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طرابلس ـ العربي الجديد

نجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في 
جــنــيــف، الـــذي ُعــقــد فــي ظــل وجــهــات نظر 
مــتــبــاعــدة بـــن املـــشـــاركـــن فــيــه، وانــقــســام 
ــلــــيــــة، فــي  كـــبـــيـــر تـــشـــهـــده الـــســـاحـــة الــــداخــ
سيكون  جــديــدة،  انتقالية  سلطة  اختيار 
عــلــيــهــا الـــتـــحـــضـــيـــر النـــتـــخـــابـــات نــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي، بما قــد يفتح املــجــال أمــام 
الوصول إلى حل سياسي يمهد الطريق 
إلنــهــاء الــصــراع الـــذي تشهده الــبــاد منذ 
العام 2011. والافت أن السلطة الجديدة 
والحكومة،  الــرئــاســي  املجلس  برأسيها، 
خلت مــن األســمــاء الــبــارزة فــي ليبيا، مع 
ســـقـــوط عــقــيــلــة صـــالـــح وفــتــحــي بــاشــاغــا 
وأســـامـــة الــجــويــلــي، وذلـــك بــعــد انسحاب 
 رئيس 

ً
خالد املشري، فيما لم يترشح أصا

حكومة الوفاق فائز السراج ألي منصب. 
في  الفاعلة  الشخصيات  هــذه  غياب  لكن 
امللعب الليبي، وخصوصًا اللواء املتقاعد 
عن  معلومات  بـــرزت  الـــذي  حفتر،  خليفة 
رفضه لكل مسار امللتقى، قد يهدد بعرقلة 
عمل السلطة الجديدة، خصوصًا في حال 
لــم يتوفر الــدعــم الــدولــي لها مــن األطــراف 
الــفــاعــلــة فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة، وتــحــديــدًا 
الواليات املتحدة وروسيا ومصر وتركيا.
أمس،  ليبيا،  إلى  األممية  البعثة  وأعلنت 
بــعــد جــولــتــي تــصــويــت ملــلــتــقــى الـــحـــوار، 
بــحــضــور املــبــعــوث األمـــمـــي الــجــديــد إلــى 
لــيــبــيــا يــــان كــوبــيــتــش، ورئـــيـــســـة الــبــعــثــة 
عن  ولــيــامــز،  ستيفاني  بالوكالة  األممية 
محمد  ضّمت  التي  الثالثة،  القائمة  فــوز 
الرئاسي،  للمجلس  رئيسًا  املنفي  يونس 
وعبد الله الافي وموسى الكوني نائبن 
لــرئــيــس املــجــلــس، وعــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة 
القائمة  هــذه  وحصلت  للحكومة.  رئيسًا 
على 39 صوتًا، مقابل 34 صوتًا للقائمة 
ــة الـــتـــي تـــرأســـهـــا فــتــحــي بــاشــاغــا  ــعـ ــرابـ الـ
إليه  وضــمــت  الحكومة،  لرئاسة  مرشحًا 
عــقــيــلــة صــالــح مــرشــحــًا لــرئــاســة املجلس 
الرئاسي، وأسامة الجويلي وعبد املجيد 
املجلس  فــي  النصر عضوين  غيث سيف 

الرئاسي.
وكانت املرحلة األولى من التصويت، التي 
جرت صباح أمــس، قد فشلت في اختيار 
أي من القوائم األربع املعلنة، إذ لم تحصل 
أي منها على نسبة 60 في املائة املطلوبة. 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســيــطــر حــالــة مـــن الــغــمــوض عــلــى أجـــواء 
الفصائل  الخاصة باجتماع  االستعدادات 
العاصمة  فــي  عــقــده  املــقــرر  الفلسطينية، 
والتاسع  الثامن  يومي  القاهرة،  املصرية 
)اإلثنن  الحالي  شباط  فبراير/  شهر  من 
 عـــدم اتــضــاح 

ّ
والــثــاثــاء املــقــبــلــن(، فــي ظـــل

الفلسطينية  بــاملــكــونــات  الــخــاصــة  ــرؤى  الــ
الــكــبــرى، وســـط عـــدٍد مــن املــلــفــات الــعــالــقــة، 
ــأن الــــقــــوائــــم الـــخـــاصـــة  ــشــ ــبــــايــــنــــات بــ ــتــ والــ
الفلسطينية،  الــتــشــريــعــيــة  بــاالنــتــخــابــات 

املزمع إجراؤها في مايو/ أيار املقبل.
»العربي  وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ
ــديــــد«، ال تــــــزال هـــنـــاك مــــحــــاوالت مــن  الــــجــ
جــانــب أطـــراف عربية إلقــنــاع قــيــادة حركة 
بالتيار  يــعــرف  مــا  مــع  بالتنسيق  »فــتــح« 
الذي يتزعمه القيادي املفصول من الحركة 
مــحــمــد دحـــــان، وذلــــك فـــي مــحــاولــة لكبح 
جــمــاح حــركــة »حــمــاس« ومــنــع سيطرتها 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  االنتخابات، مشيرة  على 
إلـــى أن مــســؤولــي املــلــف الــفــلــســطــيــنــي في 
ــارات املــــصــــريــــة، أجـــــروا  ــبــ ــتــــخــ جــــهــــاز االســ
اتــصــاالت عــدة أخــيــرًا مــع عــدد مــن قــيــادات 
»فـــتـــح« الــفــاعــلــن، مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــى 
وتيار  الحركة  بن  تقود ملصالحة  صيغة 
دحــــــــان. وأوضـــــحـــــت املـــــصـــــادر أن هــنــاك 
مــخــاوف عربية مــن رفــض دولـــة االحــتــال 
ــع أي حــكــومــة  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
فلسطينية تقودها أو على األقل تمثل فيها 
ــارت املــصــادر  ــ »حـــمـــاس« قـــوة كــبــيــرة. وأشـ
ــاء االجـــتـــمـــاعـــات إلــــى الــثــامــن  ــ إلــــى أن إرجــ
مــن فــبــرايــر، بــعــدمــا كـــان مــقــررًا أن تنطلق 
الوقت  أمــس، الجمعة، جــاء ملنح مزيد من 
لـــاتـــصـــاالت الـــجـــاريـــة املــتــعــلــقــة بــالــنــقــاط 
التي  املصرية  املصادر  الخافية.   وقالت 
»العربي الجديد«، إن املسؤولن  تحدثت لـ
فـــي الـــقـــاهـــرة حـــــذروا دحــــان مـــن الــدخــول 
انتخابي مع »حــمــاس«، الفتة  في تحالف 
إلـــى أنــهــم »قـــدمـــوا الــنــصــيــحــة إلـــيـــه، وإلـــى 
أطــــراف عــربــيــة داعــمــة لـــه، بــعــدم التنسيق 
مع حماس، ملا في ذلك من انتقاص لفرص 
ــذا حـــركـــة فـــتـــح، لــصــالــح  ــ ــيـــاره نــفــســه، وكـ تـ

ــتـــي تــرأســهــا  ــانــــت الـــقـــائـــمـــة األولـــــــى الـ وكــ
الغويل قد حصلت على 13  محمد خالد 
صوتًا، والثانية التي ترأسها محمد عبد 
الــلــطــيــف املــنــتــصــر عــلــى 15 صــوتــًا، فيما 
حصلت القائمة الثالثة التي ترأسها عبد 
والقائمة  صــوتــًا،   20 على  دبيبة  الحميد 
الرابعة التي ترأسها فتحي باشاغا على 
25 صوتًا، فأجريت مرحلة ثانية شهدت 
تصويتًا على القائمتن الثالثة والرابعة. 
الثانية، فازت الئحة دبيبة،  الجولة  وفي 
الحكومة  رئــيــس  عــلــى  أن  ولــيــامــز  لتعلن 
الــجــديــد »تــشــكــيــل حــكــومــتــه فـــي غــضــون 
ــنــــواب  21 يــــومــــًا، وتـــقـــديـــمـــهـــا ملـــجـــلـــس الــ
لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا فـــي غــضــون 21 يــومــًا 
أيـــضـــًا«. وأكـــــدت أن املــرشــحــن »تــعــهــدوا 
التي  الــطــريــق  بخريطة  بــااللــتــزام  كتابيًا 
وضعها ملتقى الحوار السياسي«. وكان 
ــعــوا 

ّ
املــرشــحــون لــرئــاســة الــحــكــومــة قــد وق

على تعهد تضّمن »االلتزام التام بخريطة 
الــطــريــق الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا فـــي تــونــس، 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، وإجـــراء 
ــابـــات فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــتـــخـ االنـ
التصويت  بنتائج  وااللــتــزام  األول 2021، 
كما  السياسي«.  الــحــوار  ملتقى  ألعــضــاء 
ــاة املــرشــح  ــراعــ شــمــل الـــنـــمـــوذج أيـــضـــًا »مــ
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة مــعــايــيــر الــكــفــاءة 
ــادل لــلــتــنــوع  ــ ــعـ ــ والــــــجــــــدارة والـــتـــمـــثـــيـــل الـ
السياسي والجغرافي ومشاركة املكونات 
الــثــقــافــيــة واملـــــــرأة والـــشـــبـــاب، عــلــى أن ال 
يــقــل تمثيل الــنــســاء عــن 30 فــي املــائــة  من 

املناصب القيادية«.
لــــكــــن انــــتــــخــــاب شـــخـــصـــيـــات مـــــن خـــــارج 
األسماء املهمة املعروفة في الصراع، طرح 
تـــســـاؤالت عـــن هـــــؤالء. بــالــنــســبــة لــرئــيــس 
دبيبة،  الحميد  عبد  املنتخب،  الحكومة 
فهو رجل أعمال بارز من مدينة مصراته، 
تخرج من جامعة تورنتو الكندية، وأدار 
الــعــديــد مــن املــشــاريــع الــتــجــاريــة الخاصة 
»الشركة  إدارة  رئيس مجلس  آخرها  بــه، 
القابضة«،  واالستثمار  للتنمية  الليبية 
ُعــرفــت عــنــه مــزاولــتــه الــنــشــاط السياسي 
عبر إطاقه، مطلع عام 2019، »تيار ليبيا 
ــا فــيــه إلـــى مــشــاركــة  املــســتــقــبــل«، الــــذي دعـ
الباد،  أزمــة  كل األطياف السياسية لحل 
بمن فيهم أنصار النظام السابق. وُعرفت 
الــدبــيــبــة شعبيته املــحــلــيــة إثـــر دعمه  عــن 

حماس«، داعــن إيــاه إلــى خــوض املنافسة 
ــفـــردة خـــاصـــة بـــــه، إذا فــشــلــت  ــنـ ــم مـ ــقـــوائـ بـ
موحدة  قــوائــم  بتشكيل  الخاصة  الجهود 

بن تياره وحركة فتح«.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي أوروبي 
ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــن  ــ ــــوضـ مـــطـــلـــع عـــلـــى الـ
ــواء الــراهــنــة تــشــيــر إلــى  ــ الـــقـــاهـــرة، إن األجــ
الفلسطينية  االنــتــخــابــات  إجـــراء  صعوبة 
وفــقــًا لــلــجــدول املـــحـــدد لــهــا، الفــتــة إلـــى أن 
الـــخـــافـــات الــحــالــيــة تــعــد جـــوهـــريـــة. وأكـــد 
املــصــدر أنــه ال تــوجــد نــّيــة حقيقية إلجــراء 
يوليو/  في  )مقررة  الرئاسية  االنتخابات 
»بالنسبة  أنــه  املصدر  وأكــد  املقبل(.  تموز 
ــراءات،  ــاإلجــ لـــأمـــور الــخــافــيــة املــتــعــلــقــة بــ
فــهــي تــعــد أيـــضـــًا مـــن ضــمــن األمــــــور الــتــي 
مـــن املــتــوقــع أن تــفــخــخ الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا، 
مــــثــــل إجــــــــــراء االنــــتــــخــــابــــات فـــــي الــــقــــدس، 
وكيفية حـــدوث ذلـــك، وكــذلــك أيــضــًا كيفية 
التي ستكون  االنتخابات  تشكيل محكمة 
االنتخابية«.  الطعون  فــي  بالنظر  معنية 
وتحدث املصدر عن وجــود »قلق أوروبــي 
انتخابي بن  تــقــارب  حـــدوث  إمكانية  مــن 
حركتي حماس والجهاد اإلسامي، بشكل 

يسمح بتشكيل حكومة متشددة«.
ــد  ــه وفــ ــيــ ــقــــى فــ ــتــ ــــي وقـــــــت الــ ــــي ذلـــــــك فــ ــأتـ ــ يـ

مصراته  مدينته  بــن  املصالحة  مساعي 
وسكان مدينة تاورغاء.

أمـــا رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي املــنــتــخــب، 
فهو  بــرقــة(،  )ممثل  املنفي  يــونــس  محمد 
ينتمي  طــبــرق،  مدينة  مــن  ليبي  سياسي 
لقبيلة املنفة، وكان موظفًا حكوميًا بارزًا 
في نظام معمر القذافي. بعد ثورة فبراير 
نشاط سياسي  في  املنفي  انخرط   ،2011
)تيار  الوطنية  الــقــوى  تحالف  تــيــار  عبر 
ســيــاســي لــيــبــرالــي(، لــُيــنــتــخــب عـــام 2013 
عــضــوًا فــي املــؤتــمــر الــوطــنــي )أول بــرملــان 
ليبي بعد ثورة فبراير(، ضمن كتلة تيار 
منتصف  ومــنــذ  الوطنية.  الــقــوى  تحالف 
الــيــونــان،  لـــدى  لليبيا  ُعــــّن ســفــيــرًا   2018
اليونانية  الخارجية  وزارة  تعلن  أن  قبل 
طـــرده، فــي ديسمبر/ كــانــون األول 2019، 
احــتــجــاجــًا عــلــى تــوقــيــع حــكــومــة الــوفــاق 
اتفاقًا أمنيًا وبحريًا مع الحكومة التركية.

فــزان(،  )ممثل  الكوني  ملوسى  وبالنسبة 
الــــــــذي ســـيـــشـــغـــل مـــنـــصـــب نــــائــــب رئـــيـــس 
الرئاسي، فهو سياسي مستقل،  املجلس 
ــي الـــنـــظـــام  ــ ــي بـــــــــارز فــ ــومــ ــكــ ــــف حــ ــوظــ ــ ومــ
الليبي  القنصل  منصب  تــولــى  الــســابــق، 
الــعــام لــدى مــالــي منذ عــام 2005، قبل أن 
 ،2011 فبراير  ثــورة  إبــان  استقالته  يعلن 
 لقبيلة الــطــوارق 

ً
ويــنــضــم لــلــثــورة مــمــثــا

في املجلس الوطني االنتقالي، أول جسم 
ــثـــورة. عـــام 2013،  ســيــاســي لــيــبــي إبــــان الـ
خب عضوًا في املؤتمر الوطني العام، 

ُ
انت

ثــم عضوًا فــي مجلس الــنــواب عــام 2014. 
وأثناء تشكيل املجلس الرئاسي برئاسة 
الـــســـراج، املنبثق عــن اتــفــاق الــصــخــيــرات، 
نهاية عام 2015، سمي الكوني عضوًا في 
املجلس الرئاسي، قبل أن يعلن استقالته 
مـــن مــنــصــبــه فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املــجــلــس  بـــــأن  اســـتـــقـــالـــتـــه   

ً
مـــعـــلـــا  ،2017

الرئاسي »فشل في مهامه«.
يضاف إلى هؤالء عبد الله حسن الافي 
)ممثل طرابلس(، وهو نائب آخر لرئيس 
املجلس الرئاسي، وهو موظفي حكومي، 
ــــي مــجــلــس  فـ ــًا  ــبـ ــائـ نـ عــــــام 2014  ــتـــخـــب  انـ
النواب عن مدينة الزاوية، غرب طرابلس، 
وُعـــرفـــت عــنــه مــعــارضــتــه ملـــشـــروع حفتر 
العسكري، وهو من أول النواب املنضمن 
إلى جلسات مجلس النواب في طرابلس، 
الــتــي انــعــقــدت فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2019، إثـــر مــعــارضــة طــيــف نــيــابــي واســع 
لقرار برملان طبرق برئاسة عقيلة صالح 

شرعنة حرب حفتر على طرابلس.
ــهـــدت مـــديـــنـــة ســـرت  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شـ
من  الثاني  الــيــوم  الجمعة،  أمــس  الليبية، 
اجتماعات الجولة السابعة من محادثات 
العسكرية املشتركة )5+5(. وأعلن  اللجنة 
اللواء  اللجنة  في  الحكومي  الوفد  رئيس 
أحمد أبو شحمة، في تصريح تلفزيوني، 
أن »الــغــايــة مــن االجــتــمــاعــات إخـــراج كافة 
املرتزقة ونزع األلغام من خطوط التماس«. 
وأضــــاف: »هــدفــنــا تــذلــيــل الــصــعــاب وفتح 

الطريق بن الشرق والغرب«.

الروسية  العاصمة  »حماس« املوجود في 
مــوســكــو بــقــيــادة مــســؤول مــلــف الــعــاقــات 
الخارجية في الحركة موسى أبو مرزوق، 
ــًا مــــن حــركــة  ــيـــاديـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، وفــــــدًا قـ أمـ
ــة األمـــــن  ــاســ ــرئــ ــي« بــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــاد اإلسـ ــهـ ــ ــــجـ »الـ
النخالة. وجــرت خال  العام للحركة زيــاد 
في  السياسية  الــتــطــورات  مناقشة  الــلــقــاء 
حول  اآلراء  وتبادل  الفلسطينية،  الساحة 
ــا فــــي حـــــــوارات  ــهـ ــا املــــزمــــع طـــرحـ ــايـ ــقـــضـ الـ
استمرار  ضــرورة  على  والتأكيد  القاهرة، 
على  الوطنية  الــوحــدة  الستعادة  الجهود 
قاعدة الشراكة واملقاومة، وتمتن الجبهة 
الوطنية ملواجهة مؤامرات تصفية القضية 

الفلسطينية.
في مقابل ذلك، كشفت املصادر املقربة من 
ــر صــنــع الـــقـــرار املـــصـــري، أن الــقــيــادة  ــ دوائـ
أخيرًا  إسرائيلي  طلب  على  رّدت  املصرية 
ــارة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــزيـ ــ بـ
ــــى الــــقــــاهــــرة، وذلــــك  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـ
بـــــــإرجـــــــاء الــــــــزيــــــــارة ألســــــبــــــاب وصـــفـــتـــهـــا 
بـــالـــســـيـــاســـيـــة. ورجــــحــــت املــــصــــادر إتـــمـــام 
الـــزيـــارة فــي أعــقــاب اجــتــمــاعــات الفصائل 
الفلسطينية في العاصمة املصرية، بحيث 
ــارة عــلــى أنـــهـــا ضــمــن الــجــهــود  ــزيــ تـــقـــدم الــ

املصرية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

سيكون على السلطة 
الجديدة التحضير 

النتخابات نهاية العام

وليامز: على دبيبة 
تشكيل حكومته في 

غضون 21 يومًا

خلف باطرفي زعيم 
التنظيم المقتول 

قاسم الريمي 
العام الماضي

للحديث تتمة...

بايدن 
يضغط إلنهاء 

حرب اليمن

باشر الرئيس األميركي جو بايدن تنفيذ وعوده االنتخابية، مع اتخاذه مساء الخميس، 
قرارًا بوقف دعم التحالف السعودي ـ اإلماراتي في اليمن، في ضغط لوقف الحرب 
هناك. لكن بايدن تمسك بمبدأ »حق السعودية في الدفاع عن أرضها وشعبها«، 

وهو ما قوبل بترحيب الرياض والحكومة اليمنية

عدن، واشنطن ـ العربي الجديد

ــرج  ــــب، خــ ــ
ّ
ــرق ــ ــتــ ــ ــ ــن ال ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ بــ

ــدن،  ــايــ ــو بــ ــ ــيــــس األمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ
الجديد  األمــيــركــيــة  اإلدارة  بموقف 
تــجــاه الــيــمــن، داعــيــًا إلـــى إنــهــاء الــحــرب فيه. 
ــــذا املــــوقــــف لـــقـــي تــرحــيــبــًا مــــن الــســعــوديــة  هـ
انتظار  في  والحوثين،  اليمنية  والحكومة 
املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، املـــفـــتـــرض أن يـــتـــّم تــزخــيــم 
املسار السياسي فيها، وهو ما أظهره بايدن، 
تيموثي  الدبلوماسي  تعين  عــن  بالكشف 
الخليجية،  الشؤون  في  الخبير  ليندركينغ، 
ألقاه  خــطــاب  وفــي  لليمن.  أميركيًا  مبعوثًا 
أول من  مـــســـاء  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  مـــقـــّر  فـــي 
أمـــس الــخــمــيــس، األول لــه حـــول الــســيــاســات 
الدولية إلدارتــه، قال بايدن: »نعزز جهودنا 
الدبلوماسية إلنهاء الحرب في اليمن، التي 
بــكــارثــة إنــســانــيــة واســتــراتــيــجــيــة«،  تسببت 
مشّددًا على أن »هذه الحرب يجب أن تنتهي«. 
وأعلن إنهاء »كل الدعم األميركي للعمليات 
الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك 
مــبــيــعــات األســلــحــة«. لــكــنــه جــــّدد دعـــم بــاده 
للسعودية، مشيرًا إلى أن »السعودية تواجه 
ــرى من  ــ هــجــمــات صـــاروخـــيـــة وهـــجـــمـــات أخـ
قوات تدعمها إيران. سنساعد السعودية في 
املقرر  أراضيها وشعبها«. ومــن  عــن  الــدفــاع 
لبيع  للجدل  مثيرًا  عقدًا  واشنطن  تلغي  أن 
الرياض »ذخائر دقيقة«، وهي صفقة أقّرها 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
بــايــدن،  الـــريـــاض ترحيبها بــمــوقــف  وأبــــدت 
ــعــــودي لـــلـــشـــؤون  ــســ ــأكــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة الــ فــ
الـــخـــارجـــيـــة عـــــادل الــجــبــيــر، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــتـــب فــي  ــي«. وكـ ــخــ ــاريــ ــاب بــــايــــدن »تــ ــطـ أن خـ
العمل  إلــى  »تــويــتــر«: »نتطلع  تــغــريــدة على 
املتحدة إلنهاء  الــواليــات  فــي  مــع أصدقائنا 
وسنواصل  التحديات،  ومواجهة  النزاعات 
فعلنا  كما  أميركا  فــي  أصدقائنا  مــع  العمل 

طوال سبعة عقود«.
من جهته، أكد مصدر مسؤول لوكالة األنباء 
الــرســمــيــة »واس«، عــلــى مــوقــف  الــســعــوديــة 
 

ّ
الــســعــوديــة »الــثــابــت فــي دعــم الــتــوّصــل لحل

سياسي شامل لأزمة اليمنية«، مشّددًا على 
تطلع الرياض إلى »العمل مع إدارة الرئيس 
إلى حل سياسي  التوّصل  بايدن في سبيل 
شامل في اليمن«. وفي تغريدة على »تويتر«، 
كــتــب نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي األمــيــر 
 »اململكة تؤكد استمرار 

ّ
خالد بن سلمان: إن

 
ّ

دعمها للجهود الدبلوماسية للتوّصل لحل
اليمن«. وجــدد استمرار  سياسي شامل في 
ــــاده »لــلــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة ســيــاســيــًا  ــم بــ ــ دعـ
الحوثية  املليشيات  مواجهة  فــي  وعسكريًا 
املــدعــومــة مــن إيـــران فــي كــل الجبهات وبكل 
ع إلى مواصلة العمل 

ّ
حــزم«. وأضــاف »نتطل

مــع شــركــائــنــا األمــيــركــيــن لتخفيف الــوضــع 
 لأزمة اليمنية«.

ّ
اإلنساني وإيجاد حل

بدوره، اعتبر وكيل وزارة اإلعام بالحكومة 
ــتـــر«، أن  الــيــمــنــيــة مــحــمــد قــــيــــزان، عــبــر »تـــويـ
»العالم قرية صغيرة بفضل وسائل اإلعام، 
والجميع يعرف أنكم )في إشارة لإلمارات( ما 
زلتم في  اليمن«. وأضاف: »اسحبوا جنودكم 
مــن  سقطرى )جــنــوب شـــرق(،  وبــلــحــاف )في 
محافظة شبوة /جنوب(،  وميون )جزيرة /

املليشيات«. وطالب  غــرب(، وأوقفوا تسليح 
الشرعية  بدعم  اإلمــاراتــيــة  السلطات  قــيــزان، 
والحكومة اليمنية بصدق. وكان قيزان يرد 
الخارجية  الدولة للشؤون  على إعان وزير 
ــن أمـــس  ــ قـــــرقـــــاش، أول مـ أنــــــــور  اإلمـــــــاراتـــــــي 
الخميس، أن باده أنهت تواجدها العسكري 
باليمن. وذكر قرقاش عبر »تويتر«، أن باده 
أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/

تشرين األول املــاضــي، بعد دقــائــق مــن قــرار 
بايدن، بإنهاء دعم باده للحرب اليمنية في 

حال فاز باالنتخابات الرئاسية األميركية.
بخطاب  اليمنية  الحكومة  رّحــبــت  بــدورهــا، 
»التأكيد  لجهة  تحديدًا  األمــيــركــي،  الرئيس 
على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل 
األزمــــة الــيــمــنــيــة«. وجــــددت »الــتــزامــهــا الــتــام 
وأعضاء  الشرعية  دعــم  تحالف  مــع  بالعمل 
إلــى حل سياسي  الــدولــي للتوصل  املجتمع 
يجلب السام الشامل واملستدام في اليمن«. 
ورحبت أيضًا بتعين ليندركينغ، ووصفته 

ــرى مــهــمــة تــتــخــذهــا الـــواليـــات  »خــطــوة أخــ بـــ
الداعمة واملساندة  املتحدة ضمن مساعيها 
الــحــرب  الــيــمــنــي إلنــهــاء  للحكومة والــشــعــب 
االنقابية  الحوثي  مليشيا  أشعلتها  التي 

املدعومة من إيران«.
وكــان الحوثيون قد رحبوا مساء الخميس 

ــال أحـــد قــيــاديــيــهــم،  بـــقـــرار إدارة بـــايـــدن. وقــ
حــمــيــد عــاصــم فـــي حـــديـــٍث لــوكــالــة »فــرانــس 
ــــرس«: »نــتــمــنــى أن يــكــون )وقــــف مبيعات  بـ
الحرب  قــرار وقــف  األسلحة( مقدمة التخاذ 
ــقـــدمـــة التـــخـــاذ  ــكــــون مـ الــــيــــمــــن، وأن يــ ــلـــى  عـ
موقف قوي في مجلس األمــن لصالح وقف 

الــــعــــدوان«، مــضــيــفــًا »نــحــن نــتــفــاءل بــذلــك«.  
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــوثــيــن  بــــــــدوره، كـــتـــب املـ
ــــدة عــلــى  ــــريـ ــغـ ــ ــي تـ ــ ــــام فــ ــســ ــ ــد الــ ــبــ مـــحـــمـــد عــ
»تـــويـــتـــر«، أن »الـــســـام الــحــقــيــقــي لـــن يــكــون 
العدوان ورفــع الحصار«، معتبرًا  قبل وقف 
اليمن  عــن  للدفاع  اليمن هــي  أن »صــواريــخ 

والحصار بشكل  العدوان  بتوقف  وتوقفها 
كـــامـــل«. وقــــال مــصــدر مــقــرب مــن الحوثين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــجــمــاعــة تــعــّول  لــــ
ــيــــركــــي بـــخـــصـــوص إلـــغـــاء  ــوقــــف أمــ عـــلـــى مــ
ــذي اتــخــذتــه إدارة تـــرامـــب، والــتــي  الـــقـــرار الــ
الـــحـــوثـــيـــن ضــمــن  إدراج جـــمـــاعـــة  فـــيـــه  تــــم 
املنظمات اإلرهابية األجنبية في 19 يناير/

السياق، رّحب  املــاضــي. وفــي  الثاني  كانون 
املبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
خطوة   « ذلـــك  واعــتــبــر  ليندركينغ.  بتعين 
إيــجــابــيــة« نــحــو تــعــزيــز االنـــخـــراط الــدولــي 
والدبلوماسي. وأعرب عن تطلعه للعمل مع 
إعــادة  »أجــل  الجديد من  األميركي  املبعوث 

اليمن إلى مسار السام«. 
مــعــهــد  مــــــن  الــــبــــاحــــثــــة  رأت  ــا،  ــهــ ــتــ ــهــ جــ مــــــن 
»كــويــنــســي« فـــي واشـــنـــطـــن، آنـــيـــل شــيــايــن، 
»فرانس برس« إن إعان بايدن  في حديث لـ
»خــطــوة أولـــى مــمــتــازة«، ولكنها حـــذرت من 
أن »الشيطان يكمن في التفاصيل، إذ تبقى 
عند  الهجومية  العمليات  معنى  مــا  معرفة 
ــن ســيــحــدد معنى  املـــمـــارســـة«. وســــألــــت: »مــ
العمليات الهجومية؟ السعودية أم الواليات 
املتحدة؟ وكيف سيتم تعريفها؟ السعوديون 
ــال يــــجــــادلــــون بــــــأن كـــافـــة  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل املـ
واعتبرت  دفــاعــيــة«.  هــي  الحربية  جهودهم 
الــبــاحــثــة أن »إنـــهـــاء دعـــم الـــواليـــات املــتــحــدة 
لـــلـــحـــرب وإنــــهــــاء الــــحــــرب أمـــــــران مــخــتــلــفــان 
تمامًا. إلنهاء الحرب حقًا، نحن بحاجة إلى 
للحديث  بحاجة  نحن  ولهذا  الدبلوماسية، 

مع اإليرانين مجددًا«.
ــركــــى ســيــشــّكــل  ــيــ األمــ الـــــقـــــرار  أن  ــبــــدو  يــ وال 
املتصاعدة  اليمنية  لــأزمــة  انــفــراجــة ســريــع 
مــنــذ ســـت ســـنـــوات ويـــوقـــف الـــحـــرب، إذ رأى 
املــديــر الــتــنــفــيــذي ملــركــز صــنــعــاء لــلــدراســات 
الحرب  أن  املــذحــجــي،  ماجد  االستراتيجية، 
لوجود  األمــيــركــي،  التوجه  بهذا  تتوقف  لــن 
لـــهـــا. ورأى أن »الــــســــام ال  كــثــيــرة  عـــنـــاويـــن 
من  بتنازالت  يتحقق  ولكنه  يضمنه  بايدن 
الجميع ال يبدو منالها قريبًا، والحرص على 
إخراج السعودية وحدها من هذه الحرب لن 
أكــد الناشط  انــتــهــاءهــا«. مــن جهته،  يضمن 
»العربي الجديد«،  اليمني، محمد األغبري، لـ
أن تــعــيــن مــبــعــوث أمــيــركــي خــــاص لــأزمــة 
اليمنية قد يساهم في تحريك الجمود الذي 
رافــــق الــتــحــركــات األمــمــيــة الــروتــيــنــيــة طيلة 

السنوات املاضية.

الرئيس  إعــان  مــن  الــرغــم  على 
األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن وقــف 
مستشار  أن  إال  اليمن،  في  الحرب 
األبيض  بالبيت  القومي  األمــن 
من  أول  أوضح،  سوليفان  جيك 
الدعم  إنهاء  أن  الخميس،  أمس 
التحالف  لعمليات   األمــيــركــي 
ــوده الــســعــوديــة ال  ــق ــــذي ت ال
ــود مــكــافــحــة  ــهـ ــل جـ ــم ــش ي
في  ــقــاعــدة«  »ال تنظيم  ــرع  ف
من  التنظيم  وتمكن  المنطقة. 
التمركز في اليمن بدءًا من عام 
1998، ما دفع الواليات المتحدة 
للسلطات  دعمها  تقديم  إلى 
الهجوم  اليمنية، خصوصًا بعد 
أس  أس  ــو  »يـ الــمــدّمــرة   عــلــى 
في  عـــدن،  ميناء  فــي  كـــول« 
 ،2000 األول  تشرين  أكتوبر/   12
»القاعدة«  تنظيم  أعلن  والذي 

مسؤوليته عنه.

المعركة 
مستمرة

كــشــف تــقــريــر لــأمــم املــتــحــدة، مساء 
ــم فـــرع  ــيـ ــقـــال زعـ ــتـ الـــخـــمـــيـــس، عــــن اعـ
ــقـــاعـــدة فـــي شــبــه جــزيــرة  تــنــظــيــم »الـ
أكتوبر/ فــي  باطرفي  الــعــرب« خالد 
الــيــمــن.  فــــي  املــــاضــــي  تـــشـــريـــن األول 
وذكر التقرير الذي أعّده فريق مراقبة 
ملجلس  وأرِســـل  املتحدة  لأمم  تابع 
 باطرفي املعروف باسم أبو 

ّ
األمن، أن

ــى قيادة 
ّ
مــقــداد الــكــنــدي، والـــذي تــول

ــقـــاعـــدة فـــي شــبــه جــزيــرة  تــنــظــيــم »الـ
ــعــــرب« فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2020  الــ
خلفًا للزعيم املقتول بغارة أميركية، 
»عملّية  خــال  قل 

ُ
اعت الريمي،  قاسم 

ــة الــــغــــيــــضــــة بـــمـــحـــافـــظـــة  ــنــ ــديــ فــــــي مــ
إلــى مقتل نائبه  أّدت أيضًا  املــهــرة«، 
العولقي. والتقرير هو  سعد عاطف 
باطرفي  العتقال  رسمي  تأكيد  أول 
بعد تقارير غير مؤكدة. ولم يكشف 
التقرير عن مكان تواجد باطرفي وال 

عما حل به بعد ذلك.
وأفــاد تقرير األمــم املتحدة أنــه »إلى 
جــانــب الــخــســائــر الــتــي ُســّجــلــت في 
القاعدة  تنظيم  فــرع  يواجه  قيادته، 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــعـــرب تــفــكــكــًا في 
صـــفـــوفـــه بـــفـــعـــل انـــشـــقـــاقـــات قـــادهـــا 
ــــي أحــــــد املـــســـاعـــديـــن  ــاسـ ــ بـــشـــكـــل أسـ

التقرير  لــكــن  لــبــاطــرفــي«.  الــســابــقــن 
حذر من »التهديد املستمر« الذي ال 
يزال يشكله هذا التنظيم في اليمن. 
وأشــــار تــحــديــدًا إلـــى »هــجــوم كبير« 
أوقع قتلى عدة في لــودر، بمحافظة 
ــهــــدوء الــنــســبــي الـــذي  ــم »الــ ــــن، رغــ أبـ
ســـــاد بـــعـــد اعـــتـــقـــال بـــاطـــرفـــي الــــذي 
ــه فــــي األربـــعـــيـــنـــيـــات مــن  ــ يــعــتــقــد أنــ
العمر. وكان املركز األميركي ملراقبة 
املــواقــع الجهادية »ســايــت«، أول من 
تــطــرق إلـــى مــا أســمــاه »تــقــاريــر غير 
مـــؤكـــدة« عـــن اعــتــقــال بــاطــرفــي على 
أيــدي قــوات األمــن اليمنية. ورأى أن 
بقاء باطرفي على قيد الحياة عوضًا 
عن »الشهادة« مثل أسامة بن الدن، 
سيكون مصدر إحراج كبير لتنظيم 
الخطاب  بعد  »الــقــاعــدة«، خصوصًا 

الــذي ألقاه خال تنصيبه وقوله إن 
»استشهاد قادتنا دليل على الصدق 

في منهجنا«.
وكان تنظيم »قاعدة الجهاد في شبه 
جـــزيـــرة الـــعـــرب« قـــد نــشــأ عـــام 2009 
وتــعــتــبــره الـــواليـــات املــتــحــدة أخــطــر 
العالم.  فــي  »الــقــاعــدة«  فـــروع تنظيم 
ــد اســـتـــغـــل الــتــنــظــيــم الــــحــــرب فــي  ــ وقـ
اليمن منذ عام 2014، بن الحوثين 
والسلطة الشرعية لتعزيز نفوذه في 
ــبـــاد. وقــد  جــنــوب وجـــنـــوب شـــرق الـ
املاضية  السنوات  فــي  التنظيم   

ّ
شــن

هــجــمــات فــي الــيــمــن ضــد الحوثين 
وكذلك ضد القوات الحكومية.

ــات فـــي  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــم هـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــــى الــ ــنـ ــ ــبـ ــ وتـ
الواليات املتحدة وأوروبا خصوصًا 
ــلـــة »شــــــارلــــــي ايــــبــــدو«  مـــــجـــــزرة مـــجـ
ــرة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بـــاريـــس  ــاخــ ــســ الــ
 ،

ً
الــتــي أوقــعــت 12 قــتــيــا عـــام 2015، 

باإلضافة إلى إطاق نار أوقع ثاثة 
قتلى عــام 2019 فــي قــاعــدة مجوقلة 
أميركية في فلوريدا. ومنذ عام 2017 
هجماتها  املــتــحــدة  الـــواليـــات  كثفت 
أنــه فقد  التنظيم، ورأى خــبــراء  ضــد 

حاليًا نفوذه.
)فرانس برس(

وقف الدعم األميركي للعمليات الحربية 
وشكوك حول انعكاسات سريعة

يعّول الحوثيون على رفع الواليات المتحدة للجماعة من لوائح اإلرهاب )فرانس برس(

أمور إجرائية قد تعقد أيضًا إجراء االنتخابات في موعدها )حازم بدر/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لم تكن صدفة أن الخطاب األول 
للرئيس األميركي جو بايدن حول 

سياسته الخارجية، خال من أي إشارة 
للقضية الفلسطينية، أو ملكانتها على 

سلم أولوياته. يبدو هذا الخطاب بمثابة 
طمأنة من اإلدارة الديمقراطية الجديدة 

في البيت األبيض لدولة االحتالل 
اإلسرائيلي، بأن اإلدارة الجديدة لن 

تعمد، في املرحلة القريبة على األقل، 
إلى الخوض في صدام أو مواجهة مع 
دولة االحتالل وسياسة املستوطنات 
التي لم تتوقف يومًا منذ العام 1967. 
يعني هذا أن سياسة مسابقة الزمن 

التي أطلقتها حكومة االحتالل في 
إعالن مناقصات بناء جديدة وبدء 

مشاريع استيطان، آخرها محاوالت 
بنيامني نتنياهو عرض استئناف 

االستيطان في محيط القدس، مقابل 
موافقة عضو الكنيست اليميني 

بتسليئيل سموطريتش االصطفاف 
في قائمة واحدة مع الفاشي إيتمار 
بن غفير، هي مجرد نقطة من بحر 
في الخطط االستيطانية املقبلة بعد 

االنتخابات، سواء كان نتنياهو الفائز 
فيها، أو خصمه املنشق عنه غدعون 

ساعر. خطاب بايدن يعني أيضًا 
وضع القضية الفلسطينية جانبًا، 

وفي أدنى مرتبات االهتمام األميركي 
لعامني مقبلني على األقل، ريثما 

ينتهي بايدن من ترتيب أوراقه في 
الواليات املتحدة، وإصالح األضرار 

التي سّببتها سياسات سلفه دونالد 
ترامب للواليات املتحدة في مختلف 

بقاع األرض، من الصني شرقًا وحتى 
أوروبا، مرورًا بمسألة مواجهة روسيا، 

واعتماد سياسة جديدة في محاولة 
الستعادة الواليات املتحدة أدوارها 

ومكانتها الدولية.
في غضون ذلك، لن يكون مجافيًا 

للحقيقة أو الصواب القول إن الشعب 
الفلسطيني نفسه، سينتظر هو اآلخر 

على األقل حتى نتائج االنتخابات 
الفلسطينية على مراحلها الثالث، 

من دون أن يبدو في األفق أي تصور 
فلسطيني جديد للمرحلة املقبلة، 

سواء على صعيد املشهد الفلسطيني 
الداخلي للنتائج املحتملة واملمكنة 
لالنتخابات، وما قد تكون لها من 

تداعيات وارتدادات في حال لم تكن 
مقبولة من أحد األطراف، أو جاءت 
بمفاجأة لم تكن في الحسبان، هذا 

 إزالة كافة العوائق 
ً
إذا افترضنا فعال

التي قد تعرقل إجراء االنتخابات. 
وقد تكون هذه العراقيل داخلية 

فلسطينية، وقد تكون إسرائيلية، 
خصوصًا في ما يتعلق بحق 

االنتخاب للفلسطينيني من سكان 
ن 

ّ
القدس املحتلة عام 1967. تمك

الفلسطينيون، سواء بفعل منهم أم 
بفعل الظروف الدولية وسقوط ترامب، 

من تخطي مرحلة »صفقة القرن«، 
لكن قطار التطبيع املنطلق بسرعة 
وقوة كبيرتني، يهدد بدفن القضية 

الفلسطينية تحت عجالته.

انتهى ملتقى الحوار 
الليبي بانتخاب سلطة 

انتقالية جديدة، تتكون 
من عبد الحميد 

دبيبة رئيسًا للحكومة، 
ومحمد يونس المنفي 

رئيسًا للمجلس الرئاسي
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  شرق
      غرب

األمن العراقي يقمع 
تظاهرات في الناصرية

ــراقــــي بــنــيــران  أصـــيـــب مــتــظــاهــر عــ
عناصر األمــن، أمــس الجمعة، بعد 
الشعبية في  تــجــدد االحــتــجــاجــات 
مــديــنــة الــنــاصــريــة، مــركــز محافظة 
الــبــاد، للمطالبة  قــار، جنوبي  ذي 
بـــــكـــــشـــــف مـــــصـــــيـــــر املــــخــــتــــطــــفــــن، 
ــة الــــنــــاشــــطــــن،  ــلــ ــتــ ــة قــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ومـ
وتــنــفــيــذ مــطــالــب املــحــتــجــن. وكــان 
املــئــات مــن املــتــظــاهــريــن احــتــشــدوا 
فـــي ســاحــة الــحــبــوبــي، عــلــى الــرغــم 
من اإلجـــراءات األمنية املشددة في 
املـــديـــنـــة، مــــردديــــن شــــعــــارات تــنــدد 

باستمرار استهداف الناشطن.
)العربي الجديد(

هجوم يستهدف مقر 
»الشيوعي« في النجف

الشيوعي  »الــحــزب  سكرتير  أعــلــن 
ــي، أمــــس  ــمــ ــهــ الــــــعــــــراقــــــي«، رائـــــــــد فــ
الــجــمــعــة، تــعــرض مــقــر الـــحـــزب في 
مــحــافــظــة الــنــجــف إلــــى هـــجـــوم من 
ــال فــهــمــي، في  ــ قــبــل مــجــهــولــن. وقـ
بيان، »مــرة أخــرى تعود خفافيش 
الـــظـــام لــتــســتــهــدف خــيــمــة الشعب 
ــر حـــزبـــنـــا  ــقــ ــن، مــ ــ ــريـ ــ ــائـ ــ ــثـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ ومـ
ــعــــراقــــي فــــي الــنــجــف  الـــشـــيـــوعـــي الــ
بــقــنــابــل املـــولـــوتـــوف ورصـــاصـــات 

الغدر اآلثمة«.
)العربي الجديد(

 
استشهاد فلسطيني 

برصاص مستوطن
استشهد فلسطيني، أمس الجمعة، 
ــنـــة  ــتـــوطـ بـــــــرصـــــــاص حـــــــــــارس مـــسـ
ــه إفـــــرايـــــم« شـــمـــال الــضــفــة  ــ ــاديـ ــ »سـ
الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وذكــــــرت وكــالــة 
»وفـــــــا« الــفــلــســطــيــنــيــة أن »الـــشـــاب 
خـــالـــد مـــاهـــر نـــوفـــل )34 ســـنـــة( من 
الــلــه،  رام  غــــرب  كـــركـــر،  رأس  قـــريـــة 
استشهد بعد أن أطلق مستوطنون 
الـــنـــار عــلــيــه، عــلــى جــبــل الــريــســان 
القرية«. وطالب رئيس  القريب من 
الــوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
ــالـــم بــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة ألبـــنـــاء  الـــعـ
ــــاب  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن إرهـ
ــتـــال ومــســتــوطــنــيــه. وأصــيــب  االحـ
عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن بـــحـــاالت 
اخــتــنــاق بــالــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع، 
خال قمع قوات االحتال فعاليات 
سلمية فــي عـــدة قـــرى وبـــلـــدات من 
ــــا إلقـــامـــة 

ً
ــة، رفــــض الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـ

بــــــؤر اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــلـــى أراضــــــي 
الفلسطينين.

)العربي الجديد(

الشيوخ األميركي يبقي 
السفارة في القدس

األميركي،  الشيوخ  صــادق مجلس 
السفارة  بــقــاء  على  الجمعة،  أمــس 
ــال عضو  ــ ــقـــدس املــحــتــلــة. وقـ فـــي الـ
مجلس الــشــيــوخ بــيــل هــاغــرتــي إن 
املجلس »اعتمد بأغلبية 97 صوتًا 
 قــدمــه 

ً
ــا ــديـ ــعـ مـــقـــابـــل 3 أصـــــــوات تـ

وزميله جيم أينهوف«. وأوضح أن 
املجلس صادق على »تعديل لقرار 
املوازنة من شأنه أن يجعل السفارة 
فعليًا  ما يحول  دائمة،  القدس  في 
دون تخفيض تصنيفها أو نقلها«.
)األناضول(

 
»يديعوت«: إيران تكثف 

نقل السالح لسورية
زعـــم املـــراســـل الــعــســكــري لصحيفة 
اإلسرائيلية  أحرونوت«  »يديعوت 
يــوســي يــهــوشــواع، أمــس الجمعة، 
على  اإلسرائيلية  الــغــارة  إثــر  على 
مــواقــع فــي ســوريــة، لــيــل األربــعــاء-
الـــخـــمـــيـــس، أن »مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة 
شــهــدهــا مـــطـــار دمـــشـــق عــنــدمــا تم 
وأسلحة  قتالية  استهداف وسائل 
متطورة للغاية كانت وصلت للتو 
إلى سورية من إيــران«. وأشــار إلى 
مـــن عمليات  كــثــفــوا  اإليـــرانـــيـــن  أن 
الـــــســـــاح، وأن جـــــــزءًا مــن  ــريـــب  ــهـ تـ
هــذا الــســاح كــان يفترض أن يظل 
ــقــــســــم اآلخـــــر  فـــــي ســــــوريــــــة، أمـــــــا الــ

»حزب الله«. فمخصص لـ
)العربي الجديد(
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السعودية تفرج مؤقتًا 
عن ناشطين

أعــلــنــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وأفـــــراد 
الجنسية  يحمان  ناشطن  أسرتي 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
عنهما  أفرجت  السعودية  السلطات 
ــة مــحــاكــمــتــهــمــا.  ــ ــ ــة عــــلــــى ذمـ ــالـ ــفـ ــكـ بـ
ــدر  ــ ــات عــــــــن بــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ وأفــــــــــرجــــــــــت الــ
أوبئة  اختصاصي  اإلبــراهــيــم، وهــو 
املعلق  الحيدر،  وصــاح  وصحافي، 
اإلعـــــامـــــي وابـــــــن عــــزيــــزة الـــيـــوســـف 
الــــداعــــيــــة الــــــبــــــارزة لـــحـــقـــوق املــــــــرأة. 
وتحدد السابع والثامن من فبراير/ 
شباط الحالي ملواصلة محاكمتهما 

بتهم تتصل باإلرهاب.
)رويترز(

 
واشنطن تأمل 

بحل مشكلة »إس-400« 
مع أنقرة

ــل الــســفــيــر األمـــيـــركـــي لــــدى أنــقــرة  أمــ
أمــس  )الـــصـــورة(،  ديــفــيــد ساترفيلد 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي أن يـــتـــم حــــل املــشــكــلــة 
ــا بـــســـبـــب شــــراء  ــيـ ــركـ ــة مــــع تـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ــواريـــخ »إس- ــرة مــنــظــومــة صـ ــيـ األخـ

حـــال  ــــي  »فــ وقـــــــال  الــــروســــيــــة.   »400
فإننا  املنظومة(،  )بشأن  الحل  تعذر 
ســـنـــواصـــل الــتــركــيــز عــلــى املـــجـــاالت 
بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر  ــر  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ تـ الــــــتــــــي ال 
بالعقوبات« التي فرضتها واشنطن 
ــراك. وأوضـــــح أن  ــ عــلــى مــســؤولــن أتــ
»قـــانـــون تــفــويــض الـــدفـــاع الــوطــنــي« 
ــتـــاك تــركــيــا »إس- ــدم امـ يــشــتــرط عــ

400« حتى ال تشملها العقوبات.
)األناضول(

منظمات تونسية 
تندد بتجاوزات في حق 

متظاهرين
نــددت عشرات املنظمات في تونس، 
األمنية،  بالتجاوزات  الجمعة،  أمس 
ودعت إلى اتخاذ تدابير قانونية في 
حــق نــقــابــات األجـــهـــزة األمــنــيــة التي 
هددت متظاهرين خال احتجاجات 
ــان  ــيـ األســـــابـــــيـــــع املـــــاضـــــيـــــة. وفــــــــي بـ
مـــشـــتـــرك، دعــــت الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة 
للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية 
الــتــونــســيــة لــلــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات 
ونحو 30 منظمة أخرى وأحزاب عدة 
واعتبر  السبت.  اليوم،  التظاهر  إلــى 
النقابات  »بــعــض  أن  الــبــيــان  موقعو 
طــرف سياسي  إلــى  األمنية تحولت 
ــي ثـــــوب تــنــظــيــم يــمــيــنــي مــتــطــرف  فــ
املحتجن  تهدد  مسلحة  وعصابات 

رهم«.
ّ
باإليقاف والتنكيل وتكف

)فرانس برس(
 

روسيا تطرد 
دبلوماسيين على خلفية 

قضية نافالني

ــكــــو، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  أعـــلـــنـــت مــــوســ
دبــلــومــاســيــن مـــن أملــانــيــا وبــولــنــدا 
والـــســـويـــد أشـــخـــاصـــًا غــيــر مــرغــوب 
ــا، التـــهـــامـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـــيـــهـــم عـــلـــى أراضـ
ــة  ــمــ ــــرة داعــ ــاهـ ــ ــــظـ ــي تـ ــ بــــاملــــشــــاركــــة فــ
لــــلــــمــــعــــارض املـــــســـــجـــــون ألـــيـــكـــســـي 
نــــافــــالــــنــــي )الــــــــــصــــــــــورة(. واتــــهــــمــــت 
هـــؤالء  الـــروســـيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــيـــن، الــــذيــــن لــــم تــحــدد  ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
عــــددهــــم، بـــاملـــشـــاركـــة فــــي تــجــمــعــات 
ــــي 23 يـــنـــايـــر/  ــيــــة« فـ ــانــــونــ »غــــيــــر قــ
ــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي فـــي ســانــت  كـ
بـــطـــرســـبـــورغ ومـــوســـكـــو. واعــتــبــرت 
أن »تـــلـــك األفــــعــــال غــيــر مــقــبــولــة وال 

تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية«.
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 16 
حارسًا بهجوم لـ»طالبان«

ــن حــــــــراس األمـــــــــن، أمـــس  ــ قـــتـــل 16 مـ
الــجــمــعــة، فـــي هـــجـــوم شــنــتــه حــركــة 
قــنــدوز، شمالي  »طالبان« في واليــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــال رئـــيـــس مجلس 
الــشــورى فــي قــنــدوز، محمد يوسف 
أيوبي، إن مسلحي »طالبان« شنوا 
هجومًا على مخفر في منطقة تيبي 
أهتار التابعة لقضاء خان آباد، أدى 
إلى مقتل 16 حارسًا أمنيًا وإصابة 

اثنن آخرين.
)األناضول(

بغداد ـ زيد سالم 
األنبار ـ محمد علي

ــلـــى تــطــبــيــق  ــــنــــهــــا عـ
ّ

ــدة دش ــ ــاٍت عــ ــّصــ ــنــ ــر مــ ــبـ عـ
ــلــة خــــال األشــهــر 

ّ
ــلــــغــــرام«، وجــهــتــه املــفــض »تــ

واسعة لحساباته  إيقاف  بعد حملة  األخيرة 
وحـــســـابـــات أنــــصــــاره عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، أطــلــق 
تنظيم »داعش« أخيرًا سلسلة من التهديدات 
لعشائر غربي وشمالي العراق، التي وصفها 
ــى جـــانـــب الـــقـــوات  ــ ــدة«، لـــوقـــوفـــهـــا إلـ ــ ــرتـ ــ »املـ ـــ ــ بـ
العراقية في تحرير املدن وطرده منها، متوعدًا 
»القصاص«. وعلى الرغم من أن فتاوى  إياها بـ
لتنفيذ  التنظيم  التي يؤسس عليها  التكفير 
هجماته، ليست بجديدة، إال أن مصادر أمنية 
وأخرى عشائرية في محافظة األنبار وبادية 
املـــوصـــل ضــمــن مــحــافــظــة نــيــنــوى الــحــدوديــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــــدت لــــ مـــع ســـوريـــة، أكـ
في  بالشمولية  اتسمت  األخــيــرة  الــتــهــديــدات 
وتــزيــد خطورتها  عــدة،  مناطق تضم عشائر 
مــع عــدم تــوفــر الــســاح كما فــي الــســابــق، لدى 
أغــــلــــب هـــــذه الـــعـــشـــائـــر لـــلـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا. 
ــــش« إطـــــاق فـــتـــاوى قتل  »داعـ ـــ ــ وكـــــان ســبــق لـ
جماعية بــحــق عـــدٍد مــن الــعــشــائــر فــي الــعــراق 
وســوريــة خــال فــتــرة احتاله ألجـــزاء واسعة 
مــن هــذيــن الــبــلــديــن، كما حصل مــع عشيرتي 
في  الــســوريــة  والشعيطات  العراقية  البونمر 
مــئــات  مــنــهــمــا  قــضــى  والــلــتــان  و2015،   2014
األشـــخـــاص عــلــى يـــد الــتــنــظــيــم، بــفــعــل فــتــاوى 

تكفيرهم بوصفهم »محاربن للشريعة«.
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة خــــال األســابــيــع  ـــقـــت الــ

ّ
وحـــق

الـــثـــاثـــة املـــاضـــيـــة نـــجـــاحـــات واضــــحــــة عــلــى 
مستوى تتّبع قيادات التنظيم وتفكيك خاياه 
املــســلــحــة فـــي مــنــاطــق عــــدة غـــربـــي وشــمــالــي 

الرباط ـ عادل نجدي

ــادت الــــقــــارة األفــريــقــيــة ومــؤســســاتــهــا من  ــ عـ
جديد لتكون ساحة للمواجهة الدبلوماسية 
املــســتــمــرة بـــن املـــغـــرب والـــجـــزائـــر مــنــذ أكــثــر 
مـــن 45 ســنــة، عــلــى خــلــفــيــة نــــزاع الــصــحــراء، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع مــؤشــرات تصعيد لتلك 
ــــال الـــقـــمـــة الـــعـــاديـــة لــاتــحــاد  ــهــــة، خـ املــــواجــ
اليوم وغدًا،  ُبعد  التي ستعقد عن  األفريقي، 
في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا. وتوازيًا 
مــع املــواجــهــة الــدبــلــومــاســيــة املــتــواصــلــة بن 
الرباط والجزائر، منذ تأمن القوات املسلحة 
امللكية ملعبر الكركرات الحدودي بن املغرب 
الثاني  نوفمبر/تشرين   13 في  وموريتانيا، 
املـــاضـــي، بــعــد أســابــيــع مـــن إغـــاقـــه مـــن قبل 
وما  »البوليساريو«،  جبهة  على  محسوبن 
تبع ذلك من تصاعد التوتر في املنطقة، ومن 
الــواليــات املتحدة  اعــتــراف  تــطــورات أحدثها 
خال  انطلق،  الصحراء،  بمغربية  األميركية 
ــام املــاضــيــة، حــــراك دبــلــومــاســي مغربي  ــ األيـ
ــثـــف، فــــي مـــســـعـــى لـــتـــطـــويـــق الـــتـــحـــركـــات  ــكـ مـ
الــجــزائــريــة األخـــيـــرة فــي غـــرب أفــريــقــيــا. كما 
ــتــــبــــاق مــعــركــة  هــــــدف ذلــــــك الـــــحـــــراك إلــــــى اســ
دبلوماسية، تبدو أنها ستكون حامية داخل 
أجــهــزة االتــحــاد األفــريــقــي، فــي ظــل محاوالت 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا إخـــــــــراج مــلــف  ــنـ ــ الــــجــــزائــــر وجـ
الــصــحــراء مـــن املــســؤولــيــة الــحــصــريــة لــأمــم 
املتحدة، ودفع مجلس السلم واألمن األفريقي 
إلى اتخاذ قــرارات، تهدف إلى »خلق ظروف 
ــاق جـــديـــد حـــــول وقـــــف إطــــاق  ــفــ مـــائـــمـــة التــ
النار، ودعوة األمن العام لأمم املتحدة إلى 
تعين مبعوث خاص للصحراء«، وذلك كرّد 
يقضي  مقترحًا  املغرب  تقديم  إمكانية  على 
بتجميد عضوية »البوليساريو« في املنظمة 

اإلقليمية.
األفريقي،  لاتحاد  الـــ34  القمة  انطاق  وقبل 

الــبــاد، بــدعــم مــن »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، إال أن 
تسجيل الهجمات ال يزال مستمرًا في عدد من 
مناطق الباد، وسط تأكيد الحكومة مواصلة 

حربها االستخبارية على فلول التنظيم.
وقــــــال الــعــقــيــد مــحــمــد الـــجـــبـــوري مــــن قـــيـــادة 
»العربي  عمليات نينوى في الجيش العراقي، لـ
الجديد«، إن عشائر عدة طالبت قوات الجيش 
بتوفير حماية إضافية ملناطق تواجدها في 
قضاء البعاج ومدينتي الحضر وربيعة )في 
كما  التنظيم.  هجمات  مــن  نينوى(  محافظة 
بالدفاع عن نفسها من  لها  طالبت بالسماح 
هجمات ليلية ينفذها مسلحون من »داعش«، 
ــرة عــــن ســقــوط  ــ ــيـ ــ ــــرت فــــي الـــفـــتـــرة األخـ ــفـ ــ وأسـ
ضـــحـــايـــا، وذلـــــك مـــن خــــال مــنــحــهــم املــوافــقــة 
أن  الــجــبــوري  وأوضـــح  أنفسهم.  تسليح  على 
تلقوا  العشائر ورجــاالتــهــا،  قسمًا من شيوخ 
بيانات  أو من خــال  تهديدات على هواتفهم 
نــشــرهــا التنظيم تــهــددهــم بــالــقــتــل، وهـــو أمــر 
ــاول مــخــتــاريــن ووجــــهــــاء عـــشـــائـــر، ووصـــل  ــ طـ
التنسيقية  باالجتماعات  يشارك  من  كل  إلــى 
والفعاليات التي تنظمها قوات األمن العراقية 
مع العشائر في تلك املناطق القروية والريفية 
ــتـــهـــديـــدات نــاشــطــن  الـــنـــائـــيـــة. كـــمـــا شــمــلــت الـ
يناير/كانون  شهر  مــن  الــســادس  فــي  نظموا 
ــااًل بــمــنــاســبــة مــئــويــة  ــفـ ــتـ الـــثـــانـــي املـــاضـــي احـ
العقيد من  العراقي. واعتبر  تأسيس الجيش 
قــيــادة عــمــلــيــات نــيــنــوى، أن هـــذه الــتــهــديــدات 
فــرضــت تــحــديــات جـــديـــدة عــلــى تــلــك املــنــاطــق 
لتأمينها، ولم تعد مقتصرة على مراكز املدن 
الرئيسية فــقــط، مــا دفـــع الــقــوات األمــنــيــة إلــى 
وضع خطط أسهمت في ضرب عدد من خايا 
التنظيم، خصوصًا في مناطق حمرين وجبال 

قره جوغ والحضر وجنوب غرب كركوك.
ووصــــــف الـــشـــيـــخ جـــاســـم الـــــعـــــودة، مــــن بــلــدة 
ــــدود مــع  ــــحـ ــــل، قـــــرب الـ ــاج غـــربـــي املـــــوصـ ــعـ ــبـ الـ
سورية، الوضع، بأنه بمثابة تكفير جماعي. 
رونا جميعًا صغارًا وكبارًا«، مطالبًا 

ّ
وقال »كف

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــحــكــومــة  فـــي حـــديـــث لــــ
ــا بــضــمــان أمــنــنــا وقـــرانـــا، أو الــســمــاح لكل  »إمـ
شخص بأن يقتني بندقية أو مسدسا للدفاع 
التنظيم  أن  الــعــودة  الشيخ  وأكــد  عــن نفسه«. 
ــم، وأحــــــرق قــســمــًا من  ــهـ ــوالـ اســـتـــبـــاح حــتــى أمـ

محاصيلهم الزراعية انتقامًا منهم.
ــعــــودة أن قـــــرار تــســلــيــح الــعــشــائــر  واعـــتـــبـــر الــ
ــاء الـــعـــشـــائـــر ال  ــنــ ــيــــاســــي«، مــضــيــفــًا أن أبــ »ســ
املعارك  بفعل  نزوحهم  منذ  الــســاح  يملكون 
واحتال »داعش«، وبعد عودتهم إلى ديارهم، 

ــاتــــه  ــركــ ــع املـــــــغـــــــرب تــــحــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ كـــــــــان الفــــــتــــــًا تـ
الدبلوماسية، إذ أجرى العاهل املغربي امللك 
املــاضــي، مباحثات  األحـــد  الـــســـادس،  محمد 
هاتفية مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، 
املشترك  الطرفان خالها عن عزمهما  أعــرب 
عــلــى مــواصــلــة املــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة بن 
ـــال، وال  ـــ ــرب اآلجـ ــ ــا فـــي أقـ ــازهـ الــبــلــديــن وإنـــجـ
وإنــشــاء  نيجيريا-املغرب،  الــغــاز  خــط  سيما 
ويقرأ  نيجيريا.  في  األسمدة  إلنتاج  مصنع 
مــراقــبــون مغاربة فــي إعـــادة بعث الـــروح في 
ــان قـــد صـــودق  ــــذي كــ مـــشـــروع خـــط الــــغــــاز، الـ
ــارة قـــام بــهــا الــعــاهــل املغربي  عليه خـــال زيــ
إلى الغوس، في ديسمبر/كانون األول 2016، 
الصحراء، ويجعل  بمغربية  اعترافًا ضمنيًا 
نيجيريا خارج املعادلة االنفصالية، إذ يشير 
أنـــه سيتخذ  إلـــى  لــلــمــشــروع  الــتــصــور األول 
في  الكركرات  يبدأ من منطقة  خطًا ساحليًا 

الصحراء وينتهي في طنجة.
وفي سياق التحضير للقمة األفريقية، استبق 
اإلقليمية،  للمنظمة  الكونغو  رئاسة  املغرب 
بوريطة،  ناصر  الخارجية  وزيــر  باستقبال 
ــاط، املــســتــشــار  ــ ــربــ ــ اإلثــــنــــن املـــــاضـــــي، فــــي الــ
في  الديمقراطية  الكونغو  لرئيس  الــخــاص 
مــجــال األمــــن، فــرانــســوا بــيــا، وذلـــك بالتزامن 
مــع حــديــث عــن دعــم البلد األفــريــقــي ملساعي 

أن تهديدات »داعش« الجديدة للعشائر »جزء 
تأثيره في  اســتــعــادة  فــي محاولة  مــن حملته 
الساحة العراقية«. وذّكر العسل بأن »الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة الـــســـوريـــة غــيــر مــنــضــبــطــة، بسبب 

غياب التنسيق بن العراق وسورية«.
ــتـــزامـــن مــــع هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم، شــهــدت  ــالـ وبـ
ــغــــداد اجــتــمــاعــًا  ــط بــ ــ املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وسـ
مــن  األول  هـــــو  ــي،  ــ ــاضــ ــ املــ الـــشـــهـــر  مـــنـــتـــصـــف 
ــنــــوات، بـــن الـــرئـــيـــس الــعــراقــي  نـــوعـــه مــنــذ ســ
بـــرهـــم صـــالـــح، وعـــــدد مـــن قـــــادة »الـــصـــحـــوات 
عام  تشكيلها  على  أشـــرف  الــتــي  العشائرية« 
2006 الـــجـــنـــرال األمـــيـــركـــي ديــفــيــد بــتــرايــوس 
ملــواجــهــة تنظيم »الــقــاعــدة« آنــــذاك، إال أن تلك 
التشكيات التي أثبتت كفاءتها في مواجهة 
التنظيم والــحــّد مــن قــدراتــه تــّم تفكيكها بعد 
االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن الـــعـــراق عـــام 2011 
من قبل رئيس الــوزراء األسبق نوري املالكي. 
لكن مــصــدرًا فــي مجلس عشائر األنــبــار، قال 

خيار »استفتاء تقرير املصير« واملفاوضات 
بــن املــغــرب و»الــبــولــيــســاريــو«، وإعــطــاء دور 
ملفوضية السلم واألمن في االتحاد األفريقي. 
وكــذلــك وضــع حــد ملسلسل الــحــل السياسي، 
الــذي تتبناه األمــم املتحدة وقـــرارات مجلس 
ــبـــادرة املـــغـــرب للحكم  ــن، الــتــي تــعــتــبــر مـ ــ األمـ

الذاتي »جدية وذات مصداقية«.
ورأى الباحث املغربي محمد شقير، في حديث 
إلى  نجحت،  الــربــاط  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
حد الساعة، في محاصرة تحركات الجزائر، 
التي تحاول التصدي للحركية الدبلوماسية 
املغربية التي تتعلق بالتموضع داخل الرقعة 
للدورة  التحضير  إن  وقــال شقير  األفريقية. 
الدبلوماسية  جعل  األفريقية  للقمة  املقبلة 
سّرع من وتيرة تحركاتها، لتشمل، 

ُ
املغربية ت

زخمًا  هاتفية ستعطي  مباحثات   عن 
ً
فضا

سياسيًا جديدًا وقويًا للعاقات بن املغرب 
ونــيــجــيــريــا، اســتــضــافــة املــســتــشــار الــخــاص 
ــــدورة  ــــذي ســيــتــرأس الـ لــرئــيــس الــكــونــغــو، الـ
ــي ســيــاق  املـــقـــبـــلـــة لـــلـــقـــمـــة، وذلــــــك لـــوضـــعـــه فــ
املستجدات التي طرأت على ملف الصحراء، 
ــيـــركـــي بــمــغــربــيــة  وبــــاألخــــص االعــــتــــراف األمـ

الصحراء. 
واعتبر أن ذلك االعتراف سيرخي بظاله على 
مجريات قمة االتحاد األفريقي، وسيقوي، با 
الــذي يحظى حاليًا  شــك، من املوقف املغربي، 
بــأكــبــر الــضــمــانــات الــســيــاســيــة مـــن أهـــم دولـــة 
تتحكم فــي املــلــف داخـــل املجتمع األمــمــي. من 
جــهــتــه، اعــتــبــر الــبــاحــث املــغــربــي املــخــتــص في 
الدولية، عثمان أمكور، أن تحركات  العاقات 
ــغـــو  ــكـــونـ ــاط فـــــي اتـــــجـــــاه نـــيـــجـــيـــريـــا والـ ــ ــربــ ــ ــ ال
ــنــــدرج فــــي ســـيـــاق ســيــاســة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــ
تحقيق  إلــى  تهدف  التي  االستباقية،  املــغــرب 
ــــى جــانــب  املــــزيــــد مــــن تــحــجــيــم خــــصــــومــــه، إلــ
الــتــي تحققت فــي األشــهــر  املــكــتــســبــات  تثمن 
املـــاضـــيـــة، بــعــد اعــــتــــراف واشـــنـــطـــن بــســيــادتــه 
عــلــى الـــصـــحـــراء، والــتــأيــيــد الـــدولـــي لــلــتــحــرك 
الــكــركــرات، وقبلها  أزمـــة معبر  املغربي خــال 
بافتتاح  الـــذي تحقق  الــدبــلــومــاســي  الــنــجــاح 
عشرات الدول األفريقية والعربية قنصلياتها 
ــدد أمــــكــــور، في  ــ فـــي األقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة. وشـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عـــلـــى أن  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــحـــات لـ
تــلــك الــتــحــركــات، خــصــوصــًا فــي اتــجــاه شريك 
اســتــراتــيــجــي بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر فـــي الـــقـــارة 
األفريقية، من قبيل نيجيريا، تضّيق من نفوذ 
الــجــزائــر فــي االتــحــاد األفــريــقــي، بــعــد أن بــات 

املغرب، اليوم، هو األقرب إلى ذلك الشريك.

حيث يشمل منع التسليح »حتى بعض أنواع 
إلــى أن »تواجد الحشد  بنادق الصيد«. ولــف 
 املــنــاطــق، وهــو يكاد 

ّ
الــعــشــائــري ال يغطي كــل

يـــكـــون مــقــتــصــرًا عــلــى بــعــض الــعــشــائــر، مثل 
وحشد  الجبور  وحشد  شمر  ضياغم  فصيل 

العبيد وغيرها«.
ــال مــعــاون قــائــد »حــشــد األنــبــار  مــن جــهــتــه، قـ
العشائري«، طارق العسل، إن »تنظيم »داعش« 
أطلق سلسلة فتاوى تكفير لم تستثن أحدًا إال 
»العربي الجديد«،  نفسه، مضيفًا في حديث لـ

»البوليساريو«  طــرد  مقترح  لتمرير  اململكة 
من االتحاد األفريقي في القمة املقبلة.

دشنت،  قــد  الجزائرية  الدبلوماسية  وكــانــت 
دبــلــومــاســيــة الفتة  أخـــيـــرًا، سلسلة خــطــوات 
في غرب القارة األفريقية، في سياق سعيها 
ــرًا  ــه »تـــهـــمـــيـــشـــًا وحـــصـ ــرتـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــ ــــك مـ إلــــــى فـ
لــأدوار الجزائرية في املنطقة«. إذ زار وزير 
الدول  الخارجية، صبري بوقادوم، عددًا من 
الرئيس  والــتــقــى  لــبــاده،  الحليفة  األفريقية 
الخارجية  ووزيــر  بخاري  محمد  النيجيري 
ــا. كـــمـــا اســـتـــبـــق بــــوقــــادوم،  ــامــ ــيــ جـــيـــفـــري أونــ
انعقاد القمة األفريقية، بزيارة إلى جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. وتـــحـــاول الــجــزائــر 
ــرار قــمــة  ــ وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا الــتــخــلــص مــــن قــ
نــواكــشــوط أو تــعــديــلــه، فــي اتــجــاه أال تبقى 
مــعــالــجــة مــلــف الـــصـــحـــراء حــصــرًا بــيــد األمـــم 
املـــتـــحـــدة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن عــــودة إلــى 

»العربي الجديد«، إن »االجتماع كان لشرح  لـ
ــاع، إذ إن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ال يملك  ــ األوضـ

صاحيات تنفيذية«.
الخبير  رأى  الــتــحــديــات،  هـــذه  عــلــى  وتعليقًا 
ــقـــاعـــد ســعــد  ــتـ األمــــنــــي الــــعــــراقــــي، الـــعـــقـــيـــد املـ
الحديثي، أن فــتــاوى »داعـــش« األخــيــرة جــزٌء 
ــي الـــجـــديـــدة  ــ ــامـ ــ ــالــــة االســـتـــنـــفـــار اإلعـ مــــن حــ
لــلــتــنــظــيــم، وهــــي لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــعــشــائــر، 
بــل شملت حــتــى بــعــض املــهــن مــثــل مختاري 
ــي مـــجـــال  ــ ــلــــن فـ ــامــ ــعــ ــاطــــق والــــــقــــــرى، والــ ــنــ املــ
االســـتـــعـــدادات لــانــتــخــابــات، وحــتــى موظفي 
املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة األجــنــبــيــة الــتــي تنشط 
فــــي املـــنـــاطـــق املـــنـــكـــوبـــة. وبـــــرأيـــــه، فـــــإن هـــذه 
الــتــهــديــدات »عــــادة مــا تنطلق مــن حــســابــات 
رديفة أو مساندة للتنظيم، الفتًا في تصريح 
توسيع  »مسألة  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
فتاوى التكفير تهدف للتخويف وإثارة حالة 

عدم استقرار في تلك املناطق ال أكثر«.

االنتخابات اإلسرائيلية

ــه، تـــوجـــد أحـــــــزاب يــمــيــنــيــة عــلــمــانــيــة  ــ ــزابـ ــ أحـ
يًا. 

ّ
الدولة كل الدين عن  صرفة تطالب بفصل 

وهــــذا الــحــال ينطبق عــلــى حـــزب »يــســرائــيــل 
أفيغدور  األصـــل  املــولــدافــي  بقيادة  بيتينو« 
ــو الــــحــــزب الـــــــذي يـــرتـــكـــز فــي  ــ لـــيـــبـــرمـــان، وهــ
اليهود  املــهــاجــريــن  إلــى  االنتخابية  قــاعــدتــه 
من دول االتحاد السوفييتي السابق، وحتى 
حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« الــــذي يــقــوده 
بتسليئيل سموطريتش، ويشمل في قائمته 
حزب »عوتصماه يهوديت« و»نعماه«، وهي 
ــزاب ديــنــيــة اســتــيــطــانــيــة مــتــطــرفــة  ــ ثـــاثـــة أحــ
 في 

ً
تختلف بينها في ترتيب األولويات: مثا

تطبيق الشريعة اليهودية، وتفجير املسجد 
الثالث. وبــن هذين  الهيكل  األقــصــى، وبــنــاء 
يتموضع  اإلســرائــيــلــي،  اليمن  فــي  القطبن 
ــا »الـــحـــريـــديـــم« )الـــيـــهـــود األصـــولـــيـــون  ــزبـ حـ
ولليهود  »شـــاس«،  للشرقين،  األرثــوذكــس( 
ــدوت تــــــــــوراة«، وهــــمــــا غــيــر  ــ ــهـ ــ الـــغـــربـــيـــن، »يـ
لهما  املصّوت  جمهورهما  لكن  صهيونين، 
يميني وعنصري بامتياز، يستمد عنصريته 
مــن شــرائــع ونــصــوص الـــتـــوراة، وال يــرى في 
العرب سوى »أغيار«. وهناك بطبيعة الحال 
حـــزب »يــمــيــنــا«، الــــذي أســّســه نــفــتــالــي بينت 
الـــعـــام املـــاضـــي بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
ــه منذ  الــتــي أدخــلــهــا مـــع انــضــمــامــه وتـــرؤسـ
التاريخي وتغيير  املــفــدال  العام 2013 حــزب 
اســمــه إلـــى »الــبــيــت الـــيـــهـــودي«، وصــــواًل إلــى 
ــف فــيــه من 

ّ
حـــزب »يــمــيــنــا« الــحــالــي الـــذي خــف

إلى  الدينية،  الصهيونية  حــاخــامــات  تأثير 
ــــان الـــحـــاخـــام املــســتــوطــن، حــايــيــم  ــة إعـ ــ درجـ
ــان، الــجــمــعــة عـــن قـــــراره تــأيــيــد حــزب  ــمــ دروكــ
ــقــــوده بــن  ــيـــة« الــــــذي يــ ــنـ »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـ
نفتالي  ويـــحـــاول  ســمــوطــريــتــش.  تسبيئيل 
بينت الذي يؤمن بكامل السيادة اإلسرائيلية 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

غــلــق 
ُ
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، أ

ــًا بــــــــــاب الـــــتـــــرشـــــيـــــح فـــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
الرابعة  اإلسرائيلية  االنــتــخــابــات 
خــال عــامــن، على 39 قائمة رســمــيــة، منها 
نسبة  اجــتــيــاز  مــن  ستتمكن  قائمة   14 نحو 
الحسم 3.25 فــي املــائــة مــن مجمل األصـــوات 
الــصــحــيــحــة، وســـط حــالــة بــلــبــلــة شـــديـــدة في 
ــــذي يجد  خــــيــــارات الـــنـــاخـــب اإلســـرائـــيـــلـــي، الـ
نفسه مضطرًا للذهاب إلى صناديق االقتراع 
فـــي مــــــــارس/آذار املــقــبــل، لــلــمــرة الـــرابـــعـــة في 
التي جرت  الكنيست  انتخابات  منذ  عامن، 
البلبلة  مرد  وليس   .2019 إبريل/نيسان  في 
وع في األحـــزاب، بقدر ما هي 

ّ
هــذه وجــود تن

بــلــبــلــة فـــي اخـــتـــيـــار الـــحـــزب الــيــمــيــنــي الـــذي 
 حقيقة كــون 

ّ
ســيــصــّوت لــه الــنــاخــب، فــي ظـــل

املرشحة الجتياز نسبة  األحـــزاب  مــن  تسعة 
الحسم، هي أحزاب يمينية بامتياز.

ويمكن القول بناًء على ذلك، وبحسب قائمة 
األحزاب املرشحة، وحقيقة الخريطة الحزبية 
املمثلة في الكنيست الحالية، إن االنتخابات 
نتنياهو،  بنيامن  بــقــيــادة  الــيــمــن  بــن  هــي 
واليمن املناهض له، مع هامش ضّيق يكاد ال 
يمثل 10 في املائة من نواب الكنيست لحزبي 
»الــعــمــل« و»مـــيـــرتـــس« الــيــســاريــن. وُيــتــوقــع 
لهذين الحزبن أن يحصا سوية على ما بن 
8 و10 مقاعد فقط مــن أصــل 120 مقعدًا في 
الكنيست، في حال اجتيازهما نسبة الحسم، 
العلماني  اإلســرائــيــلــي  الــيــســار  أن  يعني  مــا 
يجد له خيارين واضحن للتصويت، خافًا 

لليمن اإلسرائيلي.
الـــذي يشّكل حزب  اإلســرائــيــلــي،  اليمن  ففي 
أكبر  نتنياهو  بنيامن  بــرئــاســة  »الــلــيــكــود« 

عــلــى فــلــســطــن، الـــدمـــج بـــن الـــتـــيـــار الــديــنــي 
الصهيوني وبن شرائح علمانية، باألساس 
القلوب«  »استيطان  لـ الــوســطــى،  الطبقة  مــن 
الــعــام، كي ال ينفر  املجتمع اإلسرائيلي  عند 

من حركات االستيطان.
وإلــــــى جـــانـــب هـــــذه األحـــــــــزاب الـــتـــي يـــتـــراوح 
حجمها بــن صــغــيــرة ومــتــوســطــة، يــبــرز في 
اليمن  أحــزاب  أكبر  »الليكود«،  حــزب  اليمن 
»تكفاه حــداشــاه«  الــيــوم، وحــزب  اإلسرائيلي 
الذي أسسه الوزير الليكودي السابق، غدعون 

ســاعــر قــبــل نــحــو شــهــريــن بــعــد انــشــقــاقــه عن 
»الليكود«  استعادة  شعار  تحت  »الليكود«، 
بتخريب  نتنياهو  ساعر  ويتهم  التاريخي. 
الـــحـــزب وإضـــاعـــة بــوصــلــتــه وإفـــســـاد الــحــكــم، 
ــة »حــــمــــاس«،  ــركـ ــهــــاون فــــي مـــواجـــهـــة حـ ــتــ والــ
والتردد في بسط وفرض السيادة اإلسرائيلية 
على الضفة الغربية املحتلة. ثم يأتي بالقوة 
األخــيــرة،  االستطاعات  وفــق  تقريبًا  نفسها 
من  الرغم  »ييش عتيد«. وعلى  اليمن  حــزب 
ــّدم نــفــســه لــإلســرائــيــلــيــن بـــأنـــه حــزب  ــقـ ــه يـ أنــ

وسطي، يؤمن بتسوية إقليمية، إال أن »ييش 
عتيد« ال يحيد قيد أنملة عن موضوع إبقاء 
الــســيــادة اإلسرائيلية،  الــقــدس مــوحــدة تحت 
عدا عن انتهاجه مواقف عنصرية ضد العرب 

الفلسطينين في الداخل.
أحـــــزاب الــيــمــن املــــذكــــورة أعـــــاه، هـــي عمليًا 
التي تخوض االنتخابات على الحكم في ما 
بينها، لكونها تملك حسب الخريطة الحزبية 
الــحــالــيــة أكــثــر مــن 90 مــقــعــدًا فــي الكنيست، 
وبــالــتــالــي فـــإن لـــّب الـــصـــراع عــلــى الــحــكــم هو 

تلقائيًا  نتنياهو  ملعسكر  يتبعون  مــن  بــن 
من  وبــن  الدينية(  والصهيونية  )الحريديم 
اليمن،  داخــل  مــن  نتنياهو  لتغيير  يسعون 

والذين يشّكل ساعر اليوم نقطة جذب لهم.
 هذه الهيمنة لليمن، يجد اإلسرائيلي 

ّ
في ظل

ــرًا، خـــصـــوصـــًا إذا لــــم يـــكـــن مــن  ــ ــائـ ــ نـــفـــســـه حـ
الــحــريــديــم الــذيــن تــبــدو خــيــاراتــهــم واضــحــة، 
ــزاب  ــزاب الـــيـــمـــن، وهــــي أحــ ــ بـــن مــخــتــلــف أحــ
 حــالــة الــشــرذمــة داخــــل اليمن 

ً
تــعــكــس أصــــا

املختلفة  مجموعاته  بن  والخافات  نفسه، 

أن »الليكود« هو  الحكم. ومع  على أولويات 
أكبر هذه األحزاب، إال أن األزمة السياسية في 
إســرائــيــل نابعة أســاســًا مــن هــويــة الشخص 
ــه، بــنــيــامــن نتنياهو،  ــ الــــذي يــقــف عــلــى رأسـ
وتـــورطـــه فـــي مــلــفــات فــســاد ورشــــــاوى، وهــو 
ثاثة  إسرائيل  في خــوض  الرئيسي  السبب 
انـــتـــخـــابـــات حــتــى اآلن خــــال نــحــو ســنــتــن، 
فيها  الحزبية  املنظومة  تتمكن  أن  دون  مــن 
مـــن الــتــخــلــص مـــن حــكــمــه أو تــحــقــيــق نتائج 
حــاســمــة تــضــمــن تــشــكــيــل ائـــتـــاف حــكــومــي 

يميني يتمتع بتأييد 61 نائبًا فما فوق، من 
دون دعــم مــن األحـــزاب العربية املشاركة في 

انتخابات الكنيست.
وعلى عكس دوامة االنتخابات اإلسرائيلية، 
تــجــذر الــُبــعــد الــعــنــصــري فـــي رفـــض شرعية 
ــزاب عـــربـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، أو  ــ ــ مـــشـــاركـــة أحـ
حــتــى دعــمــهــا مـــن خــــارج االخــــتــــاف، كــعــبــرة 
تـــّم استخاصها مــن تــجــربــة إســحــاق رابــن 
فــــي االعـــتـــمـــاد عـــلـــى أصـــــــوات خــمــســة نــــواب 
عـــرب عـــام 1994 لــدعــم حكومته مــن الــخــارج 

ــلــــو. وكـــــان هــــذا الــدعــم  وإقـــــــرار اتــفــاقــيــة أوســ
في شرعية حكومته وشرعية  للطعن  سببًا 
االتـــفـــاق، وانــتــهــى بــاغــتــيــال رابـــن فــي الــرابــع 
مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 1995 عــلــى يد 
الـــيـــهـــودي الــيــمــيــنــي املـــتـــديـــن، يــغــئــال عــمــيــر، 
الــذي أعلن أنــه حصل مسبقًا على فتوى من 

مرجعيات دينية يهودية أتاحت له القتل.
مقابل التنوع الكبير ألحزاب اليمن، بحسب 
الفلسطينيون  يــجــد  املــخــتــلــفــة،  تــعــريــفــاتــهــا 
فــــي الــــداخــــل الــــذيــــن يـــشـــّكـــلـــون نـــحـــو 17 فــي 
املــائــة مــمــن يــحــق لــهــم االقـــتـــراع، أنفسهم هم 
ت 

ّ
أيضًا أمام حالة انقسام جديدة. فقد انشق

تخوض  التي  الجنوبية  اإلســامــيــة  الحركة 
العربية  »القائمة  مسمى  تحت  االنتخابات 
بمرّكباتها  املشتركة  القائمة  عــن  املــوحــدة«، 
ــيــــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــن رئــيــســهــا  ــلــ ــة األصــ ــ ــعـ ــ األربـ
منصور عباس عن »نهج جديد« ال يستبعد 
التعاون مع حكومة برئاسة نتنياهو مقابل 
تحقيق مكاسب مدنية، ورفع األجندة املدنية 
إلى جانب شعار الثوابت الدينية والعقائدية 
ــكــــون عــلــى  ــيــ ــنــــيــــة. وســ فــــــوق الـــقـــضـــيـــة الــــوطــ
»القائمة  أن يختار بن  الفلسطيني  الناخب 
الــعــربــيــة املـــوحـــدة«، وبـــن الــقــائــمــة األصــلــيــة 
الــتــي ال تـــزال تــضــم ثاثة  للقائمة املــشــتــركــة 
أحزاب توافقت على املضي في قائمة موحدة 
)الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــســام واملـــســـاواة، 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، والــحــركــة 
شأنه  مــن  انــقــســام  وســط  للتغيير(،  العربية 
أن يــــؤدي إلـــى تـــراجـــع الــتــمــثــيــل الــعــربــي في 
الكنيست، من جهة، مع مخاوف من سقوط 
اجتياز  على  قدرتها  وعــدم  املنشقة  القائمة 
أكثر ما  أخـــرى. لكن  الحسم، مــن جهة  نسبة 
 وجود قائمتن، هو 

ّ
يبعث على القلق في ظل

تــفــاقــم تــراشــق االتــهــامــات بينهما، وتــوســع 
ــاعـــي، فــــي الـــوقـــت  ــمـ ــتـ الــــشــــرخ الـــداخـــلـــي االجـ
الصهيونية، وفي  األحـــزاب  فيه  الــذي تكثف 
الدعائية  حماتها  من  »الليكود«،  مقدمتها 

لكسب األصوات من الناخبن العرب.

ال تستثني هجمات »داعش« أحدًا )فرانس برس(

اعتراف أميركا بمغربية الصحراء سيؤثر على القمة )فاضل سنا/ فرانس برس(

)Getty/يتوجه االسرائيليون لالقتراع للمرة الرابعة خالل عامين )أرتور ويداك

تخوض األحزاب اليمينية اإلسرائيلية انتخابات الكنيست المرتقبة في مارس/آذار المقبل، وهي 
الرابعة خالل عامين، للمنافسة على الحكم في ما بينها، وهدف بعضها التخلص من رئيس 
الحكومة وزعيم »الليكود«، بنيامين نتنياهو، ما يضع الناخب اإلسرائيلي في بلبلة االختيار في 

واليمين  نتنياهو،  يمين  بين  أساسي  بشكل  محصورة  اإلسرائيلية  المنافسة  وفيما  بينها.  ما 
ما  قائمتين،  بين  تشرذمًا  الفلسطيني،  الناخب  ومعها  العربية  األحزاب  تواجه  له،  المناهض 

يوسع الشرخ الفلسطيني في الداخل، وقد يؤدي إلى تراجع تمثيله
الغالف

اليمين ينافس اليمين 
وانقسام عربي

يواجه فلسطينيو 
الداخل انقسامًا بين 

قائمتين عربيتين

9 من األحزاب 
المرشحة الجتياز نسبة 

الحسم يمينية بامتياز

ال يغطي تواجد الحشد 
العشائري كّل المناطق 

المستهدفة

تحاول الجزائر وجنوب 
أفريقيا التخلص من قرار 

قمة نواكشوط

أطلق تنظيم »داعش« 
سلسلة تهديدات 

جديدة بالقتل طاولت 
عشائر في غربي وشمالي 

العراق، ما دفع 
هذه العشائر لمطالبة 

الحكومة بحمايتها، أو 
تأمينها بالساح

تحاول الجزائر وجنوب 
أفريقيا إخراج ملف 

الصحراء من المسؤولية 
الحصرية لألمم المتحدة، 

فيما سرّع المغرب من 
تحركاته الدبلوماسية

أمس  نشر  إسرائيل،  في  الترشيح  باب  إغاق  بعد  استطاع  أول  أظهر 
الجمعة، تراجع حزب »الليكود« إلى 29 مقعدًا، مقابل حصول حزبي 
غدعون  بقيادة  حداشاه«  »تكفا 
عتيد«  و»يــيــش  )الــصــورة(  ســاعــر 
مقعدًا   16 على  لبيد،  يئير  بقيادة 
حزب  يحصل  فيما  منهما،  لكل 
على  بينت  نفتالي  بقيادة  »يمينا« 
القائمة  وتحصل  مقعدًا.   11
على  العربية،  لألحزاب  المشتركة 
»القائمة  تفشل  بينما  مقاعد،   10
انشقت  التي  الموحدة«  العربية 

عنها في اجتياز نسبة الحسم.

تراجع »الليكود«

تحليل تقرير

Saturday 6 February 2021 Saturday 6 February 2021
السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة



يبدو أن الجيش 
في ميانمار 

سيواجه مقاومة 
قوية النقابه 

على سلطة أونغ 
سان سو تشي، 
مع تزايد عدد 

المحتجين ضده، 
خصوصًا من 

األساتذة والطاب، 
الذين وجهوا، عبر 

التحية باألصابع 
الثاثة، رسالة إلى 

استعدادهم 
لمقاومة االنقاب، 

في الوقت الذي 
رفعت واشنطن 

من مستوى 
تهديدها، مطالبة 

االنقابيين بالتخلي 
عن السلطة

ــحـــــاد األوروبــــــــي  ــد وزيـــــــر خـــارجـــيـــة االتـــ ــ أكــ
ــــس  ــو، أمـ ــ ــكــ ــ ــــوســ جـــــــوزيـــــــب بـــــــوريـــــــل مـــــــن مــ
الجمعة، أن العاقات مع روسيا »في أدنى 
مستوياتها« على خلفية تسميم املعارض 
األبرز للكرملن أليكسي نافالني واعتقاله، 
مشيرًا في الوقت نفسه إلى رغبة مشتركة 
بالتعاون. وأتت الزيارة مع خضوع نافالني 
الجمعة، في قضية  اعتبارًا من  للمحاكمة، 
تشهير يواجه فيها عقوبة السجن، بعد أيام 
من إدانته بالسجن لقرابة ثاث سنوات في 
الغربية. وقــال بوريل  الــدول  عقوبة دانتها 
أمام نظيره الروسي سيرغي الفروف: »من 
أن عاقاتنا متوترة بشدة، وقضية  املؤكد 
مستوياتها«.  أدنـــى  فــي  جعلتها  نــافــالــنــي 
وأضاف أنه على الرغم من الخافات »هناك 
مسائل يمكننا وعلينا العمل معًا بشأنها«، 
»الــثــقــافــة واألبــحــاث  إلــى  مشيرًا خصوصًا 
وكــورونــا واملــنــاخ«. لكنه لفت أيضًا إلــى أن 
واملجتمع  اإلنسان  القانون وحقوق  »دولــة 
املدني والحريات السياسية، تبقى أساسية 

ملستقبلنا املشترك«.
وكــــــّرر بـــوريـــل »الــــدعــــوة إلــــى اإلفـــــــراج )عــن 

نـــافـــالـــنـــي( وإلــــــى إطــــــاق تــحــقــيــق حـــيـــادي 
ــــأن تـــســـمـــيـــمـــه«. ورغـــــــــم هـــــــذا الــــخــــاف  ــــشـ بـ
العميق باإلضافة إلى خافات أخرى حول 
مــلــفــات أوكـــرانـــيـــا وســـوريـــة ولــيــبــيــا، أعـــرب 
معًا  العمل  فــي  أملهما  عــن  الدبلوماسيان 
في مجاالت أخرى، خصوصًا بشأن اللقاح 
ـ  الروسي ضد فيروس كورونا »سبوتنيك 
فــي«. ووصــف بــوريــل اللقاح الــروســي بأنه 
ــارة لــلــبــشــريــة«، بــعــدمــا نــشــرت  ــ »بـــشـــرى سـ
املتخصصة  الطبية  النــســيــت«  »ذي  مجلة 
خــاصــات إيجابية حــولــه. وأعـــرب عــن أمله 
لأدوية  األوروبــيــة  الوكالة  »تتمكن  أن  فــي 
ــه، قـــال  ــتـ ــهـ ــــن جـ ــــن تــــرخــــيــــص« الــــلــــقــــاح. مـ مـ
الفروف: »أبدينا استعدادنا للتعاون بشكل 
تــوجــد مصلحة مشتركة  بــراغــمــاتــي، حيث 
وحـــيـــث يـــكـــون ذلــــك مــفــيــدًا لــكــا الــطــرفــن«. 
وأشار إلى أنه يجري »اتصاالت« في مسالة 

اللقاح مع أوروبا والواليات املتحدة.
فــي ســيــاق آخـــر، دان الكرملن، أمـــس، خطاب 
ــايـــدن، مــعــتــبــرًا أنــه  الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بـ
»عــــدائــــي جـــــــدًا«، غــــــداة تـــصـــريـــحـــات شـــديـــدة 
اللهجة حيال روسيا أدلى بها بايدن، داعيًا 
أليكسي نافالني.  املــعــارض  إلــى اإلفــــراج عــن 
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن ديـــمـــتـــري  ــ ــ وقـ
ــيــــســــكــــوف، خـــــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــبــر  بــ
الهاتف: »إنــه خطاب عدائي جــدًا وغير بناء، 
نــأســف لـــه«. وأضـــاف أن »مــاحــظــات اإلنـــذار« 
في تصريحات بايدن األخيرة أمر غير مقبول 
تمامًا. وأوضح أن »ماحظات، نوع من اإلنذار، 
إننا ال  قلنا  لقد  لنا.  بالنسبة  ليست مقبولة 
ننوي اإلصغاء ألي تصريحات من هذا النوع، 
أو إلي بيانات توجيه«. لكنه أعــرب عن أمله 
الهائل  الكّم  للتعاون، رغــم  إبقاء »أســاس  في 
ــتــــافــــات حــــول مــســائــل  مـــن الـــخـــافـــات واالخــ

أساسية«. وتبنى بايدن، في تصريحات أدلى 
الخميس مــن وزارة  أمــس  مــن  أول  بها مساء 
الــخــارجــيــة، حــيــال روســيــا لهجة أكــثــر حزمًا 
بكثير من سلفه دونالد ترامب. وقال إنه أكد 
»الزمن  أن  بوتن  فاديمير  الروسي  لنظيره 
الــــذي كــانــت تــخــضــع فــيــه الــــواليــــات املــتــحــدة 
ى«، وأن إدارته 

ّ
ألفعال روسيا العدوانية قد ول

إضعاف  في  روسيا  »رغبة  ملكافحة  ستعمل 
ديمقراطيتنا«.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أفـــــادت وزارة الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة، فـــي بـــيـــان، بـــأن الـــوزيـــر سيرغي 
الخميس، محادثات  أجــرى، مساء  الفــروف 
ــع نـــظـــيـــره األمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  ــ هـــاتـــفـــيـــة مـ
بــلــيــنــكــن. وبـــصـــدد قــضــيــة نـــافـــالـــنـــي، الــتــي 

تطرق إليها بلينكن، أكد الفــروف بوضوح 
ــرورة احـــتـــرام قــوانــن روســيــا ونظامها  ضــ
الــقــضــائــي. وتــطــرق الفـــروف إلــى مــا وصفه 
»قـــضـــايـــا اضـــطـــهـــاد أشــــخــــاص مـــشـــاركـــن 
االنتخابات  نتائج  على  االحــتــجــاجــات  فــي 
ــــات املــــتــــحــــدة«، الــتــي  ــــواليـ الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـ
ــثـــانـــي  ــرت فـــــي 3 نــــوفــــمــــبــــر/ تــــشــــريــــن الـ ــ ــ جـ
املـــاضـــي، داعـــيـــًا إلـــى ضــمــان الــشــفــافــيــة في 
الــعــمــلــيــات الــقــضــائــيــة ذات الـــصـــلـــة. وأكـــد 
الــروســي منفتح على  »الجانب  أن  الفـــروف 
العمل املشترك على تطبيع الدائرة الكاملة 
ــاء عـــلـــى االحــــتــــرام  ــنـ لـــلـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـ

املتبادل وتوازن املصالح«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

رفـــض الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
اإلدالء  الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــس  مــــن  أول  ــرامــــب،  تــ
بــشــهــادتــه فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فـــي إطـــار 
على  التحريض  بقضية  الثانية  محاكمته 
مقر  مناصريه  باقتحام  واملرتبطة  التمرد، 
الــكــابــيــتــول فـــي 6 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
إلــــى مــقــتــل 5 أشـــخـــاص.  املــــاضــــي، مـــا أّدى 
وربط فريق ترامب الرفض بعدم دستورية 
مــحــاكــمــة رئــيــس ســـابـــق، رغـــم أنــهــا مسألة 
الخبراء  معظم  وأن  الــدســتــور،  يلحظها  لــم 
القانونين ال يجدون مانعًا فيها، خصوصًا 
تحت حن كان ترامب ال يزال في 

ُ
أن القضية ف

السلطة. وجاء الرفض ردًا على طلب فريق 

ــاء الديمقراطي شــهــادة تــرامــب، خال  االدعـ
املــحــاكــمــة الــتــي تــبــدأ فــي 9 فــبــرايــر/ شباط 
الــحــالــي، والــتــي لــم يتحدد شكلها ومــداهــا 
ــا إذا كـــانـــت ســتــتــضــّمــن مــقــابــات  بـــعـــد، ومــ
مــع شــهــود. ويــأتــي رفـــض تــرامــب، وحجته 
فــي ذلــــك، كــصــدى ملــا يــــردده عـــدد كــبــيــر من 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهورين، الذين 
باءت محاولتهم لتجنب حصول املحاكمة 

بالفشل، حن استخدموا الذريعة ذاتها.
ــريــــق االدعــــــــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــلــــب فــ وطــ
الكونغرس، أول من أمس، من ترامب اإلدالء 
ــه »تــــحــــت الــــقــــســــم« فــــي مــحــاكــمــة  ــهـــادتـ بـــشـ
عــزلــه الــثــانــيــة، عــلــى خــلــفــيــة االعـــتـــداء على 
الــكــابــيــتــول الــشــهــر املــــاضــــي. وقـــــال رئــيــس 
ــاء، جيمي راســكــن، فــي رســالــة  ــ فــريــق االدعـ
إلــــى تـــرامـــب: »أكـــتـــب إلــيــك ألدعـــــوك لــــإلدالء 
بـــشـــهـــادة تــحــت الـــقـــســـم، إمــــا قــبــل أو أثــنــاء 
بشأن  الشيوخ،  في مجلس  العزل  محاكمة 
على  مقترحًا   ،»2021 يناير   6 فــي  سلوكك 
»التي  بشهادته  يدلي  أن  السابق  الرئيس 
اإلثنن  بن  استجوابًا،  بالطبع  ستتضمن 
8 والخميس 11 فبراير«. وأضــاف راسكن: 
»سنكون مسرورين بتنظيم األمر في زمان 
ومكان يناسبان الجميع«، موضحًا أنه في 
»سنحتفظ  فـ الـــدعـــوة،  تـــرامـــب  رفـــض  حـــال 
بكافة الــحــقــوق، بما فــي ذلــك الــحــق بالقول 
خال املحاكمة إن رفضك اإلدالء بشهادتك 

يؤثر كثيرًا ضدك« في القضية.
وسريعًا، جــاء رفــض الدعوة من قبل فريق 
تــــرامــــب. وقــــــال مـــســـتـــشـــاره جـــيـــســـون مــيــلــر 
إن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق »لــــن يـــدلـــي بــشــهــادة 
ــة«. بــدورهــمــا،  ــتـــوريـ فـــي مــحــاكــمــة غــيــر دسـ
قــــال مــحــامــيــا تـــرامـــب فـــي الــقــضــيــة، بـــروس 
كـــاســـتـــور جـــونـــيـــور وديـــفـــيـــد ســـكـــويـــن، في 

رســـالـــة لــراســكــن، إن دعـــوتـــه »مـــنـــاورة في 
ــكـــرريـــن حـــّجـــة عـــدم  ــة«، مـ ــامــ ــعــ الـــعـــاقـــات الــ
ــتـــوريـــة املـــحـــاكـــمـــة. كـــذلـــك نــــدد ســكــويــن  دسـ
االدعــاء. وعلى  فريق  »أالعيب«  بـ وكاستور 
ــهــــوريــــون فــي  ــمــ ــــض جــ ــ ــهــــــا، رفـ املـــــوجـــــة ذاتــــ
الكونغرس ما رأوا فيه محاولة ضغط على 
الرئيس السابق لإلدالء بشهادته، وضعها 
السيناتور ليندسي غراهام، حليف ترامب، 

في إطار »الحيلة السياسية«.
وكان ترامب قد حوكم أمام مجلس الشيوخ 
لـــلـــمـــرة األولــــــــى خـــــال واليــــتــــه عـــــام 2019، 
بتهمتي »استغال السلطة« و»عرقلة عمل 
الكونغرس«، بسبب ممارسته الضغط على 
بايدن،  نجل  بشأن  تحقيق  لفتح  أوكــرانــيــا 
هــانــتــر. ولــــم يــحــضــر الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
حينها تلك املحاكمة، التي سرعان ما بّرأه 
فــيــهــا مــجــلــس الــشــيــوخ الــــذي كـــان يسيطر 
عليه الجمهوريون. ورغم أن الديمقراطين 
باتوا حاليًا يسيطرون على املجلس، إال أنه 
ســيــكــون مــن الــصــعــب جـــدًا جــمــع عـــدد كــاٍف 
من الجمهورين لبلوغ الحّد املطلوب لعزل 
ترامب، أي 67 سيناتورًا من أصل 100. أما 
إذا أدين ترامب، فإن بإمكان مجلس الشيوخ 
عــقــد جلسة تــصــويــت ثــانــيــة، لــحــرمــانــه من 

السعي لوالية رئاسية ثانية.
ــاء،  وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم قـــدرة فــريــق االدعــ

نــواب ديمقراطين، على إجبار  املــؤلــف مــن 
الرئيس السابق على الشهادة تحت القسم 
 ضمن 

ّ
فــي الــكــونــغــرس، إال أن الــطــلــب يــظــل

الفريق لضمان تسجيل أحداث  جهود هذا 
الــكــونــغــرس، وللتاريخ،  ذاكـــرة  فــي  يناير   6
وبإمكان  خطورتها.  على  الضوء  وتسليط 
الديمقراطين استغال رفض ترامب تقديم 
شـــهـــادتـــه، إلبـــــراز مــحــاولــتــه تــجــنــب تحمل 
املسؤولية في األحداث العنيفة التي وقعت 
في ذلك اليوم. لكن بما أن مجلس النواب لم 
يطلب في قرار املحاكمة شهادة ترامب، فلم 
يعد يحق له فعل ذلك اليوم، بل أصبح ذلك 

في يد »الشيوخ«. 
ــذا املــجــلــس الـــحـــق فـــي اســتــدعــاء  ويــمــلــك هــ
ــرامـــب، لــكــن أعــضــاء  الـــشـــهـــود، بــمــن فــيــهــم تـ
ــه مــــن الــــحــــزبــــن أبــــــــدوا تــــــــرددًا أول مــن  ــيـ فـ
أمــــس، تــجــاه هـــذه الــخــطــوة، مـــا يــشــيــر إلــى 
إمكانية أن تحصل محاكمة ترامب بطريقة 
سريعة وعاجلة مع استبعاد اإلدانــة. ورأى 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــريــس كــونــز أنــه 
اإلدالء  تــرامــب«  على  فظيعًا  »أمـــرًا  سيكون 
الديمقراطي،  زميله  اعتبر  كذلك  بشهادته. 
ريـــتـــشـــارد بـــلـــومـــنـــتـــال، أن أقـــــــوال الــرئــيــس 
»الدليل  االقــتــحــام وبــعــده هــي  السابق قبل 
األقوى« إلدانته. أما غراهام، فشدد على أن 
الديمقراطين لم يستدعوا ترامب للشهادة، 
قــبــل تــصــويــتــهــم عــلــى قــــرار مــحــاكــمــتــه، في 
 

ّ
فــي ظل املــاضــي.  الثاني  كــانــون  13 يناير/ 

ذلك، ليس معروفًا ما إذا كان فريق االدعاء 
إن  إذ  لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة،  ــــودًا  ــهـ ــ ســـيـــســـتـــدعـــي شـ
الحزبن في »الشيوخ« يرون في ذلك إطالة 
ــد يـــؤثـــر عــلــى أجــنــدة  ــا قـ ــد املــحــاكــمــة، مـ ألمــ

الرئيس جو بايدن.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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بعنف، وهتفوا بشعارات مؤيدة لسو تشي، 
الـــتـــي أعـــلـــن  حـــزبـــهـــا، أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا 
العاصمة وهي  فــي  الجبرية«  اإلقــامــة  »قيد 
التاريخ وين  »بصحة جــيــدة«. وقــال أستاذ 
ــــرس«: »طــاملــا  ــاو، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ ويـــن مــ
ســيــبــقــون )الــعــســكــر( فـــي الــحــكــم، لـــن نــأتــي 
للعمل. إذا فعل كل الناس ذلك، فإن نظامهم 

أمس الجمعة، أمام جامعة في رانغون، في 
أكـــبـــر تــظــاهــرة حــتــى الـــيـــوم مــنــذ االنـــقـــاب. 
وأدى املتظاهرون التحية باألصابع الثاثة، 
املــقــاومــة استخدمتها   على 

ّ
تــدل فــي خطوة 

حركات مؤيدة للديمقراطية، خصوصًا في 
أثناء  اشتهر  قديمًا  نشيدًا  وغنوا  تاياند، 
الجيش  قمعها  التي   1988 الــعــام  انتفاضة 

ــك تـــوقـــف مـــوظـــفـــون في  ــذلـ ــن يـــصـــمـــد«. وكـ لـ
وزارات عدة في العاصمة عن العمل بشكل 
مــؤقــت، ولــفــوا رؤوســهــم بعصابات باللون 
ــزب »الـــرابـــطـــة  ــ ــــى حـ ــز إلـ ــرمـ ــمــــر الــــــذي يـ األحــ
الوطنية الديمقراطية«. وكان سكان رانغون 
السيارات  أبــواق  املاضي،  الخميس  أطلقوا، 
وطرقوا على أواني الطبخ لليلة الثالثة على 

التوالي »لطرد الشياطن« العسكرين. وكان 
يعملوا  لن  أنهم  أعلنوا  الطبيون  العاملون 
في الحكومة العسكرية، فيما ظهرت رسوم 
غــرافــيــتــي مــنــاهــضــة لــانــقــاب فــي يــانــغــون 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات ســـريـــعـــة فــي 
الــشــوارع. واحــتــج  نحو 20 شخصًا خــارج 
كلية الطب في مانداالي، الخميس املاضي، 

فيما تم القبض على ثاثة أشخاص هناك. 
إنه  »تويتر«  موقع  على  منشورات  وذكـــرت 
تـــم اعـــتـــقـــال أشـــخـــاص بــســبــب احــتــجــاجــات 
ــتــــخــــدم كـــثـــيـــرون  فــــي يـــانـــغـــون أيــــضــــًا. واســ
وســم »قــلــب وصـــوت مــيــانــمــار« و»احــتــرمــوا 
أصواتنا« ماين املرات، خصوصًا من قبل 

العديد من املشاهير.
ــًا. فــقــد تــجــّمــع   لــانــقــاب أنـــصـــاره أيـــضـ

ّ
لـــكـــن

مــئــات فـــي نــايــبــيــداو، أمــــس األول، وحــمــلــوا 
الفـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا »لــــم نــعــد نـــريـــد خــونــة 
ــــك في  ــــدول أجــنــبــيــة«، وذلـ لــلــوطــن مــبــاعــن لـ
أحــدث الوقائع التي تهدف إلى إبــراز صورة 

القبول الشعبي لاستياء على السلطة.
وانتقد بايدن االنقاب، ودفــع باتجاه عودة 
ــة املـــنـــتـــخـــبـــة. وقـــــــال بـــــايـــــدن، أمـــس  ــكـــومـ الـــحـ
واشنطن،  في  الخارجية  وزارة  في  الجمعة، 
»يجب  ملــيــانــمــار،  الــســابــق  االســـم  مستخدمًا 
السلطة  عــن  التخلي  الــبــورمــي  الجيش  على 
التي استولى عليها، واإلفــراج عن املدافعن 
والنشطاء واملسؤولن الذين احتجزهم، ورفع 
القيود املفروضة على االتصاالت، واالمتناع 
عن استخدام العنف«. وأضاف »هناك أمر ال 
يمكن التشكيك فيه: في ديمقراطية، ال يمكن 
استخدام العنف ضد إرادة الشعب«. وجاءت 
دعـــوة بــايــدن بــعــد ســاعــات مــن إعـــان البيت 
األبيض عزمه فرض »عقوبات هادفة« على 
الــعــســكــريــن الـــذيـــن يــقــفــون خــلــف االنـــقـــاب. 
وتــحــدث مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي 
من  ســفــراء  مــع  الهاتف  عبر  جيك سوليفان، 
ــان(،  ــيــ رابـــطـــة دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا )آســ
سوليفان  وأعــلــن  ميانمار.  لها  تنتمي  التي 
أن إدارة بــايــدن تـــدرس فــرض عــقــوبــات على 
ولم  الجيش.  عليها  يسيطر  وكيانات  أفـــراد 
يــتــضــح مــــدى فــعــالــيــة الـــعـــقـــوبـــات، نـــظـــرًا ألن 
مصالح قادة ميانمار العسكرين في الخارج 
مــحــدودة، لكن الجيش له مصالح كبرى في 
االقــتــصــاد املــحــلــي، وقـــد يــتــكــبــد خــســائــر إذا 
قررت الشركات األجنبية، التي استثمرت في 
ميانمار على مدى العقد املاضي، االنسحاب.

وشدد مجلس األمن الدولي، في بيان، على 
»الــحــاجــة إلـــى دعـــم املــؤســســات والعمليات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واالمــــتــــنــــاع عــــن اســـتـــخـــدام 
اإلنسان  لحقوق  الكامل  واالحــتــرام  العنف، 
والـــحـــريـــات األســاســيــة وســـيـــادة الــقــانــون«. 
وفــي حــن وصــفــت الــواليــات املــتــحــدة ودول 
انقاب، فإن  أخــرى تصرفات الجيش بأنها 
ــادر بـــاإلجـــمـــاع،  بـــيـــان مــجــلــس األمــــــن، الــــصــ
ــك. وعـــارضـــت الــصــن وروســيــا  لـــم يــفــعــل ذلــ
مـــثـــل هـــــذه اإلدانــــــــــة، وفــــقــــًا لـــدبـــلـــومـــاســـيـــن. 
ــه »نــّص أفضل من عدم 

ّ
وقــال دبلوماسي إن

ــــاق«، مــشــيــرًا إلـــى أن  وجـــود نــص عــلــى اإلطـ
املفاوضات مع الصن منذ الثاثاء املاضي 
كانت صعبة. وقالت بعثة الصن لدى األمم 
ها ساهمت في »تحسن« النص 

ّ
إن املتحدة 

ــزال بــكــن  ــ ــــذي صـــاغـــتـــه بـــريـــطـــانـــيـــا. وال تــ الــ
الرئيسي مليانمار في األمم املتحدة،  الداعم 
حيث أحبطت أي مبادرة ضّد الجيش خال 

أزمة مسلمي الروهينغا.
واســتــولــى الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة قــبــل فترة 
وجــيــزة مــن انــعــقــاد جــلــســة جــديــدة للبرملان 
قانونية  أفــعــالــه  أن  معلنًا  املـــاضـــي،  اإلثــنــن 
ودســتــوريــة، ألن حــكــومــة ســو تــشــي رفضت 
مــعــالــجــة مــخــالــفــات الــتــصــويــت. لــكــن لجنة 
ــم  ــزاعـ ــابــــات الـــحـــكـــومـــيـــة دحــــضــــت مـ ــتــــخــ االنــ
ــــزب ســــو تــشــي.  ــــوز حـ ــفـــات، وأكـــــــدت فـ ــالـ املـــخـ
ووضـــع الــجــيــش جميع ســلــطــات الـــدولـــة في 
أيــدي املجلس العسكري، بما في ذلــك املهام 
ــة طـــــــوارئ تــســتــمــر  ــالـ ــــال حـ الــتــشــريــعــيــة، خـ
ــد. كــمــا شــكــل لجنة انتخابات  ملـــدة عـــام واحــ
جديدة للتحقيق في مزاعمه بشأن مخالفات 
ــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة في  ــ الــتــصــويــت، وإجــ
نهاية حالة الطوارئ وتسليم السلطة للفائز.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدثمتابعة

تردٌد في مجلس 
الشيوخ من كال الحزبين 

بالضغط على ترامب

انقالب ميانمار: واشنطن تهدد

وزراء  من  ستطلبان  أنهما  الجمعة،  أمس  وإندونيسيا،  ماليزيا  أعلنت 
اجتماع  عقد  )آسيان(  آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة  دول  خارجية 
لمناقشة الوضع في ميانمار. وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء الماليزي 
تم  إنه  ويــدودو  جوكو  اإلندونيسي  الرئيس  قال  ياسين،  الدين  محيي 
الحالي  الرئيس  بروناي،  إلى  بالتحدث  البلدين  خارجية  ــري  وزي تكليف 
للرابطة، للترتيب لاجتماع. ووصف محيي الدين االنقاب بأنه »خطوة 

إلى الوراء في مسيرة الديمقراطية في ميانمار«.

دعوة »آسيان« للتحرك

الحدث

لم يأبه االنقابيون العسكريون في 
مــيــانــمــار بــكــل الــتــهــديــدات الــدولــيــة 
وتــزايــد أعــداد املحتجن في الباد 
ضدهم، مواصلن عمليات اعتقال القيادات 
الديمقراطية«  الوطنية  »الــرابــطــة  حــزب  فــي 
ــًا. وفـــــي حــــن دعـــــا الــرئــيــس  ــقـ ــابـ ــاكـــم سـ الـــحـ
االنقابين  الجنراالت  بايدن  األميركي جو 
ـــي عــــن الـــســـلـــطـــة«، فــيــمــا تــفــكــر 

ّ
ــــى »الـــتـــخـــل إلـ

ــه فــي فـــرض »عــقــوبــات مـــحـــّددة« على  ــ إدارتـ
بعض العسكرين، أتى موقف مجلس األمن 
 حــّدة، إذ لم يصف ما حصل في 

ّ
الدولي أقل

ميانمار باالنقاب.
وأصبح العضو البارز في »الرابطة الوطنية 
الديمقراطية« وين هتن أحدث سياسي يتم 
املاضي.  اإلثنن  االنقاب  منذ  عليه،  القبض 
وُيـــعـــد هــتــن مـــن املــقــربــن مــنــذ فــتــرة طويلة 
الــدولــة« أونـــغ ســان ســو تشي،  »مستشارة  لـ
وقد دعا علنًا، اإلثنن املاضي، إلى العصيان 
املدني ضد انقاب العسكر. وقال وين هتن، 
للقسم الناطق بلغة ميانمار في راديــو »بي 
بــي ســـي« الــبــريــطــانــي خـــال اتــصــال هاتفي 
على  الــتــحــريــض  بتهمة  إنـــه محتجز  أمــــس، 
إلى  القصوى  عقوبتها  تصل  والتي  الفتنة، 
السجن املــؤبــد. وأضــاف »إنهم ال يحبون ما 
أقــولــه«.  أتــحــدث عنه. إنهم يخشون مــا  كنت 
وأوضــــح املــتــحــدث بــاســم »الــرابــطــة« كــي تــو، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى مــوقــع 
»فيسبوك«، إنه ألقي القبض على وين هتن 
في منزله في يانغون، واقتيد إلى العاصمة 
نايبيداو. وطبقًا لجمعية مساعدة السجناء 
الــســيــاســيــن، وهــــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة 
ــّرًا لـــهـــا، فــقــد احــتــجــز  ــقـ ــخــذ مـــن رانـــغـــون مـ

ّ
تــت

الجيش ما ال يقل عن 133 مسؤواًل أو مشرعًا، 
و14 ناشطًا من املجتمع املدني، على خلفية 

استيائه على السلطة اإلثنن املاضي.
وعلى الرغم من حجب الحكومة العسكرية، 
»فـــيـــســـبـــوك«  إلــــــى  الـــــوصـــــول  األول،  أمــــــس 
فـــــي مــــحــــاولــــة واضـــــحـــــة إلحـــــبـــــاط تــنــظــيــم 
احتجاجات، فإن عامات املقاومة لانقاب 
تتزايد. وتجّمع املئات من األساتذة والطاب، 

تقرير جديد،  فــي  املتحدة  األمــم  أعلنت 
مــســاء الــخــمــيــس، أن حــيــاة املــدنــيــن في 
إقــلــيــم تــيــغــراي املــحــاصــر فـــي إثــيــوبــيــا 
أصـــبـــحـــت »مــقــلــقــة لـــلـــغـــايـــة« مــــع تـــزايـــد 
الــذي يشّكل  الــجــوع، واســتــمــرار القتال، 
عقبة أمام وصول املساعدات إلى ماين 
ــريـــر »شــبــكــة  ــقـ ــــرق تـ ــــطـ األشــــــخــــــاص. وتـ
أنظمة اإلنــذار املبكر من املجاعة«، التي 
إلى  املتحدة  الواليات  تمولها وتديرها 
وضـــع ســكــان اإلقــلــيــم، الــبــالــغ عــددهــم 6 
مــايــن نــســمــة، إذ ُيــمــنــع الــصــحــافــيــون 
 عــن أن 

ً
مــن الــدخــول إلــى املنطقة، فــضــا

االتــصــاالت غير منتظمة، والــعــديــد من 
على  للحصول  يكافحون  اإلغاثة  عمال 
خريطة  التقرير  وتضمن  للدخول.  إذن 
تم  والــتــي  تــيــغــراي،  إقليم  تظهر معظم 
ر 

ّ
أنــهــا »يتعذ وضــع عــامــة عليها على 

الـــوصـــول إلــيــهــا« لــلــعــامــلــن فـــي املــجــال 
اإلنـــســـانـــي. وذكـــــر الــتــقــريــر أن الــوضــع 
يــزال »متقلبًا وغير متوقع«،  األمــنــي ال 
بعد أكثر من شهرين من إعان حكومة 
آبــي انتصارها في الــصــراع الــذي نشب 
تشرين  نوفمبر/  في  كامل  لنحو شهر 
الثاني املاضي. وأشار إلى أن املساعدات 
املقدمة ال تزال »غير كافية بشكل كبير«، 
ــى ســكــان  مـــع وصـــــول مـــحـــدود مــنــهــا إلــ
الريف، في مناطق متفرعة خارج الطرق 
ــــان الــحــكــومــة  الــرئــيــســيــة، حــتــى مـــع إعـ
باملساعدات  الــوصــول  تم  أنــه  اإلثيوبية 
إلى أكثر من مليون شخص في تيغراي. 
ــة بـــأنـــهـــم  ــ ــاثــ ــ وأفــــــــــاد بــــعــــض عــــمــــال اإلغــ
اضـــطـــروا إلـــى الــتــفــاوض مــع مجموعة 
ــلـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  مــــن الـــجـــهـــات املـــسـ
إريــتــريــون. وأضـــافـــوا أن مــعــدالت ســوء 
التغذية الحاد في جميع أنحاء اإلقليم 
ترتفع بشدة، وال يمكن الوصول سوى 
إلــــى 9 مــنــشــآت مـــن أصــــل 920 مــنــشــأة 

لعاج سوء التغذية في تيغراي.
الــجــوع مصدر قلق كبير، فقد  وأصــبــح 

كشف التقرير أنه »من املتوقع أن تكون 
بالفعل  استنفدت  قد  األســر  العديد من 
مـــخـــزونـــهـــا الــــغــــذائــــي، أو مــــن املـــتـــوقـــع 
الـــغـــذائـــيـــة  مـــخـــزونـــاتـــهـــا  تــســتــنــفــد  أن 
فــــي الـــشـــهـــريـــن املـــقـــبـــلـــن«. وأضـــــــاف أن 
أجـــزاء أخــرى مــن وســط وشــرق تيغراي 
الطارئة  املــرحــلــة  األرجـــح  على  ستدخل 
الــرابــعــة، وهــي خــطــوة أقــل مــن املجاعة، 

في األسابيع املقبلة.
وبــالــنــســبــة إلـــى الـــوضـــع الــصــحــي، فقد 
 الرعاية 

ّ
بـــأن أفـــاد تقرير األمـــم املــتــحــدة 

بشكل  »مــحــدودة  املنطقة  فــي  الصحية 
مثير للقلق«، إذ تعمل ثاثة مستشفيات 
فقط من أصل 11 مستشفى في تيغراي، 
ونحو 80 في املائة من املراكز الصحية 
ال تــعــمــل أو ال يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــهــا. 
املراكز  العديد من  إن  إغاثة  وقــال عمال 
الــصــحــيــة تـــعـــرضـــت لــلــنــهــب أو نـــيـــران 

املدفعية أو دمرت. 
مـــع الــعــلــم أنـــه تـــم تــدمــيــر أجـــــزاء كبيرة 
مـــن مــعــســكــريــن كـــانـــا يــســتــضــيــفــان في 
ــئـــن مــــن إريـــتـــريـــا  الـــاجـ ــابـــق آالف  الـــسـ
لتحليل  املــجــاورة بشكل منهجي، وفقًا 
صور األقمار الصناعية من قبل منظمة 
»دي إكس أوبن نيتورك« غير الربحية، 
األمم  تقرير  ومقرها بريطانيا. وتطرق 
وا 

ّ
املتحدة إلى موضوع 5 آالف الجئ شق

طريقهم إلى بلدة شاير، وهم »يعيشون 
في ظروف مزرية، وينام كثير منهم في 
حــقــل مــفــتــوح عــلــى مــشــارف الــبــلــدة، من 
دون مــاء وال طــعــام«. وســبــق للمفوض 
السامي لأمم املتحدة لشؤون الاجئن 
إثيوبيا خال   

ّ
أن حــث غــرانــدي  فيليبو 

زيــارة إليها هذا األسبوع على السماح 
للتحقيق  مستقلن  محققن  بــوصــول 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  موضوع  في 
على نطاق واسع، ووصف الوضع العام 

في تيغراي بأنه »خطير للغاية«.
)أسوشييتد برس(

الجوع يهدد إقليم 
تيغراي المحاصر

غنى المئات نشيدًا 
قديمًا اشتهر أثناء 

انتفاضة 1988

بايدن: يجب على الجيش 
التخلي عن السلطة التي 

استولى عليها

شرّعت األنباء اإليجابية عن 
لقاح »سبوتنيك ـ في« 

الروسي ضد كورونا، 
الباب أمام تعاون أوروبي 

ـ روسي مشترك، رغم 
تشدد األوروبيين في 

موضوع أليكسي نافالني

رفض الرئيس السابق 
دونالد ترامب اإلدالء 
بشهادته في قضية 

عزله الثانية في الكونغرس، 
ما قد يؤدي إلى اإلسراع 

في إنهاء المحاكمة 
في مجلس الشيوخ

رصد االحتجاجات تتصاعد... ومجلس األمن ال يدين 
بعد معارضة صينية روسية
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  شرق
      غرب

ألمانيا ترحب ببقاء 
القواعد األميركية

رحـــبـــت الــحــكــومــة األملـــانـــيـــة، أمــس 
األميركي  الرئيس  بــقــرار  الجمعة، 
جــو بــايــدن إبــقــاء قــواعــد عسكرية 
أمــيــركــيــة عــلــى أراضــيــهــا، وتعليق 
ــــض عـــــــديـــــــد الـــــــقـــــــوات  ــفــ ــ ــة خــ ــ ــطــ ــ خــ
ــا. واعـــتـــبـــر  ــيــ ــانــ األمـــيـــركـــيـــة فــــي أملــ
األملانية،  الحكومة  باسم  املتحدث 
ــذا الـــقـــرار  ــبــــرت، أن هــ شــتــيــفــان زايــ
ــالــــح الــــطــــرفــــن«،  »ســــيــــخــــدم مــــصــ
مضيفًا »كنا دائمًا على قناعة بأن 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة املــتــمــركــزة هنا 
في أملانيا، تخدم األمن في أوروبا 

وعبر ضفتي األطلسي«.
)رويترز( 

بريطانيا طردت 3 
جواسيس صينيين

ذكر تقرير لصحيفة »ذا تليغراف« 
البريطانية، أول من أمس الخميس، 
أن املــمــلــكــة املــتــحــدة طــــردت الــعــام 
املــــاضــــي 3 جــــواســــيــــس صــيــنــيــن 
دخلوا الباد بتأشيرات صحافية. 
 عــــن مــصــدر 

ً
ــقـــا ــال الـــتـــقـــريـــر، نـ ــ وقــ

حــكــومــي بــريــطــانــي، إن 3 ضــبــاط 
ــبــــارات يـــعـــمـــلـــون لــحــســاب  ــتــــخــ اســ
وزارة أمن الدولة الصينية، زعموا 
أنــهــم يــعــمــلــون لــصــالــح 3 وكـــاالت 
أنباء صينية مختلفة، موضحًا أن 
»جهاز االستخبارات الداخلية )إم 
الحقيقية،  هوياتهم  كشف   )5 آي 
جبروا على العودة إلى الصن«.

ُ
وأ

)رويترز( 

تايوان تدين »الطبيعة 
الشريرة« لبكين

ــايـــــوان، أمـــــس الــجــمــعــة،  اتـــهـــمـــت تـــ
ــكــــن، بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى غـــويـــانـــا،  بــ
لــلــتــخــلــي عـــن اتــفــاقــهــا املـــوقـــع مع 
ــاري في  تــايــبــيــه لــفــتــح مــكــتــب تـــجـ
الـــجـــزيـــرة، مــعــتــبــرة أن ذلـــك يشكل 
 عــلــى »الــطــبــيــعــة الــشــريــرة« 

ً
دلـــيـــا

للحكومة الصينية. وأدانــت وزارة 
الخارجية التايوانية في بيان قيام 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة »بــتــرهــيــبــهــا 
الساحة  على  أخـــرى  مــرة  وقمعها 
الــدولــيــة«، مضيفة أن بكن »تقول 
شيئًا، وتفعل شيئًا آخــر، وهــذا ال 
يــؤدي  وال  ســـوى طبيعتها  يــؤكــد 
ــن الـــبـــعـــد بــن  ســـــوى إلـــــى مـــزيـــد مــ

املعسكرين«. 
)فرانس برس(

توتر أميركي - صيني 
في البحر الجنوبي

طــلــبــت الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة، أمــس 
الجمعة، من سفينة حربية أميركية 
في  عليها  متنازع  منطقة  مغادرة 
بـــحـــر الــــصــــن، فــــي أول تـــوتـــر مــن 
نــوعــه بــن الــطــرفــن مــنــذ تنصيب 
جــــــو بــــــايــــــدن رئــــيــــســــًا لــــلــــواليــــات 
املتحدة. وقال الجيش الصيني إن 
الــســفــيــنــة األمــيــركــيــة »يـــو إس إس 
جون ماكن« الحربية »دخلت إلى 
املياه اإلقليمية لجزر شيشا )جزر 
بــدون إذن«، مضيفًا أن  بــاراســيــل( 
»القوات البحرية والجوية أصدرت 
ونــدد  املنطقة«.  بمغادرة  لها  أمــرًا 
»خــرق الــواليــات املتحدة  الــبــيــان بـــ
الــســيــادة الــصــيــنــيــة بــشــكــل خطير 

وتهديدها للسلم اإلقليمي«.
)فرانس برس(

نيجيريا: هجمات 
إرهابية تشرد اآلالف

ــرًا  ــيــ ــا أخــ ــهــ ــ
ّ
ــن ــات شــ ــمــ ــجــ شـــــــــردت هــ

مسلحون مجهولون، آالف السكان 
ــمــــال شــرقــي  فــــي واليـــــــة بــــورنــــو شــ
ــتـــحـــدث بــاســم  نــيــجــيــريــا. وقــــــال املـ
قــيــادة شرطة واليــة يــوبــي، دنجس 
عبد الكريم، أول من أمس الخميس، 
ــروا ســــكــــان 4  ــ ــبـ ــ إن »املـــســـلـــحـــن أجـ
مناطق حكومية محلية في بورنو، 
هــي جــوبــيــو ومــاجــومــيــري وكــاجــا 
وكــونــدوغــا، على الــفــرار إلــى واليــة 
ــن ألـــفـــي  ــ ــددًا أكــــثــــر مـ ــ ــحـ ــ ــــي«، مـ ــوبــ ــ يــ
يستمر  بينما  اآلن،  حــتــى  مــهــاجــر 

تدفق النازحن.
)األناضول( يحاجج ترامب بأن محاكمته غير دستورية )ألكس إدلمان/ فرانس برس(

الفروف وبوريل في موسكو أمس )األناضول(

)Getty( تجّمع مئات األساتذة والطالب أمام جامعة في رانغون أمس

يعيش 5 آالف الجئ ظروفًا مزرية من دون ماء وطعام في بلدة شاير )فرانس برس(
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ال موقف واضحًا إلدارة بايدن

النظام والجوالني يجسان نبض واشنطن

وضع النظام السوري 
شروطًا إلعادة العالقات 

مع واشنطن

عماد كركص

فــــــي ظــــــل عــــــــدم وضـــــــــوح ســـيـــاســـة 
الــجــديــدة حيال  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
ــاب امللف  الــقــضــيــة الــســوريــة، إذ غـ
بايدن  الرئيس جــو  عــن تصريحات  الــســوري 
ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، خـــال 
الحملة االنتخابية وحتى اليوم، تبرز رسائل 
توجهها أطــراف مختلفة في الصراع باتجاه 
ــذا اإلطــــــــار، وّجــــــه الــنــظــام  ــ ــي هـ ــ واشـــنـــطـــن. وفـ
السوري مؤشرات إلمكانية التعاطي مع إدارة 
بــايــدن، لكن ضمن شـــروط، حــددهــا مــن خال 
بعثته الــدائــمــة فــي األمـــم املــتــحــدة. على طرف 
آخر، تلقت إدارة بايدن نصائح من »مجموعة 
األزمــات الدولية«، بإعادة النظر في تصنيف 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقًا( 
قائدها  إرهــابــيــة، وذلـــك بعد ظــهــور  كمنظمة 
أبو محمد الجوالني بحلة جديدة »عصرية« 
لـــدى اســتــقــبــالــه الــصــحــافــي األمــيــركــي مــارتــن 
الجوالني  مــن خالها  أراد  إدلـــب،  فــي  سميث 
إيــصــال رســالــة بــاتــخــاذه، مــع تنظيمه، طريقًا 
االنفتاح  مــن  تقربًا  وأكــثــر  التشدد  عــن  بعيدًا 

على الغرب واملجتمع الدولي.
ــيـــة، فــي  ــيـــركـ ــيــــوزويــــك« األمـ ونـــقـــلـــت مــجــلــة »نــ
ــن الــبــعــثــة  ــن أمـــــس، عـ ــا الــــصــــادر أول مـ عـــددهـ
الدائمة للنظام لدى األمم املتحدة، أن »سورية 
لــلــتــعــامــل مـــع إدارة جو  ــنـــظـــام( مــســتــعــدة  )الـ
بـــايـــدن إذا تــراجــعــت عـــن ســيــاســات أســافــهــا 
في سورية«، مشيرة إلى أن مثل هذا التراجع 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  وقــف  سيشمل 
املنتشرة  األميركية  القوات  وسحب  لسورية، 
مــن دون إذن دمــشــق، ووقـــف استغال مــوارد 
أيضًا  تشمل  بــأن  طالبت  كما  والــغــاز.  النفط 
»قوات سورية الديمقراطية«  إنهاء املساعدة لـ
 عـــن وقــــف مـــســـاعـــدة الــجــهــات 

ً
)قــــســــد(، فـــضـــا

الفاعلة األخــرى غير الحكومية املنخرطة في 

تحرير الشام«، بحلة جديدة، بعيدة كل البعد 
عن زي اإلسامين املتشددين، املبادرة األولى 
تغيير  إمكانية  حــول  اعــتــمــاده  أوراق  لتقديم 
من  مــقــبــواًل  ليكون  تنظيمه  ومنهجية  أفــكــار 

الفاعلن الدولين في األزمة السورية. 
وعلى ذلك، جاءت نصائح »مجموعة األزمات 
الــدولــيــة«، وهــي منظمة غير حكومية مقرها 
النظر  إعــــادة  بـــايـــدن، حـــول  بــروكــســل، إلدارة 
كمجموعة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  بتصنيف 
إرهـــابـــيـــة، وذلـــــك مـــن خــــال »تـــقـــديـــر مــوقــف« 
ــه املــجــمــوعــة، يــــوم األربــــعــــاء املــاضــي.  ــدرتـ أصـ
وقالت إنه »إذا كانت إدارة بايدن تسعى إلى 
تــصــحــيــح الــســيــاســة الــخــارجــيــة املــفــرطــة في 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــتــي تنتهجها  اســتــخــدام 
ــإن هــنــاك فــرصــة إلعــــادة تعريف  واشــنــطــن، فـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة ملــكــافــحــة 
اإلرهــــاب تكمن فــي إدلـــب، وهــي املنطقة التي 
يـــوم  أمـــيـــركـــيـــون ذات  ــون  ــؤولــ ــســ مــ ــا  ــهـ ــفـ وصـ
بأنها أكبر ماذ آمن لتنظيم القاعدة منذ 11 
املحافظة  تــعــد  ولـــم   .)2001( سبتمبر/أيلول 

وأشــارت  كــذلــك«.  الغربية  الشمالية  السورية 
إلــــى أن »إدلـــــب تــبــقــى مــلــجــأ مــزدحــمــًا لــثــاثــة 
ماين مدني، وموقع كارثة إنسانية محتملة 
ــــق ومــعــقــا أخـــيـــرا لــلــجــمــاعــات  تـــلـــوح فـــي األفـ
يكون  قد  أن مصيرها  كما  السورية.  الثورية 
املتحدة  الواليات  محوريًا ملستقبل وسياسة 

تجاه التشدد اإلسامي في املنطقة«.
ونبهت املجموعة إلى أن »عاقة هيئة تحرير 
هيمنة  األكثر  املتمردة  الجماعة  وهي  الشام، 
فـــي إدلـــــب، انــكــســرت مـــع شــبــكــات الــجــمــاعــات 
الجهادية، وتسعى اآلن إلى الدخول في مجال 
سورية.  مستقبل  بشأن  السياسية  املــشــاركــة 
الــنــظــريــة، ينبغي أن تتيح هــذه  الــنــاحــيــة  مــن 
الوقائع فرصًا لتجنب تجدد العنف«. وأكدت 
ــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، يــشــكــل اســتــمــرار  ــه »مـ أنـ
إرهابية  كمنظمة  الــشــام  تحرير  هيئة  وضــع 
ــات املــتــحــدة وروســـيـــا  )كـــمـــا صــنــفــتــهــا الــــواليــ
ومجلس األمن الدولي وتركيا( عقبة رئيسية، 
الغربي لتوفير  الدعم  وله تأثير مخيف على 
الــخــدمــات األســاســيــة فــي إدلــــب، مــا يــزيــد من 
تــفــاقــم األزمـــــة اإلنــســانــيــة. كــمــا مــنــعــت إجــــراء 
مناقشات مع هيئة تحرير الشام نفسها حول 
ســلــوكــهــا ومــســتــقــبــل األراضـــــي الــتــي تسيطر 
واألمــم  الغربية  الـــدول  تتجنب  حيث  عليها، 
فــي حن  الهيئة تمامًا،  مــع  االتــصــال  املتحدة 
تقصر تركيا نفسها على الحد األدنــى الازم 
ــي إدلــــــب«،  ــا الـــعـــســـكـــري فــ ــ ــــودهـ لــتــســهــيــل وجـ
ــذا الـــتـــواصـــل يــقــوض  مــوضــحــة أن »غـــيـــاب هــ

وقــف إطـــاق الــنــار ويــوقــف الــقــوى الخارجية 
عـــن الــضــغــط عــلــى الــهــيــئــة التـــخـــاذ املـــزيـــد من 

الخطوات البناءة«.
إلى  ملّحة  حــاجــة  »هــنــاك  أن  املجموعة  ورأت 
أفكار خاقة لكيفية الحفاظ على هذه الهدنة 
الهشة، من خــال إيجاد جــواب مباشر بشأن 
الهيئة. ومــع ذلـــك، مــن الصعب تصور  وضــع 
أن تنبع هذه األفكار من األطــراف الفاعلة في 
شمال غــرب ســوريــة«، بــاإلشــارة إلــى أن أنقرة 
مــتــرددة في االنــخــراط دبلوماسيًا مع »هيئة 
تــحــريــر الــشــام« بسبب غــيــاب الــدعــم الــدولــي، 
ــل مــوســكــو ودمـــشـــق انــتــصــارًا 

ّ
فـــي حـــن تــفــض

خضم  وفــي  »الهيئة«.  على  صريحًا  عسكريًا 
ذلــك تــقــّدم »تــحــريــر الــشــام« نفسها على أنها 
ــر لــلــنــظــام.  ــــب مـــن أي تـــقـــدم آخــ تـــدافـــع عـــن إدلـ
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك تــــرى املــجــمــوعــة بــــأن هــنــاك 
ــًا ســيــاســيــًا، وواشـــنـــطـــن اآلن فـــي وضــع  ــراغـ فـ
جيد مللء هذا الفراغ، موضحة أنه »يجب على 
إدارة بايدن أن تعمل مع الحلفاء األوروبين 
وتركيا للضغط على هيئة تحرير الشام من 
أجــل اتخاذ املزيد من اإلجـــراءات التي تعالج 
املخاوف املحلية والدولية الرئيسية، وتحديد 
معايير واضحة )إذا تم الوفاء بها( يمكن أن 
من  التخلص  مــن  الــشــام  تــحــريــر  هيئة  تمكن 

عامتها اإلرهابية«.
وبعد انتشار صــورة الجوالني، قبل أيــام مع 
صحافي أمــيــركــي، عــّبــرت »الــهــيــئــة« صــراحــة، 
في تصريح عبر مكتبها للعاقات اإلعامية، 
الــواجــب علينا كسر  عــن اعتقادها بــأنــه »مــن 
الشرعية  السبل  الــعــزلــة، وإبـــاغ واقــعــنــا بكل 
املـــتـــاحـــة، وإيـــصـــال ذلــــك إلــــى شـــعـــوب اإلقــلــيــم 
والـــعـــالـــم، بــمــا يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق املصلحة 
ودفع املفسدة لثورتنا املباركة«. على صعيد 
األطــراف األخــرى املتحكمة في األرض، فليس 
اإلدارة  جهة  من  كبيرة  كردية  مخاوف  هناك 
األميركية الجديدة، في ظل اإلجماع األميركي، 
على دعم األكراد شمال شرق سورية. في حن 
الوطني  بــاالئــتــاف  املتمثلة  املــعــارضــة  تبقى 
أنقرة، مشتتة، من دون  واملقربة من  السوري 
أن تـــقـــدم مــوقــفــًا حــقــيــقــيــًا لــــــإلدارة األمــيــركــيــة 
تخفيف  فــي  مخاوفها  أبـــرز  وتكمن  الحالية. 
إدارة بايدن ملفاعيل عقوبات »قانون قيصر«، 
وتعين مسؤول جديد عن امللف السوري في 
البيت األبيض أو الخارجية غير منسجم مع 
أفــكــارهــا وتــطــلــعــاتــهــا، بــعــد خــســارتــهــا ألبــرز 
أصـــدقـــائـــهـــا مـــن املــبــعــوثــن األمـــيـــركـــيـــن إلــى 

سورية، بعد انتهاء خدمة جويل ريبرون.

يحاول رئيس النظام 
السوري بشار األسد إعادة 

التواصل مع إدارة جو 
بايدن، فيما كانت »هيئة 

تحرير الشام« تبعث برسائل 
إلى اإلدارة الجديدة

يطالب النظام بإخراج القوات األميركية من سورية )دليل سليمان/ فرانس برس(

الحرب. ولفتت البعثة إلى أن »سبب الخافات 
املــتــحــدة هــي سياسات  الــواليــات  القائمة مــع 
اإلدارات األميركية السابقة، من خال التدخل 
في الشؤون الداخلية لسورية، واحتال أراٍض 
الطبيعية، ودعــم  مـــواردهـــا  ســـوريـــة، وســرقــة 
املــلــيــشــيــات االنــفــصــالــيــة واملــســلــحــة وكــيــانــات 
إرهابية«، مشيرة إلى أنه في حالة تلبية هذه 
الــشــروط، ستنظر دمشق في إعــادة العاقات 
مـــع واشـــنـــطـــن. كــمــا أوضـــحـــت أنــــه »فــــي حــال 
هذه  عــن  للتخلي  األميركية  اإلدارة  استعداد 
ــإن ســــوريــــة ال تـــعـــتـــرض عــلــى  ــ ــيـــاســـات، فـ الـــسـ
التي  الــشــروط  الهادفة، بعيدًا عن  االتــصــاالت 
ما  في  فرضها  تحاول  السابقة  اإلدارة  كانت 

يتعلق بالوضع في سورية واملنطقة«.
ويــبــدو أن نــظــام بــشــار األســــد يــحــاول إعـــادة 
التواصل مع أميركا بعد تغيير اإلدارة، التي 
أعلنت عن نّيتها بحث العودة للعمل باالتفاق 
النووي مع إيران. وباتت دمشق تدرس جديًا 
ســلــوك هـــذا الــطــريــق لــتــحــســن عــاقــاتــهــا مع 
اإليرانية  الــشــروط  من  باالستفادة  واشنطن، 
ــفــــاق إلــــى حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــمــا قد  إلعــــــادة االتــ
النظام، وحل  يتضمنه مــن عاقة طــهــران مــع 
مــشــكــلــة انـــتـــشـــار قـــواتـــهـــا ومــلــيــشــيــاتــهــا فــي 
سورية. غير أن إدارة بايدن لم تعط إشــارات 
واضــــحــــة، ال نــحــو الـــنـــظـــام أو املـــعـــارضـــة، أو 
باقي األطراف إلمكانية التعامل مع أي منها. 
وال يــــــزال تــعــاطــيــهــا مــــع الــقــضــيــة الـــســـوريـــة 
اآلن  إلــى  تقم  لــم  اإلدارة  أن  سيما  ال  ضعيفًا، 
إلــى سورية  خــاص  أمــيــركــي  بتعين مبعوث 
خــلــفــًا لــلــســابــق جـــويـــل رايـــــبـــــرون. وحـــضـــرت 
للمتحدث  تصريحات  فــي  الــســوريــة  القضية 
بـــرايـــس حــول  نــيــد  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
سورية،  بشأن  بايدن  إلدارة  الحالي  التفكير 
قبل الــذكــرى الــعــاشــرة للحرب. وقـــال بــرايــس، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، 
للترويج  املتحدة  الــواليــات  جــهــود  »سنجدد 
لــتــســويــة ســيــاســيــة إلنــــهــــاء الــــحــــرب األهــلــيــة 
الـــســـوريـــة، بـــالـــتـــشـــاور الـــوثـــيـــق مـــع حــلــفــائــنــا 

وشركائنا واألمم املتحدة«. 
مــن جــهــة أخــــرى، يــشــّكــل عـــدم وضــــوح موقف 
إدارة بايدن من األزمة السورية، منطلقًا حتى 
للتنظيمات التي تصنفها واشنطن إرهابية، 
في  ومشاركتها  اعــتــمــادهــا  يتم  آلــيــة  لتصور 
تقييم  إعــــادة  مــن خـــال  الــســيــاســيــة،  العملية 
أدائــهــا واعــتــمــادهــا مــن قــبــل إدارة بــايــدن، أو 
ولـــم يشكل  عـــام.  فــي واشــنــطــن بشكل  اإلدارة 
ظـــهـــور أبــــو مــحــمــد الـــجـــوالنـــي، زعـــيـــم »هــيــئــة 


