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بعد أكثر من شهر على األزمة بين لبنان والسعودية، نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
جليد  بكسر  جدة،  في  السبت  أمس  اختتمها  التي  الخليجية  جولته  في   ماكرون، 
هذا الخالف، مستفيدًا من استقالة وزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي قبيل وصوله 

إلى جدة

نــجــح الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون فـــي تــوظــيــف الـــورقـــة الــتــي 
ــه الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة،  قـــّدمـــتـــهـــا لــ
بــاســتــقــالــة وزيـــر اإلعــــام جـــورج قــرداحــي من 
الحكومة أمس األول الجمعة، ليستغل ماكرون 
هــذا التطور خــال زيــارتــه جــدة أمــس السبت 
فـــي الـــدفـــع نــحــو فــتــح كـــــّوة فـــي جـــــدار األزمــــة 
الرياض وبيروت املستمرة منذ أكثر من  بني 
شهر على خلفية انــتــقــادات كــان قــرداحــي قد 
على  للسعودية  منصبه  توليه  قبل  وجهها 
خلفية حرب اليمن، ما دفع الرياض الستدعاء 
سفيرها من بيروت واتخاذ سلسلة إجراءات 
وأعــلــن  ــــرى.  أخـ فــيــهــا دول خليجية  واكــبــتــهــا 
مــاكــرون مــن جــدة أمــس إثــر لقائه ولــي العهد 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، بــعــد زيـــارتـــه 
الدوحة ودبي يوم الجمعة، في جولة خليجية 
استمرت يومني، عن مبادرة فرنسية سعودية 
ملعالجة األزمــة بني الرياض وبيروت، تمثلت 
الـــوزراء  برئيس  وبــن سلمان  أجـــراه  باتصال 

اللبناني نجيب ميقاتي.
 
ّ
ــرون قـــبـــيـــل مــــغــــادرتــــه جــــــدة إن ــ ــاكــ ــ وقــــــــال مــ
»السعودية وفرنسا تريدان االنخراط بشكل 
كامل« من أجل »إعــادة تواصل العاقة« بني 
الــريــاض وبــيــروت. وكــتــب كــذلــك فــي تغريدة 
على »تويتر«: »مع اململكة العربية السعودية، 
الــعــمــل معًا،  لــبــنــان:  الــتــزامــات تــجــاه  قطعنا 
ودعم اإلصاحات، وتمكني البلد من الخروج 

من األزمة والحفاظ على سيادته«.
االتصال مع  أن  اعتبر ميقاتي  وفــي بيروت، 
مــاكــرون وبــن سلمان يشكل »خــطــوة مهمة« 
الــســعــوديــة،  اللبنانية  الــعــاقــات  الســتــئــنــاف 
مـــقـــدمـــًا فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر »تـــويـــتـــر« الــشــكــر 
لحرصهما  السعودي  العهد  وولــي  ملــاكــرون 
على ديمومة الصداقة مع لبنان، مؤكدًا التزام 
التطورات  حكومته باإلصاح. وجــاءت هذه 

رحب  والتي  الجمعة،  قرداحي  استقالة  بعد 
ماكرون بها عند إعانها، معربًا عن أمله في 
»إعادة إشراك جميع دول الخليج في العاقة 

مع لبنان«.
وشددت الرياض وباريس، في بيان مشترك 
السعودية،  األنباء  وكالة  نشرته  الزيارة  عن 
ــام الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ عـــلـــى »ضــــــــرورة قـ
بإجراء إصاحات شاملة، وال سيما االلتزام 
ــدة  ـــوحــ ــمــــن عـــلـــى الـ ــائــــف املــــؤتــ ــطــ ــاق الــ ــفــ ــاتــ بــ
الــوطــنــيــة والـــســـلـــم األهـــلـــي فـــي لـــبـــنـــان، وأن 
والطاقة  املالية  قطاعات  اإلصــاحــات  تشمل 
واتفق  الــحــدود«،  ومراقبة  الفساد  ومكافحة 
الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق 
هذه التدابير. وأكدا »ضــرورة حصر الساح 
فــي مــؤســســات الــدولــة الــشــرعــيــة، وأال يكون 
تــزعــزع  إرهــابــيــة  أعـــمـــال  لــبــنــان منطلقًا ألي 
أمــــن واســـتـــقـــرار املــنــطــقــة، ومـــصـــدرًا لــتــجــارة 
املـــخـــدرات«. كــمــا شـــدد الــطــرفــان عــلــى أهمية 
تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على 
إنشاء  على  اتفقا  كما  لبنان.  واستقرار  أمــن 
االنسانية  للمساعدة  سعودية-فرنسية  آلية 
وعزمهما  الــتــامــة،  الشفافية  يكفل  إطـــار  فــي 
بــالــتــعــاون مع  ايــجــاد اآللــيــات املناسبة  على 
ــدول الــصــديــقــة والــحــلــيــفــة لــلــتــخــفــيــف من  ــ الــ

معاناة الشعب اللبناني. 
 في مجال آخر، أكد الطرفان أهمية التوصل 
إلـــــى تـــســـويـــة شـــامـــلـــة لـــلـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي 
إلى  ودعــوا  الدولتني،  لحل  وفقًا  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلي  االستيطان  لسياسة  حــد  وضــع 
الــتــي تــهــدد حـــل الـــدولـــتـــني. كــمــا أعـــربـــا »عــن 
قــلــقــهــمــا الـــشـــديـــد أمـــــــام تـــطـــويـــر الـــبـــرنـــامـــج 
التعاون والشفافية  الــنــووي اإليــرانــي وعــدم 
تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. وأكدت 
من  إيـــران  تتمكن  أال  على  فرنسا تصميمها 
تــطــويــر أو االســـتـــحـــواذ عــلــى ســــاح نــــووي. 

واتـــفـــقـــا عـــلـــى ضـــــــرورة الـــتـــصـــدي لــأنــشــطــة 
االيــرانــيــة املــزعــزعــة لــأمــن فــي املــنــطــقــة، بما 
ــقـــل الــــطــــائــــرات املــســيــرة  فــيــهــا اســـتـــعـــمـــال ونـ
إلـــى  أدت  ــتــــي  الــ الـــبـــالـــســـتـــيـــة  والـــــصـــــواريـــــخ 

اعتداءات على السعودية.
ووصــل مــاكــرون إلــى جــدة أمــس بعد زيارته 
الجمعة دبي والدوحة. وفي األخيرة، تطرق 
 إن استقالة 

ً
إلـــى األوضــــاع فــي لــبــنــان، قــائــا

القاهرة ـ العربي الجديد

واجــه النظام املصري ما يشبه حملة ضغط 
دولـــيـــة بــمــلــف حـــقـــوق اإلنــــســــان، عــلــى مـــدار 
األيـــــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، اتــضــحــت مــعــاملــهــا 
ــة، بــــني مـــطـــالـــبـــات نــــواب  ــعــ ــثـــر مــــن واقــ فــــي أكـ
استخدام  إدعـــاءات  في  بالتحقيق  أميركيني 
تقدمها  الــتــي  العسكرية  للمساعدات  مصر 
واشــنــطــن لــلــقــاهــرة فـــي قــتــل مــدنــيــني، وبــني 
ــــذي أصـــدرتـــه الــلــجــنــة الــبــرملــانــيــة  الــتــقــريــر الـ
ــــي، والـــــــذي دان  ــــاضـ ــة األربـــــعـــــاء املـ ــيـ ــالـ اإليـــطـ
املصرية، وأوصــى بتحويل  األمنية  األجهزة 
ــيـــة، لــخــرقــهــا مــيــثــاق  مــصــر لــلــمــحــكــمــة الـــدولـ
فــي مقتل  الــخــاص بالتعذيب،  املتحدة  األمــم 
الـــطـــالـــب اإليـــطـــالـــي جـــولـــيـــو ريـــجـــيـــنـــي. كــمــا 
يدين  تقريرًا  الهولندية  الخارجية  أصـــدرت 
النظام املصري ويصفه بأنه انقاب عسكري 
بالتوازي  ديمقراطية،  غير  بانتخابات  جــاء 
موقع  نشرها  الــتــي  التحقيقات  سلسلة  مــع 
»ديـــســـكـــلـــوز« االســتــقــصــائــي عـــن اســتــهــداف 

قرداحي من شأنها أن تعيد فتح الباب أمام 
ــبـــادالت مــع الـــدول  اســتــئــنــاف املــحــادثــات واملـ
العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص. 
وقـــــال إن الـــهـــدف هـــو أن تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
ــن الــــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل بــشــكــل  الــلــبــنــانــيــة مــ
طبيعي، وأن تتمكن من استئناف العمل من 
أجل تنفيذ اإلصاحات املطلوبة، كما أنه من 
املهم أن تعيد دول املنطقة فتح باب التعاون 

والعمل االقتصادي مع لبنان.
ــاكـــرون مــســاء الــجــمــعــة أمــيــر قطر  والــتــقــى مـ
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، ووصــــف 
عــاقــات بــــاده مــع قــطــر بــاملــهــمــة واملــتــمــيــزة، 
 إنها تشهد تقدمًا مستمرًا في املجاالت 

ً
قائا

كافة. وأضــاف في مؤتمر صحافي عقده في 
مطار الدوحة الدولي قبيل مغادرته الدوحة 
وقـــطـــر تجمعهما  فــرنــســا  أن  ــــس،  أمـ صـــبـــاح 
عاقات مهمة جدًا وهناك تقدم ملموس في 
كثير من مواضيع التعاون الثنائي. وفي رده 
عــلــى ســـؤال حـــول الــجــهــود الــدولــيــة ملكافحة 
ــاد مــاكــرون بــالــتــعــاون القطري  ــاب، أشـ ــ اإلرهـ
الفرنسي في مجال مكافحة اإلرهاب. وأشار 
إلى أن املحادثات التي أجراها مع أمير قطر 
شــمــلــت مــواضــيــع عـــديـــدة ومــهــمــة جـــدا ومــن 

القوات الجوية املصرية مدنيني على الحدود 
الغربية مع ليبيا، واستخدام برامج تجسس 
ــارضــــني واعـــتـــقـــالـــهـــم  ــعــ فـــرنـــســـيـــة ملـــراقـــبـــة املــ

وتعذيبهم.
لــكــن دبــلــومــاســيــًا مــصــريــًا قــلــل مـــن خــطــورة 
الدولي وتأثيره على عاقات مصر  الضغط 
»العربي  لـ فــي تصريحات  وقـــال  الــخــارجــيــة، 
مــدار  املــصــريــة على  »الحكومة  إن  الــجــديــد«، 
بناء  املاضية، نجحت في  الثماني  السنوات 
قوة دبلوماسية ناجحة في الخارج، تمكنها 
من إقامة عاقات إيجابية ناجحة مع جميع 
والتي  الفاعلة،  واإلقليمية  الدولية  األطــراف 
ــذي تــعــيــشــه  ــ ــ تــمــكــنــهــا مــــن شـــــرح الــــوضــــع الـ
الـــبـــاد، واملــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا وأبــرزهــا 
خطر اإلرهاب«. وقلل من شأن القضايا التي 
أثيرت أخيرًا في ملف حقوق اإلنسان بمصر، 
واعــتــبــر أن »جــمــيــعــهــا ال تــعــّبــر عـــن مــواقــف 
رســـمـــيـــة لــــلــــدول، بــاســتــثــنــاء الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
الهولندية، والذي سترد  أصدرته الخارجية 
أن  واعتبر  قريبًا«.  املصرية  الخارجية  عليه 
»االدعــاءات حول أوضاع حقوق اإلنسان في 
إلى  ُمرَسلة تستند  مصر، معظمها أحاديث 
معلومات غير دقيقة«، مؤكدًا أن مصر »تقوم 
بتوضيح الحقائق واملعلومات حول أوضاع 
ــــان فــــي مـــصـــر لـــهـــذه الـــــــدول«.  ــــسـ حـــقـــوق اإلنـ
الــتــي توجه  وشـــّدد على »رفــضــه لاتهامات 
ملصر والتي تعّبر عن توجه سياسي مضاد 
ملــصــر يتضمن مــغــالــطــات مــن دون أســانــيــد، 
ــــي مـــجـــال  ــة فـ ــريــ ــهــــود املــــصــ ويـــتـــجـــاهـــل الــــجــ
حقوق اإلنسان في كافة جوانبها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، وما تم تحقيقه 

على هذا الصعيد خال األعوام املاضية«.

التقرير الهولندي
ــة مــن  ــلــــطــ وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان »انــــــــتــــــــزاع الــــســ
ــيـــش«، تـــنـــاول تــقــريــر الــخــارجــيــة  قــبــل الـــجـ

بني  الثنائية  العاقات  تطوير  أهمية  بينها 
اإلقليمية مثل  إلــى جانب األوضـــاع  البلدين 
لبنان ودول الخليج وعاقات الجوار، فضا 
عـــن الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان وال ســيــمــا من 
بالدور  مــاكــرون  وأشـــاد  اإلنسانية.  الناحية 
ــة األفــغــانــيــة،  ــ ــذي لــعــبــتــه قــطــر خــــال األزمــ ــ الـ
خاصة املساعدة املهمة التي قدمتها لفرنسا 
في إجاء رعاياها من أفغانستان، خصوصًا 
ــة، مــثــمــنــًا أيــضــًا املــســاعــدات  ــ فـــي بـــدايـــة األزمــ

والعمليات اإلنسانية لقطر في أفغانستان.
ــــب مـــاكـــرون بــاملــســاعــدة الـــتـــي قــّدمــتــهــا  ورّحــ
قـــطـــر لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة إجــــــاء 258 أفــغــانــيــًا 
عــبــر الـــدوحـــة نــحــو فــرنــســا، كـــانـــوا مــهــّدديــن 
فــي بــلــدهــم بعيد ســيــطــرة »طــالــبــان« بسبب 
الفرنسي  الــرئــيــس  وأّكـــد  بــبــاريــس.  صاتهم 
إلى  وأشـــار  اإلجـــاء ستتواصل.  عمليات  أن 
ه يجري البحث في إمكانية قيام عدة دول 
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لها  مــشــتــرك  تمثيلي  مكتب  بفتح  أوروبـــيـــة 
فــي كــابــول بعد مــغــادرة الــســفــراء إثــر سقوط 
العاصمة في أغسطس/آب املاضي في أيدي 
حركة »طالبان«. وأكد أن ذلك ال يعني الحوار 
لديها سفراء في عدة  مع »طالبان« ففرنسا 
 دول ال تعترف باريس بالنظام القائم فيها. 

ــداث يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2013  ــ ــ الـــهـــولـــنـــديـــة أحـ
و»كــــيــــفــــيــــة إطــــــاحــــــة الــــجــــيــــش بـــالـــرئـــيـــس 
الرئيس  الــســابــق محمد مــرســي واســتــيــاء 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي عــلــى الــســلــطــة، ثم 
قــيــام الــتــظــاهــرات واالعــتــصــامــات ردًا على 
االنقاب، واالنتهاكات التي حدثت في تلك 
الفترة من قتل املتظاهرين«. وعبر موقعها 
الـــرســـمـــي، اعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــهــولــنــديــة 
قتلت  عندما  »مذنبة  املصرية  الحكومة  أن 
العدوية  رابعة  ميداني  في  متظاهرًا   1150
والنهضة، وأن مــا جــرى فــي عــام 2013 هو 
التقرير أنه تم قتل  انقاب عسكري«. وأكــد 
1150 متظاهرًا خال فض رابعة والنهضة، 
ــر مــــن 800 مــتــظــاهــر قـــتـــلـــوا فــي  ــثـ مــنــهــم أكـ
رابــعــة فــي 14 أغــســطــس/آب 2013، وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى آالف املــتــظــاهــريــن، ثـــم حظر 
جماعة اإلخوان املسلمني. ووصف انتخاب 
السيسي في مايو/أيار 2014 بأنه »عملية 
ــيـــاق »قــمــع  ــــت فــــي سـ غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة« أتـ
أنــــه فـــي 2018 تمت  ــارضـــني«، مــضــيــفــًا  ــعـ املـ
إعـــــادة انــتــخــاب الــســيــســي فـــي »انــتــخــابــات 

أعرب فيها خصمه الوحيد على دعمه له«.
انتقد دبلوماسي مصري  من ناحية أخــرى، 
ــة فــي  ــريــ ــق، ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة املــــصــ ــ ــابـ ــ سـ
التعامل مع االنتقادات الخارجية التي توجه 
ملــصــر فــي مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان. ورأى في 
»العربي الجديد«، أن »الحكومة  تصريحات لـ
السنوات  مـــدار  على  بجد  تعمل  لــم  املصرية 
املــاضــيــة، ســـواء على املــســتــوى الــخــارجــي أو 
الداخلي، إلثبات قدرتها في التعامل مع مثل 
هــذه املــواقــف. كما أنــهــا لــم تنجح فــي إثبات 
وجــهــة نــظــرهــا فــي قــضــايــا حــقــوق اإلنــســان، 
نظرًا لتجاهل القضية داخليًا والتعامل معها 
قيمة،  ذات  ليست  ثانوية  قضية  باعتبارها 
يعتمد  الــذي  املتواصل،  الخارجي  والضغط 
وأبــحــاث علمية وإحصائيات  على دراســـات 

وكــــان أمــيــر قــطــر، قـــد قــــال فـــي تــغــريــدة على 
ــابـــه فــــي »تــــويــــتــــر«، الـــجـــمـــعـــة، »تــشــهــد  حـــسـ
ــات بـــني قــطــر وفـــرنـــســـا نـــمـــوًا مــطــردًا  ــعـــاقـ الـ
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون، بــمــا فيها 
االقتصاد والــدفــاع واألمــن وتــبــادل الخبرات 
الثقافية والرياضية، وقد بحثت مع الرئيس 
الــفــرنــســي آفــــاق تــعــزيــز تــعــاونــنــا الــقــائــم بني 
بلدينا، كما تبادلنا اآلراء بشأن أبرز قضايا 

املنطقة والعالم«.
وكــان للتعاون االقــتــصــادي والــتــجــاري حيز 
كــبــيــر فـــي جــولــة مـــاكـــرون الــخــلــيــجــيــة. فعلى 
هــــامــــش زيــــــــارة جـــــدة أمـــــــس، أبــــرمــــت شــركــة 
»ايرباص« األوروبية صفقة لبيع 26 مروحية 
ــى شـــركـــة ســـعـــوديـــة، مــــن دون أن  ــ مـــدنـــيـــة إلـ
تكشف عن قيمة الصفقة. كما أعلنت الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية عن تدشني 
آيــرو«  مــشــروع مشترك مــع شركتي »فيجاك 
منشأة  لبناء  السعودية  و»دســـر«  الفرنسية 
إلنــتــاج هــيــاكــل الــطــائــرات فــي املــمــلــكــة. فيما 
عت شركة »فيوليا« الفرنسية عقدًا إلدارة 
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في  الصحي  والــصــرف  الشرب  مياه  خدمات 
الرياض و22 مدينة مجاورة.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

مــع قضايا  التعامل  فــي  الــنــظــام  فشل  تثبت 
حــقــوق اإلنـــســـان. وهـــو مـــا يــغــيــب تــمــامــًا عن 
الدبلوماسية املصرية الحالية، والتي تكتفي 

بسياسة اإلنكار الدائم«.
ــار إلــــى أن حــكــومــة الــســيــســي »تــعــتــمــد  ــ وأشــ
ــات لـــلـــدول  ــدمــ ــن خــ ــا تـــقـــدمـــه مــ فـــقـــط عـــلـــى مــ
الغربية، سواء في مجال شراء األسلحة، أو 
إلى  فيها  الغرب  أخــرى يحتاج  في مجاالت 
الشرعية  غير  الــهــجــرة  مكافحة  مثل  مــصــر، 
والــتــي دائــمــًا مــا تـــؤرق الــغــرب«. وأضـــاف أن 
بالنسبة  األهمية  آخر غاية في  »هناك ملفًا 
ألي إدارة أميركية وهو ملف حفظ األمن في 
قــطــاع غـــزة واألراضـــــي املــحــتــلــة، وهـــو الـــدور 
الــــذي تــقــوم بــه مــصــر بــشــكــل جــيــد بالنسبة 

ــيــــل وأمــــيــــركــــا. وهـــــو مــــا يـــجـــعـــل أي  ــرائــ إلســ
حــكــومــة أمــيــركــيــة تــتــغــاضــى عـــن انــتــهــاكــات 
حقوق اإلنسان في مصر، وتترك املجال فقط 
لبعض نواب الكونغرس كما حدث األسبوع 

املاضي«.
ولفت الدبلوماسي السابق إلى أن »سياسة 
تخرج  ال  االنــتــقــادات  تجاه  الخارجية  مصر 
عن إطار التجاهل التام واالعتماد فقط على 
الغربية مــن خــدمــات توفر  لــلــدول  مــا تقدمه 
مساءلة  أي  مــن  الحماية  املصرية  للحكومة 
جدية في ملف حقوق اإلنسان، وهو بالطبع 
أمــر غير جيد على املــدى الــطــويــل«. وأوضــح 
أنه »مع تراكم قضايا حقوق اإلنسان والتي 
ال تنظر فيها الحكومة املصرية بجدية، ومع 

احتمالية تضاؤل قدرة النظام املصري على 
الوفاء بالتزاماته تجاه الدول الغربية، يمكن 
أن تـــواجـــه هــــذه الــحــكــومــة مــشــكــات جــديــة 
ــد تـــؤثـــر عــلــى وجــــودهــــا من  فـــي املــســتــقــبــل قـ

األساس«.

عدم االكتراث باالنتقادات
ــــري بـــــــــارز فــي  ــــصـ ــوقــــي مـ ــقــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد حــ
ــربـــي الـــجـــديـــد« مــــا قــالــه  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــحـــات لـ
الدبلوماسي املصري السابق، بأن »الحكومة 
ــقــــادات الــتــي  ــتــ ــاال لــــانــ ــ املـــصـــريـــة ال تـــلـــقـــي بــ
ــيــــة لــهــا  تــوجــهــهــا مـــؤســـســـات وهـــيـــئـــات دولــ
الباد.  فــي  اإلنــســان  حقوق  انتهاكات  بشأن 
والدليل أنه مع تصاعد حدة هذه االنتقادات 
النظام  يــحــافــظ  املــاضــيــة،  القليلة  ــام  األيــ فــي 
العنف تجاه  الدرجة من  املصري على نفس 
ــقــــدر مــن  املــعــتــقــلــني الـــســـيـــاســـيـــني، ونـــفـــس الــ
أنــه معارض  ماحقة أي شخص يشتبه في 
للنظام واعتقاله«. وقال املصدر إن »الحكومة 
املصرية ال تخشى املساءلة في ملف حقوق 
اإلنــــســــان اآلن، هـــو مـــا حــــدث أخـــيـــرًا عــنــدمــا 
ألقي القبض غلى مواطنني مصريني بمطار 
ــادل حــســني ثــابــت دهــشــان  الــقــاهــرة وهــمــا عــ
تخدير  اختصاصي  يعمل  الـــذي  عــامــًا(   41(
ــارات،  وعــنــايــة مــركــزة فــي مستشفى فــي اإلمــ
وحـــســـام حــســني عــبــد الــحــمــيــد إبــراهــيــم )53 
الـــذي يعمل مــديــر مشتريات فــي فرع  عــامــًا( 
ــزارع والـــحـــدائـــق ضــمــن شــركــة  ــاملــ مــخــتــص بــ
ــــررت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة  فـــي الـــســـعـــوديـــة. وقــ
ــة الــقــضــيــة 2000 لــســنــة  ــ حــبــســهــمــا عـــلـــى ذمـ
بــاتــهــامــات  أمـــــن دولــــــة عـــلـــيـــا،  2021 حـــصـــر 
إرهابية« و»نشر أخبار  »االنضمام لجماعة 
كاذبة« و»إساءة استخدام وسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي«، مــضــيــفــًا: »هــــذا يــؤكــد إصــــرار 
شخص  أي  ماحقة  على  املصرية  الحكومة 

يشتبه في معارضته للنظام«.

ماكرون ينجح 
في حلحلة الخالف 

بعد جولة خليجية

بحث ماكرون وبن سلمان األوضاع في الشرق األوسط والعالم )األناضول(

)Getty( أكد التقرير الهولندي مقتل 850 متظاهرًا في رابعة

عبسي سميسم

جاءت مطالبة مجلس الشعب التابع 
للنظام السوري باستعادة لواء 

اسكندرون، من خالل جيش النظام، 
أي بالقوة العسكرية، كواحدة من 

األكاذيب الوقحة التي يحاول النظام 
أن يقفز من خاللها على الوضع 

السياسي الذي أوصل إليه البالد، 
وأدخل إليها كل أنواع القوات األجنبية، 
سواء تلك التي دخلت ملنع سقوطه، أو 

التي دخلت لحماية املدنيني من بطشه. 
فلواء اسكندرون تنازل عنه االنتداب 

الفرنسي لتركيا عام 1939، وقام 
نظام حافظ األسد بتثبيت هذا التنازل 
بموجب اتفاق أضنة عام 1998، والذي 

نص في أحد بنوده على أنه »اعتبارًا 
من اآلن يعتبر الطرفان أن الخالفات 

الحدودية بينهما منتهية وأن ليس ألي 
منهما أي مطالب أو حقوق مستحقة 

في أراضي الطرف اآلخر«. كما تم 
تثبيت هذا االعتراف باتفاقية منطقة 

التجارة الحرة بني سورية وتركيا 
عام 2004، في عهد بشار األسد، 

ومنذ ذلك التاريخ وكل وزارات الدولة 
في حكومة النظام تعتمد خرائط ال 

تتضمن لواء اسكندرون.
في عام 2010 قمُت بنشر صورة 

لخريطة سورية على غالف صحيفة 
اقتصادية كنت أعمل مدير تحرير 

فيها، كانت وزارة اإلسكان قد زودتنا 
بها في ذلك الوقت، ولم تكن الخريطة 

تضم لواء اسكندرون كجزء من 
سورية. تم استدعائي من قبل مدير 

الرقابة على املطبوعات في وزارة 
اإلعالم ليخبرني أنه سيمنع العدد من 

الصدور، وعندما أخبرته أن مصدر 
الخريطة هو وزارة اإلسكان، قال: 

أعلم ولكننا ال نسمح بنشر خريطة 
ليس فيها لواء اسكندرون على غالف 

صحيفة سورية، فأجبته بأنني 
سأضع خريطة على غالف الصحيفة 

تضم اللواء كجزء من سورية، ليرد 
بأن ذلك ال يجوز ألن الخارجية 

التركية قد تعترض على األمر. وقال 
لي: إذا كنت مضطرًا لنشر خريطة 

لسورية فضع مكان لواء اسكندرون 
مزهرية أو أي شيء بحيث ال يظهر 

اللواء أنه لسورية أو لتركيا.
طريقة النظام في طرح شعار 

استعادة لواء اسكندرون تتشابه مع 
كل الشعارات الكبرى التي يطرحها 
ويعمل بعكس مضمونها، بدءًا من 
شعار الحرية الذي ُيرَدد صباح كل 

يوم في املدارس في الوقت الذي يعاقب 
بالقتل كل من يطالب به، وشعار 

املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، 
في الوقت الذي يقوم فيه النظام بدور 
 إلى شعارات 

ً
حماية الحدود، وصوال

السيادة الوطنية وغيرها. األولى 
بالنظام أن يطالب بخروج القوات 

التي دخلت سورية خالل حكم بشار 
األسد وأن يجد مخرجًا قانونيًا 

لتنازله عن لواء اسكندرون بدال من 
إطالق تهديد أشبه بالنكتة الستعادة 

اللواء بقوة جيشه املنهار.

تواجه مصر ضغوطًا 
دولية متزايدة متعلقة 

بالمسار السائد منذ 2013، 
واألوضاع الحقوقية 

بشكل عام، إال أن 
دبلوماسيين مصريين 

يقللون من خطورتها، 
معتبرين أن البالد نجحت 
في خلق صورة إيجابية

أعلن مكتب المدعي العام في فرنسا ريمي هايتز )الصورة( فتح تحقيق 
بتواطؤ  تتعلّق  وطنية،  دفاعية  أســرارًا  إعالم  وسائل  كشف  إثر  جنائي 
ضربات  شــن  فــي  مصر  مــع  فرنسا 
ضد مهربين مدنيين على الحدود 
األســرار  وتتعلق  الليبية.  المصرية 
الدفاعية، التي كشف عنها موقع 
نفذتها  بعملية  ــوز«،  ــل ــك ــس »دي
مصر  ــي  ف الفرنسية  الــمــخــابــرات 
وذكر  اإلرهـــاب.  مكافحة  بحجى 
تحقيق  فتح  ــرى  ج ــه  أن المكتب 
جنائي في القضية، بحسب موقع 

قناة »فرانس 24«.

القضاء الفرنسي يتحرّك
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تونس ـ العربي الجديد

للشغل،  التونسي  العام  االتــحــاد  طالب 
ـــام نـــــور الـــديـــن  ــعـ عـــلـــى لـــســـان أمـــيـــنـــه الــ
الــــطــــبــــوبــــي، أمـــــــس الــــســــبــــت، الـــرئـــيـــس 
ــد، بـــتـــحـــديـــد  ــ ــّيـ ــ ــعـ ــ الــــتــــونــــســــي قــــيــــس سـ
»االستثنائية«  اتــه  إلجــراء زمني  سقف 
املتواصلة منذ 25 يوليو/تموز املاضي، 
ــذرًا مــــن األوضــــــــاع الـــتـــي تـــمـــّر بــهــا  مــــحــ
الباد، ومن املنعطف الحاسم الذي تقف 
الحوار  لغة  انقطاع  بعد  أمــامــه،  تونس 
السياسي وتدهور الوضع االقتصادي. 
ــــذي تــعــتــبــر كلمته  ــاد، الـ وطـــالـــب االتــــحــ
أمــــس رفـــعـــًا لــلــســقــف فـــي وجــــه ســعــّيــد، 
األخير، بوضع خريطة طريق سياسي، 
 مــــراوحــــة األزمــــــة مــكــانــهــا منذ 

ّ
فـــي ظــــل

أشهر، داعيًا إلى حوار سياسي شامل، 
فيما يتهم سعّيد من خصومه بتنفيذ 
السلطات،  بجميع  واالستئثار  انــقــاب 
ــرار  ووســــط تــحــذيــرات دولـــيـــة مـــن اإلضــ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــونــســيــة الــنــاشــئــة. 
ــاول حكم  ــحـ ــن يـ ــل مـ ر االتــــحــــاد، كـ

ّ
وحــــــذ

تونس من قــراءة التاريخ جــّيــدًا، مؤكدًا 
مــوقــفــه الـــرافـــض ألي شــكــل مـــن أشــكــال 

التطبيع مع إسرائيل.
ــــدد الــطــبــوبــي، أمـــــس، خــــال إحــيــاء  وشـ
اغتيال  على   69 للذكرى  الشغل  اتــحــاد 
على  شــحــاد،  فــرحــات  النقابي  املناضل 
مطلب االتحاد بسقف زمني إلجــراءات 
ســــعــــّيــــد، وخــــريــــطــــة طــــريــــق ســيــاســيــة 
واضحة إلخراج الباد من أزمتها وحالة 
إلى  باإلضافة  تعيشها،  التي  املــراوحــة 
تــنــقــيــح الـــقـــانـــون االنــتــخــابــي وإصــــاح 
ــات، مــــؤكــــدًا عــلــى  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــوانــــني واملـ ــقــ الــ

أهمية الفصل بني السلطات.
ــوبـــي إن تــــونــــس »تــعــيــش  ــبـ ــطـ وقـــــــال الـ
مــنــعــرجــًا حــاســمــًا ال نــعــلــم مـــآالتـــه، لكن 
الــــثــــابــــت أن مــــا تــعــيــشــه مــــن ضــبــابــيــة 
واحتقان  اقتصادية  وعطالة  سياسية 
اجــتــمــاعــي، يــؤكــد أن الـــيـــأس بــلــغ مـــداه 
هّدد بانفجار 

ُ
ومظاهر العصيان بدأت ت

غير محمود العواقب«. وشّدد الطبوبي 

على أن تونس »ليست لعبة في يد أي 
يـــريـــد أن يحكمها  مـــحـــذرًا »مــــن  أحـــــد«، 

عليه«، بأن »يقرأ تاريخها جيدا«.
ر األمـــني الــعــام التــحــاد الــشــغــل من 

ّ
وحــــذ

تونس،  في  الحوار  لغة  تعطل  استمرار 
ــة إلـــــــى أدنـــــى  ــقــ ــثــ ــنــــســــوب الــ وتــــــراجــــــع مــ
مستوياته، على اعتبار أنه وضع »غير 
الطبوبي،  وبحسب  الــعــواقــب«.  محمود 
فـــإن الــتــونــســيــني »يــرفــضــون الـــعـــودة ملا 
)تــاريــخ إعـــان إجـــراءات  قبل 25 يوليو 
ــّيـــد(، ولـــكـــن مـــن حــقــهــم فـــي املــقــابــل  ــعـ سـ
معرفة إلــى أيــن تسير الــبــاد، كما ال بد 
من توسيع التشاور مع املنظمات«. وأكد 
أن االتـــحـــاد مــلــتــزم »بــتــوســيــع الــتــشــاور 
ــع األطـــــــــراف واملـــنـــظـــمـــات  بــالــتــنــســيــق مــ
التي نتقاطع معها لتكوين قوة اقتراح، 
ونــؤســس لــتــوجــه وطــنــي ثــالــث عــنــوانــه 

اإلنقاذ في كنف السيادة الوطنية«.
ــا بــالــنــســبــة إلـــى عــمــل حــكــومــة نجاء  أمـ
ــــي عـــّيـــنـــهـــا ســــعــــّيــــد، فـــــرأى  ــتـ ــ بــــــــــودن، الـ
الــطــبــوبــي أن هــــذه الــحــكــومــة »تــحــتــاج 
إلــــى رؤيـــــة وبـــرنـــامـــج واضـــــح لتتجنب 
مـــا وقـــعـــت فــيــه ســابــقــاتــهــا مـــن ارتـــجـــال 
وتذبذب، وحتى ال يكون بني أعضائها 
ــــض عــــلــــى غــــــرار  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــارب والـ ــ ــــضــ ــتــ ــ ــ ال
ــــى أن  ــقـــة«، داعــــيــــًا إلـ ــابـ الـــحـــكـــومـــات الـــسـ
تــعــتــمــد »الــتــعــيــيــنــات الــحــكــومــيــة على 
الـــكـــفـــاءة والـــخـــبـــرة والـــوطـــنـــيـــة، ال على 

الوالءات«.
وتـــطـــرق األمـــــني الـــعـــام التـــحـــاد الــشــغــل 
إلــــى الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي فـــي تــونــس، 
كرًا بأن »البطالة املستشرية لم تترك 

ّ
مذ

مــن خــيــار أمـــام الــشــبــاب ســوى االنـــزالق 
ــــى مــســتــنــقــعــات الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة  إلــ
واإلدمـــان، أو ركــوب قــوارب املــوت بحثًا 
ــة مـــســـلـــوبـــة«.  ــ ــرامـ ــ ــن عـــمـــل مـــفـــقـــود وكـ عــ
ــن أن »الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ر مــ

ّ
كـــمـــا حــــــذ

الجنونية  الــزيــادة  أنهكتها  للمواطنني 
في األسعار، وارتهنها أباطرة االحتكار 
التحتية  البنية  إلــى  إضافة  والتهريب، 
ــتــــشــــري فــي  املـــتـــهـــالـــكـــة والــــعــــنــــف املــــســ
األســــر واملــؤســســات الــتــربــويــة ومــواقــع 
الـــعـــمـــل والـــــــشـــــــوارع«. كـــمـــا شـــــــّدد عــلــى 
اســتــمــرار دفـــاع االتـــحـــاد عــن »اســتــقــال 
القضاء، وهو ركن أساسي في املجتمع 

الديمقراطي«.
املساعد في االتحاد  العام  األمــني  وكــان 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، واملـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســمــه، ســامــي الــطــاهــري، قد 
الــذكــرى، أن تونس  انــطــاق  اعتبر قبيل 
 25 بــعــد  مهمشة  أصــبــحــت  قــد  بأكملها 
يــولــيــو، مــتــحــدثــًا عـــن »تــهــمــيــش اإلدارة 
واملـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات واملــنــظــمــات 
واملــجــتــمــع املـــدنـــي واألحــــــــزاب، مـــا خلق 
الــبــاد يحكمها  بــأن  حالة مــن االنطباع 
ــر لــن يــحــصــل«،  شــخــص واحــــد، وهـــو أمـ
ر الــطــاهــري من 

ّ
عــلــى حـــّد تــعــبــيــره. وحــــذ

الباد من قبل شخص واحــد،  أن »حكم 
ســيــؤدي إلـــى مــزيــد مــن األخـــطـــار ودفــع 
تونس إلى االرتداد إلى ما قبل« ثورتها 
فــــي تــصــريــحــات  ــًا  ــتـ ــام 2011، الفـ ــ عـ فــــي 
ــة »شـــمـــس«، إلـــى أنــهــم في  ــ نــقــلــتــهــا إذاعـ
االتحاد »ال يعرفون ما هي مآالت قرارات 
ــدًا أنـــهـــم »يــطــالــبــون  25 يـــولـــيـــو«، مــــؤكــ

بتحويل هذه اإلجراءات إلى مسار«.

اتحاد الشغل يطالب بسقف 
زمني إلجراءات سعيّد

رفع االتحاد التونسي 
للشغل، أمس السبت، 

السقف في وجه 
الرئيس قيس سعيّد، 

وهو األعلى منذ 
إجراءات األخير 

االستثنائية، في تدرج 
لموقفه المحّذر من 

االنفجار

شّدد اتحاد الشغل 
على رفض التطبيع 

مع إسرائيل

  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني في 
القدس المحتلة

ــاب فــلــســطــيــنــي، أمــس  اســتــشــهــد شــ
الــســبــت، بــرصــاص قـــوات االحــتــال، 
ــــاص عـــلـــيـــه فــي  ــــرصـ بـــعـــد إطـــــــاق الـ
القدس املحتلة، بزعم تنفيذه عملية 
طعن ملستوطن. وأفاد الدفاع املدني 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــدس أن قـــوات 
االحتال تعمدت إعدام الشاب وكان 
بــإمــكــانــهــا اعــتــقــالــه، بــعــد إصــابــتــه 
ــة فـــي مــنــطــقــة الــــســــاق، بــيــد أن  بـــدايـ
جـــنـــود االحــــتــــال واصــــلــــوا إطــــاق 

النار عليه. 
)العربي الجديد(

هنية: قضية األسرى على 
رأس أولوياتنا

أكــــــــد رئـــــيـــــس املــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لــحــركــة »حــمــاس« إســمــاعــيــل هنية 
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، أن 
لدى  األربعة  اإلسرائيليني  األســرى 
»كتائب  للحركة،  العسكرية  الــذراع 
الــقــســام«، »لـــن يـــروا الــشــمــس حتى 
يـــنـــعـــم األســـــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ــع  ــقــــل املـــوقـ بـــشـــمـــس الــــحــــريــــة«. ونــ
»حــمــاس« عــن هنية  اإللــكــتــرونــي لـــ
فـــي كــلــمــة عــبــر »زوم« في  تــأكــيــده 
ــي لــنــصــرة  ــدولــ املــلــتــقــى الـــعـــربـــي الــ
األســــــــرى واملـــعـــتـــقـــلـــني فــــي ســجــون 
أن قضية  اإلســـرائـــيـــلـــي،  االحــــتــــال 
األسرى على رأس أولويات حركته، 
ــم مــــعــــارك  ــ ــ ــــال مـــــســـــاري دعـ ــ مـــــن خـ
ــيــــاة كــريــمــة  الـــصـــمـــود وتـــوفـــيـــر حــ
لــهــم داخــــل الــســجــون والــعــمــل على 

تحريرهم بشكل كامل. 
)العربي الجديد(

الكويت تحظر دخول 
السفن من إسرائيل

أصـــــــدرت وزيـــــــرة األشــــغــــال الــعــامــة 
فــي الــكــويــت، وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
ــا  ــاالت والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا رنـ ــ ــــصــ االتــ
الفارس، أمس السبت، قــرارًا وزاريــًا 
ــفـــن الـــتـــجـــاريـــة  بـــحـــظـــر دخـــــــول الـــسـ
املحملة ببضائع من وإلى إسرائيل. 
ــة الـــكـــويـــتـــي قــد  ــ ــان مــجــلــس األمــ ــ وكــ
وافــق في 31 مايو/أيار 1964، على 
»القانون املوحد ملقاطعة إسرائيل«، 
بـــعـــد مـــــرســـــوم مـــــن أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
حينها عــبــد الــلــه الــســالــم الــصــبــاح، 
الــصــادر فــي 26 مــايــو 1957 والــذي 
يــفــرض عــقــوبــات عــلــى مــن يتعامل 

ماليًا مع إسرائيل.
)العربي الجديد(

الجزائر: تبون يحّذر من 
عرقلة سياساته

ــيـــــس الــــــجــــــزائــــــري عــبــد  ــ ــرئـ ــ وجــــــــه الـ
املـــجـــيـــد تــــبــــون )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الــســبــت، تــحــذيــرات شــديــدة اللهجة 
لــلــمــســؤولــني الــحــكــومــيــني وحـــكـــام 
اإلدارات  ومـــــســـــؤولـــــي  الـــــــواليـــــــات 
الحكومية، بسبب ما وصفه وجود 
والسعي  لسياساته،  مبيتة  عرقلة 
وأقّر  الشارع.  إلى  الجزائريني  لدفع 
خال افتتاحه ندوة حول اإلنعاش 
الــــصــــنــــاعــــي بـــتـــفـــشـــي الــــفــــســــاد فــي 
اإلدارات العامة، مؤكدًا أن »كل شي 
يسير بــالــرشــوة«. وكــشــف عــن رفــع 
الــتــجــمــيــد والــعــراقــيــل اإلداريـــــــة عن 
كــانــت متوقفة بسبب  مــشــروع   402

عراقيل بيروقراطية.
)العربي الجديد(

»الحشد الشعبي« 
مستمّر باعتراضه 

على االنتخابات
جدد زعيم تحالف »الفتح«، الجناح 
ــد  ــشــ ــحــ ــــي لــــفــــصــــائــــل »الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــادي  ــ ــي الــــــــعــــــــراق، هــ ــ الــــشــــعــــبــــي«، فــ
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــري، فـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
أمــس السبت، رفــض تحالفه نتائج 
أجريت  التي  البرملانية  االنتخابات 
األول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   10 فــــــي 
املاضي. وقال العامري إن »تحالف 
الفتح مستمر بالطعن باالنتخابات 
لدى املحكمة االتحادية«، مضيفًا أن 
»االنــتــخــابــات لــم تــجــر فــي األجــــواء 

التي نطمح لها«.
)العربي الجديد(
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السودان: الشرق يمنح 
السلطة فرصة جديدة

البجا  األعــلــى لنظارات  قــرر املجلس 
والــــعــــمــــوديــــات املــســتــقــلــة فــــي شـــرق 
السودان، أمس السبت، تأجيل تنفيذ 
ــــاق املــــوانــــئ عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر  إغـ
األحـــمـــر حــتــى 19 ديــســمــبــر/كــانــون 
لطلب من  اســتــجــابــة  الــحــالــي،  األول 
االنــتــقــالــي بمنحه  الــســيــادة  مجلس 
مــهــلــة لــحــل مــشــكــات اإلقــلــيــم. وجــاء 
املجلس  اجتماع  بعد  التأجيل  قــرار 
ــع نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  مـ
محمد حمدان دقلو. على صعيد آخر، 
تــواصــل لــجــان املــقــاومــة الــســودانــيــة 

ترتيباتها ملليونية غدًا اإلثنني.
)العربي الجديد(

ليبيا: العثور على مقبرة 
جماعية في الجنوب

فرع  الجنائية،  املباحث  جهاز  أعلن 
أمــس  ليبيا،  فــي  الــجــنــوبــيــة  املنطقة 
الــســبــت، اكــتــشــافــه مــقــبــرة جــمــاعــيــة، 
ــــت جــــثــــث، يــــــوم الــخــمــيــس  تـــضـــم سـ
املاضي، قرب مدينة سبها. وأوضح 
ــبــــوك«، أن  ــيــــســ ــــي »فــ ــه فـ ــعـ ــوقـ ــلـــى مـ عـ
عــنــاصــره عـــثـــروا عــلــى مــقــبــرة تضم 
خــمــس جــثــث، وعــلــى جــثــة أخــــرى تم 
دفــنــهــا فـــي قــبــر مــنــفــرد بــالــقــرب من 
املــقــبــرة. وكــشــف مــصــدر أمــنــي تابع 
ملديرية أمن سبها، أن جهات مسلحة 
تـــابـــعـــة ملــلــيــشــيــات الــــلــــواء املــتــقــاعــد 
خــلــيــفــة حــفــتــر عـــرقـــلـــت اإلعـــــــان عن 

اكتشاف املقبرة الجماعية.
)العربي الجديد(

تركيا: المعارضة تطالب 
بانتخابات مبكرة

الـــتـــركـــيـــة ممثلة  املـــعـــارضـــة  ــنـــت  دشـ
ــر أحــــــزابــــــهــــــا، حــــــــزب الـــشـــعـــب  ــبــ ــأكــ بــ
الــجــمــهــوري، أمـــس الــســبــت، الحملة 
باالنتخابات  املطالبة  الجماهيرية 
املــــبــــكــــرة فـــــي واليـــــــــة مـــــرســـــني، عــبــر 
وكانت  اآلالف.  فيها  شــارك  تظاهرة 
ــبــــل نــحــو  ــنــــت قــ ــلــ ــة قـــــد أعــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
أسبوعني مع بدء تراجع صرف سعر 
الليرة التركية، عن تحركها ميدانيا 
للضغط باتجاه االنتخابات املبكرة.
)العربي الجديد(

إيـــران مسؤولّية  املــتــحــدة  الــواليــات  حّملت 
ــات فـــيـــيـــنـــا بـــشـــأن  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ الــــجــــمــــود فـــــي مـ
الــنــووي اإليـــرانـــي، لتنضّم بذلك  الــبــرنــامــج 
ــّبـــروا عـــن »خيبة  إلـــى األوروبــــيــــني الـــذيـــن عـ
أمــلــهــم وقــلــقــهــم« مــن مــطــالــب طــهــران، خــال 
املـــحـــادثـــات الــتــي اســتــضــافــتــهــا فــيــيــنــا بني 
االثـــنـــني والــجــمــعــة املـــاضـــيـــني. فـــي املــقــابــل، 
لتأمني  شرقًا  بالتوجه  تلّوح  طهران  كانت 
مصالحها في حال فشلت املفاوضات. وقال 
مساعد الرئيس اإليراني للشؤون البرملانية 
أحمد حسيني إنه »إذا لم يكن هناك اتفاق 
)في فيينا( فسنذهب نحو الشرق ويمكننا 
أن  إلــى  مشيرًا  مصالحنا«،  على  الحصول 
»القوة االقتصادية تتجه اآلن نحو الصني 
اتفاق، فيمكننا  لم يكن هناك  والهند، وإذا 
الحصول على مصالحنا من هذا الجانب«. 
وأضاف في مؤتمر »طاب كرمان« أن فريق 
التفاوض اإليراني يتمتع بكامل الصاحيات، 

مضيفًا أن إيران تمتلك خطة وبرنامجًا في 
أسفرت  برامجها  وأن  النووية  املفاوضات 
أن األطــراف  عن نتائج حتى اآلن، موضحًا 
األخــرى للمفاوضات ال تمتلك ما يلزم من 
اإليــرانــي حضر  الفريق  الصاحيات، ولكن 

املفاوضات بكامل صاحياته.
فـــي املــقــابــل، كــانــت املــتــحــدثــة بــاســم البيت 
»الحكومة  أن  تعتبر  األبــيــض جــني ســاكــي 
اإليرانية الجديدة لم تأِت إلى فيينا حاملة 
ــاءة«. وأضــافــت »ال نــزال نأمل 

ّ
اقتراحات بــن

بــمــقــاربــة دبــلــومــاســيــة، إنــهــا دائــمــا الخيار 
األفضل«، لكنها تداركت بالقول إن »مقاربة 
ــل، لــأســف، 

ّ
ــم تــتــمــث ــذا األســــبــــوع لـ إيــــــران هــ

من  العالقة«.  املشاكل  معالجة  محاولة  في 
جهته، قال وزير الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكن، الذي يتعّرض لضغوط إسرائيلية 
فــورًا، إن »مــا ال تستطيع  لوقف املحادثات 
إيــران فعله هو اإلبقاء على الوضع الراهن 
النووي  برنامجها  تطوير  لها  ُيتيح  الــذي 
طاولة  على  التسويف«  نفسه  الــوقــت  وفــي 
املفاوضات. وأكد أن استمرار »هذا األمر لن 
األوروبــيــني  أن  مــشــّددًا على  يكون ممكنًا«، 
ر بلينكن من 

ّ
يوافقونه على هذا الرأي. وحذ

برنامجها  طــهــران تطوير  إذا واصــلــت  أنــه 
الــنــووي عبر إبــطــاء املــفــاوضــات »فسنتجه 
نــحــو خـــيـــارات أخـــــرى«. وأضــــاف »إيـــــران ال 
تــبــدو جــــاّدة بــشــأن مــا يــتــعــنّي عليها فعله 
للعودة إلى االلتزام باالتفاق، ولهذا السبب 
ــذه الـــجـــولـــة مــــن املــــحــــادثــــات فــي  ــ أنــهــيــنــا هـ
قـــرارات مهمة  فيينا«. وتــابــع »إيـــران لديها 
املقبلة«.  األيــــام  فــي  أن تتخذها  يــجــب   جـــدًا 

قال  القاسية،  التصريحات  هــذه  مــن  الــرغــم 
هؤالء إنهم »منخرطون بالكامل في البحث 
 دبـــلـــومـــاســـي«، مـــشـــّدديـــن عــلــى أن 

ّ
ــل عـــن حــ

»الوقت ينفد«.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أن هـــذه  ــ ــــصـ وأفـــــــــــادت مـ
املحادثات، التي استؤنفت في بداية األسبوع 
ستأنف 

ُ
فت يوم الجمعة، ُيفتَرض أن ت

ّ
وتوق

وسبق أن أعــرب األوروبــيــون، الجمعة، عن 
»خيبة أملهم وقلقهم« إزاء املطالب اإليرانية. 
وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وأملانيا 
ــران تـــتـــراجـــع عـــن كل  ــهــ وبــريــطــانــيــا إن »طــ
التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة« 
خــال الجولة األولــى من املــفــاوضــات، التي 
ويونيو/ أبريل/نيسان  شهري  بــني  جــرت 
»خــطــوة إلى  حــزيــران املــاضــيــني، مــنــّدديــن بـــ
ــود فــــي نـــهـــايـــة هـــذا  ــوفــ الــــــــــوراء«. وتــــعــــود الــ
أن تستأنف  إلــى عواصمها، على  األسبوع 
املفاوضات منتصف األسبوع املقبل »ملعرفة 
ب على هذه الخافات 

ّ
ما إذا كان ممكنا التغل

أم ال«. وأضاف الدبلوماسيون األوروبيون 
»ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سّد 
هذه الفجوة في إطار زمني واقعي«. وعلى 

بــدرس  للسماح  املــقــبــل  األســبــوع  منتصف 
املقترحات اإليرانية. 

فــي ســيــاق مــتــصــل، اعــتــبــر مــنــدوب روســيــا 
ــم لـــدى املــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فيينا  ــدائـ الـ
ميخائيل أوليانوف مطلب إيران الحصول 
النووي  االتفاق  انهيار  على ضمانات ملنع 
مــرة أخــرى بأنه أمــر منطقي ومبرر تمامًا. 
 
ّ
بــأن الــروســيــة  ــادت وكــالــة »سبوتنيك«  وأفــ

 هـــذه 
ّ
ــه إن ــانــــوف قـــــال فــــي تـــصـــريـــح لــ ــيــ أولــ

الجولة من املفاوضات في فيينا لم تكتمل 
بعد، وستستمر بعد عودة الوفود املشاركة 
التي توجهت إلى عواصم بلدانها للتشاور، 
خــصــوصــًا حــــول كــيــفــيــة مـــواصـــلـــة الــعــمــل. 
واعـــتـــبـــر املــــســــؤول الــــروســــي رغـــبـــة طــهــران 
ــفـــاق الــنــووي  بــالــحــيــلــولــة دون انــهــيــار االتـ
بأنها منطقية ومبررة، مشيرًا إلى أنه »لو 
الضمانات  للمزيد من  إيــران بحاجة  كانت 
 
ّ
ــاف أن ــك«. وأضــ فــمــن املــمــكــن الــبــحــث فــي ذلــ

»مطلب اإليرانيني الحصول على ضمانات 
أمر واضح ومبرر. يجب االطمئنان إلى عدم 
تكرار الخطوة املسيئة التي اتخذت في فترة 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب عن 
 هذه 

ّ
طريق سياسة الضغوط القصوى. كل

واعتبر  للنقاش«.  أن تخضع  يجب  األمـــور 
املفاوضات  في  قاعدة  هنالك   

ّ
أن أوليانوف 

ـــه ليس هنالك 
ّ
أن الــنــوويــة فــي فيينا، وهــي 

اتفاق ما لم يتم االتفاق على كل شيء، بمعنى 
 
ّ
أن  

ّ
إال وقـــت،  أي  فــي  اإلصـــاحـــات واردة  أن 

 تتحول 
ّ

 تكون مدروسة وأال
ّ
املطلوب هو أن

إلى عقبة في طريق التقدم باملفاوضات.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

المطالبة بلواء 
اسكندرون

االنتخابات 
المحلية 

الفلسطينية

ـــوري، والــــســــوريــــون ســـيـــبـــذلـــون الــغــالــي  ــســ الـــ
والـــنـــفـــيـــس حـــتـــى يـــعـــود الـــحـــق الــســلــيــب إلـــى 
أصحابه«. وردًا على ذلك، وصف وزير الدفاع 
الشعب  مجلس  بيان  أكـــار،  خلوصي  التركي 
»املـــتـــهـــور«، مــضــيــفــًا فـــي حــديــث لـــه أول من  بــــ
أمس الجمعة، من والية هاتاي الحدودية مع 
سورية، مع قادة الوحدات العسكرية التركية 
املنتشرة على الحدود وفي شمال سورية عبر 
تصريحات  »نسمع  مغلقة:  تلفزيونية  دائــرة 
مــتــهــورة وال مــعــنــى لــهــا بــحــق واليــــة هــاتــاي، 
ــــني هـــذيـــان  ــرق بــيــنــهــا وبـ ــ ــا مـــتـــهـــورة ال فـ ــهـ إنـ
شخص غـــارق فــي غــيــبــوبــة«. وأكـــد أكـــار أن ال 
مطمع لباده في أراضي أحد، مضيفًا: »ولكن 
القارئ للتاريخ يمكنه أن يشاهد ما حل بمن 

كان يطمع في أرضنا«.
وصفت  قــد  التركية  الخارجية  وزارة  وكــانــت 
بــــيــــان مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب بــــأنــــه »وقــــــــح وغـــيـــر 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــوزارة  ــانــــونــــي«، حـــســـب املـ قــ

ــر، ومـــن وجـــود تعليمات بفتح  بــتــســويــة األمــ
املــجــالــس حــتــى املـــســـاء. واتــهــم الــرفــاعــي أحــد 
ل، معلنًا 

ّ
بالتدخ كذلك  األمنية  األجهزة  أفــراد 

 صوتيًا لفرد من األمن 
ً
امتاك قائمته تسجيا

البلدية  الوقائي، يقول فيه: »نحن من أغلقنا 
عـــمـــدًا«، والــنــتــيــجــة أن الــقــائــمــة الــتــي ستفوز 
بــنــظــام الــتــزكــيــة هــي الــقــائــمــة املــســجــلــة باسم 

حركة »فتح« لعدم وجود قوائم منافسة.
في بلدة ترسمعيا، شمالي شرق رام الله، وسط 
 ،

ً
الضفة الغربية املحتلة، يختلف الوضع قليا

وإن كانت النتيجة واحدة، إذ ُينظر هناك إلى 
نظام االنتخابات املتمثل بالقوائم على تسّببه 
بمشاكل في السنوات املاضية، فقرروا تخطيه 
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات »بــــرايــــمــــرز« )تــمــهــيــديــة( 
كذلك.  بالتزكية  واحــدة ستفوز  قائمة  أفــرزت 
ويــقــول مــحــمــود ســلــيــمــان املــرشــح فــي قائمة 
»العربي  املوحدة«، في حديٍث مع  »ترمسعيا 
املشاكل  يغذي  الحالي  »النظام  إن  الــجــديــد«، 
ــراء انــتــخــابــات  الــعــشــائــريــة، فــقــرر األهـــالـــي إجــ
ــار فـــيـــهـــا الــــشــــخــــص األســــــمــــــاء ولـــيـــس  ــتــ يــــخــ
ــوات  الـــقـــوائـــم، ومـــن يــحــصــل عــلــى أعــلــى األصــ
يفوز بمنصب رئيس البلدية وترتب القائمة 
حــســب نــســبــة الــتــصــويــت«. وعــلــى الــرغــم مما 
تؤكده لجنة االنتخابات من تحسن في نسب 

أمين العاصي

فـــي ظـــل فــشــل الـــنـــظـــام الــــســــوري في 
فعل أي شيء تجاه الوضع والنفوذ 
التركي في شمال الباد، أعاد إحياء 
واملعروفة  التركية  هاتاي  بمحافظة  مطالبه 
ــنـــدرون«،  ــكـ ــواء اسـ »لــ ـــ ــيـــات الـــســـوريـــة بــ بـــاألدبـ
ــلـــف كـــورقـــة  ــذا املـ ــ فــــي مـــحـــاولـــة الســـتـــخـــدام هـ
ابتزاز سياسي. وهو ما قوبل بتلويح تركي 
ــقــــام« مــــن الـــنـــظـــام، عــلــمــًا أن مــطــلــبــه  ــتــ »االنــ ـــ بــ
 1998 عام  في  عها 

ّ
وق يشّكل تجاوزًا التفاقية 

اسكندرون،  لــواء  عن  تــنــازاًل واضحًا  برت 
ُ
اعت

الذي كان السوريون يعّدونه جزءًا من بادهم 
تــنــازلــت عــنــه فــرنــســا لــتــركــيــا فـــي عــــام 1939. 
التابع لنظام  وكرر مجلس الشعب )البرملان( 
بشار األســـد، أواخـــر الشهر املــاضــي، املطالبة 
بيان  في  التركية، موضحًا  هاتاي  بمحافظة 
أن »الــلــواء السليب جــزء ال يتجزأ مــن التراب 

رام اهلل ـ جهاد بركات

 222 في  االنتخابي  الضجيج  يغيب 
قـــريـــة وبــــلــــدة فــلــســطــيــنــيــة مــــن أصـــل 
فيها  تـــجـــرى  أن  املـــفـــتـــرض  ــن  مـ  376
انــتــخــابــات املــجــالــس املــحــلــيــة فـــي مــرحــلــتــهــا 
11 ديسمبر/ فــي  الغربية  الضفة  فــي  األولـــى 

كانون األول الحالي، على الرغم من أن املرحلة 
الــحــالــيــة هـــي األكـــثـــر حـــيـــويـــة، بــعــدمــا بـــدأت 
تشرين  نوفمبر/   27 في  االنتخابية  الدعاية 
الــثــانــي املـــاضـــي. وأعــلــنــت لــجــنــة االنــتــخــابــات 
املـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن عــمــلــيــة االقــــتــــراع 
ســتــتــم فــقــط فــي 154 هــيــئــة مــحــلــيــة، أي نحو 
41 فـــي املـــائـــة مـــن مــجــمــل املـــجـــالـــس املــحــلــيــة 
التي  الــقــوائــم  بالتزكية  ستفوز  فيما  الـــــ376، 
تــرشــحــت بـــا مــنــافــســني فـــي 162 هــيــئــة، أي 
االنتخابات  جرى 

ُ
ت ولــن  املائة.  في   43 بنسبة 

بسبب عدم ترشح أي قائمة أو عدم استيفاء 
بــنــســبــة  فــــي 60 هـــيـــئـــة  لـــلـــشـــروط  قـــائـــمـــة  أي 
تــقــارب 16 فــي املـــائـــة، عــلــى أن يــتــخــذ مجلس 
الوزراء الفلسطيني قرارًا بخصوصها الحقًا. 
وبالتالي لن تجرى عملية االقتراع في 59 في 
املائة من املجالس في املرحلة األولى ألسباب 
مختلفة، وسط اتهامات للسلطة الفلسطينية 
ــتــــح« بـــمـــحـــاولـــة فـــــرض تـــوافـــقـــات  ــة »فــ ــركــ وحــ
شــكــلــيــة، بــهــدف ضــمــان نــتــائــج االنــتــخــابــات، 
الذي  االنتخابي  النظام  تخطي  ملــحــاوالت  أو 
يراه البعض مجحفًا. في املقابل، تؤكد لجنة 
االنتخابات أنه ال أي توجد عرقلة أو صعوبة 

اتها. في إجراء

ضغوط ومخالفات
بلدة  الرفاعي من  الناشط فيصل  لم يستطع 
عناتا في ضواحي القدس املحتلة أن يسجل 
مـــع آخـــريـــن قــائــمــتــهــم بــســبــب مـــا قــــال »إنــهــا 
ضــغــوط مــورســت مــن حــركــة فــتــح«. وأكـــد في 
ــر بــدأ  ــ حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن األمـ
بتواصل ممثلي »فتح« معهم، وطرح تشكيل 
قــائــمــة تــوافــقــيــة تــمــثــل كـــافـــة مـــكـــونـــات بــلــدة 
عــنــاتــا، لــكــن الــتــوافــق لــم يــتــم بــــرأي الــرفــاعــي، 
 »تــــم اســتــثــنــاء عــائــلــتــني«. وأشـــــار إلــى 

ً
فــمــثــا

أن الــعــراقــيــل بــــدأت بــمــنــع عـــدد مـــن مرشحي 
قائمته من الحصول على »بــراءة ذمــة« وهي 
شرط للترشح، ألسباب غير قانونية. والحقًا 
قّدمت قائمته شكاوى للحكم املحلي ومحكمة 
االنتخابات، بل وتم إغاق مبنى البلدية ظهر 
اليوم األخير للترشح في 5 نوفمبر املاضي، 
على الرغم من وجود اتفاق مع الحكم املحلي 

تانجو بيلغيتش، الــذي أكــد ان بــاده ترفض 
ــذا املــجــلــس »ال  بـــشـــدة الـــبـــيـــان، مــعــتــبــرًا أن هــ
يمثل الشعب السوري بأي شكل من األشكال، 
ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، ويستهدف 
وحدة أراضي بادنا«. كما وصف البيان بأنه 
الـــذي يعيشه  الــوهــم  »مظهر آخــر مــن مظاهر 
ــال إن تــركــيــا »تــمــتــلــك الــعــزيــمــة  ــ ــنـــظـــام«، وقـ الـ
والتصميم في الوقت الحالي وفي املستقبل، 
التي تستهدف  الدنيئة  األطماع  من  لانتقام 
ــواع  ــ ــة أنــ ــافــ ــلـــى كــ ــا والــــــــرد عـ ــهــ ــيــ وحـــــــدة أراضــ

التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية«.
ــاء بـــيـــان مــجــلــس الــشــعــب فـــي ظـــل تشنج  ــ وجـ
مع  الــســوري،  الشمال  فــي  سياسي وعسكري 
وعــيــد تــركــي بــالــتــوغــل مـــجـــددًا فـــي األراضــــي 
السورية ملطاردة »قوات سورية الديمقراطية« 
األمــن  أنــقــرة بتهديد  مــن قبل  املتهمة  )قــســد( 
الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي. ومــــن الــــواضــــح أن الــنــظــام 
يستخدم مسألة اللواء كورقة ابتزاز سياسي 
تــؤكــد عـــجـــزه، مـــع تـــحـــّول الـــبـــاد إلـــى مناطق 
نفوذ مباشر لعدة قوى منها الجانب التركي 
الــــذي يــفــرض ســيــطــرة عــلــى جــانــب كــبــيــر من 
الــشــمــال الـــســـوري. واعــتــبــر املــحــلــل السياسي 
ــيــــان مـــجـــلـــس الــشــعــب  الـــتـــركـــي طــــه عــــــــودة، بــ

عملية  فيها  ستجرى  التي  املحلية  املجالس 
ــــوام 2005،  االقـــتـــراع مــقــارنــة بــانــتــخــابــات األعـ
تــتــكــرر.  ظــاهــرة  األمــــر  أن  إال  و2017،  و2012، 
وحـــــول تــفــســيــر ذلـــــك، يـــقـــول املـــتـــحـــدث بــاســم 
»العربي  لـ الله،  طعم  فريد  االنتخابات  لجنة 
الــجــديــد«: »ال أســتــطــيــع الــحــديــث عــن أســبــاب 
فــهــذا للباحثني، ولــكــن مــا أؤكـــده أن األســبــاب 
عرقلة  توجد  فا  اللجنة،  من  إجرائية  ليست 

أو صعوبة في إجراءات اللجنة«.

»الـــقـــفـــز عن  مـــحـــاولـــة مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري لــــ
مشاكله الداخلية وصرف اهتمام الخاضعني 
ــــذه املــــســــألــــة«، مــضــيــفــًا فــي  ــــى هـ لــســيــطــرتــه إلـ
حديث مع »العربي الجديد«: »برملان األسد ال 
يعّبر عن السوريني«. وهذه ليست املرة األولى 
»لـــواء  ـــ الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري بـ
ــنـــدرون«، وكــــان وزيــــر خــارجــيــة الــنــظــام،  ــكـ اسـ
الراحل وليد املعلم، الذي توفي العام املاضي، 
قد قال أثناء وجوده في الساحل السوري في 
عام 2018 إن »لــواء اسكندرون أرض سورية، 

وستعود لنا، رغمًا عن تركيا«.
مركز  فــي  السياسي  الــبــاحــث  رأى  مــن جهته، 
»الحوار السوري« محمد سالم، في حديث مع 
تهديد  »يحاول  النظام  أن  الجديد«،  »العربي 
تركيا والضغط عليها بسبب موقفها الصلب 
ــــب وعـــجـــز الـــنـــظـــام عـــن فــعــل أي شــيء  فـــي إدلـ
الــســوري«. ووصف  تجاه الوضع في الشمال 
»الفارغة«، مشيرًا  تهديدات النظام السوري بـ
إلــــى أنـــهـــا »تــعــكــس عـــجـــزه الــكــبــيــر حـــيـــال ما 
ــــاف: »نــظــام األســد  يــجــري فــي ســـوريـــة«. وأضـ
يحاول العبث بأمن تركيا وخلط األوراق من 
خــــال دعــــم بــعــض االنــفــصــالــيــني عــلــى أســس 
لــواء اسكندرون، ما يؤكد مجددًا  طائفية في 
أن التطبيع مــع هـــذا الــنــظــام خــطــأ فـــادح ألنــه 

يشكل تهديدًا حقيقيًا ألمن دول املنطقة«.
وأعـــــــاد بـــيـــان مــجــلــس الـــشـــعـــب لـــــدى الــنــظــام 
وتوالي الردود التركية الغاضبة، إلى واجهة 
املــشــهــد مــســألــة لــــواء اســكــنــدرون الــــذي كانت 
تركيا قد ضمته إلى أراضيها في 29 نوفمبر/ 
مــنــطــقــة  عـــــام 1939، وبـــقـــي  ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
عام  أنقرة ودمشق حتى  عليها بني  متنازعا 
لــــواء اســـكـــنـــدرون ملــســاومــات  1998. وخــضــع 
بــني  و1939   1923 ــــي  ــامـ ــ عـ ــــني  بــ ســــيــــاســــيــــة 
كانت  الــتــي  والــفــرنــســيــة  الــتــركــيــة  الحكومتني 
ســـوريـــة خــاضــعــة النــتــدابــهــا فـــي ذاك الــحــني، 
ــان الـــلـــواء ضــمــن األراضـــــي الــســوريــة وفــق  وكــ
معاهدة االستقال التي ُوقعت مع الفرنسيني 

في عام 1936.
وأدى انــهــيــار »عصبة األمـــم« مــع بــدء الحرب 
اللواء  إلى ضم   )1945 1939( الثانية  العاملية 
إلى الجانب التركي، بعد أن نظم الفرنسيون 
ــاركــــون فــيــه  ــشــ ــم أيـــــد املــ ــيـ ــلـ ــاًء فــــي اإلقـ ــتـ ــفـ ــتـ اسـ
االنضمام إلى تركيا في ظل مقاطعة السكان 
العرب لاستفتاء. وتحول اللواء بعد ذلك إلى 
واألنظمة  الحكومات  أن  إال  تركية،  محافظة 
ــانــــت تــــرفــــض فــصــلــه  ــة املـــتـــعـــاقـــبـــة كــ ــوريــ الــــســ
عــن ســـوريـــة، ألنـــه مــخــالــف لــشــروط االنــتــداب 
الفرنسي على سورية، الذي بدأ في عام 1920 
وانتهى في عام 1946، والتي كانت تنص على 

املحافظة على األراضي السورية ووحدتها.
وُينظر إلى اتفاقية أضنة املبرمة بني النظام 
إثر  فــي عــام 1998  التركي  الــســوري والجانب 
الــعــاقــات بــني الطرفني بسبب توفير  تــدهــور 
العمال  آمنًا لزعيم حــزب  مــاذًا  األســد  حافظ 
الكردستاني عبد الله أوجان، على أنها تنازل 
رسمي عن لواء اسكندرون. ونصت االتفاقية 
على اعتبار الخافات الحدودية بني البلدين 
»منتهية« بــدءًا من تاريخ توقيع االتفاق، من 
دون أن تكون ألي منهما أي »مطالب أو حقوق 
مستحقة« في أراضــي الطرف اآلخــر. وتوقف 
الــنــظــام بــعــد ذلـــك عــن طــبــاعــة أو نــشــر خــرائــط 
رســمــيــة يــظــهــر فــيــهــا لــــواء اســـكـــنـــدرون ضمن 

حدود سورية.
وطيلة العقد األول من األلفية الجديدة غابت 
قضية لواء اسكندرون بشكل كامل عن الخطاب 
الرسمي الــســوري. ومــع بــدء الــثــورة السورية 
التركية  الحكومة  واصــطــفــاف   2011 عــام  فــي 
إلى جانب مطالب السوريني بالتغيير، بعد أن 
أنقرة باإلصاح،  رفــض بشار األســد نصائح 
اللواء  السوري الستخدام مسألة  النظام  عاد 
كورقة ابتزاز سياسي، بل ذهب إلى أبعد من 
»املقاومة السورية  بـ ذلك حني شكل ما سّمي 
ــــي مــلــيــشــيــا  ــواء اســــكــــنــــدرون«. وهـ ــ لــتــحــريــر لــ
في  جنائية  لقضايا  املطلوبني  أحــد  تزعمها 
املليشيا  هــذه  ومــارســت  أورال.  تركيا، معراج 
أعمااًل إجرامية بحق السوريني خصوصًا في 
كما  الــســوري،  الساحل  على  بانياس  منطقة 

قامت بعدة عمليات في جنوب تركيا.

تجزئة االستحقاق االنتخابي
في املقابل، يعيد متابعون للشأن العام في 
الــحــكــومــة تجزئة  قـــرار  إلـــى  فلسطني األمـــر 
الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة والــــبــــدء بــاملــجــالــس 
الصغيرة التي يمكن ضمان نتائج جزء مهم 
منها، فعدد الناخبني في 376 مجلسًا محليًا 
في املرحلة األولى يقارب عدد الناخبني في 
املجالس الكبرى في املرحلة الثانية، والتي 
ستكون في 41 هيئة في الضفة الغربية في 
شهر مارس/ آذار املقبل. ويؤكد مدير مركز 
مــســارات ألبــحــاث الــســيــاســات والـــدراســـات، 
هـــانـــي املــــصــــري، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
ــــذه الــنــســبــة مــــن املــجــالــس  الــــجــــديــــد«، أن هـ
التي لن تجرى فيها االنتخابات تشير إلى 
عـــدم نــضــوج مجتمعي وديــمــقــراطــي وفــي 
االنتخابات  جوهر  ألن  السياسية،  الحركة 
اختيار  »تــم  ويضيف:  واملساءلة.  التنافس 
املعروف  مــن  الصغيرة، ألنــه  املجالس  هــذه 
أن حركة فتح موجودة فيها بنسبة 60 في 
املائة، حسب استطاعات الــرأي، وال يوجد 
مــنــافــس جـــدي لــهــا ولــلــعــائــات املــحــســوبــة 
عــلــيــهــا، ولـــم يــتــم اخــتــيــار الــبــلــديــات واملـــدن 
النتائج  تــكــون  أن  املمكن  مــن  ألنــه  الكبيرة، 

معاكسة«.
 هــنــاك بــحــثــًا عــن صــورة 

ّ
ويــؤكــد املــصــري أن

نصر، ولذا تم تأجيل االنتخابات التشريعية 
ــائـــج، مــشــيــرًا  ــتـ ــنـ ألنـــهـــا لــيــســت مـــضـــمـــونـــة الـ
إلغاء  االنــتــخــابــات املحلية بعد  قـــرار  أن  إلــى 
الــتــشــريــعــيــة جــــاء بــســبــب حـــاجـــة أي سلطة 
أن أطرافًا  للحصول على شرعية، خصوصًا 
خــارجــيــة كــاالتــحــاد األوروبــــي اســتــاءت جدًا 
الفلسطينية.  العامة  االنتخابات  تأجيل  من 
وعلى الرغم من أن املصري ال يــرى ما يقنع 
الــدول األوروبية في االنتخابات املحلية، إال 
تلك  أســبــابــًا ســيــاســيــة تجعل  أن  يعتبر  أنـــه 
الفلسطينية،  السلطة  ببقاء  تتشبث  الـــدول 
ألنها ال تريد فــوز حركة »حــمــاس« أو طرف 
آخــر ال يلتزم بأسس االســتــقــرار واالتــفــاقــات 

املوقعة مع االحتال.
الفلسطينية  املــحــلــيــة  االنــتــخــابــات  وتــجــرى 
من دون قطاع غزة، وعلى مراحل، إذ تطالب 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــلـــطـ الـــسـ
بــاملــوافــقــة عــلــى إجــرائــهــا فــي الــقــطــاع، وكــان 
ــبـــاس قــد  الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـ
أصــــدر قــــرارًا بــمــوجــب قــانــون فــي عـــام 2012 
لتعديل قانون االنتخابات املحلية أتاح فيه 
إجراءها  يشترط  القانون  كــان  إذ  تجزئتها، 

 املجالس بيوم واحد.
ّ

في كل

غادر المشاركون في المفاوضات للتشاور مع حكوماتهم )أسكين كياغان/األناضول(

معبر الريحانية على الحدود السورية التركية في هاتاي )جيم غنجو/األناضول(

يحاول النظام 
السوري صرف األنظار 
عن عجزه في حسم 

ملف إدلب، بالمطالبة 
بلواء اسكندرون 

)والية هاتاي التركية 
حاليًا(. وهو ما 

يصفه بعضهم 
بمحاولة ابتزاز فاشلة، 

يهدف النظام من 
خاللها إلى الضغط 

على األتراك، الذين 
تمكنوا من فرض 
رؤيتهم في إدلب

تبدو االنتخابات المحلية الفلسطينية المقررة في 11 ديسمبر ناقصة 
حقيقية،  منافسة  وغياب  المشاركة،  عن  غزة  قطاع  غياب  بسبب 

وسط اتهامات للسلطة بالسعي للحصول على نتائج مضمونة
تقريرالحدث

محاولة ابتزاز فاشلة 
للنظام السوري

اتهامات للسلطة بالبحث 
عن نتائج مضمونة

متابعة

موقع مهم
يقع لواء اسكندرون 
في الزاوية الشمالية 
الشرقية للبحر األبيض 

المتوسط، ويتصل من 
الشرق والجنوب الشرقي 

بمحافظتي إدلب وحلب، 
ومن الجنوب بمدينة 
الالذقية، ومن الشمال 

بمحافظة غازي عنتاب 
التركية. وتبلغ مساحته 

4800 كيلومتر مربع، 
ويضم عدة مدن، أبرزها 

مدينة أنطاكيا.

النظام يحاول الضغط 
على أنقرة بسبب 

موقفها في إدلب

لن تجرى عملية 
االقتراع في 59 في 
المائة من المجالس

اعترف النظام في 
اتفاقية 1998 بحق تركيا 

في اسكندرون

اإليرانيون يلّوحون 
بالتوّجه شرقًا إذا لم تنجح 

المفاوضات

مارست »فتح« ضغوطًا 
لمنع مرشحين من 
تسجيل قوائمهم

أظهرت عملية استئناف 
مفاوضات فيينا مدى 

صعوبة الخروج بتوافق 
أميركي ـ إيراني جديد 

في الملف النووي، في 
ظّل تمّسك كل منهما 

بمواقفه

برعايــــة  2021 الوطنــــي  اليــــوم  فعاليــــات 

ــم الداعـــ

الغيــــــص

ــمي الناقــــل الرس

ــر الوطني للمس

النوخــــذة

املجدمي

ـيب ــ الســـ

Qatar.qa

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل اإلجتمـاعـي الخاصة 

باللجنــة املنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة
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سياسة

»بيغاسوس« 
يطاول واشنطن

ثـــبـــت أخــــيــــرًا وصـــــــول اخــــتــــراقــــات الـــشـــركـــة 
ويأتي  فــيــدرالــيــن.  أميركين  موظفن  إلــى 
الــكــشــف خـــال الــيــومــن املــاضــيــن عـــن أول 
حـــــاالت مــوثــقــة الســـتـــخـــدام »بــيــغــاســوس« 
للتجسس على دبلوماسين أميركين، من 
بعدما  بعد،  معروفن  ليسوا  »عماء«  قبل 
وضعت واشنطن املسألة في إطار »حقوق« 

فــــيــــمــــا كــــــــــان رئــــــيــــــس املــــــوســــــاد 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، دافــــــيــــــد بـــرنـــيـــع، 
ــارة إلــــى الـــواليـــات  ــزيــ يــتــحــضــر لــ
املــتــحــدة، الــتــي يــتــوجــه إلــيــهــا الــيــوم األحــد 
ــة، تــشــمــل  ــركـ ــتـ ــشـ ــــي شـــــــؤون مـ لـــلـــتـــبـــاحـــث فـ
مسألة الحظر األميركي الذي أعلن عنه في 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي على شركة 
املطورة  أو«،  إس  »أن  اإلسرائيلية  السايبر 
ــاســـوس«، طــرأ  ــغـ ــيـ لــبــرنــامــج الــتــجــســس »بـ
الخبيثة«  »األعــمــال  بـــ يتعلق  تــطــور جــديــد 
للشركة والبرنامج، من شأنه توتير العاقة 
بن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن وتل 
أبيب، في وقــت حّساس يبدو فيه الطرفان 
مــتــبــاعــديــن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــبــعــض مــلــفــات 
ــدفــــاع عــن  املـــنـــطـــقـــة. وتــــواصــــل إســـرائـــيـــل الــ
الرغم من سلسلة  الشركة وحمايتها، على 
طــويــلــة مــن فــضــائــح الــتــجــســس الــتــي باتت 
»فضيحة القرن«،  في عالم السايبر أشبه بـ
كــمــا بـــاتـــت تــحــتــم عــلــى واشـــنـــطـــن الــتــشــدد 
أكثر مــع حليفتها فــي الــشــرق األوســـط، في 
الــقــومــي، بعدما  أمنها  تــمــّس  بــاتــت  مسألة 

الديمقراطية  اإلدارة  ليدفع  و»ســيــبــرانــي«، 
إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الشركة، ومن 
الرئيس  إدارة  أبيب، فيما كانت  ورائها تل 
ت 

ّ
األميركي السابق دونالد ترامب، قد غض

الــطــرف عــن الــقــضــيــة الــتــي تــتــوالــى فــصــواًل 
منذ فترة ليست بقصيرة. ويأتي ذلك وسط 
تــصــاعــد الــضــغــوط داخــــل واشــنــطــن لجهة 
ومن  الشركة،  تملك  فيما  التحرك،  ضــرورة 
ورائها إسرائيل طبعًا، لوبيًا ضاغطًا أيضًا 

في الداخل األميركي.
ــارات الـــصـــادرة من  ــ وتــصــاعــدت أخــيــرًا اإلشـ
الواليات املتحدة تجاه شركة »أن أس أو«، 
بــعــدمــا وضــعــتــهــا عــلــى الـــائـــحـــة الـــســـوداء 
الـــتـــي غــالــبــًا مـــا تــضــم فـــي قـــطـــاع الــســايــبــر 
شركات صينية وروسية. إال أن ما كشفته 
ــتــــرز«، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة،  وكـــالـــة »رويــ
قـــد يـــأخـــذ األمــــــور إلــــى مــســتــوى أعـــلـــى من 
الــتــشــدد األمـــيـــركـــي، تــصــبــح مــعــه تـــل أبــيــب 
بـــدورهـــا مــجــبــرة أكــثــر عــلــى الــتــحــرك لكبح 
»بــــيــــغــــاســــوس« وطــــمــــأنــــة عــــالــــم شــــركــــات 
ودواًل  واشــنــطــن  لكن خصوصًا  اإلنــتــرنــت، 

املسألة  إلى  تنظر  غربية حليفة إلسرائيل، 
من زاوية األمن القومي.

ــتــــرز« وصــحــيــفــة »واشــنــطــن  وكــشــفــت »رويــ
ـــل«  ــن أمـــــس، أن شـــركـــة »آبـ بــــوســــت«، أول مـ
السفارة  فــي  أنـــذرت 11 موظفًا يعملون  قــد 
األميركية في أوغندا، أن هواتفهم من طراز 
ــّم اخــتــراقــهــا خــــال األشــهــر  ــد تــ ــون« قـ ــفــ »آيــ
»بيغاسوس«  برنامج  باستخدام  املاضية، 
اإلســرائــيــلــيــة،  أو«  أس  »أن  ــه  ــّورتــ طــ الـــــذي 
لعماء  برنامجها  تبيع  أنــهــا  ثــبــت  والــتــي 
حكومين في عشرات الدول، ما يسمح لهم 
بــســرقــة مــعــلــومــات وبـــيـــانـــات، والــتــجــســس 
تحركات  وماحقة  هاتفية  محادثات  على 
أصحابها. ويأتي الكشف، وهو األول املثبت 

حـــول اســتــخــدام »بــيــغــاســوس« الســتــهــداف 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، بــعــد شــهــر مــن وضــع 
واشــنــطــن الــشــركــة عــلــى الــائــحــة الـــســـوداء، 
وســط اتــهــامــات لــأخــيــرة بــأن عــمــاءهــا قد 
تــمــكــنــوا مـــن اســـتـــخـــدام الــبــرنــامــج ملــاحــقــة 
نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــن وعـــامـــلـــن فــــي مــجــال 
حــقــوق اإلنـــســـان وغـــيـــرهـــم، وهــــو مـــا كــانــت 
الــعــاملــيــة قــد انكبت  مجموعة مــن الــصــحــف 
عــلــى كــشــفــه خــــال الــصــيــف املــــاضــــي. ومــن 
جملة التحذيرات التي صدرت سابقًا، كان 
األمــيــركــيــن  للدبلوماسين  ــل«  »آبــ تــحــذيــر 
الــســفــارات األميركية  فــي  آخــريــن  وموظفن 
مــن أنــهــم مــعــّرضــون لخطر »بــيــغــاســوس«، 
أرقــام هواتف  استخدموا  ما  إذا  خصوصًا 

ــراق الــــذي  ــ ــتـ ــ غـــيـــر أمـــيـــركـــيـــة. ويــتــعــلــق االخـ
العاصمة  في  واشنطن  بسفارة  عنه  كشف 
األوغندية، كمباال، بحسب مصادر تحدثت 
»آبــل«.  تحذيرات  على  ومطلعة  »رويترز«  لـ
ــادر، إن مــهــاجــمــًا مــجــهــواًل  وقـــالـــت 4 مــــصــ
ــة، أجـــهـــزة  ــيــ اخــــتــــرق خـــــال األشــــهــــر املــــاضــ
هواتف آيفون خاصة بـ9 موظفن على األقل 
برامج  باستخدام  األميركية  الخارجية  في 
االخــتــراق  أن  مـــصـــدران  وأكــــد  أو«،  أس  »أن 
أوغندا،  إمــا في  أميركين  طــاول مسؤولن 
أو تــركــز عــلــى مــســائــل تــتــعــلــق بــهــذا الــبــلــد. 
وترتبط الهواتف املخترقة جميعها ببريد 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة اإللـــكـــتـــرونـــي، وعــبــر 
نظام التخزين السحابي »آيكاود«. وتمثل 

االختراقات أوسع عمليات اختراق معروفة 
لــلــمــســؤولــن األمــيــركــيــن مـــن خــــال تقنية 
قد  الــســابــق  فـــي  كـــانـــت  فــيــمــا  أو«،  »أن أس 
ظهرت قائمة باألرقام مع األهداف املحتملة 
في  األميركين  املسؤولن  بعض  تضمنت 
تــقــاريــر الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة، لــكــن لــم يكن 
واضـــحـــا مـــا إذا كـــانـــت عــمــلــيــات االخـــتـــراق 
نـــجـــحـــت. وردًا  ــا  ــهـ أنـ أم  مــــحــــاوالت دائــــمــــة، 
عــلــى كــشــف »رويـــتـــرز«، قــالــت »أن أس أو«، 
استخدام  على  أي مؤشر  لديها  ليس  إنها 
صلة،  ذات  حسابات  ألغت  لكنها  أدواتــهــا، 
وســتــحــقــق فــي األمــــر. وقــــال مــتــحــدث باسم 
الــشــركــة إنــــه »إذا أظــهــر تــحــقــيــقــنــا أن هــذه 
اإلجراءات قد حدثت، فسيتم وقف التعامل 

مع هــذا العميل نهائيًا واتــخــاذ اإلجـــراءات 
املـــجـــمـــوعـــة  أن  مــــوضــــحــــًا  الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة«، 
أي سلطة حكومية  مــع  أيــضــًا  »ســتــتــعــاون 
ذات صــلــة«. وتــشــدد الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة 
فــي بــيــانــاتــهــا ومــعــاركــهــا الــقــانــونــيــة، على 
إنفاذ  ملسؤولي  فقط  منتجاتها  تبيع  أنها 
الــقــانــون واالســـتـــخـــبـــارات الــحــكــومــيــن، ما 
األمنية،  التهديدات  مراقبة  على  يساعدهم 
فـــي حـــن ال تـــشـــارك مــبــاشــرة فـــي عــمــلــيــات 
اكتفى  االخــتــراقــات،  عــلــى  املــراقــبــة. ومعلقًا 
ــم الــــخــــارجــــيــــة األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــاسـ ــتــــحــــدث بـ مــ
باإلشارة إلى قرار وزارة التجارة األميركية 
بــوضــع الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة عــلــى القائمة 
السوداء، أي »قائمة الكيانات« التي تصعب 
على الشركات األميركية التعامل معها. كما 
أبــدى مجلس األمــن القومي األميركي قلقه 
»من أن يشكل برنامج تجسس تجاري مثل 
برنامج أن أس أو، خطرًا أمنيًا على الطواقم 
إدارة  األمـــيـــركـــيـــة، وهــــو ســبــب وراء وضــــع 
ــدة مــنــخــرطــة فـــي تطوير  بـــايـــدن شـــركـــات عـ
الكيانات  عــلــى الئــحــة  األدوات  هـــذه  ونــشــر 

التابعة لوزارة التجارة«.
وكانت وزارة التجارة األميركية قد أدرجت 
أو«، وشركة  أس  »أن  املــاضــي،  نوفمبر  فــي 
ــة أخـــــــــرى لــــبــــرامــــج الـــتـــجـــســـس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
)كانديرو(، في قائمة الكيانات، »بعد التأكد 
من تطويرهما وتوريدهما برامج تجسس 
ــى حـــكـــومـــات أجــنــبــيــة اســـتـــخـــدمـــت هـــذه  ــ إلـ
األداة بــشــكــل ضــــار الســـتـــهـــداف مــســؤولــن 
ــال  ــمـ حــكــومــيــن وصـــحـــافـــيـــن ورجـــــــال األعـ
ســفــارات«.  وموظفي  وأكاديمين  ونشطاء 
لتصميمها  أو«  أس  »أن  الــــوزارة  وحــظــرت 
»بيغاسوس« الذي مّكن »حكومات أجنبية 

من ممارسة قمع عابر للحدود«.
وكانت شركة »آبل« قد بدأت الشهر املاضي 

بتنبيه أشخاص من احتمال أن يكونوا قد 
اخــتــرقــوا مــن خـــال بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« 
حمل اســم »الــدخــول عــنــوة«. ورفــعــت »آبــل« 
الــشــركــة، لتحميلها  دعــــوى قــضــائــيــة عــلــى 
مستخدمي  واســتــهــداف  مــراقــبــة  مسؤولية 
وســـائـــل »آبــــــل«، الـــتـــي تــمــكــنــت الــشــركــة من 

اختراق شبكة أمانها.
وبحسب »واشــنــطــن بــوســت«، فــإن األخبار 
قد  أميركين،  دبلوماسين  اســتــهــداف  عــن 
التجارة  وزارة  تحرك  تفسير  على  يساعد 
الـــســـابـــق، وهــــو تـــحـــرك نـــــادر تـــجـــاه حليف 
ــشـــركـــات  لــــلــــواليــــات املــــتــــحــــدة، عـــلـــمـــًا أن الـ
ـــت مــســيــطــرة على 

ّ
الــصــيــنــيــة هـــي الـــتـــي ظـــل

األخيرة  السنوات  خال  الكيانات«  »الئحة 
ـــ1600 شركة  ــ ــ املــاضــيــة )40 فــي املــائــة مــن ال

املوضوعة على الائحة هي صينية(.
يـــزيـــد  ــد أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الــــكــــشــــف  ومــــــــن شــــــــأن 
املسؤولن  بــن  الصحيفة،  بحسب  التوتر، 
األمــيــركــيــن وشــبــكــة الـــوجـــوه الـــنـــافـــذة في 
واشــنــطــن الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى مــدفــوعــات 
الــســنــوات املــاضــيــة.  مــن »أن أس أو« خـــال 
نائب  رود روزنستن،  أن  ذلــك علمًا  ويأتي 
وزيــر الــعــدل فــي عهد إدارة تــرامــب، يساعد 
ــلـــدفـــاع عــن  ــيــــوم الـــشـــركـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لـ الــ
نفسها في دعوى قضائية مرفوعة ضدها 
»فيسبوك«.  لـ التابعة  »واتساب«  من خدمة 
التي  املــلــفــات  رأس  على  القضية  وســتــكــون 
ســيــتــنــاولــهــا رئــيــس املـــوســـاد اإلســرائــيــلــي 
فـــي واشـــنـــطـــن، فـــي وقــــت أشــــــارت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أول من أمس، إلى أن 
حظر الشركة كان قد قوبل في إسرائيل بأنه 
صفعة شديدة ونكران للجميل، بعد تسليم 
تــل أبــيــب واشــنــطــن مــعــلــومــات استخبارية 

أنقذت حياة جنود أميركين في املنطقة.
)العربي الجديد(

)Getty( يقع أحد مقرات الشركة في هرتسليا قرب تل أبيب

أو«  أس  »أن  شركة  تجسس  فضائح  ــذت  أخ
بعدًا  »بيغاسوس«،  برنامج  عبر  اإلسرائيلية 
موثقة  حاالت  أول  عن  الكشف  بعد  جديدًا، 
وهي  أميركيين،  دبلوماسيين  على  للتجسس 
مسألة قد تكون واشنطن على علم بها في 
وقت سابق، ال سيما أنها وضعت الشركة على 

الئحتها السوداء للكيانات المحظورة

الحدث

توثيق تجسس 
الشركة اإلسرائيلية على 

دبلوماسيين أميركيين

سيبحث رئيس 
»الموساد« المسألة 

خالل زيارته لواشنطن

»آبل« أنذرت 11 موظفًا 
في سفارة أوغندا من 

اختراق هواتفهم

رون وايدن  األميركي،  الشيوخ  الديمقراطي في مجلس  السيناتور  قال 
إّن  للمجلس،  التابعة  االستخبارات  لجنة  في  عضو  وهو  )الــصــورة(، 
من  زبائنها  تمّكن  التي  »الشركات 
الحكومة  في  موظفين  اختراق 
األميركية، تشكل خطرًا على األمن 
القومي األميركي، ويجب التعامل 
األساس من قبل  معها على هذا 
وطالب  األمــيــركــيــة«.  الحكومة 
الفيدرالية بعدم  الحكومة  وايدن 
الشركات  »كـــرم«  على  االعتماد 
أعمال  لرصد  آبــل(  )مثل  الخاصة 

القرصنة ومواجهتها.

خطر على األمن القومي
  شرق

      غرب
مالي: 30 قتيًال في 
هجوم وسط البالد

، أول 
ّ

ــل ــ ــتــل 30 شــخــصــًا عــلــى األقــ
ُ
ق

من أمس الجمعة، في هجوم نفذه 
جهاديون،  أنهم  يعتقد  مسلحون 
واســتــهــدف عــربــة نــقــل فــي منطقة 
مــوبــتــي املــضــطــربــة وســــط مــالــي، 
على مــا أفـــاد مــســؤولــون محليون 
أمــس السبت. وقــال املسؤولون إن 
مــطــروا بــالــرصــاص وتم 

ُ
»الــركــاب أ

إحــــراق الــعــربــة«، فــي هــجــوم نفذه 
»إرهابيون« قرب بلدة باندياغارا. 
ــة  »الــــواليــ ســـلـــطـــات   

ّ
أن وأضـــــافـــــوا 

أرســـلـــت قــــوات أمــنــيــة إلــــى املــكــان« 
ــذي لم  ــذي وقـــع فــيــه الــهــجــوم، الــ الــ

اه أي مجموعة.
ّ
تتبن

)فرانس برس(

نيجيريا: 7 قتلى 
في مواجهات بين 
الجيش وجهاديين

تل سبعة جنود نيجيرين، مساء 
ُ
ق

فــي هجوم  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
جـــهـــادي عــلــى مـــوقـــع لــلــجــيــش في 
شمال شرق نيجيريا قرب الحدود 
ــيـــرون، حــســب مـــا أكـــدت  ــامـ ــكـ مـــع الـ
ــــس الــســبــت.  مــــصــــادر عــســكــريــة أمـ
وهـــــاجـــــم مــــقــــاتــــلــــون مـــــن »تــنــظــيــم 
ــة غـــرب  ــ ــ ــة ـ واليـ ــيــ ــة اإلســــامــ ــ ــدولـ ــ الـ
أفريقيا« )إيسواب(، كانوا على منت 
شاحنات عدة مزودة بأسلحة آلية، 

القاعدة الواقعة في مدينة ران.
)فرانس برس(

أفغانستان: 
نجاة حاكم بانشير 

من االغتيال
املولوي  بانشير  نجا حاكم واليــة 
قــــدرت الــلــه مـــن انــفــجــار اســتــهــدف 
ســـــــيـــــــارتـــــــه، أمــــــــــس الــــــســــــبــــــت، فـــي 
العاصمة األفــغــانــيــة كــابــول. وقــال 
 
ّ
مـــصـــدر فــــي حـــركـــة »طــــالــــبــــان« إن

ــــان عــــبــــارة عــــن قــنــبــلــة  ــجـــار كـ اإلنـــفـ
ــــم يــصــب  ــيـــارة. ولـ ــالـــسـ مــلــتــصــقــة بـ
أحــــد بــــأي أذى فـــي الـــهـــجـــوم. ومــع 
 »طالبان« تعلن سيطرتها على 

ّ
أن

كامل أراضي والية بانشير، املعقل 
الـــســـابـــق لــلــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــي 
يــقــودهــا الــقــيــادي أحــمــد مــســعــود، 
في  الحركة  تهاجم  الجبهة   

ّ
أن  

ّ
إال

بعض األحيان.
)العربي الجديد(
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الدوحة ـ أنور الخطيب

يصل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان، 
غدًا اإلثنن، إلى قطر في زيارة رسمية، ليرأس 
وفـــد بــــاده فـــي اجــتــمــاعــات الـــــدورة الــســابــعــة 
الــعــلــيــا املــشــتــركــة بن  للجنة االســتــراتــيــجــيــة 
قطر وتــركــيــا الــتــي ستنطلق فــي الــدوحــة في 
)بــعــد غد  الــحــالــي  7 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
ــح  ــ ــدة يــــومــــن. وأوضـ ــ الــــثــــاثــــاء(، وتــســتــمــر ملـ
السفير التركي في الدوحة، مصطفى كوكصو، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل اإلعـــــــام الــقــطــريــة 
»الــعــربــي  ووكـــالـــة »األنــــاضــــول« الــتــركــيــة، ولـــ
الــدورة  الــزيــارة، أن اجتماعات  الجديد« قبيل 
الــســابــعــة، ســتــشــهــد الــتــوقــيــع عــلــى مــزيــد من 
الــتــعــاون بــن البلدين فــي مجاالت  اتــفــاقــيــات 
ــة،  ــاثــ الــثــقــافــة والـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار واإلغــ
ــة، وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات،  ــريـــاضـ والـــشـــبـــاب والـ

والدبلوماسية، والتنمية، والصحة.
العليا  االستراتيجية  اللجنة  تأسيس  ومنذ 
ع 

ّ
املشتركة بن قطر وتركيا في عام 2014، وق

الــبــلــدان 68 اتــفــاقــيــة، فــي مــجــاالت االقــتــصــاد 

قــطــر وتــركــيــا تلتقيان في  وأكــــد كــوكــصــو أن 
وجهات النظر حول العديد من امللفات، أبرزها 
حول الصراع في سورية، والوضع السياسي 
اإلرهـــاب،  ليبيا، ومــجــال مكافحة  فــي  املــتــأزم 
 عن التنسيق الدائم في ما يخص الشأن 

ً
فضا

التعاون في  هــذا  ثمرة  وقــد ظهرت  األفغاني، 
ــادة تــشــغــيــل مـــطـــار الـــعـــاصـــمـــة األفــغــانــيــة  ــ ــ إعـ
كــابــول، بــاعــتــبــاره شــريــان حــيــاة ملــن تقطعت 
العاقات  وحــول  أفغانستان.  فــي  السبل  بهم 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بـــن الــبــلــديــن، قــال 
السفير التركي في الدوحة إنها »تشهد تطورًا 
كبيرًا وطفرة ال مثيل لها، وبلغ حجم التبادل 
التجاري بن البلدين ما يقارب امللياري دوالر، 
وتــتــنــوع الـــصـــادرات الــرئــيــســيــة الــتــركــيــة إلــى 
قطر في مجاالت مستلزمات البناء، واملعدات 
الكهربائية واإللكترونية، واألثاث، والسجاد، 
ومواد البناء، واملجوهرات، ومنتجات األلبان، 
بينما تأتي أهم الــواردات من قطر إلى تركيا 
والغاز  املعالج،  غير  األلومنيوم  مجاالت  في 
املسال«. وبّن أن »هناك 183 شركة برأسمال 
قـــطـــري تــعــمــل فـــي تـــركـــيـــا، بــيــنــمــا هـــنـــاك 711 
تركية عاملة في قطر، منها 47 شركة  شركة 
إلــى 15  برأسمال تركي 100 في املائة إضافة 
القطرية«.  الــحــرة  املنطقة  فــي  مسجلة  شــركــة 
ووفــــق الــســفــيــر الــتــركــي، فــقــد بــلــغــت »الــقــيــمــة 
الــحــالــيــة لــاســتــثــمــارات الــقــطــريــة فـــي تــركــيــا، 
33.2 مليار دوالر حتى ديسمبر/كانون األول 
2020، كما بلغت القيمة اإلجمالية للمشاريع 
الــتــي نفذتها صــنــاعــة املـــقـــاوالت الــتــركــيــة في 
الــدولــة  قــطــر 18.6 مــلــيــار دوالر«. وتــعــد قــطــر 
الثامنة التي يتم فيها تنفيذ معظم املشاريع 

خارج تركيا.
وطمأن السفير التركي املستثمرين القطرين 
ارتفاع  الناتجة عن  بقوله، إن زيــادة األسعار 
ســعــر الـــصـــرف )فــــي تـــركـــيـــا( ال تـــؤثـــر تــأثــيــرًا 
والتوظيف،  واإلنــتــاج  االستثمار  في  مباشرًا 
التنافسي يجلب زيــادة  الــصــرف  بــل إن سعر 
فـــي االســتــثــمــار والــتــوظــيــف. وشـــــّدد عــلــى أن 
باده »لديها الخبرة الكافية في إدارة األزمات 
ــيـــة، والـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة مــصــمــمــة على  ــالـ املـ
املرحلة  هــذه  أتيحت في  التي  الفرص  اغتنام 
ــالـــم«، مـــؤكـــدًا أن  الــحــرجــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــعـ
تتضرر  لن  تركيا  في  القطرية  »االستثمارات 
ــن املــســتــهــدف  ــل مـ ــال، بـ ــكــ ـــأي شــكــل مـــن األشــ بـ
ــادة  تــعــزيــزهــا بــهــذه الــســيــاســة الــحــالــيــة، وزيــ

أرباحها ونجاحاتها«.
وتعليقًا على الزيارة، اعتبر الكاتب واإلعامي 
القطري جابر الحرمي، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــدورة الــســابــعــة 

ــة والـــــدفـــــاع واألمـــــــن واالســـتـــثـــمـــار  ــاعـ ــنـ والـــصـ
والتعليم  الفكرية  وامللكية  والثقافة  والطاقة 
والــشــبــاب واالقــتــصــاد، وغــيــرهــا مــن مــجــاالت 
التعاون. ولفت كوكصو إلى أن اللجنة، تساهم 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي تـــدعـــيـــم الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــن الــدوحــة وأنـــقـــرة، بــل فــي تــقــريــب وجــهــات 
أن  إلــى  ولفت  الخارجية.  السياسة  في  النظر 
6 دورات كانت قد ُعقدت على مــدار السنوات 
ـــع خالها 

ّ
املــاضــيــة مــنــذ تــأســيــس الــلــجــنــة، وق

أردوغـــان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، عشرات االتفاقيات الهامة في شتى 
املجاالت، خصوصًا في املجاالت االقتصادية 

والعسكرية خال اجتماعات اللجنة.

لــلــجــنــة الــقــطــريــة - الــتــركــيــة املــشــتــركــة تــؤكــد 
حجم املصداقية والتحالف القائم بن الدوحة 
ــبــر أكــثــر مـــن مــــرة وأصــبــح 

ُ
ــرة الــــذي اخــت ــقـ وأنـ

يــرقــى إلــى شــراكــة حقيقية بــن الــبــلــديــن، وأن 
أزمــة  أي  فــي  تــتــزعــزع  أن  يمكن  ال  عاقاتهما 

تطرأ في اإلقليم.
وحول املتوقع من اجتماعات الدورة السابعة 
لــلــجــنــة، والــقــمــة الــتــي ستعقد بــن أمــيــر قطر 
ل  والرئيس التركي، لفت الحرمي إلى أنه »ُيعوَّ
عــلــى اجــتــمــاعــات الـــــدورة الــســابــعــة، فــي خلق 
شراكات جديدة بن البلدين، وأن تفتح آفاقًا 
فــي الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي بــن أطــــراف خليجية 
ــار إلــى  ــ وتــركــيــا خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة«. وأشـ
أن هـــذه الـــــدورة، هــي األولــــى الــتــي تعقد بعد 
األزمة الخليجية، وكان املوقف التركي داعمًا 
ومـــســـانـــدًا لــقــطــر خــــال هــــذه األزمـــــــة، والــقــمــة 
الحالية التي تأتي في ظروف صعبة تمر بها 
املنطقة اقــتــصــاديــًا وصــحــيــًا، تــؤكــد اســتــمــرار 
التنسيق والــتــعــاون بــن الــدوحــة وأنــقــرة في 
األزمـــــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا املــنــطــقــة واإلقـــلـــيـــم. 
وشـــــّدد عــلــى أن هـــذا الــتــنــســيــق »لــعــب أدوارًا 
الــعــديــد مــن األزمــــات، خصوصًا  إيجابية فــي 
ر الخروج اآلمن للقوات 

ّ
في أفغانستان، إذ وف

األجنبية من هناك، وشاركت قطر وتركيا في 
إعادة تشغيل مطار كابول، وهو إحدى الثمار 

اإليجابية بن البلدين«.
وأوضــــــح الـــحـــرمـــي أن الـــلـــقـــاء بـــن أمـــيـــر قطر 
ــة، ســيــنــاقــش  ــ ــــدوحـ والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــــي الـ
ــاون الــثــنــائــي  ــعــ ــتــ جـــمـــيـــع املـــلـــفـــات ويــــعــــزز الــ
املـــجـــاالت، وسيتم  فــي مختلف  الــبــلــديــن  بــن 
تعزز  التي  االتفاقيات  من  عــدد  على  التوقيع 
القائمة  فالشراكة  التركية،  القطرية  العاقات 
بن البلدين ليس في الجانب االستثماري أو 
االقتصادي أو العسكري واألمني فحسب، بل 
هناك استمرار للتنسيق الخارجي في املحافل 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــعـــاون بـــن الــجــانــبــن فـــي دعــم 
املهمة  للقضايا  واالنــتــصــار  الشعوب  حقوق 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتابع أن 
الــدورة ستكون إضافة نوعية للعاقات  هذه 
الـــذي انتهجته قطر  الــبــلــديــن، ولــلــمــســار  بــن 
وتركيا خــال الــســنــوات املــاضــيــة، والـــذي كان 
املسار األصوب والتحالف األكثر صدقية، فقد 
وقف الطرفان إلى جانب بعضهما في جميع 
 أحدهما 

َ
األزمــات التي تعّرضا لها ولم يتخل

عـــن آخــــر، خــصــوصــًا عــنــدمــا تــعــرضــت تركيا 
فكانت   ،2016 عــام  الفاشلة  االنــقــاب  ملحاولة 
لتركيا، وعندما تعرضت  األقــرب  الداعم  قطر 
والــداعــم  املــســانــد  تركيا  كــانــت  للحصار  قطر 

لقطر.

تفتتح الثالثاء اجتماعات 
اللجنة االستراتيجية 

المشتركة

يزور الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان قطر، 
غدًا  اإلثنين، ويعقد 
قمة مع أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، تصب في 
إطار تعزيز الشراكة 

والتشاور والعالقات 
الثنائية بين البلدين على 
كافة المحاور، ال سيما 

في مجالي االقتصاد 
وتوحيد الموقف في 

الملفات الخارجية

وّقع أمير قطر وأردوغان عشرات االتفاقيات الهامة سابقًا )األناضول(

أردوغان يزور الدوحة: تعزيز التعاون والتنسيق الخارجي
تقرير
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واشنطن بوست: الهجوم 
سينفذ بقوات تصل إلى 

175 ألف جندي

ــركـــي جو  ــيـ يــســتــعــد الـــرئـــيـــس األمـ
بــــــايــــــدن، لــــــزيــــــادة الــــضــــغــــط عــلــى 
روســـيـــا، بـــشـــأن املـــلـــف األوكـــرانـــي 
الذي عاد إلى الواجهة، مع ارتفاع املؤشرات 
لـــــدى كــيــيــف عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة إقـــــــدام الــجــيــش 
الــــــروســــــي عــــلــــى عــــمــــل عــــســــكــــري يــســتــهــدف 
ــــي األوكـــرانـــيـــة. وقــبــل قــمــة افــتــراضــيــة  األراضـ
ــي  ــ ــروسـ ــ ــــره الـ ــيـ ــ ــــظـ ــدن ونـ ــ ــايــ ــ ــــن بــ مــــرتــــقــــبــــة بــ
فالديمير بوتن، واملقررة مبدئيًا بعد إنهاء 
األخير زيارة رسمية للهند تبدأ غدًا اإلثنن، 
بــــدأ األمـــيـــركـــيـــون يــتــحــدثــون عـــن مــجــمــوعــة 
»مبادرات« ملنع موسكو من تنفيذ أي هجوم 
على أوكرانيا، قد تكون على شكل عقوبات، 
ــــدت  ــــن دون تـــوضـــيـــحـــهـــا، فـــيـــمـــا أكـ ــكــــن مـ ولــ
أمــس  مــن  بــوســت« أول  صحيفة »واشــنــطــن 
الجمعة، مخاوف كييف، بشأن موعد تنفيذ 
املقبل،  الــعــام  اعــتــبــارًا مــن  الــهــجــوم املحتمل، 
وذلـــــك بـــقـــوات روســـيـــة تــصــل إلــــى 175 ألــف 
جندي. وأكد بايدن أنه لن يقبل بأي »خطوط 
حمراء« تفرضها موسكو، ومنها عدم توسع 
حــلــف شــمــال األطــلــســي شــرقــًا، فيما تــواصــل 
واشــنــطــن الــصــمــت حــيــال إمــكــانــيــة تدخلها 
عسكريًا لــدعــم كييف فــي حــال أقـــدم الجيش 

الروسي على أي غزو.
ــــت«، أن  ــــوسـ وأكــــــــدت صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بـ
 هــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا 

ّ
روســيــا تستعد لــشــن

يـــشـــارك فــيــه مـــا يــصــل إلـــى 175 ألـــف جــنــدي 
اعــتــبــارًا مــن الــعــام املــقــبــل. ونــقــلــت الصحيفة 
عن مسؤول أميركي كبير، طلب عدم الكشف 
عن هويته، أن موسكو تستعد إلطالق »مائة 
بقوة  تكتيكية  مجموعات  من  مكونة  كتيبة 
تقدر بنحو 175 ألف رجل، إلى جانب دبابات 
ــرى«. كــمــا نــقــلــت عن  ــ ومــدفــعــيــة ومـــعـــدات أخــ
وثيقة عسكرية أميركية، أن القوات الروسية 
مــواقــع مختلفة  أربــعــة  فــي  بالتموضع  تقوم 
ـــ50 مــجــمــوعــة قــتــالــيــة تــكــتــيــكــيــة«. ورفــضــت  بــ

هـــذا الــنــوع لــيــس خـــيـــارًا«، وداعـــيـــًا الــواليــات 
التي  املطالب  رفــض  إلــى  املتحدة وحلفاءها 
قدمتها موسكو لخفض التوتر على الحدود 
األوكرانية. كما أشار إلى أنه من »غير الوارد« 
لالنضمام  سعيها  عــن  أوكــرانــيــا  تتخلى  أن 

لحلف األطلسي.
وجاء ما كشفته »واشنطن بوست« متزامنًا 
ــــي أنـــــــه يــعــد  ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــع تــــأكــــيــــد الــــرئــــيــــس األمـ
ــادرات« لــلــدفــاع عــن أوكــرانــيــا فــي حالة  ــبــ »مــ
ــزو، عــقــب تــمــركــز الــقــوات الــروســيــة  حـــدوث غـ
بايدن  وقــال  األوكرانية.  الحدود  من  بالقرب 
أول من أمس، إنه سيجعل من »الصعب جدًا« 
 أي غـــزو، مضيفًا 

ّ
إلــى روســيــا شــن بالنسبة 

ــادرات« الــهــدف  ــبــ أنـــه ُيـــعـــّد »مــجــمــوعــة مـــن املــ
بالنسبة  جــدا  الصعب  مــن  تجعل  »أن  منها 

إلــــى بـــوتـــن أن يــفــعــل مـــا يــخــشــى الـــنـــاس أن 
يفعله«. وأكد الرئيس األميركي أنه سيجري 
« مع بوتن بشأن األزمة خالل 

ً
»نقاشًا طويال

قمتهما املرتقبة والتي لم يعلن بعد من كال 
الــطــرفــن عـــن مــوعــدهــا رغـــم تــأكــيــد موسكو 
أنها تحددت. وشّدد بايدن على أنه لن يقبل 
»خطوطا حمراء« من جانب روسيا، مضيفًا 
»نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة 
 
ُ
طويال نقاشًا  سنجري  أننا  وأتوقع  طويلة، 

مع بوتن«.
ــــدت املــتــحــدثــة بــاســم  ــه، أكـ ــ وفــــي الــســيــاق ذاتــ
البيت األبيض جن ساكي أن »هناك سلسلة 
أدوات في متناولنا«، الفتة إلى أن »العقوبات 
االقتصادية تشكل طبعًا خيارًا«، رافضة الرد 
على سؤال يتصل بإمكان اتخاذ األميركين 

خطوات عسكرية.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن قد أعرب خالل لقائه نظيره الروسي 
سيرغي الفــروف يــوم الخميس املاضي في 
اســتــوكــهــولــم، على هــامــش اجــتــمــاع ملنظمة 
األمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا، عــن قلق بــالده 
ــا العــــتــــداء جـــديـــد عــلــى  ــيــ »مـــــن خـــطـــط روســ
أوكــرانــيــا«، بعد يــوم مــن حديثه عــن »أدلــة« 

على اســتــعــدادات مــن هــذا الــنــوع، وتهديده 
ــة مـــؤملـــة عــلــى  ــاديـ ــتـــصـ بـــفـــرض عـــقـــوبـــات اقـ
قــّررت  أنــه »إذا  ر بلينكن مــن 

ّ
موسكو. وحـــذ

روسيا مواصلة طريق املواجهة، فستواجه 
مباحثات  عــلــى  وتعليقًا  وخــيــمــة«.  عــواقــب 
ــفــــت الـــخـــارجـــيـــة  بــلــيــنــكــن – الفــــــــــروف، وصــ
ــذه املـــبـــاحـــثـــات بـــأنـــهـــا كــانــت  ــ األمـــيـــركـــيـــة هـ
»صريحة ومهنية«. وشّددت نائبة بلينكن، 
ــيـــرمـــان، خــــالل نـــــدوة فـــي معهد  ويـــنـــدي شـ
»بروكينغز« بواشنطن، أول من أمس، على 
أن بــــالده »ســمــعــت تــصــريــحــات حـــازمـــة من 
عواصم أوروبية وزعماء أوروبين حول أنه 
فــي حــال اتــخــذ بــوتــن تلك الــخــطــوات )غــزو 
الــخــيــارات  إلـــى كــافــة  ألوكـــرانـــيـــا(، فسننظر 

تقريبًا«.
أوكرانيون،  رأى جنود  أوكرانيا،  وفــي شــرق 
ــــرس«،  ــة »فــــرانــــس بـ ــالــ كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــم وكــ
إمكانية لشن هجوم روسي. وقال جندي من 
بلدة سفيتلودارسك في منطقة  قــرب  خندق 
السماح  عــدم  بسيطة:  »مهمتنا  دونــيــتــســك: 
للعدو بالتقدم نحو بلدنا«، فيما أضاف آخر 

أن »رجالنا مستعدون لصّدهم«.
)فرانس برس، رويترز(

لّوحت واشنطن بسلسلة 
أدوات في يدها لمنع 

روسيا من شّن أّي هجوم 
عسكري على أوكرانيا، 

فيما تبدو قّمة الرئيسين 
جو بايدن وفالديمير 

بوتين المرتقبة حاسمة 
في هذا الشأن

)Getty( بايدن: سنصعب على بوتين أن يفعل ما يخشاه الناس

وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( التعليق 
ردًا  بــاالســتــخــبــارات،  تتعلق  معلومات  على 
على أسئلة صحافية حول تقرير »واشنطن 
ــــت«، لـــكـــنـــهـــا قــــالــــت إنــــهــــا »قـــلـــقـــة جـــدًا  ــــوســ بــ
مـــن األدلــــــة عــلــى خــطــط لـــروســـيـــا لــتــحــركــات 
ــال املــتــحــدث  ــ ــة ضــــد أوكــــرانــــيــــا«. وقــ ــيـ ــدوانـ عـ
اللفتنانت كولونيل توني  البنتاغون،  باسم 
التوتر  تخفيف  دعــم  »نــواصــل  سيميلروث: 
في املنطقة وإيجاد حل دبلوماسي للصراع 

في شرق أوكرانيا«.
ــة هــــذه  ــكــــو صــــحــ ــفــــت مــــوســ ــن جـــهـــتـــهـــا، نــ ــ مــ
الضغط  خانة  في  إياها  واضعة  املعلومات، 
ــــت صـــحـــيـــفـــة  ــلـ ــ ــقـ ــ ــر. ونـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ األمــــــيــــــركــــــي املـ
»كــومــيــرســانــت« الــروســيــة أمــس الــســبــت، عن 
وزارة الخارجية الروسية، قولها إن موسكو 
نفت صحة التقارير الجديدة لوسائل اإلعالم 
األمــيــركــيــة عــن هــجــوم روســــي محتمل على 
أوكرانيا، متهمة واشنطن بمحاولة تصعيد 
املسؤولية. ونقلت  املوقف وتحميل موسكو 
»كوميرسانت« عن املتحدثة باسم الخارجية 
الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زخـــــاروفـــــا، اعـــتـــبـــارهـــا أن 
ظهر 

ُ
»الواليات املتحدة تنفذ عملية خاصة ت

أن الوضع حول أوكرانيا متفاقم، بينما تنقل 
املسؤولية إلى روسيا«، مضيفة أن واشنطن 
ــال اســـتـــفـــزازيـــة  ــمــ »تــســتــنــد فــــي ذلـــــك إلـــــى أعــ
بالقرب من حدود روسيا مصحوبة بخطاب 

اتهام«.
ــات »واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت«  ــلــــومــ ــعــ ــد مــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
ــــي  ــأن أي غـــــــزو روســ ــ ــشـ ــ ــاوف كـــيـــيـــف بـ ــ ــخــ ــ مــ
ــر الــعــدل  ــ ــان وزيـ ــ مــحــتــمــل بــحــلــول 2022. وكـ
األوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، قد صّرح 
ــبـــرملـــان، أن تـــقـــديـــرات االســتــخــبــارات  ــام الـ ــ أمـ
األوكــــرانــــيــــة تــشــيــر إلـــــى أن نـــهـــايـــة يــنــايــر/
كـــانـــون الــثــانــي املــقــبــل، هـــي »الـــفـــتـــرة األكــثــر 
الروسية  االســتــعــدادات  الستكمال  احتمااًل« 
»تــصــعــيــد كــبــيــر«، الفــتــًا إلـــى أن نــحــو مائة  لـــ
ألــف جندي روســي قــد يــشــاركــون فــي هجوم 
ــًا إن  ــن ريــــزنــــيــــكــــوف قــــــال أيــــضــ ــكـ مـــحـــتـــمـــل. لـ
ليس  ولكنه  محتمل،  سيناريو  »التصعيد 
حتميًا ومهمتنا منعه«، الفتًا إلى أن روسيا 
بدأت بالفعل »تدريبات عسكرية بالقرب من 
أوكرانيا«، وتجري »اختبارات التصاالتها«. 
ــكــــرة تــقــديــم  ــن، رفــــضــــت كـــيـــيـــف فــ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
ضمانات إلى الروس، بشأن عدم انضمامها 
إلى حلف شمال األطلسي )الناتو( وهو طلب 
كييف منذ عام 2008. وقــال وزيــر الخارجية 
إن كييف ترفض  األوكــرانــي ديمترو كوليبا 
رفضًا قاطعًا أي التزام بالتخلي عن خطتها 
االنضمام إلى الناتو، وأي »ضمانات« أخرى 
ــدًا من  ــ ــيـــا، مــعــتــبــرًا أن »وعـ تــطــالــب بــهــا روسـ

بايدن لن يقبل بشروط بوتين
ضغوط أميركية لتفادي التصعيد األوكراني


