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في تونس

وائل قنديل

نتمنى أن يكون األمن القومي 
العربي قد استرد عافيته وتجاوز 
كل األخطار املحدقة به، بعد إعالن 

جورج قرداحي استقالته من 
منصب وزير اإلعالم اللبناني، 

واالتجاه إلى تناول »تمور وحليب« 
بنكهة فرنسية، صحبة رئيس 

الجمهورية ميشال عون، ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي. نرجو كذلك 

أن يكون الصالح العام اللبناني في 
أتم عافيته، واملصالح القومية الكبرى 

على مستوى الوطن العربي في 
طريقها للتحقق، بعد هذه االستقالة 

التي تعيد إحياء حلم الوحدة العربية، 
على يد إيمانويل ماكرون، رئيس 

فرنسا الشاب، املهموم بقضايا 
أمتنا العربية، والذي ترك كل شيء 

وهرول سريعًا إلى املنطقة، من 
أجل إعادة ترتيب البيت العربي، 

ومصالحة األشقاء، وإعادة لبنان إلى 
أحضان أشقائه. طار ماكرون إلى 
املنطقة هذه املرة إلنهاء األزمة مع 

لبنان، بعد أزمة تصريحات أطلقها 
قرداحي، عّبر فيها عن وجهة نظره 

في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك 
قبل تعيينه وزيرًا إلعالم بالده في 

الحكومة التي ُولدت بعد مخاض 
عسير.

فحوى الزيارة لم يخرج عن فحواها 
في سابقاتها: لبنان شأن فرنسي، 
سواء في عالقاته بمحيطه العربي، 

أو في العالقات بني مكوناته الداخلية، 
كما فعل ماكرون بعد كارثة انفجار 

مرفأ بيروت مباشرة، حني حطت 
طائرته في بيروت ليعلن أنه راعي 

الشعب، الذي سيوجه مساعداته له 
 النخبة 

ً
من دون وسطاء، متجاهال

الحاكمة. في الحالتني، كارثة املرفأ، 
وموقعة قرداحي، اكتفى العرب 

بالفرجة على الديك الفرنسي 
ن في بيروت، وينهر هذا، 

ّ
وهو يؤذ

ويحتضن هذه، ثم يعود إلى فرنسا، 
تاركًا لبنان يتخبط.

سجلت وقتها أن الهّم اللبناني كان 
على موائد السياسة العربية أكثر 
من نصف قرن مع اتفاق القاهرة 

1969، ثم اتفاق الطائف 1989، 
وأخيرًا اتفاقية الدوحة 2008، وكل 

هذه االتفاقات، ما تحقق منها 
وما لم يتحقق، كان بالحد األدنى 

تعبيرًا عن رابطة حقيقية بني لبنان 
ومحيطه وعمقه العربيني، وإشارة 

ولو مشّوشة إلى مالمح نظام 
سياسي عربي، يمكن أن يكون 

 في الحالة اللبنانية، 
ً
حاضرًا وفاعال

فال تبقى في عهدة بقايا االنتداب 
الفرنسي والنفوذ الغربي. لكن كل 
ذلك تبخر اآلن، ولم يعد لدى العرب 

من أجل لبنان سوى إحكام الحصار 
وتضييق الخناق عليه حتى يلتحق 

بقوافل التطبيع، التي تشد الرحال 
صوب مستقبل ليس فيه من مالمح 

املاضي، تاريخًا وجغرافيا، شيء.
بحضور ماكرون، بالوصفة 

الفرنسية لعالج أزمة قرداحي، 
يحضر بالضرورة أحمد أبو الغيط 

على هيئة سؤال: ما هي وظيفة 
األمني العام لجامعة الدول العربية، 

غير الظهور في حوارات تلفزيونية 
مطولة، مع املذيع أحمد موسى، لكي 

يلعن ثورات الشعوب العربية ويشتم 
اإلخوان ويشيد بعبقرية الجنرال 
عبد الفتاح السيسي؟ البند الثالث 
من املهام السياسية لشاغل موقع 
األمني العام للجامعة العربية ينص 
على: »توجيه نظر املجلس أو الدول 

األعضاء في الجامعة إلى مسألة 
يقّدر األمني العام أهميتها«.

هل سمعت عن أي دور، أو مجرد 
محاولة للتدخل من قبل الجامعة 

أو أمينها العام في املسألة اللبنانية 
السعودية، وما نتج عنها من سحب 
سفراء وعقوبات اقتصادية على بلد 

يختنق بأزمات مالية؟ أم أن تقدير 
أبو الغيط لم يذهب به إلى اعتبار 
أنها مسألة مهمة تستحق النظر 
واملناقشة والتدخل إلنهاء ما بني 
أعضاء في الكيان الذي يتقاضى 

راتبه عن العمل فيه؟
يبدو أنه من العبث سؤال أحمد أبو 

الغيط عن رأيه في هذه األمور، أو 
مشاعره، وهو يشاهد اللقطات املثيرة 
لرحلة الرئيس الفرنسي السريعة إلى 

السعودية. ذلك أن أبو الغيط يعلم، 
والنظام الرسمي العربي كذلك يعلم، 
أن جامعة الدول العربية لم تعد تمثل 

شيئا، سوى أنها قطعة ديكور.

تمور وحليب 
أحمد أبو الغيط

مرور
الكرام

عدن ـ العربي الجديد

بعد أيام شهدت هدوءًا نسبيًا في معارك 
القوات  بــن  اليمن،  مـــأرب، شمالي  جبهة 
ــاد  الـــحـــكـــومـــيـــة وجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــن، عـ
التصعيد مجددًا أمس األحد، في املحافظة 
املــعــارك بن  اشــتــداد  مــع  بالنفط،  الغنية 
إلــى سقوط عشرات  أدت  والتي  الطرفن، 
الجماعة،  مقاتلي  مــن  والــجــرحــى  القتلى 
دعمه  من  السعودي  التحالف  ف 

ّ
كث فيما 

ــاراتـــه على  الــجــوي لــقــوات الــحــكــومــة، وغـ
الــعــاصــمــة الــيــمــيــنــة صــنــعــاء والـــحـــديـــدة. 
أمس،  والجرحى،  القتلى  عشرات  وسقط 
فـــي مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش اليمني 
وجــمــاعــة الــحــوثــيــن، وقــعــت فــي األطـــراف 
الــجــنــوبــيــة ملــحــافــظــة مــــأرب، وســـط غطاء 
جوي مكثف ملقاتالت التحالف السعودي. 
ــّريـــة  ــر هـــجـــمـــات بـ ــ وتـــــجـــــددت املـــــعـــــارك إثــ
وصاروخية للحوثين على معاقل القوات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة مـــــأرب واملــنــاطــق 
الــجــنــوبــيــة، تــمــكــنــت قــــوات الــحــكــومــة من 
إلى  الحوثية  املليشيات  دفــع  مــا  صــّدهــا، 
املحافظة  عاصمة  في  املدنين  استهداف 
مصادر  وقالت  الباليستية.  بالصواريخ 
»العربي الجديد«، إن  عسكرية حكومية، لـ
القبائل،  بــرجــال  مسنودة  الجيش،  قــوات 
ــًا واســـــعـــــا لــلــحــوثــيــن  ــبــــطــــت هــــجــــومــ أحــ
فــــي أطــــــــراف مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة ومــنــطــقــة 
ــارك الــتــي  ــعــ أم ريـــــش، مــشــيــرة إلــــى أن املــ
اســتــمــرت 9 ســـاعـــات أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
املليشيات  من  والجرحى  القتلى  عشرات 
الحوثية، وتدمير نحو 8 آليات عسكرية. 
الجيش عن دحر مجاميع حوثية  وأعلن 
ــة جــهــم، جــنــوبــي مـــأرب،  فـــي جــبــهــة روضــ
بــإســنــاد مــن مــقــاتــالت الــتــحــالــف. ونقلت 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــد بــــرس« عـــن املــتــحــدث 
الحكومية، عبده  القوات  العسكري باسم 
الــقــوات، مدعومة بغارات  مجلي، إن هــذه 
الــتــحــالــف، ســّرعــت مــن وتــيــرة هجماتها 
جــنــوبــي مـــأرب »الســتــعــادة مــواقــع مهمة 
واســتــراتــيــجــيــة« مــن الــحــوثــيــن، مضيفًا 
أنـــهـــا ومــقــاتــلــي قـــــوات املـــقـــاومـــة الــقــبــلــيــة 
هــاجــمــوا الــحــوثــيــن عــلــى خـــط املــواجــهــة 

وأكـــدت مصادر  املــحــافــظــة.  فــي  الجنوبي 
الجماعة  مقاتلي  أن  »األنــاضــول«  لوكالة 
وا هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش 

ّ
شن

واملــقــاومــة فــي جبهة ذنــة، جنوبي مــأرب، 
لكن تّم التصدي للهجوم.

من جهته، أعلن التحالف تنفيذ 19 عملية 
اســتــهــداف ضــد املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
مــأرب والجوف أمــس، وفقًا لبيان نشرته 
وذكر  الرسمية.  السعودية  األنــبــاء  وكالة 
التحالف أن هذه العمليات دمرت 14 آلية 
أكــثــر مــن 115 من  عسكرية، وقــضــت على 

عناصر جماعة الحوثين.
»العربي  لـ تحدثت  التي  للمصادر  ووفقًا 
الجديد«، فقد لجأ الحوثيون لالنتقام من 
املدنين بعد انكسار زحفهم، باستهداف 
ــأرب  ــ ــة داخــــــــل مـــديـــنـــة مـ ــأهــــولــ مـــنـــاطـــق مــ
استدعى  ما  باليستية،  صواريخ  بأربعة 
تــنــديــدًا مـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة. واعــتــبــر 
ـــر اإلعـــــــالم الــيــمــنــي مــعــمــر األريــــانــــي  ــ وزيـ
أن الــهــجــمــات الــحــوثــيــة الــصــاروخــيــة هي 
»جـــريـــمـــة حــــــرب«، مـــؤكـــدًا أن الـــصـــواريـــخ 
»إيــرانــيــة الــصــنــع«، وأســفــرت عــن إصــابــة 
3 مــــدنــــيــــن، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى اإلضـــــــــرار 
ــة. واعـــتـــبـــر أن  بــمــمــتــلــكــات عـــامـــة وخــــاصــ
املتكرر  الــحــوثــيــة  املليشيات  »اســتــهــداف 
ــأرب املــكــتــظــة بــمــاليــن الــســكــان  ــ ملــديــنــة مـ
والـــنـــازحـــن بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة« 

يــأتــي ضــمــن »مــحــاوالتــهــا اإليــقــاع بأكبر 
ــــن املــــدنــــيــــن، فــي  ــن الـــضـــحـــايـــا بـ ــ قــــــدر مـ
عــمــل انــتــقــامــي جـــبـــان، يــعــكــس إرهــابــهــا 
ودمــويــتــهــا وخــســائــرهــا غــيــر املــســبــوقــة«. 
املتحدة  الــدولــي واألمـــم  وطــالــب املجتمع 
ــمـــي هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ  واملــبــعــوثــن األمـ
واألميركي تيم ليندركينغ بإدانة القصف 
الجماعة  تصنيف  على  والعمل  الحوثي 

إرهابية ومالحقة قياداتها.
ــوات  ــ ــة إلــــــى مـــــــــأرب، كـــثـــفـــت قـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ وبـ
التحالف غاراتها على صنعاء والحديدة 
القوات  تمكنت  فيما  الغربية،  الساحلية 
الحكومية من السيطرة على مدينة حيس 
في محافظة الحديدة، وعلى طريق سريع 
بصنعاء،  الحديدة  مدينة  يربط  رئيسي 
ــكـــريـــون  ــا أكـــــــد مـــــســـــؤولـــــون عـــسـ ــ وفـــــــق مــ
»أسوشييتد برس«. وقال املتحدث باسم  لـ
القوات  إن  مجلي،  عبده  اليمنية،  الــقــوات 
تــقــّدمــت أيــضــًا فـــي مــديــريــتــي جــبــل راس 
والجراحي جنوبي مدينة الحديدة، تحت 
غــطــاء غـــارات الــتــحــالــف. وأكـــد مسؤولون 
ــم أن  ــهـ ــاتـ ــويـ آخــــــــرون لــــم يـــكـــشـــفـــوا عــــن هـ
القوات الحكومية شنت أعنف هجوم لها 
مــنــذ ســـنـــوات ضـــد الــحــوثــيــن فـــي مدينة 
الغربي لليمن،  املخا املطلة على الساحل 
واســتــعــادت بــلــدات مــتــجــاورة عـــدة خــالل 

األسبوعن املاضين.

مسؤول إيراني: 
االنفجار نتج عن 

عملية اختبار 
للدفاعات

للحديث تتمة...

مفاوضات 
فيينا النووية

قبيل استئناف مفاوضات فيينا النووية هذا األسبوع، كانت إيران تتمسك بمواقفها 
المتشددة، واضعة رفض واشنطن رفع العقوبات عنها كأبرز تحٍد، في وقت كانت 
الواليات المتحدة تلوح باللجوء إلى أدوات أخرى للضغط على طهران، بالتوازي مع 

مساٍع إسرائيلية لعرقلة أي اتفاق

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تــوقــف مــفــاوضــات فيينا بعد  مــع 
ــــى األســـبـــوع املــقــبــل،  جــولــتــهــا األولـ
قبل استئنافها املقرر هذا األسبوع، 
كــانــت مــواقــف األطـــــراف األســاســيــة تكشف 
عــن صعوبات أمــام إحــيــاء االتــفــاق النووي 
ــران، فــطــهــران الــتــي قــّدمــت مــســودتــي  ــ مــع إيـ
اقــتــراحــن إلــى األطـــراف األخـــرى املفاوضة، 
حول رفع العقوبات عنها، والقيود النووية، 
تمسكت بموقفها املتشدد، رافضة أي تنازل 
كــانــت واشنطن  املــقــابــل،  فــي  عــن مطالبها. 
تتهم طهران بعرقلة املحادثات، مع التلويح 
باللجوء إلى »أدوات أخرى« للضغط عليها 
فــي حــال عــدم الــجــديــة فــي الــتــفــاوض. وبن 
هــــذه املــــواقــــف، تــكــثــف إســـرائـــيـــل جــهــودهــا 
ملــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى أي اتــفــاق ممكن في 

حال فشلت في عرقلته.
وقــبــيــل اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا هــذا 
اإليرانين،  املفاوضن  كبير  كــان  األســبــوع، 
علي باقري كني، يؤكد أن بالده »لن تتنازل 
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفـ ــ عــــن مــطــالــبــهــا لــتــفــعــيــل االتـ
ورفـــع الــعــقــوبــات«. وشـــدد بــاقــري كــنــي في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، عــلــى أن »أمــيــركــا 
ــــى لكونها  الــخــطــوة األولـ عــلــيــهــا أن تــتــخــذ 
ــفــــاق الـــنـــووي  هـــي الـــتـــي انــســحــبــت مـــن االتــ
املـــقـــتـــرحـــات  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا   ،»2018 عـــــام 
الــتــي قــّدمــهــا خـــالل املـــفـــاوضـــات الــجــديــدة، 
ــاضـــــي، ألطــــــــراف املـــفـــاوضـــات  ــاء املـــ ــ ــعــ ــ األربــ
»منطقية وموثقة ويمكنها أن تكون أساسًا 

للمفاوضات«.
اإليرانية  الــســيــاق، نقلت وكــالــة تسنيم  فــي 
ــرانـــي رفــيــع فـــي الــخــارجــيــة  عـــن مـــســـؤول إيـ
اإليرانية، لم تذكر اسمه، قوله »من الواضح 
اآلن أن إحجام واشنطن عن رفع العقوبات 
ــام تــقــدم  ــ تــمــامــًا هـــو الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي أمـ
املحادثات«. وأضــاف »نعتقد أن من املمكن 
ــت الــحــكــومــة 

ّ
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق إذا تــخــل

األمـــيـــركـــيـــة عـــن حــمــلــتــهــا ملـــمـــارســـة أقــصــى 
الضغوط وأبدت األطــراف األوروبية بشكل 
جاد مرونة وإرادة سياسية في املحادثات«. 
ولفت املسؤول إلى أن مسودتي املقترحات 
بالكامل  »تتوافقان  بــالده  قدمتهما  اللتن 
ــم تـــكـــونـــا الــحــد  ــ ــــووي، ولــ ــنــ ــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ مــــع االتـ
األقـــصـــى، لــكــن لــأســف الــطــرف اآلخــــر لديه 
التزاماته«.  من  األدنــى  الحد  لتنفيذ  توجه 
ــة املـــشـــاركـــة في  ــ ــيـ ــ واتـــهـــم األطـــــــراف األوروبـ
املفاوضات بأنها »تفتقر إلى اإلرادة التخاذ 
القرار في فيينا ولديها هاجس استرضاء 
الــــوفــــد األمـــيـــركـــي وتــنــســيــق مـــواقـــفـــهـــا مــع 
ــراف الغربية  ــ الـــوفـــد«، مــعــتــبــرًا أن األطـ هـــذا 
األقصى  الحد  فيينا النتزاع  إلــى  »حضرت 
من التنازالت مقابل تقديم الحد األدنى من 
الـــتـــنـــازالت، وهـــي لــم تــكــن راضــيــة بالكامل 
مــن املـــســـودات املــقــتــرحــة«. وتـــابـــع: »اتــضــح 
عن  الكامل  بالتخلي  راغــبــة  غير  أميركا  أن 
الــعــقــوبــات وهـــو مـــا يــشــكــل أهـــم تــحــد على 
ــات، ونـــحـــن نــعــتــقــد  ــاوضــ ــفــ ــقـــدم املــ ــريـــق تـ طـ
األميركية  اإلدارة  تتخلى  وقــت  أي  فــي  أنــه 
عـــن ســيــاســة الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى وتــبــدي 
األطراف األوروبية إرادة سياسية الزمة في 
السريع  للتوصل  الطريق  فــإن  املــفــاوضــات، 

إلى اتفاق يصبح سالكًا«.
وجاء املوقف اإليراني بعدما كانت الواليات 
املتحدة قد اتهمت إيران بعرقلة مفاوضات 
فــيــيــنــا، وحــــــذرت مـــن أنـــهـــا »ال يــمــكــنــهــا أن 
تــقــبــل« ذلــــك، لكنها لــم تــغــلــق بـــاب الــحــوار. 
ونقلت وســائــل إعــالم عــن مــســؤول أميركي 
ــــات، لــــم تــســمــه،  ــــاوضـ ــفـ ــ رفــــيــــع عــــائــــد مــــن املـ
قـــولـــه مـــســـاء الــســبــت إن »إيـــــــران لـــم تظهر 
مــوقــف بلد يفكر جــديــًا فــي عـــودة سريعة« 
إلــى اتــفــاق 2015. واعــتــبــر املــســؤول أنــه في 
وقــــت أظـــهـــرت الــــواليــــات املــتــحــدة »صـــبـــرًا« 
خــالل األشــهــر الخمسة األخــيــرة، فــإن إيــران 
»واصلت تسريع وتيرة برنامجها النووي 
في شكل استفزازي«. وتابع أنه مع عودتها 
إلى فيينا، قدمت طهران »اقتراحات  أخيرا 
تــشــكــل تـــراجـــعـــًا عــــن كــــل الـــتـــســـويـــات الــتــي 
يونيو/ إلــى  إبريل/نيسان  من  اقترحتها« 
حــزيــران املــاضــي، وذلــك بهدف »االســتــفــادة 
مــن كــل الــتــســويــات الــتــي طــرحــهــا اآلخــــرون 
وخــصــوصــا الـــواليـــات املــتــحــدة، واملــطــالــبــة 

باملزيد«. وأردف املسؤول »ال يمكن أن نقبل 
إيـــران وتــيــرة برنامجها  فيه  بوضع تسرع 
الـــنـــووي مـــع املــمــاطــلــة فـــي دبــلــومــاســيــتــهــا 
ــــح أن واشــنــطــن تــأمــل أن  الـــنـــوويـــة«. وأوضـ
تعود طهران قريبا إلى هذه املحادثات »مع 

استعداد للتفاوض بجدية«. وشدد على أن 
الــدبــلــومــاســيــة هــي الــطــريــق األنــســب إلدارة 
بايدن، لكن لديها »أدوات أخــرى« يمكن أن 
تلجأ إليها. وقال إنه في حال لم تلتزم إيران 
أدوات  إلــى  اللجوء  إلــى  »سنضطر  الجدية 

ملحاولة  تــصــورهــا،  يمكنكم  أدوات  أخــــرى، 
زيادة الضغط على إيران«.

ــك، دعـــــا رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
اإلســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بــيــنــت، فـــي مستهل 
املتفاوضة  الــــدول  أمـــس،  لحكومته  جلسة 

مع إيران إلى اعتماد خط متشدد معها في 
وسائل  بحسب  بينت،  وطالب  املفاوضات. 
إعـــالم إســرائــيــلــيــة، هـــذه الــــدول بالتوضيح 
إليران أنه ال يمكنها أن تعمل على تخصيب 
ــراء  ــ ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إجــ الــــيــــورانــــيــــوم، وفــ
مـــفـــاوضـــات، مــعــتــبــرًا أن »هـــــذا هـــو الــوقــت 
املــنــاســب الســتــخــدام وســائــل أخـــرى مقابل 
اندفاع إيران في مجال التخصيب، وعليها 
ــه«.  أن تـــدفـــع أثـــمـــانـــا عـــن كـــل خــــرق تـــقـــوم بـ
ملفاوضات  األولــى  »الجولة  أن  بينت  ورأى 
ــائـــج«، مــعــتــبــرًا  ــتـ فــيــيــنــا انــتــهــت مـــن دون نـ
ــيـــن يــتــفــاوضــون بــمــهــارة وقــد  ــرانـ أن »اإليـ
ووصلوا  السابقة  التفاهمات  عن  تراجعوا 
إلى املفاوضات بتوجه متشدد وعدواني«. 
إيــران بدفع  وأضــاف بينت: »يجب أن تبدأ 

ثمن انتهاكاتها. 
هـــدف الــنــظــام اإليـــرانـــي هــو رفـــع العقوبات 
عـــنـــه، وأن يــــواصــــل فـــعـــل كــــل مــــا يــســتــطــيــع 
بمليارات  تعزيزًا  يريد  هــو  اآلن،  بــه  القيام 

الدوالرات، ودعمًا لنشاطه«.
ــا تــــوجــــه رئـــيـــس  ــمـ ــيـ ــنـــت فـ ــيـ وجــــــــاء كـــــــالم بـ
املوساد اإلسرائيلي، دافيد برنيع، أمس إلى 
الواليات املتحدة إلجراء محادثات وصفت 
كبار  مــســؤولــن  مــع  للغاية«  »مهمة  بأنها 
خصوصًا  ســتــركــز  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  فـــي 
على امللف النووي اإليراني. وقالت صحيفة 
املقرر  إن برنيع من  أحــرونــوت«،  »يديعوت 
»معلومات  األميركين  املسؤولن  يسلم  أن 
استخبارية محدثة« حول البرنامج النووي 
اإليراني. كما سينقل رسائل إسرائيلية إلى 
الواليات املتحدة، مفادها أنه على واشنطن 
»تشديد العقوبات على إيران ووضع تهديد 
وأضــافــت  الــطــاولــة«.  على  عسكري حقيقي 
الــصــحــيــفــة: »مـــن املــتــوقــع أن يــخــبــر برنيع 
مضيفيه األميركين أن إيران تواصل خداع 
الــعــالــم بــحــضــورهــا مــحــادثــات فيينا فيما 
قــوتــه«.  بكامل  الــنــووي  برنامجها  يستمر 
وسيبلغ واشنطن أن بالده ال تعتبر نفسها 
مــلــتــزمــة بــاتــفــاق نــــووي يــمــكــن بــلــورتــه مع 
طــهــران، وأنــهــا تــواصــل نشاطاتها إلحباط 
البرنامج النووي اإليراني. كما من املقرر، أن 
يغادر وزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس 
إلى واشنطن األربعاء املقبل، ويلتقي وزير 
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ووزير 
ــار مــحــاوالت  الـــدفـــاع لــويــد أوســــن »فـــي إطــ
إســـرائـــيـــل الــتــأثــيــر عــلــى املـــوقـــف األمــيــركــي 
الـــذي يــؤيــد حــتــى اآلن اتــفــاقــًا مــع طــهــران«، 

وفق الصحيفة.

أمس  إيرانية  إعالم  وسائل  ذكرت 
الوطني  األمن  مستشار  أن  األحد 
بن  طحنون  الشيخ  اإلمـــاراتـــي 
اإلثنين  اليوم  طهران  سيزور  زايد 
أن  وأضــافــت  وفـــد.  رأس  على 
أمين  مــن  بــدعــوة  تأتي  ــارة  ــزي ال
اإليراني  القومي  األمــن  مجلس 
سيلتقيه  الــذي  شمخاني،  علي 
آخرين.  مسؤولين  إلــى  إضافة 
فإن  الــوســائــل،  ــذه  ه وبحسب 
العالقات  تعزيز  تستهدف  الزيارة 
حول  مشاورات  وإجــراء  الثنائية 
وقالت  اإلقليمية.  التطورات  آخر 
لـ»العربي  إيرانية مطلعة  مصادر 
اإلماراتي  المسؤول  إن  الجديد« 
ــرانــي  اإلي الــرئــيــس  أيــضــًا  سيلتقي 
الخارجية  ووزيــر  رئيسي  إبراهيم 

حسين أمير عبد اللهيان.

طحنون بن زايد 
في طهران

طهران، القدس المحتلة
العربي الجديد

الــــروايــــات حــــول طبيعة  تـــضـــاربـــت 
ــار الــــــــذي وقـــــــع فـــــي ســـمـــاء  ــ ــــجـ ــفـ ــ االنـ
الــواقــعــة على بعد  بــــادرود،  منطقة 
ــل نــطــنــز  ــاعـ ــفـ ــــن مـ 20 كـــيـــلـــومـــتـــرًا عـ
النووي، مساء أول من أمس السبت. 
وبعد حديٍث عن استهداف مسّيرة 
، نــقــل التلفزيون 

ً
لــيــال كــانــت تــجــول 

ــرانــــي، عـــن قــائــد وحــــدة الــرصــد  اإليــ
لــلــدفــاع الـــجـــوي فـــي نــطــنــز النقيب 
ــة رســمــيــة، الـــذي  ــ عــلــي مـــؤذنـــي روايـ
ــان نـــاتـــجـــًا عــن  ــ ــال إن االنـــفـــجـــار كـ ــ قـ
فــي عملية اختبار  إطـــالق صـــاروخ 
لــلــدفــاعــات الــجــويــة، مـــؤكـــدًا أنـــه »ال 
ــقـــائـــد  داعــــــــي لــــلــــقــــلــــق«. وأضــــــــــاف الـ
اإليــرانــي أنــه »جـــرت عملية اختبار 
في  املنطقة،  فــي  الجوية  للدفاعات 
أجــــــواء آمـــنـــة وبــتــنــســيــق كـــامـــل مع 
ــدة«.  ــوحــ ــاع الــــجــــوي املــ ــدفــ شــبــكــة الــ
ــم الــجــيــش  ثــــم أكــــــد املــــتــــحــــدث بــــاســ
ــانــــي،  ــقــــي خــ ــــن تــ ــاهـ ــ اإليــــــــرانــــــــي، شـ
ــة قــائــد الــدفــاع الــجــوي، مشيرًا  روايـ
إلــى أن االنفجار كــان بسبب عملية 
امليدانية إلحدى  اختبار للجهوزية 
املنظومات الصاروخية في املنطقة.  
ــاءت األنـــبـــاء عــن وقـــوع انفجار  وجــ

ضــخــم فــي نــطــنــز فــي وقـــت صــّعــدت 
ــرًا تــهــديــداتــهــا  ــيــ فـــيـــه إســـرائـــيـــل أخــ
بشن ضربات على املنشآت النووية 
اإليــــرانــــيــــة، لـــوقـــف بـــرنـــامـــج إيـــــران 
ــنـــووي، وســـط مــعــارضــتــهــا عــودة  الـ
ــدة إلــــــى االتــــفــــاق  ــحــ ــتــ الــــــواليــــــات املــ
ــــووي الــــــذي اســـتـــأنـــفـــت طـــهـــران  ــنـ ــ الـ
وواشنطن املفاوضات غير املباشرة 
إلحيائه، يوم اإلثنن املاضي، لكنها 
ــة مـــــن دون  ــعـ ــمـ تـــوقـــفـــت أمــــــس الـــجـ
األسبوع  تستأنف  أن  على  نتيجة، 

املقبل. 
ــــالم اإليـــرانـــيـــة  ــائـــل اإلعــ ــانـــت وسـ وكـ
قــد أعــلــنــت عــن ســمــاع دوي انفجار 
ضــخــم فــي نطنز الــتــي تــضــم أشهر 
املواقع النووية اإليرانية لتخصيب 
ــالــــة  وكــ أوردت  ثـــــم  الـــــيـــــورانـــــيـــــوم. 
»فـــــــــارس« اإليــــرانــــيــــة أن االنـــفـــجـــار 
حصل في منطقة بادرود في قضاء 

نطنز، الفتة إلى أن »صوت االنفجار 
، وســـط ســطــوع نــور 

ً
لــم يـــدم طـــويـــال

ــادت  قـــوي فـــي ســمــاء املــنــطــقــة«. وأفــ
تشير  الرسمية«  غير  »األنــبــاء  بــأن 
ــرة مـــجـــهـــولـــة  ــيــ ــســ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــــدمـ إلـــــــى »تـ
الــهــويــة«. ثــم أكــدت وكــالــة »تسنيم« 
روايــــــــة »فــــــــــارس«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
تــتــحــدث عــن أن منظومة  »مـــصـــادر 
ّعلت ضد مسيرة«.  

ُ
الدفاع الجوي ف

مـــن جــهــتــه، أملــــح نــائــب وزيــــر األمـــن 
اإلســرائــيــلــي، ألــــون شــوســتــر، أمــس 
األحــد، في مقابلة إذاعــيــة، إلــى دور 
إســرائــيــلــي فـــي االنـــفـــجـــار، لــكــنــه لم 
يؤكد ذلك قطعيًا. وقال شوستر، ردًا 
على سؤال في مقابلة مع إذاعة »إف 
»يكرر مقولة مناحيم  إنــه  إم 103«، 
الجنتلمان  الــرجــل  يــســأل  بــيــغــن: ال 
أيــــن قــضــى لــيــلــتــه املـــاضـــيـــة«. وكـــان 
بيغن قد رّد بهذه العبارة عام 1982 
خــــالل الـــغـــزو اإلســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان، 
عن لقاء سري ُعقد بينه وبن قائد 
بشير  حينه،  فــي  اللبنانية  الــقــوات 
الــجــمــيــل. مــع ذلـــك أقــــّر شــوســتــر في 
املـــقـــابـــلـــة بــــأنــــه ال يــــعــــرف مــــا الــــذي 
تضرر في املنشأة اإليرانية، مّدعيًا 
ــل حــالــيــًا اعتماد 

ّ
أن إســرائــيــل تــفــض

والدبلوماسية  االقتصادية  الطرق 
 امللف النووي اإليراني.

ّ
لحل

تصلب إيراني ال يتيح إحياء 
االتفاق... وتلويح أميركي 

بأدوات للضغط

أكد باقري كني أن بالده لن تتنازل عن مطالبها )جو كالمر/فرانس برس(

سيطرت القوات الحكومية على مدينة حيس في الحديدة )خالد زياد/ فرانس برس(

وليد التليلي

تبقى املنظمة النقابية التونسية، 
االتحاد العام التونسي للشغل، 

محرارًا للحياة السياسية في تونس، 
يقيس نبضها ويعدل نسقها ويفتح 

أبوابها املغلقة إذا اشتدت األزمات. 
وكان هذا شأنه تاريخيًا في مراحل 

حاسمة منذ تأسيسه في القرن 
املاضي، وأثناء فترات االستعمار 

الفرنسي، ثم بداية االستقالل وبعده، 
 إلى 

ً
مع تطور الدولة الوطنية، وصوال

مرحلة االستبداد، ثم ثورة الحرية.
تأرجحت مواقف االتحاد طيلة هذه 

املراحل وتباينت بحسب توازنات 
البالد ووضعية املنظمة داخليًا، 
ولكنه كان دائمًا مالذًا وفرصة 

ممكنة لإلنقاذ. ومع األزمة الراهنة 
القاسية التي تعيشها تونس 

ومخاوف ترديها من جديد في 
براثن الحكم الفردي، طرح االتحاد 

فكرة حوار وطني جديد منذ أشهر، 
أجهضها الرئيس قيس سعّيد أكثر 

من مرة، وتالعب فيها وباملنظمة 
بكل وضوح، ثم أعلن إجراءاته 

االستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز 
املاضي، وأردفها بأخرى في 22 

سبتمبر/ أيلول.
توجهت األنظار إلى االتحاد كما 

كل مرة، ألنه القادر على إحداث قوة 
توازن في البالد، وهو ما يسعى إليه 
منذ أسابيع، وأعلن عنه األمني العام 

للمنظمة، نور الدين الطبوبي، السبت، 
في خطاب للنقابيني. وتحدث عن 

مشاورات مع منظمات وشخصيات 
وطنية لتأسيس ما سّماه بالتوجه 

الثالث على أساس اإلنقاذ في كنف 
السيادة الوطنية.

لم يقطع الطبوبي حبل الوصال مع 
سعّيد، على الرغم من التجاهل، بل 

قال بوضوح إن منظمته استبشرت 
خيرًا في الرئيس وفي إجراءات 25 

يوليو. وأضاف أنه يعتقد أن تلك 
اإلجراءات ال يزال بإمكانها أن تكون 
»خطوة حاسمة على درب تصحيح 
املسار الديمقراطي وإعادة االعتبار 
ألهداف ثورة 17 ديسمبر ومسلكا 

يخرج البالد من النفق«.
ويبدو أنه النداء األخير للرئيس، ألن 

لالتحاد رؤيته لألوضاع السابقة 
في تونس، وله تصور وحسابات 

للمستقبل أيضًا، وقرارات 25 يوليو 
كانت في جزء منها تتقاطع مع تلك 

القراءة، إال أنها انحرفت بعد ذلك 
ويمكن أن تهدد الجميع اآلن، بمن 

فيهم االتحاد. ولذلك يسعى الطبوبي 
إلى إحداث هذا التوازن الصعب، ودفع 
الرئيس إلى الحوار وتقديم مخرج له 

وللبالد، وهدد بوضوح أن منظمته 
لن تسكت على هذا االنفراد بالحكم 

والرأي في تحديد مستقبل البالد، 
وهو يملك أدوات هذا التهديد في 

الشارع بوضوح. ويبدو أنه يحظى 
بدعم دولي واضح أيضًا، وسيكون 

اإلضراب العام في صفاقس يوم 10 
ديسمبر/كانون األول بروفة ملا يمكن 

أن تعيشه البالد.
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أمين العاصي

مــرة جــديــدة، يتعرض حقل غــاز كونيكو، 
الذي ُيعد األهم في أقصى الشرق السوري 
ــم قــــاعــــدة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد  ويــــضــ
اإلرهــــــــــاب، لـــهـــجـــوم بـــقـــذائـــف صـــاروخـــيـــة 
سيطرة  مناطق  مــن  انطلقت  أنــهــا  ُيعتقد 
ــران، في  ــ الــنــظــام واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة إليــ
رســالــة لواشنطن أن قــواعــدهــا فــي شرقي 
الـــفـــرات فــي مــرمــى الــنــيــران. وأكــــد املــرصــد 
الــســوري لحقوق اإلنــســان أن أربــع قذائف 
صــاروخــيــة ســقــطــت، عــصــر أول مـــن أمــس 
السبت، في محيط حقل كونيكو في ريف 
دير الزور الشرقي شمال نهر الفرات ضمن 
ــفـــرات  ــــات ُيــــعــــرف بــمــنــطــقــة شـــرقـــي الـ مــــا بـ
الديمقراطية«  سورية  »قــوات  لـــ الخاضعة 
ــقــــذائــــف انــطــلــقــت  ــد(. وأوضــــــــح أن الــ ــ ــسـ ــ )قـ
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام واملــلــيــشــيــات 
اإليرانية في ريف دير الزور، وسقطت في 
حقل ألغام عند أطراف القاعدة العسكرية، 
مــشــيــرًا فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى أن املــنــطــقــة 
استطالع  لطائرات  مكثفًا  تحليقًا  شهدت 

في سماء املنطقة.
اإلرهـــاب  الــدولــي ضــد  التحالف  ويحتفظ 
املتحدة بقاعدة عسكرية  الواليات  بقيادة 
فــــي هـــــذا الـــحـــقـــل الــــــذي ســـبـــق أن تــعــرض 
لــهــجــوم مــمــاثــل مــنــتــصــف الـــعـــام الــحــالــي، 
قــذائــف مصدرها مناطق  أربــع  إذ سقطت 
ــة جــنــوبــي  ــيــ ــرانــ ســـيـــطـــرة املـــلـــيـــشـــيـــات اإليــ
بــصــورة مباشرة على موقع  الــفــرات،  نهر 
الــقــاعــدة. وكـــان التحالف الــدولــي قــد طرد 
تــنــظــيــم »داعــــــش« مـــن هــــذا الــحــقــل وغــيــره 
مــن الــحــقــول النفطية فــي ريـــف ديـــر الـــزور 
مــع  دامــــيــــة  ــات  ــهــ ــواجــ مــ ــعـــد  بـ ــام 2017،  ــ عــ
التنظيم الــذي كــان يستخدم هــذه الحقول 
ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ لــــرفــــد مـــيـــزانـــيـــتـــه. وفـــــي فــ
ــاولـــت مــلــيــشــيــات تــعــمــل لــصــالــح  2018 حـ
الــنــظــام، ومــنــهــا ســريــة »فــاغــنــر« الخاصة 
كونيكو،  حقل  على  االستحواذ  الروسية، 
»القاسي« من  إال أنها قوبلت برد ُوصف بـ
طيرانه  استهدف  الــذي  الــدولــي،  التحالف 
املــجــمــوعــات املــهــاجــمــة، مــا أدى إلـــى مقتل 
وإصابة عدد غير معروف منها، خصوصًا 

من املرتزقة الروس.
ويعد كونيكو من ضمن عدة حقول وآبار 
بــتــرولــيــة فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور تــقــع تحت 
العمر  أبــرزهــا: حقل  سيطرة »قــســد«، لعل 

الــنــفــطــي، أكــبــر حــقــول الــنــفــط فـــي ســوريــة 
مساحة وإنتاجًا. كما تسيطر »قسد« على 
حقل التنك الواقع في بادية منطقة قبيلة 
الـــزور الشرقي.  فــي ريــف ديــر  الشعيطات، 
وكان هذا الحقل ينتج نحو 10 آالف برميل 
تابعة  فصائل  عليه  سيطرت  وقــد  يوميًا. 
وقوعه  قبل   ،2012 عــام  أواخـــر  للمعارضة 
بن أيدي »داعش« في يوليو/ تموز 2014. 
العمر  الدولي من حقلي  التحالف  ويتخذ 
وكونيكو قاعدتن له هما األكبر في شرقي 
سورية، إضافة إلى قواعد أخرى في ريف 
في  الرميالن  في حقل  الحسكة خصوصًا 
ريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي الــشــرقــي والـــذي 

يعّد من أكبر الحقول في سورية.
وأوضــــح الــنــاشــط اإلعــالمــي فــي ريـــف ديــر 
ــو عــمــر الــبــوكــمــالــي، في  ــــزور الــشــرقــي أبـ الـ
القاعدة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
األمــيــركــيــة فــي حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي »هــي 
مــركــز عــمــلــيــات لــلــتــحــالــف الـــدولـــي بشكل 
عــــام«. وأشــــار إلـــى أن حــقــل كونيكو يضم 
مراكز تدريب تتبع أيضًا للتحالف الدولي 
ضد اإلرهاب، موضحًا أن للتحالف قاعدة 
في بلدة الباغوز في أقصى الشرق السوري 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة. 
وكشف أن القاعدة صغيرة وتضّم أحيانًا 
مجموعات من »قسد«، أي أن الحقل ليس 
مأهواًل بشكل دائم من قبل جنود تابعن 

للتحالف الدولي.
مــــديــــر مـــركـــز  الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، رأى  وفـــــــي 
»الــشــرق نــيــوز« فـــراس عـــالوي، فــي حديث 
ــي الــــجــــديــــد«، أن االســـتـــهـــداف  ــربـ ــعـ مــــع »الـ
اإليراني املتكرر لحقل كونيكو »هو عبارة 
بإمكان  أن  لواشنطن  واضحة  رسائل  عن 
طــهــران الــوصــول إلـــى الــقــواعــد العسكرية 
ــــح  ــــرق الـــــفـــــرات«. وأوضـ األمـــيـــركـــيـــة فــــي شـ
عــــالوي )وهــــو مـــن أبـــنـــاء ريــــف ديــــر الــــزور 
اإليــرانــيــة تسيطر  املليشيات  أن  الــشــرقــي( 
على سبع قرى شمالي نهر الفرات، ومنها 
التي ال تبعد كثيرًا عن حقل  قرية مظلوم 
كونيكو، مضيفًا: »هناك نقاط تماس بن 
األمــيــركــيــن وقــســد مــن جــهــة، واإليــرانــيــن 
والــنــظــام مــن جهة أخـــرى فــي هــذه القرية، 
ــــن فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا يـــســـّهـــل مـــهـــمـــة اإليـ ــ وهــــــو مـ
استهداف الحقل والقاعدة األميركية بشكل 
دائـــم«. وأوضـــح أن اإليــرانــيــن يستهدفون 

كــونــيــكــو »بــشــكــل شــبــه أســـبـــوعـــي«، ولــكــن 
للجنود  أذى  أي  تــســبــب  ال  االســتــهــدافــات 
األمــيــركــيــن فـــي املــنــطــقــة، والــــهــــدف منها 
الـــتـــأكـــيـــد أن اإليــــرانــــيــــن مـــــوجـــــودون فــي 

املنطقة.
وتـــعـــد مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور ثـــانـــي أكــبــر 
املحافظات السورية لجهة املساحة، والتي 
تبلغ نحو 33 ألف كيلومتر مربع، وتسيطر 
ــي الـــنـــظـــام، وإيــــــران،  عــلــيــهــا ثــــالث قــــوى هـ
و»قسد«. ويحتفظ النظام بحضور إداري 
ــدمــــي فــــي مـــديـــنـــة ديـــــر الــــــــزور، بــيــنــمــا  وخــ
امليادين  مدينتي  على  اإليرانيون  يسيطر 
العديد  وتنتشر  كــامــل.  بشكل  والبوكمال 
من املليشيات اإليرانية في ريف دير الزور 
الشرقي، بن مدينتي البوكمال وامليادين، 
زينبيون«  و»لـــواء  فاطميون«  »لـــواء  منها 
و»لــــــواء الـــبـــاقـــر« و»لــــــواء 47« و»لــــــواء ذو 
ــود عــشــائــر ســوريــة«  الــفــقــار« و»فــيــلــق أســ
عصائب  و»كتائب  علي«  اإلمــام  و»كتائب 
باإلضافة  »النجباء«،  وحركة  الحق«  أهــل 

إلى »حزب الله« اللبناني.
ــد آخــــــــر، وبــــعــــد تــــقــــاريــــر عــن  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــنـــف الــتــابــعــة  ــتـ انــــفــــجــــارات فــــي قــــاعــــدة الـ
السورية  الــحــدود  على  الــدولــي  للتحالف 
العراقية أمس األحــد، نفى املتحدث باسم 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، الــعــقــيــد جــويــل هــاربــر، 
تـــعـــرض الـــقـــاعـــدة ألي هـــجـــوم، مـــؤكـــدًا في 
 أي 

َّ
ــه لــــم يـــتـــلـــق ــ تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أنـ

الــقــاعــدة. وكانت  تقارير عــن هجمات ضــد 
وكالة »سانا« التابعة للنظام السوري قد 
قــالــت إنـــه تــم ســمــاع دوي عـــدة انــفــجــارات 
ــر املــرصــد  داخــــل قــاعــدة الــتــنــف، بينما ذكـ
الــســوري لــحــقــوق اإلنــســان أن »انــفــجــاريــن 
اثنن هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند املثلث 
ــراق واألردن  ــعـ الـــحـــدودي بــن ســوريــة والـ
ضــمــن الــبــاديــة الــســوريــة، والــتــي تــتــواجــد 
ــدة الــتــنــف الــعــســكــريــة الــتــابــعــة  ــاعـ فــيــهــا قـ

للتحالف الدولي«.
»العربي الجديد«  وأكدت مصادر محلية لـ
ــبـــات  ــارات نـــاتـــجـــة عــــن تـــدريـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ أن االنـ
ـــجـــريـــهـــا فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 

ُ
عــســكــريــة ت

السورية املرتبطة بالقاعدة. وتقع قاعدة 
الــتــنــف، الــتــي أنــشــأهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
منذ عدة سنوات، على بعد 22 كيلومترًا 
العراقية، وتبعد نحو 22  الحدود  غربي 
كــيــلــومــتــرًا أيــضــًا عـــن الـــحـــدود الــســوريــة 
- األردنـــيـــة. وتــنــشــط فــصــائــل عـــدة تابعة 
للمعارضة السورية في املنطقة، وتتلقى 
دعــمــًا مــن التحالف الــدولــي، لعل أبــرزهــا 
»جــيــش مــغــاويــر الــــثــــورة« الــــذي تــأســس 
فـــي عــــام 2015، وقـــــوات »الــشــهــيــد أحــمــد 
ــاعـــدة  ــقـ ــهــــدفــــت هــــــذه الـ ــ

ُ
ــت الــــعــــبــــدو«. واســ

بــطــائــرات مــســّيــرة فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
مــا تسمى »غرفة  قبل  مــن  املــاضــي  األول 
ــة« )ُيــعــتــقــد أنــهــا  ــوريـ عــمــلــيــات حــلــفــاء سـ
تــابــعــة ملــيــلــشــيــات إيــــرانــــيــــة(، فـــي تنفيذ 
لــوعــيــد أطــلــقــتــه، ردًا عــلــى قــصــف جــوي 
القاعدة استهدف مواقع  انطلق من هذه 

عسكرية إيرانية في البادية السورية.

نفى التحالف تعّرض 
قاعدة التنف لهجمات 

أمس األحد

حقل كونيكو يضم 
مراكز تدريب تتبع أيضًا 

للتحالف الدولي

كونيكو... قاعدة أميركية 
في مرمى النيران اإليرانية

بات حقل كونيكو 
للغاز في سورية، الذي 

ُتسيطر عليه قوات 
التحالف الدولي، هدفًا 

للنيران اإليرانية، التي تذّكر 
األميركيين بوجودها 

في المنطقة



احتماالت تأجيل االنتخابات الليبية تزداد

45
سياسة

B B

  شرق
      غرب
جولة خليجية لولي 

العهد السعودي 
السعودي محمد  العهد  يبدأ ولــي 
بــن ســلــمــان، الــيــوم اإلثـــنـــن، جولة 
خــلــيــجــيــة تـــشـــمـــل ســلــطــنــة عــمــان 
ــن وقـــــطـــــر واإلمــــــــــــــارات  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ــالـــة األنـــبـــاء  والـــكـــويـــت. ونــقــلــت وكـ
األملــانــيــة »د ب أ« عــن مــصــادر في 
الـــريـــاض قــولــهــا إن الـــزيـــارة تــركــز 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــــن دول 
مجلس التعاون الخليجي، على أن 
تتم مناقشة امللف اإليراني وبحث 
حـــل ألزمــــة الــيــمــن، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
االعتماد  سياسة  انتهاج  »أهمية 
على الذات الخليجية في مواجهة 

أي تقلبات دولية«.
)العربي الجديد(

العراق: تأجيل النظر 
بالطعن بنتائج االنتخابات

أكــد مــصــدر قضائي عــراقــي، أمس 
االتحادية  املحكمة  تأجيل  األحـــد، 
املقامة  الــدعــوى  فــي  الــنــظــر   العليا 
مـــن قــبــل رئــيــس تــحــالــف »الــفــتــح« 
ـــاء نــتــائــج  ــغـ ــري، إللــ ــامــ ــعــ هــــــادي الــ
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   10 ــابـــات  ــتـــخـ انـ
األول املاضي، والتي طعنت القوى 
ــا، وتـــطـــالـــب  ــهـ ــتـ ــزاهـ ــنـ ــرة بـ ــاســ ــخــ الــ
بــإلــغــائــهــا. ونــقــلــت وكـــالـــة األنـــبـــاء 
ــة، عــــن املــــصــــدر، قـــولـــه إن  ــيـ الـــعـــراقـ
املــحــكــمــة اتــــخــــذت قـــــــرارًا بــتــأجــيــل 
النظر بالدعوى إلى 13 ديسمبر/

كانون األول الحالي«.
)العربي الجديد( 

بينت يدافع عن قتلة 
شاب مقدسي

الحكومة اإلسرائيلية  دافع رئيس 
نــفــتــالــي بــيــنــت، أمــــس األحــــــد، عن 
ــنــــار  ــــة االحــــــتــــــالل الــ ــــرطـ إطـــــــــالق شـ
عــلــى الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي محمد 
ســلــيــمــة، الــســبــت، فــي منطقة بــاب 
العمود في القدس، بزعم محاولته 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طــعــن، مـــا أدى إلــى 
اســتــشــهــاده، فـــي واقـــعـــة وصفتها 
األمـــم املــتــحــدة بأنها إعـــدام خــارج 
»املقاتلة  إن  بينيت  وقــال  القانون. 
واملــــقــــاتــــل )الــــلــــذيــــن أطـــلـــقـــا الـــنـــار( 
تــصــرفــا بــشــكــل مـــمـــتـــاز«، مضيفًا 
ــا »يــــســــتــــحــــقــــان تــــقــــديــــرنــــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أنـ

ودعمنا«.
)األناضول(

طرابلس ـ أسامة علي 
القاهرة ـ العربي الجديد 

امللف  عــلــى  مــصــريــة مطلعة  مــصــادر  كشفت 
ــد«، أن مــصــيــر  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ الـــلـــيـــبـــي، لــــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ليبيا بـــات شبه 
الجانبن  أن  إلــى  بالتأجيل، مشيرة  محكوم 
ــفـــرنـــســـي واإليــــطــــالــــي مـــتـــوافـــقـــان بـــدرجـــة  الـ
إتمام  في ظل صعوبة  التأجيل،  على  كبيرة 
في  املــقــرر  مــوعــدهــا  فــي  االنتخابية  العملية 
24 ديسمبر/كانون األول الحالي. وأوضحت 
املصادر أنه على الرغم من عدم إبداء الجانب 
األميركي موقفا نهائيا باملوافقة على تأجيل 
االنتخابات الليبية، إال أن املؤشرات الواردة 
مـــن واشــنــطــن تــســيــر فـــي اتـــجـــاه عــــدم رفــض 
ــد في 

ّ
الــتــأجــيــل. وبــحــســب املـــصـــادر، فــقــد تــول

األيـــام املــاضــيــة اقــتــنــاع لــدى بعض األطـــراف 
إفــراز  بصعوبة  الليبي،  املشهد  فــي  الفاعلة 
االنــتــخــابــات بظروفها الــراهــنــة قــيــادة قــادرة 
أزمتها. وأشــارت  ليبيا وإنــهــاء  على توحيد 

املـــصـــادر إلـــى أن املــرجــح فــي الــوقــت الحالي 
هو تأجيل االنتخابات الرئاسية عدة أشهر 
لحن التوصل إلى صيغة دولية بن األطراف 
القيادة  ليبيا، تكون بمقتضاها  الفاعلة في 
الجديدة التي ستفرزها العملية االنتخابية، 
إقناع  الليبين، وأيضا  لــّم شمل  قــادرة على 
الــتــركــيــبــة الــقــبــائــلــيــة والــجــهــويــة فـــي ليبيا، 
بــالــتــعــاطــي اإليـــجـــابـــي مــعــهــا. ونــــّوهــــت إلــى 
الــقــرار املــصــري تبحث في  أن دائـــرة صناعة 
الوقت الراهن الدعوة إلى مؤتمر بشأن ليبيا 
في القاهرة، في حال تم اإلعالن النهائي عن 
االنــتــخــابــات، تتم خــاللــه دعـــوة كافة  تأجيل 
لالنتخابات  واملــرشــحــن  الــلــيــبــيــة،  ــــراف  األطـ
الرئاسية هناك، إلى التباحث، واالتفاق على 
ــتـــراف الــجــمــيــع بــالــنــتــائــج  صــيــغــة تــضــمــن اعـ
الـــتـــي ســتــســفــر عــنــهــا الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
حـــال إجـــرائـــهـــا. وقـــالـــت املـــصـــادر إن املــؤتــمــر 
املشرفة  املصرية  الجهات  عليه  تعكف  الــذي 
إلــى تعظيم  أيضًا  الليبي، يهدف  امللف  على 
 صعوبة 

ّ
التواجد املصري في ليبيا، في ظل

الرهان على مرشح واحد، لتقارب فرص عدد 
صعوبة  إلــى  باإلضافة  املرشحن،  من  كبير 
ــــرص الـــجـــيـــدة  ــفـ ــ ــاب الـ ــ ــــحـ ــوقــــف بـــعـــض أصـ مــ
ــــن يــتــمــتــعــون بـــعـــالقـــات مـــتـــمـــيـــزة مــع  ــذيـ ــ والـ
القاهرة. ولفتت املصادر إلى أن مصر تتعامل 
بليبيا،  املعنية  السيناريوهات  من  عــدد  مع 
مشيرة إلى أن أحدها هو تفعيل اتفاق قديم 
تّمت هندسته في مصر، بن وزير الداخلية 
باشاغا،  فتحي  الــوفــاق  فــي حكومة  السابق 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقضي 
بالتنسيق االنتخابي، برعاية مصرية ودعم 

»التطورات  عّبروا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ
ر النواب، 

ّ
السلبية للعملية االنتخابية«. وحذ

ــن »إعــــــــالن قـــائـــمـــة املــرشــحــن  ــة، مــ ــيـ ــفـــوضـ املـ
لــة،  املــســاء انــتــهــاء جلسة  إلـــى حــن  النهائية 
ليتسنى ملجلس النواب تقييم الوضع وسبل 
في  مــوعــدهــا  فــي  االنتخابية  العملية  إنــفــاذ 

من أطراف دولية أخرى، على أن يكون جاهزًا 
مع إجراء العملية االنتخابية.

فـــي الـــغـــضـــون، طــالــب 72 نــائــبــًا فـــي مجلس 
العليا لالنتخابات، بعدم  املفوضية  النواب، 
الــنــهــائــيــة للمرشحن  الــقــائــمــة  اإلعـــــالن عـــن 
إال بـــعـــد خـــضـــوع رئـــيـــســـهـــا عـــمـــاد الــســايــح 
ــبـــوا فــيــه  ــالـ لـــة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي طـ لـــلـــمـــســـاء
االثنن،  الــيــوم  بعقد جلسة،  الــنــواب  مجلس 
ــة املـــفـــوضـــيـــة والـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة  لـ ــاء ملـــسـ
عـــن ســيــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة. وفــيــمــا أكــد 
الــنــواب، فــي بــيــان مشترك أمــس األحـــد، على 
ــم مــجــلــس الــــنــــواب إلجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات  ــ دعـ
فـــي مــوعــدهــا وتـــأكـــيـــده عــلــى إجـــرائـــهـــا وفــق 
»القوانن املنظمة لها وبما ال تقصي أحدًا«، 

على  الــبــيــان  وأكـــد  مناسبة«.  سياسية  بيئة 
أهــمــيــة الــجــلــســة »إلنـــقـــاذ عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة 
ــقــــرار وتــوحــيــد  ــتــ ــــى االســ قـــانـــونـــيـــة تــــــؤدي إلـ

املؤسسات ورخاء الشعب«.
مــــن جــهــتــهــا، لــــم تــحــســم املـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
املقّدم  االستئناف  بشأن  أمرها  لالنتخابات 
من املرشحن املطعون بهم، املستبعدين من 
االنتخابات  ترشيحات  فــي  األولــيــة  القائمة 
ــة، لـــكـــن مــــصــــادر لــيــبــيــة مــتــطــابــقــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
كــشــفــت عـــن اســـتـــعـــداد املــفــوضــيــة واملــجــلــس 
ــذا األمـــــــر خـــالل  ــ األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء لـــحـــســـم هــ
الــــســــاعــــات املـــقـــبـــلـــة. وفـــيـــمـــا أكــــــدت املـــصـــادر 
قــدمــت  املــفــوضــيــة  فـــي  الــقــانــونــيــة  اإلدارة  أن 
على  موافقتها  بــشــأن  الــقــضــاء  ملجلس  طلبًا 
استئناف إدارة القضايا بمحكمة سبها على 
حكم لجنة الطعون فيها بشأن قبولها لطعن 
القذافي، لفتت في حديٍث مع  سيف اإلســالم 
لن  املفوضية  أن عمل  إلى  الجديد«  »العربي 
يتوقف عند حّد االستئناف على حكم لجنة 
الطعون لصالح إعادة سيف اإلسالم القذافي 
مطعونا  سيشمل  بــل  االنــتــخــابــيــة،  للقائمة 
حكمت  املستبعدين،  قائمة  مــن  آخــريــن  بهم 
لــجــان الــطــعــون بــقــبــول طــعــونــهــم وإعــادتــهــم 
للسباق االنــتــخــابــي. وأشــــارت املــصــادر إلــى 
ــاب الـــتـــي تــقــف وراء االرتـــبـــاك  ــبــ تـــعـــدد األســ
الــــذي تــعــيــشــه املــفــوضــيــة ومــجــلــس الــقــضــاء 
بـــشـــأن االســـتـــئـــنـــاف، ومــنــهــا إمــكــانــيــة حسم 
االستئناف  لجان  وقــدرة قضاة  االستئناف، 
القضايا، خصوصًا  النظر في مختلف  على 
من  العديد  واجهت  التي  في محكمة سبها، 

التحديات األمنية في األسابيع املاضية.

الوساطة 
المصرية معطلة

العراق 
واالنسحاب 

األميركي

لديها فقط، مقابل  األســرى  اثنن من  مصير 
إطــــــالق ســــــراح دفـــعـــة مــــن األســـــيـــــرات وكـــبـــار 
الــســن فــي الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة، مــع زيـــادة 
القائمة بعدد قليل من أصحاب املحكوميات 
العالية، وهو األمر الذي رفضه بشدة الجانب 
الدليل  على  بالحصول  مطالبًا  اإلسرائيلي، 
الخاص بوضع جنوده األسرى لدى الحركة، 

من دون مقابل، على حد تعبير املصادر.
وكشفت املصادر أن اللقاء الذي جمع الشهر 
املـــاضـــي فـــي الـــقـــاهـــرة رئـــيـــس مــجــلــس األمـــن 
الــقــومــي اإلســرائــيــلــي، إيــــال حــولــتــا، ورئــيــس 
جهاز »الــشــابــاك« رونــن بــار، باللواء عباس 
ــلــــف الــفــلــســطــيــنــي فــي  كــــامــــل ومــــســــؤولــــي املــ
مناقشات  شهد  العامة،  االستخبارات  جهاز 
موسعة حول ملف الصفقة من أجل الشروع 
في أولى خطواته، قبل أن يتم رفض التصور 
الـــذي طــرح خــالل الــلــقــاء مــن جــانــب »املجلس 
ــا أدى  الــحــكــومــي املــصــغــر فـــي إســـرائـــيـــل«، مـ

الـــســـلـــطـــات  مـــنـــه  تـــتـــخـــوف  ــا  ــ مـ وهــــــو   ،2020
الــعــراقــيــة فـــي تــنــفــيــذ هــجــمــات جـــديـــدة على 
املــصــالــح األمــيــركــيــة على غـــرار مــا حصل في 

العام املاضي.
وأول من أمس السبت، عقد الكاظمي اجتماعًا 
مع السفير األميركي في بغداد، ماثيو تولر، 
تـــم خــاللــه بــحــث عـــن مــلــف انــســحــاب الــقــوات 
القتالية األميركية من البالد وتحول مهامها 
إلى االستشارة والدعم. ووفقًا لبيان أصدره 
تولر  مــع  األخــيــر بحث  فــإن  الكاظمي،  مكتب 
»الــتــقــدم الــحــاصــل فــي إنــهــاء الــــدور القتالي 
الــعــراق، وفــق مخرجات  لــقــوات التحالف فــي 
الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي، واالنـــتـــقـــال إلـــى دور 
املــشــورة واملــســاعــدة والــتــمــكــن«. ولــم يكشف 

عن أي تفاهمات بشأن تلك امللفات.
»العربي  وقال مسؤول عراقي بارز في بغداد لـ
مرتبطًا  وعسكريًا  أمنيًا  فريقًا  إن  الــجــديــد«، 
ــمـــي، يـــضـــم قـــاســـم األعـــرجـــي  ــاظـ ــكـ بــمــكــتــب الـ
ورئــيــس أركــــان الــجــيــش الــفــريــق عــبــد األمــيــر 
ــار الــلــه، يــشــرف عــلــى الــتــهــيــئــة لــإعــالن عن  يـ
انــتــهــاء الــــدور الــقــتــالــي األمــيــركــي فــي الــعــراق 
رسميًا خالل أسبوعن أو ثالثة. وأوضــح أن 
الفريق الحكومي الذي يشرف على امللف هو 
نفسه املشارك في مفاوضات جوالت الحوار 
االســتــراتــيــجــي بــن بــغــداد وواشــنــطــن والــتــي 
ــا في  ــع نــســخ مــنــهــا، كـــانـــت آخـــرهـ ــ عـــقـــدت أربـ

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة، 
عـــلـــى اطــــــالع بــتــفــاصــيــل الـــوســـاطـــة 
االحتالل  بن  القاهرة  تقودها  التي 
اإلسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع 
ــارة رئــيــس جــهــاز االســتــخــبــارات  ــ ــزة، أن زيـ غــ
ــل إلـــى  ــامـ ــبـــاس كـ الـــعـــامـــة املـــصـــريـــة الــــلــــواء عـ
إسرائيل، والتي كانت مقررة نهاية نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، تــقــرر تأجيلها إلــى 
الحالي،  األول  ديسمبر/كانون  شهر  نهاية 
ــريــــن فــي  ــــاوضـــــن املــــصــ ــفـ ــ بـــســـبـــب »فــــشــــل املـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــأن 
تـــصـــّور حــركــة حــمــاس لــلــمــرحــلــة األولـــــى من 
صفقة تبادل األسرى بن إسرائيل والحركة«.
وأوضــحــت املــصــادر، فــي تصريحات خاصة 
الــجــديــد«، أن »حـــمـــاس« تمسكت  »الــعــربــي  لـــ
بــتــســلــيــم االحــــتــــالل شـــريـــط فـــيـــديـــو يــوضــح 

بغداد ـ سالم الجاف، محمد علي

الـــحـــكـــومـــة  ــلـــن  تـــعـ ــب أن  ــقــ ــرتــ املــ مـــــن 
القتالية  القوات  العراقية جالء كافة 
ــبــــالد قـــبـــل حــلــول  ــن الــ ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
نهاية الشهر الحالي، وذلك عبر إعالن رسمي 
يــشــارك بــه الــقــادة واملــســؤولــون العسكريون 
واألمــنــيــون الــعــراقــيــون املــكــلــفــون بــــإدارة هــذا 
امللف، برئاسة مستشار األمن الوطني قاسم 
األعرجي. وسيقّدم هؤالء املسؤولون تصورًا 
القوات  انسحاب  اتفاق  آلية تنفيذ   عن 

ً
كامال

وتــحــّول دور  الــعــراق،  مــن  األميركية  القتالية 
استشاري  إلــى  العسكري  األميركي  الــوجــود 
وتـــدريـــبـــي، مـــع اإلبـــقـــاء عــلــى الــجــهــد الــجــوي 
ــــواء الــعــراقــيــة ضــمــن إطـــار التحالف  فــي األجـ
ــادة  ــيـ ــقـ الــــــدولــــــي ضـــــد تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــش«، بـ
الـــواليـــات املــتــحــدة، وفــقــا ملــا أكــــده مــســؤوالن 
وقــال أحدهما  الــجــديــد«.  »العربي  لـ عــراقــيــان 
إن وفــــودًا عــســكــريــة فــنــيــة عــراقــيــة دخــلــت في 
األيـــام املــاضــيــة، قاعدتي عــن األســـد وحــريــر، 
ــن عــمــلــيــات  ــبــــار وأربــــيــــل، وتــــأكــــدت مـ فـــي األنــ
ــة لــلــجــيــش األمــــيــــركــــي.  ــاريــ ــجــ ــاب الــ ــحــ ــســ االنــ
ـــجـــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي اجــتــمــاعــات مع 

ُ
وت

املتبقي من  العدد  الجانب األميركي لتحديد 
الــقــوات املــوجــودة التي لن يكون لها أي دور 
ع 

ّ
قتالي، وستتولى بغداد وفقًا لالتفاق املوق

تلك  حماية  املــاضــي  يوليو/تموز  نهاية  فــي 
القوات وتأمن املعسكرات التي تتواجد فيها.

للوجود  املناوئ  املعسكر  املقابل، يحشد  في 
األميركي في البالد عناصره ملا يسميه موعد 
حددتها  التي  املهلة  وهــي  السنة،  رأس  ليلة 
ــلــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة  املـــلـــيـــشـــيـــات الــــعــــراقــــيــــة لــ
باستهداف  ستبدأ  بأنها  وهـــددت  لــلــخــروج، 
مـــنـــاطـــق تــــواجــــدهــــا الـــرئـــيـــســـة بـــعـــد الــســاعــة 
يـــوم 31 ديسمبر/كانون  مــن  عــشــرة  الــثــانــيــة 
فيكتوريا  معسكر  وتــحــديــدًا  الــحــالــي،  األول 
ــــي، وقـــاعـــدتـــي  ــــدولـ ــار بــــغــــداد الـ املــــالصــــق ملـــطـ
الــقــوى الحليفة  عــن األســـد وحــريــر. وتشكك 
إليران بهذا االنسحاب، وتتهم حكومة رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  واليــتــه  املنتهية  الـــوزراء 
بأنها تمارس »التضليل والخداع«، في ملف 
أنه  اعتبار  على  األميركية،  الــقــوات  انسحاب 
ال تـــوجـــد طــريــقــة لــفــحــص الـــقـــوات املــتــبــقــيــة، 
وتحديد القوات القتالية والقوات ذات املهمة 
االســتــشــاريــة وأيـــضـــًا الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لتلك 
الــقــوات. ويــتــزامــن املــوعــد املــحــدد لالنسحاب 
»فيلق  زعيم  ملقتل  الثانية  الــذكــرى  مع  أيضا 
قــاســم سليماني، ونــائــب  الــجــنــرال  الـــقـــدس«، 
زعيم »الحشد الشعبي« أبو مهدي املهندس 
فــي غــــارة جــويــة أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد 
الثاني  يناير/كانون   3 فــي  العاصمة  غــربــي 

إلــى تأجيل زيــارة كامل. ولفتت املصادر إلى 
الـــزيـــارة بسبب  عــلــى  الــــذي طـــرأ  التعطيل  أن 
خــالفــات صفقة األســـرى، تبعه إرجـــاء ملفات 
أخـــرى كــانــت متعلقة بــه، وعــلــى رأســهــا ملف 
إعـــادة إعــمــار قــطــاع غـــزة. وقــالــت املــصــادر إن 
الفترة املاضية  »حركة حماس نجحت خالل 
التسهيالت اإلنسانية وإعــادة  فــي عــدم ربــط 
ــار، والـــتـــهـــدئـــة بـــشـــكـــل عــــامــــل، بــمــلــف  ــ ــمــ ــ اإلعــ
ــا يـــخـــص الـــوســـاطـــة  ــي مــ األســـــــــرى، إال أنـــــه فــ
ببعضها،  مرتبطة  امللفات  فجميع  املصرية، 

ل ملف يؤثر على باقي امللفات«.
ّ
وتعط

وأوضــــــحــــــت املــــــصــــــادر أن مــــصــــر كــــانــــت قــد 
وعلى  الفلسطينية،  الفصائل  على  ضغطت 
رأســهــا »حــمــاس« و»الــجــهــاد اإلســالمــي«، من 
أجــــل تــحــقــيــق بــعــض املـــطـــالـــب اإلســرائــيــلــيــة 
ــار الــوســاطــة،  ذات األبــعــاد اإلقــلــيــمــيــة، فــي إطـ
وذلــــك فــي ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بشأن 
ــرى، واتـــفـــاق تــهــدئــة شــامــل، قبل  ــ صــفــقــة األسـ
أن تــتــراجــع تــل أبــيــب مــجــددًا، مسببة حرجًا 
لــلــقــاهــرة. ولــفــتــت املـــصـــادر فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
لدى  املكتوم  الغضب  مــن  أن هناك حالة  إلــى 
الجانب املصري، الذي قطع شوطًا ال بأس به 
بشأن االستعداد لعمليات إعادة اإلعمار في 

القطاع، وتثبيت وقف إطالق النار.
ــيــــاســــي لـــحـــركـــة  ــتــــب الــــســ ــكــ ــيـــــس املــ ــ وقـــــــــال رئـ

وانتهت  املــاضــي،  يوليو  نهاية  في  واشنطن 
األميركية  القوات  باتفاق على تحويل مهمة 
ــيـــع الــــقــــوات  ــة وســــحــــب جـــمـ ــاريــ ــتــــشــ ــى اســ ــ ــ إلـ
القتالية. وأكد أن مجموع القوات االستشارية 
ــفــــي عـــســـكـــري وســتــضــطــلــع  ــاوز األلــ ــتـــجـ ــن تـ لــ
ــم لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة وتــــدريــــب  ــ بـــبـــرامـــج دعــ
وتأهيل وحدات عسكرية خاصة، إضافة إلى 

الرصد وتحليل املعلومات والدعم الجوي.
فــي املــقــابــل تــحــدث مــســؤول آخـــر عــن توجه 
لــــدى حــكــومــة الـــكـــاظـــمـــي، لــتــنــظــيــم مــظــاهــر 
بإنهاء  لــهــا،  إنــجــازًا  تعتبره  بــمــا  احتفالية 
الدور القتالي األميركي في البالد بعد نحو 

»حماس« إسماعيل هنية، قبل أيام، إن األسرى 
»لــن يروا  الحركة  لــدى  األربــعــة  اإلسرائيلين 
الفلسطينيون  األســـرى  ينعم  حتى  الشمس، 
بــشــمــس الــحــريــة«. وأضــــاف هــنــيــة، فــي كلمة 
ألــقــاهــا خـــالل مــشــاركــتــه فــي املــلــتــقــى الــعــربــي 
ــرة األســــــــرى واملـــعـــتـــقـــلـــن فــي  ــنـــصـ الـــــدولـــــي لـ
الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة، أن »قــضــيــة األســـرى 
التي  أولــويــات عمل حركة حماس  على رأس 
يتمثل في  األول  فيها على مسارين:  تتحرك 
ــم مـــعـــارك الــصــمــود لــتــوفــيــر حــيــاة كريمة  دعـ
داخــل السجون لأسرى والــوقــوف معهم في 
نضالهم، فيما املسار الثاني هو العمل على 
تحريرهم من سجون االحتالل بشكل كامل«. 
وأشــار إلى نجاح الحركة من قبل في إطالق 
ــراح أكــثــر مــن ألـــف أســيــر فــي صفقة »وفـــاء  سـ
األحــــرار«. وأضـــاف أن »مــا قبل سيف القدس 
)مايو/ أيــار املاضي( ليس مثل ما بعد هذه 
املـــعـــركـــة الـــتـــي وضـــعـــت املــنــطــقــة عــلــى طــريــق 
التاريخي  الصراع  وحسم  لالحتالل  النهاية 
أرض  الــجــاثــم على  الصهيوني  املــشــروع  مــع 

فلسطن«.
اتفاقًا في  أن يعقد كامل  املفترض  مــن  وكــان 
املــاضــي، يشمل وقفًا  الشهر  أبــيــب نهاية  تــل 
إلطـــالق الــنــار طــويــل األمــــد، وتـــبـــاداًل ألســـرى، 
ومــســاعــدات إغــاثــيــة وإعــــادة إعــمــار، وعـــودة، 
غــزة،  إلــى  الفلسطينية  للسلطة  رمــزيــة،  ولــو 
ــا أكــــــده كـــامـــل لــصــحــافــيــن  وذلــــــك بــحــســب مــ
إســرائــيــلــيــن عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فــي قمة 
غالسكو للمناخ. وقــال إنــه ســيــزور تــل أبيب 
»فــي وقــت الحــق من الشهر الحالي )نوفمبر 
ــــات مـــــع رئـــيـــس  ــادثـ ــ ــــحـ املـــــــاضـــــــي(، إلجــــــــــراء مـ
الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت ومـــســـؤولـــن كــبــار 
آخــــريــــن«، فـــي ثــانــي زيـــــارة لـــه مــنــذ أن تــولــت 
في  مهامها  الــجــديــدة  اإلسرائيلية  الحكومة 
13 يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي. وأكـــد كــامــل أن 
»مـــصـــر تـــجـــري مـــحـــادثـــات بــشــكــل يـــومـــي مع 
بشأن  والفلسطيني  اإلســرائــيــلــي  الــجــانــبــن 
قــضــايــا عـــدة، مــن بينها الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
وقف إطالق نار محتمل طويل األمد في غزة«.

وكشفت املصادر عن أحد امللفات التي تعيق 
الوساطة املصرية، وهو ما تمثل في إصرار 
إسرائيل على ربط التهدئة في كل من قطاع 
غزة والضفة الغربية، قائلة إن »اإلسرائيلين 
يــرون أن االتــفــاق على تهدئة فــي قطاع غــزة، 
من دون شمول ذلك للضفة، سيكون بمثابة 
دفـــعـــة لــحــركــة حـــمـــاس فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــنـــاك، والــتــي  لــتــركــيــز جـــهـــودهـــا وأعــمــالــهــا هـ

تستهدف االحتالل«، بحد تعبير املصادر.
كــمــا كــشــفــت املـــصـــادر أن تــضــمــن مــصــر عــدم 
ــقـــدس  ــيـــخ جـــــــراح فــــي الـ ــّي الـــشـ املــــســــاس بــــحــ
املحتلة، من جانب إسرائيل، في القرار األممي 
الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
املــتــحــدة مطلع شــهــر ديــســمــبــر الــحــالــي، كــان 
أحد طرق تعبير القاهرة عن عدم رضاها عن 

املماطلة اإلسرائيلية. 
واعــتــمــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة 
ــرًا مـــشـــروعـــي قــــراريــــن مـــصـــريـــن بــشــأن  ــيــ أخــ
اللذين تقدمهما  الــســوري،  القدس والــجــوالن 
العامة.  الجمعية  إلــى  بــصــورة سنوية  مصر 
الخاص بالقدس بأغلبية  القرار  اعتماد  وتم 
ــرار إلـــى  ــ ــقـ ــ 129 صــــوتــــًا. ويـــشـــيـــر مــــشــــروع الـ
القرارات األممية التي ترفض أي إجراءات أو 
طابع  لتغيير  ها 

ّ
بسن إسرائيل  تقوم  قوانن 

املدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم 
ــرار مجلس   عـــن اإلشـــــارة إلـــى قــ

ً
فــيــهــا، فــضــال

األمـــن رقـــم 2334 لــعــام 2016 ومـــا نــص عليه 
مــن رفــض أي تغيير لــحــدود عــام 1967، بما 
في ذلك في القدس، باستثناء ما يتم التوافق 
ويرفض  املفاوضات.  عبر  الطرفن  بن  عليه 
الــتــوســع االستيطاني وهــدم  الــقــرار  مــشــروع 
املنشآت واملنازل الفلسطينية وطرد العائالت 
خصوصًا  الشرقية،  القدس  من  الفلسطينية 
ــفـــريـــات  ــوان، والـــحـ ــ ــلــ ــ فــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح وســ
ــع  ــواقــ ــــي مـــحـــيـــط وداخـــــــــل املــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
ــراءات تتخذ  ــ املــقــدســة. كــذلــك يــؤكــد أن أي إجـ
 
ً
لتغيير طــابــع املــديــنــة الغــيــة وبــاطــلــة، فضال

القانوني  الــوضــع  الحفاظ على  عــن ضـــرورة 
والتاريخي القائم في املدينة.

مهام  للبالد ضمن  على عودتها  7 سنوات 
وكــان  ــــش«.  »داعــ تنظيم  مسلحي  مــواجــهــة 
املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة 
ــول، أكــد فــي وقــت سابق،  الــلــواء، يحيى رسـ
قتالية  بمهام  املكلفة  األميركية  الــقــوات  أن 
باشرت االنسحاب، وهناك جهد مستمر من 
أجل استكمال عملية االنسحاب حتى تاريخ 

31 ديسمبر الحالي.
مـــن جــهــتــهــا، تــشــكــك قـــوى وفــصــائــل مسلحة 
بــعــمــلــيــة االنـــســـحـــاب األمــيــركــيــة، وتــعــتــبــرهــا 
 جـــديـــدًا مـــن قــبــل واشــنــطــن، وهـــددت 

ً
تــحــايــال

ــــداف املـــصـــالـــح  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــل بـ ــائــ ــفــــصــ ــعــــض الــ بــ
األميركية بعد 31 الشهر الحالي في حال ثبت 
عـــدم صــحــة خــطــة االنـــســـحـــاب. واتـــهـــم عضو 
حركة »حقوق« املمثلة ملليشيا »كتائب حزب 
»بالسعي  الله«، محسن السعيدي، الكاظمي بـ
ــاء الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة«. وقــــــال فــي  ــقـ ــل بـ ــ ألجـ
تصريح صحافي، إنه »في الوقت الذي يجب 
أن يتم خـــروج الــقــوات األمــيــركــيــة مــن الــعــراق 
حــســب الــجــدول الــزمــنــي املــتــفــق عــلــيــه، يتآمر 
الــعــراق«، مشددًا  الكاظمي معهم لبقائها في 
على أنــه »ال يحق للكاظمي اتخاذ قــرار بقاء 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي الـــوقـــت الــــذي ينتظر 
أنه  سيما  ال  البلد،  مــن  خروجهم  العراقيون 

يقود حكومة تصريف أعمال أو منتهية«.
كـــمـــا شـــكـــك عـــضـــو تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح«، حــامــد 
املـــــــوســـــــوي، بـــــوجـــــود عـــمـــلـــيـــة انــــســــحــــاب أو 
اســتــبــدال ملــهــام الــقــوات األمــيــركــيــة املــوجــودة 
فــي الــعــراق مــن األســــاس. وقـــال املــوســوي في 
إيـــجـــاز قــدمــه لــلــصــحــافــيــن فـــي بـــغـــداد، أمــس 
األحـــد، إنــه »لــغــايــة اآلن ال تــوجــد بـــوادر على 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة الــقــتــالــيــة مــن 
العراق«. ولفت إلى أن »القواعد التي تسيطر 
عليها القوات األميركية لم تشهد حتى عملية 
إعــداد أو تحضير لالنسحاب على الرغم من 
لــم تسلم  وبــالــتــالــي  اإلعــالمــيــة،  التصريحات 
 بــقــرار 

ً
تــلــك الــقــواعــد للجهات الــعــراقــيــة عــمــال

البرملان واالتــفــاق الــذي تــم االتــفــاق عليه بن 
الكاظمي والــرئــيــس جــو بــايــدن«. وأشـــار إلى 
الــقــوات العراقية هو  أن »مــا تــم تسليمه إلــى 
آليات ومعدات وبقايا عجالت ال تصلح ألن 
تكون معدات لجيش نظامي، وهذا دليل على 
الــرأي العاملي بأنها  أن أميركا تحاول خــداع 
ا منها إلـــى الــقــوات  ــمــت مــعــداتــهــا أو جـــزء

ّ
ســل

العراقية«.
ر عــضــو »تــيــار الــحــكــمــة«، محمد 

ّ
بــــدوره، حـــذ

األميركية ستتحمل  »القوات  أن  اللكاش، من 
مــــســــؤولــــيــــة مــــــا ســـيـــحـــصـــل لــــهــــا فــــــي حــــال 
استمرارها بالتواجد في العراق«، مبينًا في 
اتــفــاقــا  »هــنــاك  أن  قــدمــه للصحافين  إيــجــاز 

مبرما في هذا السياق وبانتظار إنجازه«.
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)Getty( تعطيل صفقة األسرى أرجأ ملف إعادة إعمار القطاع

أرجئت زيارة رئيس 
جهاز االستخبارات 

المصرية عباس 
كامل إلى إسرائيل، 
حتى نهاية الشهر 

الحالي، وسط استياء 
مصري من مماطلة 

حكومة نفتالي بينت 
بشأن صفقة األسرى 

والوضع في غزة، 
ما ينسحب على ملف 
إعادة إعمار القطاع، 

المهم بالنسبة 
للقاهرة

ورئيسها  الحكومة  على  ضغوطها  العراق  في  الفصائل  تواصل 
للقوات  الكامل  االنسحاب  من  التأكد  أجل  من  الكاظمي،  مصطفى 

األميركية القتالية من البالد، بحلول 31 ديسمبر/كانون األول الحالي
تقريرخاص

عباس كامل يؤجل زيارته 
إلسرائيل بسبب المماطلة 

في صفقة األسرى

ورقة ضغط بيد المليشيات 
في وجه الحكومة

متابعة

توريد 
احتياجات غزة
انتهى جهاز االستخبارات 

المصري من التعاقد مع 
الشركات الخاصة التي 

ستتولى توريد احتياجات 
قطاع غزة من البضائع 
التموينية والمحاصيل 

الزراعية والوقود. 
وأكدت المصادر أن ذلك 

حصل في إطار تنفيذ 
االتفاق الخاص مع 

دولة قطر، حتى تتمكن 
»حماس« من دفع 
رواتب الموظفين.

تصّر إسرائيل على 
ربط التهدئة في كل من 

غزة والضفة

يتزامن موعد االنسحاب 
مع الذكرى الثانية لمقتل 

قاسم سليماني

تمسكت »حماس« 
بشروطها مقابل توضيح 

وضع أسرى االحتالل

تنوي مصر عقد مؤتمر 
ليبي بعد اإلعالن عن 

تأجيل االنتخابات

الفصائل تستعّد 
لمواجهة األميركيين في 
حال عدم إتمام االنسحاب

تؤكد مصادر مصرية 
مواكبة للملف الليبي 

حتمية تأجيل االنتخابات 
الليبية، مع بروز ميل 

إيطالي ـ فرنسي لذلك 
وعدم ممانعة أميركية
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خصوصًا  وروسيا،  تركيا  بين  العالقات  في  القومية  األفكار  تتداخل 
مع نشر أنقرة خريطة لعالم تركي جديد، يُهّدد العمق الروسي. غير 
أن المصالح المتشابكة بين البلدين تسمح بالتخفيف من حّدة التوترات

67
سياسة

روس  ومحللون  يقرع خبراء  ومنذ سنوات 
نواقيس خطر من أن تركيا بدأت في تشكيل 
»العالم التركي« مباشرة بعد انهيار االتحاد 
تراجع  حــســاب  على   ،1991 فــي  السوفييتي 
الدور الروسي. وفي 1992 ُعقدت القمة األولى 
أذربيجان  وهــي  بالتركية،  املتحدثة  لــلــدول 
وكــازاخــســتــان وأوزبــكــســتــان وقــرغــيــزســتــان 
وتـــركـــمـــانـــســـتـــان. وفــــي الــقــمــة األخــــيــــرة، في 
التي  املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   11
شاركت فيها املجر كمراقب، أوضح أردوغان 
التركية  الـــدول  إلــى منظمة  أن تغيير االســم 
ســـيـــســـمـــح بـــتـــعـــزيـــز املـــنـــظـــمـــة بـــشـــكـــل أكـــثـــر 
فاعلية. وأشاد باعتماد »رؤية العالم التركي 
2040«، وذكر أنها تعزز التنسيق بن الدول 
لالنتقال مــن إزالـــة الــحــواجــز الــتــجــاريــة إلى 
تــنــســيــق الــســيــاســات الــثــقــافــيــة والــشــبــابــيــة 
ــا تـــســـمـــح بـــإنـــشـــاء  ــهــ ــا أنــ ــمـ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، كـ
ــن الــصــن  ــدة عـــبـــر الـــــقـــــارات مــ ــديــ ــرات جــ ــمــ مــ
إلــــى أوروبــــــــا، وفـــضـــاء مــعــلــومــات مــشــتــرك، 
ــي زيــــــــادة الـــتـــضـــامـــن الــســيــاســي  وتـــســـهـــم فــ
ذات  الحيوية  القضايا  فــي  املتبادل  والــدعــم 
القضايا  تنسيق  وكذلك  الوطني،  االهتمام 
الترويج  على  وتــشــدد  والــعــاملــيــة،  اإلقليمية 
لهوية تركية مشتركة. وشّكل أبناء القومية 
الروسية  الــدولــة  فــي  مهمًا  عنصرًا  التركية 
لــقــرون، ويــتــوزعــون عــلــى مــســاحــات واســعــة 
من القرم وداغستان والشيشان في الجنوب 
الشمال  في  ياكوتيا  جمهورية  إلــى  الغربي 
في  القومية  بالجمهوريات  مـــرورًا  الشرقي 
حــــوض الــفــولــغــا مــثــل الــتــتــار والــبــشــكــيــريــن 

والتشوفاش وغيرهم.
ــتـــواصـــل، اســتــبــعــد  وعـــلـــى خــلــفــيــة الـــجـــدل املـ
أستاذ العلوم السياسية في جامعة مالتيب 
وجــود  أونـــال  حسن  إسطنبول  فــي  التركية 
أي نــّيــة لــدى تركيا لضم أجـــزاء مــن روســيــا. 
وأوضــــح فــي مــقــابــلــة مــع مــوقــع »لــيــنــتــا رو« 
الروسي، في 23 نوفمبر املاضي، أن »مفهوم 
الـــوحـــدة الــتــركــيــة ال يــعــنــي ضـــم أو تــوحــيــد 
الــــدول واملــنــاطــق: فــهــذا بــبــســاطــة مستحيل 
ــهـــدف  ــإن الـ ــ ــث، لــــذلــــك، فــ ــديــ ــحــ فــــي الــــعــــالــــم الــ

 
ً
الــتــي ضّمتها بــالــقــوة فــي عــام 2014، فضال

عــن تــزويــد كييف بــأســلــحــة مــتــطــورة يمكن 
أن تغير موازين القوى في حوض دونباس 
حــيــث جــمــهــوريــتــا دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
االنــفــصــالــيــتــان املـــدعـــومـــتـــان مـــن مــوســكــو. 
الذي  وتحت عنوان »ال شيء شخصيًا... ما 
تنوي تركيا فعله مع روسيا«، نشرت وكالة 
للمحلل  مــقــااًل  الحكومية  نوفوستي«  »ريـــا 
نوفمبر/   16 في  أكــوبــوف  بيوتر  السياسي 
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، أعـــاد فــيــه التذكير 
بأنه غداة اعتماد إعالن »رؤية العالم التركي 
حتى عام 2040« في قمة إسطنبول، ظهرت 
»خــريــطــة الــعــالــم الــتــركــي« فـــي تــركــيــا. ومــع 
إشــارتــه إلــى أن أردوغــــان لــم يكن مــن التقط 
الحزب  القومية،  الحركة  زعــيــم  بــل  الــصــورة 
ما  أن  الكاتب  لم يستبعد  اليميني،  القومي 
ينطق به القوميون األتراك هو ما يفكر فيه 
ر مــن أنـــه بعدما 

ّ
ــذ ــان فــي الـــواقـــع. وحــ ــ أردوغـ

»تم تغيير اسم املجلس التركي إلى منظمة 
الـــــدول الــتــركــيــة فــقــد ظــهــر الــعــمــود الــفــقــري 
إمبراطورية  وهــو  العظيم،  تـــوران  ملستقبل 
أوراسية ضخمة ال يمكن أن تصبح حقيقة 
إال بــتــفــكــيــك روســــــيــــــا«. وتـــــســـــاءل الـــكـــاتـــب 
حـــول طبيعة الــعــالقــات الــروســيــة الــتــركــيــة، 
وحــقــيــقــة الـــصـــداقـــة مـــع أردوغــــــــان، والــغــايــة 
بـــصـــواريـــخ »إس 400«،  تــركــيــا  تـــزويـــد  مـــن 
وبـــنـــاء خــطــوط لــنــقــل الـــطـــاقـــة، مـــشـــّددًا على 
التهديد ضــد مصالحنا  إلــى »صــّد  الحاجة 
ــا«، فـــي مــواجــهــة أي  ــيـ ــــي روسـ ــــدة أراضـ ووحـ
وأعـــرب  حــســابــهــا.  عــلــى  للتوسع  مخططات 
ــه، عــــن مــــخــــاوف فــريــق  ــالـ ــقـ أكـــــوبـــــوف، فــــي مـ
الـــروس من  السياسين  املحللن  مــن  واســـع 
 أهداف املنظمة الجديدة، وإمكانية ضم دول 
الرؤية  أن  وقــال: »صحيح  لروسيا،  معادية 
تـــتـــحـــدث عــــن الـــهـــويـــة املـــشـــتـــركـــة عـــلـــى أنــهــا 
مصدر للثروة الثقافية، لكن ماذا لو انتهى 
كــل شــيء بجيش واحـــد؟ مــن يــدعــو الرئيس 
الـــتـــركـــي لـــالنـــضـــمـــام؟ ربـــمـــا أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
طاملا أرادت أن تصبح مراقبًا في املنظمة؟ أم 
روسيا موطن العديد من الشعوب التركية؟«.

يكمن فــي الــحــفــاظ عــلــى عــالقــات وثــيــقــة مع 
التركية األخــــرى«. ولفت  املــنــاطــق والــبــلــدان 
حــددت  الخريطة  أن  إلــى  السياسي  الخبير 
جميع املناطق في العالم التي تعيش فيها 
ــوان مــخــتــلــفــة. ومــع  ــألــ الـــشـــعـــوب الــتــركــيــة بــ
تــشــديــده عــلــى أنــــه »فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ال 
تــوجــد مــشــاعــر مــعــاديــة لــروســيــا فــي تركيا 
كما كان الحال أثناء الحرب الباردة«، اقترح 
أونال »منح روسيا صفة مراقب في منظمة 
الــدول التركية إلظهار أن سياسة تركيا في 

هذا االتجاه ليست موجهة ضد موسكو«.
بــحــكــم الــجــغــرافــيــا اصـــطـــدم طـــمـــوح كـــل من 
ــيــــة والــعــثــمــانــيــة  اإلمــــبــــراطــــوريــــتــــن الــــروســ

للتوسع باألخرى. وخاضت تركيا وروسيا 
أكــثــر مـــن 13 حــربــًا مــنــذ الـــقـــرن 16، تــبــدلــت 
ــدود كـــل مــنــهــمــا، ولــكــن لـــم يستطع  فــيــهــا حــ
أي طــــرف تــوجــيــه هــزيــمــة ســاحــقــة، وكــانــت 
الشمالي  بجزأيه  والــقــوقــاز  الوسطى  آسيا 
الـــروســـي حــالــيــًا والــجــنــوبــي فـــي جــورجــيــا 
ــرة ســاحــة  ــان املـــعـــاصـ ــيــــجــ وأرمـــيـــنـــيـــا وأذربــ
أســاســيــة لــلــحــروب، وامـــتـــدت لــتــطــاول شبه 
جزيرة القرم، والسيطرة على البحر األسود 
واملـــضـــائـــق الــبــحــريــة، إضـــافـــة إلــــى الــبــلــقــان 
والــيــونــان. وشــهــدت حقبة تــأســيــس الــدولــة 
الطرفن  بن  تفاهمات   )1917( السوفييتية 
تــمــثــلــت فــــي إعـــــــادة بـــعـــض األراضــــــــي الــتــي 

اســتــولــت عــلــيــهــا اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة. 
ـــــــع الـــطـــرفـــان اتـــفـــاقـــيـــة قـــــــارص، املــديــنــة 

ّ
ووق

الواقعة في الوالية التي تحمل االسم نفسه 
ــام 1921.  فــي أقــصــى الــشــرق الــتــركــي، فــي عـ
وتخلى االتحاد السوفييتي فيها عن مناطق 
كـــانـــت قـــد اســـتـــولـــت عــلــيــهــا اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
الروسية في حروب القرن 19. ولكن الهدنة 
، وبـــعـــد خــيــبــة أمــــل الــزعــيــم 

ً
ــال ــويــ لـــم تــــدم طــ

الــســوفــيــيــتــي جـــوزيـــف ســتــالــن مـــن تــركــيــا، 
 ،)1945  1939( الثانية  العاملية  الــحــرب  إثــر 
ــارص، وطــالــب  ــ قـــرر الــتــراجــع عـــن اتــفــاقــيــة قـ
تركيا بإعادة األراضي للدولة السوفييتية، 
وبــعــدمــا وصـــلـــت األوضــــــاع إلــــى شـــن حــرب 

تــوفــي ســتــالــن لــتــطــوى هـــذه الــصــفــحــة. لكن 
كثيرًا من القومين الروس واألرمن ما زالوا 
يطالبون بعدم إعادة مصادقة روسيا على 
االتــفــاقــيــة الــتــي تــحــتــاج لــلــمــصــادقــة كـــل 25 
املاضي  األول  أكــتــوبــر/ تشرين  وفــي  عــامــًا. 
ــهـــزت رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر شــبــكــة »روســـيـــا  ــتـ انـ
ــيـــان فـــرصـــة  ــنـ ــيـ ــــوم« مــــارغــــاريــــتــــا ســـومـ ــيــ ــ الــ
الغضب الواسع على تزويد تركيا ألوكرانيا 
برنامج  في  وطالبت  »بــيــرقــدار«،  بمسيرات 
حواري على قناة »روسيا األولى« الحكومية 
بــإعــادة احتالل بالدها واليــة قــارص وجبل 
بــاعــتــبــارهــمــا  تـــركـــيـــا،  فــــي  )آغــــــــري(  آرارات 
الروسية.  لإمبراطورية  تاريخية  ممتلكات 
فــتــح انــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي عــام 
جـــنـــوب  ــــي  فـ مــســتــقــلــة  دول  وبـــــــــروز   1991
أمام  واسعًا  الباب  الوسطى  وآسيا  القوقاز 
أجل  من  والدولية  اإلقليمية  القوى  تنافس 
شــغــل مــنــاطــق نـــفـــوذ االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
الواليات  ودخلت  الروسية.  واإلمبراطورية 
املــتــحــدة والــصــن واالتــحــاد األوروبــــي على 
خــط املــنــافــســة بــقــوة لــكــل أســبــابــه املختلفة، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه وجـــــدت تــركــيــا الــفــرصــة 
سانحة لعودة العالقات مع البلدان الناطقة 
بالتركية، وبدأت بتعزيز عالقاتها الثقافية 
البلدان، على حساب  واالقتصادية مع هذه 
األطــراف األخرى وروسيا التي كانت غارقة 
في فوضى التسعينيات أثناء حكم الرئيس 

الراحل بوريس يلتسن.
وفـــي بــدايــة األلــفــيــة الــحــالــيــة، وبــعــد صعود 
حزب »العدالة والتنمية« وأردوغان للحكم، 
ضاعفت تركيا جهودها من أجل دمج الدول 
ــار ســيــاســي  ــ الـــنـــاطـــقـــة بــالــتــركــيــة ضـــمـــن إطــ
واقـــتـــصـــادي، ومـــع إغــــالق بـــوابـــات اإلتــحــاد 
األوروبــــــــي أمـــــام تـــركـــيـــا، ســـّرعـــت جــهــودهــا 
لــلــتــوجــه بــــمــــســــارات مــخــتــلــفــة مــنــهــا آســيــا 
التوجه  وتزامن  القوقاز.  وجنوب  الوسطى 
الــتــركــي مــع بـــدء االســتــقــرار فــي روســيــا مع 
صعود الرئيس فالديمير بوتن، ومحاولته 
بناء تحالفات سياسية واقتصادية وأمنية 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ ــدان االتـ ــلــ ــع بــ ــدة مــ ــديــ جــ

السابق، وصواًل إلى بناء »العالم الروسي«. 
ــار االتــــحــــاد  ــيــ ــهــ فـــالـــزعـــيـــم الــــــــذي وصــــــف انــ
له،  كــارثــة شخصية  أكــبــر  بــأنــه  السوفييتي 
عايش فترة االنهيار في أملانيا، وملس كيف 
بات عشرات مالين الروس يحملون جنسية 
أخرى، وال تسمح ظروف بالدهم بإعادتهم. 
والحقًا بــدا أن بوتن رأى في تــوزع الــروس 
في هذه البلدان فرصة لتوثيق التعاون مع 
بــعــض الــــــدول، أو مــعــاقــبــة أخـــــرى. وكــشــفــت 
تجارب العقد األخير أن الزعيمن الطامحن 
ــــال عـــدم 

ّ
ــي فــــض ــ ــاضـ ــ ــاد املـ ــ ــجـ ــ إلــــــى إعـــــــــادة أمـ

التصادم، حتى ال يضعف سعي كل منهما 
إلى تبوؤ بلده مكانة عاملية تليق بتاريخها. 
الكبيرة في عدد  الخالفات  الرغم من  وعلى 
أذربيجان  ليبيا حتى  من  امللفات  من  كبير 
ــع بــوتــن  ــبـ ـ

ّ
ــا، ات ــيــ ــرانــ مــــــرورًا بــالــبــلــقــان وأوكــ

وأردوغان نهج البراغماتية وفصل امللفات، 
إلى  للوصول  الشخصية  اللقاءات  وتكثيف 

حلول مرضية للطرفن.
ــيـــة  ــة الـــروسـ ــيـ ــمـ ــتـــصـــريـــحـــات الـــرسـ تـــشـــي الـ
التركي«،  »العالم  خريطة  نشر  على  تعليقًا 
بــأن موسكو ال تخشى من املشروع التركي 
وربما  القوقاز،  الوسطى وجنوب  آسيا  في 
يــعــود الــســبــب إلـــى قــنــاعــة الــنــخــب الــروســيــة 
ــن »الـــعـــالـــم  ــ بـــأنـــهـــا قـــــــــادرة عـــلـــى الـــــدفـــــاع عـ
الروسي«، وأنه ال بديل عنها حتى بالنسبة 
لشركاء تركيا الحالين واملحتملن في هذه 
املنطقة. وبناء على تجارب الحروب الدامية 
بـــن الــبــلــديــن، ال يــمــكــن الــحــديــث حــالــيــًا عن 
مغامرات من هذا النوع على املــدى املنظور 
الــطــرفــان  أن يستفيد  واملــتــوســط، واألرجــــح 
العقدين األخيرين  فــي  الــتــعــاون  أجـــواء  مــن 
لــضــبــط الــتــنــافــس، مــن دون اســتــبــعــاد دمــج 

مشروعي البلدين الحقًا.
ــاة مــصــالــحــهــا  ــراعــ ــــى مــ وتـــســـعـــى روســــيــــا إلـ
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي املـــحـــيـــط 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســــابــــق، والــــحــــصــــول عــلــى 
ضمانات أكيدة بأن بناء »العالم التركي« ال 
الــروســي«.  »العالم  تفكيك  حساب  على  يتم 
ــــات بـــأن  ــزامـ ــ ــتـ ــ وفــــــي حــــــال تـــقـــديـــم تـــركـــيـــا الـ
االتـــحـــاد الــجــديــد لـــن يــضــر بــهــذه املــصــالــح، 
ودعـــوة روســيــا كعضو مــراقــب فــي املنظمة 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــدة، فــــــإن روسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»منظمة  بــن  التعاون  تعزيز  على  منفتحة 
الـــــــدول الـــتـــركـــيـــة« و»االتـــــحـــــاد االقـــتـــصـــادي 
األوراسي«، وهو مشروع بوتن لدمج بلدان 
ــاد الــســوفــيــيــتــي اقـــتـــصـــاديـــًا تــمــهــيــدًا  ــحــ االتــ
لخطوات مقبلة إذا سمحت الظروف، وربما 
توجيه دعوة لتركيا لالنضمام إلى االتحاد 

االقتصادي األوراسي.
ومــن الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مــن إمكانية دمج 
املشروعن أو التنسيق بينهما، أن الرئيس 
نازاربايف،  سلطان  نــور  السابق  الكازاخي 
هو  التركية،  الــدول  ملنظمة  الفخري  الزعيم 
مـــن بــــادر إلـــى طــلــب صــيــاغــة رؤيــــة املنظمة 
حــتــى 2040، وهــــو ذاتـــــه الـــــذي أطـــلـــق فــكــرة 
ــي فــي 1994،  ــ االتـــحـــاد االقــتــصــادي األوراســ
والحقًا مضى إلى تطبيق الفكرة وتوسيعها 
مــع بــوتــن. وفـــي الــجــانــب الــروحــي يتقاسم 
محافظة  قيمًا  والتركي  الروسي  »العاملان« 
األرثوذكسية  للقيم  يـــرّوج  األول  متشابهة. 
أن اإلســـالم مــكــون أساسي  املحافظة ويـــرى 
ــانــــي  ــثــ ــنــــذ عـــــــدة قــــــــــرون، والــ فـــــي روســـــيـــــا مــ
كـــانـــت مــديــنــتــه إســطــنــبــول لـــقـــرون عــاصــمــة 
إلى  الحالية  تركيا  وتسعى  األرثــوذكــســيــة، 
تقديم ذاتها على أنها مركز مهم من مراكز 

اإلسالم املعتدل.

روسيا 
و»العالم التركي«

على عكس المتخوفين من مطامع 
رأى  الــروســيــة،  ــي  ــ األراض فــي  تركية 
ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
ليست  التركية  الخريطة  أن  بيسكوف 
ضمن  مقابلة  فــي  ــال  وق جــديــدة، 
بوتين«  الكرملين  »موسكو  برنامج 
األولى  الروسية  القناة  على  األسبوعي 
األتــراك  »شركاءنا  إن  الماضي  الشهر 
وهذا  التركية،  الوحدة  فكرة  يرعون 
»الشيء  أن  وأضـــاف  طبيعي«.  أمــر 
عليه  آسف  أن  يمكنني  الذي  الوحيد 
نجمة  اآلن  حتى  يــوجــد  ال  ــه  أن هــو 
حمراء كبيرة في وسط العالم التركي 

على الخريطة«.

بيسكوف والنجمة 
الحمراء

الغالف

سامر إلياس

أثــار تــداول صــورة خريطة تظهر 
أجــزاء واسعة من روسيا وبلدان 
االتحاد السوفييتي السابق على 
أنها جــزء من »العالم التركي« جــداًل واسعًا 
في روسيا منذ نحو شهر، ما دفع الكرملن 
من  والتقليل  للتدخل  الروسية  والخارجية 
ــدأ الـــجـــدل فـــي روســيــا  أهــمــيــة املـــوضـــوع. وبــ
حــول حقيقة »مــطــامــع« تركيا فــي األراضـــي 
الــروســيــة، فــي 17 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املـــاضـــي، بــعــدمــا نــشــر عــــدد مـــن اإلعــالمــيــن 
الـــغـــاضـــبـــن مــــن دور تــركــيــا  والـــســـيـــاســـيـــن 
املتصاعد في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى 
ــا، واملـــمـــتـــعـــضـــن مـــــن ســـيـــاســـة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ وأوكـ
الــتــنــســيــق مـــعـــهـــا، صــــــورة تــجــمــع الــرئــيــس 

كاتب روسي: خريطة 
العالم التركي تقوم عبر 

تفكيك روسيا

دعوة روسيا كعضو 
مراقب في المنظمة 

التركية تخفف التوترات

المصالح في مواجهة عبء التاريخ والجغرافيا
التركي رجب طيب أردوغــان مع زعيم حزب 
باهتشلي،  دولـــت  التركية  القومية  الــحــركــة 
الــتــركــي«  وتــظــهــر بينهما خــريــطــة »الــعــالــم 
البلقان،  إلــى  الشمالي  املتجمد  املحيط  مــن 
وتضم جمهوريات من آسيا الوسطى بألوان 
مختلفة، إضافة إلى نحو 20 كيانًا فيدراليًا 
داخــــل روســـيـــا تــمــثــل نــحــو ثــلــث مساحتها. 
الخريطة جــمــهــوريــات شمالي  فــي  ــّددت  وُحــ
الفولغا  حــوض  ومناطق  الروسية،  القوقاز 
وجمهورية  وألتاي  أورينبورغ  ومقاطعتي 

ياكوتيا باللون األصفر.
وانــتــهــز مــعــارضــو الــتــقــارب مــع تــركــيــا نشر 
الــخــريــطــة لــلــتــذكــيــر بـــــدور تــركــيــا املــنــافــس 
لــروســيــا فــي املــحــيــط الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
الداعم ألوكرانيا عبر عدم االعتراف بسيادة 
روســيــا على شبه جــزيــرة الــقــرم األوكــرانــيــة 

1 ديسمبر/  )الصورة(، في  الروسي سيرغي الفروف  الخارجية  أفاد وزير 
كانون األول الحالي، بأنه ال يرى »شيئًا مخجًال في الحفاظ على اتصاالت 
ــدة«،  ــواح ال القومية  أبــنــاء  مــع 
مجلس  ــاؤالت  ــسـ تـ عـــن  مــجــيــبــًا 
بالقول:  الروسي  )الشيوخ(  االتحاد 
يقيم  مماثلة  منطقة  أيضًا  »لدينا 
وطننا،  وأبناء  جلدتنا  أبناء  فيها 
خريطة  رسم  أيضًا  نحن  وبإمكاننا 
وبنغمات  معينة  بــألــوان  العالم 
الخريطة  أن  إلى  وأشار  مختلفة«. 
ستضم »أراضي االتحاد السوفييتي 

السابق بأكملها«.

عودة لالتحاد السوفييتي

خريطة »العالم التركي« بين أردوغان وباهتشلي )مراد جاتينمهردار/ األناضول(

الصراع على أوكرانيا: روسيا تسعى لتفاهمات جديدةفنزويال: المعارضة تريد الوحدة لكسب معقل تشافيز

ــبـــت، فــي  تـــجـــّمـــع مـــئـــات املـــتـــظـــاهـــريـــن، الـــسـ
الرئيس  الفنزويلية، معقل  والية باريناس 
الــــفــــنــــزويــــلــــي الـــــــراحـــــــل هـــــوغـــــو تـــشـــافـــيـــز، 
لــالحــتــجــاج عــلــى قــــرار صــــدر عـــن املــحــكــمــة 
نتائج  بإلغاء  املاضي،  اإلثنن  يــوم  العليا، 
انـــتـــخـــابـــات حـــاكـــمـــيـــة الـــــواليـــــة، الــــتــــي فـــاز 
فيها فــريــدي ســوبــرالنــو، املــعــارض للنظام 
بوبيوالر«،  »فولونتاد  حــزب  عن  التشافي 
ــتـــكـــار الـــعـــائـــلـــة لــهــذا  ــّكـــن مــــن كـــســـر احـ وتـــمـ
املــنــصــب مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن. وأحــصــت 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« مــشــاركــة 500 
شــخــص فــي الــتــظــاهــرة االعــتــراضــيــة، فيما 
ــــس بــــــــرس« عـــــن مـــشـــاركـــة  ــرانــ ــ تــــحــــدثــــت »فــ
ألـــــف شـــخـــص بـــحـــضـــور زعــــيــــم املـــعـــارضـــة 
خـــــوان غــــوايــــدو، الـــــذي دعــــا إلــــى »وحـــــدة« 
املعارضة، في إطار التحشيد لعملية إعادة 
االنــتــخــابــات لــهــذا املــنــصــب الــتــي ستجري 
فــي 9 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل. وعلى 
الكاسح في  الحاكم  النظام  فــوز  مــن  الــرغــم 
االنتخابات املحلية التي شهدتها فنزويال 
فـــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
إال أن رمـــزيـــة بـــاريـــنـــاس دفــعــت املــعــارضــة 
إلـــى مــحــاولــة مــتــأخــرة لــتــحــشــيــد وتــوحــيــد 
قـــوتـــهـــا، إلعــــــادة االنـــتـــخـــاب، بـــعـــدمـــا شـــاب 
أداءها الكثير من التشتت والضعف خالل 
ر على مشاركتها في 

ّ
أث الفترة األخيرة، ما 

االنــتــخــابــات األخـــيـــرة، وذلـــك لــلــمــرة األولـــى 
منذ 2017.

عــدد سكانها  يبلغ  التي  باريناس،  وواليــة 
970 ألــف نسمة، هي الوحيدة من أصــل 23 

بشير البكر

بـــات الـــصـــراع عــلــى أوكـــرانـــيـــا مــفــتــوحــًا بن 
روسيا وحلف شمال األطلسي، ولم تنجح كل 
محاوالت التوسط والضغوط على موسكو 
خــــالل األســـبـــوعـــن املـــاضـــيـــن، كـــي تــتــراجــع 
خـــطـــوة نــحــو الـــــــوراء عـــن الــتــهــديــد بــالــقــوة 
وشيك  باجتياح  اتــهــام  ظــل  فــي  العسكرية، 
ألوكــرانــيــا مــن أجـــل تغيير الــوضــع الــراهــن. 
وآخر محطة في املساعي الدبلوماسية، كان 
اجتماع منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
الثاني  فــي  الخارجية،  وزراء  مستوى  على 
مـــن شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون األول الــحــالــي 
فــي اســتــوكــهــولــم، الــــذي انــتــهــى مــن دون أن 
يحقق نتائج ملموسة، بصدد تبريد املوقف 
الــســاخــن فــي جبهة شـــرق أوكــرانــيــا. وعلى 
ــري خـــارجـــيـــة الــــواليــــات  ــ ــ الــــرغــــم مــــن أن وزيـ
املتحدة وروسيا، أنتوني بلينكن وسيرغي 
ــــروف، عــقــدا مــؤتــمــرًا صــحــافــيــًا مشتركًا،  الفـ
فإن كال منهما مــارس رمي الكرة في ملعب 
اآلخـــر، األمــر الــذي عّبر عــن عمق الــهــوة بن 
والــروســي. ويؤكد كل ذلك  الغربي  املوقفن 
من جديد، أن األزمة األوكرانية أصبحت في 
مــركــز ملفات الــخــالف الــروســي ـ األمــيــركــي، 
الذي عّجل في تحديد موعد قّمة طارئة عبر 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  بن  الفيديو، 
غٍد  يوم  بوتن،  فالديمير  الروسي  ونظيره 
الثالثاء. بدا األمر معقدًا بالنسبة للطرفن، 

والية فنزويلية التي لم تتم املصادقة فيها 
وكــان  نوفمبر.  اقــتــراع  نتائج  على  رسميًا 
سوبرالنو قد تمكن من الفوز بفارق بسيط 
عن منافسه، أرجينيس تشافيز، األخ األكبر 
في   37.20 مــقــابــل   37.60( تشافيز  لــهــوغــو 
املائة(، في االنتخابات، لكن املحكمة العليا 
ــادة االقــــتــــراع ملــنــصــب حــاكــمــيــة  ــإعــ أمـــــرت بــ
الوالية، على اعتبار أن سوبرالنو كان غير 
أمر قضائي صدر  للترشح، بحسب  مؤهل 
فــي 17 أغــســطــس/آب املـــاضـــي، عــن املــراقــب 
العام للجمهورية، املسؤول عن مراقبة إدارة 
األموال العامة. وقال سوبرالنو، الذي أعلن 
أمس ترشيح زوجته أورورا دي سوبرالنو 
ــام الـــحـــشـــود، إن »عــلــيــكــم أن  ــ لــلــمــنــصــب، أمـ
تكونوا فخورين ألنكم تمكنتم من تحقيق 
املــســتــحــيــل، ونــجــحــنــا فـــي إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
بــتــيــار تـــشـــافـــيـــز«. مـــن جــهــتــه، شـــــّدد زعــيــم 
الذي  غــوايــدو،  الفنزويلية خــوان  املعارضة 
تعترف به نحو 50 دولة على رأسها الواليات 
»رئــيــس مــؤقــت« لــفــنــزويــال، على  املــتــحــدة كـــ
ــدة، مــزيــد من  أن »أفـــضـــل ضــمــان هـــو الـــوحـ
الوحدة ووحدة أفضل، ومزيد من املشاركة، 
إنــهــم الــنــاس فــي الـــشـــوارع، إنـــه االحــتــجــاج 
)نيكوالس(  إخــراج  في  بحقوقنا  واملطالبة 
مادورو«. وحكم والية باريناس هوغو دي 
لوس رييس تشافيز، والــد هوغو تشافيز، 
من 1998 إلى 2008، ثم آدن تشافيز، شقيق 
الــرئــيــس الــســابــق الــراحــل حــتــى 2017 سنة 
انـــتـــخـــاب أرجـــيـــنـــس تــشــافــيــز. وغــــــداة قـــرار 
املحكمة العليا اإلثنن املاضي، قدم األخير 
استقالته من منصبه، وأعلن أنه لن يترشح 
اختيار  أمــر  لحزبه  تــاركــًا  انتخابه،  إلعـــادة 

مرشح آخر. 
ــة  ــبـ ــراقـ ــة مـ ــثـ ــعـ ــــون ذلـــــــــك، أكـــــــــدت بـ فـــــي غـــــضـ
ــــي،  االنــتــخــابــات الــتــابــعــة لــالتــحــاد األوروبــ
فــي فنزويال،  أول بعثة منذ 15 عامًا  وهــي 
مــغــادرتــهــا الــبــالد أمـــس األحــــد بــعــد سبعة 
ــبـــة  ــنــــزويــــال ملـــراقـ ــيــــع قـــضـــتـــهـــا فـــــي فــ ــابــ أســ
االنــــتــــخــــابــــات الــــتــــي قــــالــــت إنــــهــــا شـــهـــدت 
مـــخـــالـــفـــات. وأكــــــدت الــبــعــثــة، الـــتـــي رفــضــت 
السلطات الفنزويلية التمديد لوجودها في 
لتأشيرات دخولها،  التجديد  وعدم  البالد، 

يــوم من  بعد  استوكهولم جــاء  اجتماع  ألن 
اجــتــمــاع آخــر لــــوزراء خــارجــيــة حلف شمال 
ريغا،  فــي عاصمة التفيا،  )نــاتــو(  األطلسي 
على الحدود مع روسيا، والــذي خرج بعده 
أن روسيا  »أدلـــة على  عــن  ليتحدث  بلينكن 
لــتــحــركــات عــدوانــيــة كبيرة  وضــعــت خططًا 
ضد أوكرانيا«. وقــال بلينكن: »ال نعرف ما 
إذا كان الرئيس بوتن قد اتخذ قرار الغزو، 
لكننا نعلم أنه يضع القدرة على القيام بذلك 
األميركي  الــوزيــر  في وقــت قصير«. واعتبر 
أن »الــدبــلــومــاســيــة هــي الــطــريــقــة املــســؤولــة 

 هذه األزمة املحتملة«. 
ّ

الوحيدة لحل
التكتيك  إلـــى  يلمح  كـــان  بلينكن  أن  ويــبــدو 
الــــذي ســبــق أن اتــبــعــتــه روســيــا بــنــجــاح في 
إقــلــيــم أوسيتيا  احــتــلــت  عــنــدمــا  عـــام 2008، 
استقدمت  حينما  جــورجــيــا،  مــن  الجنوبية 
قوات كبيرة بعشرات اآلالف، أبقتها في حالة 
واستخدمتها  النزاع،  من  متقدمة  مناورات 
فــي اللحظة املــنــاســبــة. وهـــو مــا يشبه حــال 
الــحــشــود الــعــســكــريــة الــروســيــة الـــيـــوم على 
ــي 

َ
ــــرب جــمــهــوريــت الــــحــــدود مــــع أوكــــرانــــيــــا قـ

دونــيــتــســك ولــوغــانــســك فــي دونـــبـــاس )غير 
معترف بهما( في إطار تدريبات روتينية.

حــلــف األطـــلـــســـي نـــاقـــش فـــي اجـــتـــمـــاع ريــغــا 
وضــع خطة طــــوارئ، فــي حــال قــيــام روسيا 
بغزو أوكرانيا، تتضمن تقديم دعم إضافي 
قواته  تعزيز  واحتمال  األوكــرانــي،  للجيش 
الـــشـــرقـــيـــة. إال أن  ــة  ــفـ ــلـــى الـــضـ ــتـــشـــرة عـ ــنـ املـ
الحلف،  إلــى  لالنضمام  الطامحة  أوكرانيا، 
ــر خــارجــيــتــهــا ديــمــيــتــري  ــارك وزيــ والـــتـــي شــ
ــر مـــشـــمـــولـــة  ــيــ ــاع، غــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــي االجــ كـــولـــيـــبـــا فــ
ــاع الــشــامــلــة لــلــحــلــف، وهـــذا  ــدفـ بــمــعــاهــدة الـ
»الناتو« في حال تطور  أمر يخلق مشاكل لـ

النزاع إلى حرب.
تــعــود جــــذور الــتــوتــر الـــراهـــن إلـــى أكــتــوبــر/
اكــتــشــفــت  عـــنـــدمـــا  املــــاضــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
االســتــخــبــارات املــركــزيــة األميركية )ســي آي 
إيــــه( أن روســيــا كــانــت تــحــرك قــواتــهــا نحو 
عمليات  بخالف  وأنها  األوكرانية،  الحدود 
الــحــشــد الـــحـــدوديـــة الــســابــقــة، كـــانـــت تضع 
في  استخدامها  كيفية  حــول  ســريــة  خططًا 
ــراع املــحــتــمــلــة في  أوســـــع مـــن مــنــطــقــة الــــصــ

ضّم جزيرة القرم إلى روسيا، ويمنع تغيير 
املوقف القائم في الشرق، باإلضافة إلى بقاء 
الـــقـــوات الــروســيــة الــتــي تــقــدمــت إلـــى مــواقــع 
جــديــدة، فــي مــواقــعــهــا الــحــالــيــة عــلــى حــدود 
أوكرانيا من ثالث جهات. وهدفه باختصار، 
ــه الــثــقــيــل عــلــى أوكــرانــيــا، 

ّ
هــو أن يــبــســط ظــل

على  باستقاللية  تتصرف  أن  من  ويمنعها 
مــســتــوى خــيــاراتــهــا وعــالقــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
وهــــــــذا يـــــحـــــول، فـــــي املــــــــدى املــــنــــظــــور، دون 
ــمــــال األطـــلـــســـي  ــلـــف شــ ــى حـ ــ انـــضـــمـــامـــهـــا إلــ
واالتحاد األوروبي، ويبقيها مكبلة، بمثابة 

حديقة خلفية لروسيا.
وتـــعـــمـــل مـــوســـكـــو لـــلـــذهـــاب أبــــعــــد، بــاتــجــاه 
ــلـــســـي  ــلــــف األطـ ــفــــاهــــمــــات جـــــديـــــدة مـــــع حــ تــ
والواليات املتحدة بخصوص مسائل عدة، 
أهمها إبــعــاد األطــلــســي عــن حـــدود روســيــا، 
وأن يجري تسجيل ذلك في اتفاقات جديدة، 
بديلة لكل ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات 
بعد سقوط االتحاد السوفييتي، وتعتبرها 
روســـيـــا مــجــحــفــة بــحــقــهــا. وهـــنـــاك قــضــايــا 
مـــثـــار خــــالف بـــن الــبــلــديــن تــتــعــلــق بــاألمــن 
الــســيــبــرانــي، والــوضــع فــي ليبيا وســوريــة، 
والتدخل الروسي في االنتخابات األميركية، 
واتفاقات األسلحة االستراتيجية، ومعاهدة 
ــنـــوويـــة قــصــيــرة ومــتــوســطــة  الـــصـــواريـــخ الـ
املدى، التي انسحبت منها الواليات املتحدة 

في أغسطس/آب 2019.
ولــديــه شعور  الــطــاولــة،  لقلب  تحرك بوتن 
بأن القمة التي عقدها مع نظيره األميركي 
ــم تــعــد  ــ ــ ــي ل ــ ــاضــ ــ ــي يـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران املــ ــ  فــ
 عـــلـــيـــه بـــنـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، بــــل إن أمـــيـــركـــا 
واصــلــت تــعــزيــز مــواقــعــهــا، فــي وقـــت يعتبر 
األميركيون أن الحشد الروسي على حدود 
أوكرانيا، ال يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من 
ذلــك، حيث كــان بــايــدن يسعى إلــى تحسن 
ــع مـــوســـكـــو بـــعـــد لـــقـــاء الــقــمــة.  الــــعــــالقــــات مــ
ومـــن هــنــا تــبــدو قــّمــة الــرئــيــســن األمــيــركــي 
والـــــروســـــي املـــرتـــقـــبـــة هــــي املـــؤهـــلـــة لــحــســم 
املــلــفــات، ولــكــن لــيــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون 
بـــايـــدن أكـــثـــر حـــرصـــًا مـــن الــرئــيــس األســبــق 
كــان نائبه حينذاك(  )بــايــدن  أوبــامــا  بـــاراك 

الذي فّرط بالقرم عام 2014. دعا غوايدو إلى وحدة المعارضة )يوري كورتيز/فرانس برس(

)Getty( جندي أوكراني يراقب الجبهة الحدودية مع منطقة دونيتسك

بـــســـيـــادة الـــقـــانـــون«. واعـــتـــبـــرت رئــيــســتــهــا، 
إيـــزابـــيـــل ســـانـــتـــوس، أن »بـــعـــض الــقــوانــن 
رت في تكافؤ الظروف والتوازن وشفافية 

ّ
أث

االنتخابات«.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
قد وصــف، األحــد املاضي، مراقبي االتحاد 
ــــي، بــأنــهــم »أعــــداء« و»جــواســيــس«،  األوروبـ
ــاروا إلــيــهــا في  نــافــيــًا املــخــالــفــات الــتــي أشــــ
ــادورو إن »أولــئــك  مــ تــقــريــر مهمتهم. وقـــال 
الذين أتوا كأعداء، وفد جواسيس االتحاد 
لينتقدوا  أي عنصر  يــجــدوا  لــم  األوروبــــي، 
ــام االنــــتــــخــــابــــي«، مـــنـــتـــقـــدًا تــقــريــرهــم  ــظـ ــنـ الـ
ــال واملـــــكـــــتـــــوب بــشــكــل  ــ ــجــ ــ ــاالرتــ ــ »املــــــلــــــيء بــ
ســيــئ«. واتــهــم مـــادورو املــراقــبــن الدولين 
االنتخابية  العملية  تشويه  إلى  »السعي  بـ
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــي ال تــشــوبــهــا شــائــبــة 

ـــصـــدر تــقــريــرهــا الــنــهــائــي »الــــذي 
ُ
أنـــهـــا ســـت

سيتضمن توصيات للعمليات االنتخابية 
املــســتــقــبــلــيــة«، بـــعـــدمـــا أكــــــدت عـــنـــد تــقــديــم 
أنه كانت هناك مخالفات  األولــي،  تقريرها 
عدة في العملية االنتخابية. وقالت البعثة 
إنه على الرغم مما وصفتها بأنها »ظروف 
أفـــضـــل« مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي االنــتــخــابــات 
ــزام  ــتـ ــظـــت »عــــــدم الـ ــا الحـ ــهـ الـــســـابـــقـــة، إال أنـ

فــي فــنــزويــال، لكنهم لــم يــنــجــحــوا«، مــؤكــدًا 
ــة  ــافـــة ومـــوثـــوقـ ــفـ ــابــــات شـ ــتــــخــ حــــصــــول »انــ
ونزيهة وآمنة وحرة«، مشددًا على »تحقيق 

التشافية نصرًا ساحقًا«.
ــقــه الـــحـــزب الــحــاكــم 

ّ
ــفـــوز الـــــذي حــق وكـــــان الـ

ــادورو فـــي االنــتــخــابــات املحلية  بــقــيــادة مــــ
الـــدول والهيئات  قــد القــى تشكيكًا مــن قبل 
الداعمة للمعارضة الفنزويلية، فيما اعتبره 
فــي وجه  الــنــظــام تكريسًا لقوته وصــمــوده 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة خــصــوصــًا. لــكــن هــذه 
االنتخابات شابها أيضًا، تشتت املعارضة 
وتــوزع أصواتها بن مرشحن كثر فشلوا 
في التوحد في وجه النظام، ما منح األخير 
ما سّجل من  إلــى  باإلضافة  التقدم،  فرصة 

مخالفات، بحسب املراقبن الدولين.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

فاز معارض بمنصب 
حاكم الوالية للمرة األولى 

منذ 1998

اتــجــاهــن: األول هــو مــنــع بــوتــن مــن تنفيذ 
مــخــطــطــه عـــن طــريــق الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب، 
إعــادة  العمل عليها هي  وأول خطوة جــرى 
الـــحـــوار بـــن مــوســكــو وكــيــيــف، ولــكــنــهــا لم 
تــنــجــح. وضــغــطــت واشــنــطــن عــلــى الــرئــيــس 
للمبادرة  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 
ــا فــــي األول مــــن الــشــهــر  ــ ــد دعـ ــ ــك، وقـ ــ ــــى ذلــ إلـ
ــبــــاشــــرة« مــع  الـــحـــالـــي إلـــــى »مــــفــــاوضــــات مــ
مــوســكــو إلنـــهـــاء الــــحــــرب. إال أنــــه لـــم يحظ 
الكرملن،  بــرد إال مــن طــرف املتحدث باسم 
ــذي كـــالـــعـــادة، كــرر  ــ دمــيــتــري بــيــســكــوف، والـ
أنــهــا »حـــرب أهــلــيــة، ال يمكن وقــفــهــا إال من 
خــــالل املـــفـــاوضـــات بـــن األوكــــرانــــيــــن«. أمــا 
االتـــجـــاه الــثــانــي فــهــو أن الـــواليـــات املــتــحــدة 
وحلفاءها الغربين منشغلون بالبحث في 
شــكــل وطبيعة الـــرد عــلــى روســيــا، فــي حــال 
نفذ بوتن مخططه في نهاية يناير/كانون 
من  واســعــة  مناطق  واجــتــاح  املقبل،  الثاني 

أوكرانيا.
يــطــمــح بـــوتـــن فـــي الـــحـــد األدنــــــى أن يبقي 
الوضع الراهن على ما هو عليه، أي أن يثبت 

الــجــزء الــشــرقــي مــن أوكـــرانـــيـــا، الــــذي احتله 
االنفصاليون املدعومون من روسيا، والذي 
اقــتــربــت مــنــه الـــقـــوات الــروســيــة فــي إبــريــل/

نــيــســان املـــاضـــي، ولــكــن نــحــو مــســاحــة أكبر 
ــذا دقـــــت أجــــــــراس اإلنـــــــــذار فــي  ــهــ بـــكـــثـــيـــر، ولــ
األميركية.  الحكومة  أنــحــاء  فــي  ثــم  الــوكــالــة 
آي  التوتر، توجه مدير »ســي  ومــع تصاعد 
إيه« وليام بيرنز إلى موسكو في نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي، وحمل إلى موسكو 
رسالة تحذير واضحة من أن الغزو الروسي 
ــردود فــعــل قــاســيــة جـــدًا، قد  ســـوف يــواجــه بــ

تصل إلى تحطيم االقتصاد الروسي. 
ومنذ ذلك الحن، يسير التحرك الغربي في 

أوكرانيا غير مشمولة 
بمعاهدة الدفاع الشاملة 

للحلف األطلسي

تسعى المعارضة 
الفنزويلية إلى الفوز 

بحاكمية والية باريناس، في 
انتخابات اإلعادة المرتقبة 

الشهر المقبل، وذلك 
كانتصار رمزي لها في 
معقل هوغو تشافيز

يصب التحشيد الروسي 
على الحدود مع 
أوكرانيا، في إطار 

محاولة موسكو خلط 
األوراق، وحشر واشنطن 

في الزاوية، للوصول 
إلى تفاهمات روسية - 

أطلسية جديدة
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تجمع المهنيين: 
تصريحات غوتيريس تجاوز 

إلرادة الشارع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــالت االســـتـــهـــجـــان  ــمـ ــ تــــتــــزايــــد حـ
ملحاوالت األمم املتحدة التسويق 
العسكري  االنقالب  مع  للتسوية 
ــــودان، والـــتـــي تـــأتـــي ضـــد خـــيـــارات  ــــسـ فـــي الـ
ــهـــرت تلك  الــــشــــارع الــــرافــــض لـــالنـــقـــالب. وظـ
املـــحـــاوالت األمــمــيــة فــي األيــــام املــاضــيــة من 
خـــالل تــصــريــحــات صــحــافــيــة لــأمــن الــعــام 
لــأمــم املــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، دعــا 
فيها الشعب السوداني إلى القبول باالتفاق 
الذي أبرمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
ــال ديــمــقــراطــي  ــقـ ــتـ ــع الـــجـــيـــش لـــضـــمـــان انـ مــ
حقيقي في السودان. وعّد غوتيريس إطالق 
ســراح حمدوك وإعــادتــه إلــى منصبه نصرًا 
استمرار  مــن  بآخر  أو  رًا بشكل 

ّ
مــحــذ مهمًا، 

التظاهر والتشكيك في اتفاق رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة االنــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
وحـــمـــدوك، ملـــا يــشــكــلــه، حــســب تــقــديــره، من 
خطر على البالد. واتخذت أفكار غوتيريس 
ــر تـــحـــركـــات  ــبــ ــًا وواقـــــعـــــيـــــًا عــ ــيـ ــلـ ــمـ  عـ

ً
ــال ــ ــكـ ــ شـ

السودان، رئيس بعثة  الخاص في  مبعوثه 
األمـــم املــتــحــدة املتكاملة لــدعــم االنــتــقــال في 
السودان، األملاني فولكر بيرتس، وذلك عبر 
والتغيير«  »الــحــريــة  تحالف  إلقــنــاع  سعيه 
البرهان حمدوك، ودعوته  باتفاق  باللحاق 
لجان املقاومة السودانية، التي تقود الحراك 
ــقــــالب، إلـــــى اجـــتـــمـــاع مــعــه،  املـــنـــاهـــض لــــالنــ
دعـــم حــمــدوك  عــلــى  لتشجيعها  فــي مسعى 

وإنجاح اتفاقه مع البرهان.
املتحدة،  األمــم  مع  طويل  تاريخ  وللسودان 
العقود األخــيــرة، عبر مراقبة  خصوصًا في 
األوضـــــــاع واإلشــــــــراف عــلــى عــمــلــيــات حفظ 
السالم. ففي 2005 أنشئت بعثة حفظ السالم 
في السودان »يونميس« ملراقبة تنفيذ اتفاق 
السالم الشامل بن الشمال والجنوب، الذي 
انــتــهــى فـــي عـــام 2011 بــانــفــصــال الــجــنــوب. 
ــام 2007 بــعــثــة مشتركة  كــمــا أنــشــئــت فــي عـ
بــن األمــــم املــتــحــدة واالتـــحـــاد األفــريــقــي في 

ــرام حــقــوق  ــ ــتـ ــ وســــيــــادة حـــكـــم الـــقـــانـــون واحـ
اإلنــــســــان، وكــلــهــا انــتــهــكــت بــعــد انـــقـــالب 25 
ــّدد  ويـــشـ املــــاضــــي.  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
عــلــى أن االنـــقـــالب انــتــهــك حـــق الــســودانــيــن 
والتجمع،  التعبير  فــي  وحقهم  الــحــيــاة  فــي 
أكثر من 40 سودانيًا، وأصــاب مئات  وقتل 
ــاء املـــواكـــب  ــنـ الـــجـــرحـــى، واعـــتـــقـــل الـــعـــديـــد أثـ
السلمية املناهضة لالنقالب. وينّوه إلى أن 
الشعب  إرادة  تصريح غوتيريس ال يحترم 
السوداني، ويتخذ لغة تهديدية أشبه بلغة 
السودانين  أن  مؤكدًا  أنفسهم،  االنقالبين 
لــن يــرضــوا بمحاولة فــرض إرادة مــن األمــم 

املتحدة.
املــبــعــوث  تــحــركــات  يــســتــغــرب مصطفى  وال 
األممي في السودان التي تأتي تحت عباءة 
الرئيسة  املــهــام  مــع  الــعــام، وتتنافى  األمـــن 
ــا، إذ  ــهــ ــم املـــتـــحـــدة الــــتــــي يــــرأســ ــ ــ لــبــعــثــة األمـ
اتــفــاق التسوية  فـــرض  بــيــرتــس فــي  يجتهد 
بــن الــبــرهــان وحــمــدوك رغــم رفــض الــشــارع. 

ويبدي مصطفى استنكاره لالعتقاد السائد 
لــــدى األمـــــم املـــتـــحـــدة بــــأن حـــمـــدوك يحتكر 
تــمــثــيــل الــشــعــب الـــســـودانـــي، وهـــو أمـــر غير 
صــحــيــح، خــصــوصــًا بــعــد انــضــمــام حــمــدوك 
لالنقالب. ويدعو األمم املتحدة إلى االلتزام 
بــدعــم االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان، 
ــم مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم فــــي حــق  ــ مــــن دون دعـ
لحماية  يكفي  بما  تــقــوم  وأن  الــســودانــيــن، 

التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان.
األمــم  لبعثة  السابق  الوطني  املنسق  وكــان 
الشيخ،  عمر  السفير  الــســودان،  في  املتحدة 
قــد وّجـــه رســالــة لــبــيــرتــس، وجـــدت انــتــشــارًا 
االجتماعي،  التواصل  وســائــل  على  واســعــًا 
نّبهه فيها إلى الخطأ السياسي لتصريحات 
تقديره،  حــد  على  تــقــّوض،  التي  غوتيريس 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2524 الصادر 
بــاإلجــمــاع فــي يــونــيــو/حــزيــران 2020. وهو 
السودان،  في  االنتقال  بدعم  الخاص  القرار 
ــــوح مـــهـــمـــة األمـــــــــم املـــتـــحـــدة  ــــوضــ وحـــــــــدد بــ
باملساعدة في حدوث تحول سياسي مدني، 
التي  الــدســتــوري  اإلعــــالن  أهــــداف  وتحقيق 
مزقها اآلن قادة االنقالب، وصياغة مسودة 
دستور ديمقراطي جديد. وأشار السفير إلى 
أن دعم األمن العام لأمم املتحدة التفاقية 
ــمــــدوك، يــنــتــهــك جــمــيــع أهــــداف  ــبـــرهـــان حــ الـ
قـــرار مجلس األمـــن الــدولــي، ويــتــعــارض مع 
عكستها  كما  بماليينهم  السودانين  إرادة 

وســائــل اإلعــــالم الــدولــيــة والــرافــضــة بشكل 
ى ناشطون 

ّ
قطعي لتلك االتفاقية. كذلك تبن

سياسيون، قيادة حملة مناهضة لتوجهات 
ــدة، وبــــــــرزت اقــــتــــراحــــات عـــدة  ــحــ ــتــ األمـــــــم املــ
األممية  البعثة  مقر  أمــام  مليونية  بتنظيم 
في الخرطوم لتسليم مذكرة في هذا الصدد.
أمــــا لــجــنــة املـــقـــاومـــة الـــتـــي وصــلــتــهــا دعـــوة 
بيرتس، فقد رفضت من حيث املبدأ مقابلته، 
لت 

ّ
وأصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أنها فض

الرد كتابة لتوضيح مواقفها التي أوجزتها 
ــرار عــلــى إســـقـــاط االنـــقـــالب، وحــل  ــ فـــي اإلصــ
وتشكيل  االنقالبين،  ومحاكمة  املليشيات 
الــدخــول فــي أي  سلطة مدنية كاملة، وعــدم 
تفاوض أو مساومة أو شراكة مع العسكر. 
ــــي، عــلــى  ــــدولـ ــثـــت الــــرســــالــــة، املــجــتــمــع الـ وحـ
الــتــضــامــن مــع نــضــاالت الــشــعــب الــســودانــي 
الطامح للحرية والسالم والعدالة والذي لن 

يتحقق إال عبر هزيمة عسكرة الدولة.
فــإن بيرتس  الــرفــض،  وعلى الرغم من بيان 
املقاومة  لــجــان  لــقــاء  فــي  أعـــاد تأكيد رغبته 
واالستماع لوجهات نظرها، مشيرًا إلى أن 
املتنوع  الحراك  اللجان جزء أصيل من  تلك 
الذي يعمل لضمان عملية انتقال ديمقراطي 
اآلثـــار  الـــســـودان. وفـــي منحى لتخفيف  فــي 
ــال  الـــســـلـــبـــيـــة لـــتـــصـــريـــحـــات غــــوتــــيــــريــــس، قـ
املتحدة،  لأمم  العام  األمــن  باسم  املتحدث 
ســـتـــيـــفـــان دوجــــــاريــــــك، إن مــــســــار الــعــمــلــيــة 
إال بمشاركة  تــحــديــده  يــمــكــن  االنــتــقــالــيــة ال 

جميع شركاء الثورة في السودان.
من جهته، يساند السفير املتقاعد في وزارة 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، الــطــريــفــي كــرمــنــو، 
 إنــهــا تتسم 

ً
تــصــريــحــات غــوتــيــريــس، قــائــال

بقدر كبير من العقالنية وتتعامل بواقعية 
عقب ما حدث في 25 أكتوبر لضمان انتقال 
ديمقراطي، وقبل ذلك حقن دماء السودانين 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويوضح في حديث 
مع »العربي الجديد« أن اللهجة العدوانية 
تــجــاه األمــــن الـــعـــام ومــبــعــوثــه مـــن تحالف 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« وجــهــات أخــــرى، غير 
مـــبـــررة وهـــجـــوم لــيــس فـــي مــحــلــه، مــنــوهــًا 
املـــواقـــف تتسم بــقــدر كبير من  إلـــى أن تــلــك 
عدم املرونة والتمّرس، وتتجاهل استغالل 
ــم املتحدة  الــفــرص املــتــاحــة الــتــي تــضــع األمـ
وأهمها  فيها،  وتركز  عليها  أعينها  نصب 
 فــرصــة قــيــام انــتــخــابــات عــامــة قــبــل أقـــل من 
ــام، الــتــي يــمــكــن لــأحــزاب  ــعـ عـــام ونــصــف الـ
الــرافــضــة للتسوية بــن حــمــدوك والــبــرهــان 
صناديق  عبر  أجندتها  لفرض  استغاللها 
االقتراع، واختبار التعهدات التي وردت في 

االتفاق السياسي.

تعمل األمم المتحدة 
على التسويق للتسوية 
بين عبد الفتاح البرهان 

وعبد اهلل حمدوك، على 
الرغم من رفض مكّونات 

سودانية عدة لهذا األمر

يرفض جزء من الشارع اتفاق البرهان وحمدوك )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

إقليم دارفور، لحماية املدنين أثناء الحرب 
ــا فــــي اإلقـــلـــيـــم،  ــاهــ الـــتـــي دارت رحــ ــة  ــيـ ــلـ األهـ
وأنهت البعثة مهمتها هذا العام. وتّم إنشاء 
بعثة أممية ثالثة في عام 2011 في منطقة 
أبيي، املتنازع عليها بن السودان وجنوب 

السودان، قوامها األساسي قوات إثيوبية.
وبــعــد ســقــوط نــظــام عــمــر الــبــشــيــر ومــجــيء 
الحكومة املدنية، أنشئت في العام املاضي، 
بقرار من مجلس األمــن الدولي، بعثة األمم 
املتحدة املتكاملة لدعم االنتقال الديمقراطي، 
تــجــاوز عقبات  الــبــالد على  بهدف مساعدة 
االنتقال، واملساهمة في إخراج السودان من 
الــدولــي  الــدعــم  واستقطاب  الــدولــيــة،  العزلة 
لـــه، واإلســـهـــام كــذلــك فــي تنفيذ الــتــرتــيــبــات 
الــخــاصــة بــالــســالم فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع. ولــم 
 دعوات األمم املتحدة للتسويق التفاق 

َ
تحظ

21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــاضـــي بن 
الــبــرهــان وحـــمـــدوك، بــالــتــرحــيــب مــن الــقــوى 
لجان  ومــن  لالنقالب،  املناهضة  السياسية 
املقاومة. ففي تغريدة له على موقع »تويتر«، 
قال خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس 
الوزراء السابق في حكومة حمدوك، القيادي 
فـــي حـــزب املــؤتــمــر الـــســـودانـــي، إن تصريح 
ــبـــول بــاتــفــاق  ــقـ ــــي إلـــــى الـ ــــداعـ غـــوتـــيـــريـــس الـ
الـــبـــرهـــان حـــمـــدوك ال يــســاعــد عــلــى تــرجــيــح 
خــيــار االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الــســودان، 
بــيــان  هــــو ذات  ــاق  ــ ــفـ ــ االتـ فــــي  مــــا جـــــاء  وأن 
االنــقــالب مــن دون تــعــديــل. وأكـــد يــوســف أن 
الخيار الشرعي هو مطالب الشعب املتمثلة 
في إسقاط االنقالب وتحقيق التحول املدني 

الديمقراطي.
أما تجمع املهنين السودانين، فقد اعتبر، 
في بيان له، تصريحات غوتيريس، تجاوزًا 
الـــرافـــض  الــــســــودانــــي  الــــشــــارع  إلرادة  مـــنـــه 
لـــالتـــفـــاق ومــــا ســبــقــه، كــمــا أنــــه يــمــلــي على 
الــســودانــيــن مــا يجب أن يفعلوه مــن موقع 
وصــايــة لــيــس لــديــه مــا يــؤهــلــه لـــه. وأضـــاف 
الــتــجــمــع، أن تـــــرداد غــوتــيــريــس »تــهــديــدات 
االنـــقـــالبـــيـــن لــلــشــعــب بـــعـــواقـــب وخــيــمــة إن 
استمر في مقاومتهم واتفاقهم البائس مع 
حمدوك، هو سقطة أخالقية وسياسية، بل 
كان حريًا باألمن العام للمنظمة الدولية أن 
ال يقع فيها، كونها تبريرا لعنف االنقالبين 
املوجه ضد حق الشعب في التعبير السلمي 

عن تطلعاته«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم تجمع 
املــهــنــيــن، مــهــنــد مــصــطــفــى، فـــي حـــديـــٍث مع 
»العربي الجديد«، إلى أن تصريحات األمن 
ــة تــجــافــي مــبــادئ  ــيـ الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـ
الديمقراطية  فــي  املتمثلة  نفسها  املنظمة 

تسويق ال يُقنع رافضي االنقالب
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