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باملطاط  املغلف  املعدني  بالرصاص  الجمعة،  أمــس  الفلسطينيني،  عشرات  أصيب 
خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرات سلمية ضد االستيطان وإقامة بؤر 
استيطانية في مناطق عدة من الضفة الغربية. وأصيب 73 فلسطينيًا، بينهم 18 
شخصًا بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، إثر مواجهات اندلعت بعد قمع قوات 
نابلس.  بيتا جنوب  ببلدة  منطقة جبل صبيح  فــي  األسبوعية  املسيرة  االحــتــالل 
كذلك، أصيب ثالثة فلسطينيني بجروح بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، و18 

آخرون باالختناق بالغاز، خالل مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس.
بحاالت  والــعــشــرات  باملطاط  املغلف  املعدني  بالرصاص  أربــعــة شبان  أصيب  كما 
اختناق، خالل قمع جيش االحتالل للمسيرة األسبوعية في قرية كفر قدوم شمال 
وجيش  الفلسطينيني  بــني  مــواجــهــات  أمـــس،  مــســاء  اندلعت  فيما  الغربية،  الضفة 
االحــــتــــالل، عــلــى حــاجــز قــلــنــديــا الــعــســكــري شــمــال الـــقـــدس املــحــتــلــة. ودانـــــت وزارة 
ارتكبته  الــذي  الوحشي والقمعي  »التنكيل  بيان أمس  الفلسطينية، في  الخارجية 

قوات االحتالل، ضد املواطنني الفلسطينيني الذين يدافعون عن أرضهم«.
في غضون ذلــك، أدى 50 ألف فلسطيني صالة الجمعة أمس في املسجد األقصى، 
وســط إجـــراءات مــشــددة مــن قبل االحــتــالل. كما أدى الفلسطينيون صالتي الفجر 
في  الفلسطيني  الــوجــود  لتعزيز  الخليل  بمدينة  اإلبراهيمي  الحرم  في  والجمعة 

الحرم بوجه ما يتعرض له من عمليات تهويد.

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

تزداد االنتقادات للرئيس التونسي قيس سعّيد، وللخطوات األحادية املثيرة للجدل 
الــتــي يــواصــل اإلقــــدام عليها وتعتبرها معظم األطــــراف »غــيــر دســتــوريــة«، وآخــرهــا 
تغيير موعد عيد الثورة التونسية. واعتبرت قيادات حزبية أن سعّيد أجج االنقسام 
والخالف بني التونسيني بإعالنه تغيير موعد عيد الثورة إلى 17 ديسمبر/ كانون 
األول )تــاريــخ انــدالعــهــا فــي 2010(، بـــداًل مــن 14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن كــل سنة 

)يصادف سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي(.
البوعزيزي،  قــال عضو تنفيذية حــراك »مواطنون ضد االنــقــالب« ملني  وفــي السياق، 
الثورة هو خطوة شعبوية  إن »تغيير موعد عيد  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
من إرهاصات سعيد، تعكس حجم التخبط الذي بلغه نظام االنقالب«، مشيرًا إلى أن 
هذا اإلعالن يأتي في »خانة مواصلة بيع الوهم والتالعب بمشاعر الشعب في غياب 
ألي رؤيــة وأفــق«. وأضــاف البوعزيزي أن »مغازلة املشاعر انطالقًا من جــراح الثورة 
وأهدافها املهدورة، لن يصنع منه قائدًا ثوريًا وملهمًا بقدر ما سيؤجج ذاكرة إنكار 

مطالب الثورة الحقيقية بالشغل والكرامة والحرية«.
»العربي  لـ القيادي في حــزب »قلب تونس« رفيق عمارة، في تصريح  اعتبر  بــدوره، 
على  فــأقــدم  واجتماعيًا،  اقتصاديًا  تغييرًا  سعيد  مــن  انتظر  »الشعب  أن  الــجــديــد«، 
تغيير موعد عيد الثورة«. وبنّي أن »موضوع عيد الثورة لم يكن محل خالف وجدل 
مجتمعي قبل أن يؤججه الرئيس في مختلف خطبه. لقد كان هناك شبه إجماع على 
أن الثورة التونسية هي ثورة 17 ديسمبر- 14 يناير«. وتساءل املتحدث عن »سبب 
بشكل  محسوم،  شبه  ملف  بشأن  والجدلية  الخالفية  املــواضــيــع  تغذية  نحو  الــدفــع 

يقسم الشارع والشعب ويصنع الخالفات«.
»الــحــزب الــجــمــهــوري« عــصــام الــشــابــي، فــي تصريح  مــن جــانــبــه، قـــال األمـــني الــعــام لـــ
الــقــوى الحية  انــفــرادي ويتجاهل  الــرئــيــس التونسي  الــجــديــد«، إن »قـــرار  »الــعــربــي  لـــ
واملؤسسات«، مؤكدًا أن »هذا عنوان بارز للنفق الذي دخلته تونس«. وأشار إلى أن 
»سعّيد ينصب نفسه منظرًا، ويريد إعادة كتابة تاريخ الثورة بصورة أحادية، على 
الرغم من أنه لم يشارك في 17 ديسمبر وال في 14 يناير؛ فالثورة قام بها املناضلون 
واألحــرار، وعموم الشعب التونسي«. وأفــاد الشابي بأن »الثورة يكتبها من قام بها 
والــقــوى الــحــيــة والــديــمــقــراطــيــة الــتــي شــاركــت فيها مــن جــهــات مهمشة ومــحــرومــة«، 
مؤكدًا أن »17 ديسمبر هو تاريخ اندالع شرارة الثورة، والذي لم يكن له معنى لوال 
التي حصلت في يناير عــام 2011، هي  العارمة  إلــى أن »التظاهرة  14 يناير«. ولفت 
التي حولت مجرى تاريخ تونس، واليوم لألسف رئيس الجمهورية يريد محو هذا 
التاريخ وإلغاء التراكمات السابقة، ألنه يعتقد أن تاريخ تونس يبدأ من تاريخ تسلمه 
السلطة واحتكاره لها، وهذا مرفوض«. في غضون ذلك، نددت منظمات وجمعيات 
وطنية تونسية عدة بما أسمته حمالت التشويه التي تستهدف السلطة القضائية 
ذلك  ويأتي  واملمنهج.  الخطير  بالتصعيد  إياها   

ً
واصــفــة للقضاء،  األعلى  واملجلس 

وسط مخاوف متزايدة من سيطرة سعّيد على السلطة القضائية في تونس. وقالت 
املنظمات والجمعيات التونسية في بيان مشترك لها مساء أول من أمس الخميس، إن 
هناك »حمالت ممنهجة عدة على شبكات التواصل االجتماعي من بعض الصفحات 
وإســقــاط مؤسساتها  القضائية  السلطة  بناء  أســس  تقويض  إلــى  تهدف  املشبوهة، 

بالدعوة إلى حل املجلس األعلى للقضاء واالعتداء عليه وعلى قيادته«.

دبلوماسيون أوروبيون: 
طهران تتراجع عن 

التسويات السابقة

دعا بوريل جميع 
األطراف إلبداء المرونة 

في المفاوضات

للحديث تتمة...

خيبة أمل 
أوروبية من 

مفاوضات فيينا

حراك الجتماع جديد بين »اإلطـار التنسيقي« والصدر

انتهت الجولة األولى من مفاوضات فيينا حول النووي اإليراني، أمس الجمعة، بخيبة 
أمل غربية من طروحات إيرانية جديدة اعتُبرت تراجعًا عن اتفاقات تم التوصل إليها 
وذلك  للتشاور،  المقبل  األسبوع  إلى  المباحثات  لتأجيل  دفع  ما  سابقة،  أوقات  في 

وسط ضغوط إسرائيلية متصاعدة

طهران ـ صابر غل عنبري
فيينا ـ العربي الجديد

ــفـــاوضـــات  انـــقـــلـــبـــت األجــــــــــواء فــــي مـ
اإليراني  الــنــووي  امللف  فيينا حــول 
مــع اخــتــتــام جــولــة املــبــاحــثــات التي 
انــطــلــقــت اإلثـــنـــني املـــاضـــي، مـــن الــحــديــث عن 
ــاق، إلـــــى الــتــعــبــيــر عــن  ــ ــفـ ــ قـــــرب الـــتـــوصـــل التـ
خيبة أمل وقلق أوروبــيــني، والحديث عن أن 
الرغم من  لم تكن ناجحة، على  الجولة  هــذه 
االتـــفـــاق مــبــدئــيــًا عــلــى اســتــئــنــافــهــا األســبــوع 
ــّيـــم عــلــى  ــذي خـ ــ املـــقـــبـــل. ويــــعــــود الـــتـــشـــاؤم الــ
األجــــــــــواء، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى املـــســـودتـــني 
اللتني قّدمتهما طهران يوم األربعاء املاضي 
بــشــأن رفــع الــعــقــوبــات وااللــتــزامــات النووية 
إيــرانــي عن  تــراجــع  برتا بمثابة 

ُ
اعت والــلــتــني 

كــل االتــفــاقــات الــتــي تــم التوصل إليها خالل 
جوالت التفاوض املاضية بني إبريل/ نيسان 
ــيـــني، خـــــالل حــكــم  ــران املـــاضـ ــزيــ ــيـــو/ حــ ــونـ ويـ
الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــســابــق حــســن روحــانــي، 
استئناف  عــلــى  اتــفــاق  إلـــى  الــجــولــة  لتنتهي 
ــات خــــــالل األســـــبـــــوع املـــقـــبـــل بــعــد  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ املـ
ضغوط ومــســاٍع أوروبــيــة وصينية لكن من 

دون تحديد موعد رسمي لها.
وانتهت الجولة األولى من مفاوضات فيينا 
باجتماع  رئيسي  إبراهيم  حكومة  عهد  فــي 
للجنة املــشــتــركــة لــالتــفــاق الــنــووي أمـــس، تم 
بــعــده اإلعــــالن عــن تــوقــف املــبــاحــثــات بشكل 
مؤقت على أن تستأنف األسبوع املقبل. وقال 
كبير املفاوضني اإليرانيني علي باقري كني 
إن االجتماع أجرى »تقييمًا إجماليًا« لنتائج 
إلى  املــاضــي، مشيرًا  اإلثــنــني  منذ  املباحثات 
أنه »تم التأكيد أن املقترحات اإليرانية حول 
رفـــع الــعــقــوبــات واملــســائــل الــنــوويــة هــي على 
الــــطــــاولــــة«. وأوضــــــح أن »األطــــــــراف األخــــرى 
كانت بحاجة إلى التشاور مع عواصم دولها 
لــإتــيــان بــأجــوبــة مــنــطــقــيــة ومـــوثـــقـــة، وعــلــى 
أســــاس ذلـــك مــنــحــت الــفــرصــة لــهــذه األطــــراف 
جهتها،  من  للتشاور«.  بلدانها  إلــى  للعودة 

قــالــت وكــالــة إســنــا اإليــرانــيــة إن املــفــاوضــات 
ستستأنف »على األرجح« اإلثنني.

أمــا منسق مــفــاوضــات فيينا إنــريــكــي مــورا، 
فــقــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعيد االجــتــمــاع، 
إنــه تم خــالل هــذه الجولة تحديد التحديات 
على  العمل  يجب  التي  األساسية  والعقبات 
ــســتــأنــف املــفــاوضــات 

ُ
مــعــالــجــتــهــا، عــلــى أن ت

ــوم الــخــمــيــس املــقــبــلــني.  ــ ــاء أو يـ ــ ــعـ ــ ــوم األربـ ــ يـ
ــاف »أمــامــنــا تــحــديــات كــبــيــرة، والــوقــت  وأضــ
مـــحـــدود، ويـــســـود شـــعـــور بـــاإللـــحـــاح، ولــكــن 
قبل كل شيء نحن بحاجة إلى تقارب معني 
ــفــــاوض«. ورفـــض  ــتــ فـــي الـــســـيـــاســـات لـــبـــدء الــ
الــحــديــث عــن تفاصيل املــقــتــرحــات اإليــرانــيــة 
 
ً
حول رفع العقوبات واملسائل النووية، قائال
ــثـــات مــســتــمــرة واألطـــــــــراف كــافــة  ــبـــاحـ إن »املـ
أكد  جهته،  من  املقترحات«.  جميع  ستدرس 
املبعوث الصيني وانغ غان، بعيد االجتماع، 

أن »هناك حاجة إلى املزيد من العمل«.
لـــكـــن مــــا لــــم يــقــلــه املــــفــــاوضــــون عـــلـــنـــًا، كــشــف 
ــا  ــيـ ــانـ ــا وأملـ ــسـ ــرنـ ــــن فـ ــه دبـــلـــومـــاســـيـــون مـ ــنـ عـ
وبــريــطــانــيــا، أعــربــوا عــن »خــيــبــة أمـــل وقــلــق« 
األوروبيني من املفاوضات، كما نقلت وكالة 
الدبلوماسيون  وقــال  بــرس« عنهم.  »فرانس 
التي  التسويات  إن »طــهــران تتراجع عــن كــل 
الــتــوصــل إليها بصعوبة« خــالل جــوالت  تــم 
املحادثات  أن  وأضــافــوا  السابقة.  الــتــفــاوض 
املــقــبــل ملــعــرفــة مــا إذا  ستستأنف »األســـبـــوع 
الــتــغــلــب عليها  كــانــت هـــذه الــخــالفــات يمكن 
الـــواضـــح كيف  أم ال«. وتـــابـــعـــوا: »لــيــس مـــن 
ســيــكــون مــمــكــنــًا ســـد هـــذه الــفــجــوة فـــي إطـــار 
زمني واقعي على أساس املشروع اإليراني«. 
ــال الــدبــلــومــاســيــون  وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، قـ
األوروبـــيـــون إنــهــم »مــنــخــرطــون بشكل كامل 
فــي الــبــحــث عــن حــل دبــلــومــاســي«، مشددين 

على أن »الوقت ينفد«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قــال  جهته،  مــن 
ماكرون في تصريحات للصحافيني في دبي 
»أعتقد أنه من املحتمل أال تنجح هذه الجولة 
مــن املــفــاوضــات بالنظر إلــى املــواقــف«. وقــال 

ــدم إعـــادة  ــه ال يــجــب اســتــبــعــاد احــتــمــال »عـ ـ
ّ
إن

فتح باب املفاوضات سريعًا«. وتابع »أعتقد 
ــدرك حــقــيــقــة أن عـــدم املــنــاقــشــة  أن الــجــمــيــع يــ
وعـــدم مــحــاولــة إيــجــاد إطـــار عــمــل، ســـواء في 
اإلقــلــيــمــيــة، يضعف  أو  ــة  ــنـــوويـ الـ الــقــضــايــا 
 مــن عــوامــل تأجيج 

ً
الــجــمــيــع، ويــشــّكــل عــامــال

ــن »املــــهــــم« إعــــادة  ــــراع«. وأضــــــاف أنــــه مـ ــــصـ الـ
االنـــخـــراط فــي »ديــنــامــيــكــيــة أوســــع« إلـــى حد 
مــا وإشـــراك الــقــوى اإلقليمية فيها »ألنــه من 

بغداد ـ زيد سالم

شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، أمـــس 
ــــني قــــيــــادات  ــاالت مـــكـــثـــفـــة بـ ــ ــــصــ الـــجـــمـــعـــة، اتــ
ســـيـــاســـيـــة بــــــــارزة فــــي الـــــبـــــالد، بــــهــــدف عــقــد 
األزمة  النجف لبحث  اجتماع جديد بمدينة 
الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة، فـــي تــأكــيــد آخــــر على 
إخــفــاق االجــتــمــاع الـــذي شهدته بــغــداد ظهر 
أول من أمس الخميس، بني قادة وزعماء ما 
»اإلطار التنسيقي للقوى السياسية  يعرف بـ
الصدري  التيار  وزعيم  جهة،  من  الشيعية« 

مقتدى الصدر من جهة أخرى.
ومما يعكس فشل االجتماع، مواصلة أنصار 
الجمعة،  أمـــس  التنسيقي،  ــار  اإلطــ مــكــونــات 
احــتــجــاجــاتــهــا فـــي بـــغـــداد، إذ شــهــد محيط 
املنطقة الخضراء الحكومية املحصنة وسط 
أمــس،  ظهر  بعد  جــديــدًا،  تصعيدًا  العاصمة 
الرافضة لنتائج  القوى  بعد محاولة أنصار 
االنتخابات، دخول املنطقة التي تضم مبنى 
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات، ومـــقـــرات الــحــكــومــة 

الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق إذا لم تكن 
دول الخليج وإسرائيل وكل من هم معنيون 
في أمنهم، جزءًا منه«. وتابع »الكل يعلم أنهم 
التخصيب.  أعــمــال  اســتــأنــفــوا  )اإليـــرانـــيـــون( 
لــذلــك وضــعــهــم غــيــر جــيــد، وهـــذا لــيــس جيدًا 

لألمن اإلقليمي أيضًا«.
ــة  ــبـ ــفـــت مـــــصـــــادر مـــواكـ ــاق، كـــشـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
للمفاوضات لـ«العربي الجديد«، أن االجتماع 
ــراف  ــ ــاء بــطــلــب مــــن األطــ ــ ــقـــد أمـــــس جـ ــــذي ُعـ الــ
األوروبــــيــــة بــعــد »امــتــعــاضــهــا« مـــن مــســودة 
املقترحات التي قدمها الجانب اإليراني، وهو 
مــا يتقاطع مــع مــا نــشــره مــوقــع »أكسيوس« 
وأملانيا  فرنسا  مفاوضي  أن  مــن  اإلخــبــاري، 
وبــريــطــانــيــا أعـــلـــمـــوا إيــــــران بــالــتــنــســيــق مع 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، بــــأن املـــســـودتـــني الــلــتــني 
»متشددتني«  كانتا  األســبــوع  هــذا  قدمتهما 

و«غير مقبولتني«.
 وذكــرت املــصــادر التي تحدثت مع »العربي 
ــرة شــهــدت  ــيــ الـــجـــديـــد«، أن »الـــســـاعـــات األخــ
ضــغــوطــًا ومـــســـاعـــَي مـــن األطــــــراف الــروســيــة 
لعدم  األوروبــــي  االتــحــاد  وممثل  والصينية 
ــفـــاق عــلــى مــوعــد  ــاء الـــجـــولـــة مـــن دون اتـ ــهـ إنـ
ــالـــت املـــصـــادر  ــفــــاوضــــات«. وقـ الســتــئــنــاف املــ
املـــســـودتـــني  أن  تـــــرى  الـــغـــربـــيـــة  األطــــــــراف  إن 

 عن 
ً
والبرملان ومؤسسات مهمة أخرى، فضال

الــدول  الــســفــارة األميركية وعـــدد مــن بعثات 
ــادر محلية  الــعــربــيــة واألجـــنـــبـــيـــة. لــكــن مـــصـ
»العربي الجديد«، أن قوات مكافحة  لـ أكــدت، 

الشغب منعت هؤالء املحتجني من التقدم.
وكانت قد تلت اجتماع الخميس تصريحات 
عدة لقيادات في التيار الصدري، أكدت ضمنًا 
عــــدم الــتــوصــل ألي تــفــاهــمــات حـــيـــال األزمــــة 
أكــــده رئــيــس الهيئة  الــراهــنــة، مــن بينها مــا 
املطيري،  أحــمــد  الــصــدري  للتيار  السياسية 
ــان، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، إن  ــيــ الــــــذي قـــــال فــــي بــ
الصدر أكــد خــالل اجتماعه مع قــادة »اإلطــار 
الــتــنــســيــقــي« عــلــى مــســألــة تــشــكــيــل »حــكــومــة 

أغلبية وطنية«.
ولـــفـــت املـــطـــيـــري إلــــى أن الـــصـــدر شــــدد على 
أنـــه »فـــي حـــال رغـــب قــــادة اإلطــــار التنسيقي 
بـــالـــدخـــول فـــي الــحــكــومــة، فــعــلــيــهــم بتسليم 
الشعبي،  للحشد  املسلحة  الفصائل  ســالح 
جديد  تصويب  فــي  الــفــاســديــن«،  ومحاسبة 
صنف نفسها على 

ُ
نحو مليشيات محددة ت

أنـــهـــا فــصــائــل مـــقـــاومـــة إســـالمـــيـــة تــمــتــد من 
طهران إلى بيروت، من بينها كتائب »حزب 
الله« و»حركة النجباء«، اللتان تشاركان في 
الــقــتــال فــي ســوريــة إلــى جــانــب قـــوات النظام 

السوري.
وتـــابـــع أن »الــســيــد الـــصـــدر لـــم يـــذهـــب ملــنــزل 
السيد )زعيم تحالف الفتح هادي( العامري 
ــاع الـــخـــمـــيـــس( مــــن أجـــل  ــمـ ــتـ )حـــيـــث ُعـــقـــد اجـ
تفاهمات حكومية، وإنما لسد الذريعة على 
مـــن يــقــولــون إن الــســلــم األهـــلـــي قـــد يتعرض 

للخطر«.
في السياق، قال سياسيان عراقيان، أحدهما 
مقرب من رجل الدين وزعيم »تيار الحكمة« 
عــمــار الــحــكــيــم، إن »اتـــصـــاالت مكثفة جــاريــة 
ويأمل  النجف،  بمدينة  اجتماع  لعقد  حاليًا 
القائمون على هذا الحراك أن يعقد االجتماع 

االتفاق  مــســودة  مــع  تتعارضان  اإليرانيتني 
الذي تم التوصل إليه خالل الجوالت السابقة، 
مشيرة إلى أن »الفجوة في املواقف بني إيران 
واألطــراف الغربية باتت أعمق من السابق«. 
وتــابــعــت أن »أطــــــراف املـــفـــاوضـــات فــوجــئــت، 
األربعاء، باملسودتني اإليرانيتني الجاهزتني، 
أمــام  املــفــاوضــات  لكونهما وضــعــتــا أطــــراف 
أجــنــدة مختلفة عــن الــــدورات الــســابــقــة، بناء 
وربــط  بالكامل،  العقوبات  رفــع  أولــويــة  على 
العقوبات،  برفع  النووية  املسائل  التقدم في 
لكن هذا التوجه ترفضه األطــراف األميركية 

واألوروبية«.
ــــف خـــالل  ــــوقـ ــر إلــــــى صـــعـــوبـــة املـ وفــــــي مــــؤشــ
ــة  ــاسـ ــيـ املــــــفــــــاوضــــــات، أجـــــــــرى مـــــفـــــوض الـــسـ
الخارجية لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل، 
ــفـــاوضـــات، اتــصــاال  الــــذي يــتــولــى تــنــســيــق املـ
عبد  أمير  اإليــرانــي حسني  الخارجية  بوزير 
الــلــهــيــان، أمــــس، ملــنــاقــشــة املـــفـــاوضـــات. وأكـــد 
بــوريــل خـــالل االتــصــال أن األطــــراف »تسعى 
بــجــديــة إلــــى الــتــوصــل لــتــفــاهــم«، وفــــق بــيــان 
ــــوزارة الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، ودعـــا »جميع  لـ
األطـــراف إلــى إبــداء املــرونــة في املفاوضات«، 
ــوا جـــهـــدا  ــ ــألـ ــ ــن يـ ــ ــــو وزمــــــــــالؤه لـ وقــــــــال إنــــــه هـ
»لــلــمــســاعــدة فـــي حـــل املــشــكــلــة«. مـــن جــهــتــه، 

األسبوع املقبل، وبحضور املشاركني أنفسهم 
باجتماع بغداد أول من أمس الخميس«.

وأوضـــح أحــد املــصــدريــن أن اجتماع النجف 
ــنـــاول املـــلـــفـــات نــفــســهــا الـــتـــي يــســعــى  ــتـ ــيـ »سـ
الجميع لبحثها، وقد يعقد في منزل الصدر 
باملدينة القديمة )الحنانة( هذه املرة«، فيما 
ــاع فــــي حـــال  ــمـ ــتـ ــر أن االجـ ــ ــــد املــــصــــدر اآلخــ أكـ
انــعــقــاده قــد ال يــشــارك فــيــه )رئــيــس الــــوزراء 
ــي، و)زعـــــيـــــم حــركــة  ــكــ ــالــ األســـــبـــــق( نـــــــوري املــ
الخزعلي، بسبب  الحق( قيس  أهل  عصائب 
ــــــرت على 

ّ
ــات كــثــيــرة أث ــمـ ــراكـ »تـ ـــ مـــا وصـــفـــه بـ

العالقة بني الرجلني والصدر خالل السنوات 
املاضية«.

ــر مــعــلــومــات نــشــرتــهــا  ــيـ ونـــفـــى املـــصـــدر األخـ
 عن مصادر 

ً
وسائل إعالم عراقية محلية، نقال

لم تسمها، بشأن حصول توافق على بعض 
املــســائــل الــخــالفــيــة بــني »اإلطــــار التنسيقي« 
والصدر، من بينها تشكيل حكومة توافقية، 
لجنة  على تسمية  فقط  االتــفــاق  إلــى  مشيرًا 
مــن عـــدة أعــضــاء يــمــثــلــون الــكــتــل السياسية 
املجتمعة، إلعداد ورقة أولية بشأن تصورات 
كل طرف والبحث عن نقاط التفاهم املشتركة.
وشهدت بغداد، الخميس، اجتماعًا هو األول 
مــن نــوعــه منذ ســنــوات، ضــم رئــيــس الـــوزراء 
ــيــــم »املــجــلــس  ــوري املـــالـــكـــي، وزعــ ــ ــبــــق نــ األســ
ــلـــى« هــمــام حـــمـــودي، وزعــيــم  اإلســـالمـــي األعـ
»تيار الحكمة« عمار الحكيم، ورئيس الوزراء 
األســـبـــق حــيــدر الـــعـــبـــادي، ورئـــيـــس »الــحــشــد 
ــيــــاض، وزعــــيــــم حــركــة  ــفــ الـــشـــعـــبـــي« فــــالــــح الــ
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، إضافة 
إلى قيادات أخرى، منها زعيم جماعة »جند 
اإلمــــام« املسلحة أحــمــد األســــدي، إلــى جانب 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ــًا، لــــم يــســفــر  ــعـ ــتـــوقـ ــان مـ ــ ــكـــس مــــا كــ ــلــــى عـ وعــ
االجتماع عن عقد مؤتمر صحافي، بل انتهى 
فيما ظهرت  عــقــده،  مــن  دقيقة   90 بعد نحو 

اللهيان أن »الوفد اإليــرانــي يشارك  أكــد عبد 
فـــي املـــفـــاوضـــات بــشــكــل فـــّعـــال وبــحــســن نــّيــة 
للتحقق  قابلة  وصالحيات الزمــة ومبادرات 
للمضي قدما إلى األمام«. وأضاف أن »هدفنا 
في أي تفاوض هو اإلنهاء الكامل للعقوبات 

الناقضة لالتفاق النووي«.
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل ضغوطها 
اتفاق ال يأخذ باالعتبار  إلــى  التوصل  ملنع 
مــصــالــحــهــا. وذكـــــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ــيـــس »املــــوســــاد«  أحـــــرونـــــوت« أمــــــس، أن رئـ
دافـــيـــد بــرنــيــع ســيــتــوجــه غـــــدًا، األحــــــد، إلــى 
ــراء ســلــســلــة لــقــاءات  ــ الـــواليـــات املــتــحــدة إلجـ
ــرانــــي، ومــســألــة  ــنـــووي اإليــ تــتــنــاول املــلــف الـ
ــة الــســايــبــر  ــلـــى شــــركــ ــركــــي عـ ــيــ الـــحـــظـــر األمــ
بــرنــيــع  ويـــصـــل  أو«.  إس  »إن  اإلســرائــيــلــيــة 
إلى الواليات املتحدة قبل يومني من توجه 
وزيــر األمــن اإلسرائيلي بني غانتس إليها. 
الواليات  أن  في السياق، كشفت »يديعوت« 
املتحدة طلبت من إسرائيل »عدم مفاجأتها 
ــران خــالل  »املـــوســـاد« فــي إيــ بـــأي عــمــلــيــات لــــ
مفاوضات فيينا. وقالت: »تواصل إسرائيل 
املفاوضات  بشأن  األميركيني  على  الضغط 
مع اإليرانيني وفي الوقت نفسه االستعداد 

الحتمال تركها بمفردها في الحملة«.

تــســريــبــات مـــن األطــــــراف املــجــتــمــعــة، وكــانــت 
ق الصدر في 

ّ
جميعها متضاربة، قبل أن يعل

تــغــريــدة عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي فـــي مــوقــع 
: »ال شــرقــيــة وال غـــربـــيـــة... 

ً
ــائــــال قــ »تـــويـــتـــر«، 

حكومة أغلبية وطنية«، وهو ما يرفضه من 
حضروا االجتماع.

مــن جهته، قــال مــرشــح عــن الــتــيــار الــصــدري، 
االجتماع  إن  األخــيــرة،  االنتخابات  فــي  فائز 
ــلـــفـــات املـــتـــوقـــع أن  ــم يــبــحــث كـــثـــيـــرًا مــــن املـ ــ »لـ
ــــذا«. وأضـــاف  يبحثها اجــتــمــاع مــهــم مــثــل هـ
 
ً
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مفضال
عدم ذكر اسمه، أن »املجتمعني على ما ظهر، 
سيبحثونه  مــا  عــلــى  مسبقًا  متفقني  كــانــوا 
مع الصدر، وأيضًا على عدم إثــارة أي نقطة 

ــمــــاع. لــــذا،  ــتــ خـــالفـــيـــة تــتــســبــب بــتــوتــيــر االجــ
كانت هناك طروحات مثل ضــرورة مواجهة 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي،  دعــــــوات الــتــطــبــيــع مـ
ومـــوجـــة الــعــلــمــانــيــة واملـــدنـــيـــة الـــجـــديـــدة في 
 عن بحث مسألة خروج القوات 

ً
العراق، فضال

األميركية من البالد في املوعد املقرر بنهاية 
إلى  اتــفــاق،  الحالي، وهــي كلها نقاط  الشهر 
جــانــب ملف الــخــدمــات ودعـــم خــطــوات إنهاء 

أزمة الكهرباء تحديدًا«.
إلينا،  قل 

ُ
ن ما  املتحدث نفسه »حسب  وتابع 

ــيــــرة كـــانـــت األكــثــر  فــــإن الــنــصــف ســـاعـــة األخــ
أهــمــيــة، إذ أكـــد خــاللــهــا الــصــدر عــلــى أهمية 
خدمية  بصالحيات  أغلبية  حكومة  تشكيل 
واسعة تنقذ العراقيني وتمنع تفّجر الشارع 

مجددًا، وهو ما اعتبره قادة اإلطار التنسيقي 
غير ممكن وخروج عن العرف. كما أكد هادي 
العامري خالل االجتماع أن اعتراضهم على 
فوز  على  اعتراضًا  ليس  االنتخابات  نتائج 
التيار الصدري، بل من أجل حصول كل الكتل 

على استحقاقها االنتخابي«.
ــادي فــــــي »اإلطــــــــــار  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــ
الــــتــــنــــســــيــــقــــي«، وهـــــــو أحـــــــد املـــــشـــــاركـــــني فــي 
االجتماع، أحمد األســدي، في بيان له، أمس 
الجمعة، إن االجتماع »كان إيجابيًا ولم يكن 
مــتــوتــرًا«. وأضـــاف أن االجــتــمــاع هــو »للبيت 
الــشــيــعــي، ولـــم يــحــدث مــنــذ عـــام 2007، وكــان 
بمثابة جلسة مصارحة، وليس بروتوكوليًا، 
ولــــــــــم يـــــتـــــطـــــرق إلــــــــــى تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 

وتفاصيلها«.
وتــابــع األســـدي أن »الــلــقــاء كــان بـــادرة مهمة 
ــل الــــوصــــول  ــ ــا مــــن أجــ ــهـ ــمـ ــلـــى دعـ ســنــعــمــل عـ
السياسي  لــالنــســداد  واقــعــيــة  إلــى معالجات 
الحاصل في البلد«. وأكد أن »حوارات تشكيل 
بشأن  الــدعــاوى  بعد حسم  الحكومة ستبدأ 
االنتخابات لدى املحكمة االتحادية«، مشيرًا 
التي  إلـــى أن جملة »ال شــرقــيــة وال غــربــيــة«، 
قالها الصدر أخيرًا »تعد مصطلحًا إسالميًا 
ونفتخر  الخميني  الــلــه(  )روح  اإلمـــام  أطلقه 

ونفرح كثيرًا حينما يردده الصدر«.
بـــــدوره، لــفــت رئــيــس حـــزب »املـــواطـــنـــة« غيث 
الــتــمــيــمــي إلـــى أن »االجـــتـــمـــاع املــرتــقــب قـــد ال 
يصل إلــى نتيجة، لكن في النهاية ال بــّد من 
الحالية، وقــد ال  لــألزمــة  إلــى حلول  التوصل 
تتعجل املحكمة االتحادية في املصادقة على 
نتائج االنتخابات لحني ظهور بوادر اتفاق«. 
»العربي  مــع  اتــصــال  فــي  التميمي،  وأوضـــح 
ــدر يـــركـــز عــلــى أســلــحــة  الـــجـــديـــد«، أن »الــــصــ
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، وهـــو أمـــر مــهــم وخطير 
بالنسبة للفصائل التي ال تمتلك الجماهير 

أو النفوذ السياسي أو التأثير االجتماعي«.

المطالب اإليرانية تعّقد الجولة 
األولى من المباحثات

أعلن كني أن األطراف األخرى ستعود إلى بلدانها للتشاور )جو كالمر/فرانس برس(

أظهرت االنتخابات حفاظ التيار الصدري على شعبيته )أحمد الربيعي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

تعيش مدينة أم الفحم، االسم 
الحركي لفلسطني، كما سّماها 

ناجي العلي، ومدينة الناصرة، هذه 
األيام، نسخة مكررة من تفاقم 

وتفشي الجريمة التي تهدد بتفكيك 
املجتمع الفلسطيني في الداخل، 

بفعل تواطؤ الحكومة اإلسرائيلية 
م، 

ّ
مع عصابات اإلجرام املنظ

وتقاعسها عن جمع السالح غير 
املرخص، وأيضًا توظيفها استفحال 

هذه الجرائم، وما حدث في أم 
الفحم والناصرة، لتنفيذ سياسات 

السيطرة على الفلسطينيني في 
الداخل.

فمنذ هّبة أكتوبر/ تشرين األول 
2000، وبحسب قيادات سياسية 

فلسطينية مختلفة، أفلتت الحكومة 
اإلسرائيلية العقال ملنظمات اإلجرام 

في الداخل الفلسطيني، وتهاونت مع 
انتقال هذه العصابات، التي ُولدت 

كعصابات مرتبطة بعائالت اإلجرام 
في املجتمع اإلسرائيلي اليهودي، إلى 
العمل بحّرية شبه مطلقة في البلدات 

العربية الفلسطينية، بينما قامت 
بقطع دابر عائالت اإلجرام اليهودية 

في املدن اإلسرائيلية.
لكن إرخاء الحبل للجماعات 

اإلجرامية في املجتمع الفلسطيني 
ت هي السياسة املعتمدة، تحت 

ّ
ظل

ذرائع مختلفة، منها عدم وجود قوى 
بشرية »عربية« وعدم تعاون املجتمع 

الفلسطيني في الداخل مع الشرطة 
 إلى االدعاء 

ً
اإلسرائيلية، وصوال

بأن مصدر السالح هو من أراضي 
السلطة الفلسطينية، رغم وجود 

تقارير رسمية إسرائيلية، أكدت أن 
الجيش واملخابرات العامة رفضا 

التعاون مع الشرطة في جمع السالح 
غير املرخص، وتقارير أخرى 

تفيد بأن املصدر األساسي لهذا 
السالح هو من مستودعات الجيش 

اإلسرائيلي.
وفي األشهر األخيرة، بعد أن وقعت 

بعض الجرائم الجنائية التي ال تقارن 
بما يحدث في الداخل الفلسطيني، 

في مدن إسرائيلية يهودية، بدأت 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وجهات 

في الشرطة تصنيف هذه الجرائم 
والحوادث على أنها »إرهاب مدني« 

ما دامت تقع في مدن يهودية 
جسد بحسب هذا الخط 

ُ
إسرائيلية، ت

الدعائي »غياب سلطة الدولة وتآكل 
السيادة اإلسرائيلية الرسمية«، داعية 
إلى انتهاج سياسة القبضة الحديدة 

ضد العرب، خصوصًا في النقب 
واملدن التاريخية املسماة باملدن 

املختلطة في الخطاب اإلسرائيلي.
ما يحدث في أم الفحم والناصرة 
وقبلها بلدات أخرى يؤكد حجم 

الخطر الذي يهدد بالفتك باملجتمع 
الفلسطيني، لكنه أيضًا يدعو 

لليقظة والحذر من توظيفه من ِقبل 
املؤسسة اإلسرائيلية لكسر روح 

املجتمع الفلسطيني وهدم نسيجه 
الداخلي وإنهاكه بدوائر من العنف 

والقتل والثأر.

بعد االجتماع الذي عقد 
الخميس الماضي في 
بغداد، وجمع قادة 

اإلطار التنسيقي بزعيم 
التيار الصدري مقتدى 

الصدر، من دون حصول 
أي تفاهمات بشأن األزمة 

السياسية، يجرى حراك 
جديد لعقد لقاء ثاٍن في 

النجف

قال رئيس مركز »التفكير السياسي« لألبحاث، إحسان الشمري، في حديث 
التيار  إنه »وفقًا لمعلومات مؤكدة، كان زعيم  مع »العربي الجديد«، 
واضحًا  الصدر  مقتدى  الصدري 
يريد  بأنه  الخميس،  اجتماع  خالل 
وهو  الحكومة،  على  السيطرة 
ما رفضته قوى اإلطار التنسيقي«. 
القوى  مــن  جـــزءا  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
ــار  »اإلط في  المنضوية  الخاسرة 
التماهي  إلى  يلجأ  قد  التنسيقي« 
مع خيارات الصدر، وجزءا يذهب 
باتجاه المعارضة من دون اللجوء 

ألي خيارات أخرى.

تشتت الخاسرين؟
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  شرق
      غرب

هجوم مخمور يحيي 
دعوات تسليح البشمركة

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان 
ــراق مـــســـرور الـــبـــارزانـــي، أمــس  ــعـ الـ
ــوزراء الــعــراقــي  ــ الــجــمــعــة، رئــيــس الــ
ــمـــي والـــتـــحـــالـــف  ــاظـ ــكـ مــصــطــفــى الـ
الــــدولــــي، الـــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن، 
ــيـــح قـــــــــوات الـــبـــشـــمـــركـــة  ــلـ إلـــــــى تـــسـ
»داعــش«،  هجمات  بوجه  للوقوف 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــقـــتـــل 13 شــخــصــًا، 
البشمركة،  مــن  و10  مدنيني   3 هــم 
مساء  الــتــنــظــيــم،  لعناصر  بــهــجــوم 
أمس األول، استهدف بلدة مخمور 
بني  عليها  املتنازع  البالد  شمالي 
بــغــداد وأربــيــل، والــتــي تتبع إداريــًا 

إلى محافظة نينوى.
)العربي الجديد(

األردن: تظاهرة رفضًا 
لـ»الماء مقابل الكهرباء«

ــات األردنــــــيــــــني وســـط  ــئــ تـــظـــاهـــر مــ
ــّمــــان، أمــــس الــجــمــعــة،  الــعــاصــمــة عــ
ــاق »املـــــــــاء مــقــابــل  ــفــ ــاتــ لـــلـــتـــنـــديـــد بــ
الكهرباء« مع االحتالل اإلسرائيلي، 
بــرعــايــة ودعـــم مــن اإلمـــــارات. ونــدد 
املـــســـيـــرة، بتوقيع  فـــي  املـــشـــاركـــون 

االتــفــاق الـــذي »يــرهــن األمـــن املائي 
األردنــــــي بـــاالحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، 
ــاق الـــــغـــــاز«. وردد  ــفــ عـــلـــى غــــــرار اتــ
املـــــــشـــــــاركـــــــون شــــــــعــــــــارات تــــرفــــض 
ــتــــالل  ــع االحــ ــ ــات مـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــة االتــ ــافــ كــ
ــلـــي، بـــــدءًا بــــــوادي عــربــة،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
مــــــرورًا بــاتــفــاقــيــة الــــغــــاز، وانــتــهــاء 

باتفاق »املاء مقابل الكهرباء«.
)العربي الجديد(

 
طائرة مسيّرة تقتل 

شخصًا في إدلب
اســتــهــدفــت طـــائـــرة مـــســـيـــرة، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، ســــيــــارة ودراجــــــــة نـــاريـــة 
على طريق املسطومة بريف إدلب، 
 
ّ
مــزيــدا »داعــــش«  تنظيم  فيما شــن 
السورية  البادية  الهجمات في  من 
ضد قوات النظام واملليشيات التي 
تــقــاتــل إلـــى جــانــبــه. وقــــال الــنــاشــط 
حــســان مــحــمــد، إن طــائــرة مسيرة، 
يـــــرجـــــح أنـــــهـــــا تــــابــــعــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
ــاروخ  ــ ــــصـ ــدفــــت بـ ــهــ ــتــ الـــــــدولـــــــي، اســ
ســــيــــارة ودراجـــــــــة نــــاريــــة جــنــوبــي 
ــا تــســبــب بــمــقــتــل شخص  إدلــــــب، مـ
وإصـــابـــة آخـــريـــن. ورجـــح أن يكون 
»املجموعات  إلحــدى  تابعًا  القتيل 

الجهادية«.
)العربي الجديد(

 
أردوغان وبوتين يبحثان 

ملفات سورية وليبيا 
وأوكرانيا

بيان  في  التركية،  الرئاسة  أعلنت 
التركي  الرئيس  أن  الجمعة،  أمــس 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــان )الــــصــــورة( 
ــي،  ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ  بـــــــحـــــــث، فــــــــي اتــــــــصــــــــال هـ
ــره الـــــروســـــي فـــالديـــمـــيـــر  ــيـ ــظـ ــــع نـ مـ
بني  العالقات  تعزيز  سبل  بوتني، 
ــافـــت أن الــرئــيــســني  الــبــلــديــن. وأضـ
ــيـــة، عــلــى  ــيـــمـ ــلـ تـــــنـــــاوال قــــضــــايــــا إقـ
رأســهــا الــتــطــورات بــني أذربــيــجــان 
وليبيا  وأرمينيا، وملفات سورية 

وأوكرانيا.
)األناضول(

توقيف ليبي في ألمانيا 
أعلن االدعــاء االتحادي في أملانيا، 
ــيــــف لـــيـــبـــي،  أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، تــــوقــ
انتمائه  في  لالشتباه  األول،  أمــس 
ــى »جــــمــــاعــــة لــيــبــيــة مـــتـــطـــرفـــة«،  ــ إلــ
وضلوعه في عمليات ابتزاز أموال، 
ــــاص.  ــــخـ مـــــن خـــــــالل اخــــتــــطــــاف أشـ
وذكــــــر مــمــثــلــو االدعــــــــاء أن الـــرجـــل 
يــشــتــبــه فــــي انـــضـــمـــامـــه فــــي 2016 
ليبيا«،  ثـــوار  عمليات  »غــرفــة  إلـــى 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا بــــرلــــني تــنــظــيــمــًا 
إرهابيًا. وزعموا أن املشتبه به نقل 
معلومات عن ليبيني في البالد إلى 
أملانيا،  إلــى  انتقاله  بعد  »الغرفة«، 
املعلومات  تــم استخدام هــذه  وأنــه 
بفدية  واملطالبة  ليبيني  الختطاف 

إلطالق سراحهم.
)أسوشييتد برس(
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الفيليبين: مقتل زعيم 
للمتشددين

ــن مـــــــســـــــؤولـــــــون عــــســــكــــريــــون  ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
فـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــون، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
قــتــلــت  الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة  الــــــقــــــوات  أن 
ــاء املـــتـــشـــدديـــن، وأربـــعـــة  ــمــ ــد زعــ ــ أحـ
ــه، فــــي أحـــــــدث انــتــكــاســة  ــ ــالـ ــ مــــن رجـ
املتحالفني  املتشددين،  للمسلحني 
مع »داعش«. وأوضحوا أنه تم قتل 
عاصم كاريندا وأربعة في اشتباك 
الــبــاد. وكــانــت مجموعات  بجنوب 
لتنظيم  أعــلــنــت والءهــــــا  مـــتـــشـــددة 
»داعش«، على الرغم من اتفاق سام 
وقــع فــي الــعــام 2014 بــني الحكومة 

و»جبهة مورو للتحرير«. 
)أسوشييتد برس(

تونس: ال تنافس بشأن 
عضوية مجلس األمن 

األفريقي
الــتــونــســيــة،  الــخــارجــيــة  نــفــت وزارة 
ــود تــنــافــس أو  ــ أمــــس الــجــمــعــة، وجـ
تــــضــــارب بــــني مـــرشـــحـــهـــا ومـــرشـــح 
لعضوية  تسمها،  لــم  أخــــرى،  دولـــة 
مجلس الــســلــم واألمــــن فــي االتــحــاد 
األفــريــقــي. وكــانــت تــقــاريــر إعامية 
تداولت نبأ دعم ليبيا ملرشح املغرب 
عـــلـــى حــــســــاب تــــونــــس. وأوضــــحــــت 
أن  بــيــان،  فــي  التونسية،  الخارجية 
»تونس ترشحت لعضوية مجلس 
ــن لـــاتـــحـــاد األفــريــقــي  ــ الــســلــم واألمــ
ــة  ــ ــــدولـ ــتــــني، وهـــــــي الـ ــنــ لـــــواليـــــة الــــســ
ترشحت،  الــتــي  الــوحــيــدة  املغاربية 
حتى اآلن، في هذه الفئة، وال عاقة 
شقيقة  مغاربية  دولــة  بترشح  لها 

)املغرب( لوالية الثاث سنوات«.
)العربي الجديد(

البوسنة: اعتقال 7 
لالشتباه بارتكابهم 

جرائم حرب
أعــلــنــت وكــالــة األمــــن فــي الــبــوســنــة، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن الــشــرطــة أوقــفــت 
سبعة أشخاص، يشتبه بارتكابهم 
جـــــــــرائـــــــــم حــــــــــــرب ضـــــــــد املـــــدنـــــيـــــني 
و1995.   1992 بــــني  الــــحــــرب  خـــــال 
وأوضحت، في بيان، أنه تم القبض 
على املجموعة في بلدتي بيلجينا 
وســوكــوالك بشرق الــبــاد. وأشــارت 
إلـــى  املـــجـــمـــوعـــة ســـتـــســـلـــم  إلــــــى أن 

النيابة العامة. 
)أسوشييتد برس(

الفرنسية  االقتصادية  املصالح  تحقيق  بني 
ــث الـــقـــضـــايـــا  ــحــ ــة، وبــ ــلــــحــ عـــبـــر صـــفـــقـــات أســ
فيينا  مــفــاوضــات  مــن  األســاســيــة  السياسية 
النووية، إلى التطورات الليبية، واألزمة بني 
الرئيس  جولة  تمحورت  والسعودية،  لبنان 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الخليجية، التي 
بــدأهــا أمــس الجمعة فــي دبــي قبل أن ينتقل 
السبت في  الــيــوم  الــدوحــة، ويستكملها  إلــى 
جــدة، وذلــك في محاولة من مــاكــرون لتقديم 
ــوازن من  ــ ــوة تــ ــ ــاريـــس كــشــريــك أســـاســـي وقـ بـ

خال تعزيز الحوار بني مختلف الفاعلني.
وبدأ ماكرون جولته الخليجية أمس من دبي 
حيث جرى توقيع اتفاقية مع اإلمــارات التي 
ستشتري 80 طائرة مقاتلة من طــراز رافــال، 
و12 طائرة مروحية من طراز كاراكال. وتبلغ 
الــرئــاســة الفرنسية  الــعــقــديــن بــحــســب  قــيــمــة 
التوقيع على االتفاقية  يــورو. وتم  17 مليار 
ــان مــــاكــــرون يـــجـــري مـــحـــادثـــات مع  بــيــنــمــا كــ
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
في موقع إكسبو 2020 دبي. واعتبر ماكرون 

في  تــرى  أبوظبي  أن  تأكيد  بأنها  االتفاقية 
باريس »شريكًا قويًا« يفي بتعهداته ويمكن 
االعتماد عليه. وقال ماكرون لصحافيني في 
ــاروا )اإلمــاراتــيــون(  دبــي »فــي الــوقــت الــذي أثـ
فيه با شك املزيد من التساؤالت حول شركاء 
تــاريــخــيــني آخــريــن، أعــتــقــد أن هـــذا )االتــفــاق( 
يــقــّوي مــوقــع فــرنــســا«. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
أكبر عقد تصدير  الصفقة هي  إن  الفرنسية 
وفــي معرض  اإلطـــاق.  على  لفرنسا  أسلحة 
قالت  املروحيات،  بيانها لإلعان عن صفقة 
الوزارة إن البلدين يتقاسمان الهدف املتمثل 
ــدات دفـــاعـــيـــة مــمــاثــلــة«،  ــعــ ــدام »مــ ــتـــخـ فـــي اسـ
حــتــى يتمكنا مــن الــعــمــل مــعــا بــشــكــل أوثـــق، 
قواتنا  بــني  العملياتي  الــتــعــاون  و«لــتــعــزيــز 
املــســلــحــة«. وســتــعــزز هـــذه الــصــفــقــة صناعة 
الدفاع الفرنسية، بعد انهيار عقد بقيمة 66 
لشراء 12 غواصة  أستراليا  مليار دوالر مع 

فرنسية.
بعدها انتقل ماكرون إلى الدوحة حيث التقى 
أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
الــدوحــة، واستقبله  إلــى  بعدما وصــل مساء 
وزيــر املــواصــات جاسم بن سيف السليطي 
لــدى فرنسا علي بــن جــاســم آل  وسفير قطر 
ثاني، والسفير الفرنسي لدى الدوحة فرانك 

جيلي.
ويــســتــكــمــل مــــاكــــرون جـــولـــتـــه بــــزيــــارة جـــدة 
الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم الـــســـبـــت، إذ يــلــتــقــي ولــي 
بــن سلمان.  األمــيــر محمد  الــســعــودي  العهد 
ــــرون »لـــقـــاء  ــاكـ ــ ــه، يــعــقــد مـ ــزيــ ــيــ وبـــحـــســـب اإللــ
مــعــمــقــًا« مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي. وأكـــدت 
الفرنسية أن »اململكة العب رئيسي  الرئاسة 

والحجم«. وأضاف »نظل شريكا متطلبًا لكن 
ونبقى  مــع بعضنا بعضا  نتحدث  أن  يجب 
من  يكون  فلن  »وإال  املنطقة  فــي  منخرطني« 

املمكن الحوار«.
وكان اإلليزيه قد أكد قبل الزيارة أن ماكرون 
الرئاسية  التزامه« منذ بدء واليته  »يواصل 

أن  تخيل  يمكننا  »ال  املنطقة«، موضحة  في 
تــكــون لــديــنــا ســيــاســة طــمــوحــة )فــــي الــشــرق 
األوســط( من دون حــوار معمق« مع اململكة. 
واعتبر ماكرون في تصريحات أمس من دبي 
أنه من الضروري الحوار مع السعودية »أكبر 
دولة خليجية من حيث الحجم« للتمكن من 
»العمل على استقرار املنطقة«. وقال هذا »ال 
يعني أنــنــا راضــــون«، فــي إشـــارة إلــى قضية 
قــتــل اإلعـــامـــي الــســعــودي جــمــال خاشقجي 
عام 2018. وتابع أن »فرنسا لها دور تلعبه 
فـــي املــنــطــقــة، ولـــكـــن كــيــف لــهــا أن تــعــمــل من 
أجــــل اســـتـــقـــرار املــنــطــقــة والــتــعــامــل مـــع ملف 
لــبــنــان والـــعـــديـــد مـــن املـــواضـــيـــع مـــع تــجــاهــل 
الدولة الخليجية األولى من حيث الجغرافية 

بـــ«املــســاهــمــة فــي اســتــقــرار« املــنــطــقــة املمتدة 
أحد  الخليج«. وأوضـــح  »املتوسط حتى  مــن 
نفسها  تقدم  فرنسا  أن  الرئيس  مستشاري 
»كقوة توازن من خال تعزيز الحوار مع وبني 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــني« فـــي املــنــطــقــة و»كــشــريــك 
أساسي وموثوق«. كما قال مسؤول كبير في 
قبل  للصحافيني  تحدث  الفرنسية  الرئاسة 
الــجــولــة، إن مــاكــرون »ســيــواصــل دفـــع ودعــم 
الــجــهــود الــتــي تــســهــم فــي اســتــقــرار املنطقة، 
إلــى الخليج«.  املــتــوســط  البحر األبــيــض  مــن 
ــرات  ــوتــ ــتــ ــة الــ ــاقـــشـ ــنـ ــتـــم مـ ــتـ ــه سـ ــ ــ وأضــــــــــاف أنـ
املحادثات بشأن  إحياء  الخليجية، ال سيما 
االتــــفــــاق الـــــنـــــووي. وتــــابــــع: »هــــــذا مـــوضـــوع 
ســاخــن«، وسيتحدث مــاكــرون عنه مــع قــادة 
الخليج، الذين »يهتمون بشكل مباشر بهذا 
ألنهم  أيضًا  ولكن  مثلنا جميعًا،  املــوضــوع، 

جيران )إليران(«.
قالت  الخليجية،  الجولة  هــذه  على  وتعليقًا 
الخبيرة في العاقات بني االتحاد األوروبي 
روما  في  الدولية  الــشــؤون  بمعهد  والخليج 
ســيــلــفــيــا كـــولـــومـــبـــو، لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
بـــرس«، إن »مــاكــرون يبرز بــني قــادة االتحاد 
األوروبـــــــي بــرغــبــتــه فـــي أن يـــكـــون فـــي دائــــرة 
الــضــوء، لــقــيــادة الــســيــاســة الــخــارجــيــة ودفــع 
األمــور إلــى األمـــام«. لكن كولومبو لفتت إلى 
املــقــام األول لتحقيق  فــي  أن مــاكــرون يسعى 
»لديه  الفرنسية، مضيفة  التجارية  املصالح 
فـــكـــرة واضـــحـــة لــلــغــايــة أنــــه يــجــب أن يــذهــب 
حيث يريده مجتمع األعمال أن يذهب، حيث 
يمكن لفرنسا أن تحقق مكاسب اقتصادية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

استقالة 
جورج قرداحي

اليمن
الدعوة 

لـ»تحالف 
إنقاذ«

ــــرز الــقــضــايــا على  يـــكـــون املـــلـــف الــلــبــنــانــي أبـ
أجندتها، مع تسريبات عن أن ماكرون طلب 
الحصول على »شيء ما« ليكون بمثابة ورقة 
اته الخليجية، وال سيما  تفاوضية خال لقاء
بــن سلمان،  السعودية محمد  ولــي عهد  مــع 
الــيــوم الــســبــت، لــتــشــّكــل االســتــقــالــة املتوقعة 
ــــة دفــعــًا لــلــرئــيــس الــفــرنــســي  مــنــذ بـــدايـــة األزمـ
لــلــتــفــاوض نــحــو تــهــدئــة الــتــوتــر الــســعــودي 
الــلــبــنــانــي. فــي املــقــابــل، فـــإن الــتــفــاؤل بإمكان 
تــهــدئــة »الــغــضــب« الــســعــودي تــجــاه لــبــنــان، 
الحكومة  أزمــــة  بحلحلة  تـــفـــاؤاًل  ينعكس  ال 
املعطلة منذ نحو شهرين، فعودة  اللبنانية 
ــبـــدو مــرتــبــطــة  مــجــلــس الـــــــــوزراء لـــانـــعـــقـــاد تـ
الــذي  بــيــروت  مرفأ  انفجار  فــي  بالتحقيقات 
وقع في 4 أغسطس/آب 2020، خصوصًا مع 
املــطــالــب الــواضــحــة مــن حـــزب الــلــه وحلفائه 
بإطاحة املحقق العدلي في القضية القاضي 
طـــارق الــبــيــطــار، وهـــو مــا كـــرره نــائــب األمــني 
الحكومة،  العام للحزب نعيم قاسم بدعوته 

الــيــمــنــي«. وعــلــى الــرغــم مــن اإلجــمــاع الحزبي 
والــرســمــي على رفــض املـــبـــادرة، إال أن رئيس 
ــاء أول  ــسـ ــاد مـ ــ مــجــلــس الــــشــــورى الـــيـــمـــنـــي، عـ
مـــن أمــــس الــخــمــيــس لــلــدفــاع عـــن دعـــوتـــه إلــى 
ــقـــاذ، مــســتــخــدمــًا األســلــحــة ذاتــهــا الــرامــيــة  اإلنـ
لحشد التأييد الشعبي، تارة عبر الحديث عن 
الــدولــة، وتـــارة عبر  الــســيــادة ومسألة تقسيم 
التحذير من كارثة ومجاعة وتعالي صيحات 
الحية  الشعوب  أن  إلــى  لفت  وفيما  املعدمني. 
«، أشار بن دغر إلى 

ً
»ال ترضى بالقهر طويا

اليمن »قهر وضيم وتهديد  أن ما يحدث في 
حقيقي لــثــاثــني مــلــيــونــًا؛ الــحــوثــيــون وإيـــران 
اآلخــر«،  التحالف سببه  األول، وبعض  سببه 
فــي إشــــارة ضمنية إلـــى الــــدور اإلمـــاراتـــي في 
اليمن وأجندة التقسيم من خال دعم املجلس 
مصممًا  الثنائي  ويبدو  الجنوبي.  االنتقالي 
على املضي قدمًا في تأسيس تحالف اإلنقاذ، 
العزيز  الــبــرملــان، عبد  رئيس  نائب  أعلن  وقــد 
جــبــاري، أخــيــرًا، أنــهــمــا ســيــعــودان إلـــى اليمن 
الــفــتــرة املقبلة مــن أجــل بحث ترتيبات  خــال 

إطاق التحالف الغامض.
ولم تكن الشواهد التي سردها البيان املشترك 
لرئيس مجلس الشورى ونائب رئيس البرملان 
ــلـــشـــارع الــيــمــنــي،  ــًا بــالــنــســبــة لـ ــادمــ شــيــئــًا صــ
ــكــــارثــــي عـــلـــى كـــافـــة املـــســـتـــويـــات  فـــالـــوضـــع الــ
يعد  لم  والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــنــــوان تـــوفـــيـــر فـــرصـــة لــحــل  تـــحـــت عــ
ــــني لـــبـــنـــان والــــســــعــــوديــــة،  األزمـــــــــة بـ
أعلن وزيــر اإلعــام اللبناني جورج 
قرداحي استقالته من منصبه أمس الجمعة، 
بعد أكثر من شهر على األزمــة التي تفّجرت 
ــر تـــصـــريـــحـــات  ــ ــ ــــاض إثـ ــ ــريـ ــ ــ بـــــني بـــــيـــــروت والـ
وانتقد  منصبه  توليه  قبل  جــاءت  لقرداحي 
»العبثية«  فيها الحرب في اليمن ووصفها بـ
تقوده  الـــذي  التحالف  قبل  مــن  ــعـــدوان«  و»الـ
الــريــاض بسحب سفيرها  لــتــرد  الــســعــوديــة، 
مـــن بـــيـــروت فـــي 29 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، 
الــواردات اللبنانية إلى أراضيها،  ووقــف كل 
وهو تحرك انضمت إليه اإلمارات والبحرين 
والــكــويــت الحـــقـــًا. وتـــأتـــي اســتــقــالــة قــرداحــي 
ــة خـــلـــيـــجـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس  ــ ــولـ ــ ــع جـ ــ ــة مــ ــنــ ــزامــ ــتــ مــ
ــدأت أمـــس  ــ ــرون بــ ــاكــ الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ
الــجــمــعــة مــــن اإلمـــــــــارات وقـــطـــر وُيـــتـــوقـــع أن 

زكريا الكمالي

»تــحــالــف إنــقــاذ  لـــم تــنــجــح الـــدعـــوة لـــ
وطـــنـــي« والـــتـــي أطــلــقــهــا مــســؤولــون 
بارزون في الحكومة اليمنية املعترف 
بــهــا دولــيــًا أخــيــرًا، فــي تــحــريــك املــيــاه الــراكــدة 
للمشهد السياسي املشّوه منذ 7 سنوات، بقدر 
مــا كشفت عــن تــصــّدع »الــشــرعــيــة«، ومحاولة 
بعض القادة املحسوبني عليها استثمار حالة 
حتى  أنفسهم  لتسويق  تعيشه،  الـــذي  الــتــيــه 

ولو كان ذلك عبر خطوات بعيدة عن الواقع.
ومنذ أواخــر األسبوع املاضي، أثــارت الدعوة 
املشتركة التي أطلقها رئيس مجلس الشورى، 
البرملان،  بــن دغــر، ونــائــب رئيس  أحمد عبيد 
إنقاذ  تحالف  لتشكيل  جــبــاري،  الــعــزيــز  عبد 
وطني يوقف الحرب ويؤسس لعملية سام، 
املــلــّبــد،  اليمني  املــشــهــد  فــي  الجلبة  حــالــة مــن 

وردود أفعال واسعة، ما زالت تتوالى.
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ وبـــاســـتـــثـــنـــاء جــــــدل فـ
االجــتــمــاعــي وتــصــريــحــات مـــنـــددة، لـــم تحقق 
التي رّوجــت حصولها على  الــدعــوة املفاجئة 
دعـــم مــصــري، أي نــتــائــج مــلــمــوســة. فــفــي حني 
ــادات مــــن الــــقــــوى واملـــكـــونـــات  ــقــ ــتــ انـــهـــالـــت االنــ
ــة والـــــــدوائـــــــر الـــرســـمـــيـــة املـــوالـــيـــة  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الحوثيني  جــمــاعــة  بـــدت  الــشــرعــيــة،  للحكومة 
شــامــتــة، ولــم تــبــادر اللــتــقــاط الــدعــوة للحوار، 
بل اعتبرت ما أعلنه بن دغر وجباري بمثابة 
دلـــيـــل عــلــى صـــــواب مــوقــفــهــا مـــن »انــتــهــازيــة 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة وانــحــراف 
ــداة انــتــقــادات مــن حـــزب املؤتمر  أهـــدافـــه«. وغــ
البرملان ووزارة  العام وهيئة رئاسة  الشعبي 
الدفاع، خرج حزب التجمع اليمني لإلصاح 
القياديني  ُيتهم بتبني  كــان  الــذي  اإلســامــي، 
مـــن الــبــاطــن، مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
بــمــوقــف مــشــابــه، إذ اعــتــبــر مـــا ورد فـــي بــيــان 
ــر وجــــبــــاري »دعــــــــوات ال تــنــســجــم مــع  ــ بــــن دغـ
تضحيات الشعب اليمني الكبيرة، وتتجاهل 

موقف االنقاب الرافض للسام«.
لإلصاح  اليمني  التجمع  حــزب  موقع  ونقل 
عن مصدر مسؤول في األمانة العامة للحزب 
قوله إن »التحديات التي تعاني منها الدولة 
ال ينبغي أن تكون مبررًا التخاذ خطوات غير 
مــدروســة، وقــد تتسبب بــإهــدار كــل مــا ناضل 
الشعب اليمني من أجله، وما ضحى األبطال 

عّرض كل ذلك للضياع«.
ُ
في سبيله، وت

الرفض الصريح ملا جــاء في  الرغم من  وعلى 
بيان بن دغــر وجــبــاري، إال أن حــزب اإلصــاح 
»حـــلـــول قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق وال تــزيــد  ــب بــــ ــ رّحــ
الوضع تعقيدًا«، وبشرط أن تصدر عن »كافة 
الــرافــضــة للحرب  الــقــوى والــكــيــانــات الوطنية 
الشعب  ضــد  الحوثيني  جماعة  تشنها  الــتــي 

ما  ملعالجة  العربي،  تلفزيون  مع  في حديث 
ط البيطار.

ّ
وصفه بتسل

وأعــلــن قــرداحــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس، 
استقالته من منصبه كوزير لإلعام، مشددًا 
عــلــى أنـــه لــم يقصد اإلســــاءة إلـــى السعودية 
ــتــــي أثــــــــارت األزمـــــــــة، بــل  فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الــ
ــــي الـــيـــمـــن.  ــــرب فـ ــــحـ ــوقــــف الـ ــه لــ ــ ــــوتـ ــانــــت دعـ كــ
ولــفــت قــرداحــي إلــى تــطــورات جــديــدة تتمثل 
خــصــوصــًا بــزيــارة مــاكــرون إلـــى الــســعــوديــة، 
نجيب  الحكومة  رئيس  مــن  »فهمت  مضيفًا 
الــذي قابلته )يــوم األربعاء املاضي(  ميقاتي 
بناء على طلبه أن الفرنسيني يرغبون في أن 
تكون هناك استقالة لي تسبق زيارة ماكرون 
وتساعد ربما على فتح حوار مع املسؤولني 
العاقات  لبنان ومستقبل  السعوديني حول 
اللبنانية السعودية«. وكانت وكالة »فرانس 
برس« قد نقلت عن مسؤول رفيع املستوى لم 
تكشف هويته، أن »ماكرون أخبر ميقاتي قبل 
زيارة الخليج: إذا كنت تريدني أن أتحدث عن 
لبنان عندما أكون هناك، فعليك أن تعطيني 
شيئًا«. وتــابــع املــصــدر »لــم يقل مـــاذا يتوقع 

لكن ميقاتي فهم األمر«.
ــرر االســتــقــالــة حــرصــًا  ــه قـ وأعـــلـــن قـــرداحـــي أنـ
على استغال هذه الفرصة الواعدة واملتاحة 
مع زيــارة ماكرون، متمنيًا »أفضل العاقات 

خــافــيــًا عــلــى أي مــتــابــع لــلــمــشــهــد. لــكــن مكمن 
الغرابة كان في أن من يدعو لتشكيل تحالف 
ــرز أقــطــاب الحكومة  إنــقــاذ، هــمــا اثــنــان مــن أبـ
د أحمد عبيد بن دغر 

ّ
الشرعية. ففي حني تقل

منصب رئــيــس الــحــكــومــة مــنــذ أولـــى ســنــوات 
الحرب وحتى أواخر عام 2018، قبل أن يعود 
ــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى مــطــلــع  ــى مــقــعــد رئـ ــ إلـ
لــلــجــدل،  الـــبـــرملـــانـــي املــثــيــر  عــــام 2020، شــغــل 
عــبــد الــعــزيــز جـــبـــاري، مــنــصــب نــائــب لرئيس 
الحكومة ثم أصح مستشارًا سياسيًا لرئيس 
الجمهورية قبل أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس 
البرملان في إبريل/ نيسان 2019، بعد تفعيل 

بــــني لـــبـــنـــان ومـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي، خــصــوصــًا 
رك له شخصيًا 

ُ
الخليج«. وأضاف أن الخيار ت

»وقررُت أن الوقت مناسب اآلن لتقديم شيء 
ُيخرج لبنان من هذه األزمة«، مشددًا على أنه 
لم يقصد من كامه عن حرب اليمن »اإلساءة 
إلى أحد، بل كانت دعوة لوقف الحرب، فهذه 
الحرب لن تستمر إلى األبد وسيجلس يومًا 

الجميع إلى طاولة واحدة«.
الجديد«،  »العربي  لـ أخــرى  وفــي تصريحات 
أتـــت تــجــاوبــًا مع  قــرداحــي أن استقالته  أكـــد 
ي ميقاتي، مضيفًا »قد ال تكون مضمونة 

ّ
تمن

ــطــرح 
ُ
الـــنـــتـــائـــج، لــكــن هـــنـــاك وعــــــودًا فـــي أن ت

مسألة لبنان والعاقات اللبنانية السعودية 
فــي زيــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي إلـــى الــريــاض، 
ــن نــتــائــج  ــ ــــي أن تـــســـفـــر عـ ــاؤل فـ ــ ــفـ ــ ــاك تـ ــ ــنـ ــ وهـ
املتبادلة  لبنان والعاقات  إيجابية ملصلحة 

وهذه فرصة يجب أال نفوتها«.
تــكــون هــنــاك أي تسوية  قـــرداحـــي أن  ونــفــى 
خذت 

ُ
مرتبطة باستقالته، مشددًا على أنها ات

بقرار فردي. وجاء ذلك في معرض ما ُيحكى 
قــوى سياسية، وال سيما  تفاهمات بني  عن 
املرتبطة بملف التحقيقات بانفجار بيروت، 
واملحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي 
يتمسك »حـــزب الــلــه« و»حــركــة أمـــل« و»تــيــار 
ــاد الــبــيــطــار  ــعـ ــــردة« بــمــوقــفــهــم لــنــاحــيــة إبـ ــ املـ
الـــوزراء إلى  عن امللف كشرط لعودة مجلس 
االنعقاد. وأشار قرداحي إلى أن املشكلة حول 
 بــعــد »وال أعـــرف إذا كانت 

ّ
الــبــيــطــار لــم تــحــل

تــزال  مــا  الحكومة  أن  واعتقد  قريبًا،   
ّ

ستحل
عقد جلسات  دون  تحول  التي  املشكلة  أمــام 

ملجلس الوزراء«.
وبعيد استقالة قرداحي، شدد رئيس الوزراء 
»استقالة  أن  على  ميقاتي  نجيب  اللبناني 
ــة بــعــد األزمـــــة الــتــي  ــروريـ ــرداحـــي كــانــت ضـ قـ
نشأت مع السعودية وعــدد من دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ومـــن شــأنــهــا أن تفتح 
بــابــًا ملعالجة إشــكــالــيــة الــعــاقــة مــع األشــقــاء 
فـــي املــمــلــكــة ودول الــخــلــيــج، بــعــد تــراكــمــات 
وتــبــايــنــات حصلت فــي الــســنــوات املــاضــيــة«. 
الجمهورية ميشال عــون، فأعرب  أمــا رئيس 
عقب تسلمه رســالــة االســتــقــالــة مــن قــرداحــي 
وتوقيعها، عن أمله في أن »تضع االستقالة 
حدًا للخلل الذي اعترى العاقات اللبنانية – 
إقامة  على  لبنان  الخليجية«، مؤكدًا حرص 

أفضل العاقات مع الدول العربية.
مــن جــهــتــه، أعــــرب مـــاكـــرون فــي تصريحات 
مـــن دبـــي أمـــس عـــن أمــلــه فـــي أن يــتــمــكــن من 
الساعات  لبنان خــال  بــشــأن  تــقــدم  تحقيق 
ــا فـــي وســعــنــا  املــقــبــلــة، مــضــيــفــًا »ســنــفــعــل مـ
إلعادة إشراك منطقة الخليج من أجل صالح 
لــبــنــان«. وبـــدأ مــاكــرون أمــس الجمعة جولة 
خليجية من دبي، قبل أن يتوجه إلى الدوحة 
مساء، ومن ثم اليوم السبت إلى مدينة جدة 
السعودية، حيث سيلتقي ولي العهد محمد 
بن سلمان، مع توقعات بــأن تحضر األزمــة 
اللبنانية كبند أساسي في اللقاء. وبحسب 
قصر اإلليزيه، سيعقد ماكرون »لقاء معمقًا« 
مع بن سلمان. فيما نقلت وسائل إعام عن 
ــارز فــي الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، في  مــســؤول بــ
وقـــت ســابــق مــن هـــذا األســـبـــوع، أن مــاكــرون 
ســيــنــاقــش تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الــســعــوديــة 
ودول الخليج األخرى »ملنع لبنان من الغرق 

أكثر من ذلك«.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــفــرصــة الــتــي تــوفــرهــا 
ــلـــدفـــع نـــحـــو تــهــدئــة  االســـتـــقـــالـــة كــمــنــطــلــق لـ
تــبــقــى  الـــشـــكـــوك  الـــقـــائـــمـــة، إال أن  الــــتــــوتــــرات 
كــبــيــرة بــنــجــاح مـــاكـــرون فــي إقــنــاع الــريــاض 
بالعودة إلى العاقات الطبيعية مع بيروت، 
وهــو مــا أملــح إلــيــه نــائــب األمـــني الــعــام لحزب 
الــلــه نــعــيــم قـــاســـم، الــــذي قـــال فـــي حــديــث مع 
كان  إنــه  الخميس،  مساء  العربي  التلفزيون 
هناك »مطلب مباشر باستقالة وزير اإلعام 
جورج قرداحي من دون أي تعهدات أو وعود 
»الرغبة  في املقابل«. واتهم قاسم السعودية بـ
فــي الــتــحــّكــم بــاملــســار الــســيــاســي فــي لــبــنــان«، 
 إنها بادرت بافتعال املشكلة مع باده، 

ً
قائا

املــوقــف الحكومي فــي لبنان  الــرغــم مــن  على 
املتعاون مع الدول الخليجية.

مــجــلــس الــــنــــواب املــــوالــــي لـــلـــشـــرعـــيـــة. ووفـــقـــًا 
السام  عملية  على  مطلعة  سياسية  ملصادر 
أطلقها بن  التي  التصريحات  فــإن  اليمن،  في 
دغـــر وجـــبـــاري ال تــحــظــى بـــأي دعـــم دولــــي أو 
أممي، كون الرجلني ال يحظيان بثقة الاعبني 

في امللف اليمني؛ إقليميًا أو دوليًا.
إنــه »من  الجديد«  »العربي  لـ املــصــادر  وقــالــت 
الـــواضـــح أن الــخــطــوة كــانــت غــيــر مــحــســوبــة، 
بــل هــي مــحــاولــة الســتــثــمــار احــتــقــان الــشــارع 
عقب االنــهــيــار املــريــع للعملة، فــا وجـــود ألي 
قواعد  وذات  فاعلة  وطنية  قــوى  مــع  تنسيق 
املبادرة  هــذه  تبني  بمقدورها  كبيرة  شعبية 
ــــود أي  عــلــى وجـ مـــؤشـــرات  عــلــى األرض، وال 
ــارت املــصــادر  دعــم أمــمــي أو دولـــي لــهــا«. وأشــ
ــادرة »تــــحــــاول اســتــثــمــار األنـــبـــاء  ــبــ ــى أن املــ إلــ
التي تتحدث عن تقسيم اليمن، وذلك بتأليب 
الشارع على الرئيس عبد ربه منصور هادي 
والشرعية، بالقول إن الشرعية تتمثل باليمن 
الـــواحـــد ولــيــس بــشــخــص الـــرئـــيـــس«. ولــطــاملــا 
الحريص  بــن دغـــر بمظهر  أحــمــد عبيد  ظــهــر 
على وحدة اليمن، من خال بيانات سابقة له، 
كان يعمل على كتابتها بنفسه، ودائمًا ما كان 
يبدو فيها أكثر جرأة بمواقفه ضد السعودية 
التنفيذي  املدير  اعتبر  واإلمـــارات. من جهته، 
ملركز صنعاء للدراسات، ماجد املذحجي، في 
أن بيان جــبــاري وبن  تغريدة على »تــويــتــر«، 
دغر »كانت له ارتــدادات عــدة، إذ نشط الجدل 
املوسمي بني دعاة السام وخصومهم، وأثار 
وأخــاف هادي  السعودية وغضبها،  مخاوف 
ــال املـــذحـــجـــي إن من  ــ وأصــــابــــه بـــالـــتـــوتـــر«. وقـ
أنــه »دفــع أيضًا بانقسامات  البيان  ارتـــدادات 
في  مصر  وحــشــر  ضعيفة،  لشرعية  إضــافــيــة 

املنتصف بدون سبب«.
وبعيدًا عن الجانب السياسي، تلقى املرابطون 
ــبــــهــــات الــــقــــتــــال الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي  فـــــي جــ
أطلقها بن دغــر وجــبــاري، حــول فشل الخيار 
الــعــســكــري بــنــوع مــن الــصــدمــة، خــصــوصــًا أن 
هــذه التصريحات جــاءت في وقــت بــدأت فيه 
الــقــوات الحكومية بــاســتــعــادة زمـــام املــبــادرة 
فــي مــأرب وشــرقــي شبوة والــســاحــل الغربي. 
»الــعــربــي  ــأرب لـــ ــال مــصــدر عــســكــري فـــي مــ وقــ
الـــجـــديـــد«، إن املـــواقـــف الـــتـــي أطــلــقــهــا رئــيــس 
مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ونائب 
رئــيــس الــبــرملــان عبد العزيز جــبــاري »جــاءت 
الشرعية،  الحكومة  مــكــّون  داخــل  مــن  كطعنة 
وفي توقيت غير مائم إطاقًا، بل في لحظات 
املعنويات«.  مــن  ملــزيــد  فيها  الجيش  يحتاج 
كـــمـــا تـــزامـــنـــت الــــدعــــوة الـــرافـــضـــة الســـتـــمـــرار 
الخيار العسكري، مع تطورات نوعية أخرى، 
تــقــوده السعودية  الـــذي  الــتــحــالــف  عـــاد فيها 

لتقديم إسناد نوعي للمعركة.

زار ماكرون إكسبو دبي )طوماس سامسون/فرانس برس(

نفى قرداحي وجود تسوية حكومية مرتبطة باستقالته )أنور عمرو/فرانس برس(

بعد أكثر من شهر 
على األزمة بين 

السعودية ولبنان، 
قّدم وزير اإلعالم 

اللبناني جورج 
قرداحي استقالته 

أمس الجمعة، 
وذلك بالتزامن 

مع زيارة للرئيس 
الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى جدة 

اليوم السبت، لتكون 
االستقالة بمثابة 

ورقة تفاوضية بيده 
لتهدئة التوتر القائم

تشير الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الشورى اليمني ونائب رئيس 
البرلمان، لتشكيل »تحالف إنقاذ وطني«، وما أثارته من انتقادات إلى 

حالة التخبط التي تعيشها الشرعية وأركانها
قضيةالحدث

ورقة تفاوضية بيد 
ماكرون في السعودية

تخبط سياسي داخل الشرعية 
وصحوة في الوقت الضائع

تقرير 

ضبط الحدود
أكد رئيس الوزراء اللبناني 

نجيب ميقاتي، أمس 
الجمعة، أن »الحكومة 
عازمة على التشدد في 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بضبط الحدود البحرية 
والبرية ومنع كل أنواع 

تهريب الممنوعات الذي 
يضرّ بأمن الدول العربية 

الشقيقة وخصوصيتها، 
وال سيما منها دول الخليج 

والسعودية 
بشكل خاص«.

أمل ماكرون في 
أن يتمكن من تحقيق 

تقدم بشأن لبنان

يخطط بن دغر وجباري 
للعودة إلى اليمن لبحث 

مشروعهما

جورج قرداحي: 
فهمت أن الفرنسيين 

يرغبون باستقالتي

ماكرون: الحوار مع 
السعودية ضروري 

الستقرار المنطقة

لم تحقق الدعوة أي 
نتائج ملموسة فيما بدا 

الحوثيون شامتين

ملفات عديدة حملها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون في جولته 
الخليجية التي بدأها 

أمس، لتعزيز التعاون 
السياسي واالقتصادي

Saturday 4 December 2021 Saturday 4 December 2021
السبت 4 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  29  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2651  السنة الثامنة السبت 4 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  29  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2651  السنة الثامنة



بريجيت كورمي سفيرة فرنسية ألجل سوريةطلب المؤبد لرسالن: خطوة لمحاكمة مجرمي الحرب

67
سياسة

  شرق
      غرب

زعيم »طالبان« يقر 
مرسومًا »لتطبيق« 

حقوق المرأة

أصــــــــــــــــــدرت حــــــــركــــــــة »طـــــــالـــــــبـــــــان« 
الجمعة، مرسومًا  األفغانية، أمس 
ــلـــى« هــبــة الــلــه  بــاســم »الـــقـــائـــد األعـ
الــــوزارات  مــن  زادة، يطلب  أخــونــد 
ــادة« بــشــأن  ــاذ إجـــــــــراءات جـــــ ــخــ »اتــ
أن  ــــن دون  مـ ــن  ــكـ لـ املــــــــــرأة،  ــقــــوق  حــ
يذكر عــودة الفتيات إلــى املــدارس. 
ويركز املرسوم على حقوق الزواج 
ــه »ال  ــ ــ واألرامـــــــــــــل ويــــنــــص عــــلــــى أنـ
ــرأة على  ــ يــجــوز ألحـــد أن يــجــبــر املـ
الـــزواج بــاإلكــراه أو الضغط«، كما 
واإلعــام  الثقافة  وزارة  مــن  يطلب 
نشر مـــواد عــن حــقــوق املـــرأة »ملنع 
كــــــرت قضية 

ُ
الــقــمــع املــســتــمــر«. وذ

املــرأة بشكل متكرر  احترام حقوق 
مـــــن جــــانــــب املــــانــــحــــن الـــعـــاملـــيـــن 
ــتــــعــــادة  الـــرئـــيـــســـيـــن كــــشــــرط الســ

املساعدات.
)فرانس برس(

 
باكستان: إدانة ناشط 
و3 ضباط متقاعدين 

بتهم تجسس
قال مسؤوالن أمنيان باكستانيان، 
أمس الجمعة، إن محاكم عسكرية 
دانت ناشطًا حقوقيًا بارزًا وثاثة 
ــبـــاط الـــجـــيـــش املــتــقــاعــديــن  مــــن ضـ
على  والتحريض  التجسس  بتهم 
أحكامًا  بحقهم  وأصـــدرت  الفتنة، 
بــالــســجــن تـــــراوح مـــا بـــن 12 و14 
سنة. وكان الناشط إدريس خاتاك 
قــد اختفى فــي شــمــال غــرب الباد 
في 2019، وتبن الحقًا أنه محتجز 

لدى أجهزة األمن الباكستانية.
)أسوشييتد برس(

مالي: مقتل موظف 
أممي بهجوم

لحفظ  املتحدة  األمــم  بعثة  أعلنت 
الــســام فــي مــالــي، فــي بــيــان، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، أن مــســلــحــن هــاجــمــوا 
عن  أسفر  مــا  للبعثة،  تابعة  قافلة 
آخر.  وإصابة  مدني  مقتل موظف 
وأوضــــحــــت أن الــقــافــلــة كـــانـــت في 
طريقها من مدينة كيدال الشمالية 
إلـــى جــــاو، وتــعــرضــت إلطــــاق نــار 

في شمال شرق بلدة بوريم.
)رويترز( 

بريطانيا تطالب ألمانيا 
بتسليمها جاسوسًا روسيًا

أعــلــنــت الــســلــطــات األملـــانـــيـــة، أمــس 
ــا تـــلـــقـــت طـــلـــبـــًا مــن  ــهــ الـــجـــمـــعـــة، أنــ
بــريــطــانــيــا بــتــســلــيــمــهــا جــاســوســًا 
روســيــًا مشتبهًا بــه كــان يعمل في 
الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي بــرلــن. 
األملاني  الفيدرالي  االدعـــاء  ويتهم 
ديـــفـــيـــد س. بــالــتــجــســس لــصــالــح 
املخابرات الروسية على األقل منذ 
الــثــانــي 2020.  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
وقـــبـــل إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه، عمل 
املــشــتــبــه بــه كــمــوظــف فــي الــســفــارة 
البريطانية فــي بــرلــن، ويــزعــم أنه 
نــقــل وثـــائـــق حــصــل عــلــيــهــا خــال 

عمله إلى روسيا.
)أسوشييتد برس(

ترشيح كارل نيهامر 
كمستشار جديد بالنمسا

عــــّن حــــزب »الـــشـــعـــب« الـــحـــاكـــم في 
ــر  ــ ــة، وزيــ ــعــ ــمــ ــجــ ــا، أمـــــــس الــ ــســ ــمــ ــنــ الــ
)الــصــورة(،  نيهامر  كــارل  الداخلية 
الباد  ولقيادة  للمحافظن  زعيمًا 
بعد استقالة املستشار سيباستيان 
كـــورتـــس مـــن زعـــامـــة الـــحـــزب، أمــس 
أن  »أريـــــــــد  نـــيـــهـــامـــر:  وقــــــــال  األول. 
تم تعييني باإلجماع من  أنــه  أعلن 
للحزب،  زعيمًا  الشعب  قــيــادة  قبل 
ــه مــرشــحــًا ملنصب  وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
ــنـــدر  ــــة«. وقـــــــــال ألـــكـــسـ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ املـ
ــرغ، الــــــــذي تــــولــــى مــنــصــب  ــبــ ــنــ ــالــ شــ
املــســتــشــاريــة فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املـــاضـــي، إنـــه عــلــى اســتــعــداد 
ــه »ينبغي  ــى أنـ لــاســتــقــالــة نــظــرًا إلـ
أال يــتــولــى شــخــص واحـــد منصبي 

املستشار وزعيم الحزب«.
)فرانس برس(

عدنان أحمد

تـــعـــود قــضــيــة مــاحــقــة مــجــرمــي الـــحـــرب في 
سورية إلى الواجهة مع الكشف، أمس األول، 
األملــانــي بالسجن  الــعــام  عــن مطالبة االدعــــاء 
املؤبد بحق أنور رسان، الضابط السابق في 
جهاز املخابرات التابع للنظام السوري املتهم 

بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
ــاء  وأفـــــادت وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« بـــأن االدعــ
األملــانــي أكــد أن رســـان، الـــذي يحاكم منذ 23 
كوبلنس  محكمة  أمـــام   ،2020 إبــريــل/نــيــســان 
بــتــهــمــة تــعــذيــب معتقلن فـــي مــركــز احــتــجــاز 
سّري تابع للنظام في دمشق، مذنب بارتكاب 
جـــــرائـــــم ضـــــــّد اإلنــــســــانــــيــــة. وُيــــتــــهــــم رســـــان 
باملسؤولية عن مقتل 58 شخصًا، واملشاركة 
أربعة آالف آخرين،  في تعذيب ما ال يقل عن 

أثناء عمله في فرع الخطيب بدمشق.
 الجلسات، 

ّ
ولزم أنور رسان الصمت خال كل

ــرأ فــي بــدايــة املــحــاكــمــة بيانًا   مــحــامــيــه قـ
ّ
لــكــن

يــكــون موّكله  أن  عــنــه، نفى فيه  مــطــّواًل نيابة 
قــد مــــارس الــتــعــذيــب فــي فـــرع الــخــطــيــب الــذي 
إلى  يشار  التحقيقات.  قسم  فيه  يــتــرأس  كــان 
أن رســــان لــم يــحــاول إخــفــاء مــاضــيــه عندما 
ــــه طــلــب بنفسه من 

ّ
لــجــأ إلـــى أملــانــيــا، ال بــل إن

الشرطة في برلن، في فبراير/شباط املاضي، 
ــه كـــان ضــابــطــًا في 

ّ
أن تــحــمــيــه، وأخــبــرهــا بــأن

املخابرات السورية.
بــن  مــــتــــعــــددة  آراء  الـــقـــضـــيـــة  هـــــــذه  ــر  ــيــ ــثــ وتــ
الــســوريــن، بــن مــن يعتبرها بــدايــة تاريخية 
على طــريــق الــعــدالــة والــقــصــاص مــن مجرمي 
الحرب، الذين ارتكبوا فظائع خال السنوات 
العشر الدامية في سورية، وآخرون يرون أنها 
هذه  ألن  انتقائية،  أو  منقوصة  عــدالــة  تمثل 

عماد كركص

ــّن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون  عـ
مــســتــشــارة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي وزارة 
الخارجية الفرنسية بريجيت كورمي سفيرة 
مــن أجــل ســوريــة، خلفًا لــفــرانــســوا سينيمو، 
ــبــــاده فــــي بــلــجــيــكــا،  الــــــذي أصـــبـــح ســـفـــيـــرًا لــ
وكان يشغل أيضًا منصب املمثل الشخصي 

ملاكرون.
وبمجرد خروج خبر تعين ماكرون للسفيرة 
الجديدة من أجل سورية، ثار لغط حول لجوء 
العاصمة  فــي  لــهــا  إلـــى تعين سفير  فــرنــســا 
ــة دمـــشـــق، وهـــــذا مـــا تــنــفــيــه صيغة  الـــســـوريـ
املرسوم الجديد الذي أصدره ماكرون، والذي 
يــوضــح أن تعين الــســفــيــرة »ألجـــل ســوريــة« 
وليس »في سورية«، ويعتمد نفس الصيغة 
عام  تعين سينيمو  قــرار  فــي  اعتمدت  التي 
كـــورمـــي صفة  مــنــح  ــدم  عــ بــاســتــثــنــاء   ،2018

املمثلة الشخصية للرئيس الفرنسي.
وتــزامــن هــذا اللغط مــع مــخــاوف فــي أوســاط 
انتقال  حــول  للثورة  واملناصرين  املــعــارضــة 
ركب التطبيع مع النظام السوري إلى الدول 
الغربية، بعد أن بــدأت بعض الــدول العربية 
تطبيع عاقاتها مع النظام، ال سيما اإلمارات 

واألردن والبحرين، وغيرها.
ــع الــــــدور  ــ ــراجـ ــ ــن تـ ــ ــون مـ ــّوفــ ــخــ ــتــ ــلـــق املــ ويـــنـــطـ
ــة، وذلـــــك بــعــد وصـــول  الــفــرنــســي فـــي ســــوريــ
ــــان قد  مـــاكـــرون لــلــســلــطــة فـــي عــــام 2017. وكـ
السورية  للمعارضة  الفرنسي  الدعم  تراجع 
الــهــجــوم عــلــى صحيفة  عــلــى خلفية أحــــداث 
»شارلي إيبدو« في عام 2015، الذي ترك أثرًا 
الفرنسية مع سورية  الحكومة  على تعاطي 
على أساس انتشار مجموعات إرهابية على 
أراضـــيـــهـــا. وهــــي ركــــزت بــعــد ذلــــك عــلــى دعــم 
مكافحة اإلرهــاب وقتال تنظيم »داعــش« في 
ســـوريـــة، ضــمــن نــشــاطــات الــتــحــالــف الــدولــي 

الذي تقوده الواليات املتحدة األميركية.
ورغم ذلك، حملت األشهر األولى من وصول 

املحاكمات تستهدف منشقن عن نظام بشار 
األسد منذ سنوات، وليس ضد رموزه وكبار 
زالــوا على رأس عملهم حتى  الذين ما  قادته 
الــيــوم. وكــان ممن طالب بالعدالة مــن رســان 
البني،  أنور  السوري  محامي حقوق اإلنسان 
الــذي قــال في 2014، إنــه تعرف على رجــل في 
مركز اللجوء الخاص به في برلن، مؤكدا أنه 
الشخص الذي اعتقله قبل سنوات عديدة في 

دمشق.
وفي حديث مع »العربي الجديد«، توقع البني 
ــدور حـــكـــم بـــاملـــؤبـــد عـــلـــى رســـــــان. وحــــول  ــ صــ
االنــتــقــادات الــتــي يــوجــهــهــا بــعــض الــســوريــن 
ملحاكمة رسان، ومجمل املحاكمات لسورين 
ــــارج مــتــهــمــن بــــارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات  ــــخـ ــي الـ فــ
وجــرائــم بـــأن هـــذه املــحــاكــمــات ال تمثل عــدالــة 
ــن تـــطـــاول  ــ حــقــيــقــيــة، بــــل عــــدالــــة انــتــقــائــيــة ولـ
الحقيقين  ــرام  اإلجــ رمـــوز  الــحــالــي  بمسارها 
في سورية، قال البني: »بدأنا بماحقة رموز 
العام 2017، وقدمنا  اإلجــرام في سورية منذ 
مــلــفــات حـــولـــهـــم، وصــــــدرت بــحــقــهــم مـــذكـــرات 
القبض عليهم حتى اآلن  لم يتم  اعتقال، لكن 
املــغــزى  أن  الــبــنــي  واعــتــبــر  محاكمتهم«.  لتتم 
األهــــم مــن مــحــاكــمــة رســــان وغــيــره أن الــقــرار 
واالتـــهـــام لــيــس لــهــم شــخــصــيــًا، بـــل هـــو »لــكــل 
النظام، ألن الجرائم ضد اإلنسانية ال يرتكبها 
شخص، بل يرتكبها نظام كامل بكل أركانه، 

وهذا هو املغزى الحقيقي لهذه املحاكمات«.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مـــديـــر الــشــبــكــة الـــســـوريـــة 
لحقوق اإلنسان فضل عبد الغني، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن هذه املحاكمة خطوة 
مــحــدودة جــدًا فــي مــســار الــعــدالــة، ألن رســان 
فــي أســفــل هـــرم الــنــظــام الـــســـوري، ومــســؤولــي 
الــنــظــام لــن يــســافــروا إلــى دول قــد يتعرضون 
ــرى، رأى  ــ فــيــهــا لــلــمــحــاكــمــة. لــكــن مـــن جــهــة أخـ
عبد الغني أن هذه القضية مركبة، ألن رسان 
»لديه ضحايا، وكان يتولى منصبًا مهمًا في 
استخبارات النظام، وهو رئيس فرع التحقيق 
في الفرع 215. كما أن أنور رسان هو جزء من 
إدانــة  هــي  وإدانــتــه  للنظام،  األمنية  املنظومة 
لــكــل الــنــظــام، ألنـــه كـــان يمتثل ألوامــــر النظام 
ــلــــى. واملــحــاكــمــة  ــادرة مـــن املـــســـتـــوى األعــ الــــصــ

كشفت كيف يتعامل النظام مع املعتقلن«.
أملانية  املاضي، أصــدرت محكمة  وفــي فبراير 
حكمًا بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على 
صــف الــضــابــط املنشق عــن مــخــابــرات النظام 
إياد الغريب، بعد إدانته بالتورط في اعتقال 
30 مــتــظــاهــرًا واقــتــيــادهــم إلـــى مــركــز اعــتــقــال 

ماكرون بداية لصياغة مبادرة فرنسية لحل 
األزمـــة الــســوريــة، كــان مــن املفترض أن تأخذ 
لم  املــبــادرة  تلك  لكن  األمـــن.  طريقها ملجلس 
ــمــــرار. ثـــم صــدم  ــتــ يــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح واالســ
مـــاكـــرون ذاتــــه املــجــتــمــع الـــدولـــي والــســوريــن 
ــد حــكــم رئـــيـــس الــنــظــام  املــتــبــنــن لـــلـــثـــورة ضـ
السوري بشار األسد، بتكرار موقفه من األسد 
بعد وصوله لسدة الحكم، بأن األسد هو عدو 
الشعب السوري وليس عدوًا لفرنسا، ما عد 
للتغيير  املــســانــد  النهج  عــن  فرنسيًا  تخليًا 
الديمقراطي في سورية، بمساندة املنتفضن 

على حكم األسد.
وقــال سفير االئــتــاف الــســوري لقوى الثورة 
الدين  نــور  باريس،  في  السورية  واملعارضة 
الـــلـــبـــاد، إن تــعــيــن كـــورمـــي مــمــثــلــة لــلــرئــيــس 
ــة، يـــأتـــي بــشــكــل  ــ ــــوريـ ــن أجـــــل سـ الـــفـــرنـــســـي مــ
إجرائي بعد تعين املبعوث السابق فرانسوا 
ونفى  بلجيكا.  فــي  لفرنسا  سفيرًا  سينيمو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــلــبــاد، فــي حــديــث لـــ
لفرنسا في  كــورمــي سفيرة  تــم تعين  يكون 
ذلك  أن  إلــى هناك، معتبرًا  دمشق وإرسالها 
مستبعد على السياسة الخارجية الفرنسية 
الــتــي ال تــــزال تــتــخــذ مــوقــفــًا إيــجــابــيــًا حــيــال 

الشعب السوري ضد النظام القمعي.
وحول ما إذا كانت باريس قد تذهب مجددًا 
ــة بـــعـــد تــعــيــن  ــل فــــي ســــوريــ ــاعـ لــلــعــب دور فـ
كـــورمـــي، أشــــار الــلــبــاد إلـــى أن فــرنــســا مقبلة 

في  أسهموا منذ 2016  السورين  الحقوقين 
تــكــويــن أكــثــر مــن ســبــع قــضــايــا ضــد أكــثــر من 
النظام، وفي مقدمهم رئيسه  60 مسؤواًل في 
بشار األســد وشقيقه ماهر. وأوضــح أن هذه 
القضائية في عدد  للسلطات  القضايا قدمت 
مــن الـــدول األوروبـــيـــة، منها أربـــع قضايا في 
أملــانــيــا وواحــــدة فــي كــل مــن فــرنــســا والنمسا 

والسويد والنرويج.
وتـــجـــري املــحــاكــمــات ضـــد مــســؤولــي الــنــظــام 
»الوالية  بمبدأ  يعرف  ما  بموجب  أملانيا  في 
ــذي يــتــيــح لــكــل دولـــة  الــقــضــائــيــة الــعــاملــيــة«، الــ
مــحــاكــمــة مــرتــكــبــي جـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة، 
ارتكاب  مكان  أو  النظر عن جنسيتهم  بغض 

جرائمهم.
وأصـــبـــحـــت »الـــــواليـــــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة« 
تحقيق  إلــى  الرامية  للجهود  املختار  الساح 
في ســوريــة، ألن  املرتكبة  الجرائم  في  العدالة 
للمحكمة  مماثلة  مخصصة،  محكمة  إنــشــاء 

ــل ســـوريـــة ولـــيـــس ســفــيــر فــرنــســا في  مـــن أجــ
ســوريــة. وقــد تعاقب عليه حتى اليوم ثاثة 
سفراء، وبريجيت كورمي هي الرابعة، وهي 
خــبــيــرة بـــشـــؤون املــنــطــقــة وتــتــكــلــم الــعــربــيــة 
الــســوري،  املــلــف  مــن  قربها  ونتيجة  بطاقة. 
 أكثر من سابقها 

ً
ينتظر أن تؤدي دورًا فاعا

املنصب  بها  التي شغل  املرحلة  كانت  الــذي 
غير مهيئة لكي تلعب فرنسا دورًا وازنًا«.

»الــعــربــي  وأضـــــاف الـــكـــواكـــبـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
الـــجـــديـــد«: »أمــــا الـــــدور الــــذي يــمــكــن لفرنسا 
لعبه، فهو في إطار ثقلها الفاعل في االتحاد 
األوروبـــي، ودفــع الــدول األوروبــيــة كما تفعل 
إعــادة  املساهمة في عملية  اآلن، بربط  حتى 
اإلعــمــار بــضــرورة االنــتــقــال الــســيــاســي، وهو 
ما يرفضه الروس حتى اآلن«. وتابع: »قريبًا 
ستكون فرنسا على رأس االتحاد ملــدة ستة 
دبلوماسيتها  تنشط  أن  لها  ويمكن  أشــهــر، 
وتستغل الخطوط التي لم تقطع مع روسيا 
وإيــران إليجاد حل عــادل للمسألة السورية. 
الخطوات  أن تتجمد  املــعــتــاد  مــن  بــأنــه  علمًا 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــدول الــتــي هــي عــلــى أبـــواب 
ــتــــي ســـتـــجـــرى فــي  انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، والــ

فرنسا خال إبريل/ نيسان املقبل«.
وحــــول مـــا إذا مـــن املــمــكــن أن تــكــون فــرنــســا، 
أنــهــا دولـــة ذات عمق  إليها على  الــتــي ينظر 
ســيــاســي أوروبـــــــي ودولــــــي لــكــنــهــا مــنــزوعــة 
طروحات  صياغة  في  اليوم  فاعلة  املخالب، 
جــديــدة لــحــل األزمــــة الــســوريــة، ومـــا إذا كــان 
املــوقــف الــفــرنــســي ســيــكــون أكــثــر بــراغــمــاتــيــة 
للقبول بحلول وسطية في سورية، من بينها 
بقاء األســـد، أوضــح الكواكبي أن كــل أوروبــا 
منزوعة املخالب في املطلق وذلك منذ عقود.

ولفت إلى أنه باملقابل، فإن ماكرون، وبسبب 
اإلخفاقات الدبلوماسية املتعاقبة، إن كان في 
لبنان أو ليبيا، فهو بحاجة إلى تحقيق تقدم 
سياسي خارجي لتعزيز موقعه االنتخابي، 
ولــكــن هـــذا الــتــقــدم ربــمــا لــن يــكــون فــي امللف 
ــيـــد، والـــــــــذي تــمــســك  ــقـ ــتـــعـ الـــــســـــوري كـــثـــيـــر الـ
ــران، وهــمــا دولـــتـــان ال  ــ بــخــيــوطــه روســيــا وإيــ
تــعــطــيــان لــلــدبــلــومــاســيــة الــبــنــاءة مــكــانــًا في 
إطــــــار طــمــوحــاتــهــمــا لــلــهــيــمــنــة والـــتـــرهـــيـــب. 
السياسات  مــن طبع  الــبــراغــمــاتــيــة، فهي  أمــا 
باستمرار  القبول  تعني  ال  ولكنها  الغربية، 
النظام. وبرأيه ربما يكون الذهاب التدريجي 
عــبــر حــكــومــة انــتــقــالــيــة، تستند إلـــى مجلس 
عسكري يمسك باألوضاع األمنية في الباد، 

إطارًا مناسبًا لفرنسا.

تعرضوا فيه للتعذيب. واعتبر الحكم، وقتها، 
األول من نوعه ضد مسؤول عن جرائم تعذيب 
ــوات الــنــظــام.  ــن قـــ تـــورطـــت فــيــهــا شــخــصــيــة مـ
وأثــار هذا الحكم وقتها أيضًا تحفظات لدى 
وقت  فــي  انشق  الغريب  أن  باعتبار  البعض، 
ــنـــظـــام، وهــــو مـــن تـــطـــوع بنفسه  مــبــكــر عـــن الـ
لتقديم معلومات عن انتهاكات أجهزة النظام 

بحق املدنين.
وكـــــــان املـــحـــامـــي الـــــســـــوري مــيــشــيــل شــمــاس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  قـــال، فــي وقــت ســابــق لـــ

ــيــــة ســـتـــكـــون فــيــهــا  عـــلـــى انــــتــــخــــابــــات رئــــاســ
حسابات معقدة، وعلى ذلك ستكون الجهود 
مشلولة  الخارجية  الفرنسية  الدبلوماسية 
طــيــلــة تــلــك الــفــتــرة، وبــالــتــالــي هـــذا يــؤكــد أن 
ــرائـــي أكــثــر مــنــه ذا بعد  الــتــعــيــن األخـــيـــر إجـ

سياسي.
وبــــــرأي الـــلـــبـــاد فــــإن هــــذا طــبــعــًا ال يــمــنــع أن 
بــريــجــيــت كــورمــي صــاحــبــة مــوقــف جــيــد من 
قــضــيــة الــشــعــب الـــســـوري، وتــاريــخــهــا يبشر 
 ومـــؤثـــرًا لجهة 

ً
فـــاعـــا بــأنــهــا ســتــلــعــب دورًا 

سحب حكومة بادها ألن تتخذ مواقف أكثر 
الشعب  النظام ولصالح حـــراك  صــابــة ضــد 
األصـــل،  لبنانية  كــورمــي  أن  علمًا  الـــســـوري، 
ومــطــلــعــة بــشــكــل جــيــد عــلــى املـــلـــف الـــســـوري 

وكافة املعطيات داخله.
املركز  مدير  الكواكبي،  رأى ســام  مــن جهته 
ــة الــســيــاســات في  ــ الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
باريس، أن »هذا املنصب لم يكن شاغرًا طوال 
فرنسا  أي سفير  املــاضــيــة،  العشر  الــســنــوات 

الجنائية الدولية لرواندا واملحكمة الجنائية 
قرارًا  يتطلب  السابقة،  ليوغوسافيا  الدولية 
من مجلس األمــن. وألن سورية لم توقع على 
هــذا  فـــإن  الــدولــيــة،  الجنائية  املحكمة  مــيــثــاق 
يعني أن اإلحــالــة إلــى محكمة الهــاي تتطلب 
موافقة مجلس األمن، وهو ما يتعذر الوصول 
إليه بسبب املمانعة املتوقعة من جانب حليف 

النظام، روسيا، العضو الدائم في املجلس.
وفــي بيان له أمــس الجمعة، رحــب االئتاف 
امللتزم  األميركي  باملوقف  السوري  الوطني 
ــرب فــــي ســـوريـــة.  ــحــ بــمــحــاســبــة مـــجـــرمـــي الــ
وعـــبـــر عـــن دعـــمـــه لـــلـــمـــبـــادرة الـــتـــي قــّدمــتــهــا 
ليندا  املتحدة  األمم  لدى  األميركية  املندوبة 
توماس غرينفيلد في مجلس األمــن، والتي 
آلية قضائية خاصة  إلــى إنــشــاء  دعــت فيها 
ملــحــاكــمــة املـــســـؤولـــن عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
اإلنــســان والــجــرائــم ضــد اإلنسانية وجــرائــم 

الحرب في سورية.

إعادة القذافي 
للسباق الرئاسي

أهــمــهــا الــحــكــم الـــصـــادر عـــن مــحــكــمــة الـــزاويـــة 
بشأن استبعاد حفتر من القائمة االنتخابية.

في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة 
عـــلـــى االتـــــصـــــاالت الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا مـــصـــر مــع 
األطــــــراف الــلــيــبــيــة املــخــتــلــفــة، عـــن أن الــقــذافــي 
زار مــصــر قــبــل إعــــان تــرشــحــه لــانــتــخــابــات 
املعلنة  غير  زيــارتــه  خــال  والتقى  الرئاسية، 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ ــري عـــبـــد الــ ــ ــــصـ ــيــــس املـ ــرئــ الــ
ــة الــــلــــواء عــبــاس  ــامـ ــعـ ــرات الـ ــابــ ــخــ ــيــــس املــ ورئــ
»العربي الجديد«، إن  كامل. وقالت املصادر، لـ
الزيارة التي قام بها نجل القذافي إلى مصر، 
جــاءت بتنسيق من أحمد قــذاف الــدم، منسق 
عم  وابــن  السابق،  املصرية  الليبية  العاقات 
معمر القذافي، والذي كان ُيصنف ضمن دائرة 
الليبي،  النظام  فــي  األمنين  املسؤولن  كبار 
وأحــــد أهــــم »رجـــــال الــخــيــمــة«، وهــــو التعبير 
الذي ُيقصد به الحلقة الضيقة من املسؤولن 
الــقــذافــي، والـــذي يعيش  الــذيــن يحظون بثقة 
النظام  رعاية  تحت  منذ سنوات  القاهرة  في 

املصري.
وأكدت املصادر أن لقاء سيف اإلسام القذافي 
باملسؤولن املصرين »حسم اختيار القاهرة 
ملرشحها في االنتخابات الرئاسية املقررة في 
ــان له  24 ديــســمــبــر/كــانــون األول الــحــالــي، وكـ
دور كبير في إعادته للسباق االنتخابي بعد 
قـــرار اســتــبــعــاده«، مضيفة أن »مــصــر وجــدت 
أخــيــرًا ضــالــتــهــا فــي ســيــف اإلســــام الــقــذافــي، 
كشخصية يتفق عليها النظام الحاكم ويرتاح 
لها، كما يتفق عليها حلفاء آخرون، خصوصًا 
روسيا«. وتابعت أن من ضمن األسباب التي 
الــقــذافــي هو  الــقــاهــرة لنجل  حسمت اخــتــيــار 
املتقاعد خليفة  الــلــواء  العاقات مع  »وصــول 
حفتر إلــى طــريــق مــســدود، ال يمكن إعــادتــه«، 
عــلــى حــد تعبير أحـــد املـــصـــادر، الــــذي أكـــد أن 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

قــرار محكمة استئناف سبها  بعد 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  لـــيـــبـــيـــا،  ــوبــــي  ــنــ جــ
من  املــقــدم  الطعن  قــبــول  الخميس، 
الليبي  العقيد  نجل  الــقــذافــي،  اإلســـام  سيف 
الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، عــلــى اســتــبــعــاده من 
التي  الرئاسية  لانتخابات  املرشحن  قائمة 
املقبل،  األول  ديسمبر/كانون   24 فــي  تــجــري 
وإعانها إعادته إلى املنافسة، ُينتظر املوقف 
الــقــضــائــي مـــن هـــذا الــتــطــور. وفــيــمــا لـــم تعلن 
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة عن 
موقفها، كما لم يقرر املجلس األعلى للقضاء 
أم  ابــتــدائــيــًا،  كـــان حــكــم محكمة سبها  مــا  إذا 
نهائيًا وال يمكن االستئناف عليه، فإن مصادر 
مــقــربــة مــن اإلدارة الــقــانــونــيــة فــي املــفــوضــيــة، 
الجديد«، عن اتصاالت بن  »العربي  لـ كشفت 
مــجــلــس الــقــضــاء واملــفــوضــيــة بــشــأن إمكانية 
تولي إدارة القضايا في املحكمة العليا الطعن 
بقرار محكمة سبها، استنادًا إلى كتاب وكيل 
إدارة القضايا في مجلس القضاء إلى رؤساء 
ــه فــي املــحــاكــم. واطــلــعــت »العربي  فـــروع إدارتــ
الجديد« على نص الكتاب املوجه يوم الثاثاء 
املاضي، بشأن اختصاص رؤســاء الفروع في 
الطعون  الــصــادرة في  »الطعن بكافة األحكام 
ــة ضــد  ــيــ ــدائــ ــتــ ــلــــجــــان االبــ ــن الــ ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة مـ
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات أمــــام الــلــجــان 
ــة،  االســتــئــنــافــيــة«، كـــون املــفــوضــيــة جــهــة إداريــ
الــقــضــايــا وفـــروعـــهـــا في  تــتــولــى إدارة  فــيــمــا 
محاكم الــبــاد تقديم الــدفــوع واملــرافــعــات عن 
إدارات الدولة. لكن مجلس القضاء واملفوضية 
اآلن حيال  رأي قطعي حتى  إلــى  لــم يتوصا 
ــًا لـــلـــمـــصـــادر، إذ  ــقــ حـــكـــم مــحــكــمــة ســـبـــهـــا، وفــ
يواجهان أيضًا مسائل قانونية معقدة أخرى، 

الـــقـــاهـــرة »غــضــبــت مـــن حــفــتــر عــنــدمــا حـــاول 
االتــفــاق مــع اإلمــاراتــيــن مــن دون عــلــم مصر، 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن والـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا شبه 
إلــى »إشـــارة حفتر في كلمة  مقطوعة«، الفتة 
بــمــنــاســبــة إعــــان تــرشــحــه لـــلـــدول الــصــديــقــة، 

والتي كان يقصد بها اإلمارات«.
وتابع املصدر أن القاهرة »أصبحت متمسكة 
ــقــــذافــــي كــــواحــــد مــن  اآلن بـــســـيـــف اإلســــــــام الــ
إليه مصر، والــذي كان  الــذي تنتمي  املعسكر 
مــتــحــفــظــًا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة عـــلـــى إطــــاحــــة مــعــمــر 

أن  إلــى  ليبيا«، مشيرًا  الحكم في  القذافي من 
لت إلى جانب جهات ودول أخرى 

ّ
»مصر تدخ

من أجل إعادة سيف اإلسام«.
ــذي  ــذاف الــــــدم، والــ ــ ــال املـــصـــدر إن أحـــمـــد قـ ــ وقـ
يــديــر أعــمــااًل لعائلة الــقــذافــي مــن مصر يصل 
حجم االستثمارات فيها إلى عشرات مليارات 
ــدوالرات، كــان لــه دور بــارز فــي إعـــادة سيف  الــ
ــــام إلـــى ســبــاق االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة،  اإلسـ
ــدد بــالــلــجــوء لــلــعــنــف والــــســــاح، لو  ــ ــه »هـ ــ وإنـ
تــم اســتــبــعــاد نــجــل الــقــذافــي مــن االنــتــخــابــات، 

وأنــهــا لــن تــجــرى«. وأضـــاف املــصــدر أن مصر 
إلـــى »املــلــيــشــيــات املسيطرة  الــكــام  نقلت هـــذا 
على مصراتة، واألخيرة التزمت باالتفاق مع 

مصر«.
ــال مـــصـــدر لــيــبــي تــحــدث  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »تــم التباحث خال  لـــ
لـــقـــاء ســـيـــف اإلســـــــام الــــقــــذافــــي بـــاملـــســـؤولـــن 
ــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا بــيــنــهــا  ــــول عـ املـــصـــريـــن، حـ
حـــصـــول مــصــر عــلــى حــصــة مـــن كــعــكــة إعــــادة 
اإلعــمــار فــي ليبيا وحــصــة مــن الــبــتــرول الــذي 

تـــصـــدره لــيــبــيــا«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــركــيــا 
مثل  ليبيا،  في  األكبر  املشاريع  على  تسيطر 
مـــشـــروع إنـــشـــاء خـــط ســكــك حـــديـــديـــة، والــــذي 
تأّجل بعد إسقاط معمر القذافي، إال أن مصر 
دائمًا ما كانت تطالب في املؤتمرات التي تقام 
حول ليبيا بضمانات دولية لحجز حصتها 
إعــــادة اإلعـــمـــار. وكــانــت مليشيات تابعة  فــي 
وللمرة  املاضي،  اإلثنن  حاصرت  قد  لحفتر، 
الثانية، مقر محكمة سبها )جنوبًا(، ومنعت 
املـــوظـــفـــن مـــن الــــدخــــول، ملــنــع انـــعـــقـــاد جلسة 

للنظر في طعن قّدمه القذافي بقرار منعه من 
الترشح لانتخابات الرئاسية املقّررة الشهر 
»العربي  املقبل. ووفقًا لشهود عيان تحدثوا لـ
الــجــديــد«، فـــإن مسلحن يــســتــقــلــون ســيــارات 
ــاة، إحــــدى  تــحــمــل شــــــارة املــلــيــشــيــا 115 مــــشــ
لــواء طــارق بــن زيـــاد، أكبر مليشيات  فصائل 
املحكمة  محيط  فــي  باالنتشار  قــامــوا  حفتر، 
للمحكمة، صباح  الــرســمــي  الــــدوام  بــدء  قبيل 
ـــات 

ّ
ــال املـــصـــدر الــلــيــبــي إن »تـــدخ اإلثـــنـــن. وقــ

ــيـــة، ســاعــدت عــلــى حــل األزمـــة  مــصــريــة وروسـ

وســمــحــت لــلــمــحــكــمــة بـــاالنـــعـــقـــاد، فـــي سبيل 
إعادة سيف اإلسام لانتخابات«.

وكانت املفوضية العليا لانتخابات، قد أعلنت 
استبعاد القذافي من قائمة املرشحن األولية 
استبعاده  سبب  موضحة  آخــريــن،   24 ضمن 
بعدم انطباق البند السابع في املادة العاشرة 
الــذي ينص  الرئاسية  االنتخابات  قانون  من 
على ضرورة أال يكون املرشح »محكومًا عليه 
نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو 
األمانة«، والبند الخامس في املادة 17 والذي 

»شــهــادة  على  املــرشــح حصوله  على  يشترط 
الخلو من السوابق«.

ــنــــاريــــوهــــات إجـــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات  ــيــ وعــــــن ســ
من  »أكثر  هناك  إن  املصادر  قالت  وتأجيلها، 
ســيــنــاريــو، كــلــهــا نــســب حــدوثــهــا مــتــســاويــة، 
فــيــمــكــن أن تـــجـــرى االنـــتـــخـــابـــات ويـــمـــكـــن أال 
يفوز  أن  ويمكن   ،50 إلــى   50 والنسبة  تحدث 
أحد املرشحن وال يعترف الخاسر بالنتيجة، 
ويـــمـــكـــن أن تـــقـــع مـــواجـــهـــات مــســلــحــة، كــلــهــا 
احتماالت مطروحة إال سيناريو وحيد وهو 
أن ينجح أحد املرشحن ويهنئه الخاسرون«.

وفــي السياق ذاتـــه، قــالــت مــصــادر مصرية إن 
»الــــواليــــات املــتــحــدة تــرغــب بــشــدة فـــي إجــــراء 
االنتخابات الليبية، وتريد أي حكومة بشرط 
أال تشمل حفتر أو القذافي، لكن في حال فوز 
واشنطن«.  فعل  رد  ــع 

ّ
تــوق يمكن  فــا  أحدهما 

وأضافت املصادر أنه في املقابل، وفي حال فوز 
الــقــذافــي »ســوف تثبت روســيــا وجهة نظرها 
العالم وتقول إنها كــان لديها الحق في  أمــام 
اتهام حلف شمال األطلسي بأنه خرب ليبيا 
بتدخله لخلع معمر القذافي، وأن األمر نفسه 
كــان ليحدث في سورية لــوال تدخلها هناك«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــســألــة »دعــــم مصر  لـــ
للمرشح سيف اإلسام القذافي، ستشكل نقطة 
التي تستخدم  القاهرة وواشنطن  خاف بن 
ما يشبه الفيتو في رفض ترشح نجل القذافي، 
أكثر تشددًا من رفضها ترشح خليفة  بشكل 
حفتر على سبيل املثال«. وأضــاف املصدر أن 
»القاهرة ال تقّدم الدعم لسيف اإلسام القذافي 
بشكل مباشر، يضعها في موقف محرج مع 
األميركين، وأنها سوف تعتمد سياسة األمر 
الــواقــع فــي حـــال فـــوزه فــي االنــتــخــابــات، وهــو 
أمر اعتادت السياسة األميركية على التعامل 
مــعــه«، مــرجــحــًا أن »تــتــعــامــل واشــنــطــن بشكل 
إذا  متحفظ وغــيــر مباشر مــع سيف اإلســـام 

فاز باالنتخابات«.

يُتهم رسالن بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصًا )طوماس لونز/فرانس برس(

كورمي مطلعة بشكل جيد على الملف السوري )حازم تركية/األناضول(

)Getty( زار سيف اإلسالم القذافي القاهرة بتنسيق من أحمد قذاف الدم

في وقت لم يُحسم فيه بعد ما إذا كان الحكم القضائي بإعادة سيف اإلسالم القذافي إلى 
السباق االنتخابي في ليبيا، نهائيًا أم سيتم الطعن فيه، تكشف الكواليس عن دور أساسي أدته 
مصر في سياق دعمه في االنتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون األول الحالي. 

لها،  ترتاح  شخصية  فيه  وجدت  ترشحه،  إعالن  قبل  اإلسالم  سيف  استقبلت  التي  فالقاهرة، 
وتحظى بقبول حلفاء آخرين، وذلك فيما كانت العالقات مع خليفة حفتر تصل إلى طريق 

مسدود، وفق ما تكشف مصادر مطلعة لـ»العربي الجديد«
خاص

دور مصري وانتظار القرار القضائي

هدد أحمد قذاف الدم 
باللجوء للعنف إذا اسُتبعد 

سيف اإلسالم

زار القذافي مصر 
قبل إعالن ترشحه 
لالنتخابات الرئاسية

أنور البني: مغزى 
محاكمة رسالن أن االتهام 

هو لكل النظام

نور الدين اللباد: فرنسا 
تتخذ موقفًا إيجابيًا حيال 

الشعب السوري

يمكن وضع محاكمة 
الضابط السابق في 

مخابرات النظام السوري 
أنور رسالن في ألمانيا 
في إطار إدانة نظام 

بشار األسد بأكمله على 
ارتكابه جرائم حرب وضد 

اإلنسانية

ينتظر أن تؤدي بريجيت 
كورمي، التي عينها 

الرئيس الفرنسي سفيرة 
لبالده من أجل سورية، 
دورًا فاعًال في الملف

شدد وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو )الصورة( على أن   »التحدي 
حقيق  ت هو  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  في  إليطاليا  إلحاحًا  األكثر 
كلمة  وفــي  ليبيا«.  في  االستقرار 
مؤتمر  ــالل  خ الجمعة  ــس  أم لــه 
أشار  روما،  في  المتوسط  حوارات 
باريس  مؤتمر  أن  ــى  إل مــايــو  دي 
المرتزقة  انسحاب  »أولــويــة  أكــد 
ليبيا«  مــن  ــب  ــان األج والمقاتلين 
لمبادراتهم  الليبيين«  و»ملكية 
ــم الــدولــي  ــ ــدع ــ ــة و»ال ــي ــن ــوط ال
لتحقيق االستقرار )هناك(، في إطار 

عملية برلين واألمم المتحدة«.

تحٍد إليطاليا 

تقرير سورية

Saturday 4 December 2021 Saturday 4 December 2021
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سياسة

رفضت أوكرانيا 
التخلي عن خططها 

لالنضمام إلى األطلسي

فيما كانت كييف تكرر تحذيرها 
مــن إمــكــانــيــة قــيــام روســـيـــا، التي 
قــــرب  ألـــــــف جــــنــــدي  حــــشــــدت 94 
ــة، بــشــن هـــجـــوم واســـع  ــيــ ــرانــ الــــحــــدود األوكــ
فـــي نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املــقــبــل، 
وإعــــــراب رئـــيـــس هــيــئــة األركــــــان األمــيــركــيــة 
املشتركة مارك ميلي عن القلق من النشاط 
الــروســي، وســع الكرملني مــن املــلــفــات التي 
يريد أن يتم بحثها في القمة بني الرئيسني 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــني واألمــيــركــي جو 
إلــى جــانــب ارتــفــاع التوتر  بــايــدن، لتشمل، 
بــني الــدولــتــني بــشــأن أوكــرانــيــا، أفغانستان 
ــوار حـــول االســتــقــرار  ــحـ وإيـــــران ولــيــبــيــا والـ

االستراتيجي.

أجندة موسعة لقمة بوتين وبايدن 
وأعلن الكرملني، أمس الجمعة، عن تحديد 
مــوعــد لــعــقــد قــمــة عــبــر الــفــيــديــو بــني بوتني 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــد املـ ــ ــي حــــني أكـ ــ ــدن. وفـ ــ ــايـ ــ وبـ
الــكــرمــلــني ديــمــتــري بــيــســكــوف أنـــه »مؤتمر 
الكرملني  مستشار  أوضـــح  الــفــيــديــو«،  عبر 
يــــوري أوشـــاكـــوف أنـــه »تـــم تــحــديــد مــوعــد« 
ــدأ. وقــــــال: »نــحــن  ــبــ ــتـــمـــاع مـــن حــيــث املــ االجـ
على وشك االتفاق على الساعة التي تائم 
الــلــقــاء سيتم »بعد  أن  إلــى  الجميع«، الفــتــا 
ــنـــد« الـــتـــي ســـيـــقـــوم بـــهـــا بــوتــني  ــهـ زيـــــــارة الـ

واملقررة االثنني املقبل.
سيناقشان  الرئيسني  أن  أوشاكوف  وأعلن 
الفيديو »الوضع غير  خال االجتماع عبر 
املـــرضـــي فـــي الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة«، وأشــــار 
إلى أن »أفغانستان وإيــران وليبيا واألزمة 
ــرار  ــقــ ــتــ األوكـــــرانـــــيـــــة والــــــحــــــوار حــــــول االســ
جــدول  على  أيضا  ستكون  االستراتيجي« 
األعــــمــــال. وكــشــف أن مــوســكــو تــأمــل أيــضــا 
بــمــنــاقــشــة اقــتــراحــاتــهــا حـــول »الــضــمــانــات 

روسيا قائم. الوقت األكثر ترجيحا سيكون 
»التصعيد  يناير«. وأضــاف:  بحلول نهاية 
تصور محتمل، لكنه ليس حتميا ومهمتنا 
التصعيد  ثمن  أن نجعل  يتعني  منعه.  هي 
غــيــر مــحــتــمــل لــلــمــعــتــدي«. وأشــــــار إلــــى أن 
السياسي  بالحل  للغاية  مهتمة  »أوكرانيا 

والدبلوماسي«.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة األوكـــرانـــي دميترو 
كـــولـــيـــبـــا، فــــي مــقــابــلــة مــــع وكــــالــــة »فـــرانـــس 
بـــرس«، إن كييف تــرفــض رفــضــا قاطعا أي 
التزام بالتخلي عن خطتها لانضمام إلى 

حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي وأي »ضـــمـــانـــات« 
ــلــــن، على  ــيــــا. وأعــ أخـــــرى تــطــالــب بــهــا روســ
هامش اجتماع ملنظمة األمن والتعاون في 
أوروبـــا فــي استوكهولم، أن »وعـــدًا مــن هذا 
النوع ليس خيارًا«، داعيا الواليات املتحدة 
وحلفاءها إلى رفض املطالب التي قدمتها 
ــلـــى الــــحــــدود  ــكـــو لـــخـــفـــض الــــتــــوتــــر عـ مـــوسـ
األوكرانية. وأضاف: »أرفض فكرة أن علينا 
تقديم ضمانات بشأن أي أمر لروسيا. أصر 
على أن روسيا هي التي عليها أال تواصل 

عدوانها ضد أي بلد«.
ــه مــن »غــيــر الــــوارد«  وأشــــار كــولــيــبــا إلـــى أنـ
أوكرانيا عن سعيها لانضمام  تتخلى  أن 
لحلف شــمــال األطــلــســي، وهـــو أمـــر تقّدمت 
بــطــلــب مــن أجــلــه فــي الــعــام 2008 ولـــم يبت 
به بعد، مشددًا على أن الدستور األوكراني 
ــى الــحــلــف  ــ يـــنـــص عـــلـــى انـــضـــمـــام كــيــيــف إلـ
واالتــحــاد األوروبـــي. وأوضــح أنــه »مــن غير 
املــنــاســب إطـــاقـــا أن يــكــون لــروســيــا تأثير 

على القرارات التي تتخذها دولة أخرى ذات 
ســـيـــادة، أوكـــرانـــيـــا، ومــنــظــمــة دولـــيـــة، حلف 

شمال األطلسي«.
األطلسي  تــقــّدم  بتجميد  موسكو  وتطالب 
شــرقــا بعدما انــضــم جــزء كبير مــن أوروبـــا 
االتــحــاد  انهيار  عقب  الحلف  إلــى  الشرقية 
ــا كــولــيــبــا حــلــفــاء بـــاده  ــ الــســوفــيــيــتــي. ودعـ
الــغــربــيــني إلــــى عــــدم إبــــــرام اتـــفـــاق مـــن هــذا 
الـــنـــوع مـــع مــوســكــو، مـــحـــذرًا مـــن أن كييف 
قاعدة  »لدينا  وقـــال:  بــه مطلقا.  تعترف  لــن 
األوكرانية:  الخارجية  السياسة  في  ذهبية 
ال يتم إبـــرام قـــرار بــشــأن أوكــرانــيــا مــن دون 
مشاركة أوكرانيا. إذا توصل أي طرف كان، 
حتى ولو كان من أقرب حلفائنا، إلى اتفاق 
بـــأوكـــرانـــيـــا مـــن وراء ظــهــرنــا، فلن  ــق 

ّ
مــتــعــل

نعترف بهذا القرار«.
وبــعــد يـــوم مـــن تــحــذيــر الفـــــروف مـــن عـــودة 
في  عسكرية  بمواجهة  املــرعــب  السيناريو 
ــا هــي  ــيــ أوروبـــــــــا، اعـــتـــبـــر كــولــيــبــا أن »روســ
التي أعادت إحياء هذا السيناريو، أواًل في 
جــورجــيــا عـــام 2008، ثــم فــي أوكــرانــيــا عــام 
تهدد  أال  »يــجــب  مــوســكــو  أن  ــد  ــ وأّك  .»2014
أي شخص بــذلــك، ألنها أوجـــدت هــذا األمــر 
قبل سبع سنوات«. وحذر من حصول غزو 
ــال: »فـــي الــعــام 2014، هــل كنتم  روســــي، وقــ
تعتقدون أن روســيــا ستشن غـــزوًا؟ أنــا من 
شرق أوكرانيا، لم أكن أتخيل يوما عدوانا 

روسيا« في ذلك الوقت.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان األمــيــركــيــة 
املتحدة  الــواليــات  أن  ميلي  مــارك  املشتركة 
تــتــبــع مــــؤشــــرات وتـــحـــذيـــرات حــــول نــشــاط 
عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا كافية 
إلثـــــارة »كــثــيــر مـــن الـــقـــلـــق«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
الــخــطــاب الـــروســـي تــتــزايــد حــدتــه. ورفـــض، 
خال رحلة جوية من سيول إلى واشنطن، 
التكهن بطبيعة الخيارات التي قد تدرسها 
أمــيــركــا فــي حـــال حـــدوث غـــزو روســــي، لكن 
مــيــلــي شـــدد عــلــى أهــمــيــة ســـيـــادة أوكــرانــيــا 
بالنسبة لواشنطن وحلف شمال األطلسي.

وقال ميلي: »تتعرض مصالح أمنية وطنية 
ــدول األعــضــاء  مهمة لــلــواليــات املــتــحــدة والــ
بــحــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي لــلــخــطــر هــنــا إذا 
اتخذ الروس خطوة صريحة بعمل عسكري 
عــــدوانــــي فـــي دولـــــة مــســتــقــلــة مــنــذ 1991«. 
ورفض اإلقرار علنا بتقديراته لعدد القوات 
الــروســيــة بــالــقــرب مــن الــحــدود األوكــرانــيــة، 
لكنه أشار إلى أن مخاوفه تتجاوز األعداد 

األولية للقوات الروسية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

رفعت كييف من مستوى 
تحديها لموسكو، 
مؤكدة تمسكها 

بالسعي لالنضمام إلى 
»األطلسي«، فيما كانت 
روسيا تركز على ضرورة 

توفير ضمانات لها بعدم 
توسع »الناتو« شرقًا

أكدت أوكرانيا استعدادها للرد على أي هجوم روسي )أليكسي فيليبوف/فرانس برس(

ــلــــف شـــمـــال  ــع حــ ــ ــــوسـ ــدم تـ ــ ــعـ ــ ــة لـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
األطلسي نحو شرق« أوروبا، على الحدود 
الروسية، بناء على مطالبة بوتني. وأضاف: 
»مـــع األخــــذ فـــي االعــتــبــار الـــوضـــع املــتــوتــر، 
يظهر على السطح موضوع تزويد روسيا 
بــالــضــمــانــات املــنــاســبــة، ال يــجــوز اســتــمــرار 
األمور بهذا الشكل. من الصعب اآلن معرفة 
كــيــف يــجــب أن يــكــون شــكــل هــــذه الــوثــيــقــة، 
املهم هو أن تكون هذه اتفاقات مثبتة على 
الــــورق«. وكــانــت موسكو قــد حـــذرت مــن أن 
أي وجـــــود لـــقـــوات حــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
يمثل  األوكــرانــيــة  األراضــــي  على  وأسلحته 

»خطا أحمر«.
وكــــان وزيــــرا الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
الفــــــروف واألمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن قد 
بإيجاد  األول،  أمس  استوكهولم،  فشا في 
التوتر بني موسكو من جهة  حل لتصاعد 
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة بــشــأن 
أوكــرانــيــا وتــوســع حــلــف شــمــال األطــلــســي. 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن هـــذا  ــال بـــيـــســـكـــوف، أمـ ــ وقــ
ــتــــمــــاع »كــــــان فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــطــرفــني  االجــ
كــل منهما بطريقة واضــحــة  لــشــرح مــوقــف 
ومفهومة«، مشيرًا إلى أن »املواقف متباينة 

في عدة مواضيع«.

الهجوم الروسي في يناير؟
ــي  ــرانــ ــاع األوكــ ــدفــ ــر الــ ــ ــــال وزيــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــبـــرملـــان في  أولــيــكــســي ريـــزنـــيـــكـــوف أمـــــام الـ
بتقارير  مستشهدًا  الجمعة،  أمــس  كييف، 
للمخابرات، إن روسيا حشدت أكثر من 94 
ألف جندي بالقرب من الحدود األوكرانية، 
وربــــمــــا تــســتــعــد لـــهـــجـــوم عـــســـكـــري واســــع 
الــنــطــاق فــي نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
املقبل. وأعلن أن أوكرانيا لن تقدم على أي 
تصرف استفزازي، لكنها مستعدة للرد إذا 

شنت روسيا هجوما.
وكــانــت كييف وحــلــفــاؤهــا فــي حلف شمال 
األطــلــســي قــد حــــذروا مــن تــحــركــات الــقــوات 
الــروســيــة بــالــقــرب مــن حــدودهــا هــذا الــعــام، 
األمــر الــذي أثــار املــخــاوف من تحول صراع 
ــا إلــــــى حـــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي شــــــرق أوكـ مـــحـــتـــدم فـ
ــتـــهـــم روســـــيـــــا، مــــن جــهــتــهــا،  ــة. وتـ ــتـــوحـ ــفـ مـ
أوكــــرانــــيــــا والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة بـــزعـــزعـــة 
ــى أن كــيــيــف ربــمــا  ــ ــتــــقــــرار، وتـــشـــيـــر إلـ االســ
أوكرانيا،  شــرق  فــي  لتنفيذ هجوم  تستعد 

وهو ما تنفيه كييف بقوة.
كافة  تحلل  »مخابراتنا  ريــزنــيــكــوف:  وقـــال 
التصورات، بما فيها األســوأ. تشير إلى أن 
جانب  مــن  النطاق  واســـع  تصعيد  احتمال 

تحديد موعد قمة بوتين وبايدن
أوكرانيا تخشى هجومًا روسيًا في يناير 
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