  أدن  صوماالند،  في  االعتراف  ملف  مسؤولة  تشير 
في  جهودها  ستواصل  إدارتها  أن  إلى  الجديد«،  لـ»العربي  حديٍث 
في  الديمقراطية  على  الحفاظ 
على  والحفاظ  السلطة،  تــداول 
إلى  والسياسي،  األمني  االستقرار 
جانب التعاون مع دول المنطقة 
الجوار.  وبحسن  بسالم  والعالم 
وتشّدد على أن صوماالند فعلت 
لتنال  بوسعها من جهود  ما  كل 
االعتراف. وفي ما يتعلق باالتحاد 
مرة أخرى مع الصومال تقول إن 

ذلك لن يحصل مستقبًال.

اعتبرها  ــرارات  ق عن  مصر  في  لألزمة  العليا  اللجنة  اجتماع  أسفر 
مراقبون أضعف بكثير من التصدي للوضع الوبائي الحالي، وتمثلت 
االحتفاالت  بإلغاء  االكتفاء  في 
واتــخــاذ  الــســنــة  رأس  بمناسبة 
منشأة  ألي  ــالق  ــ اإلغ ــراءات  ــ إجـ
احتفالية،  أي  بتنظيم  تــقــوم 
واالحتفاالت  الفعاليات  ووقــف 
الكامل  واإلغــالق  والمهرجانات 
لدور المناسبات، وغرامة وإغالق 
لــمــدة أســبــوع لــألمــاكــن الــتــي ال 
تلتزم باإلجراءات االحترازية، وذلك 

ابتداء من األحد المقبل.

ال عودة إلى مقديشو

قرارات محدودة

)Getty( ال يزال هناك نقص كبير في األطقم الطبية

أعلنت صوماالند استقاللها من طرف واحد عام 1991 )مصطفى سعيد/فرانس برس(

الجمعيات  العامة وعــدد من  لاستخبارات 
األهلية القريبة من السلطة وكذلك صندوق 

»تحيا مصر« التابع للرئاسة والجيش.
زادت  االستيعابية  الــقــدرة  أن  املشكلة  لكن 
ــرة فــقــط، مـــن دون أن تــواكــب  ــ فـــي عـــدد األسـ
ــادة زيـــــــــادات أخـــــــرى فــــي جــمــيــع  ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ هــ
ــــان املــنــظــومــة الــصــحــيــة، بـــدايـــة مـــن عــدد  أركـ
ــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة والــتــمــريــض وحتى  أفــ
اإلمــــكــــانــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة وقــــــــدرة شــبــكــات 
التنفس  وأجــهــزة  واملستودعات  األكسجني 
الطبية  التحاليل  الصناعي وأجهزة ومواد 
الازمة بشدة وكثافة خال جائحة كورونا. 
وأوضح املصدر أن هذا األمر يخلق مشهدًا 
عبثيًا يتحول من دون أن يدري املسؤولون 
إلـــى حــشــد أعــمــى وعــاجــز للمصابني داخــل 
على  الــقــدرة  امــتــاك  دون  مــن  املستشفيات، 
الوفيات  عاجهم، ما يهدد بزيادة معدالت 
الثانية في معظم  الرغم من أن املوجة  على 
أنحاء العالم تأتي بمعدالت وفاة منخفضة 
ــات. وحــتــى أمــس  ــابــ قــيــاســًا بــانــتــشــار اإلصــ
األحد، بلغ العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة 
املــســجــلــة بــمــصــر 140878 بــيــنــمــا بــلــغ عــدد 
عــنــد  نــســبــتــهــا  لــتــســتــقــر   ،7741 ــات  ــيــ ــوفــ الــ

القاهرة ــ العربي الجديد

تــســتــمــر مــعــانــاة الــقــطــاع الــصــحــي املــصــري 
تحت نير جائحة كــورونــا، مع نقص املــواد 
ــامـــة، واألكـــســـجـــني بصفة  الــطــبــيــة بــصــفــة عـ
ــة وعــجــز وزارة  خـــاصـــة، مـــع تــقــاعــس الـــدولـ
الصحة واملوردين عن سّد العجز القائم منذ 
بــدايــة تفشي  مــع  أي  ثــاثــة أسابيع تقريبًا، 
اإلصابات باملوجة الثانية من الجائحة، في 
والــخــاصــة  الــحــكــومــيــة  املستشفيات  جميع 
ومـــــــراكـــــــز بــــيــــع اإلســـــــطـــــــوانـــــــات بـــالـــجـــمـــلـــة 
والــتــجــزئــة. وهــي األزمـــة الــتــي تفاقمت على 
مــراحــل. وحــتــى أن املــصــريــني شــاهــدوا على 
من  فيديو  مقاطع  املاضيني،  اليومني  مــدار 
مــســتــشــفــى زفـــتـــى بـــالـــغـــربـــيـــة، ومــســتــشــفــى 
دلتا  في  )املحافظتان  بالشرقية  الحسينية 
ت مــشــاعــرهــم وانـــتـــشـــرت على 

ّ
الـــنـــيـــل(، هـــــز

نطاق واســع. وتظهر املقاطع وفاة جماعية 
ملــصــابــي كـــورونـــا املــحــجــوزيــن فـــي الــعــنــايــة 
املركزة، بسبب توقف إمدادات األكسجني في 

املستشفيني نهائيًا.
وتحت ضغط االنزعاج الكبير بني املواطنني 
على مواقع التواصل االجتماعي، والدعوات 
املستشفيات  إلــى  التوجه  لعدم  املتصاعدة 
ومحاسبة وزيرة الصحة هالة زايد، وّجهت 
االســتــخــبــارات الــعــامــة الــوزيــرة للظهور مع 
اإلعــامــي عــمــرو أديـــب مــســاء أول مــن أمــس 
السبت، للدفاع عن نفسها ومحاولة إظهار 
حوادث نقص األكسجني باعتبارها مشاكل 
وجــاء  فيها.  املتسببني  وستحاسب  فــرديــة 
 عن التشكيك في مصداقية بعض 

ً
ذلك فضا

املعلومات املنشورة على صفحات التواصل 
عــلــى مستوى  أخـــرى  قــلــب مستشفيات  مــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع صـــــدور بــيــان 
بالتحقيق  فــيــه  الــعــامــة تتعهد  الــنــيــابــة  مــن 
الــعــاجــل فـــي واقـــعـــة مــســتــشــفــى زفـــتـــى، على 
الـــرغـــم مـــن ســابــقــة نــفــيــهــا مـــن قــبــل مــديــريــة 

الصحة بالغربية.
وكــشــف مــصــدر مـــســـؤول فـــي ديـــــوان وزارة 

لــهــم، طــلــبــًا لــأكــســجــني مــحــدود الــكــمــيــة من 
األساس، ما يتسبب في زيادة اآلثار السلبية 
لأزمة. وأشار املصدر إلى أن البديل الوحيد 
ــو الــتــلــبــيــة الــســريــعــة  لـــلـــوضـــع الــــحــــالــــي، هــ
الــوزارة بضرورة التفعيل العاجل  لتوصية 
تــه 

ّ
الـــذي ســبــق وجــهــز املــيــدانــي  للمستشفى 

القوات املسلحة في أرض املعارض الجديدة 
القاهرة. وكان  الخامس شرقي  التجمع  في 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد 
يــونــيــو/حــزيــران  فــي  املستشفى  هــذا  افتتح 
من  وإعاميًا،  دعائيًا  واستعرضه  املاضي، 
من  مــصــاب  أي  استضافة  أو  تشغيله  دون 
ــراد الــقــوات املسلحة  خـــارج فئة ضــبــاط وأفــ

وأسرهم.
بناًء على معلومات جديدة  املصدر  ورّجــح 
ــاط الــحــكــومــة، أن الــقــوات  مــتــداولــة فــي أوســ
منظومة  على  ــراف  اإلشــ ستتولى  املسلحة 
إنتاج األكسجني قبل نهاية الشهر الحالي، 
كــانــت  إذا  مــــا  اآلن  ــتـــى  يـــتـــضـــح حـ لــــم  ــكـــن  لـ
ــيــــع فــي  ــبــ ســـتـــتـــولـــى بــنــفــســهــا اإلنـــــتـــــاج والــ
ــر الــــذي ربــمــا يــكــون  الـــســـوق مـــن عـــدمـــه، األمــ
الفترة املقبلة،  مصدر دخــل كبير لها خــال 
الكيانات املختلفة أو  سواء بالتعاقدات مع 
البيع لأفراد. واستطرد املصدر بأن جميع 
تــعــاقــدات الـــــوزارة فــي هـــذا املــلــف حــالــيــًا مع 
شركات ال تمت للجيش بصلة. وذكر املصدر 
أن الوزارة رصدت انتعاشًا كبيرًا للمبادرات 
الشعبية لتوزيع أسطوانات األكسجني على 
ــه وصــــف هــذا  ــازل، غــيــر أنــ ــنــ املـــرضـــى فـــي املــ
ــر بــالــســاح ذي الـــحـــّديـــن. فــمــن نــاحــيــة،  األمــ
ستساهم هذه املبادرات في تخفيف العبء 
عـــن الــقــطــاع الــصــحــي، خــصــوصــًا بالنسبة 
الــتــي ال تتطلب عناية  املــتــوســطــة  لــلــحــاالت 
املنزل  فــي  مــركــزة، ولــكــن ال ينصح ببقائها 
بــصــورة عــاديــة، لكن فــي الــوقــت نفسه ربما 
تؤدي املبادرات إلى زيادة انتشار الفيروس 
الثقافة الطبية عن املتطوعني  بسبب غياب 
واحتمالية عدم إتقانهم التعامل مع أدوات 

عاج مريض كورونا بصورة احترازية.

ــات. وهــنــا  ــابــ 5.5 فـــي املـــائـــة إلجــمــالــي اإلصــ
املستشفيات  فــي  للتكدس  آخــر  سبب  يأتي 
ــوارد، والـــــذي ال يــتــســق مع  ــ ــ وعــــدم كــفــايــة املـ
تصريحات وزيــرة الصحة عن عــدم تجاوز 
نسبة اإلشغال الـ40 في املائة، وهو أن نسبة 
كـــبـــيـــرة، يـــقـــدرهـــا املـــصـــدر املــطــلــع بــحــوالــي 
50 فــي املــائــة مــن املــصــابــني بــكــورونــا الذين 
من  يــســجــلــون  ال  املــســتــشــفــيــات،  تستقبلهم 
ــــي ظــــاهــــرة تــمــثــل،  ــابـــني، وهــ األصـــــــل كـــمـــصـ
منفردة، مفارقة غير منطقية بالنظر ألعداد 
قبل  مــن  يوميًا  املعلنة  الضئيلة  اإلصــابــات 

الوزارة.
املستشفيات  أن  إلــى  التناقض  هــذا  ويــعــود 
تــقــبــل املــصــابــني الــقــادمــني فــي حــالــة حرجة 
بــمــجــرد االطـــــاع عــلــى األشـــعـــة والــفــحــوص 
انــتــظــار إلجـــراء  الــعــيــاديــة، مــن دون  الطبية 
تحليل »بــي ســي آر«، وبــالــتــالــي فــإن نسبة 
معتبرة من املصابني يدخلون املستشفيات 
الـــتـــحـــالـــيـــل،  إجـــــــــراء  ــــن دون  مـ ويــــخــــرجــــون 
منظومة  فــي  التسجيل  دون  مــن  وبــالــتــالــي 
املصابني. ويأتي ذلك في الوقت الذي يزدحم 
فيه الجميع، سواء كانوا قد أجروا التحليل 
أو اكــتــفــت املــســتــشــفــى بــالــفــحــص الــعــيــادي 

وليست  عــامــة،  األكسجني  أزمــة  أن  الصحة، 
ــن أو  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــة بـــاملـــســـتـــشـــفـــيـــني املـ ــ ــاصــ ــ خــ
بمحافظتي الغربية والشرقية، موضحًا أن 
70 في املائة من مستودعات األكسجني على 
عّبأ يوميًا، ما معناه 

ُ
مستوى الجمهورية ال ت

ــــوزع بشكل  ــاٍف مـ ــ ــــود احــتــيــاطــي كـ عــــدم وجـ
غــيــر مـــركـــزي وعــــــادل لــيــعــني املــســتــشــفــيــات 
املرضى، ال سيما في حاالت  على استقبال 

الطوارئ.
املستشفيني  واقــعــتــي  أن  املـــصـــدر  ــاف  ــ وأضـ
حدثتا بالطريقة نفسها تقريبًا مع اختاف 
إدارة  أبلغت  إذ  الــضــحــايــا،  وعـــدد  التوقيت 
املستشفيني املسؤولني في اإلدارة واملديرية 
ــتـــودع  واملـــحـــافـــظـــة بـــــضـــــرورة تــعــبــئــة املـــسـ
العمومي لكل منهما قبل أكثر من 24 ساعة 
يتمكنوا  لــم  املــســؤولــني  لكن  نفادهما،  على 
 
ّ
الضخ ضعف  نتيجة  األكسجني  توفير  من 
منه  األكبر  النسبة  املحافظتني وتوزيع  في 
على مستشفيات أخرى لم تحصل عليه منذ 
وقت أطول. وأوضح املصدر أن املستشفيني 
ــــذا بــــصــــورة حـــرفـــيـــة تــعــلــيــمــات الـــــــوزارة 

ّ
ــف نــ

واإلدارات الصحية بقصر تزويد األكسجني 
املتأخرة فقط من دون  على حــاالت كورونا 
غيرها من الحاالت، وتحويل الحاالت التي 
فـــي حـــاجـــة لــعــمــلــيــات جــراحــيــة كــبــيــرة إلــى 
مستشفيات أخــرى، واتــبــاع إجـــراءات طبية 
ــاالت الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة  ــ مـــغـــايـــرة فـــي حـ
الــبــســيــطــة واملـــتـــوســـطـــة لــتــافــي اســتــخــدام 

األكسجني.
وأكـــد املــصــدر أن حــديــث وزيـــرة الصحة عن 
الطبي  ألــف ليتر مــن األكسجني  تــوافــر 350 
في الشبكات الخاصة بمستشفيات الوزارة، 
هــو اعـــتـــراف ضــمــنــي بــســوء الــتــقــديــر وعــدم 
التغاضي  أو  ــأزوم  املــ املــوقــف  حقيقة  إدراك 
عنه ألسباب سياسية أو اقتصادية، ألن هذا 
الحكومية  املستشفيات  الرقم يشمل جميع 
الــقــومــيــة، وال يشمل  والـــخـــاصـــة واملـــعـــاهـــد 
فــقــط املــســتــشــفــيــات الــعــســكــريــة والــجــامــعــيــة 
التي تمتلك شبكات خاصة بها، وال ُيعرف 

فيها.  الــتــصــرف  كيفية  التحديد  وجــه  على 
أمـــا الـــزيـــادة الــتــي وعــــدت الـــوزيـــرة مــنــذ 10 
إلى  باإلضافة  يوميًا،  ها 

ّ
تقريبًا بضخ أيــام 

الــكــمــيــات املــتــوافــرة وهـــي 60 ألــفــًا، لــم تصل 
ــم، بسبب  ــرقـ عــمــلــيــًا أبــــدًا إلــــى نــصــف هــــذا الـ
ــاج مـــن الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة  ــتــ ضــعــف اإلنــ
والخاصة التي تتعاقد معها الــوزارة، علمًا 
ــاع األعــــمــــال الــــعــــام تــــزود  ــطـ ــأن شــــركــــات قـ ــ بـ
املستشفيات الحكومية بنحو ثلث حاجتها 

اليومية من األكسجني.
وكــــشــــف املــــصــــدر عــــن مــــحــــور آخـــــر لــتــفــاقــم 
ــــي الـــــواقـــــع الـــعـــمـــلـــي، يـــتـــمـــثـــل فــي  األزمـــــــــة فـ
ــداد املــصــابــني الذين  الــزيــادة املــطــردة فــي أعـ
تــســتــوعــبــهــم املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة من 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــوجـ ــ ــا خــــــال املـ ــ ــــورونــ مــــرضــــى كــ
الحالية، بما يفوق قدرة شبكات األكسجني 
واملـــســـتـــودعـــات الــقــائــمــة عــلــى حـــاجـــة غــرف 
وشرح  الخطيرة.  والحاالت  املركزة  العناية 
املصدر ذلك باألرقام، وأن الوزارة حاليًا بات 
لــديــهــا قــــدرة أكــبــر عــلــى اســتــيــعــاب املــرضــى 
في املستشفيات الحكومية، قياسًا باملوجة 
األولى من الجائحة، حيث أصبح متوفرًا 363 
مستشفى بسعة 34 ألف سرير تقريبًا، منها 
 عن 

ً
قــلــيــا تــقــل  لــلــعــزل بسعة  26 مستشفى 

سبعة آالف سرير. لكن الحقيقة أن نسبة ال 
تقل عن 25 في املائة من هذه القدرة، أضيفت 
ــداد لــلــمــوجــة  ــعــ ــتــ حـــديـــثـــًا خـــــال فـــتـــرة االســ
الــقــدرة  بــزيــادة  رئاسية  بتكليفات  الثانية، 
تمويلها  وتــم  للمستشفيات،  االستيعابية 
من خارج ميزانية وزارة الصحة، وتحديدًا 
ــن« الــتــابــع  ــ ــــزب »مــســتــقــبــل وطــ بـــواســـطـــة حـ
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يتسلّح االتحاد 
العام التونسي 
للشغل بتجربة 

سابقة للدفع نحو 
رعاية حوار داخلي 

جديد، لكنه 
يواجه هذه المرة 
رؤيتين مختلفتين 
للحوار بين الرئاسة 
واألحزاب، وذلك 
بين عناوين كبيرة 

وأخرى تسعى 
لحّل المعضالت 

الملحة التي 
تواجهها البالد، ما 

يصعب مهمته، 
ويجعل الظروف 
غير ناضجة راهنًا 

لالنطالق في هذا 
المسار

67
سياسة

ومؤسسة  الشغل  اتحاد  بني  مشتركة  لجنة 
الرئاسة من أجل توضيح العديد من النقاط 
املــتــعــلــقــة بــمــســار الـــحـــوار املـــرتـــقـــب، بحسب 

تأكيده.
»التيار  لـ في السياق، قال نائب األمــني العام 
تصريح  في  الحامدي،  محمد  الديمقراطي« 
 الـــبـــيـــان الـــــذي صــــدر عـــن رئــاســة 

ّ
إذاعـــــــي، إن

الجمهورية حــول تصحيح  لــرئــاســة  الــثــانــي 
مــســار الــــثــــورة، مــشــيــرًا إلــــى أن املــقــاصــد في 
الجمهورية،  رئاسة  عن  الصادرين  الباغني 
فــي مــا يتعلق بــمــبــادرة الــحــوار، تحتاج إلى 
تــوضــيــحــات. وأفـــــاد املــتــحــدث بــاســم اتــحــاد 
ــأن املــنــظــمــة ســتــطــلــب تــوضــيــحــات  الــشــغــل بــ
بشأن هذه التفاصيل، مرجحًا أن يتم تشكيل 

الــجــمــهــوريــة بــخــصــوص قــبــول رعــايــة حــوار 
ــثــــورة وتــحــقــيــق  وطـــنـــي لــتــصــحــيــح مـــســـار الــ
أهــــدافــــهــــا، وكــــأنــــه يـــطـــرح مـــضـــامـــني جـــديـــدة 
قبول  أن  الشغل، مشددًا على  اتحاد  ملــبــادرة 
الرئاسة رعاية الحوار كسر حاجزًا أو جدارًا، 
أو  تحفظات  لديها  )الــرئــاســة(  كــانــت  بعدما 
مــوانــع عــن الــدعــوة إلــيــه. وبـــنّي الــحــامــدي أن 

حــديــث الــرئــاســة عــن تصحيح مــســار الــثــورة 
فــي ظــاهــره يــبــدو مــغــايــرًا ملــا اقــتــرحــه اتــحــاد 
 الــتــوصــل 

ً
ــه لـــو تـــم فــعــا ــ

ّ
الــشــغــل، مــوضــحــًا أن

إلـــــى حــــــوار وطـــنـــي اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 
الضرورية  التسويات  إلى  وسياسي يفضي 
بني التونسيني للخروج من األزمة التي تمر 
بها الباد، فإن ذلك يعتبر نوعًا من تصحيح 

التنمية  في  أهدافها  وتحقيق  الــثــورة  مسار 
ولفت  التونسيني.  كــرامــة  وحفظ  والتشغيل 
ــوار  ــحـ ــق الـ ــريـ ــى أن خـــريـــطـــة طـ ــ الـــحـــامـــدي إلـ
ـــراف الــتــي ســتــشــارك فيه  ــ ومــضــامــيــنــه واألطـ
ستكون هــي نفسها جـــزءًا مــن الــحــوار خال 
ــدأ الــتــعــديــل  ــبـ األيـــــــام املـــقـــبـــلـــة. واعـــتـــبـــر أن مـ
الــــــوزاري أو تــغــيــيــر الــحــكــومــة لـــن يــكــون هو 
ــــى بالنسبة  نــقــطــتــه األولـ الـــحـــوار أو  أســــاس 
ــاد الــشــغــل،  ــحــ ــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي« واتــ »الـ ـــ لـ
ــرار  حــتــى ال يـــكـــون الــــحــــوار املـــرتـــقـــب عــلــى غـ
حـــوار قــرطــاج 1 )2016( وقــرطــاج 2 )2018(. 
 الــهــدف هــو حـــوار اقتصادي 

ّ
وشـــّدد على أن

ــاعــــي حــــــول املـــعـــضـــات  ــمــ ــتــ ــاســــي واجــ ــيــ وســ
واالقتصادية  السياسية  لــأوضــاع  الكبرى 
واالجتماعية التي تمر بها الباد، ويفترض 
أن تشارك فيه الحكومة ورئاسة الجمهورية 
 
ّ
والـــبـــرملـــان بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــه، مــرجــحــًا أن
ــه إلـــى  ــاتـ ــد مـــخـــرجـ ــ يـــفـــضـــي الـــــحـــــوار فــــي أحــ
ضرورة تغيير الحكومة جزئيًا أو كليًا، وهو 
أمر ممكن وفق تقديره. تبنّي هذه املواقف أن 
سعّيد يريد حوارًا على طريقته، وبشروطه، 
عنوان  تحت  عاليًا،  التفاوض  سقف  ويــرفــع 
ــورة، إال أن  ــ ــثـ ــ كــبــيــر هــــو تــصــحــيــح مـــســـار الـ
الكبرى  األحــــزاب  أســاســًا،  بــالــحــوار  املعنيني 
وخصوصًا الداعمة للحكومة، ال ترى املسألة 

بهذا املنظار.
املاضي،  الخميس  التونسي،  البرملان  وأعلن 
ــد الــغــنــوشــي عــّبــر خـــال لقاء  أن رئــيــســه راشـ
املنظمة  مبادرة  دعمه  عن  بالطبوبي  جمعه 
ــاد الـــبـــرملـــان، في  ــ حـــول الـــحـــوار الــوطــنــي. وأفـ
بيان نشره على صفحته الرسمّية في موقع 
الغنوشي  »أطلع  الطبوبي   

ّ
بــأن »فيسبوك«، 

على فحوى لقائه األخير برئيس الجمهورية 
قـــيـــس ســـعـــّيـــد، وعـــــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
الداعية  مبادرته  لتفعيل  االتحاد  بعها 

ّ
سيت

إلى إجراء حوار وطني إليجاد حلول للوضع 
الراهن، ومختلف التصّورات املمكن اتباعها 
فـــي هــــذا املــــجــــال«. ونــقــلــت رئـــاســـة الــبــرملــان 
املــبــادرة وكل  تــذكــيــره بدعمه  الغنوشي  عــن 
مـــبـــادرات الـــحـــوار، وتــشــديــده عــلــى »ضـــرورة 
للوصول  قابلة  لها صياغة عملية  تكون  أن 
تــكــون مجرد  ال  فعلية حتى  نتائج  إلــى  بها 
رئـــاســـة  ــــت  ــافـ ــ وأضـ آراء«.  ــادل  ــ ــبـ ــ وتـ ــاءات  ــ ــقـ ــ لـ
الشباب  الغنوشي رّحــب بإشراك  أن  البرملان 
في هــذا الــحــوار، وأكــد ضــرورة أن يكون ذلك 
ضمن هياكل ومنظمات ناشطة وفاعلة على 
الطابية  الشباب  الساحة، على غرار هياكل 
وغيرها من املنظمات النشيطة، بما يضمن 
تـــحـــقـــيـــق األهـــــــــــداف املــــــرجــــــّوة مـــــن الـــــحـــــوار. 
ويتضح أن هناك خافات عميقة حول شكل 
الـــحـــوار ومــضــامــيــنــه، وتــقــود أغــلــب املــواقــف 
إلـــى االعــتــقــاد أن شــــروط الـــحـــوار لــم تنضج 
للتحاور.  الفرقاء  كل  استعداد  بعد، وأهمها 
فــالــداعــمــون لــلــحــكــومــة يــــرون أن الــهــدف هو 
ترتيب  ــادة  وإعـ األرض  املــوازيــن على  تغيير 
أن  يـــريـــد  ال  والـــرئـــيـــس  جــــديــــد،  مــــن  األوراق 
ــزاب  ــ يــجــلــس مـــع الــجــمــيــع، وخــصــوصــًا األحـ
التي يعتبرها متآمرة أو متهمة أمام القضاء 
أو الرافضة للثورة. وأكد سعّيد، في تهنئته 
لــلــتــونــســيــني بــمــنــاســبــة الــــعــــام الـــجـــديـــد، أن 
»النظام السياسي في تونس في حاجة إلى 
لــقــاح مــن صــنــف جــديــد غــيــر مــســتــورد يعيد 
الـــثـــورة«،  أهــــداف  لــتــونــس عافيتها ويــحــقــق 
مشيرًا إلى أن »املنظومة السياسية في تونس 
هي نفسها لم تتغير، وهي كجائحة كورونا 
تــطــورت وأنتجت سالة جــديــدة«. وفــي هذا 
الوضع، يجد اتحاد الشغل نفسه بني أطراف 
حــوار  فــي  تــاريــخــه  ويـــورطـــه  اآلراء،  مختلفة 
اقتصادي  ووضــع  منقسمة  ساحة  تحتاجه 
صعب، لكن الفرقاء يرفضون بعضهم بعضًا 
بكل وضوح، وهو ما يزيد من تعقيد مهمته، 
العام  فــي  عليه  تـــدرب  بصبر  يتسلح  ولكنه 

2013 عندما كانت األوضاع أصعب.

فرص الحوار التونسي ومعّوقاته

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في حديث صحافي أخيرًا، 
سيُعنى  هل  الحوار،  هذا  حيثيات  عن  التساؤل  البداية  في  »يجب  إنه 
باالقتصاد أم بالسياسة؟«، متابعًا: »ال يمكن التصرف كما لو أنه يقوم 
ثم  بعد،  نسَع إلكماله  لم  الذي  اآلن،  إلى حد  بإنجازه  بهدم ما قمنا 
»أليس  متسائًال:   ،»2011 منذ  أُنِجز  ما  إقصاء  مع  البناء  بإعادة  القيام 
من األجدر إعطاء المزيد من الوقت للنظام الحالي، لينهي عمله ثم 

تقييمه الحقًا؟«.

مزيد من الوقت للنظام

تقرير

تونس ـ وليد التليلي

ــام الـــجـــديـــد  ــ ــعـ ــ تـــســـتـــقـــبـــل تــــونــــس الـ
بإمكانية عقد حواٍر  بتفاؤل نسبي 
وطـــنـــي يــجــمــع الـــفـــرقـــاء، ويـــحـــّد من 
تــفــاقــم األزمـــــات الــتــي تــعــصــف بــهــا مــنــذ عــام 
عــلــى نــهــايــة االنــتــخــابــات، كــّرســهــا بــوضــوح 
مـــرور ثــاث حكومات على الــبــرملــان فــي مدة 
زمــنــيــة قــيــاســيــة. وبــعــد فــتــرة مـــن االنــتــظــار، 
خـــلـــص االتــــحــــاد الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، 
الـــذي قـــاد حـــوار الــعــام 2013 وتــــّوج بفضله 
بجائزة نوبل للسام، إلى فكرة حوار جديد، 
ولــكــن تــحــت مظلة الــرئــاســة الــتــونــســيــة، لكن 
رّد الرئيس قيس سعّيد طــال، قبل أن يعلن، 
الــعــام املــاضــي خــال استقباله األمــني  نهاية 
الــعــام لــاتــحــاد نــور الــديــن الــطــبــوبــي، قبوله 
إجــراء حــوار »لتصحيح مسار الــثــورة، التي 
تّم االنحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي 
حــــدده الــشــعــب مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، أال وهــو 
الــشــغــل والــحــريــة والــكــرامــة الــوطــنــيــة«. وأكــد 
سعّيد وجوب إشراك ممثلني عن الشباب من 
الحوار، وفق  الجمهورية في هذا  كل جهات 
معايير يتم تحديدها الحقًا، واالتــفــاق على 
عقد جلسة عمل لتناول تفاصيل هذا الحوار.
وقال املتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل، 
سامي الطاهري، إن االتحاد تلقى بإيجابية 
قـــبـــول رئـــيـــس الـــدولـــة مـــبـــادرة الـــحـــوار الــتــي 
تــقــدمــت بــهــا املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة، مـــؤكـــدًا أن 
املـــبـــادرة املــقــدمــة مــن قــبــل الــطــبــوبــي تنطوي 
ــم تـــحـــد عــن  ــ ــــورة، ولـ ــثـ ــ ــداف الـ ــ ــ ــًا عـــلـــى أهـ أيـــضـ
في  الــطــاهــري،  وأضـــاف  التونسيني.  مطالب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن االتــحــاد ال  تصريح لـــ
يـــرى أن تــكــون املـــبـــادرة ذات مــفــعــول رجــعــي، 
وأن تعود بالتونسيني إلى نقطة الصفر بعد 
عشر ســنــوات مــن مــراكــمــة الــتــجــارب والبناء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، مــــشــــددًا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــبــنــاء 
ــوار وطــنــي  ــ عـــلـــى املـــكـــاســـب املــحــقــقــة عـــبـــر حــ
ــــد الــطــاهــري أن  جــامــع لــكــل الــتــونــســيــني. وأّكـ
لــم يــوضــح فــي لقائه مع  رئــيــس الجمهورية 
البيان  تضمنه  ما  بشأن  مقاصده  الطبوبي 

أعلن سعيّد قبوله 
إجراء حوار لتصحيح مسار 

الثورة

تقود أغلب المواقف
إلى أن شروط الحوار لم 

تنضج بعد

شروط الرئيس تعّقد المسار في ظل انقسامات 
سياسية ووضع اقتصادي صعب

طرابلس ـ العربي الجديد

ــيـــة  ــة األمـــمـ ــثـ ــعـ ــبـ ــع إعــــــــان الـ ــ ــ يـــمـــكـــن وضـ
إلــــــى لـــيـــبـــيـــا تـــوســـيـــع عـــضـــويـــة الــلــجــنــة 
الحوار  ملتقى  مــن  املنبثقة  االستشارية 
السياسي بأنها تأتي في إطار محاولتها 
ــراف  لــتــرضــيــة أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن األطــ
الــفــاعــلــة عــلــى األرض الــلــيــبــيــة. وأعــلــنــت 
الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي لــيــبــيــا، أمـــس األحـــد، 
تأسيس اللجنة االستشارية املنبثقة من 
ملتقى الحوار السياسي الليبي بقوام 18 
تلقيها  بعد  امللتقى،  أعــضــاء  مــن  عــضــوًا 
28 طــلــبــًا لــلــتــرشــح لــلــجــنــة. ونـــقـــل بــيــان 
ستيفاني  باإلنابة  رئيستها  عن  للبعثة 
قــّررت توسيع  البعثة  إن  ويليامز قولها 
عـــضـــويـــة الـــلـــجـــنـــة االســـتـــشـــاريـــة بـــواقـــع 
18 عـــضـــوًا مـــن أعـــضـــاء مــلــتــقــى الـــحـــوار، 
واسع  تنّوع جغرافي وسياسي  لضمان 
شرائح  عــن  ممثلني  وبمشاركة  الــنــطــاق، 
املـــــــرأة والـــشـــبـــاب واملــــكــــونــــات الــثــقــافــيــة. 
وأكــــدت ويــلــيــامــز أن الــبــعــثــة صــارمــة في 
اللجنة، وستكون مهمتها  تحديد واليــة 
الــرئــيــســيــة مــنــاقــشــة الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
التنفيذية  الــســلــطــة  بــاخــتــيــار  واملــتــعــلــقــة 
املــــوحــــدة، وتـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات مــلــمــوســة 
العامة  الجلسة  بشأنها  لــتــقــّرر  وعملية 
لــلــمــلــتــقــى. وأشــــــارت مـــصـــادر مــقــربــة من 
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي إلى 
أن كامل أعمال امللتقى انقسمت بني أعمال 
قاعدة  بشأن  القانونية  اللجنة  تجريها 
دستورية إلجراء االنتخابات نهاية العام 
الحالي، وأخرى استشارية ستعمل على 
تــجــســيــر هــــوة الـــخـــافـــات بـــني األعـــضـــاء 
بشأن اختيار شاغلي السلطة التنفيذية 

ــلـــة. لـــكـــن املـــــصـــــادر، الــــتــــي تــحــدثــت  املـــقـــبـ
»العربي الجديد«، أكدت أن أجندة عمل  لـ
اللجنة االستشارية لم تتضح بعد، حيث 
لتطرحها  بتفاصيلها  الــبــعــثــة  تحتفظ 
التي  اجتماعاتها  أولــى  في  اللجنة  على 

لم تحدد أيضًا.
وأثــــــــار قـــــــرار الـــبـــعـــثـــة تـــوســـيـــع عــضــويــة 
اللجنة إلى 18 عضوًا، بعدما كان مقّررًا 
أن تكون بقوام 15 عضوًا، تساؤالت لدى 
املحلل السياسي الليبي خميس الرابطي 
ــر. وعــلــى الــرغــم  ــ ــذا األمـ عـــن الـــهـــدف مـــن هـ
»ضمان تنوع جغرافي  من تعليله بأنه لـ
وســـيـــاســـي واســــــــع«، ومـــشـــاركـــة شـــرائـــح 
ــرأة والــشــبــاب واملــكــونــات  أخــــرى مــثــل املـــ
الــقــرار  الــرابــطــي رأى أن  الــثــقــافــيــة، إال أن 
يـــعـــكـــس اســــتــــمــــرار الـــــخـــــافـــــات، وربـــمـــا 
ــل املـــلـــتـــقـــى، وأن تــوســيــع  ــ تــوســعــهــا داخــ
عدد  أكبر  لترضية  جــاء  اللجنة  عضوية 
ممكن من املختلفني. وأشار الرابطي، في 
تشديد  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
البعثة حول والية اللجنة وأنها صارمة 
في ذلــك. لكنه تساءل: »ملــاذا لم تعلن عن 
أن  زمــن واليتها ومتى ينتهي«؟ معتبرًا 
بيان البعثة جاء فضفاضًا وال يتناسب 
ــقـــاقـــات  مــــع حـــجـــم الــــخــــافــــات واالســـتـــحـ
املنتظر إنجازها من قبل امللتقى، لتافي 

دخول الباد في فراغ سياسي.
وربــط بيان البعثة انعقاد جلسة مباشرة 
لــلــمــلــتــقــى بــتــقــديــم الــلــجــنــة االســـتـــشـــاريـــة 
»تـــوصـــيـــات مــلــمــوســة وعــمــلــيــة« تنتهي  لــــ
مــنــهــا بــعــد مــنــاقــشــتــهــا لــلــقــضــايــا الــعــالــقــة 
املوحدة.  التنفيذية  السلطة  اختيار  بشأن 
واعـــتـــبـــر الـــرابـــطـــي أن إقــــــدام الــبــعــثــة على 
تقسيم أعضاء امللتقى، بني لجنة قانونية 
ــتــــشــــاريــــة، مـــحـــاولـــة لـــتـــجـــاوز  وأخــــــــرى اســ
عن  بعيدًا  امللتقى،  فــي  الداخلية  العقبات 
معطيات الواقع السياسي، التي تشير إلى 
وجـــود مــســاٍع دولــيــة لــإلبــقــاء على أجسام 

سياسية حــالــيــة، مــثــل املــجــلــس الــرئــاســي، 
وأن يــكــون الــتــوافــق عــلــى الــحــكــومــة فــقــط. 
ــذه الـــخـــطـــوة مـــن جـــانـــب الــبــعــثــة  ــأتـــي هــ وتـ
ضــمــن حــــراك إقــلــيــمــي مــكــثــف، تــجــري فيه 
النظر في  فــي وجــهــات  تفاهمات وتــقــارب 
امللف الليبي. وأمــل الرابطي أن تــؤدي تلك 
املـــواقـــف اإلقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى إخــــراج 
الباد من نفق العنف، الذي رأى أن البعثة 
األمــمــيــة تــســيــر وســطــه فــي ركــــاب سياسة 
الدول الكبيرة في املنطقة، التي يبدو أنها 
غير مرحبة بشكل التفاهمات غير املباشرة 

بني أطراف إقليمية مؤثرة في أزمة ليبيا.
ــق الـــبـــاحـــث الــلــيــبــي فــــي الـــعـــاقـــات  ووافـــــ
الدولية مصطفى البرق، على أن مسارات 
جهود األمم املتحدة دومًا تخدم مصالح 
الــدول الكبرى، بل وتعتبر األمــم املتحدة 
املــصــالــح في  ــم أدوات تــمــريــر  ــــدى أهــ إحـ
املــلــف املــتــأزم. لكنه فــي الــوقــت ذاتـــه، رأى 
تتعلق  جمة  مصاعب  تــواجــه  البعثة  أن 
بالاعبني املهمني في امللف الليبي. وقال: 
إفـــراز سلطة  املــتــحــدة  األمـــم  »باستطاعة 
ــــى مللتقى  تــنــفــيــذيــة مـــن الــجــلــســات األولــ
بــقــراراتــهــا،  خطوتها  وتحصني  الــحــوار، 
ــدم قــدرتــهــا  ــ لـــكـــن عــقــبــتــهــا تــتــمــثــل فــــي عـ
عــلــى فــــرض شــرعــيــة الــســلــطــة الــجــديــدة 
وأعــرب  للساح«.  فيه  الكلمة  فــي محيط 
»العربي الجديد«، عن  البرق، في حديث لـ
اعــتــقــاده بــأن نهج البعثة فــي إطــالــة أمد 
عــمــل مــســار الـــحـــوار الــســيــاســي، وإرجــــاء 
العسكري، خطوات  االتــفــاق  بنود  فــرض 
كلها تتعلق باملتغيرات الجديدة، ومنها 
جهود أنقرة في فرض املجلس الرئاسي 
من جانب، وموسكو في فرض حلفائها 
الباد من جانب آخر،  في معسكر شــرق 
تزامنًا مع التقارب الذي حدث أخيرًا بني 
القاهرة وأنقرة في امللف الليبي. وتساءل 
البرق: »ماذا لو أعلنت البعثة عن توصل 
ــم يــعــتــرف  ــ املـــلـــتـــقـــى لــســلــطــة جــــديــــدة ولــ
بــهــا الــحــكــام الــحــالــيــون، وبــقــي كــل طــرف 
مــتــمــســكــًا بــحــكــومــتــه؟ هــــذا مـــا ال تــريــده 
الــبــعــثــة وال مـــن يــقــف وراءهـــــا مـــن الـــدول 
 مسارات 

ّ
الكبرى«، الفتًا إلى أن نتائج كل

االنتهاء من رسم  الليبي ستنتظر  الحل 
الخريطة الجديدة للمتنافسني في امللف 
ترضي  حكومة  شكل  عن  لتعلن  الليبي، 

كل األطراف.

لجنة جديدة في الحوار الليبي 
إلرضاء جميع األطراف

لم تتضح بعد أجندة 
عمل اللجنة االستشارية 

الجديدة

يأتي تقسيم البعثة 
األممية إلى ليبيا ألعمال 
ملتقى الحوار السياسي 

إلى قسمين في إطار 
محاولتها تجاوز 

العقبات الداخلية 
في الملتقى

إسطنبول ـ جابر عمر

دخــلــت تــركــيــا عـــام 2021، بــمــواقــف خارجية 
ــراف الــدولــيــة، بــدا  ــ الفــتــة تــجــاه مختلف األطـ
فــيــهــا أن أنـــقـــرة تــســتــعــد ملــرحــلــة جـــديـــدة في 
 

ّ
عاقاتها الخارجية، تقوم على الحوار لحل
ــول مــلــفــات  ــ خــافــاتــهــا مـــع دول عــــديــــدة، وحـ
أســاســيــًا فيها،  أنــقــرة العــبــًا  بــاتــت  مختلفة، 
أكـــان الــصــراع فــي شــرق املــتــوســط، وتحديدًا 
مع فرنسا واالتــحــاد األوروبـــي، أو في ليبيا 
ودول أخرى في املنطقة، مع ترقب توجهات 
اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة جو بايدن. 
والخارجية  الداخلية  العوامل  تتنوع  وفيما 

ــذا املــــســــار، يــبــقــى  ــ ــــى هـ ــقــــرة إلـ ــقـــود أنــ ــتـــي تـ الـ
حدود االنفتاح التركي للحوار والتفاهم مع 
الاعبني اإلقليميني والدوليني، رهن تجاوب 
 

ّ
األطــــــراف األخــــــرى، ومـــاقـــاة أنـــقـــرة، فـــي ظــل

التحّوالت التي طرأت على املشهد الدولي.

خطاب منفتح
ــاٍم مــن الــتــوتــر عــلــى صعيد ملفات  وبــعــد عـ
عالقة إقليميًا ودوليًا، وضع أنقرة في وجه 
قوى دولية وإقليمية، رسم وزير الخارجية 
التركي مولود جاووش أوغلو، في كلمة له 
لتقييم أداء وزارتــه خال عاٍم كامل، صورة 
لتوّجه مختلف في العاقات مع دول عّدة، 
 الخافات والقضايا 

ّ
يقوم على الحوار لحل

ــة، بـــــــدءًا مــــن دول املـــنـــطـــقـــة، مـــــرورًا  ــعــــاقــ الــ
باالتحاد األوروبــي، ووصواًل إلى الواليات 
املــتــحــدة. وقــــال الـــوزيـــر الــتــركــي، فــي كلمته 
يــوم األربــعــاء املاضي، إن الــواليــات املتحدة 
عرضت على أنقرة تأسيس مجموعة عمل 
مشتركة بشأن العقوبات األميركية املرتبطة 
ــقـــرة  بـــقـــانـــون »كــــاتــــســــا«، بـــســـبـــب شـــــــراء أنـ
الــروســيــة،   »400 »إس  مــنــظــومــة صـــواريـــخ 
وإن بــــاده وافــقــت عــلــى املــقــتــرح األمــيــركــي 
ألنها تقف إلــى جانب الــحــوار دائــمــًا. وأكــد 
ــاووش أوغـــلـــو اســتــعــداد تــركــيــا فـــي عــام  ــ جـ
2021 لتسيير العاقات مع اإلدارة األميركية 
أكثر سامة. وعلى صعيد  الجديدة بشكل 
العاقات مع االتحاد األوروبــي، أعلن »أننا 
مستعدون للسير بعاقاتنا مع االتحاد في 
وننتظر  املــقــبــل،  الــعــام  إيجابية  أكــثــر  بيئة 
مــنــه أن يــكــون كـــذلـــك«. وأضـــــاف أنــــه »عــلــى 
الرغم من وجود خافات في الرأي في إطار 
مؤتمر شرق املتوسط متعدد األطــراف، إال 
أنه يمكننا التباحث بخصوصه وتخفيض 

التوتر في البحر األبيض املتوسط«، مشيرًا 
كذلك إلى إطاق عملية إلعادة العاقات مع 

فرنسا إلى طبيعتها.
وتــطــّرق الــوزيــر إلـــى الــعــاقــات الــتــركــيــة مع 
أنقرة والقاهرة  مصر واإلمـــارات، مؤكدًا أن 
ــريـــق بــشــأن  تــســعــيــان لــتــحــديــد خــــارطــــة طـ
عاقاتهما الثنائية، وأن التواصل مع مصر 
على الصعيد االستخباري مستمر لتعزيز 
ــم عـــلـــى مــســتــوى  ــائـ ــوار قـ ــ ــحـ ــ الــــعــــاقــــات، والـ
وزارتــــي الــخــارجــيــة. وحـــول ذلـــك، أشـــار إلى 
ــبـــدأ عـــدم  ــــق مـ ــود مــــســــاٍع لــلــتــحــرك وفـ »وجـــــ
التضارب في املحافل الدولية«. في املقابل، 
وصـــف جــــاووش أوغــلــو ســيــاســة اإلمــــارات 
تجاه بــاده بأنها »غير وّديـــة، وكــان هناك 
حــــديــــث مــــع الـــجـــانـــب اإلمـــــــاراتـــــــي، وكـــانـــت 
الرغم  وعلى  منطقية،  غير  املقدمة  الحجج 
مـــن ذلــــك، اســتــمــرت )أبـــوظـــبـــي( فـــي نهجها 

التصعيدي ضد تركيا«.
ــد الـــوزيـــر  ــة الــلــيــبــيــة، أكــ ــ وبــخــصــوص األزمــ
ــوقــــف بـــــــاده الـــــداعـــــم لــلــعــمــلــيــة  ــتــــركــــي مــ الــ
الــســيــاســيــة، مــشــيــرًا إلـــى الــجــهــود الــتــركــيــة 

مع  الوثيق  بالتعاون  تنفيذها،  فــي  املهمة 
جــهــات فــاعــلــة. وحـــول الــعــاقــات بــني أنــقــرة 
وتــل أبــيــب، أوضــح أنها »أصبحت على ما 
هـــي عــلــيــه، بــســبــب الــســيــاســات الــعــدوانــيــة 
إلســرائــيــل تــجــاه فــلــســطــني، وإذا اســتــمــرت 
فــي هــذه الــخــطــوات، فــإن الــعــودة إلــى عاقة 

سليمة غير ممكنة«.

دوافع التبدالت
هـــذه املـــواقـــف تــطــرح تـــســـاؤالت عــن الــعــوامــل 
السياسة،  هــذه  ي 

ّ
تبن إلــى  تركيا  تدفع  التي 

الداخل،  لتبرز دوافــع داخلية وخارجية. في 
ــــب طــيــب  ــرز ســـعـــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس رجـ ــبـ يـ
أردوغان إلى منع انعكاسات املشاكل الدولية 
االقتصادي،  الداخلي، ال سيما  الوضع  على 
 ،2023 عـــام  فــي  املقبلة  لــانــتــخــابــات  تمهيدًا 
أو استعدادًا ألي انتخابات مبكرة تدفع بها 
املعارضة في الــداخــل، وقــد تجري هــذا العام 
املعارضة  املقبل، وبالتالي محاولة  العام  أو 

االستثمار في هذا امللف داخليًا.
الــخــارجــيــة، فتنطلق مــن تسلم  الـــدوافـــع  أمـــا 
إدارة أمــيــركــيــة جـــديـــدة بــقــيــادة جـــو بــايــدن 
الــحــكــم فـــي واشـــنـــطـــن، وهــــو مـــا يــقــلــق أنــقــرة 
الديمقراطية  اإلدارة  مــع  مــريــرة  تجربة  بعد 
الــســابــقــة فــي زمـــن بــــاراك أوبـــامـــا، وحـــني كــان 
بايدن نائبه. وشهدت العاقات بني البلدين 
حينها تراجعًا كبيرًا، ال سيما في ملف دعم 
الــتــنــظــيــمــات املـــنـــاوئـــة لــتــركــيــا، مــثــل »حـــزب 
العمال الكردستاني« داخل سورية، وجماعة 
»الــــخــــدمــــة« املــتــهــمــة بـــاملـــحـــاولـــة االنــقــابــيــة 
 هذا الواقع، تخشى 

ّ
صيف عام 2016. وفي ظل

تركيا عزلة في ملف شرق املتوسط وليبيا، 
ولذلك فهي تسعى إلى تحسني العاقات مع 
اإلقليم، كما تعمل  األوروبـــي ودول  االتــحــاد 

مالمح تعديالت في السياسة الخارجية التركية
إضاءة

المواقف التركية تراعي 
التحوالت الدولية ومنها 

فوز بايدن

أعلن جاووش أوغلو 
استعداد بالده لتخفيض 

التوتر في المتوسط

تتنوع األسباب وراء 
تبدية تركيا للغة الحوار 

خارجيًا، بعد سنة اتسمت 
بالتوترات، إال أن أي أمل 

في تخفيف االحتقانات 
الخارجية يحتاج لمالقاة 

أطراف أخرى

يحملها  ما  عليها،  العقوبات  من  مزيد  ملنع 
 تــلــّمــســهــا 

ّ
ــل ـــك فـــي ظــ ــاء اقـــتـــصـــاديـــة، وذلــ ــبـ أعـ

مــــواقــــف إيـــجـــابـــيـــة مــــن مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
اإلمـــارات  مــع  العاقة  والــعــراق، فيما تحتاج 

وإسرائيل إلى وقت أطول.

تجاوب مطلوب
ــن مـــامـــح الــســيــاســة الــتــركــيــة الــجــديــدة  وعــ
ودوافعها، يرى الباحث في مركز ابن خلدون 
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، علي باكير، 
أن »الــجــانــب الــتــركــي يــمــهــد مــن خـــال هــذه 
إلجــراء  مناسبة  بيئة  لخلق  الــتــصــريــحــات، 
حـــوار مــتــعــدد االتــجــاهــات واملــســتــويــات مع 
الــاعــبــني اإلقليميني والــدولــيــني«،  عـــدد مــن 
مستدركًا »لكن مثل هذه املبادرة اإليجابية 
ملاقاتها«.  آخر  إلى طرف  تحتاج  اءة 

ّ
والبن

»الــعــربــي  وإذ يــعــتــقــد بــاكــيــر، فـــي حـــديـــث لـــ
ــن هـــذه  ــ ــًا مـ ــيــ ــاســ ــد«، أن »جـــــــــزءًا أســ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
املــــبــــادرة يــأتــي اســتــجــابــة لــلــتــحــوالت الــتــي 
ــدولــــي، ال ســيــمــا في  ــرأت عــلــى املــشــهــد الــ ــ طـ
الواليات املتحدة وفوز بايدن باالنتخابات 
الرئاسية«، إال أنه يوضح »أن األمور تتعلق 
بـــتـــحـــديـــد كــــل طـــــرف ملـــصـــالـــحـــه وخـــطـــوطـــه 
ــدام، على  ــفـــادي الــــصــ الـــحـــمـــراء ومـــحـــاولـــة تـ
للغاية،  معقدة  اإلقليمية  البيئة  أن  اعتبار 
وال تحتمل املزيد من الصراعات والحروب، 
وهــنــاك حــاجــة إلعـــادة النظر فــي التموضع 

اإلقليمي لجميع الدول«.
ويـــتـــحـــدث بــاكــيــر عـــن »نـــقـــاط قــــوة لــلــجــانــب 
أنــقــرة اآلن العـــب أســاســي  الــتــركــي، منها أن 
وفـــاعـــل فـــي جــمــيــع الـــســـاحـــات، فـــي ســوريــة 
األوســط،  والشرق  والقوقاز  أفريقيا  وشمال 
األوضـــاع  ويــزيــد  األمـــور  وتجاهلها سيعقد 
تــأزمــًا، إضــافــة إلــى التحسن فــي الــعــاقــة مع 

السعودية، على الرغم من أنه من املبكر جدًا 
الــقــول إن األمــــور ســتــعــود بشكل ســريــع إلــى 

مستوى العاقات الجيدة«.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــكــاتــب والــصــحــافــي حمزة 
ــديـــد«، أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ تـــكـــني، فـــي حـــديـــث لــــ
»السياسة التركية لن تتغير في العام الجديد 
عن 2020 بشكل مبدئي، لكن يمكن للخطاب 
التركي أن يكون أكثر ليونة وتصالحية، مع 
إبقاء الثوابت نفسها، ألن أنقرة بنت قوة في 
العام املاضي يمكن استثمارها مع اآلخرين 
ــا فــي اإلقــلــيــم والــعــالــم«.  مــن دون إلــغــاء دورهـ
الجانب  »الــكــرة في ملعب  أن  ويضيف تكني 
الــثــوابــت التركية.   

ّ
األمــيــركــي للحوار فــي ظــل

باملثل  أنقرة  سترد  واشنطن،  تجاوبت  وإذا 
ألنها حريصة على عاقات جيدة على الرغم 
مــن الــخــافــات واملــنــاكــفــات، كما أن واشنطن 
حريصة على هــذه الــعــاقــات«. أمــا فــي شرق 
باب  تفتح  »تركيا  أن  إلــى  فيشير  املــتــوســط، 
الــحــوار مــع االتــحــاد األوروبــــي والــيــونــان في 
 موقفها القوي، مع رغبتها بــأن يحصل 

ّ
ظــل

كل طرف على حقه«، فيما العاقة مع مصر 
»تــشــوبــهــا خــافــات فــي وجــهــات الــنــظــر، وال 
الحوار مستمر  الليبي، لكن  امللف  سيما في 
وُيــتــوقــع أن يشهد الــعــام الــجــديــد مــزيــدًا من 
املشتركة  الــعــاقــات  وستتحسن  اإليــجــابــيــة، 
امللف  على  إيجابًا  ينعكس  مــا  الطرفني  بــني 
للعاقة  وبالنسبة  اعــتــقــاده.  وفـــق  الــلــيــبــي«، 
مـــع إســـرائـــيـــل، يــشــيــر تــكــني إلــــى أن »شــــروط 
ــل أبـــيـــب مـــعـــروفـــة،  ــن تــ ــرة ومـــطـــالـــبـــهـــا مــ ــقــ أنــ
وبالتالي فإن املحددات التركية في السياسة 
الخارجية، هي حفظ الحقوق التركية، وكام 
الــوزيــر الــتــركــي هــو مــن مــوقــع الــقــوة، وليس 
 الخافات 

ّ
نابعًا عن ضعف، ويهدف إلى حل

وإزالة التشنجات«. يسعى أردوغان لمنع انعكاس المشاكل الخارجية داخلياً )أوزان كوز/فرانس برس(

تتفاقم المشاكل الداخلية خصوصًا االجتماعية واالقتصادية )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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محاولة جمهورية أخيرة للتشويش

مطالبة بالتحقيق 
في تزوير االنتخابات

استئناف مفاوضات أفغانستان

سيصوت 100 نائب 
جمهوري ضد المصادقة 

على فوز بايدن

ــل جـــهـــود الــرئــيــس  بـــعـــد فـــشـــل كــ
األميركي الخاسر دونالد ترامب 
القضائية من أجل وقف تصديق 
ــات نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة،  الــــواليــ
الثاني  نوفمبر/تشرين   3 في  أجريت  التي 
املـــاضـــي، وأدت لـــفـــوز جـــو بـــايـــدن، يــحــاول 
الشيوخ  فــي مجلس  11 عــضــوًا جــمــهــوريــًا 
ــيـــركـــي، الــتــشــويــش عــلــى تــســلــم بــايــدن  األمـ
الـــرئـــاســـة، عــبــر اعــتــزامــهــم االعـــتـــراض على 
فوزه  املصادقة على  مراسم  انتخابه خال 
املقررة في 6 نوفمبر/كانون الثاني الحالي. 
لقادة  الـــ11 تحديًا  األعضاء  ويمثل مسعى 
ــيـــوخ،  ــــن بـــمـــجـــلـــس الـــشـ ــريـ ــ ــهـــوريـــني آخـ ــمـ جـ
الــتــصــديــق  فــــي  املـــجـــلـــس  إن دور  يـــقـــولـــون 
إلــى حد  االنــتــخــابــات تشريفي  نتائج  على 
إلى تجنب نقاش مطول  كبير، ويتطلعون 
بخصوص النتائج في الكونغرس. وحض 
ترامب على الدوام النواب الجمهوريني على 
دعمه في معركته رفضًا لنتائج االنتخابات 
الرئاسية، غير أن كل مساعيه لدى القضاء 
ــم الـــــواحـــــدة تــلــو  ــاكـ فـــشـــلـــت، ورفــــضــــت املـــحـ
ــي أحـــدث  األخــــــرى الــنــظــر فـــي الـــطـــعـــون. وفــ
صـــفـــعـــة، رّد قـــــاض فــــدرالــــي فــــي تــكــســاس، 
ــــي، طـــعـــنـــًا قــــدمــــه الـــنـــائـــب  ــاضــ ــ الـــجـــمـــعـــة املــ
الــجــمــهــوري عـــن تــكــســاس لــــوي غــومــيــرت، 
وأكـــــــدت مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف فـــدرالـــيـــة هـــذا 
الحكم أمس األول. وكانت شكوى غوميرت 

ومسؤولي  املحاكم  وعــشــرات  تــرامــب  عينه 
التي  املــزاعــم  هــذه  الحزبني  االنتخابات من 

ليس لها أساس«.
ونــشــر تـــرامـــب، عــلــى »تــويــتــر« أمـــس األول، 
قائمة أعضاء مجلس الشيوخ الـ11، مشيدًا 
بـــمـــبـــادرتـــهـــم، ومـــــــرددًا أنــــه ضــحــيــة تــزويــر 
انــتــخــابــي قــــام بـــه الــديــمــقــراطــيــون. وكــتــب: 
»مــحــاولــة لــســرقــة فـــوز ســاحــق. ال يمكن أن 

ندعهم يقومون بذلك«. ويعول ترامب على 
الــنــقــاش فــي الــكــونــغــرس لــعــرض العناصر 
اتهاماته  إليها على حد قوله  التي تستند 
بحصول تزوير. وكتب، في تغريدة، »وبعد 
أن يـــرى الــنــاس الــوقــائــع، ثــمــة أمـــور كثيرة 

أخرى ستحصل«.
الـــغـــالـــبـــيـــة  الــــــــنــــــــواب، ذي  ــلــــس  مــــجــ وفــــــــي 
الــديــمــقــراطــيــة، يــعــتــزم أكــثــر مــن 100 عضو 
ــمـــهـــوري، بــحــســب شــبــكــة »ســــي إن إن«،  جـ
بايدن.  فــوز  على  املصادقة  ضد  التصويت 
لكن هذا املسعى ال يحظى بأصوات كافية 
لــيــفــضــي إلــــى تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة، ســـــواء في 
مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب )435 
عضوًا(. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الـ11 
في بيانهم: »لسنا سذجًا. نتوقع أن تصوت 
يكن جميعهم،  لم  إن  الديمقراطيني  غالبية 

وربــمــا أكــثــر مــن بضعة جــمــهــوريــني بشكل 
مغاير«. وبني الجمهوريني الذين يعارضون 
ــبـــادرة بـــات تــومــي، الــســيــنــاتــور عن  هـــذه املـ
بــنــســلــفــانــيــا، إحــــدى الـــواليـــات الــتــي سيتم 
وكــتــب  الــكــونــغــرس.  أمــــام  نــقــض نتيجتها 
تـــومـــي، فـــي تـــغـــريـــدة، إن »مـــيـــزة جــوهــريــة 
تكمن  ديمقراطية  جمهورية  في  وأساسية 
فـــي حـــق املــواطــنــني فـــي انــتــخــاب قــادتــهــم«. 
هــولــي  الــســيــنــاتــوريــن  »مـــحـــاولـــة  أن  ورأى 
االنتخابات  نتيجة  لقلب  وآخــريــن  وكـــروز 
الــرئــاســيــة عــام 2020 فــي واليـــات أساسية، 
لهذا  مباشر  تقويض  بنسلفانيا، هي  مثل 
الحق«. ووصف السيناتور الجمهوري عن 
لترامب،  املعارض  واليــة يوتا ميت رومني 

مسعى زمائه بأنه »عبثي«.
)فرانس برس، رويترز(
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سياسة

في محاولة أخيرة 
للطعن بفوز جو بايدن 

بالرئاسة األميركية، طالب 
11 عضوًا جمهوريًا في 

مجلس الشيوخ بتأليف 
لجنة للتحقيق في 

تزوير االنتخابات

ارتفعت وتيرة الهجمات الدموية واالغتياالت 
)هارون صباوون/األناضول(

)Getty( يقود تيد كروز مجموعة الجمهوريين

عــــلــــى وقــــــــع ارتـــــــفـــــــاع وتــــــيــــــرة الــــعــــنــــف فــي 
ــز قــــــــــوات الـــجـــيـــش  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ أفــــغــــانــــســــتــــان، وتـ
مقاتلي  ضــد  العسكرية  حملتها  األفــغــانــي 
حــركــة »طـــالـــبـــان«، تــســتــأنــف غـــدًا الــثــاثــاء، 
محادثات  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  فــي 
والحركة،  كابول،  في  الحكومة  بني  السام 
إنها  الحكومة  بعد فترة »استراحة«، قالت 
بقيت هذه  فيما  إلجــراء محادثات داخلية، 
املـــحـــادثـــات الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ســبــتــمــبــر/

أيلول املاضي، في إطار وضع خطوط لها. 
وفيما يبدو أن الهدف النهائي للمحادثات، 
الوصول بني  أميركية،  التي تجري برعاية 
األطراف األفغانية كافة، إلى تصور واضح 
 
ً
حول شكل الحكم املستقبلي، ووقفًا شاما

طاغية  العميقة  الخافات  تــزال  ال  للحرب، 
ــــذي يــســتــعــاد مـــع اقــتــراب  ــوار، والـ ــحـ عــلــى الـ
ــيـــس األمــــيــــركــــي دونـــالـــد  ــرئـ نـــهـــايـــة عـــهـــد الـ
تــرامــب، الــذي تعهد بانسحاب قــوات باده 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وبــــدايــــة عــهــد خــلــفــه جو 
بــايــدن، الـــذي يــريــد أيــضــًا فــي املــبــدأ، إنــهــاء 

حروب أميركا الطويلة.
ــد املـــــفـــــاوضـــــات املـــمـــثـــل  ــ ــ وأعـــــلـــــن عــــضــــو وفـ
ــــروح، أمـــس  ــجـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة، غـــــام فــــــــاروق مـ
األحــــد، أن الــجــولــة الــثــانــيــة مــن املــفــاوضــات 
ستستأنف في الدوحة غدًا الثاثاء، مؤكدًا 
ــــذي الــتــقــى أمــــس الــرئــيــس  تـــوجـــه الـــوفـــد، الـ
القطرية.  العاصمة  إلــى  اليوم  أشــرف غني، 
النار  اتفاق وقــف  وقــال مجروح إن تطبيق 
الثانية،  املــفــاوضــات  يتصدر أجــنــدة جــولــة 
ــات ســـتـــكـــون مــعــقــدة  ــادثــ ــحــ مــضــيــفــًا أن »املــ
في  نأمل  لكننا  وقــتــًا،  وستستغرق  للغاية 
تحقيق نتيجة في أســرع وقــت، ألن الناس 
سئموا من هذه الحرب الدموية«. من جهته، 
ــفــــاوض الـــحـــكـــومـــي،  ــتــ ــد الــ ــ ــذر عـــضـــو وفــ ــ حــ
ــن إمـــكـــانـــيـــة تــصــعــيــد  ــ ــنــــصــــور، مـ ــافــــظ مــ حــ
مسلحي »طالبان« هجماتهم مع استئناف 
ــيـــازات،  ــتـ ــفـــاوضـــات لــنــيــل املـــزيـــد مـــن االمـ املـ
مضيفًا أن قيادة الحركة ال تزال تعتمد على 

منطق القوة لتحقيق مكاسب. 
وتأتي استعادة محادثات السام األفغانية، 
والتي كانت علقت لـ23 يومًا، وسط تصاعد 
أخيرًا  شهدت  التي  أفغانستان  فــي  العنف 
ــة اغـــتـــيـــاالت اســـتـــهـــدفـــت شــخــصــيــات  مـــوجـ
ــارزة. مــن جهتها، شــنــت »طــالــبــان« خــال  بــ
األسابيع األخيرة، هجمات شبه يومية ضد 
الهجمات  ازدادت  كــمــا  الــحــكــومــيــة.  الــقــوات 
الـــتـــي تــســتــهــدف صــحــافــيــني وســيــاســيــني 
ورجــال ديــن ومدافعني عن حقوق اإلنسان 
فــي الـــبـــاد، والــتــي ألــقــت الــســلــطــات بــالــلــوم 
على »طالبان« فيها، إال أن تنظيم »داعش« 
رئيس  وقــال  أعلن مسؤوليته عن بعضها. 
االستخبارات األفغانية أحمد ضياء سراج 
األســـبـــوع املـــاضـــي، إن الــحــركــة نــفــذت أكثر 
مــن 18 ألـــف هــجــوم فــي 2020. وفـــي أحــدث 
رئيس  أعلن  الباد،  التي ضربت  الهجمات 
املـــجـــلـــس املـــحـــلـــي لــــواليــــة كـــابـــيـــســـا، مــحــمــد 
حـــســـني ســـنـــجـــانـــي، أمـــــس األحـــــــد، مــقــتــل 5 

أشــخــاص وإصــابــة اثــنــني آخــريــن، أحدهما 
رئـــيـــس مــجــلــس الــعــلــمــاء فـــي الــــواليــــة، إثــر 

استهداف سيارة تقلهم في سوق الوالية.
التي استمرت أشهرا  ولم تسفر املحادثات 
بني الجانبني عن نتائج مهمة، لكن الطرفني 
أقله على  اتفقا  التقدم عندما  أحــرزا بعض 
مـــا ســيــنــاقــش فـــي الــجــولــة الــتــالــيــة )اتــفــاق 
الحكومة  مــفــاوضــو  وسيضغط  الــقــواعــد(. 
ــم لــلــنــار وحــمــايــة نــظــام  ــ مـــن أجــــل وقــــف دائـ
الـــحـــكـــم الـــقـــائـــم مـــنـــذ الــــغــــزو األمـــيـــركـــي فــي 
للقوات  انــســحــاب  اتــفــاق  2001، وذلـــك عقب 
في  وواشنطن  »طالبان«  وقعته  األميركية 
بموجبه  سيخرج  املــاضــي،  فبراير/شباط 
جــمــيــع الــجــنــود األجـــانـــب مـــن أفــغــانــســتــان 

بحلول مايو/أيار املقبل.
ويــــوم الــســبــت املـــاضـــي، أثــــارت تصريحات 
مــايــك بومبيو  األمــيــركــي  الخارجية  لــوزيــر 
ــتـــب بــومــبــيــو عــلــى  غــضــبــًا فــــي كــــابــــول. وكـ
»تويتر«، أن »جنديًا أميركًا واحدًا لم يقتل 
في أفغانستان منذ حوالي سنة«، متحدثًا 
عــن »تــقــدم رائـــع« إثــر »جــلــوس األفــغــان مع 
بعضهم أخيرًا« لبحث السام. وأضــاف أن 
مــهــمــة بــــاده فـــي أفــغــانــســتــان هـــي الــقــضــاء 
على تنظيم »القاعدة« والتهديدات األخرى 
الــتــي تــســتــهــدف الــــواليــــات املــتــحــدة هــنــاك، 
إلــى عــشــرات آالف  مضيفًا »أنــنــا ال نحتاج 
الجنود في امليدان للقيام بذلك«. وردًا عليه، 
أكدت الرئاسة األفغانية أن »طالبان« تقاتل 
الحكومة والشعب األفغاني. وقال املتحدث 
بــاســمــهــا دوا خــــان مــيــنــه بــــال، إن خــســائــر 
انخفضت  قد  واألجنبية  األميركية  القوات 
إلــى درجــة صفر، ألن جميع العمليات ضد 
املــســلــحــني تــشــنــهــا الـــقـــوات األفــغــانــيــة. كما 
أبـــــدى رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ األفــغــانــي 
ــهــــادي مــســلــم يـــــار، أســـفـــه لــحــديــث  فــضــل الــ
الوزير، الذي »لم يشر إلى خسائر األفغان«.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

إلــى اإلثــبــات أن نائب الرئيس مايك  تهدف 
بــنــس، الــــذي ســيــتــرأس جــلــســة الــكــونــغــرس 
يمكنه  الحالي،  الثاني  يناير/كانون   6 في 
فــي بعض  النتائج  بطان  يعلن  أن  بنفسه 

الواليات التي ينقضها الجمهوريون.
فـــي مجلس  وأعـــلـــن 11 عـــضـــوًا جــمــهــوريــًا 
الــــشــــيــــوخ األمــــيــــركــــي، أمــــــس األحــــــــد، أنــهــم 
سيعارضون مصادقة الكونغرس، األربعاء 
الرئاسية،  االنتخابات  نتيجة  على  املقبل، 
ترامب  ونــادرة يدعمها  في محاولة أخيرة 
للطعن في فوز جو بايدن، وتهدد بإحداث 
انــقــســام داخــــل حــزبــهــم. وكــــان الــســيــنــاتــور 
ــاء املــاضــي،  ــعـ جـــوش هــولــي قـــد أعـــلـــن، األربـ
ــتـــراض عــلــى انــتــخــاب بــايــدن.  اعــتــزامــه االعـ
وأعــلــن األعــضــاء األحـــد عــشــر، فــي بــيــان، أن 
فـــــورًا لجنة  الـــكـــونـــغـــرس أن يــســمــي  »عـــلـــى 
للتحقيق في  كــامــلــة  مــع سلطة  انــتــخــابــيــة، 
أنها  يــعــتــبــرون  انــتــخــابــي«  تــزويــر  عمليات 
ــوقـــف يــتــقــاطــع مــــع مـــزاعـــم  حـــصـــلـــت، فــــي مـ
يرددها ترامب منذ شهرين، رافضًا اإلقرار 
بهزيمته. وأضافت املجموعة، التي يقودها 
ســيــنــاتــور تــكــســاس تــيــد كــــروز، أن »مــزاعــم 
الــتــزويــر واملــخــالــفــات فــي انــتــخــابــات 2020 
ورأت  في حياتنا«.  عرفناه  ما  كل  تتخطى 
التي يدعون إلى  اللجنة  املجموعة أن على 
 خــال 

ً
عـــاجـــا تــدقــيــقــًا  »تـــقـــود  أن  تشكيلها 

ــات« الــتــي  ــ ــواليــ ــ ــي نـــتـــائـــج الــ عـــشـــرة أيــــــام فــ
وإال  متقاربة،  املرشحني  نتائج  فيها  كانت 
الــســادس مــن يناير رفضًا  فــي  »فسنصوت 
ــبـــني فــــي الــــواليــــات  ــنـــاخـ ــار الـ ــبــ ألصــــــــوات كــ
املــتــنــازع عــلــيــهــا«. ويــمــكــن عــنــدهــا بحسب 
بــيــان املــجــمــوعــة لــلــواليــات املــعــنــيــة الــدعــوة 
إلى دورات تشريعية استثنائية مع احتمال 

مراجعة نتائج انتخاباتها.
ــلـــة بـــايـــدن  ــحــــدث بــــاســــم حـــمـ ــتــ ووصــــــــف املــ
بأنها  الــخــطــوة  جــويــن،  مايكل  االنتخابية 
ــال:  ــأي دلـــيـــل. وقـ مــســرحــيــة غــيــر مــدعــومــة بـ
»هـــــذه الــحــيــلــة لـــن تــغــيــر الــــواقــــع، وهــــو أن 
الرئيس املنتخب جو بايدن سيؤدي اليمني 
في 20 يناير. وقد رفض النائب العام الذي 
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