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تشارك إيران وأميركا في مباحثات فيينا بشأن الملف النووي ،اليوم الثالثاء« ،بمشروعين
مختلفين» ،إذ إن طهران تتخوف من أن تفقد «أهم أوراق الضغط التفاوضية إذا
قبلت بمبدأ الخطوة بالخطوة» ،وهو األمر ذاته بالنسبة لواشنطن إذا رفعت كامل
العقوبات ،وهو ما تتمسك به إيران

تتمسك إيران بمطلب رفع
العقوبات األميركية أوًال
(عطا كناري/فرانس برس)

االتفاق النووي
للحديث تتمة...

عن تجاهل
حصار تعز
زكريا الكمالي

فقدت الحكومة اليمنية الشرعية
كافة مقومات الحكومات أو
الجماعات الحاكمة ،وليس من
اإلجحاف القول إنها لم تعد تستحق
حتى لقب «ولي أمر» ألسرة مكونة
من عدة أفراد ،فكيف هو الحال
عندما تكون مسؤولة عن بلد تعداده
 30مليون نسمة ،أو  10محافظات
محررة تخضع لسيطرتها ،على
الورق بالطبع.
طرحت السعودية وقبلها الواليات
املتحدة واألمم املتحدة ،مبادرات
لحل األزمة اليمنية ،اختزلت جميعها
امللف اإلنساني في مطار صنعاء
وميناء الحديدة ،وامللف العسكري
في وقف الغارات الجوية مقابل وقف
الهجمات الحوثية عبر الطائرات
املسيرة والصواريخ ومعركة مأرب.
لم تتطرق أي مبادرة مطروحة،
حتى وإن كانت جميعها فاشلة إلى
اآلن ،مللف تعز ،سواء بشأن مسألة
الحصار املفروض على املدنيني منذ
نحو  6سنوات ،أو في ما يتعلق
بوقف القتال فيها .وحتى الحكومة
الشرعية ،التي كانت تقايض رفع
الحظر عن مطار صنعاء برفع
الحصار الحوثي عن مدينة تعز،
لم ّ
تقدم أي دليل على أنها على قيد
الحياة ،سوى بالبصم باألصابع
العشر على ما تقوله السعودية.
لم تفقد «الشرعية» القدرة على
تأمني مقراتها في عدن فحسب،
بل فقدت القدرة على إبداء وجهات
النظر أيضًا .تحولت تعز هذه األيام
إلى مدينة منكوبة .ال نشاط فيها،
سوى لحفر القبور بعد أن افترسها
وباء كورونا ،وال ّ
هم للسكان سوى
توفير اسطوانات األوكسجني إلى
منازلهم ،خصوصًا ّأن غالبية
الحاالت التي تصل إلى مراكز العزل
تفارق الحياة نتيجة نفاد مادة
ً
األوكسجني .بدال من املسارعة
إلى تقديم أزمة تعز إلى صدارة
أي مبادرة مطروحة على الطاولة،
ورفع الحصار الذي يقف وراء
تدهور القطاع الصحي واالقتصادي
واإلنساني الحاصل داخل املدينة،
يناقشون وجهات الرحالت التي
ستنطلق من مطار صنعاء ،وما إذا
كانت ستشمل املقاصد الحوثية في
طهران ودمشق وبيروت ،أم ال .هناك
مؤامرة جماعية على تعز ،ويبدو
أن االتهامات املوجهة للحكومة
الشرعية ،بشأن االحتفاظ بمسألة
حصار املدينة كورقة لالستغالل
السياسي ،ليست مجافية للحقيقة.
أما املليشيات الحوثية التي تصف
الحظر املفروض على مطار صنعاء
وميناء الحديدة بأنه خارج على كل
القوانني واملألوف في تاريخ الحروب،
وال تجيزه حتى قوانني النازية ،كما
جاء على لسان القيادي الحوثي عبد
امللك العجري ،ال تجد حرجًا في قول
ذلك وهي تفرض حصارًا ال أخالقيًا
على سكان تعز منذ  6سنوات،
وتزرع ألغامًا في تخوم املدينة ،بما
يكفي لتفجير كوكب.

طهران ـ صابر غل عنبري

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن اجـ ـتـ ـم ــاع ي ــوم
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ألط ـ ــراف االت ـف ــاق
الـنــووي املتمثلة بمجموعة «»1+4
(الصني وفرنسا وروسيا وأملانيا) من جهة
وإيران من جهة ثانية ،وهو الثاني من نوعه
بعد فوز جو بايدن بالرئاسة األميركية ،قد
شـكــل املــؤشــر األبـ ــرز عـلــى كـســر ال ـج ـمــود لو
جزئيًا في هــذا امللف ،خصوصًا مع االتفاق
على عقد محادثات في فيينا اليوم الثالثاء،
بـحـضــور أم ـيــركــي وم ــن دون أي مـحــادثــات
مـبــاشــرة بــن الــوفــديــن اإليــرانــي واألمـيــركــي،
إال أن ت ـطــورات الـســاعــات املــاضـيــة قللت من
التفاؤل بخصوصه .وتـعــززت هــذه األجــواء،
بعدما مهدت طهران ،ضمنيًا أمــس اإلثنني،
ل ـف ـش ــل امل ـ ـحـ ــادثـ ــات فـ ــي ف ـي ـي ـنــا ال ـ ـيـ ــوم عـبــر
تقليلها مــن أهـمـيـتـهــا وتـمـسـكـهــا بشرطها
ً
رفــع العقوبات األميركية أوال .وتـقــرر خالل
اجـتـمــاع ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،والـ ــذي عقد
افتراضيًا ،استكمال املباحثات النووية ،اليوم
ال ـثــاثــاء« ،ح ـضــوريــا» فــي فـيـيـنــا ،بمشاركة
الطرف األهم في األزمة ،أي الواليات املتحدة
األميركية ،وذلك للمرة األولى منذ انسحابها
من االتفاق عام  .2018لكن بعد رفض الجانب
اإليراني «القاطع» ،فلن تشارك واشنطن في
مباحثات فيينا في إطار شامل يجمع جميع
أطــراف االتفاق النووي بما فيها طهران ،بل
ُ
ستجرى هذه املباحثات في مسارين ،عسى
أن يلتقيا فــي نهاية املـطــاف ليشكال مسارًا
واح ـدًا .ومــن املقرر أن تجري أطــراف االتفاق
النووي مباحثات بشكل منفصل ،مع الوفد
األمـيــركــي برئاسة املبعوث للشأن اإليــرانــي
روبرت مالي ،والوفد اإليراني برئاسة نائب
وزير الخارجية عباس عراقجي.
وحـ ـ ــاول امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإليرانية سعيد خطيب زادة ،أمــس اإلثنني،
التقليل من أهمية اجتماع فيينا اليوم ،مؤكدًا
أنه ال يختلف عن االجتماعات السابقة .وقال،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،إن اإلجـتـمــاع ال ــدوري
لـلـجـنــة « »1+4وإي ـ ـ ــران «ك ـ ــان م ــن املـ ـق ــرر أن
ينعقد خالل مــارس/آذار املاضي لكنه انعقد
الجمعة املاضي بشكل افتراضي ،ويتواصل
فــي فيينا ال ـثــاثــاء السـتـكـمــال املـبــاحـثــات».
وأك ـ ــد أن ب ـ ــاده «لـ ــن ت ـج ــري أي م ـفــاوضــات
مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا في فيينا
أو أي مكان آخر» ،مشيرًا إلى أن جدول أعمال
هذه املباحثات «هو رفع العقوبات األميركية
الظاملة على إيــران ،وكيفية تنفيذ التعهدات

إيران
تمهد لفشل
ّ
محادثات فيينا
اعتقال
«عمالء»
أعلنت السلطات
اإليرانية ،أمس اإلثنين،
أنها اعتقلت «عميال»
لالحتالل اإلسرائيلي
و«عدة عمالء» آخرين
عملوا لصالح أجهزة
استخبارات دول أخرى.
ونقلت وكالة «فارس»
اإليرانية لألنباء عن المدير
العام لالستخبارات في
محافظة أذربيجان
الشرقية ،من دون
ذكر اسمه ،قوله
إن األمن اعتقل
هؤالء «الجواسيس»
بالمحافظة ،من دون
ذكر تاريخ االعتقال
أو أماكن التجسس أو
تسمية الدول األخرى
التي تجسس هؤالء
لصالحها.

باالتفاق النووي من قبل األطــراف األخــرى»
مــوضـحــا أن «امل ـبــاح ـثــات فـنـيــة وحـقــوقـيــة».
وأضاف« :غدًا (اليوم) سيتضح أن مجموعة
 1+4يمكنها تــأمــن منافعنا مــن االت ـفــاق أم
ال» ،الفـتــا إل ــى أن ط ـهــران تــرحــب «إذا أرادت
أم ـي ــرك ــا تـصـحـيــح م ـس ــاره ــا الـ ـخ ــاط ــئ» ،مع
التأكيد على ض ــرورة رفــع جميع العقوبات
والـتـحـقــق م ــن رفـعـهــا قـبــل ع ــودة إيـ ــران إلــى
تعهداتها النووية.
وفـ ـ ــي حـ ــن أعـ ـل ــن ن ــائ ــب وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسي ،سيرغي ريابكوف ،أمــس ،أن بالده
تتوقع انطالق مفاوضات غير مباشرة بني
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإيـ ــران بـعــد ل ـقــاء فيينا،
م ـش ـي ـرًا إل ــى احـ ـت ــرام مــوس ـكــو ل ـق ــرار ط ـهــران
عــدم إج ــراء مـفــاوضــات مباشرة مــع الجانب
األميركي ،نقلت مواقع إخبارية روسية عن
مندوب روسيا الدائم لدى املنظمات الدولية،
م ـي ـخ ــائ ـي ــل أول ـ ـيـ ــانـ ــوف ،ق ــول ــه إن مــوس ـكــو
مـسـتـعــدة لـلـمـســاعــدة فــي تسهيل ات ـصــاالت
غير مباشرة بني الجانبني عند الضرورة.
فــي م ــوازاة ذلــك ،تـبــدو األج ــواء فــي الــواليــات
ً
امل ـت ـحــدة أق ــل تـ ـف ــاؤال .وف ـي ـمــا ك ـتــب املـبـعــوث
األمـيــركــي الـخــاص إلي ــران روب ــرت مــالــي ،في
تغريدة يــوم الجمعة األولــى عقب االجتماع
االفـ ـت ــراض ــي ال ـ ــذي ان ـع ـقــد أن «ه ـ ــذه خـطــوة
أول ــى» ،مـشـيـرًا إلــى أن «املـبــاحـثــات الصعبة
أم ــامـ ـن ــا ،ل ـك ـن ـنــا ع ـل ــى ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح»،
ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «لـ ـ ــوس أن ـج ـل ـيــس تــاي ـمــز»
أمس اإلثنني أن الرئيس األميركي جو بايدن
يواجه معضلة بشأن امللف النووي اإليراني،
مشيرة إلــى أن بوسعه أن يتباطأ ،ويخاطر
باندالع حرب وانهيار املحادثات ،أو يتحرك
بسرعة ،حتى لو كان ذلك يعني صفقة معيبة
رب ـمــا تـضــر ج ــدول أع ـمــالــه داخ ـل ـيــا .وذك ــرت
الـصـحـيـفــة أن ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة
الدفاع األميركية «البنتاغون» يعتبرون أن
حــدة الـتــوتــرات مرتفعة لــدرجــة أنــه ال يمكن

نائب إيراني :نحن أقوى
بعد التوقيع على وثيقة
التعاون مع الصين
روبرت مالي :المباحثات
الصعبة أمامنا ،لكننا على
الطريق الصحيح

ل ـبــايــدن تــأخـيــر عـمـلـيــة ال ـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
أكثر .وقــال مسؤولون عسكريون أميركيون
للصحيفة إنــه ب ــدون اتـفــاق يقيد البرنامج
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،يـصـبــح ال ـخ ـيــار مــراقـبــة
إيران تقترب أكثر من صنع قنبلة نووية ،أو
الذهاب إلى الحرب لوقفها.
ويقول عضو لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية فــي البرملان اإليــرانــي ،فــدا حسني
مالكي إنه «غير متفائل كثيرًا» ،مؤكدًا أنه «لم
تعد هناك فرصة ألالعيب جديدة» .ويضيف

تقرير

ترجيحات بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة اإلسرائيلية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ّ
رجحت األوساط الحزبية في إسرائيل ،أمس
اإلث ـ ـنـ ــن ،أن ي ـض ـطــر ال ــرئ ـي ــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
رؤبـ ـ ـ ــن ريـ ـفـ ـل ــن ،إل ـ ــى اإلعـ ـ ـ ـ ــان عـ ــن تـكـلـيــف
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،بتشكيل
الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة املـقـبـلــة .وف ــي ح ــال لم
ّ
تطرأ ّ
أي تغييرات في الساعات األخيرة ،فإن
مــن املــرجــح أن تـقــف حصيلة األصـ ــوات التي
توصي بتشكيل نتنياهو للحكومة عند 52
(نــال ـهــا بــالـفـعــل أم ـ ــس) ،وذلـ ــك م ــن أص ــل 120
عضوًا في الكنيست .في مــوازاة ذلــك ،رجحت
أن ـبــاء ،أم ــس ،احـتـمــال أن يحصل زعـيــم حزب
«يـيــش عـتـيــد» ،يئير لـبـيــد ،عـلــى تــوصـيــة 53
ع ـض ــو ك ـن ـي ـســت ،ف ـي ـمــا كـ ــان ق ــد ض ـم ــن حـتــى
س ــاع ــات ب ـعــد ظ ـهــر أم ــس أصـ ـ ــوات  42نــائـبــا
أوصـ ــوا بتكليفه .أم ــا الـقــائـمـتــان الـعــربـيـتــان
(القائمة العربية املوحدة والقائمة املشتركة)
فــام ـت ـن ـع ـتــا ع ــن ال ـت ــوص ـي ــة ب ـت ـك ـل ـيــف ّ
أي مــن
نتنياهو أو لبيد.
وان ـط ـلــق م ــاراث ــون ال ـتــوص ـيــات واملـ ـش ــاورات
ل ـت ـك ـل ـي ــف ش ـخ ـص ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة م ـ ــن زعـ ـم ــاء
األحزاب في الكنيست بتشكيل الحكومة ،عند
الرئيس اإلسرائيلي ،أمس ،بعد نصف ساعة
فقط من مثول نتنياهو أمام املحكمة اللوائية
فــي ش ــارع صــاح الــديــن ،فــي الشطر الشرقي
من القدس املحتلة ،لالستماع للخطاب األول
للمدعية في محاكمته ،ليئات بن آري ،بتهم
الـفـســاد وال ــرش ــاوى وخـيــانــة األمــانــة الـعــامــة،
وهو املوقف الــذي حــاول نتنياهو ،على مدار
العامني املاضيني ،مع ّ
جر إسرائيل إلى أربع
ّ
ج ــوالت النـتـخــابــات الـكـنـيـســت ،ت ـفــاديــه .لكن
التطورات الداخلية في إسرائيل ،وتكرار حالة
التعادل والعجز عن تشكيل حكومة مستقرة،
على الرغم من إجــراء أربــع جــوالت انتخابات
مــن دون حسم واضــح فيها ،ألــزمــت جميعها

نتنياهو ،أمس ،املثول أمام املحكمة ،ليسمع
املدعية الرئيسية فــي محاكمته ،وهــي تؤكد
أم ــام هيئة املـحـكـمــة ،تــوفــر أدل ــة دامـغــة تدين
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة وزعـ ـي ــم حـ ــزب «ال ـل ـي ـكــود»
بالتهم املوجهة إليه في ثالثة ملفات فساد،
ّ
وأنه استخدم نفوذه وسلطته خالفًا للقانون.
وم ــع ب ــدء امل ـش ــاورات أم ــس ،مــع ممثلي كتلة
«الليكود» ،اندلعت أول مواجهة بني ممثلي
ال ـح ــزب وب ــن ّ الــرئ ـيــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،عـنــدمــا
أعلن األخير أنه ال يرى لزامًا عليه بالضرورة
تكليف زعيم الحزب األ ّكـبــر ،أو صاحب أكبر
عــدد مــن التوصيات ،وإنـمــا ينبغي أن يأخذ
ّ
في الحسبان قضايا قيمية ،خصوصًا في ظل
الئحة االتهام الرسمية املوجهة ضد نتنياهو.

استؤنفت أمس محاكمة
نتنياهو في تهم الفساد
الموجهة إليه

ريفلني ،أمس ،خالل مشاوراته مع الكتل
وأعلن ّ
املختلفة ،أنه ال يعتقد بوجود فرصة حقيقية
ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة م ـس ـت ـق ــرة فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل،
وبــالـتــالــي فـقــد ال ُي ـق ـ ِـدم بــال ـضــرورة فــي حــال
تكليفه ّأيــا مــن املرشحني لتشكيل الحكومة،
ع ـل ــى م ـن ـحــه م ـه ـلــة إض ــاف ـي ــة (مـ ــن  22ي ــوم ــا)
تتجاوز املهلة األولى املحددة بـ 28يومًا ،وأن
يقفز مباشرة بعد ذلك إلى خيار إعادة مهمة
اخـتـيــار مــرشــح لــرئــاســة الـحـكــومــة للكنيست
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ل ـي ـخ ـتــار ب ـ ـ ــدوره أحـ ــد أع ـض ــاء
الكنيست لتشكيل الحكومة ،بشرط أن يحصل
ّ
فــي هــذه الحالة خطيًا على تأييد  61عضوًا
ّ
من أعضاء الكنيست خالل مهلة  21يومًا ،وإال
سيتم اإلعالن عن االتجاه النتخابات خامسة
في إسرائيل من دون املماطلة في دورات من
ّ
املشاورات ومحاوالت تشكيل حكومة ،في ظل
موازين القوى الحالية.
وكانت االنتخابات اإلسرائيلية الرابعة التي
جــرت فــي  23مـ ــارس/آذار املــاضــي ،تمخضت
عــن ف ــوز املعسكر املــؤيــد لنتنياهو ،ويشمل
أح ـ ـ ـ ــزاب «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» و«شـ ـ ـ ـ ــاس» و«ي ـ ـهـ ــدوت
ه ـ ـتـ ــوراة» وح ـ ــزب «ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ــدي ـن ـي ــة»،
وذل ـ ــك بـ ـ ــ 52م ـق ـع ـدًا ف ـق ــط ،م ـقــابــل أغ ـل ـب ـيــة 61
ي ـع ــارض ــون ن ـت ـن ـيــاهــو ،ل ـكــن م ــن دون ات ـفــاق
بــن أح ــزاب املـعـسـكــر املـنــاهــض لــأخـيــر على
مرشح لتشكيل الحكومة املقبلة .وجــاء ذلك
ّ
خصوصًا في ظل إعالن حزب «يمينا» بقيادة
نفتالي بينت ،وحزب «تكفاه حداشاه» بقيادة
غدعون ساعر ،عن رفضهما االنـضــواء تحت
حكومة برئاسة زعيم املعارضة ،وزعيم حزب
«ييش عتيد» ،يئير لبيد.
ّ
وف ـ ــي ظ ـ ــل ح ـق ـي ـقــة حـ ـص ــول ن ـت ـن ـي ــاه ــو عـلــى
تــوص ـيــة أك ـب ــر م ــن ل ـب ـيــد ،سـيـضـطــر الــرئـيــس
اإلسرائيلي إلى اإلعالن ،اليوم الثالثاء ،أو في
أقصى ّ
نتنياهو
حد غدًا األربعاء ،عن تكليف
ّ
رسميًا بتشكيل الحكومة ،مع التأكيد أنــه ال

يعتزم منحه تمديدًا إضافيًا زيادة عن املهلة
الرسمية األولى ،وهي  28يومًا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،سـ ـيـ ـح ــاول ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،بـحـســب
م ــراقـ ـب ــن ،م ـض ــاع ـف ــة الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ح ــزب
«يمينا» بقيادة نفتالي بينت ،لتأييد حكومة
ب ـق ـيــادة نـتـنـيــاهــو نـفـســه ،مـقــابــل مـنــح بينت
حقائب وزاري ــة كثيرة ،وربـمــا منصب القائم
بأعمال رئيس الحكومة ،مع تعهد بتحصني
مقاعد حزب «يمينا» داخل الئحة «الليكود»
ّ
االن ـت ـخــاب ـيــة .ل ـك ــن املـعـضـلـ ّـة الــرئـيـسـيــة الـتــي
يــواجـهـهــا نـتـنـيــاهــو ،هــي أن ــه حـتــى فــي حــال
ّ
انـتـقــال ح ــزب «يـمـيـنــا» إل ــى جــانـبــه ،ف ــإن ذلــك
ي ــوف ــر ل ــه تــأي ـيــد  59م ـق ـع ـدًا ف ـقــط وال يمنحه
بــالـضــرورة ثقة الكنيست ،خصوصًا بعدما
أعـلــن ح ــزب «الـصـهـيــونـيــة الــديـنـيــة» برئاسة
ّ
بتسليئيل سموطريتش ،أن حــزبــه لــن يقبل
ب ــأن تعتمد حـكــومــة نـتـنـيــاهــو عـلــى دع ــم من
خــارج االئتالف الحكومي من حزب «القائمة
العربية املوحدة» برئاسة منصور عباس.
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،فـ ــإن سـيـنــاريــو ح ـصــول نفتالي
ب ـي ـنــت ،أو ل ـب ـيــد ،ع ـلــى ت ــأي ـي ــد  61نــائ ـب ــا فــي
الكنيست الئتالف حكومي قد يقوده بينت،
ّ
ي ــواج ــه ه ــو اآلخـ ــر ص ـع ــوب ــات ّ ،خ ـصــوصــا أن
بينت وغــدعــون ساعر ،أعلنا أنهما لن يقبال
باالعتماد في ائتالف حكومي بقيادة بينت
أو ل ـب ـيــد ع ـلــى دعـ ــم م ــن الـ ـخ ــارج م ــن ّ
أي من
ّ
ا ّل ـن ــواب ال ـع ــرب ،عـلـمــا أن لـبـيــد ك ــان ق ــد أعـلــن
أن ـ ــه ل ــن يـ ـع ــارض م ـش ــارك ــة أو دعـ ــم ال ـقــائ ـمــة
املشتركة لألحزاب العربية لحكومة يقوم هو
ّ
بتشكيلها ،لكن اعتراض بينت على مثل هذا
األمر ،يجعل مثل هذا السيناريو غير واقعي،
م ــا يــرجــح ال ــذه ــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات خــامـســة،
حتى في حــال نقل التكليف لتشكيل حكومة
جديدة إلى املعسكر املناهض لنتنياهو .وفي
ّ
مثل هــذه الحالة ،فــإن االنتخابات املقبلة قد
تجرى في سبتمبر/أيلول املقبل.

مــال ـكــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
أن الـجــانــب اإلي ــران ــي يــرحــب ب ـعــودة اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وأن هــذه
العودة ال تحتاج إلى التفاوض أو أن تكون
وفق مبدأ «خطوة خطوة» ،وهو مبدأ أكدت
الـسـلـطــات اإلي ــران ـي ــة رفـضـهــا ل ــه ع ــدة م ــرات
خــال األي ــام األخـيــرة .الــرفــض اإليــرانــي لهذا
املبدأ يعود إلى مخاوف من خسارة األوراق
من دون الحصول على شيء ،إذ يقول مالكي
إن «إيران لو دخلت هذا املسار لن تربح ولن
تـحـصــل عـلــى أي شـ ــيء» .ويـضـيــف «ل ــم يعد
هناك أي شيء فيما يتعلق باالتفاق النووي
لنتفاوض عـلـيــه» ،مشيرًا إلــى أن «املـلــف قد
أغلق» عــام  ،2015مؤكدًا أن املوقف اإليراني
هو «رفع جميع العقوبات والتحقق منه قبل
العودة إلى التعهدات النووية».
ويرى مالكي ،وهو دبلوماسي سابق أيضًا،
أن «الجانب األميركي يسعى للحصول على
تنازالت من إيران الستهالكها داخليًا لتبرير
ع ــودت ــه إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي» ،مـسـتـبـعـدًا
مرونة إيرانية خــال مباحثات فيينا أو أي
مباحثات تليها الحـقــا ،فيما يتعلق بشرط
«رفـ ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ب ــال ـك ــام ــل ومـ ـ ــرة واحـ ـ ــدة،
والتحقق منه عمليًا» .وفــي السياق ،يعتبر

مــالـكــي أن «ال ش ــيء فــي الجعبة األمـيــركـيــة،
وهي أصبحت فارغة ،لكن جعبتنا ممتلئة»
في إشــارة إلــى «أوراق الـقــوة» التي يقول إن
طهران تمتلكها في املباحثات ،وعازيًا إليها
زي ــارة املــديــر الـعــام للوكالة الــدولـيــة للطاقة
الذرية رافاييل غروسي ،نهاية فبراير/شباط
امل ــاض ــي ،عـشـيــة تـعـلـيــق إيـ ــران الـبــروتــوكــول

اإلضافي الذي يحكم الرقابة على برنامجها
النووي ،الــذي تعهدت به «طوعًا» باالتفاق،
قـبــل وق ــف الـعـمــل بــه اع ـت ـبــارًا مــن  23فبراير
املاضي.
ك ـم ــا ي ـ ــرى ال ـن ــائ ــب اإلي ـ ــران ـ ــي املـ ـح ــاف ــظ ،فــي
حديثه مع «العربي الجديد» ،أن «إيران اليوم
فــي وض ــع أق ــوى» بـعــد الـتــوقـيــع عـلــى وثيقة

رفض لمشاركة الرياض

تعليقًا على تصريحات وزيــر الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
حول ضرورة مشاركة الرياض في المباحثات النووية مع طهران ،قال
المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة ،أمس االثنين،
«يؤسفني أنه ليست هناك شجاعة لدى الرياض لبدء الحوار بعيدًا عن
القوى الدولية ،وال تزال نظرة الرياض نحو عواصم خارج المنطقة».
وأضاف أن «السعودية مارست إجراءات مخربة خالل فترة المفاوضات»
التي أدت إلى التوقيع على االتفاق في .2015

«التعاون الشامل» بني طهران وبكني من قبل
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره
اإليــرانــي محمد جــواد ظــريــف ،خــال زيارته
الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة نـهــايــة الـشـهــر املــاضــي.
وي ــرب ــط م ــال ـك ــي ال ـت ـح ــرك ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
األخ ـيــرة إلح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي واجـتـمــاع
الجمعة املاضي ،واجتماع اليوم ،بـ«القلق»
األمـيــركــي واألوروبـ ــي مــن توسيع العالقات
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن تـلــك
التحركات مدفوعة بهذه املخاوف.
وتـ ـ ـش ـ ــارك إي ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فــي
مـبــاحـثــات فـيـيـنــا «ب ـم ـشــروعــن مـخـتـلـفــن»،
حـ ـس ــب الـ ـخـ ـبـ ـي ــر اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــارز ه ـ ــادي
خسروشاهني .ويقول ،لـ«العربي الجديد» ،إن
واشنطن تتحرك «وفق مبدأ خطوة بخطوة،
والتكتيك التفاوضي األكـثــر مقابل األكـثــر»
لكن «طهران تطالب بعودة متزامنة للطرفني
فــي خـطــوة واحـ ــدة» .ويعتبر خسروشاهني
أن ذلك «دليل على ظهور مرونة في مواقف
ال ـطــرفــن» ،غـيــر أن ــه يــؤكــد ،فــي الــوقــت ذات ــه،
أن «اخـ ـت ــاف ال ـخ ـطــط ه ــذا ُي ـظ ـهــر أن الـثـقــة
بالبعض ال تزال مفقودة أيضًا» ،مشيرًا إلى
مخاوف إيرانية من أنه «إذا ما قبلت بمبدأ
الخطوة بالخطوة تفقد أهــم أوراق الضغط
ال ـت ـف ــاوض ـي ــة ،وهـ ــو ت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
بنسبة  20في املائة وتشغيل أجهزة الطرد
املركزي املتطورة».
وب ــال ـت ــال ــي ،ف ـط ـهــران قـلـقــة م ــن أن ــه ف ــي حــال
قبولها بالتخلي عن هــذه األنشطة النووية
ً
راهـنــا ،ستفقد أوراقـهــا الضاغطة مستقبال،
إذا طــرح الطرف اآلخــر مطالب أكثر لتعديل
االتفاق النووي والــدور اإلقليمي والبرنامج
ال ـص ــاروخ ــي ف ــي إطـ ــار ال ـخ ـط ــوات الــاح ـقــة،
حسب خسروشاهني .وفــي املقابل ،يؤكد أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أي ـضــا ت ــراوده ــا مـخــاوف
من أنها في حال عملت وفق مبدأ «الخطوة
ال ــواح ــدة» ،ال ــذي تـطــالــب بــه ط ـهــران ورفـعــت
العقوبات مرة واحدة بالكامل ،أن تفقد قدرتها
عـلــى املـ ـن ــاورة ف ــي امل ـف ــاوض ــات املستقبلية،
و«تفشل مسبقًا في الحصول على ضمانات
الزمــة من إيــران للبدء في مباحثات لتعديل
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي والـ ـسـ ـي ــاس ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
بـعــد إح ـيــاء االتـ ـف ــاق» .وع ـل ـيــه« ،فــالـخــافــات
السياسية قائمة ،والـطــرفــان لــم يدخال بعد
امل ـس ــار ال ـف ـنــي ،لـكــن الــرغ ـبــة إلح ـي ــاء االت ـفــاق
الـنــووي دفعتهما إلــى تراجع مـحــدود» ،كما
يقول خسروشاهني ،مؤكدًا أن «املفاوضات
ستكون صعبة وطويلة».
ويـشـيــر إل ــى عــوامــل يمكن أن تـضــع عراقيل
ف ـ ــي دوال ـ ـ ـيـ ـ ــب املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مـ ـث ــل «انـ ـ ـع ـ ــدام
ال ـث ـق ــة ب ــن طـ ـه ــران وواشـ ـنـ ـط ــن وال ـض ـغ ــوط
الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
واحـتــدام التنافس السياسي في إيــران على
أعـ ـت ــاب االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة» امل ــزم ــع أن
تجرى في  18يونيو/حزيران املقبل ،ليؤكد
خسروشاهني أن هــذه العقبات «مــن شأنها
ُ
أن ت ــدخ ــل امل ـب ــاح ـث ــات ف ــي م ـ ـ ــأزق» .غ ـيــر أنــه
ي ــرى أن األطـ ــراف الــوسـطـيــة يمكنها تقريب
وج ـه ــات ن ـظــر ال ـط ــرف ــن إل ــى «ن ـق ـطــة ت ـعــادل
للضغط على إيران للقبول بمشروع الخطوة
ب ـخ ـط ــوة ،وال ـض ـغ ــط ع ـل ــى أم ـي ــرك ــا لـلـقـبــول
بخطوات (إيرانية) أصغر وأكثر إطمئنانًا،
ً
بدال من تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة
 20فــي املــائــة وحـظــر تشغيل أج ـهــزة الـطــرد
فهذا الحل الوسط ،وفق
املركزي املتطورة»ّ .
خ ـس ــروش ــاه ــن« ،ي ـج ــنــب ال ـط ــرف ــن الـتـخـلــي
عــن أدواتـهـمــا الضاغطة بالكامل ،والتخلي
عنهما بشكل جزئي قبل بناء الثقة».

إضاءة

رشدي أبو مخ حرًا ومهددًا بانتزاع الجنسية

باقة الغربية ـ العربي الجديد

عــانــق األس ـي ــر الـفـلـسـطـيـنــي رشـ ــدي صــالــح
أب ــو مــخ ( 58عــامــا) ال ـحــريــة ،أم ــس اإلث ـنــن،
بعد أســر دام  35عامًا في سجون االحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي ،إث ــر إدان ـت ــه وأف ـ ــراد مجموعة
مــؤل ـفــة م ــن أرب ـع ــة أفـ ـ ــراد ،بــاخ ـت ـطــاف وقـتــل
جـ ـن ــدي إس ــرائ ـي ـل ــي ي ــدع ــى م ــوش ـي ــه ت ـم ــام،
عــام  .1984وك ــان األسـيــر رش ــدي ،ال ــذي فقد
والــديــه وشقيقه خــال وج ــوده فــي السجن،
على موعد مع الحرية قبل نحو أسبوعني
بعد انـقـضــاء فـتــرة حكمه ،إال أن السلطات
اإلســرائـيـلـيــة ق ــررت تمديد فـتــرة سجنه 12
يومًا إضافيًا ،بذريعة مخالفة َسير كان قد
ارتـكـبـهــا قـبــل  35عــامــا ول ــم يـســدد قيمتها.
وقـ ــال األس ـي ــر امل ـح ـ ّـرر م ــن داخـ ــل مـنــزلــه في
بــاقــة الـغــربـيــة «فــرح ـتــي ال تــوصــف ،صعب
وصفها بكلمات ،فرحتي منقوصة ،تركت
عائلتي فــي الخلف ،إخــوتــي األس ــرى الذين
قاموا بوداعي اليوم .هؤالء إخوة لي وإخوة
نضال .ثالثة أيــام وهــم يودعوني 35 ،سنة
وأنا معهم» .وأضاف «أريد أن أقول لجميع
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات الـفـلـسـطـيـنـيــة وع ـل ــى رأس ـه ــا
الـسـلـطــة بـ ـض ــرورة إطـ ــاق سـ ــراح األسـ ــرى.
ي ــوج ــد م ــرض ــى وح ـ ـ ــاالت وض ـع ـه ــا ص ـعــب.
وي ــوج ــد إه ـم ــال ط ـبــي أيـ ـض ــا» .وت ــاب ــع «مــن
ال ـ ـضـ ــروري ل ـفــت ال ـن ـظــر ل ــوض ــع األسـ ـ ــرى»،
ً
فيما أعرب عن أمله بتجاوز االنقسام قائال
«أطــالــب بالوحدة ثم الــوحــدة ،مستحيل أن
نكون أقوياء بدون وحدة».
وزار أبــو مــخ ،بعد تـحــريــره مـبــاشــرة ،والــدة
رفيقه األسـيــر املـحــرر مخلص بــرغــال (أطلق
سراحه في أكتوبر/تشرين األول عام ،)2011
فــي مـنــزلـهــا بـمــديـنــة ال ـلــد ،قـبــل وصــولــه إلــى
بلدته باقة الغربية في الــداخــل الفلسطيني
املـ ـحـ ـت ــل ،ح ـي ــث ع ـم ــد إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــارة ضــري ـحــي

أكد أبو مخ على ضرورة العمل على إطالق سراح جميع األسرى (العربي الجديد)

وال ــدت ــه ووال ـ ــده .وك ــان اسـتـبــق ذوو األسـيــر
وصوله بتزيني محيط منزله بصور قدامى
األســرى ،والعلم الفلسطيني ،فيما استقبله
عــدد من أهالي باقة الغربية بحفاوة كبيرة
لدى وصوله حيث حمل على األكتاف وسط
ّ
و«روح
ه ـت ــاف ــات «ح ــري ــة ألس ـ ــرى ال ـح ــري ــة»
الغالي على ّالدار».
بــدورهــا ،هــنــأت «الجبهة الشعبية لتحرير
فـلـسـطــن» الـفـلـسـطـيـنـيــن «ب ـت ـح ـ ّـرر الــرفـيــق
القائد الوطني رشدي أبو مخ بعد قضائه 35
عامًا في سجون االحتالل» .وأعربت الجبهة
فــي ب ـيــان لـهــا عــن «فـخــرهــا بــرفـيـقـهــا الـقــائـ ًـد
رشدي الذي خاض على مدار  35عامًا تجربة
اع ـت ـقــال ـيــة ،ع ــان ــى خــال ـهــا م ــن ش ـتــى أنـ ــواع
التنكيل والـقـمــع وال ـع ــزل واإله ـم ــال الـطـبــي،
ورغ ـ ــم ذلـ ــك ظ ــل ص ــامـ ـدًا وث ــاب ـت ــا كــال ـج ـبــال،
مواظبًا على مشاركة رفاقه وجموع األسرى
في املعارك النضالية واإلضــرابــات املختلفة
ضــد إدارة مصلحة الـسـجــون وانتهاكاتها
املتواصلة».

في غضون ذلــك ،ذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية،
صـ ـب ــاح أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،أن ع ــائ ـل ــة ال ـج ـنــدي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ــوش ـي ــه تـ ـم ــام ،ط ــال ـب ــت وزي ــر
داخـ ـلـ ـي ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،أري ـ ـ ــه درع ـ ـ ـ ــي ،بـسـحــب
ال ـج ـن ـس ـي ــة مـ ــن األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـعــد
خ ــروج ــه ل ـل ـحــريــة .وق ــال ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة
اإلســرائـيـلـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن درع ــي طـلــب من
ال ـج ـه ــات األم ـن ـي ــة وج ـه ــة ن ـظــر ب ـش ــأن مــدى
ال ـخ ـطــورة ال ـتــي يمثلها األس ـيــر امل ـحــرر كي
يتسنى ّ
البت في مسألة سحب الجنسية منه.
وك ــان ــت سـل ـطــات االح ـت ــال اعـتـقـلــت األسـيــر
رشـ ــدي صــالــح أب ــو م ــخ وابـ ــن عـمــه إبــراهـيــم
أبــو مــخ فــي  24م ــارس/آذار عــام  ،1986فيما
اع ـت ـق ـل ــت ب ــاق ــي أع ـ ـضـ ــاء املـ ـجـ ـم ــوع ــة وه ـم ــا
األس ـي ــر ول ـيــد دق ــة ف ــي  25م ـ ــارس ،واألس ـيــر
إبراهيم بيادسة في  28مارس من العام ذاته.
ووجهت سلطات االحتالل ألفراد املجموعة،
وجميعهم من مدينة باقة الغربية في املثلث
ف ــي ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي ،ت ـه ـمــة اخ ـت ـطــاف
وقتل الجندي اإلسرائيلي موشيه تمام في

العام  .1984وفــي السياق ،قــال نــادي األسير
الفلسطيني ،إنه «وعلى مدار عقود ،رفضت
سلطات االحتالل اإلفراج عن األسير أبو مخ
ورفــاقــه ،على الــرغــم مــن م ــرور مجموعة من
صفقات التبادل ،واإلفــراجــات خــال سنوات
أسرهم ،وكان آخرها عام  ،2014حيث تنكرت
لالتفاق الــذي جرى ضمن مسار املفاوضات
في حينه ،وأبقت على اعتقال  30أسيرًا ،وهي
الصفقة التي ُعرفت بالدفعة الرابعة».
وي ـن ـت ـمــي األس ـ ــرى األربـ ـع ــة إلـ ــى مـجـمــوعــة
األسـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـقـ ــدامـ ــى ال ـ ــذي ـ ــن اعـ ـتـ ـقـ ـل ــوا ق ـبــل
ات ـفــاق ـيــة أوس ـل ــو ع ــام  ،1993وك ــان ــت جــرت
م ـح ــاوالت ل ــإف ــراج عـنـهــم ع ــام  2014ضمن
الدفعة الرابعة عقب التفاهمات التي جرت
ب ــن ال ـجــان ـبــن الـفـلـسـطـيـنــي واإلســرائ ـي ـلــي
ب ــوس ــاط ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـ ــع إط ـ ـ ــاق مـ ـب ــادرة
الستئناف املفاوضات بني الطرفني من قبل
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي األس ـب ــق جــون
كـيــري .لكن حكومة االح ـتــال تــراجـعــت عن
إط ــاق س ــراح كــافــة أس ــرى الــدف ـعــة الــرابـعــة
م ــن األسـ ـ ــرى ال ـق ــدام ــى ،ف ــي إبــريــل/ن ـي ـســان
عـ ــام  ،2016خ ــاص ــة األس ـ ــرى ال ـق ــدام ــى مــن
فلسطينيي الداخل .وكانت إسرائيل وافقت
لدى استئناف املفاوضات على إطالق سراح
 104من األســرى الفلسطينيني اعتقلوا قبل
ات ـفــاق ـيــة أوسـ ـل ــو ،وذلـ ــك ع ـلــى أربـ ــع دف ـعــات
مقابل التزام الفلسطينيني تعليق أي إجراء
لــانـضـمــام إل ــى مـنـظـمــات دول ـيــة بـمــا فيها
هيئات قانونية كفيلة بمالحقة إسرائيل.
وب ــاإلف ــراج عــن األسـيــر أبــو مــخ ،يبقى داخــل
الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة  25أسـيـرًا مــن قدامى
األس ــرى الــذيــن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية
أوسـلــو ،وقـضــوا فــي السجون مــا ال يقل عن
 28عــامــا .وم ــن ه ــؤالء  11أس ـي ـرًا مــن أراض ــي
عــام  ،1948وأقدمهم األسـيــران كريم يونس،
وماهر يونس املعتقالن منذ عام .1983
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شرق
غرب
الحكومة الفلسطينية
تطالب بضمان دولي
لالقتراع في القدس

أعلنت الحكومة الفلسطينية ،أمس
اإلثـ ـن ــن ،مــراس ـل ـت ـهــا األمـ ــم املـتـحــدة
واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وروس ـ ـي ـ ــا
االتحادية ملطالبتها بإلزام إسرائيل
ب ــالـ ـسـ ـم ــاح بـ ـ ــإجـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـق ــدس املـحـتـلــة.
وقـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء الفلسطيني
محمد اشتية (الصورة) ،إن حكومته
طـلـبــت م ــن ه ــذه ال ـج ـهــات «ال ـتــدخــل
إللزام إسرائيل باالتفاقيات املوقعة»،
م ـع ـت ـب ـرًا م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى أن ت ـعــدد
القوائم االنتخابية في االنتخابات
التشريعية «دليل تعددية».
(العربي الجديد)

العراق :تفجيران
يستهدفان رتلين
لـ«التحالف»
اس ـ ـت ـ ـه ـ ــدف ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــران ب ـع ـب ــوت ــن
ن ــاسـ ـفـ ـت ــن ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،رت ـل ــن
لـ«التحالف الــدولــي» ضد «داعــش»،
ف ــي مـحــافـظـتــي ال ــدي ــوان ـي ــة وب ــاب ــل،
جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق .وقـ ـ ــالـ ـ ــت خ ـل ـيــة
اإلع ـ ــام األم ـن ــي ال ـعــراق ـيــة إن عـبــوة
ناسفة انفجرت بــرتــل لـ«التحالف»
ق ـ ــرب م ــدي ـن ــة ع ـف ــك ف ــي ال ــدي ــوان ـي ــة،
دون ح ـ ـ ـ ــدوث أض ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـش ــري ــة أو
م ــادي ــة ،مـتـحــدثــة عــن ان ـف ـجــار عبوة
أخ ــرى بــإحــدى عـجــات عــربــات رتــل
لــ«الـتـحــالــف» فــي بــابــل ،دون وقــوع
أضرار أيضًا.
(العربي الجديد)
تجدد
سورية« :قسد»
ّ
االعتقاالت في «الهول»
داه ـم ــت مـلـيـشـيــات «ق ـ ــوات ســوريــة
الديمقراطية» (قسد) ،أمس اإلثنني،
مـ ـج ــددًا ،م ـنــاطــق ف ــي م ـخ ـيــم ال ـهــول
ب ــري ــف ال ـح ـس ـك ــة ،ش ــرق ــي س ــوري ــة،
وذل ــك بعد يــومــن مــن إع ــان انتهاء
عـمـلـيــاتـهــا ف ــي امل ـخ ـيــم ض ــد خــايــا
«داع ـ ـ ــش» .وداهـ ـم ــت «ق ـس ــد» الـقـســم
ال ـ ـسـ ــادس امل ـك ـت ــظ ب ــال ـع ــراق ـي ــن فــي
املخيم ،واعتقلت  3أشـخــاص ،فيما
أوضحت مصادر أن املداهمة وقعت
بـعــد ال ـح ـصــول عـلــى مـعـلــومــات من
معتقلني في وقت سابق.
(العربي الجديد)
ليبيا :مفوضية للمصالحة
أع ـل ــن امل ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي الـلـيـبــي،
أمـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،ت ـش ـك ـيــل مـفــوضـيــة
ل ـل ـم ـصــال ـحــة ال ــوط ـن ـيــة ف ــي لـيـبـيــا،
تلبية لخريطة الطريق التي أقرها
مـلـتـقــى ال ـح ــوار الـسـيــاســي الليبي
برعاية أممية .وجاء اإلعالن أمس،
ب ـع ــد لـ ـق ــاء ج ـم ــع رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
محمد املنفي (الـصــورة) ،الخميس
امل ــاض ــي ،ب ـخ ـب ــراء ف ــي هـ ــذا ال ـشــأن
فــي طــرابـلــس ،مـشــددًا على «أهمية
املـصــالـحــة الــوطـنـيــة إلع ــادة السلم
امل ـج ـت ـم ـعــي ورد حـ ـق ــوق الـ ـن ــاس»،
ومــؤك ـدًا عـلــى «الـتـنــوع فــي اختيار
أعـ ـض ــاء امل ـف ــوض ـي ــة ل ـت ـضــم جـمـيــع
الكفاءات».
(فرانس برس)

تركيا :اعتقال 10
أدميراالت بتحقيق
«بيان مونترو»
اع ـت ـق ـلــت ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة ،أمــس
اإلث ـ ـنـ ــن 10 ،أدم ـ ـ ـيـ ـ ــراالت س ــاب ـق ــن،
بعدما انتقدت مجموعة تضم أكثر
مــن  100ضــابــط بحرية متقاعدين،
ليل األحد  -اإلثنني ،قناة إسطنبول
الـ ـت ّــي ت ـخ ـط ــط ال ـس ـل ـط ــات ال ـتــرك ـيــة
لشقها ب ـمــوازاة مضيق البوسفور.
واع ـ ـت ـ ـقـ ــل املـ ـشـ ـتـ ـب ــه بـ ـه ــم ف ـ ــي إط ـ ــار
تحقيق بـخـصــوص «ب ـيــان مونترو
م ــن  103أم ـ ـيـ ــراال» أط ـل ـق ـتــه الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ف ــي أنـ ـق ــرة .وق ــال ــت الـنـيــابــة
إن «ق ــوات األم ــن أوق ـفــت  10مشتبه
بـهــم مــن الـشـخـصـيــات املــوقـعــة على
البيان» ،مضيفة أنــه تم استدعاء 4
آخــريــن ملــراجـعــة شــرطــة أنـقــرة خالل
 3أيام.
(أسوشييتد برس)
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الحدث

لم تقنع رواية
السلطة األردنية
كثيرين داخل األردن
وخارجه في ما
يتعلق بوضع ولي
العهد السابق األمير
حمزة بن الحسين
في اإلقامة الجبرية،
واعتقال آخرين،
خصوصًا أنه لم يتم
توقيف أي عنصر
عسكري ،فيما رفع
األمير حمزة التحدي
بوجه الجيش

أحداث األردن
دعم
الملك
تواصل الدعم الغربي
والعربي للملك األردني.
وقال المتحدث باسم
الخارجية األميركية نيد
برايس ،أول من أمس،
إن «الملك عبد اهلل
شريك رئيسي للواليات
المتحدة ،وهو يحظى
بدعمنا الكامل» .كما
أعلنت روسيا وتركيا
والصومال والعراق
والجزائر ،أمس اإلثنين،
دعمها لألردن.

توقعات بأن تحل قضية األمير حمزة داخل العائلة الهاشمية (صالح ملكاوي)Getty/

األمير حمزة يتحدى
أصعد
الجيش :لن
ّ
عمان ـ العربي الجديد

مــا زال الغموض يكتنف الكثير من
تفاصيل األزمة التي عصفت باألردن
منذ يــوم السبت املــاضــي ،مــع اتهام
ولي العهد السابق األمير حمزة بن الحسني،
املــوضــوع قيد اإلقــامــة الجبرية وآخــريــن ممن
تم اعتقالهم ،بمحاولة زعزعة أمن البالد ،في
ظل تشكيك شخصيات ومسؤولني في األردن
وخارجه بالرواية الرسمية األردنية ،ال سيما
مع التأكيد من قبل املسؤولني على عدم وجود
أي عسكري متورط في املخطط املزعوم .وفي
تحد عنوانها األساسي
ما يبدو أنها رسالة ٍ
رفــض االمـتـثــال ألوام ــر الـجـيــش ،س ـ ّـرب أمــس،
اإلثنني ،تسجيل صوتي لألمير حمزة يعود
إلــى السبت املاضي ويعلن فيه أنــه لن يطيع
أوام ــر الـجـيــش بــوقــف االت ـص ــاالت مــع العالم
الـخــارجــي بعد وضعه قيد اإلقــامــة الجبرية،
لكنه أشار إلى أنه لن يلجأ لتصعيد تحركاته
فــي الــوقــت الـحــالــي بـعــد منعه مــن أي نشاط

ومـطــالـبـتــه بــالـتــزام الـصـمــت .ونـفــى أن يكون
جزءا من أي مؤامرة ،مشيرًا إلى أنه مستهدف
بسبب «حديثه ضــد الفساد وســوء اإلدارة».
وأكــد شخص مقرب من األمير حمزة ،لوكالة
«أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ـ ـ ــرس» ،صـ ـح ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل،
موضحًا أن تسجيله تــم بعدما هــدد رئيس
أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي األمير.
وكـ ــان ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األردن ـ ـ ــي ،وزي ــر
الخارجية أيمن الصفدي ،قد قال خالل مؤتمر
ص ـحــافــي ،أم ــس األول ،إن األجـ ـه ــزة األمـنـيــة
ت ــاب ـع ــت ع ـب ــر ت ـح ـق ـي ـقــات ش ـمــول ـيــة مـشـتــركــة
حثيثة ،تـحــركــات لألمير حـمــزة ،ومسؤولني
آخ ــري ــن ،تـسـتـهــدف أم ــن ال ــوط ــن واس ـت ـق ــراره.
وأث ــارت هــذه الــروايــة الـعــديــد مــن الـتـســاؤالت
وال ـ ـش ـ ـكـ ــوك .داخـ ـلـ ـي ــا ،ش ـك ــك الـ ـن ــائ ــب صــالــح
العرموطي ،وهــو نقيب املحامني السابق في
األردن ،بكل الرواية الرسمية والتهم املوجهة
إلى األمير حمزة .وقال ،في مداخلة على قناة
«الجزيرة» ،أول من أمس ،إن ما ورد على لسان
واه وليس فيه دليل واحد على التهم
الصفدي ٍ

املــوجـهــة إل ــى األم ـيــر ،خـصــوصــا أن ــه لــم يذكر
مــن هــي «امل ـعــارضــة ال ـخــارج ـيــة» أو «الـ ــدول»
التي قال إن ولي العهد السابق اشترك معها
في املخطط ،كما قلل من أهمية الحديث عن
«انـقــاب» ،الفتًا إلى أن أمـرًا كهذا ال يتم عادة
إال مع قوة عسكرية أو مخابرات ،لكن ال يوجد
أي عنصر عسكري أو مـخــابــرات أو أمــن عام
ضـمــن املعتقلني .وفــي الـسـيــاق نـفـســه ،ذكــرت
صحيفة «وول ستريت جورنال» ،أمس األول،
أن عــددًا من الدبلوماسيني الغربيني والعرب
شككوا في اتهامات الحكومة األردنـيــة بحق
األم ـي ــر ح ـم ــزة ،وق ـل ـلــوا م ــن ش ــأن م ــا وصـفــوه
بـ«شائعات» عن محاولة اإلطاحة بامللك عبد
الله الثاني .ونقلت عن الدبلوماسيني ،الذين
لــم تسمهم ،قولهم إنــه ال أدلــة على تــورط أي
ش ـخــص ف ــي ال ـج ـي ــش األردنـ ـ ـ ــي ف ــي امل ــؤام ــرة
املزعومة .واعتبر أحد الدبلوماسيني الغربيني
أن التوترات كانت تتفاقم في الديوان امللكي
منذ فـتــرة ،مستبعدًا أن يكون اعتقال األمير
حمزة جاء ردًا على أي تهديد وشيك.
كــذلــك لــم تـمــر تـصــريـحــات ال ـص ـفــدي ،أمــس
األول ،عـمــا يسمى بــ«املـعــارضــة الخارجية
االردنـ ـ ـي ـ ــة» م ــن دون ت ـ ـسـ ــاؤالت ،خـصــوصــا
بـعــدمــا أشـ ــار إل ــى أن «الـتـحـقـيـقــات األول ـيــة
أث ـب ـت ــت وج ـ ــود ت ــواص ــل ب ــن أشـ ـخ ــاص مــن
الحلقة املحيطة باألمير حمزة ،تقوم بتمرير
ادع ـ ــاءات ورســائــل إل ــى جـهــات فــي ال ـخــارج،

دبلوماسيون يقللون
من شأن «شائعات» عن
محاولة إطاحة الملك

تـشـمــل م ــا يـسـمــى ب ــامل ـع ــارض ــة ال ـخــارج ـيــة،
لتوظيفها فــي الـتـحــريــض ضــد أم ــن الــوطــن
وتـ ـش ــوي ــه الـ ـحـ ـق ــائ ــق» .مـ ــع الـ ـعـ ـل ــم أن ه ــذا
املصطلح ،منذ ظهوره قبل سنوات ،ال يعدو
عــن كونه إش ــارة إلــى مجموعة مؤثرين من
ال ـنــاش ـطــن اإلع ــام ـي ــن وال ـس ـيــاس ـيــن ممن
ي ـق ـي ـمــون ف ــي أوروب ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
ويـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون ت ــوظـ ـي ــف م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،عـ ـب ــر ب ــرامـ ـجـ ـه ــم املـ ـب ــاش ــرة،
للوصول إلى الجمهور األردني.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـحــزب
«الــديـمـقــراطــي االجـتـمــاعــي» األردنـ ــي ،النائب
الـ ـس ــاب ــق ج ـم ـي ــل الـ ـنـ ـم ــري ،فـ ــي ت ـصــري ـحــات
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «املـعــارضــة األردنـيــة
في الخارج يمكن وصفها بأنها منابر خاصة
توظف وسائل التواصل االجتماعي لتمرير
آرائها واملعلومات التي تريدها ،ولكن ال يمكن
وصفها بأنها معارضة ذات هيكل سياسي».
ورأى أنه «اصطلح مجازًا تسمية األشخاص
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـظ ـ ـهـ ــرون عـ ـل ــى مـ ـن ــاب ــر الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ويـتـحــدثــون بــال ـشــأن الـسـيــاســي
الـ ـ ـع ـ ــام مـ ـع ــارض ــة خـ ــارج ـ ـيـ ــة ،واألصـ ـ ـ ـ ــح هــي
منابر استثمرت فــي ضعف اإلع ــام املحلي،
واسـتـغـلــت الـنـقــص فــي املـكــاشـفــة والشفافية
وضعف أداء بعض املؤسسات الدستورية».
أمــا بخصوص ما ذكــره الصفدي في املؤتمر
الـصـحــافــي ع ــن أن األج ـه ــزة األم ـن ـيــة رص ــدت
تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية
أج ـن ـب ـي ــة مـ ــع زوج ـ ـ ــة األم ـ ـيـ ــر حـ ـم ــزة (ب ـس ـمــة
ال ـع ـت ــوم) ،ووضـ ــع خــدمــاتــه ت ـحــت تـصــرفـهــا،
وع ــرض عـلـيـهــا تــأمــن طــائــرة ف ــورًا لـلـخــروج
م ــن األردن إل ــى ب ـلــد أج ـن ـبــي ،وم ــن ث ــم كشف
م ــوق ــع «عـ ـم ــون» اإلخـ ـب ــاري األردنـ ـ ــي أن هــذه
الشخصية هي اإلسرائيلي روي شابوشنيك
ووصـ ـف ــه ب ــأن ــه ض ــاب ــط س ــاب ــق ف ــي امل ــوس ــاد
اإلســرائـيـلــي ،فــإن األخـيــر ع ـ ّـرف عــن نفسه في
بـيــان وجـهــه إل ــى وكــالــة «أســوشـيـيـتــد بــرس»
وموقع «أكسيوس» األميركي بأنه رجل أعمال
إسرائيلي يقيم في أوروبا ،وأنه صديق مقرب
من حمزة ،إال أنه نفى تمامًا أنه كان يومًا ما
ضابطًا في «املوساد» .وذكر أنه عرض إرسال
ط ــائ ــرة لـنـقــل زوجـ ــة األم ـي ــر ح ـمــزة وأبـنــائـهــا
واستضافتهم لديه ،مضيفًا أنه قدم العرض
«بسبب عالقات صداقة شخصية قوية» بني
العائلتني .وفي ظل هذه األجواء ،قال الرئيس
السابق للجمعية األردنية للعلوم السياسية
خ ــال ــد ش ـن ـي ـك ــات ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
«ال ـس ـي ـنــاريــوهــات امل ـطــروحــة ح ــول مستقبل
الـقـضـيــة تـعـتـمــد ع ـلــى م ـجــريــات الـتـحـقـيــق».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «م ـ ـ ــن خـ ـب ــرتـ ـن ــا وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـن ـظ ــام
السياسي األردني ،ففي القضايا املشابهة يتم
احـتــواء األم ــور مــن خــال الـتـفــاوض ،والقبول
ب ـت ـس ــوي ــات» .وت ــاب ــع «بــالـنـسـبــة ل ـح ـمــزة فقد
تعالج القضية داخل العائلة الهاشمية».
م ــن جـهـتــه ،رأى ال ـل ــواء املـتـقــاعــد والـخـبـيــر
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــايـ ــز ال ـ ـ ــدوي ـ ـ ــري ،ف ـ ــي ح ــدي ــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن ــه «إذا ك ــان الـهــدف
من األحــداث األخيرة إلحاق الضرر باألمن
واالسـ ـتـ ـق ــرار ،ف ـه ــذا ي ـح ـتــاج إل ــى دع ــم دول
وقوى إقليمية ،وهذا ما يجب أن تكشف عنه
التحقيقات ون ـشــره كـمــا وع ــدت الحكومة،
فأصابع االتـهــام تشير إلــى جـهــات عــدة لم
تفصح الحكومة عنها مباشرة» .وأضــاف
«يـبـقــى ال ـس ــؤال ه ــل األم ـي ــر ح ـمــزة مـتــورط
أم ضحية أوه ــام تخالجه؟ وفــي الحالتني
راهــن على الحصان الخاسر .لــذا أقــول إنه
رغــم خـطــورة مــا ح ــدث ،وحـســب املعلومات
املتاحة ،فإنه ال يرقى ملستوى تهديد األمن
الــوطـنــي ،وتــم اح ـت ــواؤه ،وال ـشــارع األردن ــي
تجاوزه».
إلــى ذل ــك ،أك ــدت «جـمــاعــة اإلخ ــوان املسلمني»
فــي ب ـيــان ،أم ــس اإلث ـن ــن« ،ضـ ــرورة املـســارعــة
إلن ـج ــاز مـ ـب ــادرة شــام ـلــة تـعـمــل ع ـلــى تفكيك
األزمة الوطنية التي ال تتوقف عند حدود ما
حــدث في األيــام األخـيــرة ،وتؤسس الستقرار
وتعاف اقتصادي،
حقيقي وتنمية سياسية
ٍ
وإطالق حوار وطني شامل وجاد تشارك فيه
كل مكونات الوطن».

متابعة

قتلى بتجدد العنف القبلي في دارفور
عادت المواجهات
القبلية لتستعر في
السودان ،وتحديدًا في
والية غرب دارفور ،غربي
البالد ،حيث أوقعت
اشتباكات جديدة عشرات
الضحايا
الخرطوم ـ العربي الجديد

ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـسـ ـع ــى فـ ـي ــه ال ـس ـل ـط ــة
االنتقالية في الـســودان ،وحكومة عبد الله
حمدوك ،إلى إحالل السالم في أرجاء البالد،
ال تـ ــزال ال ـن ــزاع ــات واالش ـت ـب ــاك ــات الـقـبـلـيــة
ت ـف ــرض ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى امل ـش ـه ــد األمـ ـن ــي فــي
ال ـســودان ،مــع مقتل  18شخصًا وج ــرح 54
آخرين ،بتجدد النزاعات القبلية في األيام
الثالثة األخيرة في مدينة الجنينة ،عاصمة
واليــة غــرب دارف ــور ،وفــق ما ذكــرت مصادر
طبية في املدينة .وذكر بيان صادر عن لجنة
ّ
األطـبــاء فــي واليــة غــرب دارف ــور ،أن «عجلة
العنف دارت مرة أخرى في مدينة الجنينة،
م ـن ــذ مـ ـس ــاء ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ـت ـســع فــي
اليومني املاضيني» ،مبينًا أن مستشفيات
املدينة ال تزال تستقبل مزيدًا من الضحايا،
ما يرجح تصاعد أعداد الضحايا على مدار
ُ
ال ـســاعــة .وت ـعــد األحـ ــداث الـحــالـيــة ،الثالثة

من نوعها في مدينة الجنينة ،منذ سقوط
نظام الرئيس املعزول عمر البشير في عام
 ،2019وكــانــت آخ ــر تـلــك املــواج ـهــات وقعت
في منتصف يناير/كانون الثاني املاضي،
وقد سقط فيها أكثر من  100قتيل وعشرات
ّ
الجرحى .وطبقًا لشهود عيان ،فــإن التوتر
سـ ـ ــاد م ــديـ ـن ــة ال ـج ـن ـي ـن ــة خـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات
ُ
املاضية ،وكانت تسمع باستمرار أصــوات
ُ
الرصاص ،وترى ألسنة الدخان متصاعدة
في عــدد من املناطق ،فيما أصيبت الحياة
داخل املدينة بالشلل التام ،وتوقفت وسائل
الـنـقــل ،وأغـلـقــت امل ـحــال الـتـجــاريــة أبــوابـهــا.
وقــال عبد الرحمن محمد أحمد ،وهــو أحد
سكان الجنينة ،لوكالة «فرانس برس» عبر
الهاتف« :اليوم (أمــس) اإلثنني ،استيقظنا
على أص ــوات إط ــاق الـنــار بمختلف أنــواع
األسـلـحــة ،ومــا زال ــت االشـتـبــاكــات مستمرة
وام ـ ـتـ ــدت إلـ ــى أغ ـل ــب أحـ ـي ــاء امل ــديـ ـن ــة» .مــن
ج ـه ـت ــه ،أوضـ ـ ــح ال ـط ـب ـي ــب واملـ ــديـ ــر ال ـط ـبــي
الـســابــق فــي مستشفى الجنينة الرئيسي
ّ
في املدينة ،صالح صالح ،أن «أعمال العنف
اندلعت بني قبيلة الرزيقات العربية وقبيلة
املـســالـيــت فــي مــديـنــة الـجـنـيـنــة ،وذل ــك بعد
مقتل شخصني من املساليت» .وتابع ،وفق
مــا نقلت عـنــه وكــالــة «أســوشـيـيـتــد ب ــرس»،
ّ
أن «م ــابـ ـس ــات وفـ ـ ــاة ال ـش ـخ ـصــن ال ت ــزال
ّ
مجهولة» ،مضيفًا أن «العنف امتد بعد ذلك
إلى أحياء أخرى من املدينة».
ودان ب ـيــان لـجـنــة األطـ ـب ــاء ف ــي واليـ ــة غــرب
دارف ـ ــور ،اع ـت ـ ً
ـداء مــن ن ــوع آخ ــر عـلــى سـيــارة
ّ
إسعاف كانت تقل عددًا من الكوادر الطبية

العاملة فــي مستشفى الجنينة التعليمي،
م ـســاء أول مــن أم ــس األحـ ــد .وأوضـ ــح بيان
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أن مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـس ـل ـح ــة أط ـل ـق ــت
ال ـن ــار ع ـلــى ال ـس ـي ــارة ،م ــا أدى إلـ ــى إصــابــة
الـ ـس ــائ ــق ،وإرغ ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـي ــة عـلــى
ال ـن ــزول وضــرب ـهــا ،حـيــث أص ـيــب اث ـن ــان من
اختصاصيي املختبرات الطبية ،إضافة إلى
أحد أفــراد الحراسة ،وتم نهب كل مقتنيات
املعتدى عليهم .وأشارت اللجنة إلى ّ
تعرض
املؤسسات الطبية وسكن الـكــوادر العاملة
ّ
فيها ،لتهديد مستمر في ظــل التأمني غير
ال ـكــافــي .وحـ ّـمــل ال ـب ـيــان ،الـسـلـطــات األمـنـيــة
ووزارة الصحة ،مسؤولية التساهل املتكرر
واملستمر في توفير التأمني الكافي والدائم

ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـط ـب ـي ــة وحـ ــركـ ــة ال ـ ـك ـ ــوادر،
م ــا ي ـه ــدد بـشـكــل ج ــدي اس ـت ـم ــراري ــة تـقــديــم
الخدمات الطبية .ودعت اللجنة ،الحكومة،
إل ــى الـتــدخــل وف ــرض هيبة ال ــدول ــة ،وإنـهــاء
حالة االنفالت األمني في املدينة.
ومــن آن إلــى آخــر ،تشهد مناطق عديدة في

دعوات للحكومة
إلى التدخل وإنهاء حالة
االنفالت األمني

تتصارع القبائل على األرض والموارد ومسارات الرعي (أشرف شاذلي/فرانس برس)

ً
دارف ــور اقتتاال دمويًا بني القبائل العربية
واألفــري ـق ـيــة ،ضـمــن ص ــراع ــات عـلــى األرض
وامل ـ ــوارد وم ـس ــارات ال ــرع ــي .ويـعــانــي إقليم
دارف ــور الــواقــع غــرب الـبــاد مــن اضطرابات
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2003ع ـن ــدم ــا ح ـم ـل ــت ال ـس ــاح
مجموعات متمردة بحجة تهميش اإلقليم
سياسيًا واقـتـصــاديــا ،ضــد النظام األسبق
ب ــرئ ــاس ــة ال ــرئ ـي ــس امل ـ ـعـ ــزول ع ـم ــر ال ـب ـش ـيــر،
والذي ناصرته مجموعات أخرى .وأسفرت
ال ـ ـحـ ــرب بـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وأقليات متمردة عن مقتل حوالى  300ألف
شخص وتشريد أكثر من  2.5مليون ،حسب
األمم املتحدة.
وتراجعت حدة القتال في إقليم دارفور خالل
السنوات الثالث األخيرة ،ولكن االشتباكات
ّ
القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي لألمن
ف ــي اإلق ـل ـي ــم .وفـ ــي ن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول املـ ــاضـ ــي ،أن ـه ــت رس ـم ـي ــا ب ـع ـثــة حـفــظ
السالم املشتركة بني األمم املتحدة واالتحاد
األفريقي ،مهمتها في اإلقليم التي بدأتها في
عام  ،2007وهو ما ترك مخاوف لدى األهالي
مــن ان ـفــات الــوضــع ،وطــالــب كـثـيــرون ببقاء
ّ
ويعد إحــال األمن
البعثة وتمديد مهامها.
وتحقيق االس ـت ـقــرار أح ــد أب ــرز املـلـفــات على
طاولة حكومة عبد الله حمدوك ،خالل مرحلة
انتقالية ب ــدأت فــي  21أغـسـطــس /آب ،2019
وتستمر  53شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات
مطلع  ،2024ويتقاسم خاللها السلطة كل
مــن الـجـيــش وتـحــالــف «ق ــوى إع ــان الـحــريــة
والتغيير» واملجموعات املسلحة التي وقعت
أخيرًا اتفاقات سالم مع الحكومة.

قضية
بغداد ـ زيد سالم ،محمد علي

ف ــي خ ـط ــوة ه ــي األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
منذ نهاية الـعــام  ،2017ال ــذي شهد
ق ـب ــول ع ـنــاصــر جـ ــدد ف ــي الـفـصــائــل
العراقية املسلحة املنضوية في إطار «الحشد
الشعبي»ّ ،
مرر البرملان العراقي ،يوم األربعاء
ُ
املاضي ،بندًا ضمن موازنة العام  ،2021يلزم
الحكومة بقبول  30ألف عنصر جديد ضمن
صفوف «الحشد» ،يقول مسؤولون عراقيون
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن معظمهم مــوزعــون
ً
ع ـل ــى ن ـح ــو  25ف ـص ـي ــا م ـس ـل ـح ــا ،مـعـظـمـهــا
حليفة إليــران .وكان تحالف «الفتح» و«دولة
الـقــانــون» الـنـيــابــي ،قــد وضــع شــرطــا لتمرير
امل ــوازن ــة املــالـيــة ،وه ــو قـبــول الـتـصــويــت على
فقرة ما يعرف بـ«املفسوخة عقودهم» ،وهم
أف ــراد الفصائل الــذيــن ال يتلقون روات ــب من
الــدولــة مـثــل بــاقــي أقــران ـهــم .وعـلــى الــرغــم من
مناشدات سابقة بــإعــادة اآلالف مــن عناصر
الجيش والشرطة للخدمة ،مــن الـقــوات التي
انهارت إبــان اجتياح تنظيم «داعــش» شمال
ً
وغ ـ ــرب الـ ـب ــاد ف ــي الـ ـع ــام  ،2014ف ـض ــا عــن
تــوظـيــف حملة ال ـش ـهــادات الـعـلـيــا ،وتوسيع
ُبرنامج الرعاية الشهرية لألرامل ومعدومي
املـ ـعـ ـي ــل ،إال أن الـ ـب ــرمل ــان ل ــم يـ ـم ـ ّـرر األربـ ـع ــاء
أي وظــائــف أو ام ـت ـيــازات غـيــر تـلــك املتعلقة
بــ«الـحـشــد» .ورأى مــراقـبــون أن ه ــذا اإلج ــراء
ن ــاج ـ ٌـم ع ــن ض ـغ ــوط ومـ ـس ــاوم ــات سـيــاسـيــة،
قادتها بعض الكتل البرملانية.
ُ
وكــانــت أسئلة كثيرة قــد طــرحــت حــول سبب
ع ـ ــدم ت ـس ـج ـيــل مـ ــن يـ ـع ــرف ــون ب ــ«امل ـف ـس ــوخ ــة
عـ ـق ــوده ــم» ض ـم ــن صـ ـف ــوف «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» ،فــي
أع ــوام ســابـقــة .وم ــن بــن الـشـبـهــات أن هــؤالء
قد انضموا أخيرًا للفصائل املسلحة ،أو أنهم
ي ــأت ــون تـعــويـضــا ع ــن ال ـع ـنــاصــر ال ـتــي قتلت
خــال امل ـعــارك ،فيما ذهـبــت تفسيرات أخــرى
إل ــى أن قسمًا مــن ه ــؤالء كــانــوا يـقــاتـلــون في
س ــوري ــة ،وب ــات ــت ت ـصــر ال ـف ـصــائــل ال ـي ــوم إثــر
عودتهم على اعتبارهم مقاتلني في «الحشد
الشعبي».
ومــع الــزيــادة الجديدة فــي منظومة «الحشد
ً
ال ـش ـع ـبــي» ،ال ـتــي تـضــم  83فـصـيــا مسلحًا،
ً
ب ـي ـن ـهــا أك ـث ــر م ــن  40ف ـص ـي ــا «والئـ ـ ـي ـ ــا» ،أي
املــرتـبـطــن بـشـكــل مـبــاشــر بــ«فـيـلــق ال ـقــدس»
اإلي ــران ــي («ع ـص ــائ ــب أه ــل الـ ـح ــق»« ،كـتــائــب
ح ــزب الـ ـل ــه»« ،ال ـن ـج ـب ــاء»« ،س ـيــد ال ـش ـه ــداء»،
ومليشيات أخ ــرى) ،يـتـجــاوز عــديــد عناصر
ً
«الـحـشــد الشعبي» إج ـمــاال عتبة الـ ــ 160ألف
عـنـصــر .ه ــذا األم ــر أكــدتــه م ـصــادر حكومية،
موضحة أن الحكومة طلبت في وقــت سابق
مــن هيئة «الـحـشــد» إج ــراء تدقيق جــديــد في

ألزم البرلمان العراقي الحكومة بقبول  30ألف عنصر جديد في «الحشد
الشعبي» ،ضمن مساومة مارستها بعض كتله لتمرير الموازنة ،ما
يعيد النقاش حول العدد الفعلي لعناصر «الحشد» وجدواهم

تضخّم
الحشد
الشعبي

ضغوط إلدراج
الحكومة  30ألف عنصر
جديد مع رواتبهم

األسماء ،والتأكد من وجودها فعليًا ،بعدما
أثــار سياسيون عراقيون شكوكًا في األعــداد
امل ـع ـل ـنــة ،مـتـهـمــن قـ ــادة ال ـف ـصــائــل بـتـقــاضــي
رواتب عن عناصر غير موجودين سوى على
الورق .وكان العدد السابق لعناصر لـ«الحشد
الشعبي» ،قد بلغ  130ألف عنصر ،بمن فيهم
اإلداريون ومن يعرفون بـ«الوحدات الساندة»
وغيرها ،ليصل املجموع مع الزيادة الجديدة
إلى أكثر من  160ألف مسجل رسميًا ،براتب
شـهــري لكل واح ــد منهم يبلغ مليونا و100
ألف دينار (نحو  800دوالر).
ووف ـقــا مل ـســؤول رف ـيــع فــي حـكــومــة مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ،فـ ــإن إض ــاف ــة الـ ـ ـ ــ 30ألـ ــف عـنـصــر،
ج ــاءت بضغط وم ـســاومــة مــن كـتــل تحالفي
«الفتح» و«دولة القانون» ،بمعنى التصويت
على املــوازنــة مقابل تمرير قبول ضـ ّـم هؤالء
ل ــ«ال ـح ـش ــد» ،م ــا ي ـع ـنــي «ب ـش ـكــل ب ــدي ـه ــي ،أن
هــؤالء تحولوا أيضًا إلــى أص ــوات انتخابية
ل ـل ـت ـحــال ـفــن» .وأوضـ ـ ــح املـ ـص ــدر أن ال ــزي ــادة
الـجــديــدة «ذهـبــت إلــى فصائل عــدة رئيسية،
أب ــرزه ــا ك ـتــائــب حـ ــزب ال ـل ــه ،وع ـص ــائ ــب أهــل
ال ـحــق ،وال ـط ـفــوف ،والـنـجـبــاء ،واإلمـ ــام علي،
وب ـ ــدر ،وس ـي ــد ال ـش ـه ــداء ،وف ـص ــائ ــل أخـ ــرى»،
مـ ـبـ ـعـ ـدًا املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ف ـ ــي ذل ـ ــك ع ـ ــن ح ـك ــوم ــة
ً
الكاظمي ،ومحمال إياها حصرًا «إلى البرملان

الــذي ّ
مررها وألــزم الحكومة بها ضمن فقرة
مضافة إلــى مشروع مسودة املــوازنــة ،والتي
أضافت نحو  24مليون دوالر كرواتب جديدة
تدفع إلى جانب السابقة لعناصر الحشد».
ً
وي ـعــانــي ال ـع ــراق أص ــا مــن أزم ــة اقـتـصــاديــة
ضربت البالد بسبب انخفاض أسعار النفط
وتداعيات فيروس كورونا ،ما دفع السلطات
إلــى اتـبــاع سلسلة مــن اإلج ــراءات ،مــن بينها
اإلق ــدام على اقتطاعات فــي روات ــب املوظفني
وف ــرض ض ــرائ ــب دخ ــل عـلــى آخ ــري ــن ،وإل ـغــاء
امتيازات مختلفة لشرائح عدة في البالد .كما
فرضت رسوم على بعض الخدمات الصحية

أصبح عديد عناصر
«الحشد» يتجاوز
الـ 160ألفًا
تضغط الحكومة
لتوطين رواتب «الحشد»
في المصارف

التي كانت تقدم مجانًا إلى املواطنني .وبلغت
قيمة موازنة العام الحالي 127 ،ترليون دينار
عــراقــي (نـحــو  88مـلـيــار دوالر) ،بـعــد خــاف
سـيــاســي وج ــدل دام أك ـثــر م ــن أرب ـع ــة أشـهــر،
وبعجز ُيقدر بـ 43مليار دوالر أميركي.
وكـ ـ ــان م ـ ـسـ ــؤول الـ ـ ـش ـ ــؤون امل ــالـ ـي ــة ال ـس ــاب ــق
ف ــي «ال ـح ـش ــد» ،قــاســم ال ــزب ـي ــدي ،ق ــد قـتــل في
ال ـعــام  ،2018عـلــى يــد مـجـهــولــن ،بـعــد بــدئــه
تـحـقـيـقــا ب ــأم ــر م ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األس ـبــق
حيدر الـعـبــادي فــي مــوضــوع روات ــب مقاتلي
ّ
«الـحـشــد» الوهمية .وحينها ،علق العبادي
ع ـلــى االغ ـت ـي ــال ب ـقــولــه إن ال ــزب ـي ــدي كـ ــان قد
اتـصــل بــه قـبــل ال ـح ــادث ،ل ـيــزوده بمعلومات
حول وجود مقاتلني وهميني (في «الحشد»)،
وأخبره بعمليات فساد في ما خـ ّـص توزيع
األموال واستيالء بعض القيادات عليها.
وتعليقًا على خـطــوة الـبــرملــان ،اعتبر عضو
التيار املدني العراقي ،أحمد حقي ،أن الزيادة
تؤكد أن «ال ـقــرار السياسي واألم ـنــي ،وحتى
املالي ،في العراق ،ليس في يد الحكومة ،بل
في يد القوى السياسية التي تتبنى مصالح
طهران داخل البالد» .وحذر حقي ،في اتصال
مع «العربي الجديد» ،من أن قبول العناصر
ال ـجــدد فــي «ال ـح ـشــد» يـعـنــي إمـكــانـيــة تحول
األمر إلى زيادة سنوية في عديدهم».
مــن جـهـتــه ،أوض ــح عـضــو اللجنة املــالـيــة في
الـبــرملــان الـعــراقــي ،جـمــال كــوجــر ،أن التمرير
بعض الكتل البرملانية»،
جاء «برغبة من قبل
ّ
معتبرًا أن ذلك «هو من حقها» ،مقرًا في الوقت
ذاتــه بأن «موازنة عام  2021تقشفية ،وخلت
من التعيينات واملشاريع التنموية» .وتحدث
كوجر ،لـ«العربي الجديد» ،عن وجــود «عقد
كـثـيــرة ف ــي م ــوازن ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ،وبــالـكــاد
تمكن الـبــرملــان مــن تمريرها والـتـعــديــل على
كثير مــن بنودها مــن أجــل مــاء مــة األوضــاع
ٍ
ال ـص ـع ـبــة ف ــي الـ ـع ــراق م ــن اس ـت ـم ــرار لتفشي
كورونا وتراجع أسعار النفط».
وأع ـ ـ ــاد ال ـب ــاح ــث ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــراق ــي ،عـبــد
ال ـلــه ال ــرك ــاب ــي ،ال ـتــذك ـيــر ب ــوج ــود فــائــض في
األس ــاس داخ ــل منظومة «الـحـشــد الشعبي»
ممن يمكن تصنيفهم بالفضائيني ،أي الذين
ال وج ــود لـهــم إال فــي مخيلة ق ــادة الفصائل
الــذيــن يتسلمون رواتـبـهــم .وأوض ــح الركابي
ف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ل ـهــذا
السبب ،فــإن حكومة الكاظمي تضغط اليوم
مــن أجــل تــوطــن هــذه الــرواتــب ،بحيث تكون
ع ـبــر املـ ـص ــارف ،مل ـحــاصــرة ظ ــاه ــرة األس ـم ــاء
الــوهـمـيــة» .لكنه لفت أيـضــا إلــى وج ــود قسم
آخــر من الذين ال يعملون ويتفقون مع قادة
فـصــائـلـهــم بـتـقــاســم ال ــرات ــب نـصـفــن ،بينهم
وبني آخرين يقاتلون في سورية.
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شرق
غرب
بوتين يوقع قانونًا
للبقاء في السلطة
حتى 2036
ّ
وق ـ ــع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني ،أمس اإلثنني ،قانونًا يسمح
ل ــه ب ــال ـت ــرش ــح ل ـف ـتــرتــن رئــاس ـي ـتــن
إضــاف ـي ـتــن ع ـنــدمــا تـنـتـهــي والي ـتــه
الحالية في عام  ،2024وذلك بحسب
مــا أظـهــرتــه وثـيـقــة نشرتها وســائــل
إعـ ـ ـ ــام م ـح ـل ـي ــة .ويـ ـمـ ـه ــد الـ ـق ــان ــون
الـ ـط ــري ــق أمـ ـ ــام ب ــوت ــن ل ـل ـب ـق ــاء فــي
السلطة حتى عام .2036
(رويترز)
موزامبيق:
مقتل عدد كبير
من مسلحي «داعش»
أعلن الجيش في موزمبيق أن عددًا
«كبيرًا» من مسلحي تنظيم «داعش»
قتلوا خالل معركة استعادة مدينة
ب ــامل ــا الـ ـت ــي ت ـع ــد م ــركـ ـزًا ل ـل ـغ ــاز فــي
أقصى شمال شــرق الـبــاد ،وسيطر
عليها التنظيم الشهر املاضي .وقال
قــائــد العملية العسكرية الستعادة
املــديـنــة ،شــونـغــو فـيــديـغــال ،أول من
ّ
أمس األحد ،للصحافيني ،إن املنطقة
«آمنة» ،من دون أن يعلن أن الجيش
استعاد السيطرة على باملا .وتابع
«أعتقد أن عددًا كبيرًا من اإلرهابيني
قـتـلــوا» ،مضيفًا أنـهــم سيوضحون
العدد الدقيق الحقًا.
(فرانس برس)
محتجو ميانمار
يتحدون الجيش
ّ
ن ـ ـظـ ــم م ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون فـ ـ ــي مـ ـي ــانـ ـم ــار
اح ـت ـج ــاج ــات ف ــي م ـ ــدن عـ ـ ــدة ،أم ــس
اإلثنني ،ال سيما رانغون ومانداالي،
تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ
ســان سو تشي ،ودعــوا إلــى تنسيق
أكـبــر بــن امل ـعــارضــن ضــد الـجـيــش،
ب ـي ـن ـم ــا قـ ـت ــل شـ ـخ ــص ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ساجينغ بوسط البالد ،عندما ّفرقت
ق ــوات األم ــن احـتـجــاجــا .فــي األث ـنــاء،
قدمت بــرونــاي ،رئيسة «رابطة دول
جنوب شرق آسيا» (آسيان) ،دعمها،
أمس ،الجتماع قادة الرابطة ملناقشة
التطورات في ميانمار ،وقالت إنها
ط ـل ـب ــت مـ ــن املـ ـس ــؤول ــن الـتـحـضـيــر
الجتماع الكتلة املؤلفة من عشر دول
أعضاء ،في جاكرتا.
(رويترز)
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وجهت مصر ما يشبه التحذير إلى إثيوبيا ،واصفة مفاوضات كينشاسا
بشأن سد النهضة بـ«الفرصة األخيرة» للتوصل إلى اتفاق ،فيما دخل
جنوب السودان على خط األزمة ،داعمًا «حقوق إثيوبيا»

ملء ٍ
ثان ال يكترث
للتحذيرات

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية ،مريم
الصادق المهدي ،أمس اإلثنين ،أن
سد النهضة من
إثيوبيا تمضي لملء ّ
جانب واحد للمرة الثانية ،على الرغم
من تحذيرات الخرطوم من أضــرار
ذلك .وأضافت المهدي ،في كلمة
لها خالل اجتماع كينشاسا حول أزمة
السد ،أن ذلك يتم من جانب إثيوبيا
«بسبب مواقف شعبوية لتحقيق
مكاسب سياسية قصيرة الــمــدى»،
مذكرة بأن «الملء األول للسد (يوليو/
تموز  )2020أدى إلى ما يقارب أسبوعا
من العطش» في بالدها.

سد النهضة
أزمة
ّ

فرصة أخيرة في كينشاسا...
وجنوب السودان يدعم إثيوبيا

القاهرة ـ العربي الجديد

ت ـت ـصــاعــد ال ـت ـع ـق ـي ــدات املــرت ـب ـطــة
ب ـ ـ ــأزم ـ ـ ــة م ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــل ف ـ ـ ــي ظ ــل
ت ـح ــرك ــات األي ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،ب ــدءًا
م ــن كـيـنـشــاســا ال ـتــي اسـتـضــافــت عـلــى م ــدار
ثالثة أيام اجتماعًا برئاسة رئيس الكونغو
الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ،بصفته
رئ ـيــس االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،وح ـض ــور وزراء
الخارجية واملـيــاه بكل مــن مصر والـســودان
وإثـيــوبـيــا ،ح ــول سـبــل اسـتـئـنــاف الـتـفــاوض
على اتفاق تشغيل وملء سد النهضة ،مرورًا
بــأديــس أبــابــا الـتــي ب ــدأت فـعــالـيــات مختلفة
بــالـتــوازي مــع اسـتـئـنــاف املـفــاوضــات بهدف
تجديد الضغط الدبلوماسي والدعائي على
ً
مصر ،ووص ــوال إلــى دولــة جنوب الـســودان،

الذي شهد مستجدًا ،ربما يؤدي دورًا سلبيًا
بالنسبة ملصر والسودان ،وإيجابيًا بالنسبة
إلث ـيــوب ـيــا ،عـلــى عـكــس م ــا كــانــت تـنـبــئ عنه
ال ـت ـط ــورات ف ــي ال ـعــاقــة ب ــن م ـصــر وج ـنــوب
السودان خالل الفترة املاضية.
جوبا تدعم أديس أبابا

وحصلت «العربي الجديد» على بيان صادر
مــن الـسـفــارة اإلثـيــوبـيــة فــي جــوبــا ،ورد فيه
أن وزي ــر ال ــري فــي جـنــوب ال ـس ــودان مــانــاوا
بيتر قال إن بالده «تدعم حقوق إثيوبيا في
االستفادة بمواردها الطبيعية» ،معلنًا أنها
«سوف توقع على االتفاق اإلطــاري لحوض
ال ـن ـي ــل ،وس ـت ـص ــادق ع ـل ـيــه ب ـم ـجــرد ان ـع ـقــاد
الـبــرملــان» .ويحمل هــذا البيان تـطــورًا كبيرًا
كــانــت إثيوبيا فــي أشــد الحاجة إلـيــه ،لدعم

بحث التهديدات المشتركة

بحث رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي (الصورة) مع
نظيره السوداني محمد عثمان الحسين ،التحديات والتهديدات
العسكرية واألمنية التي تواجه
الــبــلــديــن ،عــلــى هــامــش انتهاء
فعاليات التدريب الجوي المشترك
«نسور النيل »2-في قاعدة مروي
الجوية بالسودان .وأفاد بيان الجيش
المصري ،أمس اإلثنين ،بأن اللقاء
تناول عــددا من الموضوعات،
بما فيها التحديات والتهديدات
العسكرية واألمــنــيــة ،والــتــزامــات
وبرامج التعاون العسكري.

جهودها املوجهة ضد دولتي املصب ،مصر
والـ ـس ــودان ،إلدخـ ــال االت ـف ــاق اإلط ـ ــاري حيز
ً
التنفيذ ،أوال ليلغي تحكم دول ـتــي املصب
في نصيب األسد من املياه املتدفقة من دول
امل ـن ـبــع ،ويـلـغــي عـمـلـيــا االت ـفــاق ـيــات الـســابــق
إبــرام ـهــا فــي  1902و 1959وُ ،1993
وي ـحــرر
دول املنبع مــن الـقـيــود الـتــي كــانــت تمنعها
فــي املــاضــي مــن إقــامــة ال ـســدود وال ـخــزانــات
ع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع ،وثــان ـيــا ل ـت ـكــون مـقــدمــة
إلج ـبــار الــدول ـتــن عـلــى مـحــاصـصــة جــديــدة
ملياه النيل بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق
س ــد ال ـن ـه ـضــة .وإذا ص ــادق ــت دول ـ ــة جـنــوب
السودان رسميًا على االتفاق ،فسوف يرتفع
عدد الدول املصدقة إلى خمس ،هي :أوغندا،
وإثيوبيا وروان ــدا عــام  ،2013وتنزانيا عام
 ،2015باإلضافة إلى دولتني أخريني أعلنتا
نـيـتـهـمــا الـت ـصــديــق بــرملــانـيــا ع ـلــى االت ـف ــاق،
بـعــدمــا وقـعـتــا عـلـيــه بــالـفـعــل ،وه ـمــا كينيا
وبــورونــدي .ويحتاج هــذا االتـفــاق ،لدخوله
حيز التنفيذ وإيداعه لدى االتحاد األفريقي
تـصــديــق س ــت دول ف ـقــط .ول ـطــاملــا عــارضــت
مـصــر والـ ـس ــودان الـتــوقـيــع عـلـيــه ،وحــاولــت
الـ ـق ــاه ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا اسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـس ــاع ــدات،
بـمـخـتـلــف أن ــواع ـه ــا ،إلق ـن ــاع ال ـ ــدول املـعـنـيــة
ب ـع ــدم ال ـتــوق ـيــع أو عـ ــدم ال ـت ـص ــدي ــق ،لـحــن
االتفاق الشامل على جميع بنوده ،وتعديل
البنود املثيرة للجدل ،خاصة بعدما وقعت
بوروندي ،لتزيد من احتمالية دخول االتفاق
ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وغ ـم ــوض م ــوق ــف الـكــونـغــو
الديمقراطية ،التي لم توقع حتى اآلن ،رغم
إعالنها تأييد االتفاق.
مساعدات مصرية

وب ـع ــد تــوق ـيــع بـ ــورونـ ــدي ،ف ــي مـ ـ ـ ــارس/آذار
 ،2011على االتفاق ،عملت األجهزة السيادية
والــدبـلــومــاسـيــة املـصــريــة عـلــى إن ـشــاء كيان
مــؤسـســي يـتــولــى املـســؤولـيــة الـكــامـلــة إلدارة
امللف مباشرة على مستوى الــدولــة ،ووضع
استراتيجيات للتعاون الثنائي بــن مصر
وكل دولــة على حــدة ،في مجال الدعم الفني

واللوجستي ،مع التركيز على تقديم الدعم
امل ـنــاســب لـحـكــومــة ال ـكــون ـغــو الــديـمـقــراطـيــة
لتثبيت موقفها بعدم التوقيع.
وفــي عــام  2017وجــه الــرئـيــس املـصــري عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي إلن ـشــاء ص ـنــدوق مـصــري،
ت ـ ــدي ـ ــره وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ــإشـ ـ ــراف مــن
امل ـخــابــرات ال ـعــامــة ،لـتـمــويــل مـشــاريــع بــدول
الحوض ،وذلــك من خالل دمج أو شراكة مع
بنك التنمية األفــريـقــي ،مــع زي ــادة التسويق
اإلعــامــي لألنشطة املصرية بــدول الحوض
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،إل ـ ــى ج ــان ــب إط ـ ـ ــاق م ـش ــاري ــع
م ـش ـت ــرك ــة م ـ ــع دول الـ ـ ـح ـ ــوض ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
والتركيز على التعاون في امللف التنموي بني
مصر وهذه الدول ،وإقامة مؤتمرات مشتركة
ف ــي ج ـم ـيــع املـ ـ ـج ـ ــاالت ،وزيـ ـ ـ ــادة امل ـس ــاع ــدات
الطبية والتعليمية ،خاصة في ظل جائحة
كورونا الحالية.
وع ـق ــب تــوق ـيــع بـ ــورونـ ــدي ،أع ـل ــن املـتـحــدث
اإلق ـل ـي ـم ــي ب ــاس ــم م ـ ـبـ ــادرة ح ـ ــوض ال ـن ـيــل،
ومـقــرهــا عنتيبي بــأوغ ـنــدا ،أن ــه وبموجب
الـقــانــون الــدولــي ال ـســاري ك ــان ال بــد مــن أن
توقع ست من الدول األطراف على االتفاقية
قبل أن يجري إقرارها في برملاناتها .ومن
املتوقع أن تتم املصادقة عليها فــي جميع
البرملانات الستة ،لكن حتى اآلن لم يصادق
الـبــرملــان ال ـبــورونــدي ،األم ــر ال ــذي يــزيــد من
أهمية موقف دولــة جنوب ال ـســودان ،الــذي
نقلته إثيوبيا ،ولم تعلنه جوبا رسميًا.
كما سـيــؤدي هــذا الــوضــع إلــى ت ــأزم موقف
مصر والـســودان املتفقتني على رفــض عدد
من البنود ،واملطالبة بأن تتضمن االتفاقية
ف ــي ال ـب ـنــد  14ب ،ال ـخ ــاص ب ــاألم ــن امل ــائ ــي،
نصًا صريحًا ،يضمن عدم املساس بحصة
مصر في مياه النيل وحقوقها التاريخية
ف ــي م ـيــاه ال ـن ـيــل .وذلـ ــك م ــن خ ــال اإلشـ ــارة
لالتفاقيات التاريخية املوقعة بني القاهرة
ودول حوض النيل ،وبني مصر والسودان.
وأن ي ـت ـض ـمــن ال ـب ـن ــد رق ـ ــم  8م ــن االتـ ـف ــاق،
والخاص باإلخطار املسبق عن أي مشاريع
تقوم بها دول أعالي النيل ،اتباع إجراءات
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مصادر مصرية :اجتماعات
كينشاسا لم تحرك
المواقف اإلثيوبية
ستطلق إثيوبيا مرحلة
جديدة من فعاليات حشد
التأييد الدولي

االنتخابات الجزائرية :المقاطعة تكبر والسلطة تتجاهل
تكبر الئحة األحزاب الجزائرية
التي ستقاطع االنتخابات
التشريعية المبكرة.
وإذا كان للمقاطعين
دوافعهم ،فإنها ال تبدو
مؤثرة على السلطة

الجزائر ـ عثمان لحياني

باتت خريطة املشهد االنتخابي في الجزائر
أك ـ ـثـ ــر تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـدًا ،بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ــان ج ـب ـه ــة الـ ـق ــوى
االشتراكية ،أقدم أحزاب املعارضة الجزائرية،
قرارها مقاطعة االنتخابات البرملانية املبكرة
امل ـق ــررة ف ــي  12يــون ـيــو/حــزيــران امل ـق ـبــل .لكن
السلطة ،الـتــي خـســرت بمقاطعة هــذا الحزب
التاريخي سترة إنقاذ مهمة كانت ستعطي
دف ـعــا كـبـيـرًا لــاسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي املـقـبــل،
تبدو مصممة على إنجاز االنتخابات ،مهما
كانت في النهاية نسبة التصويت ومجموع
امل ـش ــارك ــن .وأع ـل ـنــت سـتــة أحـ ــزاب سياسية
جــزائــريــة مـقــاطـعــة االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة
املقبلة ،بسبب ما تعتبره «عدم توفر الظروف
املـ ـن ــاسـ ـب ــة» ،ورفـ ـ ــض ال ـس ـل ـط ــة إجـ ـ ــراء ح ــوار
سياسي يسبق هذا االستحقاق املرتقب .آخر
القوى التي انضمت الى كتلة املقاطعني ،هي
«جبهة القوى االشتراكية» التي حسمت يوم
السبت املــاضــي موقفها برفض املشاركة في
استحقاق  12يــونـيــو ،على الــرغــم مــن وجــود
كتلة هامة من قيادات الحزب كانت تدفع نحو
املشاركة.
وكان «التجمع من أجل ّالثقافة والديمقراطية»
أول ح ـ ــزب س ـي ــاس ــي دشـ ـ ــن الئـ ـح ــة مـقــاطـعــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .واعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـحـ ــزب أن ـ ــه «وسـ ــط
األجواء التي يطبعها القمع واحتجاز سجناء
ال ــرأي وتقييد الـحــريــات الـفــرديــة والجماعية
والـتــراجــع االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي ،تتأهب

السلطة القائمة ،التي سبق أن تلقت صفعتني
ب ـس ـب ــب املـ ـق ــاطـ ـع ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة
لـصـنــاديــق االق ـت ــراع ،للعب مـهــزلــة انتخابية
جــديــدة فــي الـثــانــي عـشــر مــن يــونـيــو املـقـبــل».
والح ـق ــا ،ال ـت ـحــق ح ــزب «ال ـع ـم ــال» ال ـجــزائــري
(ي ـســاري) بالئحة املقاطعني ،حيث أعـلــن في
 15مـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ع ــدم م ـشــارك ـتــه في
االن ـت ـخــابــات ،بـسـبــب مــا اع ـت ـبــره «ع ــدم تــوفــر
قواعد املنافسة النزيهة ونتائجها املحسومة
سلفًا».
ثالث حزب جزائري كان أعلن عن قرار املقاطعة
هو «االتحاد من أجل التغيير والرقي» ،والذي
أع ــرب فــي بـيــان عــن رفـضــه ه ــذه االنـتـخــابــات
ً
«ش ـ ـكـ ــا وم ـض ـم ــون ــا ك ـس ــاب ـق ــات ـه ــا ،ألنـ ـه ــا ال
ً
يـمـكــن أن تـشـكــل ح ــا ل ــأزم ــة ،ب ــل سـتــزيــدهــا
تعقيدًا ،وهي ال تعد أولوية بالنسبة ألغلبية
املواطنني ،بل تشكل مناورة من طرف النظام
لرسكلة نفسه (إعــادة تدوير نفسه) واإلبقاء
على نفس املمارسات واآلليات القديمة ،وحتى
ّ
الــوجــوه التي شكلت جــزءًا من املسؤولية في
األزمــة القائمة» .كذلك تبرز في الئحة القوى
املقاطعة لالنتخابات ،الحركة الديمقراطية
االجتماعية (الحزب الشيوعي سابقا) ،والذي
يـتـمـســك بـمــواقـفــه امل ــؤي ــدة ل ـل ـحــراك الـشـعـبــي،
وكذا حزب االتحاد الديمقراطي (غير معتمد)،
والـ ـ ــذي يـ ـق ــوده ال ـن ــاش ــط الـ ـب ــارز ف ــي ال ـح ــراك
الـشـعـبــي كــريــم طــابــو ،وال ــذي يـطــالــب بــإلـغــاء
االنتخابات وإقرار مرحلة انتقالية.
وبـغــض النظر عــن تـبــريــرات الـقــوى املقاطعة
والتي تلتزم بإسناد الحراك الشعبي واملطلب
الديمقراطي ورفض املشاركة في إعادة إنتاج
مــؤس ـســات ال ـن ـظ ــام ،ف ــإن ب ـعــض الـتـفـسـيــرات
ت ــذه ــب إل ـ ــى أن دوافـ ـ ــع ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــزاب نـحــو
مـقــاطـعــة االن ـت ـخــابــات ،ال تــرتـبــط بــالـضــرورة
بمناخ العملية االنتخابية ،لكونها شاركت
سابقًا في انتخابات ،وفي ظروف أكثر تعقيدًا
س ـيــاس ـيــا وأم ـن ـي ــا وت ـشــري ـع ـيــا ،ب ــل مــرتـبـطــة
بطبيعة هــذه األح ــزاب الـتــي تتمركز كتلتها
الناخبة خصوصًا فــي العاصمة وأطــرافـهــا،
وف ــي مـنـطـقــة الـقـبــائــل الــراف ـضــة بـشـكــل كــامــل

لـلـمـســار االنـتـخــابــي مـنــذ  .2019وكــانــت هــذه
امل ـن ـط ـقــة سـ ّـج ـلــت أدن ـ ــى ن ـس ـبــة ت ـصــويــت فــي
اسـتـحـقــاقــي الـتـصــويــت الشعبيني املــاضـيــن
(الرئاسي واستفتاء الدستور) بأقل من واحد
في املائة.
ونـ ـش ــر أس ـ ـتـ ــاذ الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،نـ ــوري
إدريس ،تقدير موقف ،تعليقًا على أحدث قرار
مقاطعة اتخذته «جبهة القوى االشتراكية»،
وص ــف فـيــه ق ــرار املـقــاطـعــة بــأنــه «ف ـعــل ذك ــي،
ً
ل ـكــن ه ــذا ي ـ ّـص ــح ف ـقــط إذا ك ــان ل ـل ـحــزب فـعــا
ق ــواع ــد ن ـضــال ـيــة ق ــوي ــة ت ــؤث ــر ف ــي امل ـ ـيـ ــدان».
وأشار إدريس إلى أن «الحزب املقاطع يحاول
التماهي مع توجه عام للمنطقة التي ينتشر
فيها تقليديًا (منطقة القبائل) ،نحو املقاطعة،

تحاول أحزاب التماهي
مع مناطقها التي تتجه
إلى المقاطعة

لالنتخابات البرلمانية خصوصياتها ورهاناتها السياسية ()Getty

الـثــانــي إل ــى شـهــريــن ،كـحــد أق ـصــى ،مــع عــدم
اض ـطــرار ال ــدول الـثــاث إلــى عقد مفاوضات
مطولة جديدة حــول قواعد املــلء والتشغيل
قبل امللء الثاني ،ومن ثم تأجيل املفاوضات
األســاس ـيــة -امل ـس ـت ـمــرة بـفـشــل ذري ــع مـنــذ 10
سـنــوات -إلــى مــا بعد هــذه املرحلة مــن املــلء.
وسيتبع ه ــذا األم ــر عمليًا تــولـيــد الكهرباء
للمرة األولــى ،واستكمال النسبة الباقية من
اإلنشاءات والتركيبات ،والتي ال تزيد حاليًا
ً
عن  20في املائة ،فضال عن امتناع الكونغو
الديمقراطية ،بصفتها رئـيــس املـفــاوضــات،
عن طرح مثل هذه املقترحات.
ووص ـ ــف وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري ســامــح
ش ـكــري ال ـجــولــة ال ـتــي بـ ــدأت ف ــي كـيـنـشــاســا،
وم ــن امل ـتــوقــع اس ـت ـمــرارهــا ألســاب ـيــع ،بأنها
«الفرصة األخيرة» ،ويجب على جميع الدول
اقتناصها من أجل التوصل التفاق على ملء
وتشغيل ســد النهضة خــال األشـهــر املقبلة
وقبل موسم الفيضان .وأشار إلى أن «مصر
ت ـفــاوضــت ع ـلــى مـ ــدار ع ـشــر س ـن ــوات بـ ــإرادة
سياسية صــادقــة ،مــن أجــل الـتــوصــل التفاق
يحقق إلثيوبيا أهــدافـهــا التنموية ويحفظ
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ح ـق ــوق وم ـص ــال ــح دول ـت ــي
املصب».
تحرك دبلوماسي إثيوبي

تحليل

ألس ـبــاب كـثـيــرة ال يمكن حـصــرهــا ،بحيث ال
يمكن لجبهة القوى االشتراكية (على سبيل
املثال) املشاركة في االنتخابات فيما املنطقة
تلوح بمقاطعة بالقوة لالنتخابات».
ويـ ـ ـب ـ ــرز احـ ـتـ ـم ــال غ ـ ـيـ ــاب ت ـم ـث ـي ـل ـيــة م ـن ـط ـقــة
الـقـبــائــل عــن الـبــرملــان املـقـبــل ،بسبب مقاطعة
هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب ،كـنـقـطــة وحـ ـي ــدة ت ـش ـكــل قلقًا
للسياسيني ال ـجــزائــريــن ،عـلــى الــرغــم مــن أن
السلطة ستجد نفسها مضطرة لتكرار نفس
ما حدث في انتخابات  ،2002عندما قاطعت
كبرى األحــزاب املتمركزة هناك« ،التجمع من
أجــل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى
االشـتــراكـيــة» ،االنتخابات البرملانية ،بسبب
مقتل  165شابًا في أحداث الربيع األمازيغي،
حيث بادرت السلطة إلى احتساب أي عدد من
أوراق الناخبني الـتــي لــم تـتـجــاوز فــي بعض
ّ
الـبـلــديــات  300ورق ــة ،وتصعيد ن ــواب مثلوا
املنطقة على أساس ذلك.
ُ
ويـ ـط ــرح س ـ ــؤال ج ــوه ــري حـ ــول مـ ــدى تــأثـيــر
ه ــذه ال ـقــوى املـقــاطـعــة عـلــى نسبة التصويت
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،وم ــا
إذا كـ ــان ارتـ ـف ــاع ال ـن ـس ـبــة ،سـيـشـكــل إع ـطــابــا
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لـلـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة أو امل ـ ـ ّـس بـمـصــداقـيــة
وشرعية املؤسسة البرملانية الـتــي ستنبثق
ع ـن ـه ــا .إال أن مـ ـج ــري ــات الـ ــواقـ ــع ال ـس ـيــاســي
أثـبـتــت أن خ ـيــار املـقــاطـعــة ،عـلــى اتـســاعــه في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة واالسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـلــى
ال ــدس ـت ــور امل ــاض ـي ــن ،ل ــم يـعـطــل ف ــرض األم ــر
ال ــواق ــع ،السـيـمــا بــالـنـسـبــة ل ـلــدس ـتــور .وعـلــى
ه ــذا األس ـ ــاس ،ال ت ـب ــدو الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة
ف ــي ال ـجــزائــر مـنــزعـجــة م ــن حـلـقــة املـقــاطـعــن.
وك ــان ــت الـسـطـلــة نـجـحــت ف ــي اسـ ـت ــدراج كتلة
مــن األح ــزاب التي كانت قاطعت االنتخابات
الرئاسية التي جرت في  12ديسمبر /كانون
األول  ،2019واالستفتاء على الدستور الجديد
في األول من نوفمبر /تشرين الثاني املاضي،
للمشاركة في االنتخابات البرملانية املقبلة،
إضافة إلى اإلقبال الكثيف والقياسي لقوائم
املرشحني املستقلني ،حيث باتت الطموحات
والذاتية جزءًا من العوامل التي ستشجع على
عمل حــواري كبير في الشارع ومع الناخبني
إلقناعهم بالتصويت لصالحهم ،ما سيسهم
في رفع نسبة املشاركة .إضافة إلى ذلــك ،فإن
السلطة تعول على كون االنتخابات البرملانية
لـهــا خـصــوصـيــاتـهــا ورهــانــات ـهــا الـسـيــاسـيــة،
م ـق ــارن ــة م ــع ال ــرئ ــاس ـي ــات واالس ـت ـف ـت ــاء عـلــى
الدستور ،األقل اهتمامًا من قبل الناخبني.
ُ
ويـفـهــم مــن تـصــريـحــات الــرئـيــس عـبــد املجيد
تـ ـب ــون ف ــي امل ـق ــاب ـل ــة ال ـص ـحــاف ـيــة الـ ـت ــي بـثـهــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـج ــزائ ــري م ـس ــاء أول م ــن أمــس
األحـ ـ ـ ــد ،أن ن ـس ـب ــة املـ ـش ــارك ــة لـ ــم ت ـع ــد مـهـمــة
للسلطة ،أو هاجسًا يخص شرعية املؤسسة
البرملانية املنبثقة عنها ،حيث قال إن «النتائج
ُ
ستعتمد مهما كانت النسبة املشاركة ،لكننا
نأمل أن تكون مشاركة شعبية قــويــة ،وعلى
مواطنينا أن يدركوا أن عدم املشاركة تضعنا
أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما
ّ
هي» .وقلل تبون من أهمية املقاطعة الشعبية
لالنتخابات ،معتبرًا أن «األهــم بالنسبة لي،
في التشريعيات املقبلة ،هو تحقيق النزاهة
والشفافية الـتــامــة ...ونحن نريدها أن تكون
انتخابات نزيهة».

ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن ص ــراح ــة،
وأن ي ـتــم إدراج ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات ف ــي نص
االتفاقية ،وليس في املالحق الخاصة بها.
كما تطالب مصر إلــى جانب الـســودان بأن
يتم تعديل البندين رقم  34أ و 34ب ،بحيث
تكون جميع الـقــرارات الخاصة بتعديل أي
من بنود مالحق االتفاقية باإلجماع وليس
باألغلبية .وفــي حــالــة التمسك باألغلبية،
فيجب أن تشمل األغـلـبـيــة دول ـتــي املـصــب،
مصر والـســودان ،لتجنب عدم انقسام دول
ح ــوض ال ـن ـيــل ،م ــا ب ــن دول امل ـن ــاب ــع ،الـتــي
ت ـم ـثــل األغ ـل ـب ـي ــة ،ودول ـ ـتـ ــي امل ـص ــب الـلـتــن
تمثالن األقلية.

«فشل» اجتماع كينشاسا

ويبدو أن االتفاق اإلطاري ،ومطالبة إثيوبيا
ب ــامل ـح ــاص ـص ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ك ــان ــا ح ــاض ــري ــن
ب ـقــوة فــي اج ـت ـمــاعــات كـيـنـشــاســا املـتـعــاقـبــة،
على خلفية النقاشات التي لم تفض لشيء
ح ـت ــى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،ول ـ ــم ت ـ ــؤد إل ـ ــى ت ـحــريــك
املواقف اإلثيوبية املتعنتة ،بحسب مصادر
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مـ ـص ــري ــة .وأكـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـصـ ــادر
أن ال ـن ـق ــاش ــات ج ـع ـلــت م ــن ش ـبــه املـسـتـحـيــل
اتـبــاع آلية الرباعية الدولية (األم ــم املتحدة
واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي واالتـ ـ ـح ـ ــاد األف ــري ـق ــي
وال ــوالي ــات املـتـحــدة) املـقـتــرحــة مــن ال ـســودان
وم ـ ـصـ ــر ،ع ـل ــى أن ي ـق ـت ـصــر دور الـ ــواليـ ــات

املتحدة واالتـحــاد األوروب ــي والبنك الدولي
على املراقبة والتسهيل في بعض املواضيع
من خالل الخبراء فقط.
وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن إث ـي ــوب ـي ــا أسـهـبــت
مـ ــن خـ ـ ــال حـ ــديـ ــث وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــري سـيـلـيـشــي
بـيـكـيـلــي ،خ ــال اجـتـمــاع أم ــس األول األح ــد،
ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ــن ض ـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام بـمـبــدأ
«االس ـت ـخــدام املنصف واملـنــاســب» (لـلـمــوارد
املائية املشتركة) ،وهو املبدأ الرابع من اتفاق
املبادئ حول سد النهضة ،املبرم في مارس/
آذار  ،2015ك ـن ــوع م ــن ال ـه ـج ــوم الـتـكـتـيـكــي
عـلــى املـطــالـبــات املـصــريــة الـســابـقــة بــاحـتــرام
هــذا املـبــدأ تـحــديـدًا .وزع ــم بيكيلي أن بــاده

س ــوف تـسـتـخــدم م ــوارده ــا املــائـيــة املشتركة
مـ ــع م ـص ــر وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ب ــأسـ ـل ــوب «م ـن ـصــف
وم ـنــاســب» ،مــع األخ ــذ فــي االع ـتـبــار «جميع
العناصر االسـتــرشــاديــة ذات الصلة املـقــررة
ف ــي االت ـ ـفـ ــاق» ،وه ــي ال ـع ـنــاصــر الـجـغــرافـيــة،
وال ـج ـغــراف ـيــة املــائ ـيــة ،وامل ـنــاخ ـيــة ،والـبـيـئـيــة
وب ــاق ــي ال ـع ـنــاصــر ذات ال ـص ـفــة الـطـبـيـعـيــة،
واالح ـت ـي ــاج ــات االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
لـ ـ ــدول الـ ـح ــوض امل ـع ـن ـي ــة ،والـ ـسـ ـك ــان ال ــذي ــن
يـعـتـمــدون عـلــي املـ ــوارد املــائـيــة فــي كــل دولــة
مــن دول ال ـح ــوض ،وتــأث ـيــرات اسـتـخــدامــات
امل ــوارد املائية في إحــدى دول الحوض على
دول ال ـ ـحـ ــوض األخـ ـ ـ ـ ــرى ،واالسـ ـتـ ـخ ــدام ــات
الحالية واملحتملة للموارد املائية ،وعوامل
الحماية والتنمية واقـتـصــاديــات استخدام
املوارد املائية ،وتكلفة اإلجراءات املتخذة في
هذا الشأن ،ومدى توفر البدائل ،ذات القيمة
املقارنة ،الستخدام مخطط أو محدد ،ومدى
مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام
نهر النيل ،وامتداد ونسبة مساحة الحوض
داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن هـ ــذا ال ـخ ـط ــاب يــريــد
الوصول إلى أحقية إثيوبيا في االستخدام
الـ ـسـ ـي ــادي ل ـس ــد ال ـن ـه ـض ــة ،ط ــامل ــا ل ــم تـثـبــت
مصر وال ـســودان وقــوع ضــرر عليهما خالل
مراحل املــلء التي ستتم في سنوات الرخاء
والـفـيـضــان الـغــامــر الـحــالـيــة .وبــالـتــالــي فهو
يرمي إلى نقل عبء إثبات الضرر على دولتي
املصب ،وإخــاء ساحة بــاده من املسؤولية،
طاملا لم يكن الستخداماتها تأثيرات سلبية.
موحد
موقف مصري سوداني
ّ

وذك ــرت امل ـصــادر أن مـصــر وال ـس ــودان أبــدتــا
موقفًا موحدًا إزاء ضرورة التوصل إلى اتفاق
شــامــل قـبــل امل ــلء ال ـثــانــي ،وأن ــه لــم يـتــم طــرح
امل ـق ـتــرحــات ال ـتــي ت ــم الـ ـت ــداول بـهــا األس ـبــوع
امل ــاض ــي ،خ ــال االتـ ـص ــاالت ال ـت ــي انـخــرطــت
فيها اإلمــارات -ونشرت تفاصيلها «العربي
الـجــديــد» فــي  31الشهر املــاضــي -فــي صــورة
اتـ ـف ــاق ث ــاث ــي م ــؤق ــت ،ب ــام ـت ــداد ف ـت ــرة امل ــلء

وبــالـتــزامــن مــع مباحثات كينشاسا ،علمت
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلث ـيــوب ـيــة حـ ــددت مــواع ـيــد خ ــال األس ـبــوع
الـ ـح ــال ــي واملـ ـقـ ـب ــل ل ـع ـق ــد ل ـ ـقـ ــاءات عـ ــن ب ـعــد،
ب ـق ـي ــادات وزارات ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي عـ ــدد مــن
الـ ـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وق ـ ـيـ ــادات
سياسية أميركية ديمقراطية وجمهورية،
للتعريف بــ«مـحــددات املــوقــف اإلثـيــوبــي من
س ــد ال ـن ـه ـضــة وحـ ــق ال ـش ـعــب اإلث ـي ــوب ــي في
االستفادة من موارده الطبيعية» ،في مرحلة
جــديــدة مــن فعاليات حشد التأييد الــدولــي.
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن تـثـيــر أدي ـ ــس أب ــاب ــا ،خــال
هــذه الفعاليات ،مسألة حقها فــي التصدي
للتهديدات املصرية األخيرة ،بحسب مصادر
دبلوماسية مصرية ،قالت إن «القاهرة تتابع
التحركات اإلثيوبية في هذا السياق ،وسترد
عليها بالطريقة املـنــاسـبــة» .وي ــوم الـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،ق ــال الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الفتاح
السيسي إن «الـعـمــل الـعــدائــي ضــد أي دولــة
قـبـيــح ،ول ــه تــأث ـيــرات تـمـتــد ل ـس ـنــوات» ،لكنه
أض ــاف فــي لهجة تصعيدية غـيــر مسبوقة،
م ـل ــوح ــا ب ــال ـح ــل ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى:
«مـحــدش يـقــدر يــاخــد نقطة مـيــاه مــن مصر،
ولــو حصل فاملنطقة ستدخل في حالة عدم
استقرار ال يتخيلها أحد ...ومحدش يتصور
إنه بعيد عن قدرة مصر» .وأضاف السيسي،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي فــي قـنــاة الـســويــس ،أن
ملف املياه يشغل املصريني ويشغله بشدة،
وأن ال ـق ــاه ــرة مــاض ـيــة ف ــي خ ـيــار ال ـت ـفــاوض
بجدية وبصورة تحقق الربح للجميع ،وأنها
ال تهدد أحدًا ،ولكن املساس باملياه بالنسبة
ملصر خط أحمر .وبعد ذلك بساعات ،نفذت
مصر وال ـســودان فعاليات الـتــدريــب الجوي
املـشـتــرك «ن ـســور الـنـيــل –  »2بـقــاعــدة مــروي
ال ـجــويــة ب ــال ـس ــودان ،بـمـشــاركــة عـنــاصــر من
القوات الجوية وقوات الصاعقة بكال البلدين
«لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر
امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـف ـيــذ إلدارة
الـعـمـلـيــات ال ـجــويــة ،وق ـي ــاس م ــدى جــاهــزيــة
واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة
على األهداف املختلفة» حسب بيان مصري.

تقرير

السويداء ...سيناريو مكرر في افتعال األزمات
يواصل النظام السوري
سلوكه القديم الهادف
هوة الخالف
إلى تعميق
ّ
على أساس طائفي
بين البدو والدروز في
محافظة السويداء،
إلبقاء الوضع متوترًا في
المحافظة والتحكم
فيها
أمين العاصي

يـصــر ال ـن ـظــام ال ـس ــوري عـلــى إب ـق ــاء محافظة
السويداء في جنوب البالد في دائــرة التوتر،
ّ
وكـلـمــا ب ــدا أن األوض ـ ــاع هــادئــة فـيـهــا ،يعمد
إلــى خلق قالقل مــا بــن سكان املحافظة ذات
الغالبية الدرزية ،والبدو القاطنني في بعض
األمــاكــن فــي ريفها الـغــربــي ،املتاخم ملحافظة
درعــا ،على غــرار مــا جــرى فــي األيــام األخـيــرة.
واقتحمت قــوة أمنية تابعة للنظام ،أول من
أم ــس األحـ ــد ،قــريــة أم ال ــرم ــان ف ــي املـحــافـظــة،
وف ــق م ـص ــادر مـحـلـيــة ،أشـ ــارت إل ــى أن ام ــرأة
قتلت فــي هــذا االقـتـحــام وجــرح آخ ــرون ،وهو
ّ
مــا أدى إلــى مــوجــة غضب شعبية تجلت في
قـيــام أهــالــي الـقــريــة بقطع ط ــرق رئـيـسـيــة في
املـحــافـظــة اح ـت ـجــاجــا .وط ــال ــب أه ــال ــي الـقــريــة
بمحاسبة املـســؤولــن عــن ال ـحــادث ،مؤكدين
ّنيتهم التصعيد في حال عدم تلبية مطلبهم
ً
استياء شعبيًا
مــن قبل النظام ،الــذي يــواجــه
م ـتــزاي ـدًا فــي املـحــافـظــة ،نتيجة س ــوء الـحــالــة
املعيشية والفلتان األمني والهجمات املتكررة
على مزارعهم من قبل البدو.
وع ـلــى صـعـيــد مـتـصــلُ ،ع ـقــد الـسـبــت املــاضــي
اجتماع بــن وفــد مــن ضباط روس ووفــد من

ّ
ّ
القريا بريف السويداء ،تمخض
أهالي بلدة
ّ
ّ
عــن موافقة وفــد القريا على عــودة املهجرين
من عشائر البدو إلــى منازلهم غربي البلدة،
باستثناء شخصني لـ«تورطهما في الدماء».
ّ
فإن «وفد ّ
القريا
ووفق شبكات إخبارية محلية،
تحدث عن ضــرورة إحــال السلم واالستقرار
مــع الـجــوار ،وضـمــان حقوق الجميع ،وعــودة
الـحـيــاة الطبيعية إل ــى املـنـطـقــة الــواق ـعــة بني
ب ـل ــدة ال ـق ـ ّ
ـري ــا وم ــدي ـن ــة ب ـص ــرى الـ ـش ــام ،الـتــي
كانت قد شهدت اشتباكات دامية خالل العام
املاضي» .وتضم أراضــي بلدة القريا الغربية
مجموعة مـنــازل ملواطنني مــن عشائر البدو،
يبلغ عــددهــم قــرابــة  35عــائـلــة ،تــم تهجيرهم
من منازلهم خالل العام املاضي ،عقب حوادث
دامية وقعت في املنطقة ،وانتقلوا إلى مدينة
بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.
ّ
القريا قد شهدت ،خالل العام
وكانت منطقة
ال ـفــائــت ،اش ـت ـبــاكــات ب ــن مـجـمــوعــات محلية
وع ـن ــاص ــر م ــن م ـحــاف ـظــة درع ـ ــا ي ـن ـت ـمــون إلــى
«ال ـلــواء الـثــامــن» الـتــابــع لـ«الفيلق الخامس»
املــدعــوم مــن روس ـيــا ،أدت إلــى مقتل وإصــابــة
الـعـشــرات .وتـعــد بـلــدة الـقــريــا ،بــاإلضــافــة إلى
مـنـطـقــة ن ـمــرة الــواق ـعــة جـنــوبـهــا ،ب ــؤرة تــوتــر
مستمرة نتيجة وقوعها عند خط التماس بني
الفصائل املحلية فــي الـســويــداء ومجموعات
«الفيلق الخامس» املتمركزة في محيط مدينة
بصرى الشام ،التي تعد أيضًا معقل «الفيلق»
فــي الــريــف الـشــرقــي مــن درع ــا .ولـطــاملــا حــاول
الـنـظــام ال ـس ــوري تعميق ه ـ ّـوة ال ـخــاف على
أساس طائفي بني البدو والدروز في محافظة
الـ ـس ــوي ــداء م ــن ج ـه ــة ،وبـ ــن ال ـ ـ ــدروز وأه ــال ــي
محافظة درعا من جهة أخرى.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ـص ـحــافــي ن ـ ــورس عــزيــز،
وهــو من محافظة السويداء ،في حديث مع
«العربي الجديد» ،إنه «ال توجد موانع على
اإلط ــاق أم ــام ع ــودة الـبــدو إلــى منازلهم في
املحافظة» .وأوضح ّأن النظام السوري ّ
«قسم
املناطق السورية إداريًا منذ الستينيات من
الـقــرن املــاضــي ،على أس ــاس طائفي لتعزيز
النزعة الطائفية» ،مضيفًا« :كان هناك قرى

سياسة النظام تعتمد على تعزيز االنتماء الطائفي والمناطقي (أنور عمرو/فرانس برس)

يستغل النظام الخالفات
البسيطة بين البدو والدروز
لتعميقها
تابعة ملحافظة السويداء ضمها الحقًا إلى
محافظة درعــا القريبة على هــذا األس ــاس».
وتــابــع« :سياسة النظام الـســوري منذ أكثر
م ــن  50عــامــا تـعـتـمــد ع ـلــى ت ـعــزيــز االن ـت ـمــاء
ال ـطــائ ـفــي وامل ـن ــاط ـق ــي ،م ــع إب ـق ــائ ــه الــوضــع
ت ـحــت ال ـس ـي ـطــرة ،لـلـتـحـكــم ف ــي األم ـ ــور وفــق
مصلحته» .واعتبر عزيز أنه «من الطبيعي
أن ُيـبـقــي ال ـن ـظــام ورقـ ــة ال ـخ ــاف ب ــن الـبــدو
ّ
ويلوح بها كلما احتاج إلى
وال ــدروز بيده،
ّ
ذلك ،ويجب أال ننسى أن هناك متعاونني مع
النظام من الجانبني».
وي ـق ـط ــن ض ـم ــن ال ـ ـحـ ــدود اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ملـحــافـظــة
ال ـســويــداء ع ــدة آالف مــن ال ـبــدو الــذيــن لطاملا
دخ ـلــوا فــي خــافــات مــع الـ ــدروز ح ــول حقوق
الرعي وانتهاك حرمة بعض املــزارع الخاصة

ب ـس ـك ــان الـ ـس ــوي ــداء .وح ـ ـ ــاول الـ ـنـ ـظ ــام ،خ ــال
سنوات الثورة السورية ،توسيع ّ
هوة الخالف
ما بني البدو والدروز في محافظة السويداء،
إلبـقــائـهــا ضـمــن دائ ــرة الـخـطــر ،لـضـمــان بقاء
الــدروز على الحياد إزاء ما يجري في البالد.
وان ـت ـهــج ال ـن ـظــام سـيــاســة تـخــويــف األقـلـيــات
املذهبية والقومية في سورية ،كي ال تنخرط
في الحراك الثوري ،وإليهامهم بأنه الحامي
الوحيد لهم.
وم ـنــذ تــولــي حــافــظ األسـ ــد لـلـسـلـطــة ف ــي عــام
 ،1970ع ـمــل ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ع ـلــى تــأجـيــج
ال ـخــافــات ب ــن ال ـب ــدو والـ ـ ــدروز ف ــي محافظة
السويداء ،والتي انفجرت بشكل دام في عام
 2000م ــع تــولــي ب ـشــار األس ــد الـسـلـطــة خلفًا
ألبيه .فقد قتل  20شخصًا وجرح  200آخرون
في ذاك العام ،عقب تعدي بدو من رعاة األغنام
عـلــى م ــزارع وبـســاتــن خــاصــة فــي الـســويــداء.
وشهدت املحافظة تظاهرات منددة باألحداث،
وهو ما دفع النظام إلى التدخل والقبض على
املتورطني من البدو.
في السياق ،قــال الكاتب حافظ قــرقــوط ،وهو
مــن أبـنــاء محافظة الـســويــداء ،فــي حــديــث مع
ّ
«العربي الجديد» ،إن النظام الـســوري ومنذ

عقود «يــزرع الخالفات بني مكونات املجتمع
الـ ـس ــوري ع ـمــومــا ،وف ــي مـحــافـظــة ال ـســويــداء
خصوصًا ،الختراقها من الــداخــل» .وأضــاف:
«عملت األجهزة األمنية التابعة للنظام ،منذ
ع ـقــد الـثـمــانـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،على
خلق خالفات بني ال ــدروز وعشائر البدو في
امل ـحــاف ـظــة .إذ أشـ ــاع ال ـن ـظــام ف ــي ذل ــك الــوقــت
ّ
أن جـ ــزءًا م ــن ال ـب ــدو م ـن ـتـ ٍـم لـجـمــاعــة اإلخـ ــوان
ّ
ّ
املسلمني ،وأن هــذه الجماعة تكن حقدًا على
ّ
الدروز ألسباب طائفية» .وأشار قرقوط إلى أن
النظام السوري «حــاول خالل سنوات الثورة
ّ
إيهام ال ــدروز ،بــأن البدو على عالقة بتنظيم
داعش ،لتعميق الخالف بني الطرفني» ،مؤكدًا
ّ
أن ال ـخــافــات بــن الـ ــدروز وال ـب ــدو «تتمحور
فقط حول الرعي ال أكثر وال أقل ،بينما أجهزة
األمن التابعة للنظام ،خلقت املشاكل في عام
 ،2000لتوطيد وجودها في املحافظة» .وتابع:
ـاول
«ال ـن ـظــام ع ــزف عـلــى وت ــر الـطــائـفـيــة ،وح ـ ّ
ت ـصــويــر ال ـخ ــاف ع ـلــى أن ــه صـ ــراع ب ــن ســنــة
ودروز ،على الرغم من أن واقع الحال مخالف
لذلك تمامًا».
ّ
وأوضح قرقوط أن البدو «ينتشرون في أغلب
نواحي املحافظة ،وهناك اندماج ثقافي كامل
بــن أهــالــي ال ـســويــداء مــن ب ــدو ودروز ،وهــو
ّ
ما كــان يزعج النظام» ،مشيرًا إلــى أن األخير
وأط ــراف ــا أخ ــرى مـثــل «ح ــزب ال ـل ــه» والـجــانــب
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي« ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول اس ـ ـت ـ ـغـ ــال الـ ـخ ــاف ــات
ال ـب ـس ـي ـط ــة ل ـت ـع ـم ـيــق الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن ال ـب ــدو
وال ـ ــدروز» .وأك ــد قــرقــوط أن ــه «حـتــى اللحظة،
لم تنجح هــذه األط ــراف في دفــع الطرفني إلى
ص ــدام ــات دم ــوي ــة ،إذ اسـتـطــاعــت الـفـعــالـيــات
االجـتـمــاعـيــة والـعـشــائــريــة ،حـصــر الـخــافــات
في نطاقات ضيقة للغاية» .وأوضــح أنه «مع
الضعف الذي يعتري النظام السوري حاليًا،
يـ ـح ــاول حـ ــزب ال ـل ــه وإي ـ ـ ــران م ــن خـ ــال املـ ــال،
اختراق محافظة السويداء لتخريب العالقات
االجتماعية بني البدو وال ــدروز» ،معتبرًا أنه
على الــرغــم مــن ذل ــك« ،ف ــإن املساعي اإليرانية
الواضحة تتجه للفشل ،بسبب وعي الطرفني
للمخاطر الكبيرة لهذه املساعي».
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دعم غربي «ثابت» لكييف

أوكرانيا :اختبار
التصعيد الروسي
تراقب الواليات المتحدة
وشركاؤها الغربيون
التحشيد العسكري
الروسي على الحدود
مع أوكرانيا ،فيما
تواصل كييف الضغط
واستدعاء الدعم الغربي
في مواجهة ما تسميه
«العدوان» الروسي

ّ
تـتـبــادل روس ـيــا وك ــل مــن االتـحــاد
األوروب ــي وحلف شمال األطلسي
والــواليــات املـتـحــدة ،منذ أكـثــر من
أسبوع ،التحذيرات والتحذيرات املضادة ،مع
إبداء الغرب مزيدًا من القلق حيال التحركات
العسكرية الروسية على حدود البالد الشرقية
م ــع أوك ــرانـ ـي ــا ،فـيـمــا ت ــؤك ــد مــوس ـكــو أن هــذه
التحركات غير هجومية ،بل تصب في خانة
األم ــن ال ـقــومــي .م ــن جـهـتـهــا ،ي ـبــدو أن كييف
تـضــاعــف مــن ج ـهــودهــا ،ل ــزي ــادة ال ـت ـقــارب مع
الغرب و«الناتو» ،ردًا على ما ترى فيه تحشيدًا
روسيًا ،وتصعيدًا بدأ يترجم بتراجع الوضع
األمني شرق أوكرانيا ،حيث قتل أربعة جنود
أوكــرانـيــن وجــرح آخ ــران ،فــي  26م ــارس/آذار
املــاضــي ،في معارك مع االنفصاليني املوالني
لــروسـيــا فــي منطقة دونـيـتـســك .ويـعــد امللف
األوك ــران ــي اخـتـبــارًا مهمًا لـ ــإدارة األميركية
الجديدة ،في إطــار احتواء التهديد الروسي،
ومواجهة «اسـتـفــزازات» موسكو ،وقــد تكون
موسكو في صدد زيادة الضغط ملعرفة املدى
الـ ــذي ق ــد تـسـلـكــه واش ـن ـطــن ف ــي ه ــذا امل ـج ــال،
فيما يــواصــل االتـحــاد األوروب ــي إب ــداء الدعم
«الثابت» لكييف.
وب ـع ــد ت ـحــذيــر روسـ ـي ــا م ــن أن أي تـصـعـيــد
لـ«الناتو» قد يدمر أوكرانيا ،أعاد الكرملني،
أمس اإلثنني ،التأكيد أن التحركات العسكرية
الروسية على الحدود مع أوكرانيا ،ال تشكل
أي خطر لـهــذا البلد أو ألي طــرف آخ ــر ،وأن
روسـيــا تقوم بحركات نقل لجنودها داخــل

البالد «بالطريقة التي تراها مالئمة» .وقال
املتحدث باسم الكرملني ،ديمتري بيكسوف،
إن ب ــاده تبحث دائـمــا عــن أمـنـهــا ،وذل ــك ردًا
على اتهام أوكرانيا األسبوع املاضي ،روسيا
ب ـح ـشــد ق ـ ّـواتـ ـه ــا ع ـل ــى حـ ــدودهـ ــا ال ـش ـمــالـ ّـيــة
وال ـش ــرق ـ ّـي ــة ،وك ــذل ــك ف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـقــرم
التي ّ
ضمتها في  ،2014كما أبــدى «الناتو»
قلقه مــن «ال ـت ـعــزيــزات» الــروسـيــة ق ــرب شــرق
أوكرانيا.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـصـ ــريـ ــح ال ـ ـكـ ــرم ـ ـلـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،غـ ـ ــداة
م ـبــاح ـثــات هــاتـفـيــة أج ــراه ــا وزيـ ــر خــارجـيــة
ّ
خارجية
أوكرانيا ،دميترو كوليبا ،مع وزير
ّ
االت ـحــاد األوروبـ ــي جــوزيــب بــوريــل ،أول من
أمــس األح ــد ،حيث أكــد األخـيــر دعــم االتـحــاد
«الـثــابــت» ألوكــران ـيــا ،معربًا عــن قلقه حيال
التحركات الــروسـيــة األخ ـيــرة .وكـتــب بوريل
على «تــويـتــر»« :نتابع بقلق شديد النشاط
الـعـسـكــري ال ــروس ــي» عـنــد ح ــدود أوكــران ـيــا،
ّ
مؤكدًا «دعم االتحاد األوروبي الثابت لسيادة
أوكــرانـيــا ووح ــدة أراضـيـهــا» ،وموضحًا أنه
سيجتمع مــع كوليبا ووزراء خارجية دول
ّ
االتحاد األوروبــي الــ 27في وقت الحق خالل
ش ـه ــر إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان الـ ـح ــال ــي .م ــن جـهـتــه،
أوضـ ــح كــول ـي ـبــا أن ن ـظ ـيــره األوروبـ ـ ـ ــي وجــه
لــه دع ــوة لـحـضــور اجـتـمــاع وزراء خــارجـيــة
االتحاد ،املزمع عقده في  19إبريل.
وكانت أملانيا وفرنسا اللتان ّ
تؤديان وساطة
ّ
لنزع فتيل التوتر بني روسيا وأوكرانيا ،قد
وجـهـتــا دع ــوة الـسـبــت امل ــاض ــي إل ــى «ضـبــط
ال ـن ـف ــس» و«وقـ ـ ــف الـتـصـعـيــد ال ـ ـفـ ــوري» بني
البلدين ،معربتني عن «قلقهما حيال العدد
املتزايد النتهاكات وقف إطالق النار» .وجاء
َ
في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية
ُ
البلدين ،أن أملانيا وفرنسا تجددان تأكيدهما
«دع ــم س ـيــادة أوكــران ـيــا ووح ــدة أراض ـي ـهــا»،
ُ
وتـعـبــران عــن «قلقهما ج ـ ّـراء الـعــدد املتزايد
النتهاكات وقــف إطــاق الـنــار بعدما استقر
الوضع في شرق أوكرانيا منذ يوليو/تموز
 .»2020ودعت برلني وباريس «األطــراف إلى
ضبط النفس واملضي ً
قدما في وقــف فوري
ُ
للتصعيد» ،مشيرتني إل ــى أنـهـمــا تتابعان
الــوضــع «ب ـحــذر شــديــد ،وال سيما تـحـ ّـركــات
ال ـق ــوات ال ــروس ـي ــة» .وف ــي وق ــت ســاب ــق ،وعــد
الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن كـيـيــف بدعم
«ثــابــت» في مواجهة «ع ــدوان» روسـيــا .وفي

أجرت روسيا مناورات عسكرية على الحدود الشهر الماضي (سيرغي مالغافكو)Getty/

تصل زيادة عديد
القوات الروسية على
الحدود إلى  4آالف
مــا يشبه ال ــرد على إع ــان الجيش الــروســي
يــوم الجمعة املــاضــي عــن مـنــاورات عسكرية
تـ ـه ــدف إل ـ ــى مـ ـح ــاك ــاة الـ ــدفـ ــاع ض ـ ـ ّـد ه ـجــوم
بـطــائــرة مـسـ ّـيــرة فــي منطقة ق ــرب أوكــران ـيــا،
أكــد مـســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع األوكــرانـيــة
ال ـس ـبــت ،أن بــادهــم وبــريـطــانـيــا ستجريان
م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات م ـش ـت ــرك ــة (مـ ـ ـن ـ ــاورات «ك ــوس ــاك
مــايــس») خ ــال الـصـيــف املـقـبــل ،تـضــم قــوات
مــن «الـنــاتــو» ،بـحــدود ألــف عنصر .وأوضــح
املسؤولون أن التدريبات املرتقبة «ستختبر
الـتـحــركــات الــدفــاعـيــة ،تليها عملية هـجــوم،

إلع ـ ـ ــادة ض ـب ــط ال ـ ـحـ ــدود ووح ـ ـ ــدة األراضـ ـ ــي
ل ـل ــدول ــة ال ـت ــي ت ـعــرضــت لـ ـع ــدوان م ــن إح ــدى
الـ ـ ــدول الـ ـج ــارة املـ ـع ــادي ــة» ،ف ـي ـمــا وضـعـتـهــا
بريطانيا في خانة «املناورات الروتينية».
من الجهة األميركية ،وفيما يسود يقني بأن
روس ـي ــا غـيــر مـعـنـيــة عـلــى اإلطـ ــاق ب ــ«ســام
دائــم» وحقيقي مع أوكرانيا ،إال أن انقسامًا
يـ ـس ــود داخـ ـ ــل األوسـ ـ ـ ــاط ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ح ــول
املدى الذي من املمكن أن تسلكه موسكو في
التصعيد األخير ،والــذي بدأ في  26مارس/
آذار املاضي بإطالق النار على «خط الجبهة»
ً
في دونيتسك واستمر يومًا كامال .وبحسب
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ،ف ــإن بـعــض املـســؤولــن
األمـيــركـيــن يـعـتـقــدون أن روس ـيــا منخرطة
ع ـلــى األرج ـ ــح ف ــي عـمـلـيــة «ت ـخ ــوي ــف» ،وهــي
غير متعطشة لتجديد هجومها .لكن آخرين
يبدون قلقًا أكبر ،معتبرين أن نوايا الرئيس
الروسي فالديمير بوتني غير واضحة ،وأن
أي عـمـلـيــة ل ــ«اخ ـت ـب ــار» ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي

ال ـجــديــد ،بــإمـكــانـهــا أن تــذهــب ســريـعــا نحو
ال ـت ـص ـع ـيــد .هـ ــذا األم ـ ــر دفـ ــع ب ـقــائــد املـنـطـقــة
األوروبـ ـي ــة فــي ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،الـجـنــرال
تود والترز ،إلى رفع مستوى مراقبة القوات
األميركية ،األسـبــوع املــاضــي ،للمرة الثانية
خالل أيام معدودة ،بعدما لم تستجب القوات
ال ــروس ـي ــة لــان ـس ـحــاب م ــن مـنـطـقــة ال ـح ــدود
م ــع أوك ــران ـي ــا .وك ــان خ ـب ــراء اسـتــراتـيـجـيــون
ق ــد تــوق ـعــوا ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات الــروس ـيــة من
ً
املنطقة (عـلــى بعد  30مـيــا مــن ال ـحــدود مع
أوكرانيا) بعد اختتام تدريبات عسكرية في
 23مارس املاضي .وتصل تقديرات أميركية
ل ـع ــدد ال ـج ـن ــود اإلض ــافـ ـي ــن ال ــذي ــن أرس ـل ــوا
أخيرًا إلى املنطقة ،إلى  4آالف جندي .ورأى
الجنرال فريديرك هودجز ،مدير مركز تحليل
السياسات األوروبية ،أن روسيا غير معنية
بالتهدئة ،وهي تريد إبقاء أوكرانيا منطقة
غير مستقرة بالقدر املستطاع.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

