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اســتــقــبــل مــيــنــاء الــعــريــش، فـــي محافظة 
شمال سيناء شرقي مصر، أمس اإلثنني، 
بــعــد إغـــــاق دام  ــة،  ــاريـ تـــجـ أول ســفــيــنــة 
سنوات، بسبب سوء الوضع األمني في 
العقد األخــيــر. وتــم هذا  املحافظة خــال 
األمـــر على الــرغــم مــن أنــه لــم يتم تطوير 
امليناء كما جرى الحديث تكرارًا ومرارًا، 
 
ً
عــلــى لــســان املــســؤولــني املــحــلــيــني، ونــقــا

بعد  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  عن 
ــن تــخــصــيــص مــبــالــغ مــالــيــة  الـــحـــديـــث عـ
إزالــة  يشمل  بما  امليناء،  لتطوير  طائلة 
عشرات الوحدات السكنية التي يملكها 
املـــــواطـــــنـــــون فـــــي املـــنـــطـــقـــة املـــخـــصـــصـــة 
الــتــســاؤالت عــن سبب  للتوسعة. وتــبــرز 
االتجاه لتشغيل امليناء في هذا التوقيت، 
أنــواع  كافة  ليستقبل  تطويره،  دون  مــن 
الــســفــن وأحــجــامــهــا، بــمــا يــخــدم الحركة 

التجارية في الباد بشكل عام.
أعلنت محافظة شمال  التفاصيل،  وفــي 
ــد، بــدء تشغيل  ســيــنــاء، أمــس األول األحـ
الــبــحــري. وتــم استقبال  الــعــريــش  ميناء 
ــنــــني،  اإلثــ ــــس  أمــ ــة،  ــاريــ ــجــ تــ أول ســفــيــنــة 
ــلــــواء مــحــمــد عبد  بــحــضــور املـــحـــافـــظ الــ
الــفــضــيــل شـــوشـــة، فـــي احــتــفــالــيــة إعــــادة 
الــتــشــغــيــل، واســتــئــنــاف حــركــة الــتــجــارة 
املـــاحـــيـــة. وكــــان الــســيــســي أصــــدر قــــرارًا 
جمهوريًا، منتصف العام 2019، يقضي 
باعتبار ميناء العريش وجميع منشآته 
منشآت  أو  أراٍض  أي  وكــذلــك  ومــرافــقــه، 
املنفعة  أعــمــال  مــن  إليها،  أخــرى يحتاج 
العامة، فيما عدا املواقع العسكرية التي 
تستغل فــي شــــؤون الـــدفـــاع عــن الــدولــة. 
امللكيات  نــزع  الجمهوري  الــقــرار  ويتيح 
والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع 
الهيئة  بإشراف  العريش  ميناء  توسيع 

العاّمة ملنطقة قناة السويس والجيش.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
ــديـــد«، إن في  »الـــعـــربـــي الـــجـ مــــســــؤول، لــــ
شمال سيناء ووسطها عددًا من املشاريع 
الــحــيــويــة كــاإلســمــنــت، واملـــلـــح، والـــرمـــل 
الزجاجي، والفحم، والرخام، والكثير من 
الصناعات  التي تدخل في  الخام  املــواد 
املختلفة، وكذلك حركة استيراد تجارية 

لــصــالــح ســكــان املــحــافــظــة. وبــالــتــالــي ال 
شـــك أن املــحــافــظــة تــحــتــاج إلــــى تشغيل 
امليناء في أقرب وقت ممكن، ما دفع إلى 
إلى  القديم  امليناء  بتشغيل  قــرار  اتخاذ 
حني جهوزية امليناء بعد تطويره، وذلك 

بقرار مباشر من رئيس الجمهورية. 
ــاك اهـــتـــمـــامـــًا  ــنــ ــــدر أن هــ ــــصـ وأوضـــــــــح املـ
حكوميًا بالغًا، منذ عدة أشهر، بتشغيل 
ــا دفــع  ــرب وقــــت مــمــكــن، مـ ــ املـــيـــنـــاء فـــي أقـ
الــازمــة لتنفيذ  التخاذ كافة اإلجـــراءات 
ــــام الـــجـــديـــد  ــعـ ــ ذلـــــــك، لـــيـــتـــحـــدد مـــطـــلـــع الـ
موعدًا نهائيًا لبدء الحركة املاحية فيه، 
خصوصًا في ظل هدوء األوضاع األمنية 
في مدينة العريش تحديدًا، خال العام 
قــــرار التشغيل  إلـــى أن  املـــاضـــي. وأشــــار 
يــحــظــى بــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة مــــن مــكــتــب 
في  السيادية  الجهات  وكذلك  السيسي، 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء، وأن الــعــمــل فـــي املــيــنــاء 
يخضع ملتابعة ورقابة أمنية مشددة من 
قبل عدة جهات أمنية في املحافظة، بما 
يضمن ســامــة الــحــركــة املــاحــيــة، وعــدم 
واألمنية  العسكرية  ــراءات  اإلجــ اخــتــراق 
منذ ست سنوات  املحافظة  في  املتخذة 

على األقل.
»العربي  وقال أحد تجار شمال سيناء، لـ
الـــجـــديـــد«، إن كــلــمــة الـــســـر فـــي االتـــجـــاه 

لـــتـــشـــغـــيـــل املــــيــــنــــاء فـــــي هـــــــذا الـــتـــوقـــيـــت 
بــالــتــحــديــد، رغــــم عــــدم إنـــجـــاز مــشــروع 
وهــو  األول،  بــأمــريــن.  تتعلق  الــتــطــويــر، 
إلى  من شمال سيناء  التجارية  الحركة 
الـــخـــارج، وهـــي فـــي غــالــبــيــتــهــا مــشــاريــع 
تــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــحــكــومــة املــصــريــة، 
ــقـــوات  ــلـ ــع الــــتــــابــــعــــة لـ ــ ــاريـ ــ ــــشـ وبــــعــــض املـ
املسلحة املصرية. واألمر الثاني، يتعلق 
ــارة إلــــى قـــطـــاع غــــزة عبر  ــتـــجـ بــحــركــة الـ
معبر رفــح الــبــري، والــتــي تــعــود بالنفع 
يرأس  التي  »أبــنــاء سيناء«،  على شركة 
مــجــلــس إدارتــــهــــا إبـــراهـــيـــم الــعــرجــانــي، 
الرئيس،  نجل  السيسي  محمود  شريك 
ووكــيــل جــهــاز االســتــخــبــارات املــصــريــة، 
والذي تتردد عبارات الشكر له على قرار 
املقربني  عــبــر صــفــحــات  املــيــنــاء،  تشغيل 
االجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  على  منه 
وإال فلَم العجلة في تشغيل امليناء بعد 
ــنــــوات عـــلـــى األقـــــل،  إغــــــاق دام ســـبـــع ســ
املقررة؟  التطوير  عملية  على  يؤثر  بما 
وكـــذلـــك مـــن بــــاب أولـــــى، فـــي حــــال أرادت 
الــــدولــــة املـــصـــريـــة خـــدمـــة املـــواطـــنـــني في 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء أن تــســمــح لــلــصــيــاديــن 
ــــن مـــصـــدر  ــبــــحــــث عـ ــــوب الـــبـــحـــر والــ ــركـ ــ بـ
رزقــهــم، بــداًل مــن تشغيل امليناء لصالح 

الشركات الكبرى واملستثمرين.

عزت طهران سبب 
احتجاز السفينة إلى 

تلويثها البيئة

للحديث تتمة...

إيران تزيد تخصيب 
اليورانيوم 

وإسرائيل تهددها

مع إعالن إيران، أمس اإلثنين، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، يكون 
الشرق األوسط قد دخل المرحلة األكثر سخونة منذ سنوات، في ما يتعلق بالملف 
النووي. وانعكس التوتر على إبقاء األميركيين لحاملة طائرات في الخليج، واإلعالن 

عن مناورات عسكرية إيرانية اليوم

لــــم يــنــخــفــض الـــتـــوتـــر فــــي مــنــطــقــة 
ــع إعــــــان إيــــــــران، أمـــس  الــخــلــيــج مــ
ـــًا اســــتــــئــــنــــاف  ــ ــيـ ــ ــمــ ــ اإلثــــــــــنــــــــــني، رســ
بـــنـــســـبـــة 20 فــي  ــيـــــوم  ــورانـــ ــيـــ الـــ تـــخـــصـــيـــب 
املــائــة فــي منشأة فــــوردو، فــي خـــرٍق واضــح 
ـــع فــي عــام 

ّ
لــاتــفــاق الـــنـــووي اإليـــرانـــي املـــوق

الخطوة  كانت  إذا  ما  النظر   
ّ

2015. وبغض
قبل  التفاوض  لرفع سقف  اإليرانية تهدف 
بـــدء عــهــد الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب جو 
بايدن، في 20 يناير/كانون الثاني الحالي 
أم ال، إال أن الخطوة اإليرانية استدعت ردًا 
مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني 
الـــذي وضــعــهــا فــي ســيــاق سعي  نتنياهو، 
»تــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة«، مــهــددًا  طــهــران لـــ
بأن »إسرائيل لن تسمح أبدًا إليران بتطوير 
املــخــاوف  تقتصر  وال  األســلــحــة«.  تلك  مثل 
عــلــى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، بـــل تــراجــعــت 
وزارة الــدفــاع األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( عن 
قـــرار سحب حاملة الــطــائــرات »يــو أس أس 
نــيــمــيــتــز« مـــن الــخــلــيــج، فـــي مــقــابــل إعـــان 
طـــهـــران، إطــــاق »مـــنـــاورة كــبــرى لــلــطــائــرات 
املـــســـيـــرة الـــقـــتـــالـــيـــة«، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، هي 

األولى من نوعها، وتستمر ليومني.
ــلـــف تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، كــشــف  فــــي مـ
املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة، علي 
ربـــيـــعـــي، لـــوكـــالـــة »مــــهــــر« اإليــــرانــــيــــة شــبــه 
الــرســمــيــة، عـــن أن بــــاده قـــد بــــدأت بالفعل 
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 
20 فــي املــائــة، فــي مــنــشــأة فــــوردو الــنــوويــة، 
جنوبي العاصمة طهران. وأضاف أنه »بعد 
ــراءات أولــيــة، مثل إبـــاغ الوكالة  اتــخــاذ إجــ
ــة بـــاألمـــر وتــســلــيــم  الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــ
اســتــمــارة لــهــا بــنــاء عــلــى الــتــزامــات الــبــاد، 
بــدأت عملية ضــخ الــغــاز إلــى أجــهــزة الطرد 
بــــدء تخصيب  أن  عــلــى  ــــزي«. وشــــــّدد  ــركـ ــ املـ
ـــاء بــعــدمــا  الــــيــــورانــــيــــوم بـــهـــذه الـــنـــســـبـــة، جــ
أصـــدر الــرئــيــس اإليـــرانـــي، حــســن روحــانــي، 
خـــال األيــــام املــاضــيــة »تــعــلــيــمــات بتدشني 
التخصيب بنقاء 20 في املائة«. وعزا األمر 
إلى تطبيق الحكومة مشروع القانون، الذي 
أقـــــّره الـــبـــرملـــان اإليــــرانــــي بــعــنــوان »اإلجـــــراء 
األميركية«  العقوبات  إللغاء  االستراتيجي 

خال الشهر املاضي.
وفــيــمــا عــارضــت الــحــكــومــة اإليــرانــيــة إقـــرار 
هـــذا الــقــانــون املــلــزم، إال أن املــتــحــدث باسم 
الحكومة اإليرانية، أكد »التزامها بتنفيذه«، 
مشيرًا إلى أن حديث الحكومة سابقًا عن أن 
»القانون ليس في مصلحة الباد وأنها لم 
انتقادات، ال يؤثر  ستشر بشأنه ووّجهت 

ُ
ت

على التزامها بتنفيذ هذه القوانني«. وكان 
ــّر فــي 1 ديسمبر/ الــبــرملــان اإليـــرانـــي قــد أقــ

املاضي مشروعًا حمل عنوان  األول  كانون 
»اإلجـــــراء االســتــراتــيــجــي إللــغــاء الــعــقــوبــات 
األميركية«. ويعني املشروع الذي تحول إلى 
قانون، االنسحاب من االتفاق النووي، وُيلزم 
شهرين.  بعد  بتنفيذه  اإليــرانــيــة  الحكومة 
هذا  تنهي  نووية  على خطوات  ينّص  كما 
العمل  بإنهاء  الحكومة  إلــزام  االتــفــاق، مثل 
وفـــق الــبــروتــوكــول اإلضـــافـــي األمــمــي الــذي 
تعّهدت بموجبه طهران »طوعًا« بإخضاع 
»رقابة صارمة« من قبل الوكالة  منشآتها لـ
 عن رفع نسبة 

ً
الدولية للطاقة الذرية، فضا

تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى 20 فــي املــائــة أو 
أكثر »إذا استدعت الضرورة«.

اإليرانية،  الذرية  الطاقة  وكان رئيس هيئة 
علي أكــبــر صــالــحــي، قــد كشف يــوم السبت 
املاضي، عن أن باده أبلغت الوكالة الدولية 
ــة بــأنــهــا ســتــبــدأ  ــالـ لــلــطــاقــة الــــذريــــة فـــي رسـ
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء تصل  بتخصيب 
إلى 20 في املائة في منشأة »فوردو« جنوب 

العاصمة اإليرانية طهران.
ــــرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــا، ذكـ بــــدورهــ
الـــذريـــة، أن مــديــرهــا الــعــام رافــايــل مــاريــانــو 
غــــروســــي، ســيــطــلــع الـــــــدول األعــــضــــاء عــلــى 
ــــدت في  الـــتـــطـــورات. وســـبـــق لــلــوكــالــة أن أكـ
األول من يناير الحالي، أن طهران أبلغتها 
بنسبة  التخصيب  أنها تخطط الستئناف 
تصل إلى 20 في املائة في موقع فوردو. من 
تهدف  الخطوة  أن  نتنياهو  اعتبر  جهته، 
إلى تطوير أسلحة نووية، وأن إسرائيل لن 
تسمح لطهران بذلك. أما االتحاد األوروبي، 

الوكالة  مــن مدير  إفـــادة  أنــه سينتظر  فأكد 
الــذريــة للدول األعــضــاء في  الدولية للطاقة 
ــي قــبــل اإلدالء بــمــزيــد من  ــ االتـــحـــاد األوروبــ

التعليقات.
فــــي مـــلـــف املــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة، أفـــــادت 
وكاالت أنباء إيرانية بأن الجيش اإليراني 

ــاورة كــبــرى  ــنــ ــيـــوم الـــثـــاثـــاء »مــ ســيــطــلــق الـ
األولــى  وهــي  القتالية«،  املسيرة  للطائرات 
من نوعها، على أن تستمر ليومني. ووفقًا 
ــة، تــــشــــارك فــيــهــا  ــيــ ــرانــ لـــوكـــالـــة »مــــهــــر« اإليــ
العملياتية  املــســيــرة  الــطــائــرات  مــن  املــئــات 
ــقــــوات الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة والــبــحــريــة  مـــن الــ

والدفاع الجوي للجيش اإليراني. وكشفت 
الوكالة أيضًا عن إزاحة الستار عن معدات 
املسيرة في  بالطائرات  وإنجازات مرتبطة 

معرٍض. 
وتــــأتــــي املــــــنــــــاورات اإليــــرانــــيــــة فــــي ســيــاق 
تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري بــيــنــهــا وبـــني 

ــــات املـــتـــحـــدة، خـــصـــوصـــًا مــــع بــــروز  ــــواليـ الـ
 الرئيس األميركي 

ّ
مخاوف من احتمال شن

الخاسر دونالد ترامب هجومًا على إيران 
الــعــراقــيــة،  الــفــصــائــل  مــن  عــلــى حلفائها  أو 
20 يناير  األبيض في  البيت  قبل مغادرته 
ذلك،  من  قلقها  طهران  تخِف  ولــم  الحالي. 
ــيــــرة الـــتـــهـــديـــدات  فـــتـــوالـــت فــــي األيــــــام األخــ
سترد  أنها  مؤكدة  اإليرانية،  والتحذيرات 
»قــــوة« و»حــــــزم« عــلــى أي اعــــتــــداء. حتى  ـــ بــ
اإليــرانــي محمد جــواد  الخارجية  أن وزيــر 
إلى  بالسعي  إسرائيل  أخيرًا  اتهم  ظريف، 
جــّر الــواليــات املتحدة إلــى حــرب مــع إيــران 
األميركية  القوات  على  هجمات  شن  »عبر 

في العراق عبر عناصره«.
ز املـــخـــاوف اإليـــرانـــيـــة هـــو تــراجــع 

ّ
ومــــا عــــز

ــن قـــــــرار ســـحـــب حــامــلــة  ــ ــاغــــون« عـ ــتــ ــنــ ــبــ »الــ
مــن  ــتـــز«  ــيـ ــيـــمـ نـ أس  أس  ــو  ــ ــ »يـ الـــــطـــــائـــــرات 
ــا عــلــى  هــ ــاء ــقــ مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، مـــعـــلـــنـــًا بــ
القائم  اإليــرانــيــة. وذكــر  الــتــهــديــدات  خلفية 
ــاع األمـــيـــركـــي كــريــس  ــدفــ ــر الــ ــ بـــأعـــمـــال وزيــ
بـــــيـــــان، مــــســــاء أول مـــــن أمــــس  فـــــي  مــــيــــلــــر، 
 الــحــامــلــة ســتــبــقــى فـــي الــخــلــيــج 

ّ
األحـــــد، أن

التي أصدرها  األخيرة  التهديدات  »بسبب 
اإليــرانــيــون ضد ترامب ومسؤولني  الــقــادة 
قناة  وذكــرت  آخرين«.  أميركيني  حكوميني 
»ســـي أن أن« أن تــرامــب هــو مــن أمـــر وزيــر 
الــدفــاع بالوكالة بــالــعــودة عــن قــرار سحب 
الــحــامــلــة. ونــقــلــت الــقــنــاة عـــن مـــســـؤول في 
بخفض  ميللر  قــرار  إن  قوله  »البنتاغون« 
رسمية  كسياسة  إقـــراره  يتم  لــم  التصعيد 

وفاجأ كبار القادة.
ــراف الـــبـــنـــتـــاغـــون عــن  وتــعــقــيــبــًا عـــلـــى انــــصــ
سحب حاملة الطائرات »نيميتز« وإبقائها 
الخارجية  باسم  املتحدث  أكــد  الخليج،  في 
اإليرانية، سعيد خطيب زادة، أمس اإلثنني، 
أن »املؤسسات العسكرية واألمنية اإليرانية 
تــــرصــــد بــــدقــــة الـــتـــحـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة فــي 
املشيطنة  »األعــمــال  أن  إلــى  املنطقة«، الفــتــًا 
ــفـــى عــن  ــة ال تـــخـ ــيــ ــركــ ــيــ والــــتــــصــــرفــــات األمــ
»رسائل  وّجهت  بــاده  أن  وكشف  أعيننا«. 
افة« إلى الواليات املتحدة عبر سويسرا، 

ّ
شف

راعية املصالح األميركية في طهران، نافية 
ـــرى«. وشـــّدد  »وجــــود أي رســائــل ســريــة أخــ
ــران أكـــــــدت لـــواشـــنـــطـــن أنـــهـــا  ــ ــهـ ــ عـــلـــى أن طـ

»تتحمل عواقب أي مغامرة«.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز(

اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت 
عن  النقاب  االثنين،  أمس   ،»12«
إلقاء السلطات اإلماراتية القبض 
في  إيرانية  خلية  أعضاء  على 
أبوظبي ودبي، خططت لتنفيذ 
انتقامًا  إسرائيليين،  ضد  هجمات 
القدس«  »فيلق  قائد  الغتيال 
في الحرس الثوري اإليراني، قاسم 
يناير/كانون   3 فــي  سليماني، 
أن  القناة  وذكــرت   .2020 الثاني 
أعضاء  أن  أظهرت  التحقيقات 
الســتــهــداف  خــطــطــوا  الخلية 
واقتصادية  سياحية  مــواقــع 
داخل  اإلسرائيليون  إليها  يتوجه 
عن  القناة  وكشفت  اإلمـــارات. 
ــات  ــوالي ــي ال اســتــنــفــار واســـع ف
من  وإسرائيل  والخليج  المتحدة 
لتنفيذ  جديدة  إيرانية  محاوالت 

عمليات.

خلية لالنتقام 
في اإلمارات

طهران ـ العربي الجديد

الــبــحــريــة التابعة  الــقــوات  احــتــجــزت 
لــلــحــرس الـــثـــوري اإليــــرانــــي، سفينة 
تــابــعــة لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة فـــي مــيــاه 
الــخــلــيــج، بــحــجــة »تــلــويــث الــبــيــئــة«، 
ــعـــود إلـــى  ــبـــدو أن الـــســـبـــب يـ فــيــمــا يـ
تجميد سيول أرصــدة إيرانية تقدر 
أكـــثـــر من  ـــ 8 مـــلـــيـــارات دوالر مــنــذ  بـ
عامني، وهي عوائد صــادرات النفط 
ــك بــســبــب الــضــغــوط  ــ اإليـــرانـــيـــة، وذلـ
والـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة. وســـارعـــت 
سيول، التي طالبت طهران باإلفراج 
ــن نــاقــلــة املــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، إلــى  عـ
إرســـــــال وحــــــدة ملـــكـــافـــحـــة الــقــرصــنــة 
الــدفــاع  وأعــلــنــت وزارة  الخليج.  إلــى 
تم  أنه  الجنوبية، في بيان،  الكورية 
»إرسال وحدة شيونغهاي إلى املياه 
القريبة من مضيق هرمز بعد قليل 
من تلقي تقرير حول احتجاز إيران 

سفينتنا التجارية«.
اإليرانية،  »نــورنــيــوز«  وكــالــة  ونقلت 
املـــقـــربـــة مـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــأمــن 
ــدر مـــطـــلـــع« فــي  ــن »مــــصــ الــــقــــومــــي، عــ
مــنــظــمــة املـــوانـــئ واملـــاحـــة الــبــحــريــة 
قــولــه، أمــس اإلثــنــني، إنــه »تــم توقيف 

ــا الــجــنــوبــيــة  ــكـــوريـ ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لـ
كانت تتحرك في مياه الخليج، وهي 
ترفع علمها، بسبب تلويثها البيئة«. 
ــنـــت بـــحـــريـــة الــــحــــرس الـــثـــوري  ــلـ وأعـ
ــــي، فـــي بـــيـــان، أن »الــســفــيــنــة  ــرانـ ــ اإليـ
قد  كانت  الجنوبية  لكوريا  التابعة 
تحركت من ميناء الجبيل السعودي، 
ــاه الــخــلــيــج  ــيــ وتــــــم تـــوقـــيـــفـــهـــا فــــي مــ
لسامة  املتكررة  انتهاكاتها  بسبب 
البيئة البحرية«. وأضــاف البيان أن 
السفينة »كانت تحمل 7200 طن من 
مادة اإليثانول«، مشيرًا إلى »اعتقال 
ــو مــــن رعــــايــــا كـــوريـــا  ــ ــاقـــمـــهـــا، وهــ طـ
الــجــنــوبــيــة وإنــدونــيــســيــا وفــيــتــنــام 
ــار«. وذكــــــــــــرت الـــبـــحـــريـــة  ــ ــمــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ومــ
اإليرانية أنه تم سحب السفينة إلى 
مــيــنــاء بــنــدر عــبــاس اإليـــرانـــي املطل 
على الخليج. ورغم أن طهران تعزو 

ســـبـــب احـــتـــجـــاز الــســفــيــنــة الـــكـــوريـــة 
إال  البيئة«،  »تلويث  إلــى  الجنوبية 
أنــه على األغلب يعود إلــى موضوع 
تجميد سيول أرصــدة إيرانية تقدر 
أكـــثـــر من  ـــ 8 مـــلـــيـــارات دوالر مــنــذ  بـ
عامني، وهي عوائد صــادرات النفط 
ــك بــســبــب الــضــغــوط  ــ اإليـــرانـــيـــة، وذلـ
ــة. وأجــــــرت  ــيــ ــركــ ــيــ ــات األمــ ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
طــهــران وســيــول، على مــدى العامني 
مــتــعــددة حول  مباحثات  املــاضــيــني، 
تحرير هذه األموال، لكنها لم تنجح، 
ــــاط  لــتــرفــع إيـــــران شـــكـــوى فـــي األوسـ
أغسطس/آب  في  الدولية  الحقوقية 
املــاضــي، األمــر الــذي دفــع سيول إلى 
ــرانــــي لــديــهــا  اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر اإليــ
قبل  شابيستاري  بــادامــشــي  سعيد 

أسبوعني، احتجاجًا على الخطوة.
ــي عــمــلــيــة تـــوقـــيـــف الــســفــيــنــة،  ــأتــ وتــ
فيما أعلن املتحدث باسم الخارجية 
زادة، في  اإليـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب 
اإلثــنــني، عن  أمــس  مؤتمر صحافي، 
زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية 
الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون 
إلــى طــهــران إلجـــراء مباحثات بشأن 
األرصــــدة اإليــرانــيــة املــجــمــدة، معربًا 

عن أمله في أن يتم حل املشكلة.

مناورات عسكرية كبرى لطهران... وحاملة 
الطائرات األميركية باقية في الخليج

جدارية في طهران ضد الواليات المتحدة )فرانس برس(

)Getty( هناك اهتمام حكومي بالغ بتشغيل ميناء العريش بسرعة

زكريا أحمد

على الرغم من اآلمال العريضة بأن 
يكون 2021 عامًا مختلفًا وال يشبه 
سلفه »االفتراضي«، إال أّن املؤشرات 

كلها تقول إّن 2020 قد قرر طرح 
الجزء الثاني، وإتحاف العالم باملزيد 

من األحداث الصادمة، واألوبئة 
غير املتوقعة واملليشيات املتحورة. 
صحيح أّن 2020 باغت العالم منذ 

أيامه األولى بحدث اغتيال قائد »فيلق 
القدس« اإليراني السابق، قاسم 

سليماني، لكن الهدوء النسبي الذي 
صاحب األيام الخمسة األولى من 

العام الجديد، ليس معيارًا بأّن األخير 
سيكون ودودًا مع البشر، ويبدو أّن 

املخرج سيلجأ إلى عنصر التشويق 
هذه املرة بشكل أكبر، وتقسيط 

الفقرات الساخنة.
تركة ثقيلة من األحداث قام 2020 
بترحيلها إلى الجزء الثاني، ومن 
املتوقع أن نشهد حبكات درامية 

متطورة مع ظهور عالمات جديدة، 
أبرزها الساللة املتحورة من فيروس 

كورونا العنيد الذي ينوي حشر 
العالم عامًا جديدًا في تطبيق »زوم«، 

وتلويث أبصارنا بالكمامات. حتى 
 إنتاج املزيد من اللقاحات، لن 

ّ
في ظل

تسمح الساللة املتحورة للعالم بأن 
 االرتباك 

ّ
ينعم باالستقرار، وسيظل

سيد املوقف حتى إشعار آخر.
سياسيًا، ال يمكن التنبؤ 

بالسيناريوهات املقبلة في الواليات 
املتحدة إلى اآلن، وما هي املفاجآت 
التي يخبئها لنا دونالد ترامب، أو 
األلغام التي سيزرعها في طريق 

سلفه جو بايدن وستجعل من 2021 
 باإلثارة. حتى إيران، يبدو 

ً
حافال

أنها استوعبت أخيرًا أّن سليماني قد 
 بعد إحياء الذكرى األولى، 

ً
تل فعال

ُ
ق

لت تأجيل االنتقام إلى الجزء 
ّ

وفض
الثاني من 2020 عندما توعدت على 
لسان قائد »فيلق القدس«، إسماعيل 

قاآني، بهجمات انتقامية داخل 
أميركا. 

كثير من امللفات الخاملة خالل 2020 
مرشحة لالنفجار في الجزء الثاني، 

وعلى رأسها ملف سد النهضة، 
فاالستراتيجية التي تتبعها إثيوبيا 

في الهروب إلى األمام قد تطمر 
الدبلوماسية يومًا ما. وفي اليمن، 

البلد الذي يعيش في 2020 منذ 6 
سنوات وال ينوي مغادرته، ال وجود 
ألي بصيص أمل، فزعيم املليشيات 
الحوثية ال يزال يحرض على املوت 
في سبيل الدفاع عن األمة. فوفقًا 

ّدمت قوافل 
ُ
لعبد امللك الحوثي، كلما ق

الشهداء، تحقق االنتصار لألمة، كما 
جاء في كلمة له األحد املاضي. حتى 

حكومة املحاصصة التي استبشر 
اليمنيون خيرًا بتشكيلها، جلبت 

معها املوت قبل أن تهبط من الطائرة، 
وال أحد يتصور ما هي األسلحة التي 
سيتم استقبالها بها في األيام املقبلة.
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القاهرة ـ العربي الجديد

املــــوارد املائية  قــالــت مــصــادر فــي وزارة 
التنسيقية،  اللجنة   

ّ
إن املــصــريــة  والـــري 

من  النهضة  ســد  مــلــف  ملتابعة  املشكلة 
العامة  واملــخــابــرات  الجمهورية  رئــاســة 
ووزارتــــــي الــخــارجــيــة والـــــري وعــــدد من 
الــخــبــراء الــقــانــونــيــني والــفــنــيــني، تعكف 
ــقــــدم بــه  ــقـــتـــرح تــ ــلـــى دراســــــــة مـ ــًا عـ ــيـ ــالـ حـ
ــقـــي إلــــى كـــل من  ــاد األفـــريـ خـــبـــراء االتــــحــ
مصر والــســودان وإثيوبيا، ترى جنوب 
يصلح  أنــه  االتــحــاد  ومفوضية  أفريقيا 
 لــصــيــاغــة اتـــفـــاق جــديــد كــامــل بني 

ً
ــواة ــ نـ

انقضاء فترة رئاسة  الــثــاث قبل  الـــدول 
جنوب أفريقيا لاتحاد، أي خال الشهر 
»العربي  الــحــالــي. وأوضــحــت املــصــادر لـ
يــعــتــبــر خــطــوة  املــــقــــتــــرح   

ّ
أن ــد«  ــديــ ــجــ الــ

جــيــدة نــوعــيــًا لــجــمــيــع األطـــــراف وملــســار 
املـــفـــاوضـــات بــرعــايــة االتـــحـــاد األفــريــقــي 
ــراءة األولـــــــى لــه  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــكـ بــشــكــل عــــــام، ولـ
تــوضــح أن خــبــراء االتــحــاد تغيب عنهم 
الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــفــنــيــة املــهــمــة، 
فــي مسودة  بالفعل  تــم تضمينها  الــتــي 
التي وقعتها مصر منفردة في  االتــفــاق 
فبراير/ في  واشنطن  مفاوضات  نهاية 

شباط املاضي، ورفضت كل من إثيوبيا 
والــــــســــــودان الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا ألســـبـــاب 

مختلفة.
إثيوبيا  قبلت  إذا  أنــه  املــصــادر  وذكـــرت 
والــــســــودان الــتــعــامــل مـــع مــقــتــرح خــبــراء 
ــقــــف مــصــر  ــلــــن تــ ــي فــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ االتــــــحــــــاد األفـ
أمـــام تــطــويــره والــبــنــاء عليه، لكن  عائقًا 
هــنــاك ثــاثــة مـــحـــددات ملــوقــفــهــا فــي هــذا 
السياق؛ أولها أن يتم االعتماد على ذلك 
األخذ  بالكامل، من دون  منفردًا  املقترح 
بــمــقــتــرحــات ومـــســـودات مــهــمــة ســبــق أن 
اتفقت عليها أو ناقشتها جميع األطراف، 
وعــلــى رأســهــا مــســودة اتــفــاق واشــنــطــن. 
أما املحدد الثاني، فهو ضرورة مشاركة 
الخبراء املمثلني ملصر في صياغة جميع 
الــبــنــود بــمــا يــحــقــق أهـــــداف الــتــفــاوض، 
الثالث فــي ضــرورة  املــحــدد  فيما يتمثل 
صياغة  أي  تفريغ  بعدم  إثيوبيا  تعهد 
يتم االتفاق عليها مبدئيًا من مضمونها 
محاولة  ثــّم  عليها  باملوافقة  بالتظاهر 
النصوص كل على حدة،  االلتفاف على 

كما حدث في مفاوضات واشنطن.

وأضــــــافــــــت املــــــصــــــادر أنـــــــه ســـيـــتـــم عــقــد 
اجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة بــــني فـــريـــق خـــبـــراء 
االتــحــاد األفريقي، وفريق كل دولــة ملدة 
أسبوع بدءًا من اليوم الثاثاء، أو لحني 
ــة مـــتـــفـــق عــلــيــهــا  ــاغـ ــيـ الــــتــــوصــــل إلــــــى صـ
مـــن الــجــمــيــع، بــحــيــث تـــرفـــع نــتــائــج تلك 
االجـــتـــمـــاعـــات إلــــى مـــفـــاوضـــات الــــــوزراء 

ابتداًء من العاشر من الشهر الحالي.
وعـــــــن مـــــــدى االتــــــفــــــاق واالخـــــــتـــــــاف مــع 
الــســودان بعد عــودة االجتماعات، قالت 
ــًا جـــوهـــريـــًا  ــــاك خــــافــ ــنـ ــ املـــــصـــــادر إن »هـ
ــراء،  ــبـ بـــشـــأن مـــــدى االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــخـ
االتــحــاد  فــريــق  على  التعويل  يمكن  وال 
األفريقي فقط، خصوصًا إذا ما استمرت 
أولــويــات الــســودان الفنية منحصرة في 
الــدوري  والتدفق  املياه  احتجاز  كميات 
وغــيــرهــا مـــن املــســائــل الــتــي تــــرى مصر 
أنها مهمة، ولكنها ليست األهم واألكثر 
أنه  املــصــادر  وأضــافــت  للحسم«.  تطلبًا 
»عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فهناك اتــفــاق بني 
مــصــر والـــســـودان عــلــى مــعــظــم القضايا 
ــة إثـــيـــوبـــيـــا«،  ــهــ ــواجــ الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي مــ
أن »هناك توافقًا بينهما على   

ً
موضحة

توقيعها،  سيتم  التي  االتفاقية  إلزامية 
تكوين  أفــكــارًا مشتركة حــول  وأن هناك 
 
ً
مستقبا ستنشأ  مــنــازعــات  فــض  آلــيــة 

الــســد واملــــلء، بحيث يتم  بــشــأن تشغيل 
اختيار طرف وسيط من قبل كل دولة من 
الثاث، ويجرى التفاوض بني الوسطاء 
بنظام التحكيم القانوني لحني الوصول 
إلــــى قـــــرار. كــمــا تــتــفــق مــصــر والـــســـودان 
على معارضة رغبة إثيوبيا في تحويل 
االتــفــاقــيــة إلـــى اتـــفـــاق لــلــمــحــاصــصــة في 
مياه النيل وإلغاء اتفاقية 1959 بني مصر 
والــســودان. وهناك توافق بينهما أيضًا 
انتزاع  في  إثيوبيا  رغبة  معارضة  على 
موافقة مسبقة على إقامتها مشروعات 
األزرق،  النيل  مجرى  على  أخــرى  مائية 
وتطبيق القواعد االسترشادية الخاصة 

بسد النهضة عليها«.
لــكــن عــلــى املــســتــوى الــفــنــي، تــولــي مصر 
اهتمامًا كبيرًا بفكرة الربط بني السدود 
املياه  ونوعية  السنوية  التدفق  وكمية 
ــتـــجـــرى عــلــيــهــا،  ــتــــي سـ ــتــــصــــرفــــات الــ والــ
األول  املقام  في  السودانيون  يهتم  فيما 
بـــضـــرورة وضـــع بــرنــامــج واضـــح للملء 
التدفق  للسد، وبحجم  والــدائــم  املستمر 

الــيــومــي مـــن الـــســـد. وتــخــتــلــف الــدولــتــان 
أيــضــًا حـــول فـــتـــرات الــجــفــاف والــجــفــاف 
إذ تقترح مصر تمرير 37 مليار  املمتد، 
مــتــر مكعب كــرقــم وســـط بــني مــا تطالب 
بــه إثيوبيا وهــو 32 مــلــيــارًا، ومــا كانت 
تــطــالــب بـــه مــصــر وهــــو 40 مــلــيــار متر 
ــــتــــرك الــــرقــــم الـــخـــاص  مـــكـــعـــب، عـــلـــى أن ُي
بأوقات عدم امللء والرخاء آللية التنسيق 
بني الــدول الــثــاث، لكن الــســودان يعتبر 
أن التمسك بــالــرقــم الــجــديــد املــقــتــرح من 
مصر ال يمكن اتفاقه مع جهود إثيوبيا 
 هناك خافًا حول 

ّ
أن الــجــاد. كما  للملء 

الخاصة  لــاســتــخــدامــات  إثيوبيا  خطة 
بــاملــيــاه؛ ســـواء كــانــت مخصصة إلنــتــاج 

الطاقة أو الزراعة أو غيرها.
وســـبـــق أن قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة من 
»الــعــربــي  وزارتـــــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــــري لـــ
الــجــديــد«، إنــه بعدما كــان الــســودان هو 
نظرًا  االجتماعات  تعطيل  فــي  املتسبب 
العتراضه على عدم منح خبراء االتحاد 
املفاوضات،  فــي  أكبر  سلطات  األفريقي 
 من القاهرة وأديس أبابا »كانتا 

ً
فإن كا

تــتــهــربــان مـــن حـــضـــور االجـــتـــمـــاع الـــذي 
عـــقـــد األحــــــد املـــــاضـــــي«، ولـــكـــن ألســـبـــاب 
خــــاصــــة بـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. فـــمـــن نــاحــيــتــهــا، 
ــا تــبــقــى مــن  تـــرغـــب مـــصـــر فــــي إهـــــــدار مــ
والية جنوب أفريقيا على رأس االتحاد 
لــواقــع جــديــد، تأمل  األفــريــقــي تحضيرًا 
ــكـــون إيـــجـــابـــيـــًا لـــهـــا بــــصــــورة أكــبــر  أن يـ
ــة الــكــونــغــو  ــاسـ ــرئـ ــات بـ ــاوضــ ــفــ خـــــال املــ
الديمقراطية، التي باتت تربطها بمصر 
في اآلونة األخيرة عاقات جيدة بعيدة 
عـــن الــتــنــافــس الــســيــاســي واالقــتــصــادي 
على زعامة القارة، الذي طاملا كان عنوان 

العاقة بني مصر وجنوب أفريقيا.
 الـــرؤيـــة املــصــريــة 

ّ
وأضـــافـــت املـــصـــادر أن

التوصل  انعدام األمــل في  مستقرة على 
بــهــا  أدارت  الــــتــــي  بـــالـــطـــريـــقـــة  حــــل  إلـــــى 
جــنــوب أفــريــقــيــا االجــتــمــاعــات الــســابــقــة، 
منذ بدء املفاوضات في املسار األفريقي 
ــــى مــجــلــس األمــــن  بـــعـــد فـــشـــل الـــلـــجـــوء إلـ
ــران املـــــاضـــــي، وذلــــك  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ فــــي يــ
أي  أفريقيا  جنوب  ممارسة  لعدم  نظرًا 
ــادة عــلــى إثــيــوبــيــا  ضــغــوط ســيــاســيــة جــ
لتغيير مواقفها والقبول بصيغ جديدة 

للتعامل مع مصر والسودان.
الدبلوماسية  الــعــاقــات  ســوء  ويصّعب 
بــــني مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا والـــتـــصـــريـــحـــات 
ــيــــرة،  الــــحــــادة بــيــنــهــمــا فــــي اآلونـــــــة األخــ
عمليًا، تحقيق أي إنجاز في املفاوضات 
ــة، خــــصــــوصــــًا بــــعــــدمــــا وصــــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الــدخــول في  إلــى حــد  التصعيد بينهما 
ملفات تعتبرها كل دولة من املحظورات 
وخــــرقــــًا لـــلـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء. فــمــقــابــل 
الحديث اإلثيوبي للمرة األولى عن فض 
اعــتــصــام رابــعــة وظــــروف وفـــاة الرئيس 
املـــعـــزول الـــراحـــل مــحــمــد مـــرســـي، نهاية 
ــرد املـــصـــري هو  الــشــهــر املـــاضـــي، كـــان الــ
ــــذي يــنــتــقــد الــتــعــامــل  األول مـــن نـــوعـــه الـ
اإلثيوبي الرسمي مع القوميات العرقية 

في تيغراي وأوروميا وبني شنقول.

اتفاق بين مصر 
والسودان على معظم 

القضايا القانونية

تريد مصر عدم تفريغ 
أي صياغة يُتفق عليها 

من مضمونها

سد النهضة: 3 محددات مصرية للتعامل 
مع المقترح األفريقي

تبدي القاهرة 
استعدادها للتعاون 
بشأن تطوير مقترح 

أفريقي لصياغة اتفاق 
جديد حول سد 

النهضة، إال أّن هناك 
ثالثة محددات مصرية 

للتعامل مع المقترح

  شرق
      غرب

سورية: تصعيد في عين 
عيسى

قــصــفــت فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــــــــــــســـــــــــــوري املـــــــــــــــعـــــــــــــــارض، أمــــــــس 
اإلثـــنـــني، أطـــــراف بــلــدة عـــني عيسى 
سورية  »قـــوات  لسيطرة  الخاضعة 
الديمقراطية« )قسد( في ريف الرقة 
الشمالي، شمال شرقي سورية. وقال 
»الــعــربــي  الــنــاشــط أحــمــد الــخــلــيــل، لـــ
الــــجــــديــــد«، إن الـــقـــصـــف تــــزامــــن مــع 
حركة كثيفة آلليات عسكرية تركية 
شــمــال الـــبـــلـــدة، وتــحــلــيــق لــطــائــرات 
ــة فــــي ســـمـــاء عــني  ــيــ ــة روســ ــيـ مـــروحـ
عيسى وريفها الشرقي. وفي مدينة 
الــقــامــشــلــي، اســـتـــمـــّر الـــتـــوتـــر الـــذي 
ــاء األحــــــد بـــعـــد اعــتــقــال  ــّدد مـــسـ تــــجــ
التابعة  الوطني  الــدفــاع  مليشيات 
ــة عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات  لــلــنــظــام ثـــاثـ
»األســـايـــش« الــكــرديــة، مــا أدى إلــى 
أحياء  معظم  في  الطرفني  استنفار 

املدينة ونشر نقاط تفتيش مؤقتة.
)العربي الجديد(

رايبرن في اإلمارات 
واألردن

إلــى سورية  األميركي  املبعوث  بــدأ 
جـــويـــل رايــــبــــرن )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
اإلثنني، جولة شرق أوسطية تقوده 

إلى اإلمارات واألردن، قبيل أيام من 
التئام جولة خامسة من مباحثات 
ــة« الـــســـوريـــة.  ــوريـ ــتـ »الــلــجــنــة الـــدسـ
ــارة األمـــيـــركـــيـــة فــي  ــفــ ــســ وذكــــــــرت الــ
دمشق، في بيان، أن الجولة تستمر 
حــتــى الــســابــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ــراء مناقشات مع  وتــهــدف إلــى »إجــ
املجتمع  ومــع  حكوميني  مسؤولني 
املــدنــي، وشــركــاء بــشــأن الــوضــع في 

سورية«.
)العربي الجديد(

تظاهرة ضد »قسد« 
وقوات النظام

»الــعــربــي  قــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، لـــ
الــجــديــد«، إن مــدنــيــني خــرجــوا في 
تظاهرة في ريف دير الزور الشرقي 
ــــس اإلثــــنــــني، تـــنـــديـــدًا بــســيــاســة  أمـ
التجنيد اإلجباري التي تمارسها 
ــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا  ــــد« فـ ــــسـ »قـ
هناك. وخرجت التظاهرة في بلدة 
مــعــيــزيــلــة ووصـــلـــت إلــــى الــطــريــق 
الصناعية  املدينة  دوار  العام عند 
ــر الــــــــزور. ورفــــع  ــ ــرقـــي ديـ ــمـــال شـ شـ
طالبوا  الفــتــات  كذلك  املتظاهرون 
ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ فــــيــــهــــا قــــــــــوات الـ
هجروها  الــتــي  بلداتهم  بــمــغــادرة 

في وقت سابق.
)العربي الجديد(

عباس كامل في 
الخرطوم

ــابــــرات الــعــامــة  ــيـــس املــــخــ بـــحـــث رئـ
ــلــــــواء عــــبــــاس كـــامـــل  ــة، الــــ ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
)الــــــــصــــــــورة(، أمـــــــس اإلثــــــنــــــني، فــي 
الخرطوم، العاقات الثنائية، وذلك 

فــي زيــــارة لــم يــعــلــن عــنــهــا مسبقًا. 
والتقى كامل نائب رئيس مجلس 
حمدان  محمد  االنتقالي،  السيادة 
دقلو. وبحسب الوكالة السودانية 
ــا«، فــقــد تــم خــال  الــرســمــيــة »ســـونـ
اللقاء التشديد على دعم العاقات 
الــســودانــيــة املــصــريــة، وتــطــويــرهــا 
ــالـــح املـــشـــتـــركـــة فــي  وتـــعـــزيـــز املـــصـ

املرحلة املقبلة.
)العربي الجديد(

»األطلسي« يشكل فريقًا 
لدعم قوات العراق

الــعــراقــيــة، في  ــاع  ــدفـ الـ قــالــت وزارة 
بيان أمــس اإلثــنــني، إن حلف شمال 
األطــلــســي شـــّكـــل فــريــقــًا اســتــشــاريــًا 
لــلــقــوات  الــدعــم  لــتــقــديــم  متخصصًا 
ــقـــاء جــمــع  ــك عـــقـــب لـ ــ ــيـــة، وذلــ ــراقـ ــعـ الـ
األمـــني الــعــام لــلــوزارة جــبــار ثجيل، 
العراق  وقائد بعثة »األطلسي« في 
بــــي أولـــــســـــن. وأوضــــــــح الــــبــــيــــان أن 
ــلـــن عــــن تــشــكــيــل فــريــق  »أولــــســــن أعـ
للعمل  متخصص  املستشارين  من 
الدعم واإلسناد  املشترك في تقديم 

للقوات املسلحة العراقية«.
)األناضول(
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استهداف مقر اللجنة 
العسكرية السعودية 

في أبين
ــان، أمــــس  ــفــ ــيــ ــنــ ــاران عــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ وقـــــــع انــ
ــادة  ــيـ ــر قـ ــقـ ــع مـ ــوقــ اإلثـــــنـــــني، قــــــرب مــ
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــســعــوديــة، في 
اليمن، وذلك  محافظة أبني جنوبي 
ــار مـــشـــابـــه تـــعـــرض لــه  ــجـ ــفـ غــــــداة انـ
ــال مــصــدر  ــ ــه األحـــــــد. وقــ ــ املــــوقــــع ذاتــ
مـــحـــلـــي لـــوكـــالـــة »األنـــــــاضـــــــول«، إن 
ــــن نــــتــــجــــا عــــــن قـــذيـــفـــتـــي  ــاريـ ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ
ــــاون وقـــعـــا قــــرب مـــدرســـة ثــانــويــة  هـ
ــقــــرة فــــي أبــــني،  ــنـــني بـــمـــديـــنـــة شــ ــبـ الـ
الــتــي تــتــخــذهــا الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
مغادرة  نافيًا  لها،  مقرًا  السعودية 

اللجنة إلى عدن.
)األناضول(

10 أهداف للحوثيين في 
السعودية

اليمن،  هــددت جماعة الحوثيني في 
10 مواقع  باستهداف  اإلثنني،  أمس 
السعودية.  في  وحّساسة«  »حيوية 
ــكـــري بـــاســـم  ــسـ ــعـ ــتــــحــــدث الـ وقـــــــال املــ

الجماعة، يحيى سريع )الصورة(، إن 
وحّساسة  حيوية  مواقع   10 »هناك 
في عمق السعودية، ضمن أولويات 
أهدافنا قد تتعرض لاستهداف في 
أي لــحــظــة«، دون تــحــديــدهــا، مــؤكــدًا 
»االســــتــــعــــداد لــتــنــفــيــذهــا خـــــال 24 

ساعة، إذا قررت القيادة ذلك«.
)األناضول(

غانتس يؤيد توسعة 
أسطول »أف 35«

أعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
أبيب  تل  تأييده لشراء  غانتس، عن 
سربًا ثالثًا من املقاتات األميركية من 
طــراز »أف 35«. وأضــاف غانتس في 
مقابلة صحافية نشرت أمس اإلثنني، 
أنه »يجب التعامل مع ميزانية الدفاع 
بشكل صحيح، إنها نوع من بوليصة 
التأمني النشطة«، متحدثًا عن حاجة 
إسرائيل إلى »توسيع مجموعة أف 
35 الــتــي بــحــوزتــنــا، لــديــنــا ســربــان، 
أعــتــقــد أنـــنـــا ســنــوســعــهــمــا، هــــذا ما 

طلبته من األميركيني«.
)األناضول(

تعديل الئحة اتهام 
ضد نتنياهو

قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، 
ــام مــعــدلــة ضـــد رئــيــس  ــهـ الئـــحـــة اتـ
ــــني نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــامـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــــــــــــــــوزراء بـ
ــــي قـــضـــيـــة اتـــهـــامـــه  )الـــــــصـــــــورة(، فـ
ــي تـــنـــظـــر فــيــهــا  ــ ــتــ ــ بــــالــــفــــســــاد، والــ
ــئــــة الـــبـــث  ــيــ املــــحــــكــــمــــة. وقــــــالــــــت هــ
الـــنـــيـــابـــة قــدمــت  ــيـــة إن  ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
ــى املــحــكــمــة  ــ ــ ــة إلـ ــدلــ ــعــ ــة املــ ــحــ ــائــ الــ
املــركــزيــة اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 

املحتلة، أول من أمس األحد، مشيرة 
بقضية  تــتــعــلــق  الـــائـــحـــة  أن  إلــــى 
تهم  والتي تتضمن  »امللف 4000« 
الرشوة واالحتيال وإساءة األمانة 
ضــد نــتــنــيــاهــو. وقــالــت الــهــيــئــة إن 
الــفــصــل بـــني االتـــهـــامـــات املــنــســوبــة 
لرئيس الوزراء واألفعال املنسوبة 
ألبـــنـــاء عــائــلــتــه الـــذيـــن ال ُيــتــهــمــون 

بالقضية، هو من التعديات.
)األناضول(

السلطة الفلسطينية 
تقطع رواتب أسرى 

محررين
السلطة  فــي  املالية  وزارة  رضخت 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــضــغــوط إســرائــيــل 
املتعلقة برواتب األسرى املحررين، 
ــــؤون األســـــرى  ــ ــدت هـــيـــئـــة شـ ــ ــ إذ أكـ
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس اإلثـــنـــني، عــدم 
صــــرف رواتـــــب 8 أســــرى مــحــرريــن 
بـــتـــوصـــيـــة مــــن الــــجــــهــــات األمـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــــك مـــع ســريــان 
قـــــرار عــســكــري إســـرائـــيـــلـــي يحظر 
فتح  الفلسطينية  املـــصـــارف  عــلــى 
حــســابــات أو صــــرف مــخــصــصــات 
لنحو 13 ألف أسير سابق. وأكدت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر لـــ
عدد األسرى املحررين املستهدفني 

سيصل إلى 120 أسيرًا محررًا.
)العربي الجديد(

مناطق في الطريق 
تعتبر أمالكًا وأوقافًا 

غير إسالمية

التقى أمير قطر وزير 
الخارجية الكويتي للمرة 

الثانية في أسبوع

أثيل النجيفي: أهداف 
القائمين على المشروع 

سياسية بحتة

الحجرف: انعقاد الدورة 
يؤكد حرص القادة 

على تماسك المجلس

»طريق 
السبايا«

بغداد ـ زيد سالم

ــراق،  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــدل فــ ــ ــجــ ــ يــــتــــواصــــل الــ
ــًا وشــــعــــبــــيــــًا، مــــنــــذ نــحــو  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــبــــوع، حــــول أنــشــطــة جــمــاعــات  أســ
ــران،  ــ ديـــنـــيـــة، تــرافــقــهــا مــلــيــشــيــات حــلــيــفــة إليـ
في مناطق غــرب مدينة املــوصــل، تّدعي أنها 
ُيعرف  ما  واستكشاف  مسح  بعمليات  تقوم 
»طريق السبايا«، املرتبط بالسرد التاريخي  بـ
ــربـــاء، ومــــا أعــقــبــهــا من  لــواقــعــة الــطــف فـــي كـ

أحداث بني العراق وباد الشام.
ويهدف املشروع، بحسب القائمني عليه، إلى 
تــحــديــد مــنــاطــق مــــرور الــقــوافــل املــتــجــهــة إلــى 
عليه »طريق  طــلــق 

ُ
أ مــشــروع  الــشــام، وتنفيذ 

الـــســـبـــايـــا«، وســــط حـــديـــث عـــن اكــتــشــاف تلك 
الجهات مراقد ومواقع ألحداث تاريخية على 
امتداد هذا الطريق. في املقابل، تتخوف قوى 
سياسية عدة في العراق من هذه النشاطات، 
وأن تنطوي على مخططات تغيير ديمغرافي، 
عربية  وقــرى  ببلدات  تتعلق  أنها  خصوصًا 
موغلة  وأيزيدية  مسيحية  وأخــرى  إسامية 

في القدم.
ــدرت »الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة« فـــي كــربــاء  ــ وأصــ
الرسمي،  موقعها  عبر  الــتــوالــي  على  بيانني 
يومي 21 و26 ديسمبر/كانون األول املاضي، 
إلى  »أكاديمية وعلمية«  لجنة  حــول وصــول 
إلى  توصلت  أنها  وأعلنت  نينوى.  محافظة 
»نتائج مهمة بخصوص تتّبع سير السبايا 
الــطــف«، متحدثة  مــن أهــل البيت بعد واقــعــة 
»السيد  إلــى  يعود  مرقد  »توثيق«  عــن  أيضًا 
عبد الرحمن بن علي بن الحسني«، والتوصل 
القوافل. وأشــارت  إلى صخرة توقفت عندها 
إلى أن الطريق يصب في اتجاه منطقة تسمى 
»بـــلـــط« )بـــني مــديــنــة تــلــعــفــر وجــبــل ســنــجــار( 
ومضيق يسمى »بــاب شــلــو«، وتــم استخدام 
هذا الطريق املخفي بني الجبلني عبر الحدود 
الــســوريــة الــتــركــيــة حــالــيــًا، وصــــواًل إلـــى بــاد 
ــــى »تــــواصــــل الـــعـــمـــل فــي  الــــشــــام. وأشــــــــارت إلـ
البحث والتقصي  الــشــام، وأن  املــشــروع نحو 
أن  انطلق من منطقة آسكي مــوصــل«، مبينة 
للبحث  إخضاعهما  يتم  طريقني  »للمنطقة 
والــتــقــصــي لــلــوصــول إلـــى الــطــريــق الصحيح 

الــلــجــنــة الـــتـــي تــتــولــى عــمــلــيــات املـــســـح غــرب 
املــوصــل، علي الــكــرعــاوي، الــذي يشغل أيضًا 
منصب معاون رئيس قسم النشاطات العامة 
ــال الـــكـــرعـــاوي إن  فـــي الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة. وقــ
أي  مع  للنقاش  مستعدة  الحسينية  »العتبة 
جــهــة، ســــواء كــانــت اجــتــمــاعــيــة أو ســيــاســيــة، 
ــروع الـــــــذي لــــم يــكــتــمــل بـــصـــورة  ــ ــشـ ــ بــــشــــأن املـ
نهائية، وأن تعمل على طمأنتهم«، مستدركًا 
»بــالــتــالــي نــحــن ال نــمــثــل »واليــــة الــفــقــيــه« في 
ــران، كــمــا تــدعــي بــعــض الــجــهــات، بـــل إنــنــا  ــ إيــ
مــؤســســة ديــنــيــة ولــيــس أكــثــر مـــن ذلــــك، وكــل 

أعمالنا أصولية وقانونية«.
األولى،  للمرة  الذي تحدث  الكرعاوي،  وتابع 
ــــدل حـــول  ــجـ ــ ــائــــل إعــــــــام مـــنـــذ تـــفـــجـــر الـ لــــوســ
املــــوضــــوع، أن »الــعــتــبــة لــديــهــا مـــركـــز ثــقــافــي 
غــــرب مــحــافــظــة نــيــنــوى. ومــــن خــــال الــعــمــل، 
توصلنا إلــى مجموعة من اآلثــار في مناطق 
سنجار وآسكي موصل، والتي كانت تسمى 
في العصر اآلشوري »بلط«، واكتشفنا مرقدًا 
يعود إلى »عبد الرحمن بن الحسني بن علي 
بــن أبــي طــالــب«. وعــقــب ذلــك تعقبنا الطريق 
الـــذي يــمــر بتلعفر ثــم ســنــجــار، ووجــدنــا أنــه 
يــحــتــوي عــلــى آثـــــار كـــثـــيـــرة، بــالــتــنــســيــق مع 
ــــار«.  أســـاتـــذة فــي الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ واآلثـ
ــاه مـــا ُيــعــرف  ــدنـ وأضـــــاف »مــــن ضــمــن مـــا وجـ
»البحر املر«، كما وجدنا مرقدًا قديمًا لعمر  بـ
بن الحسني، وراجعناه وفق روايات ومصادر 

واألدق، لكن املرجح أن يكون طريق سنجار- 
تــلــعــفــر هــــو الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، وأن ركـــب 

السبايا مر عبر شق في جبل سنجار«.
فـــي املـــقـــابـــل، حــــذر مـــرصـــد »أفــــــاد« الــحــقــوقــي 
املاضي،  الخميس  العراقي، في بيان موسع، 
السلم  الحكومة، مما أسماها مشاريع تهدد 
األهــلــي وتحمل نــوايــا تغيير ديــمــغــرافــي في 
ــه جــهــات  ــا تـــقـــوم بـ املــحــافــظــة. وأوضــــــح أن مـ
ديــنــيــة مــن عمليات مــســح وتــحــديــد، بــدعــوى 
بيانات  فــي  عليه  أطلقت  طــريــق،  عــن  البحث 
السبايا«، مــرت به قوافل من  رسمية »طريق 
العراق إلى الشام بناء على روايات تاريخية، 
ا من منطقة آسكي موصل )50 كيلومترًا  بدء
شــمــال غــــرب املـــوصـــل( وصـــــواًل إلــــى ســنــجــار 
ثـــم الـــحـــدود الـــســـوريـــة وعــلــى طــــول نــحــو 92 
ــدًا لــلــســلــم  ــديــ ــهـــديـــدًا جــ كـــيـــلـــومـــتـــرًا، »يـــمـــثـــل تـ
طائفية  نعرات  وإثـــارة  املحافظة،  في  األهلي 
ــة إحــــــــداث تــغــيــيــر ديـــمـــغـــرافـــي فــي  ــاولــ ومــــحــ
املحافظة«. وأكد أن »مناطق عدة في الطريق 
إسامية،  غير  وأوقافًا  أماكًا  تعتبر  املزعوم 
وتتبع أديرة موغلة في القدم ما قبل اإلسام، 
وال يــجــوز الــتــعــرض لــهــا أو إنــشــاء مــشــاريــع 
أخــرى  مناطق  أيــضــًا  يشمل  واألمـــر  لخنقها. 
وبـــاب شلو وسنوني،  الكنيسة  حـــاوي  قــرب 
وبـــلـــط وغــــيــــرهــــا«. وطــــالــــب حـــكـــومـــة رئــيــس 
»تحكيم القانون  الوزراء مصطفى الكاظمي بـ
ــطــــق، ووقـــــــف الـــتـــصـــرفـــات  ــنــ والــــدســــتــــور واملــ
األحادية ذات األبعاد الطائفية التي لم يجِن 

منها العراقيون إال املوت والدمار«.
ــد، طــالــبــت  ــديــ الــــجــ الـــــحـــــراك  ــذا  ــ ــلـــى هــ عـ وردًا 
»جــبــهــة اإلنـــقـــاذ والــتــنــمــيــة«، بــزعــامــة رئــيــس 
الحكومة   النجيفي،  أســامــة  السابق  الــبــرملــان 
ومسؤولي العتبات الدينية، بوقف ما وصفته 
»بــاملــمــارســات الــتــي تــثــيــر الــفــن الــطــائــفــيــة«. 
وأكــــدت، فــي بــيــان، أن »مــثــل هـــذه النشاطات 
فــي الــوقــت الــحــاضــر تــؤثــر سلبًا عــلــى لحمة 
مــن حساسية بعد  لها  ملــا  الــوطــنــي،  النسيج 
أن تحررت املدن حديثًا من سيطرة »داعش«، 
ــاره الــتــدمــيــريــة التي   بــعــد مــن آثــ

َ
ولـــم تــتــعــاف

حولت املدن العامرة إلى ركام، وما تزال مئات 
من جثث العراقيني تحت هذا الركام«.

وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع رئــيــس 

»أبو إسماعيل الهروي«. ولكن هناك شكوكًا  لـ
»عمر بن الحسن« وليس  من أن يكون املرقد لـ
بـــن الـــحـــســـني، وكـــــان قـــد خــــرج مـــع الــســبــايــا. 
ولكننا حتى اآلن في طــور البحث، ولــم نجد 

مصادر تاريخية دقيقة«.
ــل، تــحــدثــت  لــكــن مـــصـــادر مـــن مــديــنــة املــــوصــ
أي ممثلني  نفت وجــود  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
عـــن جــامــعــة املـــوصـــل أو أكــاديــمــيــني وعــلــمــاء 
جغرافيا بني الجهات العاملة في نينوى على 
املوضوع، كما ذكر البيان الصادر عن »العتبة 
الحسينية«. وأوضحت أنهم كانوا عبارة عن 
رجــال ديــن تحت حماية أفـــراد مــن مليشيات 
»كتائب حزب الله« و»النجباء« و»العصائب« 
ــوزعــــني عـــلـــى طـــول  ــد الـــشـــبـــكـــي«، املــ ــشـ و»الـــحـ
الطريق املفترض، وال توجد معهم أي وسائل 
عــدة  حــــددوا  بــل  الــتــتــبــع،  أو  للتنقيب  علمية 
تاريخية  روايــــات  على  مبني  بعضها  نــقــاط 

وأخرى تخمينًا.
في املقابل، قال القيادي في »الحشد الشعبي« 
»العربي  لـ الــقــدو،  وعــد  نينوى،  محافظة  فــي 
الـــجـــديـــد«، إن »فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي ال 
تــشــارك فــي املــشــروع على اعتبارها املــبــادرة 
بـــــه، بــــل تـــعـــمـــل عـــلـــى تــســهــيــل بـــعـــض املـــهـــام 
املنفذة  الــجــهــات  تواجهها  قــد  الــتــي  الصعبة 
للمشروع«. وبني أنه ال يملك معلومات كثيرة 
يعملون  ولكن هناك مختصني  املشروع،  عن 
في هذا املجال، ويسعون للتوصل إلى نتائج 

»طريق السبايا«. في ما يتعلق بـ
مــن جــهــتــه، نــقــل مــســؤول رفــيــع املــســتــوى في 
الهاتف  عبر  تحدث  نينوى،  ديــوان محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــًا عـــدم ذكـــر اســمــه،  لـــ
عــن مــصــادر مــن داخـــل منظمة دينية تنشط 
في املحافظة، وسبق أن أشرفت على مشروع 
مدرسة روح الله الخميني في املحافظة، التي 
افتتحت فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، بأن 

إعــــادة مامح  إلـــى  يــهــدف  »املــســح والتنقيب 
املــنــاطــق الدينية  إلــى قائمة  الــطــريــق وضــمــه 
واملــقــدســة فـــي الـــعـــراق. ويــمــتــد ألكــثــر مـــن 90 
كيلومترًا من منطقة آسكي موصل في مرحلة 
أولـــى حــتــى الــحــدود مــع ســوريــة، حــيــث بلدة 
جــزعــة املــحــاذيــة لــلــحــدود الــعــراقــيــة والــواقــعــة 
ــــزور«. وأكــــد أن »الــنــّيــة  بــني الــحــســكــة وديــــر الــ
ــزارات، وإقــامــة فعاليات  هــي إعـــادة تشييد مــ
سنوية في الطريق للتعريف بواقعة كرباء، 
مع مساٍع مستقبلية بمد الطريق حتى مدينة 
خولة  السيدة  مرقد  حيث  اللبنانية،  بعلبك 

بنت الحسني بن علي«.
الــشــيــخ أحــمــد الــحــديــدي، وهـــو أحـــد الــزعــمــاء 
الطريق يهدد  أن  اعتبر  نينوى،  القبليني في 
ــرى وبــــلــــدات مـــن مـــكـــونـــات ديــنــيــة وقــومــيــة  قــ
ــيــــة وأيـــــزيـــــديـــــة ومــســيــحــيــة  ــة، عــــربــ ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــــدأ من  وإســـامـــيـــة وشــبــكــيــة وتــركــمــانــيــة، وبـ
منطقة آسكي موصل وناحية »وانة« وحاوي 
وربيعة  سنجار  ثــم  تلعفر  باتجاه  الكنيسة 
غرب املوصل، مثل باب شلو، وتل ريم، وخانة 
ــاره.  ــ ــور، وإبـــــــرة الــــشــــاغــــرة، وســـنـــونـــي وبــ ــ صــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ولــفــت، فــي حــديــث لـــ
أن هـــذه املــنــاطــق كلها بــني منهكة مــدمــرة أو 
أهلها، وهناك خشية واضحة من  فارغة من 
مشاريع تغيير ديمغرافي جديدة في نينوى 
من خالها، معتبرًا أن »املشروع في حال تم 
 5 مــن  أقــل  بعد  املــنــاطــق  تلك  تنفيذه سيغير 
سنوات إلى شكل آخر، ونعتبر ذلك استهدافًا 

للمحافظة عمومًا«.
مــن جــهــتــه، أشـــار املــحــافــظ األســبــق ملحافظة 
نينوى، أثيل النجيفي، إلى أن »أهداف القائمني 
على مشروع طريق السبايا سياسية بحتة، 
وال يمكن الفصل بني السياسة والطائفية في 
فيه فصائل مسلحة، وتفرض  تتحكم  وضــع 
الــعــراقــي بــالــقــوة. ولكن  الـــواقـــع  نفسها عــلــى 

أمــر غير منطقي  فــاملــشــروع  الــحــال،  بطبيعة 
وال واقعي«. وأوضح، في اتصال مع »العربي 
الــــجــــديــــد«، أن »هــــــدف الـــطـــريـــق هــــو تــطــويــع 
املـــنـــاطـــق الــعــربــيــة الــســنــيــة إليـــجـــاد مــواطــئ 
ــزارات،  ــ ــ ــدم لـــتـــواجـــد املــلــيــشــيــات لــحــمــايــة املـ قــ
املوصلي  املجتمع  السيطرة على  إلى  إضافة 
ــــاح، وهـــــو مـــلـــف خــطــيــر  ــسـ ــ عـــمـــومـــًا بــــقــــوة الـ
بامتياز،  »القضية سياسية  أن  جــدًا«. وتابع 
ــل مــــن يــنــفــذهــا يــتــبــع املـــنـــهـــج الــســيــاســي  ــ وكـ
الديني اإليراني، ويريد فرض أمر واقع على 
املناطق املحررة، وتحديدًا نينوى، ومحاولة 
وإبعاد  املحررة  املناطق  تغيير عقائد سكان 

الشخصيات التي ال تقبل هذا الواقع«.
أما الباحث واملختص في وضع نينوى زياد 
السنجري، فقال إن »مشروع »طريق السبايا«، 
من ضمن مشاريع عديدة تهدف إلى إحداث 
العراق،  عمليات تغيير ديمغرافي في شمال 
وهو ذريعة إلبقاء فصائل »الحشد الشعبي« 
املدينة  مــقــدرات  على  والسيطرة  نينوى،  فــي 
»الـــعـــربـــي  ــا وأمــــوالــــهــــا«. وبــــــني، لــــ ــهـ ــاراتـ وعـــقـ
مراقد  إقامة  يتضمن  »املــشــروع  أن  الجديد«، 
ديــنــيــة فـــي مــنــاطــق تــعــتــقــد بــعــض الــجــهــات 
واستراتيجية،  مناسبة  أنها  إليـــران  املوالية 
الخميني  مــدرســة  تأسيس  بعد  هــذا  ويــأتــي 
وثانوية اإلمــام األعظم في نينوى«. وأضاف 
أن »الهدف من »طريق السبايا« هو السيطرة 
عــلــى مــديــنــة املـــوصـــل بــشــكــل عــمــلــي، وتــأمــني 
الطريق الرابط بني إيران وسورية عبر مدينة 
املوصل من خال تلعفر وسنجار، ثم الحدود 
العراقية السورية«. ولفت إلى أن »هذه الخطة 
تم العمل عليها في محافظة األنبار، وحاليًا 
الشيعي  والـــوقـــف  الحسينية  الــعــتــبــة  تــعــمــل 
واملليشيات املسلحة على تنفيذ مشاريع في 
صاح الدين ونينوى، وكلها بإشراف إيراني 

للسيطرة على مناطق شاسعة«.

مشروع يثير مخاوف التغيير 
الديمغرافي غربي الموصل

)Getty( أعلنت الجماعات الدينية أن هدفها التعريف بواقعة كربالء

سيترأس أمير الكويت وفد بالده إلى القمة )ياسر الزيات/فرانس برس(

يتخوف عراقيون من أن يؤدي »طريق السبايا« إلى تغيير ديمغرافي 
في المناطق التي سيمر بها، خصوصًا في نينوى. كما أن البعض يرى 
أن الهدف من »الطريق« هو السيطرة على الموصل، وتأمين الطريق 

الرابط بين إيران والحدود العراقية السورية عبر المدينة

الحدث

قدمًا إلــى األمــام، تعزيزًا ألمــن واستقرار 
دول املــجــلــس، والــــذي هــو كــل ال يتجزأ، 
وآمــال مواطني دول  لتطلعات  وتحقيقًا 
املجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون 

والتكامل«.
وتسارعت خال الفترة األخيرة الجهود 
لحل األزمة، إذ استقبل الرئيس املصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــســبــت املــاضــي، 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي أحــمــد ناصر  وزيـ
الصباح، وذلك بحضور وزير الخارجية 
ــكـــري وســـفـــيـــر دولــــة  ــامـــح شـ املــــصــــري سـ
الكويت في القاهرة. ونقل الوزير الكويتي 
ــكـــويـــت  لـــلـــســـيـــســـي رســـــالـــــة مـــــن أمــــيــــر الـ
ــر الـــتـــطـــورات  ــعـــراض آخــ ــتـ تــضــمــنــت »اسـ
الكويتية  والــجــهــود  باملساعي  املتعلقة 
ــدة الــــصــــف الـــعـــربـــي عــبــر  ــ ــ لــتــحــقــيــق وحـ
الــتــوصــل إلـــى املــصــالــحــة«. وقـــال مصدر 
»الــعــربــي  دبــلــومــاســي مــصــري مــطــلــع، لـــ
الــرســالــة الرسمية  الــجــديــد«، وقــتــهــا، إن 
تأتي في سياق محاوالت كويتية إلنجاز 
تــقــدم فـــي ضــــّم مــصــر إلــــى جــهــود إنــهــاء 
األزمة الرباعية مع قطر، ودفع السيسي 
إلـــى حــضــور الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، تمهيدًا 

إلعان بنود تفصيلية إلنهاء األزمة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي عبر أخيرًا  
األخـــويـــة  األجـــــــــواء  »إزاء  ارتــــيــــاحــــه  ــن  عــ
اإليجابية« التي ينتظر أن تشهدها القمة 
اطــلــع، بحسب  أن  بعد  وذلــك  الخليجية، 
ــا(، على  ــونــ ــالـــة األنـــبـــاء الــكــويــتــيــة )كــ وكـ
الــســعــودي  رســالــتــني، إحــداهــمــا للعاهل 
امللك سلمان بن عبد العزيز، بشأن دعوة 
أمـــيـــر الـــكـــويـــت نـــــواف األحـــمـــد الــصــبــاح 
قطر  ألمــيــر  والــثــانــيــة  الخليجية،  للقمة 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتتضمن 
رسالة أمير قطر الشكر لنظيره الكويتي، 
بــشــأن »مــســاعــيــه الــطــيــبــة لــلــتــوصــل إلــى 

إنهاء األزمة الخليجية«.
وفـــي 4 ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، 
ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي عــن  أعــ
ــــى اتـــفـــاق  »مــــســــاع حــثــيــثــة لـــلـــتـــوصـــل إلــ
نـــهـــائـــي لـــحـــل الــــنــــزاع الـــخـــلـــيـــجـــي«، بــمــا 
ــاون، وهــو  ــعـ ــتـ يــضــمــن وحـــــدة مــجــلــس الـ
مــا رحــبــت بــه الـــدوحـــة والـــريـــاض آنـــذاك. 
وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات 
صحافية أخيرًا، عدم وجود أي معوقات 
على املستوى السياسي أمام حل األزمة 
الخليجية. وأشار إلى أن مناقشات إنهاء 
ــة كــانــت مـــع الــســعــوديــة فــقــط، لكن  ــ األزمـ

اململكة كانت تمثل بقية أطراف األزمة.

م أمير قطر رسالة خطية من العاهل 
ّ
تسل

العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  السعودي 
ــى حـــضـــور اجــتــمــاع  ــ تــضــمــنــت دعــــــوة إلـ
للمجلس  واألربــــعــــني  الـــحـــاديـــة  الـــــــدورة 
األعــلــى ملــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الخليج 
العربية، نقلها إليه األمني العام ملجلس 
التعاون الخليجي نايف فاح الحجرف.

ــــت، وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان،  ــويـ ــ ــكـ ــ وأعــــلــــنــــت الـ
والــبــحــريــن أمـــس االثــنــني، ممثليهم إلــى 
في  ستعقد  الــتــي  ـــ41  الـ الخليجية  القمة 
مــحــافــظــة الــعــا الــســعــوديــة. وســيــتــرأس 
وفـــد الــكــويــت أمــيــر الــبــاد الــشــيــخ نــواف 
فيما سيترأس  الصباح،  الجابر  األحمد 
الـــوزراء  نائب رئيس  وفــد سلطنة عمان 
فـــهـــد بــــن مـــحـــمـــود آل ســـعـــيـــد. وأعـــلـــنـــت 
العهد ورئيس مجلس  أن ولي  البحرين 
الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
سيترأس وفد باده إلى القمة، نيابة عن 
بــن عيسى آل خليفة،  املــلــك حــمــد  ــده  والــ
على أن يرافقه في الوفد وزير الخارجية 
وأكــدت  الزياني.  عبداللطيف  البحريني 
الـــبـــحـــريـــن، فــــي بــــيــــان، »حـــرصـــهـــا عــلــى 
مــواصــلــة دعـــم مــســيــرة مجلس الــتــعــاون 
التعاون  العربية وتوطيد  الخليج  لدول 
دول  ملواطني  الخير  فيه  مــا  لكل  تعزيزًا 

املجلس«.
وكان الحجرف قال، في بيان أمس األول، 
الــدورة في العا، على الرغم  إن »انعقاد 
بها  يمر  التي  االستثنائية  الظروف  من 
العالم، يؤكد حرص قادة دول املجلس في 
الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة 
متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات 
التكاملية  وتعزيز مسيرته  والتحديات، 
ـــرب عــــن أمــلــه  فــــي املــــجــــاالت كــــافــــة«. وأعــــ
املــجــلــس  دول  قـــمـــة  قــــــــرارات  »تـــســـفـــر  أن 
املشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  بــدفــع 

الدوحة ـ العربي الجديد
الكويت ـ خالد الخالدي

تعقد اليوم الثاثاء قمة مجلس التعاون 
ــعـــا الــســعــوديــة  الــخــلــيــجــي الــــــــ41 فــــي الـ
وســـط تــرجــيــح إنــهــاء األزمــــة الخليجية 
املــســتــمــرة مــنــذ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2017، 
ـــرض على 

ُ
الناجمة عــن الــحــصــار الـــذي ف

قــطــر، خــصــوصــًا بــعــد أن شــهــدت الفترة 
الجهود، خصوصًا  األخيرة تسارعًا في 
منذ  املتواصلة  األزمـــة  إلنــهــاء  الكويتية، 
ــام.  ــعـ ــة أعـــــــوام ونـــصـــف الـ ــر مــــن ثـــاثـ ــثـ أكـ
وتسارعت قبل ساعات من انعقاد القمة، 
للتوصل  الرامية  الدبلوماسية  الجهود 
إلى اتفاق ينهي األزمــة. وذكــرت مصادر 
مـــطـــلـــعـــة، أمــــــس اإلثـــــنـــــني، أن تـــرتـــيـــبـــات 
اتــخــذت فــي الــجــانــب الــقــطــري فــي معبر 
ــرا« الــــحــــدوي مـــع الــســعــوديــة،  ــمـ ــو سـ ــ »أبـ
تمهيدًا الفــتــتــاحــه، بــعــد إغــاقــه مــن قبل 

الرياض منذ 5 يونيو/حزيران 2107.
الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  والتقى 
آل ثاني، في الدوحة أمس اإلثنني، وزير 
ناصر  أحمد  الشيخ  الكويتي  الخارجية 
 رسالة شفهية من أمير 

ً
الصباح، حاما

ــــواف األحـــمـــد الــجــابــر  الــكــويــت الــشــيــخ نـ
ــارة الــثــانــيــة  ــ ــزيـ ــ الـــصـــبـــاح. وهــــــذه هــــي الـ
الدوحة،  إلــى  الكويتي  الخارجية  لوزير 
خال أسبوع، وقــام الصباح بزيارة إلى 
قطر ضمن جولة قام بها إلى السعودية 
واإلمــــــــارات والــبــحــريــن وســلــطــنــة عــمــان 
ومــصــر. وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء الكويتية 
)كونا( أن الرسالة الشفهية التي حملها 
الـــصـــبـــاح تــعــلــقــت بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــــني الــــبــــلــــديــــن وســــبــــل تـــمـــتـــيـــنـــهـــا. كــمــا 
تضمنت آخر املستجدات على الساحتني 
املاضي،  واألربــعــاء  والــدولــيــة.  اإلقليمية 

القمة الخليجية الـ41
حة في السعودية المصالحة مرجَّ

تحتضن السعودية 
اليوم الثالثاء قمة 
خليجية يُتوقع أن 
تشهد اإلعالن عن 

إنهاء األزمة المستمرة 
منذ أكثر من 3 

سنوات، بعد جهود 
دبلوماسية
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الحوار التونسي: فرصة للتعرف على التيار المساند للرئيسنوايا تركية لفتح »أم 4«: تفاهمات إدلب مهددة
عماد كركص

ــيــــة الــتــركــيــة  ال تــــبــــدو الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــروســ
حـــول إدلــــب ســالــكــة نــحــو الــتــطــبــيــق بسبب 
تــعــّرضــهــا لــكــثــيــر مـــن املــطــبــات والــعــراقــيــل، 
الخافات على  كــان من شأنها عكس  التي 
أرض امليدان، منذ بدء مسار أستانة وحتى 
مــا بعد إبـــرام اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار في 
5 مــــــارس/آذار املـــاضـــي. وفـــي تــطــور جديد 
لــلــخــافــات الــحــالــيــة بـــني الـــــروس واألتـــــراك 
ــب، أنــشــأت الـــقـــوات الــتــركــيــة مخافر  فــي إدلــ
على الطريق الدولي حلب الاذقية »أم 4«، 
بــمــا يــوحــي بــنــّيــة أنــقــرة فــتــح الــطــريــق أمــام 
األمــر  الــتــجــاريــة والطبيعية. وهـــو  الــحــركــة 
التي  موسكو  غضب  يثير  أن  ُيتوقع  الــذي 
تــصــّر عــلــى فــتــح الــطــريــق بــإشــرافــهــا، بعد 
الــوصــول إلــيــه عبر قـــوات الــنــظــام الــســوري، 
ــدة تــقــضــم مـــزيـــدًا  ــديــ ــو بــعــمــلــيــة جــ حـــتـــى لــ
ــــب الــجــنــوبــي،  مـــن املـــســـاحـــات فـــي ريــــف إدلـ
انطاقًا من جبل الزاوية بالتحديد. وتهدف 
والسيطرة  الطريق  إلــى  للوصول  موسكو 
التجارية،  الحركة  أمــام  فتحه  بهدف  عليه، 

لتخفيف األعباء االقتصادية على النظام.
ــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، أول مـــن أمــس  وأنــــشــــأت الــ
األحد، مخفرًا على طريق بلدة أورم الجوز- 
ــة، جــنــوب غــربــي إدلـــــب، وآخـــر  ــزاويــ جــبــل الــ
بالقرب من قرية عني حور شرقي الاذقية، 
»منطقة خفض التصعيد الرابعة«  التابعة لـ
ــا حـــولـــهـــا(، عــلــى طـــريـــق »أم 4«.  )إدلـــــب ومــ
ــول الــــحــــراك الـــتـــركـــي الـــجـــديـــد، كــشــفــت  ــ وحــ
مــصــادر عــســكــريــة مــن املــعــارضــة الــســوريــة 

صالح الدين الجورشي

تـــبـــدأ الــســنــة الـــجـــديـــدة فـــي تـــونـــس بــحــوار 
وطني متوقع، لكن مامحه ال تزال غامضة. 
وإذ تعددت الجهات التي تقدمت بمبادرات 
في هذا االتجاه، إال أن مبادرة االتحاد العام 
أكــثــر من  املــرشــحــة  الــتــونــســي للشغل تبقى 
االجتماعي  لوزنه  نظرًا  بها،  لأخذ  غيرها 
واألدوار السابقة التي قام بها، ال سيما بعد 

الثورة. 
كما أن الرئيس قيس سعّيد أعطى، بعد تردد 
مبادرة  على  املبدئية  موافقته  أسابيع،  ملدة 
االتحاد، لكن بشرطني: األول أال يكون الحوار 
شبيهًا بــمــا حــصــل مــن قــبــل، ســــواء الــحــوار 
الرباعي، أو بخاصة املبادرة األولى والثانية 
الــلــتــان تمتا تــحــت إشــــراف الــرئــيــس الــراحــل 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي بــعــنــوان قـــرطـــاج 1 

أن  الجديد«،  »العربي  لـ إدلــب،  في  املنتشرة 
هذين  بتثبيت  يكتفي  لــن  الــتــركــي  الجيش 
املخفرين على الطريق املذكور، بل سينشر 
في األيــام املقبلة مزيدًا من املخافر وكبائن 
املخافر  أن  وذكـــرت  الطريق.  على  الحراسة 
املــنــوي إنــشــاؤهــا ستبدأ مــن بــلــدة الترمبة 
ــواًل إلـــى قــريــة عــني حــور  شــرقــي إدلــــب، وصــ
الشرقي، وهــو خط سير  الاذقية  في ريــف 
على  املشتركة  التركية  الروسية  الــدوريــات 
قــبــل تــوقــفــهــا مــنــذ حــوالــي  طـــريـــق »أم 4«، 
ثاثة أشهر. ولفتت املصادر إلى بروز نوايا 
تركية لتنظيم حماية الطريق، للبدء بفتحه 
التجارية والطبيعية بإشراف  أمام الحركة 
ــام املقبلة، وذلــك  تركيا واملــعــارضــة فــي األيـ
ــد الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الــروســيــة 

ّ
بــعــد تــعــق

الجغرافيا  على  الترتيبات  من  كثير  حيال 
السورية في الشمال، شرقًا وغربًا.

ــام واألســابــيــع  ــ ــم تـــبـــرز إشــــــارات فـــي األيــ ولــ
األخــيــرة إلــى اتــفــاق كــل مــن أنــقــرة وموسكو 
عــلــى الــقــيــام بــتــرتــيــبــات جـــديـــدة فـــي إدلـــب، 
ومــنــهــا إنــشــاء مــخــافــر تــركــيــة أو مشتركة، 
ما يؤكد لجوء تركيا للقيام بهذه الخطوة 
بــشــكــل مــنــفــرد بــعــيــدًا عـــن تــفــاهــمــاتــهــا مع 
ــزز الـــوضـــعـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــا حــــــول إدلـــــــــب. وتـ ــ ــيـ ــ روسـ
الـــجـــديـــدة احــتــمــالــيــة نـــشـــوب الـــخـــاف بني 
أن  النظام  مــن  ويـــرّوج مسؤولون  الطرفني. 
التفاهمات التركية الروسية، ال سيما على 
هامش اتفاق وقف النار األخير، تشير إلى 
القسم  املعارضة من  انسحاب  االتفاق على 
الجنوبي من إدلب إلى شمال طريق »أم 4«، 

األمر الذي لم تؤكده أنقرة رسميًا.

ــيـــف األعـــــبـــــاء  ــفـ ــخـ ـــه فــــــي تـ ــنـ ــــادة مــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
االقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــتـــي واجــهــهــا 
أخيرًا، ال سيما بعد تعاظم مفعول العقوبات 

األميركية بموجب »قانون قيصر«.
وال تــبــدو تــركــيــا بــصــدد الــتــســاهــل مـــع أي 
ــــب  ــــي إدلـ ــام فـ ــنــــظــ ــــوات الــ ــقـ ــ ــد لـ ــديــ ــرك جــ ــحــ تــ

الــذي وضعه سعّيد،  الثاني  الشرط  أمــا  و2. 
فيتعلق بضرورة إشراك الشباب. 

تغيير عنوان المبادرة
ما يلفت النظر في موقف رئاسة الجمهورية 
تغييرها عنوان املبادرة. فاتحاد الشغل دعا 
واقتصادي واجتماعي  إلــى حــوار سياسي 
 القوى الوطنية التي تؤمن 

ّ
»مفتوح على كل

االجتماعية،  الديمقراطية  املدنية  بــالــّدولــة 
وتــنــبــذ الــعــنــف وتـــرفـــض اإلرهــــــاب، وتــدافــع 
 مــع 

ّ
عــــن الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وال تـــصـــطـــف

األحــــاف الــخــارجــيــة مهما كـــان عــنــوانــهــا«، 
فـــي حـــني اقـــتـــرح ســعــّيــد أن يــكــون مضمون 
الـــحـــوار وغــايــتــه »تــصــحــيــح مـــســـار الـــثـــورة 
وتحقيق أهدافها«. هذا التغيير في العنوان 
»تحويل  بعملية  البعض  وصفه  والشركاء 
وجـــهـــة املـــــبـــــادرة«. كــمــا جــعــل األمـــــني الــعــام 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« مــحــمــد الــحــامــدي  لـــ
جديدة  مضامني  تطرح  الرئاسة  أن  يعتبر 

مختلفة عن مبادرة االتحاد.
ــّيــــد بــــــإشــــــراك مــمــثــلــني  عــــنــــدمــــا طــــالــــب ســــعــ
ــن كــــل واليـــــات  ــاب فــــي الــــحــــوار مــ ــبـ ــن الـــشـ عــ
الجمهورية، لم يكن ذلك مجرد رغبة منه في 
واملحبطة،  الهامة  الشريحة  لهذه  االلتفات 
املساند  الشبابي  التيار  تقوية  وإنما هدفه 
ــمـــســـك حــــالــــيــــًا بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  لـــــــه، والــــــــــذي يـ
بمعظم  أخــيــرًا  الــتــي تشكلت  الــتــنــســيــقــيــات 
الجهات التونسية. هذه التنسيقيات أثارت 
من  عديدة،  أحزابًا  وأزعجت  الحكومة،  قلق 
بينها حركة النهضة، وسبق التحاد الشغل 
أن هاجمها بقوة، حني وصفها األمني العام 

»الــلــجــان  لــاتــحــاد نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي بـــ
ــارة مــنــه إلــى  ــ الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة«، فـــي إشــ
اللجان التي أسسها من قبل العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي. فكيف سيكون الحوار 
بـــني الـــطـــرفـــني، ولــكــل مــنــهــمــا آلــيــاتــه ولــغــتــه 

ومرجعياته املختلفة كثيرًا عن اآلخر؟
قد يكون الحوار - إذا عقد - فرصة للتعرف 
لقيس  املساند  الشبابي  التيار  على مامح 
»الشعب  املــركــزي  لشعاره  واملتبني  سعّيد، 
يـــريـــد«، واملـــؤمـــن بـــضـــرورة تــغــيــيــر الــنــظــام 
الــســيــاســي بــرمــتــه. مـــن ســيــتــحــدث بــاســمــه، 
وكيف ستكون عاقته باتحاد الشغل الذي 
الـــخـــراب«، وكــيــف ستكون  »اتــحــاد  بـــ يصفه 
عاقته باألحزاب السياسية، بما فيها حركة 
التي يعتقد سعيد  النهضة، وهي األحــزاب 
وأنصاره بأن الزمن قد تجاوزها، وآن األوان 
بقوى  وتعويضها  تهميشها  عــلــى  للعمل 

غامضة منبثقة مباشرة من الشعب.

أسئلة عديدة
ــــاق الــلــجــنــة  ــطـ ــ ســـتـــشـــهـــد األيـــــــــام املـــقـــبـــلـــة انـ
التي اقترحتها رئاسة الجمهورية  املشتركة 
الــحــوار،  لضبط األطـــراف التي ستشارك فــي 

هــذا  فــي  مناقشتها.  الــتــي ستتم  والــقــضــايــا 
ــدة. هــــل ســيــتــم  ــديــ الـــســـيـــاق تـــطـــرح أســـئـــلـــة عــ
إشـــــراك حــــزب »قــلــب تـــونـــس« الــــذي يختلف 
مــعــه ســعــّيــد كــلــيــًا، والــــذي تــم إيــقــاف رئيسه 
نبيل الــقــروي قبل أيـــام؟ فــهــذا الــحــزب يحتل 
املرتبة الثانية في البرملان، ويعتبر الحليف 
الــرئــيــســي لــحــركــة الــنــهــضــة، ومــــن بـــني أهــم 
املساندين لرئيس الحكومة هشام املشيشي. 
وهـــل ســتــرضــى »الــنــهــضــة« بــإقــصــاء كــل من 
»قلب تونس« و»ائتاف الكرامة«، وجميعهم 
وفــــــــروا الـــــوســـــادة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــســنــد 
الــحــكــومــة الــقــائــمــة. وإذا مــا فــتــح الــبــاب أمــام 
الــفــرز الــســيــاســي، وإقــصــاء الــبــعــض مــن هــذا 
الحوار، فذلك من شأنه أن يعصف باملبادرة 

ويفقده صفة »الحوار الوطني«.
أمــا مــن حيث املــضــمــون، فــإن مــا يخشى هو 
انــــزالق الـــحـــوار نــحــو تــبــادل االتــهــامــات بني 
األطــــــراف املـــشـــاركـــة فـــيـــه، عــنــد تــقــيــيــم مــســار 
السنوات العشر املاضية، وتحميل األحزاب، 
خصوصًا »النهضة«، مسؤولية الفشل. حتى 
ال يقع ذلك، على املشاركني في الحوار االلتزام 
بــالــحــد األدنــــــى مـــن الـــجـــديـــة واملـــوضـــوعـــيـــة، 
والسياسي،  األيديولوجي  الــصــراع  وتجنب 
والــتــمــســك بــمــا هــو مــشــتــرك، والــتــوجــه نحو 
تحديد البدائل بشكل جماعي، ووضع آليات 
التنفيذ واملتابعة. في غياب مثل هذه القواعد 
ــوار.  ــحـ ــن يــصــمــد مــثــل هــــذا الـ والــــضــــوابــــط، لـ
ويخشى أنه بدل أن ُيقرب بني وجهات النظر، 
ويفتح صفحة جديدة بني مختلف األطراف، 
أن يــنــقــلــب إلـــى تــعــمــيــق الــفــجــوة، ويـــزيـــد من 

تغذية الصراع بني املتخاصمني.

وكــانــت املــعــارك األخــيــرة التي بدأتها قــوات 
الــنــظــام بــدعــم روســـي ومــســانــدة مليشيات 
محسوبة على موسكو وطهران منذ نهاية 
عام 2019 حتى مارس املاضي، هدفت بشكل 
والبلدات  املــدن  على  السيطرة  إلــى  رئيسي 
الــواقــعــة عــلــى جــانــبــي طــريــق حــلــب دمــشــق 
الدولي »أم 5« املاّر من إدلب. وتمكن النظام 
وروســيــا مــن بــلــوغ هــذه الــغــايــة قبل توقيع 
اتفاق وقف إطاق النار بأيام، ثم سارع بعد 
االستياء على الطريق لفتحه أمام الحركة 
»أم 5« يبقى  فــتــح طــريــق  أن  إال  الــتــجــاريــة. 
نــاقــصــًا بــالــنــســبــة لــلــنــظــام وروســــيــــا، إن لم 
يحققا السيطرة على طريق »أم 4«، إضافة 
ــام الــحــركــة الــتــجــاريــة،  ــ إلــــى فــتــحــه كـــذلـــك أمـ

وتحديدًا جنوبها، سواء كان بدعم روسي 
أو من دونه، إذ شارف الجيش التركي على 
االنــتــهــاء مــن إكــمــال إنــشــاء الـــجـــدار الــنــاري 
الدفاعي، في مواجهة قوات النظام جنوبي 
الزاوية  إدلــب وشرقها، وتحديدًا عند جبل 
وقـــــرب مــديــنــتــي مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان، جــنــوبــي 
ــــب، وســــراقــــب شـــرقـــهـــا. وأنــــشــــأت تــركــيــا  إدلــ
ــذا الـــجـــدار بــالــتــزامــن مـــع ســحــب نقاطها  هـ
أماكن  في  النظام  قــوات  قبل  املحاصرة من 
متفرقة من »منطقة خفض التصعيد«. كما 
عـــززت وجـــودهـــا فــي إدلـــب مــن خـــال نقاط 
أخـــــرى نــشــرتــهــا عــلــى املـــرتـــفـــعـــات ومـــواقـــع 

استراتيجية شّكلت منها الجدار.
وكــشــفــت مـــصـــادر فـــي املـــعـــارضـــة فـــي إدلـــب 
»العربي الجديد«، أن الجيش التركي دفع  لـ
وعناصر  بعتاد  الــجــديــدة  النقاط  تلك  إلــى 
دفــاعــيــة.  منها  أكــثــر  هجومية  طبيعة  ذات 
عت في نقاط الجدار الدفاعي عناصر 

ّ
وتوز

من قوات النخبة »كوماندوس« في الجيش 
 بدبابات ومدرعات قتالية 

ً
التركي، مدعومة

النقاط تحتوي  هجومية. مع العلم أن تلك 
ــدان قـــــــــادرة عـــلـــى ضـــرب  ــدافـــــع مـــــيـــ عـــلـــى مـــ

الخطوط الخلفية للطرف اآلخر.
فـــي الـــســـيـــاق، اســتــطــلــعــت قــــوة مـــن الــجــيــش 
ــنـــني، بــلــدة قــســطــون في  الــتــركــي، أمـــس اإلثـ
سهل الغاب في الريف الغربي الشمالي من 
حماة، التابعة لـ »منطقة خفض التصعيد«، 
يــبــدو توجهًا إلنــشــاء نقطة جديدة  فــي مــا 
احتمال  يعني  مــا  هــنــاك،  الــتــركــي  للجيش 
ــدار الـــدفـــاعـــي الــتــركــي  تــوســيــع نـــطـــاق الــــجــ
ليشمل كافة نقاط التماس مع قوات النظام. شّكلت القوات التركية جدارًا عسكريًا في الشمال السوري )فرانس برس(

تحليلمتابعة

ال تبدو تركيا بصدد 
التساهل مع أي تحرك 

جديد للنظام

يُخشى من انزالق الحوار 
نحو تبادل االتهامات بين 

المشاركين فيه

يحاول الرئيس التونسي، 
قيس سعيّد، من خالل 

دعوته أخيرًا إلشراك 
ممثلين عن الشباب 

في الحوار الوطني عن 
كل واليات الجمهورية، 

تقوية التيار الشبابي 
المساند له
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تونس تتسلّم رئاسة 
مجلس األمن

م تونس رسميًا، غدًا األربعاء، 
ّ
تتسل

رئاسة مجلس األمــن الدولي لشهر 
ــانــــي الـــحـــالـــي،  ــثــ ــانــــون الــ ــايــــر/كــ ــنــ يــ
على وقــع ازدحـــام امللفات الخافية 
فــي الــعــالــم. وكــشــف وزيــــر الــشــؤون 
والتونسيني  والــهــجــرة  الــخــارجــيــة 
عثمان الــجــرنــدي )الــصــورة(، خال 
مــن  أول  ــاء  ــســ مــ نـــــــدوة صـــحـــافـــيـــة، 
تــونــس ستناقش  أن  األحـــــد،  أمــــس 
إرســــاء الــســام فــي ســوريــة وليبيا 
ــّدد عــلــى أن »املــلــف  ــ وفــلــســطــني. وشـ
الكيميائي السوري من أهم البنود 

املطروحة«.
)العربي الجديد(

الجزائر: تعديالت وزارية 
قريبًا

ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ يــــنــــوي الــ
املجيد تبون إجراء تعديل حكومي، 
يـــشـــمـــل تــغــيــيــر عـــــدد مــــن الـــــــــوزراء، 
فــرحــات  الــصــنــاعــة  وزراء  ــم  ــرزهــ أبــ
آيـــت عــلــي إبـــراهـــيـــم، والــــزراعــــة عبد 
الــحــمــيــد حــمــدانــي والــتــجــارة كمال 
ــبـــاب والـــريـــاضـــة سيد  رزيـــــق والـــشـ
عــلــي خــالــدي، حــســب مــا أعــلــنــه أول 
من أمس األحد. وأكد أنه، استجابة 
ملطالب سياسية وشعبية، سيعمل 
على تغيير عدد من حكام الواليات 

في األيام املقبلة.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: ال تطهير عرقيًا 
في تيغراي

رفض السفير اإلثيوبي لدى تركيا، 
جــيــرمــا تــيــمــيــســني، أمــــس اإلثـــنـــني، 
اتهامات وسائل إعامية بممارسة 
حــــكــــومــــة أديــــــــس أبـــــابـــــا »تـــطـــهـــيـــرًا 
تيغراي،  إقليم  شعب  بحق  عرقيًا« 
»تحول  بـ تمر  بــاده  أن  إلــى  مشيرًا 
إصــاحــات  تطبيقها  عــبــر  جــــذري« 
عـــلـــى صــعــيــد املـــــســـــاواة والـــحـــقـــوق 
الديمقراطية والتنمية االقتصادية. 
»جبهة  مــمــارســات  السفير  وانــتــقــد 
ــال إن  ــ تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي«، وقـ
»األشخاص الذين يعرفون عن كثب 
للمنطقة  الضعيفة  التحتية  البنية 
ــة  ــئــ ــرديــ ومــــســــتــــويــــات املــــعــــيــــشــــة الــ
إن  املــضــحــك  مــن  لشعبها، ســيــكــون 
ــادت  قـــالـــوا إن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة أفـ

شعب تيغراي«.
)األناضول(

فرنسا ستخفض عديد 
قوة »برخان«

الفرنسية،  الجيوش  رّجحت وزيــرة 
فــلــورانــس بــارلــي )الـــصـــورة(، أمــس 
ــنـــني، أن تــخــفــض فــرنــســا عــديــد  اإلثـ
قــــوتــــهــــا »بــــــــرخــــــــان« الـــــتـــــي تـــقـــاتـــل 
املـــتـــشـــدديـــن فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
ــٍث  ــديـ ــــي حـ ــــي. وأضـــــافـــــت فـ ــقـ ــ ــريـ ــ األفـ
لـــصـــحـــيـــفـــة »لـــــــو بــــــاريــــــزيــــــان«، أنــــه 
»سنضطر على األرجــح إلى تعديل 
هـــذا االنــتــشــار، فــالــتــعــزيــزات بحكم 
تعريفها هي إجــراء موقت. وذكــرت 
بــارلــي أن الــقــرار سيتخذ فــي القمة 
ودول  فرنسا  بــني  املقبلة  املشتركة 
الــســاحــل الــخــمــس الــكــبــرى )تــشــاد، 
ــالــــي، بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو،  الـــنـــيـــجـــر، مــ
مـــوريـــتـــانـــيـــا( فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــشـــاديـــة  املـــقـــبـــل فـ

نجامينا.
)فرانس برس(

النيجر: 100 قتيل 
بهجمات على قريتين

ــــي هــجــمــات  ــــتــــل مــــائــــة شـــخـــص فـ
ُ
ق

النيجر، يوم  غــرب  على قريتني في 
ــتـــي قـــد تــكــون  الــســبــت املــــاضــــي، والـ
أسوأ مجزرة بحق املدنيني في البلد 
الذي تستهدفه مجموعات جهادية 
ويــشــهــد انــتــخــابــات رئــاســيــة. وقــال 
ــتـــي تـــقـــع فــيــهــا  مــــســــؤول املــنــطــقــة الـ
الــقــريــتــان، أملـــو حــســن: »وصـــل عــدد 
الــقــتــلــى فــي تــشــومــا بــانــغــو إلـــى 70 
وفي زارومــاداري إلى 30«، متحدثًا 
ــلـــوا مستقلني  »إرهـــابـــيـــني وصـ عـــن 

نحو مائة دراجة نارية«. 
)فرانس برس(

الدوحة، كابول ـ العربي الجديد

يعود الطرفان األفغانيان، الحكومة وحركة 
ــفـــاوضـــات الــيــوم  ــة املـ ــاولـ »طـــالـــبـــان«، إلــــى طـ
الثاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك 
على وقع العنف املتواصل في الباد، ودخول 
واشنطن على خط هذا العنف. وأكد املتحدث 
بــاســم املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »طــالــبــان« 
محمد نعيم، أن الحركة مستعدة الستئناف 
ــفـــاوضـــات مـــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي، فيما  املـ
»االنتقام« بسبب استهداف  هّددت الحركة بـ
القوات األميركية عددًا من مواقعها، وهو ما 
بينما حّملت  الدوحة،  عّدته »خرقًا« التفاق 
واشــنــطــن »طــالــبــان« مــســؤولــيــة االغــتــيــاالت 

طرابلس ـ العربي الجديد

أجل  املتقاعد خليفة حفتر من  اللواء  يكافح 
والعسكري  السياسي  اإليــقــاع  ضبط  إعـــادة 
فــي مــنــاطــق نـــفـــوذه، فــي الــشــرق الــلــيــبــي، في 
ــــرض نــفــســه فــــي املــشــهــد  مـــحـــاولـــة إلعـــــــادة فـ
الــســيــاســي املــقــبــل فــي الـــبـــاد، والــــذي يعاني 
مـــســـاره مـــن ارتــــبــــاك. وبــعــد انــتــهــاء العملية 
األمنية األولــى التي أطلقها حفتر، منتصف 
»فــرض  نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، لـــ
الـــقـــانـــون وضــبــط األمــــــن«، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
ــد -  ــ ــة فــــي الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، لـــيـــل األحــ ــ ــــوازيـ املـ
ــنــــني، عـــن إطـــــاق عــمــلــيــة أمــنــيــة جــديــدة  اإلثــ
تستهدف عددًا من املدن في شرق ليبيا، التي 

تخضع لسيطرة مليشيات اللواء املتقاعد.
وبحسب مكتب اإلعام األمني التابع لوزارة 

ــر فــي  ــاســ ــخــ ــيــــس األمــــيــــركــــي الــ ــرئــ يــــأبــــى الــ
االنــتــخــابــات دونـــالـــد تـــرامـــب، إال أن يــغــادر 
البيت األبيض، بأكبر قدر أظهره أي رئيس 
أمــيــركــي فــي تــاريــخ الـــواليـــات املــتــحــدة، من 
واتهامًا  الديمقراطي،  املسار  على  االنقاب 
وبعدما  االنــتــخــابــات«.  »ســرقــة  بـــ ملنافسيه 
فــشــلــت جــمــيــع جـــهـــوده الــقــضــائــيــة لنقض 
فــي واليـــات متأرجحة،  االنــتــخــابــات  نتائج 
اســتــخــدم تــرامــب أخــيــرًا لــغــة الــتــهــديــد ضد 
وفــق تسجيل  وذلــك  االنتخابات،  مسؤولي 
ــــاؤالت حــــــول إمـــكـــانـــيـــة  ــســ ــ ــرب، فـــتـــح تــ ــ ــسـ ــ مـ

ماحقته قضائيًا. 
وطلب ترامب، السبت املاضي، من سكرتير 
ــراد رافــنــســبــرغــر، الـــذي  ــ ــة جـــورجـــيـــا، بـ ــ واليـ
قاوم في السابق »نزوات« الرئيس الخاسر، 
أجل  من  الازمة  االقتراع  بطاقات  »إيجاد« 
أن يــتــمــّكــن مـــن قــلــب هــزيــمــتــه فـــي الـــواليـــة، 
وذلك خال محادثة هاتفية نشرت فحواها 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« أول مــن أمس 
األحــد. وحــاول ترامب، الــذي ال يــزال يرفض 
الرئاسية  االنتخابات  في  بهزيمته  اإلقــرار 
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، خال 
ُيقنع  أن  رافنسبرغر،  مع  الطويلة  املحادثة 
الضغط  مستخدمًا  نــظــره،  بوجهة  األخــيــر 
واإلطــراء. وبحسب تسجيل للمكاملة تّم من 
دون علمه، قــال تــرامــب »ال ضير مــن القول 
 

ّ
ــَك أَعــدَت إحصاء« األصــوات، مضيفًا »كل

ّ
إن

نا فزنا 
ّ
ما أريده هو إيجاد 11780 صوتًا، ألن

بــهــذه الــواليــة«، فــي حــني أن فــوز بــايــدن في 
جورجيا بفارق نحو 12 ألف صوت كان قد 
تّم تأكيده عبر إعــادة فرز وتدقيق. ومكررًا 
 
ً
 دليا

ّ
اتهاماته بحصول تزوير لم ُيقدم قط

عــلــيــه، بـــّرر املــلــيــارديــر الــجــمــهــوري مطلبه، 
 االنتخابات »ُسرقت« 

ّ
بــأن ــه مقتنع 

ّ
إن  

ً
قائا

منه. وتوّجه إلى رافنسبرغر بلهجة لم تخل 
 »أنت تعرف ما فعلوه وال 

ً
من التهديد، قائا

ث عــنــه: إنــهــا جــريــمــة. إنــهــا مخاطرة  تــتــحــدَّ
كبيرة بالنسبة إليك«. غير أن رافنسبرغر لم 
يتراجع عن موقفه، وقال »نعتقد أن أرقامنا 

ــال نــعــيــم، في  ــ األخـــيـــرة فـــي أفــغــانــســتــان. وقـ
 »الطرفني 

ّ
»العربي الجديد«، إن تصريحات لـ

ســيــتــفــقــان عـــلـــى أجــــنــــدة هـــــذه الـــجـــولـــة مــن 
املـــفـــاوضـــات بــعــد الــجــلــوس إلــــى الـــطـــاولـــة«. 
ــبـــان« ســتــوافــق على  ــالـ ــا إذا كـــانـــت »طـ ــّمـ وعـ
بحث وقــف إطــاق الــنــار فــي أفغانستان في 
 
ّ
هـــذه الــجــولــة مــن املــفــاوضــات، قـــال نعيم إن

»وقــــف إطــــاق الـــنـــار ســيــكــون ضــمــن أجــنــدة 
املفاوضات، وسيناقش حسب اتفاق الدوحة 
إلحـــال الــســام فــي أفــغــانــســتــان«، مستدركًا 
ــك ال يـــزال  بـــالـــقـــول إن »تـــوقـــيـــت مــنــاقــشــة ذلــ
 »تعيني مواضيع 

ّ
أن  ســـؤال«. وأوضــح 

ّ
محل

األجندة سيكون باتفاق الجانبني«.
ــت املــفــاوضــات بــني الطرفني مؤقتًا في 

َ
ــق

ِّ
وُعــل

شهر ديسمبر/ كانون األول املاضي، بعدما 
استمرت ملدة ثاثة أشهر، أعلن في نهايتها 
اإلجرائية  القواعد  على  اتفاق  إلــى  التوصل 
الحكومة  مفاوضو  ويضغط  للمفاوضات. 
األفــغــانــيــة مــن أجــل وقــف دائـــم إلطـــاق النار 
وحــمــايــة نـــظـــام الــحــكــم الــقــائــم مــنــذ إطــاحــة 
»طــالــبــان« مــن السلطة فــي عــام 2001 بغزو 
قــادتــه الـــواليـــات املــتــحــدة عــقــب هــجــمــات 11 
سبتمبر/ أيلول. وقال غام فاروق مجروح، 
أحــــد املـــفـــاوضـــني بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، لــوكــالــة 
ــرانــــس بــــــرس«: إن »املــــحــــادثــــات ســتــكــون  »فــ
مــعــقــدة لــلــغــايــة، وســتــســتــغــرق وقـــتـــًا، لكننا 

داخلية الحكومة املوازية، فإن اجتماعًا عالي 
املــســتــوى عــقــد فـــي بـــنـــغـــازي، األحـــــد، وجــمــع 
رئـــيـــس األركــــــان الــعــامــة بــمــلــيــشــيــات حــفــتــر، 
اللواء عبد الرزاق الناظوري، ووزير الداخلية 
في هذه الحكومة، إبراهيم بوشناف، »وعدٍد 
لـــعـــدد مـــن اإلدارات  املـــــــدراء واملـــنـــدوبـــني  مـــن 
والـــوحـــدات األمــنــيــة والــعــســكــريــة، للتحضير 
ــديـــدة«. وكـــان  النـــطـــاق الــخــطــة األمــنــيــة الـــجـ
ــــوري، الـــــــذي يــشــغــل  ــاظـ ــ ــنـ ــ ــــف الـ

ّ
ــل حـــفـــتـــر قــــد كــ

مــنــصــب رئـــيـــس األركـــــــان الـــعـــامـــة ومــنــاصــب 
أخرى، بتنفيذ عملية أمنية سابقة قال إنها 
تشمل »كل أنحاء ليبيا«، واستهدفت »جميع 
ــم املــؤســســة  ــ ــتـــي تــســتــغــل اسـ املـــجـــمـــوعـــات الـ
العسكرية واألمنية )في إشارة إلى مليشيات 
ــي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم الــجــيــش  ــتــ حـــفـــتـــر الــ
ــنــــي( لــتــحــقــيــق مـــآربـــهـــم الــشــخــصــيــة،  الــــوطــ

الديمقراطي  املعسكر  وســــارع  صــحــيــحــة«. 
ــا ضـــغـــوط  ــهــ ــبـــر أنــ ــتـ ــمـــا اعـ ــديـــد بـ ــنـ ــتـ إلــــــى الـ
إن  شــيــف،  آدم  الــنــائــب  ــال  وقـ »مستهجنة«. 
ُكـــِشـــف«.  قـــد  لــلــديــمــقــراطــيــة  تـــرامـــب  »ازدراء 
كما نــددت زميلته ديبي واســرمــان شولتز 
ــد«.  ــاسـ ــيـــس يـــائـــس وفـ بــمــا أقـــــدم عــلــيــه »رئـ
وفي صفوف الجمهوريني، دعا النائب آدم 
كينزينجر أعضاء حزبه إلى عدم السير مع 
 »ال يمكنكم فعل ذلك بضمير 

ً
ترامب، قائا

مرتاح«. 
 عــن 

ً
ــمــــز«، نــــقــــا ــايــ وبـــحـــســـب »نــــيــــويــــورك تــ

محامني، فإنه من املستبعد ماحقة ترامب 
التسريب يفتح  الرغم من أن  قضائيًا، على 
أســئــلــة كــثــيــرة حـــول مــا إذا كـــان األخــيــر قد 
انــتــهــك الـــقـــوانـــني الـــتـــي تــمــنــع الـــتـــدخـــل في 
االنـــتـــخـــابـــات. وأكـــــد مـــحـــامـــون مــخــتــصــون 
الضغط  عبر  أنــه  للصحيفة،  باالنتخابات، 
على رافنسبرغر، فــإن تــرامــب إمــا يكون قد 
لكن  انتهاكه.  مــن  اقــتــرب  أو  القانون  انتهك 
فإنه  دليل على تهديد،  عــدم وجــود  بسبب 
الخاسر  الــرئــيــس  يصبح  أن  املستبعد  مــن 
مــاحــقــًا قــضــائــيــًا. لــكــن الــديــمــقــراطــيــني في 

األميركية أنها فعلت ذلك من أجل الدفاع عن 
الــقــوات األفــغــانــيــة، وهــو ليس خــرقــًا لتوافق 
الدوحة. وقال املتحدث باسم »طالبان«، ذبيح 
الله مجاهد، في بيان أمس، إنه خال األيام 
ــقـــوات األمــيــركــيــة مــواقــع  املــاضــيــة قــصــفــت الـ
الحركة في إقليم ننجرهار في الشرق وإقليم 
هلمند في الجنوب. وأكد أن القوات األفغانية 

بــنــغــازي(،  شـــرق  كيلومتر   100( والــبــيــضــاء 
ــتــــواجــــد فـــيـــهـــا املـــــقـــــرات الـــرســـمـــيـــة  ــــي تــ ــتـ ــ والـ

للحكومة املوازية.
وأكـــد رئــيــس مكتب اإلعـــام األمــنــي لداخلية 
العملية  أن  الخراز،  املوازية، طــارق  الحكومة 
ــــي، وال  ــنـ ــ الــــجــــديــــدة تــــأتــــي فــــي الـــســـيـــاق األمـ
حديث  فــي  مــوضــحــًا  سابقتها،  عــن  تختلف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا »تستهدف أوكــار  لـــ
الــجــريــمــة واملـــخـــدرات والــفــاريــن مــن الــعــدالــة 
إخضاع  يكون هدفها  أن  ونافيًا  والقانون«، 
ــفـــى وجـــــــود مـــعـــارضـــني  ــا نـ ــمـ املــــعــــارضــــني، كـ
»قوات الجيش الوطني«. لكن املصادر أكدت  لـ
أن الحملة تــجــري تــزامــنــًا مــع إعـــادة تشكيل 
حفتر لقياداته، باستبعاد جملة من الضباط 
املتحدث  وإعفائهم من وظائفهم، من بينهم 
بــاســم قــيــادتــه، الـــلـــواء أحــمــد املــســمــاري، مع 

الـــواليـــات املــتــحــدة، وذلـــك فــي مــقــال نشرته 
»واشنطن بوست«.  أمــس صحيفة  أول من 
 من أشتون كارتر وليون بانيتا 

ّ
ووّجــه كــل

ـــك تــشــيــنــي وويـــلـــيـــام  ــ ــيـــري وديـ وويـــلـــيـــام بـ
كوهني ودونالد رامسفيلد وروبرت غيتس 
وتـــشـــاك هـــاغـــل وجــيــمــس مــاتــيــس ومــــارك 
 
ً
ــيــــران عــّيــنــهــمــا تـــرامـــب(، دعـــوة إســبــر )األخــ

إلـــى الــبــنــتــاغــون مــن أجـــل االلـــتـــزام بانتقال 
ــــون عــلــى  ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة. وقـــــــال املـ

الــقــوات املسلحة   »الجهود لجعل 
ّ
إن املــقــال، 

ــة تــــنــــخــــرط فـــــي حـــــل الــــنــــزاعــــات  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
االنــتــخــابــيــة ســتــقــودنــا إلــــى مـــكـــان خطير 
معتبرين  دســتــوري«،  وغير  قانوني  وغير 
قد  بذلك  للقيام  الذين سعوا  املسؤولني  أن 
يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة. 
الواليات  إن  السابقون  الدفاع  وزراء  وكتب 
املــتــحــدة سّجلت فــي املــاضــي رقــمــًا قياسيًا 
أن  السلمية، مــشــدديــن على  الــتــحــوالت  مــن 
»هــذه السنة يجب أال تكون استثناًء«. ولم 
ــه الــتــحــديــد  ــقـــال عــلــى وجــ ـــعـــو املـ

ّ
يـــذكـــر مـــوق

ل فــي شكل 
ّ

التدخ إلــى  الــذي دفعهم  السبب 
 الطبقة السياسية في واشنطن 

ّ
علني، لكن

ــــن تـــقـــاريـــر  ــــد أبـــــــدت انــــزعــــاجــــهــــا مـ ــانــــت قـ كــ
 إمكانية فرض األحكام 

ّ
إعامية أفــادت بــأن

ثيرت خال اجتماع في البيت 
ُ
أ العرفية قد 

ـــعـــون املــنــتــمــون إلــى 
ّ
ــيـــض. وأشـــــار املـــوق األبـ

أن  إلى  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزَبني 
االنتخابات  نتائج  بــشــأن  املقدمة  الطعون 
بأعمال  القائم  داعــني  املحاكم،  رفضتها  قد 
ــدفـــاع األمـــيـــركـــي كــريــســتــوفــر ميلر  وزيــــر الـ
وجميع مسؤولي وزارة الدفاع إلى تسهيل 
االنتقال إلى إدارة بايدن. وكتبوا: »يتوّجب 
عليهم أيضًا االمتناع عن أي عمل سياسي 
مــن شــأنــه تــقــويــض نــتــائــج االنــتــخــابــات أو 

تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر«.
ــد انــــتــــخــــاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــ ـــى ذلـــــــك، أعــ ـــ إل
نــانــســي بــيــلــوســي رئــيــســة ملــجــلــس الــنــواب 
األمـــيـــركـــي أول مـــن أمــــس األحــــــد، بــأغــلــبــيــة 
للكونغرس  األولـــى  الجلسة  خــال  ضئيلة 
ــًا( املـــتـــحـــدرة  الــــــــــ117. وبـــيـــلـــوســـي )80 عــــامــ
مـــن كــالــيــفــورنــيــا، والـــتـــي اعــتــبــرت الــخــصــم 
الرئيسي لــتــرامــب خــال الــجــزء الــثــانــي من 
واليــتــه الــرئــاســيــة، تــعــود لــتــولــي منصبها 
ملدة سنتني رغم ممانعة بعض األصوات في 
حزبها. وحصلت بيلوسي على 216 صوتًا 
الــجــمــهــوري كيفني  ملــنــافــســهــا  مــقــابــل 209 
مـــكـــارثـــي. ولــــم يــعــط خــمــســة ديــمــقــراطــيــني 
أصواتهم لبيلوسي، التي تدخل رابع والية 
لها، علمًا أنها أول امرأة في تاريخ الواليات 

املتحدة تشغل هذا املنصب. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

نأمل تحقيق نتيجة في أســرع وقــت ممكن، 
ألن الناس سئموا هذه الحرب الدموية«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، اتــهــمــت حــركــة »طــالــبــان« 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان بــخــرق  الــ
ــاق الــــدوحــــة مــــن خـــــال قـــصـــف طـــائـــرات  ــفــ اتــ
ملــواقــع الــحــركــة فــي ثــاثــة أقــالــيــم فــي جنوب 
ــــدت الـــقـــوات  أفــغــانــســتــان وشـــرقـــهـــا، فــيــمــا أكـ

وعلى  املطلوبني،  كل  على  السريع  والقبض 
كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي 
بيان سابق لحفتر. وانتهت  العام«، بحسب 
إلــى إخضاع عــدد من املليشيات في  الحملة 
الــبــراغــثــة  بــنــغــازي، الســيــمــا املــوالــيــة لقبيلة 
 ملعارضة حفتر، إثر انكسار 

ً
التي أبدت ميا

وانحساب  طرابلس  على  العسكرية  حملته 
إلــى ســرت،  العاصمة  جــنــوب  مــن  مليشياته 

مطلع يونيو/حزيران املاضي.
وتستهدف العملية األمنية الجديدة إخضاع 
عــدد من مــدن شــرق الــبــاد، بعد االنتهاء من 
الــســيــطــرة عــلــى بـــنـــغـــازي. وكــشــفــت مــصــادر 
أمـــنـــيـــة مــــن بـــنـــغـــازي وبـــرملـــانـــيـــة مــــن طـــبـــرق، 
»العربي الجديد«، عن عزم حفتر استهداف  لـ
عدد من مقرات املليشيات املسلحة، في مدن 
بـــنـــغـــازي(،  ــا )150 كــيــلــومــتــرًا غــــرب  ــيـ أجـــدابـ

ــــم ســيــفــحــصــون  ــهـ ــ الــــكــــونــــغــــرس أكــــــــــدوا أنـ
الناجمة عن االتصال.  الجنائية  التداعيات 
ــال الــنــائــب جــيــرولــد نــادلــر، وهـــو رئيس  وقـ
إن  الـــنـــواب،  فــي مجلس  الــقــضــائــيــة  اللجنة 
ترامب  قانونية، ألن  أسئلة  يفتح  االتــصــال 
ــهــم 

ّ
قـــام بــتــهــديــد املــســؤولــني بــعــواقــب، وحــث

على »إيــجــاد أصـــوات إضــافــيــة«، و»البحث 
عن محققني إليجاد »أجوبة« على خسارته.

غدًا  الكونغرس  يستعد  وفيما  األثــنــاء،  في 
بايدن في  إلى املصادقة على فوز  األربعاء 
االنــتــخــابــات، أعــرب آخــر عشرة وزراء دفــاع 
ــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، عن  ــ أمــيــركــيــني مـــا زالـ
لــلــقــوات املسلحة  انـــخـــراط  مــعــارضــتــهــم أي 
في  الجارية  السياسي  االنتقال  عملية  فــي 

»طــالــبــان«  مسلحي  على  بــريــة  عملية  شنت 
فــي مــديــريــة أرغــنــداب بإقليم قــنــدهــار، كذلك 
الحركة  األميركي مواقع  الجو  قصف ســاح 
وعمليات  القصف  أن  وادعــى مجاهد  هناك. 
القوات األفغانية قد بدأت في مناطق ليست 
فيها حرب، وهي مناطق آمنة. وهدد مجاهد 
 
ّ
بأن األمور إذا استمرت على هذا املنوال، فإن
الحركة »سترّد، وستكون املسؤولية حينها 
على عاتق القوات األميركية، وليس طالبان«، 
الــدوحــة بني  لتوافق  القصف »خــرقــًا  معتبرًا 

الحركة وواشنطن«. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات  فــــي املـــقـــابـــل، قـــــال املـ
في  لغت،  سوني  أفغانستان،  في  األميركية 
ــــس، إن األخــــيــــرة مــتــعــهــدة بــتــوافــق  بـــيـــان أمـ
من  القصف  فــي  ولكنها ستستمر  الــدوحــة، 
أجـــل الــدفــاع عــن الــقــوات األفــغــانــيــة، مطالبًا 
 مــــن »طــــالــــبــــان« والـــحـــكـــومـــة األفــغــانــيــة 

ً
ــــا كـ

باللوم  الــعــنــف. وألــقــى لغت  بخفض وتــيــرة 
عــلــى »طـــالـــبـــان« فـــي ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات 
بــارزة،  أفغانية  شخصيات  استهدفت  التي 
من بينها صحافيون ومدافعون عن حقوق 
تــتــوقــف حملة  اإلنــــســــان. وقــــــال: »يـــجـــب أن 
التي  القتل  وعمليات  الهجمات  من  طالبان 
ال يجري تبنيها والتي تستهدف مسؤولني 
حكوميني وقادة املجتمع املدني وصحافيني 

حتى يسود السام«.

الجدد،  الضباط  من  جديدة  بشريحة  الدفع 
الستحداثها،  حفتر  يستعد  إدارات  لــتــولــي 
ــــي والـــتـــعـــلـــيـــم  ــدنـ ــ ــــرس املـ ــحـ ــ مـــنـــهـــا إدارتـــــــــــا الـ
والتأهيل العسكري، و»ركن الدروع املقاتلة«.

ــة، وفـــق  ــهـــدفـ ــتـ ــن بــــني املـــعـــســـكـــرات املـــسـ ــ ومــ
املـــصـــادر، مــعــســكــران كــانــا تــابــعــني للكتيبة 
106 مـــشـــاة، بــعــدمــا أبــــدى قــادتــهــا مــواقــف 
منها،  يتحدرون  التي  زويــة  لقبيلة  مــؤيــدة 
والـــتـــي أيــــدت رئــيــس مــجــلــس نــــواب طــبــرق 
مــعــزز،   128 الكتيبة  أن  كــمــا  عقيلة صــالــح. 
ســتــتــجــه لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــعـــســـكـــرات فــي 
الـــبـــيـــضـــاء، املــتــاخــمــة ملــنــطــقــة الــقــبــة معقل 
القانون واألمــن،  صالح، تحت غطاء فــرض 
ــازف بـــالـــدخـــول بــقــوة  ــن تـــجـ ــدة أنـــهـــا لـ مـــؤكـ
العبيدات،  قبيلة  نفوذ  مناطق  إلى  الساح 

التي ينتمي إليها صالح.

»شيوخ« جورجيا

عرف جورجيا، ولكن 
ُ
الــخــوخ«، كما ت »واليــة 

بشكل أساسي، على الكونغرس األميركي، ما 
يجعل أجندة بايدن السياسية معلقة بشكل 

كبير على هذه االنتخابات املصيرية.
وكـــانـــت جـــورجـــيـــا، قـــد حــســمــت مـــع واليــــات 
ــايـــدن بـــالـــرئـــاســـة، بــعــدمــا  مــتــأرجــحــة، فــــوز بـ
ــم مــــن مــيــلــهــا  ــرغــ مــنــحــتــه أصــــواتــــهــــا عـــلـــى الــ
تــقــلــيــديــًا لــلــجــمــهــوريــني. ومـــن شـــأن الـــواليـــة، 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــردو  ــ ــد بــ ــيــ ــفــ ــن ديــ ــ ــل مــ ــ ــــوض كــ ــخـ ــ يـ
وكــيــلــي لــوفــلــر ورافــــايــــل وارنـــــوك 
وجون أوسوف، انتخابات اإلعادة 
عن  األمــيــركــيــني،  الــشــيــوخ  مجلس  لعضوية 
ــا، وبــعــضــهــم وافــــــــدون جـــدد  ــيـ ــة جـــورجـ ــ واليــ
إلـــى عــالــم الــســيــاســة، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، حيث 
ستجري انتخابات اإلعــادة في الوالية التي 
أصبحت في عني الرادار السياسي في الباد، 
مــتــخــطــيــة ضــجــيــج االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
واملتوترة  الصاخبة  السلطة  انتقال  وعملية 
ــايــــدن. وتــحــمــل  ــالــــد تـــرامـــب وجــــو بــ بـــني دونــ
الــيــوم، بعدًا  اإلعـــادة في جورجيا  انتخابات 
نقل  ثقل  األربعة  املرشحون  ويحمل  وطنيًا، 
مجلس الشيوخ إلى املعسكر الديمقراطي، أو 
إبقائه بأغلبية بسيطة في يد الجمهوريني. 
وستكون لخسارة الحزب املحافظ في الوالية 
على  مــبــاشــرة  الــلــوم  إلقائهم  لجهة  تبعاته، 
أداء دونالد ترامب، الــذي قد يكون بشكل أو 
بآخر قد أفقد الحزب املحافظ سيطرته على 

أن تــقــدم للرئيس املــنــتــخــب، هــديــة إضــافــيــة، 
إذا مــا اســتــمــر الــحــمــاس الــديــمــقــراطــي فيها، 
األقليات على  أظهرته  الــذي  الشبابي، وذلــك 
مـــّر أشــهــر لـــزيـــادة تسجيل الــنــاخــبــني. إذ إن 
أوسوف  فيها،  الديمقراطيني  املرشحني  فوز 
ووارنــــــوك، يــعــنــي تــمــكــن الــحــزب األزرق، من 
الــتــســاوي عــدديــًا مــع املحافظني فــي مجلس 
الشيوخ الذي يشكل املطبخ األخير للقرارات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي واشـــنـــطـــن، وحـــيـــث املــصــب 
األخــيــر ملعظم أجــنــدة الـــرؤســـاء األمــيــركــيــني، 

لجهة تمريرها أو إحباطها. 
هكذا، أصبح مصير أجندة بايدن، للسنوات 
اإلعــادة  انتخابات  فــي  معلقًا  املقبلة،  األربـــع 
فـــــي جــــورجــــيــــا، إذ بــــحــــال فــــــوز املـــرشـــحـــني 
الــديــمــقــراطــيــني أوســــوف ووارنــــــوك، يــتــعــادل 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون فــي مجلس 
الشيوخ، 50 سيناتورًا عن كل حزب، ليصبح 
صوت نائبة الرئيس كاماال هاريس مرجحًا 
الديمقراطيون  األزرق. وتقنيًا، يملك  للحزب 
 48 مقابل  سيناتورًا،   46 حاليًا  املجلس  فــي 
السيناتورين  مــن  كــل  يعد  إذ  للجمهوريني، 

مستقلني،  كينغ،  وأنــغــوس  ســانــدرز  بيرني 
لــكــنــهــمــا يـــصـــوتـــان مـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني. من 
جــهــتــه، يــحــتــاج زعــيــم األغــلــبــيــة فـــي مجلس 
ــــوز أحـــد  ــــى فـ الـــشـــيـــوخ مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، إلـ
املــرشــحــني الــجــمــهــوريــني فـــي الـــواليـــة، فــقــط، 
املجلس،  فــي  الــجــمــهــوريــة  األكــثــريــة  ليضمن 
القوانني  مشاريع  كــل  فــي  كلمته  لــه  ولتكون 
وكذا  وحــزبــه،  بايدن  أجندة  تتضمنها  التي 
واملناصب  الـــوزراء  تعيينات  على  املصادقة 
إلى موافقة  التي تحتاج  الحكومية وغيرها 

مجلس الشيوخ. 
ــادة  ــ ــة إعـ ولــــذلــــك يـــتـــصـــدر الـــســـبـــاق فــــي جـــولـ
السباقات  الــيــوم،  جورجيا،  فــي  االنتخابات 

األكــثــر تكلفة فــي تــاريــخ انــتــخــابــات مجلس 
إن طوفانًا  القول  ويمكن  األميركي.  الشيوخ 
من املال السياسي قد أغدق على الوالية منذ 
أشهر طويلة، لكنه تضاعف منذ أن أعلن عن 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  اإلعــــادة،  جــولــة 

املاضي.
ــــي الـــجـــنـــوب  ــن الـــــواليـــــة الــــواقــــعــــة فـ ــكـ ولــــــم تـ
ــًا  ــيــ ــاريــــخــ األمـــــــيـــــــركـــــــي، والـــــــتـــــــي تــــــصــــــوت تــ
لــلــجــمــهــوريــني، كــثــيــرًا مـــن قــبــل عــلــى الئــحــة 
االهتمامات االنتخابية، ولم يفز أي مرشح 
عامًاً.   20 منذ  فيها  »الشيوخ«  لـ ديمقراطي 
ــمـــام بــهــا بــــدأ قــبــل ســعــي بــايــدن  ــتـ لــكــن االهـ
الختراق معاقل الجمهوريني، وذلك مع حالة 

انــبــعــاث انــتــخــابــيــة لــأقــلــيــات، تــرافــقــت مع 
الرغم  للرئاسة. فعلى  أوبــامــا  بـــاراك  تــرشــح 
من فوز كل من جون ماكني ثم ميت رومني، 
ضد أوباما، في الوالية، في 2008 و2012، إال 
إعــادة  عــام 2008 جولة  أن جورجيا شهدت 
انــتــخــابــات لــعــضــويــة »الـــشـــيـــوخ«، كـــان على 
السيناتور الجمهوري ساكسبي شامبليس، 
بعدما  مــارتــن،  الديمقراطي جيم  ينافس  أن 
لم يحصل على نسبة الـ50 في املائة املطلوبة 
الــــدورة األولــــى. وكـــان شامبليس  للفوز مــن 
ــد واجــــــه فــــي الــــــــدورة األولـــــــى مـــوجـــة غــيــر  قــ
مــســبــوقــة مــن الــتــصــويــت الــديــمــقــراطــي، لكن 
بعضوية  احتفاظه  حسمت  الثانية  الـــدورة 

»الشيوخ«، وبفارق كبير عن منافسه، إذ بدا 
أن الزخم الديمقراطي قد خمد. 

هذه التجربة قد يصعب تكرارها، إذ يبدو أن 
التصويت املبكر في الوالية لجولة اإلعادة قد 
بلغ رقمًا قياسيًا، وتخطى 3 مايني صوت. 
 »الواليات 

ّ
كما أن جورجيا قد حادت عن خط

والتي  فيها  التاريخية  الهزيمة  مع  الحمر«، 
ألحقها بــايــدن بــتــرامــب، ولــو بــفــارق 12 ألف 
إذا  صوت فقط. وقد تكون جورجيا مجددًا، 
ما فاز املرشحان الديمقراطيان فيها، عرضة 
الجمهوريني،  قبل  مــن  نتائجها  فــي  للطعن 
خسارة  بعد  »الــشــيــوخ«  بأكثرية  لاحتفاظ 
بذات  شامبليس  خسارة  تكن  ولــم  الرئاسة. 

حينها  الديمقراطيون   
ّ

ظــل إذ  الــيــوم،  أهمية 
وذلك  سيناتورًا(،   59( باألغلبية  يحتفظون 

حتى العام 2014.
ويتنافس السيناتور منذ 2015، ديفيد بردو 
)70 عامًا(، ومنتج األفام الوثائقية اليهودي 
جـــــون أوســـــــوف )33 عــــامــــًا(، عـــلـــى عــضــويــة 
لـــ2027.  الشيوخ عن جورجيا، تمتد  مجلس 
وبــردو، رئيس مجلس إدارة شركة »ريبوك« 
الــســابــق، كــان مــن املــؤيــديــن املبكرين لترشح 
 حــلــيــفــًا 

ّ
فــــي 2016، وظــــــل لـــلـــرئـــاســـة  ــرامــــب  تــ

ــردو قــضــيــة تتعلق  ــ ــه. ويــــواجــــه بـ مــخــلــصــًا لــ
وظيفته  باستغال  إلــيــه  موجهة  باتهامات 
كــرئــيــس للجنة فــرعــيــة فــي لــجــنــة الــخــدمــات 
القوة  لــشــؤون  الشيوخ  فــي مجلس  املسلحة 
الــبــحــريــة، لكسب املــايــني فــي الــبــورصــة. من 
جهته، أطلق أوسوف حملته بدعم من جون 
لويس، أحد رواد الحقوق املدنية في الواليات 

املتحدة، توفي الصيف املاضي.
ــاتـــورة  ــنـ ــيـ ــه الـــسـ ــ ــواجـ ــ عـــلـــى املـــقـــلـــب اآلخـــــــــر، تـ
الــجــمــهــوريــة كــيــلــي لــوفــلــر )50 عـــامـــًا(، الــقــس 
من أصول أفريقية رافايل وارنــوك )51 عامًا(. 
وتعد لوفلر من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ 
ثراء، ومن أشد الداعمني لترامب، وأحد مالكي 
أتانتا دريــم«،  »ذا  النسائي  السلة  فريق كرة 
في  ببيع حصتها  للمطالبة  وواجــهــت حملة 
السود  الفريق، بعد معارضتها حراك »حياة 
مهمة«. أما وارنوك، فكان قد أطلق مع الناشطة 
السوداء من الوالية، ستايسي أبرامز »برنامج 
جـــورجـــيـــا الـــجـــديـــدة«، لــلــحــقــوق االنــتــخــابــيــة 
عينت سيناتورة  قد  لوفلر  وكانت  لأقليات. 
عن جورجيا بعد استقالة السيناتور جوني 
 .2019 األول  ديسمبر/كانون  فــي  إيــزاكــســون 

فــي حال  وارنــــوك، سيبقى  أو  لوفلر  مــن  وأي 
فوزه، سيناتورًا حتى نهاية والية إيزاكسون، 

في يناير/كانون الثاني 2023.
نتائج  على  لانقاب  ترامب  حملة  وخّيمت 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــلــى مــشــهــد إعـــادة 
ة 

ّ
االنتخابات في جورجيا، على الرغم من قل

اهــتــمــام تــرامــب نــفــســه بــانــتــخــابــات اإلعــــادة. 
ــدمــــت لـــوفـــلـــر تـــكـــتـــيـــكـــات الـــرئـــيـــس  ــتــــخــ واســ
الراديكالي،  لليسار  مّد  الخاسر، محذرة من 
ومن أن سيطرة الديمقراطيني على »الشيوخ« 
تعني عــودة اإلقفال بسبب كورونا، وتمرير 
النظيفة،  للطاقة  األخضر«  الجديد  »االتفاق 
املــكــلــف لــلــعــائــات، مـــحـــذرة أيـــضـــًا مـــن وقــف 
تمويل الشرطة. كما جرى التهويل جمهوريًا 
ــــوف ووارنـــــــوك، بــاعــتــبــارهــمــا  مـــن خــطــر أوسـ
أن  ــا  ــمــ كــ »مـــــاركـــــســـــيـــــني«.  أو  »شــــيــــوعــــيــــني« 
وارنــوك يواجه حملة تشهير بسبب انتقاده 
لوفلر حملة  تــواجــه  مــن جهتها،  إلســرائــيــل. 

اتهام بدعمها جماعات يمينية متطرفة.
آخر استطاع ملوقع »فايف ثيرتي  وبحسب 
إيــت«، نشر أول من أمــس، فإن وارنــوك يتقدم 
عــلــى لــوفــلــر )51 مــقــابــل 47 فـــي املـــائـــة(، كما 
يــتــقــدم أوســــوف عــلــى بــيــردو بنفس النسبة. 
فـــإن أوســــوف يتقدم  وبــحــســب »ســـي أن أن«، 
عــلــى بــــردو بــنــســبــة 49 فـــي املـــائـــة مــقــابــل 48، 
مــع 50 فــي املــائــة لــوارنــوك مقابل 48 للوفلر. 
وكــــان بــــردو قـــد حــصــل عــلــى 49,7 فـــي املــائــة 
مقابل 48 ألوســـوف فــي الــــدورة األولــــى، لكن 
لوفلر حصلت على 25,9 في املائة، مقابل 32 
لوارنوك. وفاز الجمهوريون بثماني جوالت 
إعـــادة مــن أصــل تسعة فــي الــواليــة لعضوية 

»الشيوخ« منذ 1992.

يبرر ترامب مساعيه بسرقة االنتخابات )سول لوب/فرانس برس(

)Getty/حمل سباق جورجيا بعدًا وطنيًا )مايكل سانتياغو

أكدت »طالبان« استعدادها للمفاوضات مع الحكومة )كريم جعفر/فرانس برس(

مجلس  لعضوية  اإلعـــادة  انتخابات  تحسم 
تجري  والــتــي  جورجيا،  ــة  والي فــي  الشيوخ 
إذ  الجديد،  الشيوخ  مجلس  وجهة  اليوم، 
لصالح  فيه  الكفة  تميل  أن  الممكن  مــن 
أن  أو  مرشحيهما،  فوز  بحال  الديمقراطيين 
تبقى بيد الجمهوريين، ما يشكل ضربة قوية 

ألجندة الرئيس المنتخب جو بايدن

الحدث

انتخابات مصيرية 
لرئاسة بايدن

يتحتم على المرشحين 
الديمقراطيين الفوز لقلب 

المعادلة

لم تنتخب جورجيا 
أي ديمقراطي لمجلس 

الشيوخ منذ 20 عامًا

طالب 10 وزراء 
دفاع سابقين البنتاغون 

بعدم التدخل

تتجه األنظار إلى العاصمة 
القطرية الدوحة اليوم 

الثالثاء، حيث يستأنف 
طرفا األزمة األفغانية 

مفاوضات السالم، على 
وقع تصاعد العنف في 

أفغانستان

في آخر فصول »ترامب 
غيت«، والتي تستحق 

المالحقة، مارس دونالد 
ترامب ضغوطًا على 

مسؤول انتخابي، وسط 
بحثه المستمر عن فوز 

ضائع

وشارك  االثنين.  أمس  جورجيا،  بايدن،  وجو  ترامب  دونالد  من  كل  زار 
ترامب في آخر تجمع انتخابي له قبل مغادرته البيت األبيض في 20 يناير/ 
توجه  حيث  الحالي،  الثاني  كانون 
المحاِفظة،  دالتون  منطقة  إلى 
حضر  فيما  الــواليــة،  غربي  شمال 
أتالنتا.  بايدن إلى عاصمة جورجيا، 
وكانت نائبة الرئيس المنتخب كاماال 
أول  اعتبرت  قد  )الصورة(،  هاريس 
في  انتخابي  لقاء  خالل  أمس  من 
الحملة  في  شاركت  حيث  سافانا، 
بالدنا  »مستقبل  أن  الديمقراطية، 

على المحك«.

آخر تجمعات الرئيس الخاسر

أحدث فضائح ترامب: اختِرعوا لي 11780 صوتًا
تقرير

تقرير

الحدث

Tuesday 5 January 2021 Tuesday 5 January 2021
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السوابق ال تتيح تفاؤًال تامًا
االنتخابات الفلسطينية 

في انتظار المراسيم

تلقت حماس ضمانات
من دول صديقة بإجراء 

كل االستحقاقات

غزة ـ ضياء خليل 
رام اهلل ـ سامر خويرة

عــــاد مــلــف املــصــالــحــة والــتــوافــق 
الــــــــوطــــــــنــــــــي مــــــــــن جـــــــــديـــــــــد إلـــــــى 
ــة املـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــهـ ــ واجـ
ــائـــل بـــني حــركــتــي »فــتــح«  مـــع تـــبـــادل الـــرسـ
ــدار  ــ ــــرب إصــ و»حــــــمــــــاس«، واإلعـــــــــان عــــن قــ
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
التشريعية  االنتخابات  بمواعيد  مراسيم 
والرئاسية واملجلس الوطني. وبدأ الحراك 
»العربي  لـ أفــادت مصادر  ما  وفــق  الجديد، 
األخير  القاهرة  حــوار  فشل  عقب  الجديد«، 
الـــثـــانـــي  ــبـــر/تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـ و17   16 )فــــــي 
املـــاضـــي( الــــذي تــزامــن مــع عــــودة التنسيق 
األمني بني السلطة الفلسطينية واالحتال 
مختلفة  دول  مـــن  ـــل 

ّ
وبـــتـــدخ اإلســـرائـــيـــلـــي، 

ــا فـــي سبيل  ــيـ ــا قــطــر وتــركــيــا وروسـ ــرزهـ أبـ
إنــــجــــاز املـــصـــالـــحـــة، ودخـــــــول مـــصـــر أخـــيـــرًا 
األجواء والتفاهمات التي تّم التوصل إليها. 
الفلسطينية  الحكومة  رّحــبــت  جهتها،  مــن 
عــلــى لــســان رئــيــســهــا مــحــمــد اشــتــيــة، أمــس 
االثنني، بالتطورات اإليجابية على صعيد 
االنتخابات واملصالحة. وأكدت جاهزيتها 

للتحضير لانتخابات.
الــحــوار قد توقف عند نقطة التتالي  وكــان 
والــتــزامــن فــي االنــتــخــابــات، وفـــق املــصــادر، 
االنــتــخــابــات  تــكــون   

ّ
أن »حـــمـــاس«  أرادت  إذ 

 
ّ
ــد، غــيــر أن ــ عـــامـــة وشــامــلــة وفــــي وقــــت واحــ

أرادتــاهــا متتالية،  »فــتــح«  السلطة وحــركــة 
ومن  التشريعي  املجلس  بانتخابات  بـــدءًا 
الــرئــاســة. وكــانــت تتجاهل الحديث عن  ثــم 
انتخابات املجلس الوطني. ونتيجة لغياب 
حــوار  جلسات  ت 

ّ
انفض الطرفني  بــني  الثقة 

إلى  وبــالــعــودة  ج 
ّ
التشن مــن  بكثير  القاهرة 

ملـــا ســتــشــكــلــه تــلــك االنـــتـــخـــابـــات مـــن فــرصــة 
إلعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

ــصــّر عــلــى إنــجــاز 
ُ
وأكـــد قبها أن »حــمــاس ت

ــنـــيـــة وصــــــــواًل إلـــــى تــجــديــد  ــدة الـــوطـ ــ ــوحـ ــ الـ
الشرعيات الفلسطينية. وقد سعت جاهدة 
لتذليل العقبات في طريق تحقيق ذلك، إذ 
املصالحة  فــي حـــوارات  اشترطت  قــد  كانت 
الـــوطـــنـــي  ــلـــســـني  املـــجـ ــابــــات  ــتــــخــ انــ تـــتـــم  أن 
والــتــشــريــعــي والــرئــاســة مــتــزامــنــة وليست 
بالتتابع. وكــانــت هــنــاك مــوافــقــة أولــيــة من 
حــركــة فــتــح، إال أنــهــا ســرعــان مــا تــراجــعــت 
ال سيما بعد فوز جو بايدن باالنتخابات 
األميركية، وما تا ذلك من عودة التنسيق 
األمــنــي مــع االحــتــال اإلســرائــيــلــي، مــا أعــاد 
ــي طـــريـــق املـــصـــالـــحـــة«.  وضـــــع الـــعـــقـــبـــات فــ
وكشف أن »دواًل عربية وإسامية وصديقة 
القضية  مــن  اإليجابية  بمواقفها  معروفة 

وقطر  وروســـيـــا  تــركــيــا  مــثــل  الفلسطينية، 
واألردن ومصر، تدخلت، ما أفضى إلى أن 
تتراجع حماس عــن شــرط الــتــزامــن إلجــراء 
ــــجــــرى بــالــتــتــابــع 

ُ
االنــــتــــخــــابــــات، عـــلـــى أن ت

وخــــال فــتــرة زمــنــيــة مـــحـــددة بــســتــة أشــهــر 
كما كان متفقًا عليه في السابق. وحصلت 
الــحــركــة عــلــى ضــمــانــات تــتــعــلــق بـــــاملــراقــبــة 
واإلشــــــــــــراف عـــلـــى االنــــتــــخــــابــــات وضـــمـــان 

النزاهة والعدالة«.
وكــان هنية، قــد وّجــه رســالــة لعباس أبلغه 
فــيــهــا بــمــوقــف »حـــمـــاس« الــجــديــد، بــإجــراء 
ــلـــس الــــوطــــنــــي واملـــجـــلـــس  انـــتـــخـــابـــات املـــجـ
التوالي  قــاعــدة  على  والــرئــاســة  التشريعي 
والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر. وعليه، 
قــرر عباس دعــوة رئيس لجنة االنتخابات 
املـــركـــزيـــة حـــنـــا نــــاصــــر، لــبــحــث اإلجــــــــراءات 
الخاصة  املراسيم  االتباع إلصــدار  الواجبة 

باالنتخابات وفق القانون.
مـــن جــهــتــه، كــشــف األمــــني الـــعـــام لــلــمــبــادرة 
البرغوثي،  الفلسطينية مصطفى  الوطنية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هنية  فــي حــديــث لـــ
التي أرسلها  الرسالة  وّجــه لهم نسخة من 
لــعــبــاس، مـــؤكـــدًا أن مـــا جــــاء فــيــهــا يتطلب 
ــاســــي  ــرئــ اإلســــــــــــراع بــــــإصــــــدار املــــــرســــــوم الــ
باالنتخابات الثاثة مع تحديد مواعيد لها. 

وجدد البرغوثي طرح رؤيته للحل املتمثل 
ــــدة وطــنــيــة  بـــضـــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة وحـ
انتخابات  إلجــراء  األجــواء  تهيئ  انتقالية، 
الــذي  استقاليتها،  وضــمــان  ونزيهة  حــرة 
ســبــق لـــلـــمـــبـــادرة أن قــدمــتــه فـــي نــوفــمــبــر/

بــمــوافــقــة  2019، وحـــظـــي  الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
الفصائل والقوى الفلسطينية.

ويأمل الشارع الفلسطيني أن تكون رسالة 
هنية ورّد عباس، ومن ثم اإلعان عن السعي 
إلنجاز االنتخابات الفلسطينية املعطلة في 
أقرب وقت، تطورًا إيجابيًا يفضي إلى إنهاء 
االنقسام، ال سيما في ظل الظروف املعقدة 
بتنامي  املدعومة  ودولــيــًا،  وعربيًا  إقليميًا 
القضية  التطبيع ومحاوالت تصفية  حالة 

الفلسطينية. 
 التخوف يبقى قائمًا، وهو ما ظهر 

ّ
غير أن

التواصل  مــواقــع  على  فلسطينيني  آراء  مــن 
ــبــــدوا كـــثـــيـــرًا مــن  ــي، الــــذيــــن لــــم يــ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الــتــفــاؤل، ال سيما أنــهــا ليست املـــرة األولــى 
الــتــي يــجــرى االتـــفـــاق فــيــهــا عــلــى مــثــل هــذه 
الــــخــــطــــوة. ومـــــع الـــتـــمـــنـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بنجاح هذه الخطوات كمرحلة أولى إلنهاء 
 هــنــاك مــخــاوف مــن أن فشل 

ّ
ــإن االنــقــســام، فـ

هــــذا األمـــــر ســيــكــرس االنـــقـــســـام الــســيــاســي 
والجغرافي لفترة أطول.

8
سياسة

تحرّك مسار االستحقاقات 
االنتخابية الفلسطينية 

وملف المصالحة قدمًا 
بفعل المواقف اإليجابية 

األخيرة لحركتي »فتح« 
و»حماس«، رغم بعض 

المخاوف

يبدي الفلسطينيون حذرهم من الخطوات المقبلة )فرانس برس(

الـــتـــراشـــق اإلعــــامــــي. لــكــن بــعــد أيـــــام فــقــط، 
كــانــت تنتظره:  مــا  حصلت »حــمــاس« على 
وعود من دول صديقة تؤكد إجراء السلطة 
االنتخابية،  االستحقاقات  كل  الفلسطينية 
بـــــدءًا مـــن الــتــشــريــعــيــة، مــــــرورًا بــالــرئــاســة، 
وصــــواًل إلـــى انــتــخــابــات املــجــلــس الــوطــنــي، 
ــك فـــي مـــدة أقــصــاهــا ســتــة أشـــهـــر، وفــق  وذلــ
مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«. وفــي كثير من 
 يتم 

ّ
األوقــــــات، كــانــت »حـــمـــاس« تــخــشــى أن

الــحــالــة الفلسطينية  الــخــروج مــن  اقــتــصــار 
تشريعية  انتخابات  إلــى  بالذهاب  الراهنة 
فــقــط، وهـــو مــا يعني نـــزع الــشــرعــيــة عنها، 
ال ســيــمــا أنــهــا صــاحــبــة األغــلــبــيــة فـــي آخــر 

انتخابات برملانية في عام 2006.
ومع عودة الترتيبات الخاصة باالنتخابات، 
يبقى إصدار عباس مراسيمها عقب دعوة 
تفاصيل  لبحث  املركزية  االنتخابات  لجنة 
إجرائها. غير أنه تبقى الكثير من العقبات 
أمـــــام إجـــرائـــهـــا، وإذا لـــم تــخــضــع لــلــنــقــاش 
الــداخــلــي فــإنــهــا قــد ال تــتــم. ومـــن أبــــرز هــذه 
العقبات، محكمة االنتخابات التي لم تنجز، 
ومتابعتها،  تنفيذها  على  املشرف  واألمــن 
الفلسطينية  اعــتــراف السلطة  فــي ظــل عــدم 
بأمن غــزة الــذي تــديــره »حــمــاس«، وهامش 
الــحــريــة املــمــنــوح لــلــطــرف اآلخـــــر، ال سيما 
الغربية، إضافة إلى  »حماس« في الضفة  لـ
ــا رفــض  عــقــبــات خـــارجـــيـــة مــتــوقــعــة أبــــرزهــ
االحتال اإلسرائيلي إجراء االنتخابات في 

القدس املحتلة.
ــان رئــــيــــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ـــ وكــ
، مساء أول 

ّ
»حماس« إسماعيل هنية قد أطل

من أمس األحد، معلنًا أنه تلقى رسالة خطية 
مــن عــبــاس بــالــتــزامــه بـــإجـــراء االنــتــخــابــات، 
في  الفلسطينية  الــشــراكــة  مــبــدأ  وتــحــقــيــق 
بناء املؤسسات الفلسطينية »كشعب واحد 
ووطــن واحــد وقــيــادة واحــدة وقــرار واحــد«. 
 حركته مستعدة 

ّ
أن كلمته  فــي  وذكــر هنية 

الســتــئــنــاف الـــحـــوار الــفــلــســطــيــنــي وإنـــجـــاز 
اتفاق وتفاهم فلسطيني إلجراء انتخابات 
ــلــــس وطـــنـــي  رئــــاســــيــــة وتـــشـــريـــعـــيـــة ومــــجــ

بالتوالي والترابط. 
وعن هذا التطور، أعــرب القيادي في حركة 
»حماس« في الضفة الغربية وصفي قبها، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمله  فــي تصريح لـــ
في أن يلتقط عباس وحركة »فتح« املوافقة 
الــتــي أبــدتــهــا حــركــة »حـــمـــاس«. ودعــــا إلــى 
اإلعان الفوري عن موعد محدد إلجرائها، 
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