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يزخر تاريخ الجيش العراقي، منذ تأسيسه في عام 1921، بالكثير من الحروب واالنقالبات. 
أمام تحّديات  الجيش في مئويته  بات  اإلقليمية،  اليوم، وبعد عقود على حروبه 
مغايرة: المنافسة مع المليشيات في الداخل، بعدما توسعت األخيرة في السيطرة 

على األرض وجذب الشباب إليها

بغداد ـ زيد سالم

ـــــت الـــــــذكـــــــرى املـــــئـــــويـــــة األولــــــــى 
ّ
حـــــل

لــتــأســيــس الــجــيــش الـــعـــراقـــي، الــتــي 
احــتــفــلــت بــهــا الــبــاد أمـــس األربــعــاء 
بـــاســـتـــعـــراض عــســكــري كــبــيــر وســــط بـــغـــداد، 
فــي ظــل تــحــٍد كــبــيــر يــواجــهــه مــن املليشيات، 
على  والسيطرة  الحضور  على  تنافسه  التي 
األرض وجـــــذب الـــشـــبـــان إلـــيـــهـــا، بــعــد عــقــود 
حــافــلــة بــــاألحــــداث واملـــحـــطـــات كــــان الــجــيــش 
فيها العنصر األســاســي فــي كــل مــا مـــّرت به 
الوحيد  العنصر  يبقى  لكنه  الــرافــديــن.  بــاد 
الذي يتفق جميع العراقيني على أهمية دعمه 

واالهتمام به.
وطــيــلــة الــســنــوات املــائــة مــنــذ تــأســيــســه فــي 6 
الجيش  واجــــه  الــثــانــي 1921،  يــنــايــر/كــانــون 
الــعــراقــي سلسلة حـــروب خــارجــيــة وداخــلــيــة، 
ّج بــه فــي مــيــاديــن الــســيــاســة واالنــقــابــات 

ُ
وز

الـــدمـــويـــة مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن املـــاضـــي. في 
املــقــابــل، ســّجــل عـــامـــات مــضــيــئــة فـــي حـــروب 
اإلسرائيلي،  االحــتــال  مــع  العربية  التحرير 
إذ خـــاض مــعــارك متتالية بــريــة وجــويــة في 
الــجــوالن الــســوري وســيــنــاء املــصــريــة وجبهة 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــخــلــيــل  مــديــنــة  األردن. وفــــي 
ــرز مـــعـــاركـــه، اكــتــســب  ــ ــــدى أبـ حــيــث خــــاض إحـ
لقب  الــعــراقــي  الجيش  إلــى  املنتسب  الجندي 
»أبــو خليل«، الــذي ال يــزال يرافقه لغاية اآلن. 
وخــــاض الــجــيــش الــعــراقــي حــربــا ضـــد إيـــران 
)1980 ـ 1988(، خرج منها منتصرًا. وفي عام 
ّج الجيش في عملية احتال الكويت، 

ُ
1990، ز

التي انتهت بحرب الخليج عام 1991 بقيادة 
الــواليــات املــتــحــدة، فــخــرج منهكا مــن الحرب 
ــه بــنــســبــة  ــدراتــ بــخــســائــر كـــبـــيـــرة، أضـــعـــفـــت قــ
ضي 

ُ
تجاوزت الـ70 في املائة. وفي عام 2003 ق

الحاكم  مــن  بــقــرار  العسكرية  املــؤســســة  عــلــى 
 الــجــيــش 

ّ
املـــدنـــي بــــول بــريــمــر الــقــاضــي بـــحـــل

وتــأســيــس آخــر بـــداًل مــنــه، إثــر احــتــال بغداد 
في 9 إبريل/نيسان 2003. مع العلم أن القوات 
الـــعـــراقـــيـــة قــاتــلــت بــشــكــل غــيــر مــتــكــافــئ ضد 
البصرة  فــي  والبريطانية  األميركية  الــقــوات 
ــلــــى أســــــــوار الـــعـــاصـــمـــة بــــني 20 مـــــارس/ وعــ
املعركة  قبل حسم  منه،  إبــريــل  و9   2003 آذار 

لصالح االحتال األميركي.
وكـــان التحدي األخــطــر بعد ذلــك هــو احتال 
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« مــــســــاحــــات شـــاســـعـــة مــن 
الباد عام 2014، حينها كان الجيش منهكا 
بــالــفــســاد والــتــغــلــغــل الــطــائــفــي الــــذي فرضته 
سياسة رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي، 
لكنه سرعان ما استعاد عافيته في السنوات 
الـــذي تــلــقــاه، ال  الــدعــم الكبير  األخــيــرة بفعل 
سيما في فترة رئيس الــوزراء األسبق حيدر 
الجيش  الــعــبــادي 2014 ولــغــايــة 2018. وحــل 
العراقي في عام 2020 في املرتبة الـــ50 عامليا 
مــن أصــل 138 جيشا، فــي حــني كــان تصنيفه 
العالم  أول 10 جيوش على مستوى  من بني 

قبل احتال الكويت عام 1990.
ــيـــة، تــحــدثــت  ووفـــقـــا ملـــصـــادر عــســكــريــة عـــراقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــبــلــغ تـــعـــداد الــجــيــش  لــــ
حــالــيــا نــحــو نــصــف مــلــيــون جــنــدي، مــوزعــني 
فــي مختلف  منتشرة  فرقة عسكرية   14 على 
مدن الباد، باستثناء إقليم كردستان العراق. 
كما ارتــفــع عــدد املــقــاتــات لــديــه ألكــثــر مــن 70 
طائرة، من بينها 36 مقاتلة من طراز »أف 16« 
قتالية.  عــن نحو 20 مروحية   

ً
املــطــّور، فضا

في املقابل، يراوح ساحا الصواريخ والدفاع 
الــــجــــوي مــكــانــهــمــا مـــقـــارنـــة بــــــدول الــــجــــوار، 
كالسعودية وإيران، ألسباب يصفها البعض 
بــأنــهــا ســيــاســيــة وبــضــغــوط أمــيــركــيــة، كــون 
على  قائمة  زالــت  مــا  العراقي  الجيش  عقيدة 
أســـاس أن الــعــدو هــو االحــتــال اإلســرائــيــلــي. 
وهي العقيدة التي أرساها العراق بعد نكبة 
عــــام 1948، واســـتـــمـــرت مـــع كــتــابــة الــدســتــور 

ــــذي تـــنـــّص املـــــادة 201  ــام 2005 الـ الــجــديــد عــ
منه، على اإلعدام ملن يتورط في التواصل مع 

الكيان الصهيوني أو الترويج له أو دعمه.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــصــار الــجــيــش الــعــراقــي 
فــي الــحــرب على تنظيم »داعـــش«، إال أن هذا 
املليشيات  النار بينه وبــني  بــاب  النصر فتح 
املسلحة املرتبطة بإيران. فاملليشيات تجذب 
ــان إلـــيـــهـــا بـــمـــحـــفـــزات عـــــدة ال يــمــلــكــهــا  ــبـ ــشـ الـ

تونس ـ وليد التليلي

تــحــمــل إقـــالـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
هــشــام املــشــيــشــي، لــوزيــر الــداخــلــيــة توفيق 
ــه، أمــــــس األول  ــبـ ــنـــصـ ــديـــــن مـــــن مـ شــــــرف الـــ
للرئيس  الثاثاء، رسالة سياسية مباشرة 
للصراع  وخــروجــا  سعّيد،  قيس  التونسي 
بــني الــرئــاســتــني إلـــى الــعــلــن، بــعــد أشــهــر من 
الدين  الــبــاردة، نتيجة عاقة شــرف  الحرب 
ــــرح لــلــحــقــيــبــة 

ُ
بــقــصــر قــــرطــــاج، بـــعـــدمـــا اقــــت

بإيعاز ودفع من سعّيد.
ويبدو أن إبعاد شرف الدين سيكون له وقع 
الــدولــة،  برئيس  املشيشي  عــاقــة  فــي  كبير 
إذ يــعــده خــصــوم ســعــّيــد رجـــل الــقــصــر في 
 ملشروعه 

ً
حكومة املشيشي، باعتباره حاما

وأكثرهم والًء له، إذ قاد الرجل وأدار الحملة 
ــــال االنـــتـــخـــابـــات  الـــتـــفـــســـيـــريـــة لـــســـعـــّيـــد خــ
الرئاسية في محافظة سوسة، وكان من أشد 
التونسي.  الساحل  جهة  في  عنه  املدافعني 
ــراع بــــني الــرئــيــســني  ــ ــــصـ ولـــكـــن تـــفـــاصـــيـــل الـ

الــجــيــش، ومــنــهــا األمــــــوال ووســـائـــل تــرغــيــب 
ــارس املــلــيــشــيــات حـــربـــا نــاعــمــة  ــمــ أخــــــرى. وتــ
في  دوره  عبر تسطيح  الجيش،  وخفية ضد 
الفصائل  ألن  والترويج  املناطق،  بعض  أمــن 
تمتلك  الشعبي«  »الحشد  هيئة  في  املسلحة 

الخبرات األفضل.
ــوان  ــ ــيـــع فــــي ديـ ــر مــــســــؤول رفـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـ
وزارة الــدفــاع فــي بــغــداد، أن »تــحــدي الجيش 
ــقــــوة األولـــــى  ــبــــات أنـــــه الــ ــو إثــ فــــي مــئــويــتــه هــ
فـــي الــــعــــراق«. وأضـــــاف املـــســـؤول فـــي حــديــث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن جــــهــــات مــســلــحــة  ـــ لــ
مــوالــيــة إليــــران أكــثــر مــن الـــعـــراق، تسعى إلــى 
ــا.  ــ تــقــزيــم الــجــيــش وجــعــلــه قـــوة ثــانــيــة وراءهـ
وهذا السعي ال يشمل فقط محاوالت امتاك 
 ونوعيا، بل من خال 

ً
املليشيات ساحا ثقيا

الــتــغــلــغــل فـــي الــجــيــش وتــفــتــيــتــه وبــمــســاعــدة 
ــادات  ــيــ ســـيـــاســـيـــني وأحــــــــــزاب. وكـــشـــف أن »قــ
فـــي الــجــيــش وشــخــصــيــات وطــنــيــة تــعــي هــذا 
يهدد  الــذي  األخطر  اعتباره  ويمكن  املخطط 
الجيش، وتقوده مليشيات ال يمكن أن تتحرك 
إال بتوجيهات إيرانية، مثل كتائب حزب الله 
والعصائب والنجباء وبدر وغيرها«. وشّدد 
على أن »وزارة الدفاع ال تتمتع بالقدر الكافي 

إلى أشهر مضت، أي مرحلة تشكيل  تعود 
الحكومة نفسها، عندما كانت العاقة على 
أحسن ما يرام بني املشيشي وسعّيد، الذي 
لــرئــاســة الحكومة وفــق مــا يتيحه  اقــتــرحــه 
الفخفاخ.  إلياس  استقالة  الدستور بعد  له 
ولــكــن هـــذه الــعــاقــة ســـرعـــان مـــا تـــدهـــورت، 
البعض  أن  يكتشف  املــشــيــشــي  بـــدأ  عــنــدمــا 
يــريــده وزيــــرًا أول )رئــيــس حــكــومــة( يأتمر 
الــرئــيــس كما فــي األنــظــمــة الرئاسية،  بــأمــر 

وليس رئيس حكومة بصاحيات واسعة.
وأكدت أحداث يوم الخميس 27 أغسطس/

آب املاضي هذه النوايا، عندما أعلن املكلف 
بتشكيل الحكومة حينها، هشام املشيشي، 
ــا، الــتــخــلــي عــــن ولـــيـــد الــــزيــــدي فــي  ــبـــاحـ صـ
الثقافة  بــوزارة  املقترحة  الحكومة  تشكيلة 
وتــــعــــويــــضــــه بـــشـــخـــصـــيـــة أخــــــــــرى. واتــــخــــذ 
ــقــــرار »إثـــــر الــتــصــريــحــات  املــشــيــشــي هــــذا الــ
الــزيــدي، املقترح لتولي  الــصــادرة عن وليد 
والــتــي عبر فيها عــن تعففه  الحقيبة،  هــذه 
عــن تــحــّمــل هـــذه املــســؤولــيــة«، وفـــق مــا جــاء 
فــي بــيــان للمكلف بــاإلعــام لــدى املشيشي. 
ــــه ال  ــــد أنـ ــاف الـــبـــيـــان أن املــشــيــشــي أكـ ــ ــ وأضـ
مــجــال لــلــتــردد فــي خــدمــة تــونــس والتعفف 
ــنـــي. ولــكــن  ــواجــــب الـــوطـ عـــن تــلــبــيــة نـــــداء الــ
مــســاء الــيــوم نــفــســه، أعــلــن ســعــّيــد »تثمينه 
ــد الـــــزيـــــدي ملــنــصــب  ــيــ ــه تـــرشـــيـــح ولــ ــ ــمـ ــ ودعـ
بأنه  ثقته  الثقافية«، مؤكدًا  الــشــؤون  وزيــر 
جــديــر بتولي هــذه املــســؤولــيــة. وأشـــار إلى 
أنــهــا »تجربة أولـــى فــي تــونــس سيؤكد من 
خالها الزيدي أنه عنوان املثابرة والتحدي 
املــنــصــب«، متجاوزًا  والـــجـــدارة بتولي هــذا 
. ورضخ 

ً
قرار املشيشي وكأنه لم يكن أصا

العلنية على مضض،  اإلهانة  لهذه  األخير 
إقالته  لــغــايــة  التشكيل  فــي  الــزيــدي  وأبــقــى 
بعد أشهر، بعدما أصبح القرار الدستوري 
املشيشي بشكل  يــد  فــي  واإلقــالــة  بالتعيني 

من الحرية في إصدار قراراتها، خصوصا مع 
تــنــامــي نــفــوذ األحــــزاب املــوالــيــة إليــــران داخــل 
ليسوا عسكريني  أشخاص  وتعيني  الـــوزارة، 
تسمية  محليا  عليهم  ُيطلق  الجيش،  ضمن 
ــاط الـــــدمـــــج(، ويـــــؤثـــــرون عـــلـــى مــســيــرة  ــبــ )ضــ
ــيـــش وســـمـــعـــتـــه«. وأوضــــــــح أن »بــعــض  الـــجـ
دعم  مــن  تــزيــد  املسلحة،  والفصائل  األحــــزاب 
الــديــنــيــة فــي املــؤســســات العسكرية  األقـــســـام 
في العراق، وزج أعداد كبيرة من رجال الدين 
في الغرف التي باتت تعرف باسم )التوجيه 
ــــدوات لــضــبــاط الجيش  الــعــقــائــدي(، وعــقــد نـ
األمنية  العناصر  توجيه  هدفها  والعساكر 
مــا، وهــو ما ال ينسجم  دينيا وطائفيا نوعا 

مع أسس القوات العسكرية«.
فــي الــســيــاق، قـــال املــتــحــدث الــعــســكــري باسم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــعــمــيــد يــحــيــى رســــول، 
العسكرية  »املؤسسة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــدًا بـــعـــد تــحــقــيــق  ــ ــة جـ ــاتـــت قـــويـ فــــي الــــعــــراق بـ
فــي زمــن قياسي،  النصر على تنظيم داعــش 
ــيـــش كــــل الــــدعــــم الـــشـــعـــبـــي«.  ويـــســـتـــحـــق الـــجـ
العراقية مستمرة  وأوضــح أن »كلية األركــان 
والعسكريني  األمنيني  األفــراد  أمهر  بتخريج 
املــتــشــبــعــني بــــالــــروح الــوطــنــيــة، ملـــواجـــهـــة كل 

كامل، وأصبح في حل من تدخل الرئيس.
ويـــنـــص الــفــصــل 92 مـــن الـــدســـتـــور عــلــى أن 
وتعديل  بــإحــداث  يختص  الحكومة  رئيس 
وحــذف الــــوزارات، وكــتــابــات الــدولــة وضبط 
مداولة  بعد  وصاحياتها،  اختصاصاتها 
مجلس الـــــوزراء، وإقــالــة عــضــو أو أكــثــر من 
أعــضــاء الــحــكــومــة، أو الــبــت فــي اســتــقــالــتــه، 
تعلق  إذا  الجمهورية  رئيس  مع  والتشاور 
ــر الـــدفـــاع.  ــ ــر بـــوزيـــر الــخــارجــيــة أو وزيـ ــ األمـ
أكــبــر بكثير  قـــرار  إقــالــة وزيـــر الداخلية  لكن 
تــقــنــيــة  وزارة  أي  أو  ــة،  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  مــــن 
االستراتيجية  أخــرى، ألهميتها  وخدماتية 
في التوازنات السياسية في الباد من جهة، 
ــا املـــحـــوري فـــي أمـــن الـــبـــاد وثقلها  ــ ودورهــ
االستخباراتي واإلجــرائــي، من جهة أخرى. 
ولذلك شكلت اإلقــالــة حدثا بــارزًا في عاقة 
الرئاستني والرجلني في الوقت نفسه، ألنها 
إعان عن فك االرتباط نهائيا بينهما، وميله 
إو انضمامه إلى األغلبية البرملانية )حركة 
الــنــهــضــة وائـــتـــاف الــكــرامــة وقــلــب تــونــس( 

التي ال تخفي بدورها صراعها مع سعّيد.
ويمكن تفسير هذه اإلقالة بجملة من األحداث 
القديمة  الوطيدة  العاقة  أولها  املتسلسلة، 
بــني ســعــّيــد وشـــرف الــديــن مــنــذ االنــتــخــابــات 
لقاءات متكررة بني  املاضية، وما تاها من 
ــبــر قـــفـــزًا فــــوق صــاحــيــات 

ُ
الـــرجـــلـــني، مـــا اعــت

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــــن نـــاحـــيـــة، وتــوســيــعــا 
وفي  أخـــرى.  ناحية  مــن  سعّيد  لصاحيات 
الوزير  ظــرف أسبوع واحــد، استقبل سعّيد 
ديسمبر/كانون   23 األربــعــاء  الــديــن،  شــرف 
األول املاضي، بقصر قرطاج. وتناول اللقاء 
ــتـــي شــهــدتــهــا تــونــس  األحــــــــداث األخــــيــــرة الـ
وضرورة الوقاية من كل من يحاول االعتداء 
عــلــى أمــــن الـــبـــاد وأمـــــن املـــواطـــنـــني. وحــّمــل 
الرئيس وزير الداخلية تقديره للجهود التي 
إلــى جانب  األمنية  املسلحة  الــقــوات  تبذلها 

الــتــحــديــات املــتــمــثــلــة فـــي إنـــهـــاء مـــا تــبــقــى من 
تواجد لعناصر داعش في بعض مدن الباد، 
املنفلتة واإلرهــابــيــني.  الــعــصــابــات  ومــاحــقــة 
كــمــا أن الــعــمــلــيــات األمـــنـــيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
ــل نــوعــيــة  الـــجـــيـــش حـــالـــيـــا لــيــســت عــــاديــــة، بــ
وتـــنـــدرج ضــمــن أقـــوى املـــهـــارات الــحــربــيــة في 

التصدي للخارجني عن القانون«.
بـــــــدوره، رأى الـــبـــاحـــث غــيــث الــتــمــيــمــي، أن 
»الجيش العراقي هو أكبر القوى العسكرية 
في الباد، ويحظى بدعٍم شعبي واسع، على 
عــكــس قــــوات الــشــرطــة االتــحــاديــة والــحــشــد 
الــتــي تنسجم  الــقــوى  مــن  الشعبي وغيرها 
والسياسية  الدينية  التوجهات  مع  أحيانا 
لبعض قادة الباد. ولكن املليشيات املوالية 
ــرار  ــقـ إليـــــــران تــــحــــاول أن تــســتــولــي عـــلـــى الـ
األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش، وتــســخــيــف 
أدواره في كثيٍر من األحــيــان«. وأضــاف في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــأســيــس  حــديــث لـــ
ــيـــات، وتــســلــيــمــهــا بـــعـــض املـــلـــفـــات  ــيـــشـ ــلـ املـ
األمــنــيــة فــي الـــعـــراق، يــمــثــل إهــانــة للجيش 
العراقي، ألنه يسحب من تواجده في بعض 
هــذا ضمن خطة إلضعاف  ويأتي  املناطق. 

الجيش وتنحيته عن املشهد«.

القوات املسلحة العسكرية.
السنة  رأس  ليلة  شخصيا  سعّيد  وتــوّجــه 
بـــالـــوزيـــر  ــع  ــمـ ــتـ واجـ ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  إلـــــى 
 هــنــاك من 

ّ
وقـــيـــادات أمــنــيــة عــلــيــا، مــؤكــدًا أن

بأمن تونس واستقرارها، معتبرًا  يترّبص 
 الــبــاد تعيش مــرحــلــة خــطــيــرة. وتــوّجــه 

ّ
أن

حة، 
ّ
املسل األمنية  للقيادات  الشكر  بعبارات 

 ›‹رئيس الدولة هو القائد األعلى 
ّ
مؤكدًا أن

ــة‹‹.  ــيـ ــنـ ــحــة الــعــســكــريــة واألمـ
ّ
لـــلـــقـــوات املــســل

يـــجـــب أن  ــيـــة  ــنـ ــســـة األمـ املـــؤسـ  
ّ
وأضـــــــاف أن

تستمّر بقطع النظر عن األشخاص، معتبرًا 
ــّرون، ولــــكــــن الــــدولــــة  ــ ــمــ ــ أن ›‹األشــــــخــــــاص يــ
يــجــب أن تــبــقــى. واملــؤســســة األمــنــيــة يجب 
أن تــبــقــى كــاملــؤســســة الــعــســكــريــة، وكــســائــر 

املــرافــق العمومية األخــــرى، بــمــنــأى عــن كل 
إلى  سعّيد  وأشــار  السياسية«.  االعتبارات 
 هناك »من يترّبص بالدولة شرًا«، داعيا 

ّ
أن

القوات األمنية إلى ردع أي تعد على الدولة 
ومؤسساتها و»أن ُيطبق القانون على قدم 
 تونس تعيش مرحلة 

ّ
املساواة«. وأضاف أن

ــن أخـــطـــرهـــا، مــشــيــرًا  ــ  املــــراحــــل ومـ
ّ

مــــن أدق
 املخاطر، 

ّ
هم واعون بكل

ّ
للقوات األمنية بأن

 
ّ

لكل التصدي  وصدقهم  بثباتهم  ويمكنهم 
املترّبصني بأمن تونس واستقرارها.

ــيـــــس  ــ ›‹رئـ أن  ــــد  ــّي ــعــ ســ ــيــــد  ــأكــ تــ أن  ويـــــبـــــدو 
حة 

ّ
املسل للقوات  األعــلــى  القائد  هــو  الــدولــة 

الــعــســكــريــة واألمــــنــــيــــة‹‹، حـــمـــل تـــحـــذيـــرات 
الفرقاء، خصوصا أن وزير الداخلية  لبقية 

ــيــــرة،  ــــرف الــــديــــن أقـــــــدم، فــــي الـــفـــتـــرة األخــ شـ
مــا شّكل  الــــوزارة،  فــي  على تغييرات مهمة 
رغبة في السيطرة على كل القوى الحاملة 
لــلــســاح. ويــنــص الــدســتــور عــلــى أن رئيس 
ــة، وضــبــط  ــ ــدولــ ــ ــتـــولـــى تــمــثــيــل الــ ــدولـــــة يـ الـــ
ــاع  ــدفـ الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة فــــي مــــجــــاالت الـ
ــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة واألمـــــــن الـــقـــومـــي،  والــ
الوطني  والـــتـــراب  الــدولــة  بحماية  املتعلق 
وذلك  والخارجية  الداخلية  التهديدات  من 
بــعــد اســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة. ويــتــرأس 
رئيس  إليه  ويدعى  القومي،  األمــن  مجلس 
الــحــكــومــة ورئـــيـــس مــجــلــس نــــواب الــشــعــب، 
املسلحة.  لــلــقــوات  العليا  الــقــيــادة  ويــتــرأس 
ــرام الــســلــم،  ــ كــمــا يــتــولــى إعــــان الـــحـــرب، وإبـ
نــواب الشعب بأغلبية  بعد موافقة مجلس 
ثاثة أخماس أعضائه، وإرســال قــوات إلى 
الـــخـــارج بــمــوافــقــة رئــيــســي مــجــلــس الــنــواب 
التي تحتمها  التدابير  واتخاذ  والحكومة، 
الحالة االستثنائية. وجرت العادة أن يكون 
الرئيس قائدًا للقوات املسلحة العسكرية في 
ولكن  الحكومة.  الداخلية  وزارة  تتبع  حني 
تكرار سعّيد بأنه القائد للقوتني معا يحمل 
األمنية بني  السلطات  لتوزيع  فهما جديدًا 
الرئاسات، خصوصا أنه يكرر منذ مدة أن 
هناك خطرًا داهما يتربص بالباد ينبغي 
االستعداد له، وهو ما أثار بالتأكيد حفيظة 
الــبــقــيــة: رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس الــبــرملــان 
ــة  ــالـ واألحـــــــــزاب املـــتـــحـــالـــفـــة. وســتــشــكــل اإلقـ
الكبير  الــصــراع  من   جديدًا 

ً
بالتأكيد فصا

في تونس، بني الرئاسات الثاث من جهة، 
وبني األحزاب من جهة أخرى، وستزيد من 
الــنــقــاش حـــول حــوار  تعميق األزمــــة عشية 
الــخــافــات ويقلص  مــن  وطني ممكن، يحد 
الحادة  واالجتماعية  السياسية  األزمــة  من 
الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد. ولــكــن يــبــدو أن هــذا 

األمر سيزداد صعوبة.

حرب ناعمة مع المليشيات المستحوذة على 
المال والدعم الخارجي

من استعراض عسكري للجيش في كركوك أمس )علي مكرم غريب/األناضول(

هناك عالقة وطيدة بين شرف الدين وسعيّد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أسامة علي

يعلم الليبي جيدًا أن كل االتفاقات 
واملبادرات املتتالية طيلة سنوات 

أزمة بالده، زادت من معاناته 
الحياتية ومزقت بالده، بل وهي 
في طريق التفتيت، وفيما انتهت 

بعض املسارات إلى اتفاق، كاملسار 
العسكري، وبعضها يكافح من أجل 

الوصول إلى اتفاق، كالسياسي، 
يبقى املسار االقتصادي الذي يمثل 

طريق استمرار األزمة ومفتاح 
حلها أيضًا، مغيبًا. املتابع لخلفيات 
األزمة، عبر سنواتها العشر، يلحظ 

أن االقتصاد وراء تفاقمها، فيما 
الخطابات املناطقية التي يطلقها 
املتصارعون تتزايد كثافتها كل 
يوم، ويستثمرها كل طرف. كان 

التهميش والفيدرالية والسيطرة على 
النفط، الوتر الذي لعب عليه اللواء 

املتقاعد خليفة حفتر ليحّول أبناء 
املناطق الشرقية إلى خزان بشري 

خدمت 
ُ
لحروبه، وفي الغرب است

خطابات للتحشيد ضد »الغزاة« من 
الشرق. خالل كل ذلك، باتت العقول 
تستمرئ بشكل اعتيادي مسميات 

مثل »التحرير والعدو والعودة من 
حيث جاؤوا«، بل أيضا تراهم 

»الهدنة  استساغوا مصطلحات كـ
ومناطق منزوعة السالح«، وكأنه 

صراع وحرب بني شعبني أو أمتني، 
وليس نزاعًا ليبيًا مسلحًا يمكن أن 
ينتهي باتفاقات اجتماعية وصلح.
كل املطالب املناطقية يقف وراءها 
االقتصاد، وقد تبدو واقعية، مثل 

املطالبة بتفعيل اإلدارة املحلية 
في البلديات أو املحافظات إلذابة 

املركزية، لكن خطاب الكراهية 
املكرس ملفهوم اإلقليم وربما 

التقسيم وفق األساس الفيدرالي، 
تغّول مع الوقت، متغذيًا على الحروب 

التي كرست املناطقية والعنصرية، 
لتتحول تلك املطالب العادلة إلى 

رفض ملبدأ التعايش السلمي.
يدرك الليبي بوضوح أن أقرب 

مقاربات الحل ستكون اقتصادية 
لالستجابة لتلك املطالب العادلة، 

 من خطاب الكراهية وتكريس 
ً
وبدال

التقسيم يمكن أن تظهر مصطلحات 
كتوزيع الثروة، والعاصمة 

االقتصادية، والفرص املتساوية 
في التوظيف، وتوزيع املؤسسات 
السيادية. خالل شهرين ُعقدت 

عشرات الجلسات في املسار 
السياسي، وأكثر من ست للمسار 

العسكري. لكن ماذا عن املسار 
االقتصادي الذي لم تخصص له 

سوى جلستني، األولى مطلع العام 
الحالي في القاهرة، والثانية قبل 
أسابيع في جنيف، من دون أن 

ُيعرف َمن هم املشاركون الليبيون 
في االجتماعني، وال حتى النتائج، 
وسط تساؤالت عن سبب دعوة 

األمم املتحدة لعدة دول للمشاركة 
في االجتماع األخير في جنيف، على 
الرغم من أنه مسار اقتصادي ليبي؟

شكلت إقالة رئيس 
الحكومة التونسية هشام 

المشيشي لوزير الداخلية 
توفيق شرف الدين حدثًا 

بارزًا في عالقة رئاستي 
الدولة والحكومة، ألنها 
إعالن عن فك االرتباط بين 

المشيشي والرئيس قيس 
سعيّد

)الصورة(،  الخليفي  أسامة  البرلمانية  تونس«  »قلب  كتلة  رئيس  كشف 
اجتماع  فــي  الكتلة  قدمتها  ــادرة  ــب م تفاصيل  األربـــعـــاء،  أمــس 
الكتل،  بــرؤســاء  البرلمان  مكتب 
»الكتلة  بين  بمصالحة  تتعلق 
الكرامة«  و»ائتالف  الديمقراطية« 
بينهما.  الــحــاصــل  ــخــالف  ال لحل 
وأوضح أن »المبادرة تتعلق بحل 
الخالف بين ائتالف الكرامة والكتلة 
أخطأ،  من  باعتذار  الديمقراطية 
حصل،  ما  تكرار  بعدم  والتعهد 
والعنف  االتهامات  تبادل  وإيقاف 

اللفظي بين النواب«.

مصالحة »الديمقراطية« و»الكرامة«

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة،  ــ ــــاصـ ــة خـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــفــــت مـــــــصـــــــادر مـ ــشــ كــ
»العربي الجديد«، عن ترتيبات لزيارة  لـ
مزمعة لوزير الخارجية املصري سامح 
شـــكـــري، ورئـــيـــس جــهــاز االســتــخــبــارات 
العامة اللواء عباس كامل، إلى العاصمة 
القريبة  الفترة  خــال  طرابلس،  الليبية 
الــزيــارة  املقبلة. وأوضــحــت املــصــادر أن 
علنيا،  رسميا  طابعا  ستأخذ  املرتقبة 
ومن املقرر أن يتم خالها تدشني العمل 
مجددًا بالسفارة املصرية في طرابلس، 
كاشفة في الوقت ذاته أن العمل لن يكون 
بــمــســتــوى تــمــثــيــل ســفــيــر دائــــــم، وإنــمــا 
سينطلق بقائم باألعمال، الفتة إلى أنه 
سيتم أيضا تدشني العمل بقنصلية في 

مدينة بنغازي في الشرق الليبي.
ــادر إن الـــفـــتـــرة املــاضــيــة  ــ ــــصـ ــت املـ ــالــ وقــ
شهدت تقديم كافة األطراف الفاعلة في 
الغرب الليبي تعهدات بحماية املصالح 
املصرية على أراضــي غــرب ليبيا، وفي 
مقدمتها مقر السفارة، وهو تعهد قّدمه 
العسكرية  املنطقة  قــائــد  واضـــح  بشكل 
الغربية، اللواء أسامة الجويلي، حينما 
التقى الوفد املصري الذي زار طرابلس 
اللجنة املصرية  أخيرًا، بقيادة مسؤول 
املــعــنــيــة بــالــشــأن الــلــيــبــي، الـــلـــواء أيــمــن 
بـــديـــع. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن الــفــتــرة 
ــرة شـــهـــدت مـــــشـــــاورات مــوســعــة  ــ ــيـ ــ األخـ
بشأن مشاركة شركات وعمالة مصرية 
في عمليات إعادة اإلعمار، موضحة أن 
الفاعلة  والكتل  الليبية  الوفاق  حكومة 
فــي قـــــرارات غـــرب لــيــبــيــا، أبــــدت مــوافــقــة 
على مشاركة الشركات املصرية. وقالت 
املــصــادر إن مصر تبذل جهودًا واسعة 
فــي الــوقــت الــراهــن، ملنع الــلــواء املتقاعد 
خليفة حفتر من تنفيذ عملية عسكرية 
واســـعـــة فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، مــشــددة 
في الوقت ذاتــه على أن القاهرة ترفض 
بـــشـــدة انــــــزالق الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا إلــى 
ــهـــات الــعــســكــريــة مــــجــــددًا، لقطع  املـــواجـ
الطريق أمام أي أطراف للتدخل مجددًا، 
القاهرة إلى سجال عسكري في  أو جّر 

الوقت الراهن.
وبحسب املــصــادر، فــإن اإلمـــارات سعت 

أخــيــرًا لفتح قــنــوات اتــصــال رسمية مع 
أطراف في غرب ليبيا، لتطوير العاقات 
أطـــراف  نــفــوذ  وملــنــافــســة  معها  العلنية 
إقليمية هناك، إال أنها فوجئت بموقف 
رافــــض، فــي ظــل اتــهــامــات بــالــتــورط في 
ــــي الليبية،  عــمــلــيــات قــتــل داخــــل األراضـ
الحربية  ــيــة 

ّ
الــكــل قــصــف  مقدمتها  وفـــي 

في مصراتة العامة املاضي، والذي راح 
الليبي.  الشباب  من  العشرات  ضحيته 
ــــت املـــــصـــــادر إن أبــــوظــــبــــي ســعــت  ــالـ ــ وقـ
 هــجــوم، إلــى 

ّ
مــن خـــال دفـــع حفتر لــشــن

فرض نفسها كطرف يتم السعي نحوه 
الــعــســكــري في  الــهــجــوم  للتدخل لــوقــف 
حال تنفيذه، ولكي تعود كطرف أصيل 
املعنية بالشأن  املفاوضات  على طاولة 
الليبي، بعدما تم تهميشها أخيرًا، من 
ِقبل روسيا، وتحرك مصر بعيدًا عنها. 
وتحدثت املــصــادر عن وجــود توتر في 
الــعــاقــات بــني اإلمــــارات وروســيــا بشأن 
مـــا يـــجـــري فـــي لــيــبــيــا، نـــظـــرًا للتنسيق 

الروسي التركي، بعيدًا عن أبوظبي.
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، كــشــفــت مــصــادر 
ليبيا،  شـــرق  معسكر  مــن  مــقــربــة  ليبية 
ــة،  ــمـ ــــدة الـــرجـ ــاعـ ــ ــــات داخـــــــل قـ ــــافـ ــــن خـ عـ
أسفرت عن استبعاد وتهميش املتحدث 
أحمد  الليبي  الــشــرق  مليشيات  بــاســم 
ــمــــاري، ونــــــزع مــعــظــم صــاحــيــاتــه  املــــســ
بـــقـــرار مـــن صـــــدام، نــجــل خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــــذي نــقــل كــافــة صــاحــيــات املــســمــاري 
إلـــى الــلــواء خــالــد املــحــجــوب، رئــيــس ما 
يـــعـــرف بـــــــإدارة الــتــوجــيــه املـــعـــنـــوي في 
ــيـــا. وأوضــــحــــت  ــبـ ــيـ مـــلـــيـــشـــيـــات شــــــرق لـ
الرئيسي للخافات  السبب  أن  املصادر 
يرجع بسبب قيام املسماري باتصاالت 
كــانــت منشقة عن  أطــــراف عسكرية  مــع 
مــعــســكــر حــفــتــر، مـــتـــواجـــديـــن فـــي غــرب 
ليبيا، من دون علم حفتر وأبنائه، وهو 
األمـــر الـــذي أغــضــب صـــدام حفتر، الــذي 
أصدر أوامر بنزع صاحيات املسماري، 

وتخفيض الحراسة املرافقة له.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، عـــــقـــــدت املـــبـــعـــوثـــة 
ليبيا، ستيفاني  فــي  بــاإلنــابــة  األمــمــيــة 
ــنــــني املــــاضــــي، االجـــتـــمـــاع  ولـــيـــامـــز، اإلثــ
من  املــكــونــة  االســتــشــاريــة  للجنة  األول 
18 عــضــوًا مـــن أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــحــوار 
االتــصــال  عبر  وذلـــك  الليبي،  السياسي 
ــام هـــذه  ــهــ ــي ملـــنـــاقـــشـــة أهــــــــداف ومــ ــرئــ املــ
اللجنة واإلطــار الزمني املحدد لعملها. 
وجـــــــّددت ولـــيـــامـــز الــتــأكــيــد أن الــلــجــنــة 
وســـتـــعـــمـــل  ــة،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ مـــهـــمـــة  ذات 
عــلــى مــــدى أســـبـــوعـــني إلنـــتـــاج وتــقــديــم 
الــذي برز  توصيات ملعالجة االخــتــاف 
التنفيذية،  السلطة  اخــتــيــار  آلــيــة  حـــول 
وتقديم  أعــضــائــهــا،  تسمية  ــراءات  ــ وإجــ
ــأن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــرشـــيـــح،  ــشــ ــيــــات بــ تــــوصــ
وبــنــاء الــتــوافــقــات بــني أعــضــاء امللتقى. 
جلستها  القانونية  اللجنة  عقدت  كما 
ــبـــادل خالها  االفــتــراضــيــة الــثــالــثــة، وتـ
ــدد مــــن أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة مــقــتــرحــات  ــ عــ
لــلــتــرتــيــبــات الـــدســـتـــوريـــة لــانــتــخــابــات 
مجموعة  املقترحات  وشملت  الوطنية. 
مــن الــخــيــارات الــتــي تــهــدف إلــى تسهيل 
ــتـــي تـــوافـــق  تــنــفــيــذ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـ
عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
نوفمبر/تشرين  شهر  منتصف  الليبي 

الثاني 2020.

شكري وكامل إلى 
طرابلس لتشغيل السفارة

يزور كّل من سامح 
شكري واللواء عباس 

كامل، طرابلس، قريبًا، 
لتدشين سفارة مصر، 
واستكمال مباحثات 
تحسين العالقة مع 

غرب ليبيا

سيكون العمل في 
السفارة بمستوى 

قائم باألعمال
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  شرق
      غرب
الحوثيون: أسقطنا 

طائرة سعودية 
ــلــــه«  ــلــــنــــت جــــمــــاعــــة »أنــــــصــــــار الــ أعــ
)الحوثيني(، أمس األربعاء، إسقاط 
طــــائــــرة تــجــســســيــة ســـعـــوديـــة فــي 
مــحــافــظــة الــــجــــوف، شـــمـــال الــيــمــن. 
ــال املـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم  ــ وقــ
الــجــمــاعــة يــحــيــى ســريــع، فــي بيان 
الدفاعات  إن  »تويتر«،  على  نشره 
أسقطت  للجماعة  التابعة  الجوية 
طـــائـــرة تــجــســســيــة مــقــاتــلــة تــابــعــة 
لـــــســـــاح الـــــجـــــو الــــــســــــعــــــودي  فــي 
ــه  ــى أنـ ــ ســــمــــاء الـــــجـــــوف. وأشــــــــار إلــ
»تـــم اســتــهــداف الــطــائــرة بــصــاروخ 

مناسب«.
)العربي الجديد(

هادي يتهم »أنصار اهلل« 
بتهديد المالحة الدولية

ــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه  اتـــهـــم الـــرئـ
مــنــصــور هــــادي )الــــصــــورة(، أمــس 
ــيــــني بــتــعــطــيــل  األربــــــــعــــــــاء، الــــحــــوثــ
املــــــاحــــــة الــــــدولــــــيــــــة واســـــتـــــهـــــداف 
ــي الـــيـــمـــن. وقــــــال، خــال  املـــدنـــيـــني فـ
لــقــائــه املــبــعــوث األمــمــي إلـــى اليمن 
مــارتــن غــريــفــيــث، فــي الـــريـــاض، إن 
»جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي تـــنـــفـــذ أجـــنـــدة 
إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن 
واملنطقة، وتعطيل املاحة الدولية، 

إضافة إلى استهداف املدنيني«.
)العربي الجديد(

 
مقتل ثالثة من قوات 

النظام في درعا
ــنـــظـــام  قــــتــــل ثــــاثــــة مـــــن عــــنــــاصــــر الـ
الــســوري، أمــس األربــعــاء، بهجمات 
مـــتـــفـــرقـــة فــــي درعــــــــا، بـــعـــد يـــــوم مــن 
إرسال النظام السوري تعزيزات إلى 
املحافظة تمهيدًا لشن حمات أمنية 
ــال الــنــاشــط  فـــي ريــفــهــا الــغــربــي. وقــ
الــــحــــورانــــي إن مــجــهــولــني  مـــحـــمـــد 
قتلوا عنصرًا في »الفيلق الخامس« 
ــيــــل. وهـــــاجـــــم مـــجـــهـــولـــون  فـــــي كــــحــ
عنصرًا من األمن العسكري في حي 
طــريــق الــســد بمدينة درعـــا، مــا أدى 
إلى مقتله. كما قتل ثالث في منطقة 

درعا البلد.
)العربي الجديد(

السودان يوقع 
»اتفاقيات أبراهام«

أمس  وواشنطن،  الخرطوم  وقعت 
أبراهام«  »اتفاقيات  على  األربعاء، 
للتطبيع مــع إســرائــيــل. ووقـــع عن 
الـــجـــانـــب الـــســـودانـــي وزيـــــر الــعــدل 
نـــصـــر الــــديــــن عـــبـــد الـــــبـــــاري، وعـــن 
ــر الــخــزانــة  الــجــانــب األمــيــركــي وزيــ
ــد رئــيــس  ــ ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــني. وأكــ
مــجــلــس الــســيــادة الـــســـودانـــي عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان )الـــصـــورة(، خال 
قام  »مــا  أن  اجتماع مع منوتشني، 
به الجيش السوداني على الحدود 
مع إثيوبيا هو إعادة انتشار داخل 
بمعالجة  متعهدًا  الـــبـــاد«،  حـــدود 

الخافات مع أديس أبابا.
)العربي الجديد(

نائب أميركي يعتزم درس 
استئناف المساعدات 

للفلسطينيين
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لــلــجــنــة 
ــواب  ــنــ ــــي مـــجـــلـــس الــ ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
األمـــــيـــــركـــــي غـــــريـــــغـــــوري مـــيـــكـــس، 
ــه ســيــنــظــر فــي  ــ ــــس األربـــــعـــــاء، أنـ أمـ
اســتــئــنــاف املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
سياسة  سياق  فــي  للفلسطينيني، 
ــنــــتــــخــــب جــــــو بــــايــــدن  ــــس املــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
املـــؤيـــدة لــحــل لــلــنــزاع اإلســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــي يـــقـــوم عــلــى دولـــتـــني. 
ــل  ــيـ ــثـ ــمـ وأيــــــــــــــد مـــــيـــــكـــــس عــــــــــــــودة تـ
دبلوماسي فلسطيني إلى الواليات 
إدارة  ــت  ــقــ ــلــ أغــ ــا  ــدمــ ــعــ بــ ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ املـ
ــد تــرامــب  ــالـ الــرئــيــس الــخــاســر دونـ
الفلسطينية  الدبلوماسية  البعثة 
ــه لـــن يتم  فـــي واشـــنـــطـــن. وأعـــلـــن أنــ
تقدمها  التي  املساعدات  استخدام 
ــــاده إلســـرائـــيـــل كــوســيــلــة ضغط  بـ
لــحــمــلــهــا عــلــى املـــوافـــقـــة عــلــى قــيــام 

دولة فلسطينية.
)فرانس برس(



منحت والية 
جورجيا األميركية 

الديمقراطيين، 
انتصارًا كبيرًا، أمس، 

مع إعالن فوز 
مرشَحي الحزب 

لعضوية مجلس 
الشيوخ، الذي 

أصبح في قبضة 
الحزب األزرق، 

للمرة األولى منذ 
ستة أعوام، معززًا 
االنطالقة الرئاسية 

المنتظرة لجو 
بايدن، واألجندة 

الديمقراطية 
التي قد تنقلب 

على العديد من 
سياسات دونالد 

ترامب

القاهرة ـ العربي الجديد

سادت حالة من االرتباك األوساط اإلعالمية 
الــثــالثــاء،  األول  أمــس  املــصــريــة،  والسياسية 
فــي أعــقــاب توقيع وزيـــر الــخــارجــيــة املصري 
سامح شكري على »بيان العال« للمصالحة 
والبحرين  السعودية واإلمـــارات ومصر  بني 
ــتــــي لــم  ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــ ــمـ ــقـ ــــر، خــــــالل الـ ــــطـ وقـ
يــحــضــرهــا الـــرئـــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي. وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن عــدم  مــصــريــة عـــدة لـــ
التي  الظروف  القاهرة عن  السلطة في  رضــا 
أحــاطــت بــالــتــوصــل إلـــى االتـــفـــاق واالهــتــمــام 
ــــريـــــاض  األكـــــبـــــر بـــتـــصـــفـــيـــة األجــــــــــــواء بـــــني الـ
والدوحة، وعدم البت في العديد من املطالب 
والــــشــــروط الـــتـــي ســبــق أن وضــعــتــهــا مصر 
لـــعـــودة الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة الــكــامــلــة بني 
الـــبـــلـــديـــن، ويـــبـــدو أن الـــضـــغـــوط الــســعــوديــة 
إرجــاء  فــي  ساهمت  أو  تخطتها  واألميركية 
حسمها، وعلى رأسها وقف ما تزعم القاهرة 
الــدوحــة ودعم  أنــه هجوم إعالمي عليها من 
العكس  وعــلــى  املسلمني«.  »اإلخــــوان  جماعة 

مـــمـــا حـــــدث مــــســــاء االثــــنــــني املــــاضــــي عــشــيــة 
مــن صـــدور تعليمات لجميع وســائــل  الــقــمــة 
اإلعـــــالم املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام بــشــن هـــجـــوم على 
قطر واملصالحة قبل ساعات من عقد القمة، 
اتــســمــت املــعــالــجــة املــصــريــة الــرســمــيــة وشبه 
الــذي ال  الرسمية للقضية بمزيد من الهدوء 
التوقيع على  أعــقــاب  فــي  التحفظ  مــن  يخلو 

االتفاق. 
وقال مصدران أحدهما إعالمي واآلخر أمني، 
ــاذ الـــقـــرار  وكـــالهـــمـــا قـــريـــبـــان مـــن دائــــــرة اتـــخـ
ــي فـــي املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة وإصـــــدار  اإلعــــالمــ
التعليمات لوسائل اإلعــالم، إن الهدوء الذي 
يــعــود لسببني،  الــكــبــيــر،  التصعيد  بــعــد  طـــرأ 
النظام كــان يرغب فــي رفــع سقف  أولهما أن 
بأكبر  للخروج  القمة  انعقاد  قبل  املطالبات 
قدر من املكاسب، وثانيهما أن السيسي كان 
يــتــجــه بــالــفــعــل لــعــدم إرســــال مــمــثــل لحضور 
القمة حتى ساعة مبكرة من صباح الثالثاء. 
ــبـــب حــــضــــور مــمــثــلــني  وتــــغــــيــــر املـــــوقـــــف بـــسـ
لــلــرئــيــس األمــيــركــي وبــعــد إبـــالغـــه بحضور 
األمــيــركــي ستيفن منوتشني  الــخــزانــة  وزيـــر 
لــلــقــاهــرة، وتــزامــن ذلـــك مــع التنسيق لــزيــارة 
ــر املـــالـــيـــة الـــقـــطـــري عـــلـــي الـــعـــمـــادي إلـــى  ــ وزيــ

القاهرة الفتتاح فندق سانت ريجيس.
وأضـــــاف املــــصــــدران أن الــتــعــلــيــمــات صـــدرت 
متأخرة بعد عصر أمس األول إلى الصحف 
الــتــوك شــو، بإمكانية نشر  ومــقــدمــي بــرامــج 
ــر الـــقـــطـــري بــعــد  ــ ــــوزيـ ــن زيــــــــارة الـ ــار عــ ــ ــبـ ــ األخـ
أربــع ســاعــات، وبالتزامن مع  وصوله بنحو 
ذلك وجهت املخابرات واألمن الوطني مقدمي 
هادئة  بنبرة  القضية  عــن  للحديث  الــبــرامــج 
واالبـــتـــعـــاد عـــن اســتــضــافــة الـــنـــواب والــكــتــاب 
املبالغني في ردود فعلهم املعارضة لالتفاق، 
أما  وانــفــتــاحــا.  أكــثــر موضوعية  آراء  ــراز  وإبــ

السمة األساسية للمعالجة، فوجهت األجهزة 
اإلعالميني بأن يجمعوا بني تأكيد الثقة في 
قرار القيادة وضرورة االصطفاف خلفها أيا 
إلى  باإلضافة  الشخصية،  االتجاهات  كانت 
التأكيد أن تفعيل االتفاق معلق وليس مطلقا، 
وأنه مشروط بالتزام قطر باملطالب املختلفة 
ومــنــهــا عـــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للدول األربــع ووقــف الهجوم اإلعالمي. وفي 
إن  دبلوماسي مصري  قــال مصدر  الــســيــاق، 
الـــداللـــة الــرمــزيــة املــهــمــة لـــزيـــارة وزيـــر املالية 
القطري إلى القاهرة ال تعني بصفة مباشرة 
عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيو/

حزيران 2017، وأن املهمة األولى العاجلة اآلن 
لــالتــصــاالت املــصــريــة الــقــطــريــة املـــقـــررة وفقا 
لالتفاق هي تحديد موعد لفتح األجواء أمام 

املرتبة  وفــي  للمسافرين،  الــعــاديــة  الــرحــالت 
الثانية االتفاق على السماح بسفر املصريني 
العاملني في قطر لبالدهم وعودتهم للدوحة 
من دون تعسف أو مضايقات أمنية. وأضاف 
ــادة  ــم يــتــحــدد بــعــد مـــوعـــد إلعــ ــه لـ املـــصـــدر أنــ
تسيير الرحالت لكن قطاع الطيران املصري 
يأمل في حسم ذلك قبل نهاية الشهر الحالي 
لالستفادة  يوميا  اثنتني  أو  رحــلــة  بتسيير 
من موسم اإلجــازات. أما امللف التالي للسفر 
االقــتــصــاديــة حــول عــدد من  التفاهمات  فهو 
ــاريـــع املــعــطــلــة لــلــشــركــات الــقــطــريــة في  املـــشـ
ــفـــاوض عــلــى جــــذب اســتــثــمــارات  ــتـ مــصــر والـ
قــطــريــة جــــديــــدة، خــصــوصــا فـــي ظـــل تــراجــع 
االستثمارات السعودية واإلماراتية في العام 

املاضي.

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــي صـــالـــح  تـــصـــب املـــصـــالـــحـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ
القمة العربية املقررة في الجزائر هذا العام. 
ومـــن شـــأن هـــذه املــصــالــحــة أن تــوفــر ظــروفــا 
ــل لــلــقــمــة املـــقـــبـــلـــة، لــــم تــكــن  ومـــعـــطـــيـــات أفـــضـ
لــتــتــوفــر لـــوال حـــدوث اخـــتـــراق هـــام فــي جــدار 
تداعياتها  وإنــهــاء  الخليج،  دول  بــني  األزمـــة 

اإلقليمية والعربية. 
»رب ضـــارة نــافــعــة«، يــصــدق ذلــك على القمة 
تــم تأجيلها منذ  الــتــي  الــجــزائــر  فــي  العربية 
مــارس/آذار 2020، بسبب أزمة وباء كورونا 
العربية  والـــدول  العالم  التي عمت  الــطــارئــة، 

حينها، والتي فرضت حينها حالة من الحجر 
ــالـــوضـــع. لــكــن ذلــــك الــتــأجــيــل،  واالنـــشـــغـــال بـ
وبغض النظر عن أن دوافعه صحية وليست 
ــة والـــوقـــت  ــيـ ــانـ ــكـ ســـيـــاســـيـــة، فـــإنـــه أتــــــاح اإلمـ
ترافقت  التي  واألميركية،  الكويتية  للجهود 
ــة، لــتــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ مــــع مـــتـــغـــيـــرات إقــلــيــمــيــة ودولـ
تغيير في العالقات الخليجية-الخليجية من 
جهة، ومنح الجزائر فرصة لتحضير أفضل 
لــهــذه الــقــمــة، وفـــي ظــــروف إيــجــابــيــة، أفــضــل 
بكثير من تلك التي كانت تسود العالقات في 
عام،  بشكل  العربي  والعالم  الخليج  منطقة 

من جهة أخرى.
وكان األمني العام للجامعة أحمد أبو الغيط 
قد أعلن، من الجزائر بعد لقائه الرئيس عبد 
املــجــيــد تــبــون نــهــايــة فــبــرايــر/شــبــاط 2020، 
االتفاق على تأجيل موعد القمة، التي كانت 
مــقــررة فــي 30 مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، بسبب 
فــيــروس كــورونــا. وحـــدد تــاريــخــا النعقادها 
املتحدث  لكن   ،2020 يونيو/حزيران   30 قبل 
بــاســم الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة مــحــنــد السعيد 
أوبلعيد، أعلن في يونيو مجددًا عن تأجيل 
ثـــاٍن للقمة الــعــربــيــة، بسبب اســتــمــرار األزمــة 
تحديد  دون  من  كــورونــا،  وانتشار  الوبائية 

موعد جديد للقمة.
ــقــــاد أن الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  ــتــ ــود االعــ ــســ ويــ
اإلخفاق،  إلــى  تنتهي  أن  كــان يمكن  الجزائر 
ــادة، نــاهــيــك عــن مستوى  وبـــال مــخــرجــات جــ
الــعــربــي، لــو انعقدت  ضعيف مــن الــحــضــور 
في توقيتها املحدد في مارس املاضي، حني 
ــة الخليجية فــي تــلــك الــفــتــرة ما  كــانــت األزمــ
تـــزال فــي ســيــاق الــصــدام الــســيــاســي، إضــافــة 
أفرزته من محاور واصطفاف داخل  إلــى ما 
املــصــالــحــة الخليجية  لــكــن  الــعــربــي.  الــبــيــت 
األخيرة في منطقة العال السعودية، وفق ما 

»العربي  لـ يــقــول دبــلــومــاســيــون جــزائــريــون، 
ــنــتــج مــتــغــيــرات مــهــمــة بالنسبة 

ُ
الــجــديــد«، ت

أمام  الطريق سالكا  وتجعل  العربية،  للقمة 
األمــانــة  وأمـــام  للقمة،  املستضيف  الــجــزائــر، 
ــادة تجديد  ــ الــعــامــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، إلعـ
التنسيق بشأن التحضير لعقد قمة ناجحة 
لتعزيز  إطــارًا  تكون  كثيرة،  مستويات  على 
املــصــالــحــات الــعــربــيــة. ويــحــضــر خــصــوصــا 
ــة، والــحــديــث عـــن إمـــكـــان إعـــادة  مــلــف ســـوريـ
بشار  لنظام  العربية  الجامعة  فــي  مقعدها 
األسد، وكذلك الدفع باتجاه حلحلة خالفات 
عالقة، على غرار الخالف الجزائري املغربي، 
وإعادة توجيه الجهود العربية نحو تحقيق 
مزيد من املصالحات الداخلية في دول عربية 
وليبيا،  كاليمن  داخــلــيــة،  صــراعــات  تعيش 
بــعــدمــا أثــــرت ســيــاســات وخـــالفـــات املــحــاور 
بــشــكــل بـــالـــغ عــلــى الــــحــــرب، وضـــــرب جــهــود 
إضافة  البلدين،  هذين  في  السالم  استعادة 
من  وجملة  الفلسطينية،  القضية  ملف  إلــى 

التحديات التي تواجهها املنطقة العربية.
ــراءات ســيــاســيــة على  ــ ــجــمــع تــحــلــيــالت وقــ

ُ
وت

املــصــالــحــة الخليجية، بــني قــطــر وكـــل من  أن 
الــســعــوديــة واإلمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، ومــصــر 
أيــضــا، ونـــزع خــيــوط الــخــالف، مــن شأنها أن 
تــســهــم فــي نــجــاح قــمــة الــجــزائــر، ســــواء على 

ــتـــي تــطــرح  مـــســـتـــوى املـــلـــفـــات واملــــواضــــيــــع الـ
عــلــى صعيد حضور  أو  الــقــمــة،  فــي  للنقاش 
رفيع ممكن للقادة العرب إلى الجزائر، ملزيد 

من تكريس املصالحات العربية-العربية. 
السياسية  العلوم  أستاذ  رأى  السياق،  وفــي 
الــجــزائــر حيدور  ورقــلــة جنوبي  فــي جامعة 
»العربي الجديد«،  حاج بشير، في تصريح لـ
أن الـــجـــزائـــر ســتــنــظــر إلــــى هــــذا الـــتـــقـــارب في 
أروقة القمة على أساس نصر لرؤيتها، ألنها 
لم تنجر إلى أي طرف وطالبت بإنهاء الفرقة. 
وأضــاف أن هذه الخطوة التقاربية قد توفر 
ال  لكنها  عـــام،  بشكل  للقمة  إيجابية  ظــروفــا 
تــنــهــي مــجــمــل اإلكــــراهــــات املــمــكــنــة فـــي القمة 
رفع  السابق ألوانــه  أنــه من  العربية. واعتبر 
ســقــف الــتــوقــعــات اإليــجــابــيــة لــلــقــمــة املــقــبــلــة، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل دخــــول عــامــل آخــــر، وهــو 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي،  مــســار الــتــطــبــيــع مـــع االحـ

وانخرطت فيه دول عربية عدة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وكـــمـــا اســـتـــفـــاد الــرئــيــس 
العزيز بوتفليقة من  السابق عبد  الجزائري 
انــعــقــاد الــقــمــة األفــريــقــيــة، خـــالل الــعــام األول 
لتسلمه السلطة سنة 1999، كمنصة لتثبيت 
حضوره اإلقليمي، يجد الرئيس الجديد عبد 
بعد  العربية  القمة  انعقاد  فــي  تبون  املجيد 
بضعة أشهر من إكماله العام األول لتسلمه 
سياسي  لحضور  مناسبة  فــرصــة  السلطة، 
عربي وإقليمي. وتسّهل املصالحة الخليجية 
مهمته بشكل الفت في هذا السياق، خصوصا 
الـــجـــزائـــريـــة في  الــدبــلــومــاســيــة  إذا نــجــحــت 
للبالد  والتاريخي  السياسي  الثقل  توظيف 
تحضير  فــي  ونشطت  املــتــوازنــة،  وعالقاتها 
القمة  مــن  يجعل  بما  وملفاتها،  للقمة  جيد 
ــرارات وخــطــوات  قــ الــجــزائــر قمة  العربية فــي 

مهمة.
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الـــشـــيـــوخ فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة بــواليــة 
ــــوزه ســيــمــنــح بــايــدن  جـــورجـــيـــا، مـــؤكـــدًا أن فـ
أوســـوف، في  املجلس. وشكر  السيطرة على 
بيان، واليته »على الثقة التي أولتني إياها«، 
مضيفا »يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم 
وأتطلع لخدمتكم«، في وقت لم يكن منافسه 
ق 

ّ
بــعــد. وحق أقـــّر بهزيمته  قــد  بــيــردو  ديفيد 

بايدن  الثالثي جو  تقع واشنطن في قبضة 
ونانسي بيلوسي )رئيسة »النواب«( وتشاك 
الشيوخ(،  في  الحالية  األقلية  )زعيم  شومر 

قد القى صداه.
ــدور الــنــتــائــج رســمــيــا، حتى  ــ ــم عــــدم صـ ــ ورغـ
عــصــر أمـــــس، فــقــد أعـــلـــن الــديــمــقــراطــي جــون 
أوســـــــوف أمــــــس، فــــــوزه بــمــقــعــد فــــي مــجــلــس 

ــــوف الـــفـــوز بـــفـــارق ضــئــيــل عـــن خصمه،  أوسـ
وذكرت صحيفة »واشنطن تايمز«، أن منتج 
األفالم الوثائقية اليهودي الشاب )33 عاما(، 
قد فاز بـــ50,2 في املائة من األصــوات، مقابل 
ألــف  ــفــــارق 17  ــبـــيـــردو، وبــ لـ املـــائـــة  فـــي   49,8
صوت فقط. وكان بايدن قد فاز على ترامب 
في الوالية باملعركة الرئاسية بفارق 12 ألف 

فــوزه  تأكيد  بعد  أوســــوف،  صـــوت. ويصبح 
رسميا، أصغر سيناتور في مجلس الشيوخ 
)منذ جو بايدن 1973(. بدوره، أكد القس من 
أصول أفريقية، رافاييل وارنــوك، تغلبه على 
الــســيــنــاتــورة وســيــدة األعــمــال، كيلي لوفلر، 
والتي ُعّينت سيناتورة في ديسمبر/كانون 
األول 2019، وذلك لعضوية املقعد الثاني في 

مــجــلــس الــشــيــوخ عـــن جــورجــيــا. كــمــا أفـــادت 
شبكات »ســي أن أن« و»ســـي بــي إس« و»أن 
ــــوك. وذكــــرت »واشــنــطــن  بــي ســـي« بــفــوز وارنـ
بوست«، أن وارنــوك فاز بـــ50,6 في املائة من 
األصـــوات، مقابل 49,4 للوفلر. ووفــق قانون 
الــواليــة، فــإن أي مرشح بإمكانه طلب إعــادة 
عّد األصوات إذا كان الفارق 0,5 في املائة، أو 

أقل. 
ويطبع وارنــوك )51 عاما(، القس في كنيسة 
ــا، والـــتـــي  ــتــ إيـــبـــنـــيـــزر املـــعـــمـــدانـــيـــة فــــي أتــــالنــ
كـــان مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ يــلــقــي فــيــهــا عــظــاتــه، 
الـــتـــاريـــخ، إذ ســيــكــون أول ســيــنــاتــور أســـود 
ينتخب فــي هـــذه الــواليــة الــجــنــوبــيــة، والــتــي 
صــّوت ناخبوها من أصــول أفريقية بكثافة، 
لــكــل مــن بـــايـــدن، واملــرشــحــني الــديــمــقــراطــيــني 
»الـــــشـــــيـــــوخ«. وقــــــــال وارنـــــــــــوك أمــــــــس، إثــــر  لــــــ
حــســم األرقــــــام لــصــالــحــه، إنــــه »انـــقـــالب على 
كان  التي  القديمة،  الجنوبية  االستراتيجية 
 

ّ
كل بخدمة  متعهدًا  الــنــاس«،  تقسيم  هدفها 

سكان جورجيا. 
من جهتها، وعلى الرغم مع تأكد خسارتها، 
ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــر أمـــــــــس إلـــــــــى واشـ ــ ــلـ ــ ــوفـ ــ ــــت لـ ــهـ ــ ــــوجـ تـ
ــدن، خــــالل جلسة  ــايـ لـــالعـــتـــراض عــلــى فــــوز بـ
على  للمصادقة  والــنــواب،  للشيوخ  مشتركة 
لوفلر  وقــالــت  الرئاسية.  االنتخابات  نتائج 
مــتــوجــهــة لــتــرامــب، الــــذي كـــان زار جــورجــيــا 
اإلثنني املاضي، في آخر جوالته االنتخابية: 
ــر له  ــ ــلـــك. إن األمـ »ســنــســتــمــر بــاملــحــاربــة ألجـ

عالقة بحماية الحلم األميركي«.
الوالية  هــذه  فــي  الديمقراطيني  أداء  ويمثل 
ــانــــة  ــة تـــقـــلـــيـــديـــا، إهــ ــافــــظــ الـــجـــنـــوبـــيـــة املــــحــ
قــاســيــة لــلــحــزب الــكــبــيــر الــقــديــم، أي للحزب 
الجمهوري، الذي يكون بعد خسارته البيت 
الشيوخ.  أيــضــا مجلس  قــد خسر  األبــيــض، 
وتمثل النتائج أيضا نكسة جديدة لترامب 
الذي ما زال يرفض اإلقرار بهزيمته، والذي 
أدى لـــجـــوؤه إلــــى إطــــالق نــظــريــات مــؤامــرة 
بشأن تزوير االنتخابات إلى نتائج عكسية 
فــي معسكره.  إلــى حــّد كبير، وفــقــا للبعض 
من جهتهم، نجح الديمقراطيون املدفوعون 
بفوز بايدن في الوالية في حشد ناخبيهم، 
ــن أصــــل أفــريــقــي،  خــصــوصــا األمـــيـــركـــيـــني مـ
وهــو مفتاح أي نصر ديمقراطي. ومــع هذا 
ــوز املـــــــــزدوج فــــي جــــورجــــيــــا، ســيــحــصــل  ــفــ الــ
فــي مجلس  50 مقعدًا  الــديــمــقــراطــيــون على 
الشيوخ، وهو عدد مماثل للجمهوريني. لكن 
كما ينص الدستور، سيكون لنائبة الرئيس 
تحديد  سلطة  هــاريــس  كــامــاال  املستقبلية 
األصوات، وبالتالي ترجيح كفة امليزان إلى 

الجانب الديمقراطي. 
الــحــدث، رأى دايــف واســرمــان،  وتعليقا على 
بوليتيكل  »كـــوك  املستقل  املــوقــع  فــي  املحلل 
ريـــبـــورت«، أن »لــيــلــة االنــتــخــابــات هـــذه تذكر 
بانتخابات منتصف الوالية. وكتب واسرمان 
على »تــويــتــر«، أن »هـــذا مــا رأيــنــاه فــي العام 
2018. كثير من ناخبي ترامب ال يحتشدون 

عندما ال يكون ترامب على بطاقة االقتراع«.
وتـــوالـــت تــعــلــيــقــات الــديــمــقــراطــيــني املــرحــبــة 
بـــالـــفـــوز وأهـــمـــيـــتـــه. وقـــــال زعـــيـــم األقـــلـــيـــة في 
إنــه »يبدو  بيان،  الشيوخ، تشاك شومر، في 
الديمقراطيني  أن  يــوم جــديــد«، معلنا  وكــأنــه 
ســيــكــون لــهــم األكــثــريــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ـــــــى مـــنـــذ ســـتـــة أعـــــــــوام. وأضـــــاف  لـــلـــمـــرة األولـ
أميركا  أن  يعرفون  الديمقراطيون  »الشيوخ 
وفي  بدورها،  الطريق«.  في  املساعدة  تتألم. 
النواب  مجلس  رئيسة  أكــدت  منفصل،  بيان 
نــانــســي بــيــلــوســي ســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــني 
ــهـــذا الــــفــــوز، مــعــتــبــرة أن  عـــلـــى »الــــشــــيــــوخ« بـ
الناخبني في جورجيا توجهوا إلى صناديق 
بقيادة  التغيير  على  »للتصويت  االقـــتـــراع، 
ــدت أن الــــحــــزب ســيــعــمــل  ــ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وأكـ
على تطبيق خطة مبنية على العلم، لسحق 

فيروس كورونا.

خاصتقرير

القمة العربية في الجزائر 
كان يمكن أن تنتهي إلى 

اإلخفاق في 2020

رئاسة بايدن ميّسرة

الديمقراطيين  بفوز  أمس،  بايدن،  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  أشاد 
بالغالبية في مجلس الشيوخ، معتبرًا ذلك مؤشرًا على رغبة األميركيين 
الديمقراطي  الحزبين  بين  التعاون  إلى  وداعيًا  قدمًا،  المضي  في 
ورافاييل  أوسوف  جون  فيه  هنّأ  بيان  في  بايدن  وقال  والجمهوري. 
»حان  إنه  »الشيوخ«،  في  جورجيا  والية  بمقعدي  بفوزهما  وارنــوك 
أنا  الوحدة.  في  ويرغب  بالتحرك  الشعب  يطالب  الصفحة.  طّي  وقت 

متفائل أكثر من أي وقت بأّن بإمكاننا تحقيق األمرين«.

الرئيس المنتخب متفائل

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

األميركية،  بالرئاسة  فوزهم  بعد 
وبــاألكــثــريــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــــس  ــــــق الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون أمـ

ّ
حــــــق

ــاء، انــتــصــارًا كــبــيــرًا آخـــر، بسيطرتهم  األربـــعـ
الشيوخ، بعد فوز مرشحيهما  على مجلس 
املجلس عن واليــة جورجيا، جون  لعضوية 
أوســـــوف ورافـــايـــيـــل وارنــــــوك فـــي انــتــخــابــات 
اإلعـــــــــادة، ضــــد مــنــافــســيــهــمــا الــجــمــهــوريــني، 
الــســيــنــاتــوريــن ديــفــيــد بــيــردو وكــيــلــي لوفلر. 
السياسي في  الــفــوز، والــتــحــول  ويمنح هــذا 
الـــواليـــة الــجــنــوبــيــة، نــصــرًا كــبــيــرًا كـــان يأمله 
ــة مــســّهــلــة  بــــايــــدن، ومــــؤشــــرًا قـــويـــا النـــطـــالقـ
لرئاسته بعد تنصيبه في 20 يناير/كانون 
طــريــق ميّسرة ألجندته  مــع  الــحــالــي،  الثاني 
وبــرنــامــجــه الــرئــاســي. ويــســاعــد هــذا الوضع 
أواًل  الكونغرس، بغرفتيه، بايدن،  املريح في 
إدارته  القوانني، وأسماء  في تمرير مشاريع 
املــقــبــلــة، لــكــن األهــــم قــد يــكــون تسهيل عــودة 
قــــرارات  املــنــتــظــرة عـــن  الــديــمــقــراطــيــة  اإلدارة 
الـــخـــاســـر دونـــالـــد  الـــرئـــيـــس  إدارة  اتــخــذتــهــا 
ترامب، السيما على الصعيد الخارجي، وفي 
الــعــالقــات مــع مــؤســســات ومــنــظــمــات دولــيــة. 
في  للديمقراطيني  تاريخيا  الفوز  ويعد هذا 
الـــواليـــة الــجــنــوبــيــة، والـــتـــي لـــم يــفــز فــيــهــا أي 
ديمقراطي لعضوية »الشيوخ« منذ 20 عاما، 
ولم تصوت ملرشح ديمقراطي أيضا للرئاسة، 
قبل الرئيس املنتخب في 3 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي املـــاضـــي، جــو بـــايـــدن، مــنــذ حــوالــي 3 
عقود، عندما صّوت ناخبوها لبيل كلينتون. 
ولــهــذا الــســبــب، قــد يــكــون عــلــى الجمهوريني 
البحث جيدًا عن مكامن اإلخفاقات، التي أّدت 
إلى حصول هذه الهزيمة، وهي إخفاقات قد 
تــقــود معظمها إلـــى رئــاســة دونــالــد تــرامــب، 
وسنوات واليته الوحيدة، والتي تّوجها في 
ابتزاز سكرتيرها  أخيرًا، بمحاولة  جورجيا 
ــراد رافــيــنــســبــرغــر، لـــالنـــقـــالب عــلــى نــتــائــج  ــ بـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وال يــبــدو أن خطاب 
الجمهوريني في الوالية، وهو التحذير من أن 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــح قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء املـــصـــري  فـ
ــة  ــيــ ــمــــومــ ــعــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ بـ
ــئــــات الـــشـــبـــابـــيـــة  ــيــ ــهــ ــلــ واملـــــــؤتـــــــمـــــــرات لــ
ــي إطــــــار خـــطـــة الـــدولـــة  ــيــــة، فــ والــــريــــاضــ
ــا، بـــاب  ــ ــورونــ ــ ــة مــــن فــــيــــروس كــ ــايـ ــلـــوقـ لـ
ــــول مــصــيــر الــجــمــعــيــات  الــــتــــســــاؤالت حـ
العمومية وانتخابات النقابات املهنية، 
الــتــي مــن املــزمــع أن تنطلق فــي غضون 

األشهر الثالثة املقبلة. 
فالقرار الصادر في 16 ديسمبر/ كانون 
األول املاضي، والــذي نّص على »إرجاء 
الــعــاديــة  العمومية  الجمعيات  انــعــقــاد 
ــــي جـــمـــيـــع الـــهـــيـــئـــات  ــاديــــة فـ ــعــ ــر الــ ــيــ وغــ
الشبابية والرياضية والنوادي، اعتبارًا 
من 4 ديسمبر، وحتى 6 أشهر مقبلة«، 
أجاز االستثناء من ذلك بإذن خاص من 
رئيس مجلس الوزراء للتصريح ببعض 
التأكد  بعد  والفاعليات،  األنشطة  هــذه 
مــن اتــخــاذ كافة اإلجــــراءات االحــتــرازيــة، 
وأن هذا القرار يخص الهيئات الشبابية 

الرياضية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يتطرق 
ــر الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة  ــيـ إلـــــــى مـــصـ
ــد يــكــون  لـــلـــنـــقـــابـــات املـــهـــنـــيـــة، إال أنـــــه قــ
املتحكم األول واألخير في مصيرها، ال 
الكبيرة  أنــه جــاء ملنع التجمعات  سيما 
ـــراءات االحــتــرازيــة ملواجهة  ــ ضــمــن اإلجـ
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا. وتـــســـتـــعـــد نـــقـــابـــة 
الصحافيني املصريني إلجراء انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي يـــوم الــجــمــعــة األول 
مــن مــــارس/ آذار املــقــبــل، حــيــث ينتخب 
و6  النقيب  العمومية  الجمعية  أعضاء 
أعضاء للمجلس. كما تجرى انتخابات 
ــابـــات الـــفـــرعـــيـــة لــنــقــابــة املــحــامــني  ــقـ ــنـ الـ
املــصــريــني عــلــى مــرحــلــتــني، يــومــي 6 و8 
فــبــرايــر/ شــبــاط املقبل، وجــولــة اإلعـــادة 

يومي 13 و15 من الشهر نفسه.
ــة انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا،  ــ ــــع أزمــ ومـ

ــن املــــحــــامــــني بـــتـــأجـــيـــل  ــ ــــب عـــــــدد مــ ــالـ ــ طـ
الــبــعــض  فــــي حــــني رأى  ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
اآلخر أنه يجب إجراؤها مع اتخاذ كافة 
الــتــدابــيــر االحـــتـــرازيـــة. وأطــلــق املحامي 
الحقوقي املصري محسن بهنسي حملة 
توقيع، عبر موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، للمطالبة بإرجاء انتخابات 
وهــي  األرواح.  عــلــى  حــفــاظــا  املـــحـــامـــني 
الدعوة التي القت تأييدًا واسعا من قبل 

محامني رفعوا املطلب نفسه.
أما الصحافيون، فأمامهم سيناريوهان 
النصفي،  الــتــجــديــد  انــتــخــابــات  إلجــــراء 
رســمــهــمــا »املـــرصـــد املــصــري للصحافة 
ــة مـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي  ــمـ ــظـ ــنـ واإلعـــــــــــــالم« )مـ
ــدائـــل  الـــــــذي أوضـــــــح أن الـــبـ مــــصــــريــــة(، 
املطروحة أمام مجلس النقابة، إما إجراء 
االنــتــخــابــات بــالــتــصــويــت اإللــكــتــرونــي 
»أونالين«، أو تأجيل االنتخابات حتى ال 
يتعرض أعضاء النقابة لخطر كورونا. 
وعلى الرغم من أن موقف مجلس نقابة 
الصحافيني لم ُيطرح في جــدول أعمال 
إال  األخــيــر،  النقابة  مجلس  اجتماعات 
أن هــنــاك مــصــادر صــحــافــيــة تــؤكــد نّية 
ــرار بــتــمــديــد الــفــتــرة  ــ ــدار قـ ــ املــجــلــس إصــ
الــنــقــابــيــة وإرجـــــــاء االنـــتـــخـــابـــات ملــوعــد 
الــقــانــونــي للجمعية  الحــــق. والــنــصــاب 
املصرية  الصحافيني  لنقابة  العمومية 
50 باملائة +1 من أعضاء النقابة الذين 
يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، والــبــالــغ عــددهــم 
8624 عضوًا، طبقا لالنتخابات األخيرة 
التي جرت عام 2018. وفي حال اكتمال 
وإعــالن  الــفــرز  يبدأ  القانوني،  النصاب 
النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب 
العمومية  الجمعية  تــؤجــل  الــقــانــونــي، 
واالنتخابات أسبوعني بنصاب قانوني 
ــاء الــذيــن  25 فـــي املـــائـــة +1 مـــن األعــــضــ
يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، ثــم تــؤجــل للمرة 
قانوني  أسبوعني بنصاب  ملدة  الثانية 
25 في املائة +1 أيضا، حال عدم اكتمال 

النصاب.
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انتخابات النقابات المهنية
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في جورجيا
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الخارجية المصري سامح 
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للتحضير لها

خاص مجلس الشيوخ بيد الديمقراطيين بعد فوز 
مرشحيهما في جورجيا
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أمام الصحافيين سيناريوهان إلجراء انتخابات التجديد النصفي )شيماء أحمد/األناضول(

)Getty/يجد تبون في القمة العربية فرصة إلثبات حضور سياسي عربي وإقليمي )بالل بن سالم

شارك سامح شكري في القمة )فايز نور الدين/فرانس برس(

ــة الــقــطــري  ــيـ ــارجـ  أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـ
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
)الـــصـــورة( أن مــا حــصــل فــي القمة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الـــعـــال بــالــســعــوديــة 
يــعــتــبــر نــجــاحــا لــلــجــمــيــع، موضحا 
كــانــت وضــعــا استثنائيا  أن األزمـــة 
ــل انــتــصــار  ــنـــوات مـــضـــت والــــحــ لـــسـ
وقـــال،  الخليجي.  الــتــعــاون  ملجلس 
في مقابلة مع قناة »الجزيرة« بثت 
أمس األربعاء، إن »القواعد املحددة 
لبيان العال عامة ومبادئ رئيسية، 
ولـــم يــتــم بــحــث نــشــرهــا مــن عــدمــه«. 
وأضـــــــاف: »ال أعـــــرف مــــدى اهــتــمــام 
النهائي  البيان  بنشر  الـــدول  بــاقــي 
ــة.  ــراج فــيــه ألي دولــ ــ لــلــقــمــة، وال إحــ
أساسيات االتفاق عدم املساس بأي 
دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد 
أمــن اإلقــلــيــم«. وتــابــع: »ال نستطيع 
لــقــطــر أو  نـــجـــاح  ــذا  ــ ــقـــول إن هـ نـ أن 
ــــرى، بل  ــة أخـ الــســعــوديــة أو أي دولــ
ــى أن  ــ نـــجـــاح لــلــجــمــيــع«. وأشـــــــار إلـ
الخطوات تهدف إلى عودة العالقات 
إلى طبيعتها ما قبل األزمة من قبل 
األطـــــراف كــافــة. وقــــال: »نــحــن لسنا 
فـــي صــــدد أن يـــكـــون هـــنـــاك شـــروط 
من دولــة على دولــة أخــرى«، مشيرًا 
ــفــــاق عــلــى مــبــادئ  ــه تـــم »االتــ إلــــى أنــ
أســاســيــة لــتــجــاوز الــخــالف الحالي 
ــد لــحــوكــمــة عـــالقـــات الــــدول  ــواعــ وقــ
«. وأضــاف: »لدول مجلس 

ً
مستقبال

ــران،  إيــ مـــع  مختلفة  رؤى  الــتــعــاون 
التصعيد«.  لخفض  حــلــواًل  ونــريــد 
وقال: »نراقب التصعيد بني أميركا 
وإيران، ورسالتنا للطرفني: نحن ال 

 عسكريا«.
ً
نريد تصعيدًا أو عمال

)العربي الجديد(

كيم  الشمالية  كــوريــا  زعيم  اعــتــرف 
القطاعات  »جميع  بــأن  أون  جــونــغ 
تقريبا« في اقتصاد البالد لم تحقق 
ــا، مـــقـــرًا بــإخــفــاق ســيــاســتــه  أهـــدافـــهـ
 املــؤتــمــر 

ّ
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــســتــهــل

ــلـــحـــزب الــــحــــاكــــم، وفــــــق مــا  ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
أمس  الرسمية  األنباء  وكالة  نقلته 
األربعاء. وهذا املؤتمر هو األول من 
نوعه منذ خمس سنوات، وانطلقت 
أعــمــالــه فـــي بــيــونــغ يــانــغ الــثــالثــاء. 
وبـــث الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي صــورا 
تظهر 7 آالف مــشــارك ومـــنـــدوب، ال 

يضع أي منهم الكمامة.
)فرانس برس(

ــبــــارات  ــتــــخــ ــزة االســ ــ ــهـ ــ  خـــلـــصـــت أجـ
إلـــــــى أن روســـــيـــــا هــي  األمــــيــــركــــيــــة 
ــلــــى األرجـــــــــح« مــــصــــدر الـــهـــجـــوم  »عــ
الــذي استهدف  الواسع  اإللكتروني 
كبارًا  ومسؤولني  حكومية  وكــاالت 
في الواليات املتحدة في ديسمبر/
املـــاضـــي. وتــتــنــاقــض  األول  كـــانـــون 
هـــذه الــخــالصــة الــتــي تــوصــل إليها 
الفدرالي ووكالة  التحقيقات  مكتب 
ــالــــة  ــة ووكــ ــزيــ ــركــ ــارات املــ ــبــ ــخــ ــتــ االســ
الــقــومــي والــوكــالــة األميركية  األمـــن 
املـــســـؤولـــة عــــن األمــــــن اإللـــكـــتـــرونـــي 
مع  )ســيــزا(،  التحتية  البنية  وأمـــن 
موقف الرئيس دونالد ترامب الذي 
ح إلى أن الصني قد تكون هي التي 

ّ
مل

الــتــي  الــقــرصــنــة  تــقــف وراء عــمــلــيــة 
األميركية  الحكومة  برامج  طاولت 
الــخــاصــة. وقــالــت  الــشــركــات  وآالف 
أجــهــزة االســتــخــبــارات األربـــعـــة، في 
التحقيق خلص  إن  مــشــتــرك،  بــيــان 
إلى أن »خصما، قد يكون من أصل 
روسي، مسؤول عن معظم عمليات 
وغير  الحكومية  الشبكات  قرصنة 
الــحــكــومــيــة الــتــي اكــتــشــفــت أخــيــرًا«. 
وأضــافــت: »نعتقد في هــذه املرحلة 
أنها كانت وال تزال عملية تجسس«. 
ــل اإلجــــــــراءات  وتــــابــــعــــت: »نـــتـــخـــذ كــ
العملية  لتقييم حجم هــذه  الــالزمــة 

والتصدي لها«.
)فرانس برس(

وزير الخارجية 
القطري: 
ال شروط 

من دولة 
على أخرى

كيم يقر بوجود 
إخفاق في 

كوريا الشمالية

االستخبارات 
األميركية ترجح 

وقوف روسيا 
خلف القرصنة

)Getty/فاز المرشحان الديمقراطيان بفارق ضئيل عن منافسيهما )شيب سومودفيال



يقع على عاتق جو بايدن، للعودة إلى االتفاق النووي اإليراني، تخطي 
صعوبات عدة نصبتها له إدارة دونالد ترامب، وعقد كثيرة، يتناولها 

هذا التقرير الذي تنشره »العربي الجديد«، بالتزامن مع »أوريان 21«
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بــولــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
فـــي الــســعــوديــة، إلــــى جــانــب رئــيــس الـــــوزراء 
اإلســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقـــــد تــم 

الكشف على الفور عن هذا اللقاء »السري«.
بتنفيذه هذا االغتيال، يكون نتنياهو إما قد 
أنــه يظل مصممًا على  أراد أن ُيظهر لبايدن 
ــران، وإمـــا أن  ــ تــقــويــض أي مــفــاوضــات مــع إيـ
إسرائيل تصرفت بناًء على طلب صريح من 
ترامب. وفي الحالتن، فالقصد من هذا الفعل 
لــيــس فــقــط إظــهــار لــإيــرانــيــن بـــأن إســرائــيــل 
قـــادرة على ضــرب قادتها األكــثــر حماية، بل 
تتمثل الغاية أكثر في إحداث فوضى بهدف 
يــرغــب في  الــتــي  تخريب السياسة اإليــرانــيــة 

تطويرها الرئيس األميركي الجديد.

مناورات دونالد ترامب
هـــل مـــا زال فـــي إمـــكـــان تـــرامـــب واملــتــواطــئــن 
بايدن  طموح  إحباط  اإلسرائيلين  من  معه 
اإليراني قبل تنصيبه في غضون أسبوعن؟ 
يـــبـــدو ذلــــك غــيــر مــحــتــمــل. ومــــع ذلـــــك، تبقى 
الــعــودة إلــى عالقة أكثر هــدوءًا بن الواليات 
ــم يــتــخــل  ــ ــتــــحــــدة وإيــــــــــران غـــيـــر مـــــؤكـــــدة. لـ املــ
ترامب  وأنصار  والسعوديون  اإلسرائيليون 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة عـــن الــســعــي إلحــبــاط 
أي انــفــتــاح مــن واشــنــطــن تــجــاه طــهــران. فهم 
يعلمون أنه، حتى في إيران، أصبح الرئيس 
حسن روحاني، الذي دعا خالل أربع سنوات 
إلـــى ضــبــط الــنــفــس فـــي مــواجــهــة »مــجــنــون« 
واشنطن، في حالة ضعف اليوم. وأن بايدن، 
سيواجه صعوبات مع رأيه العام بخصوص 

الرهان اإليراني.
ــراء  ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إليـــــــــران، فـــمـــن املــــقــــرر إجــ ــ أمــ
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران 
2021. إذا انتخب صاحب السلطة الرئيسية، 
مرشد الثورة علي خامنئي، مرشحًا معاديًا 
ــــاوالت جــــو بـــايـــدن  ــحـ ــ ــفـــاوضـــات، فـــــإن مـ ــمـ ــلـ لـ
قد تسقط  اتفاق موسع مع طهران  لتحقيق 
ــذا لـــيـــس رأي ســـيـــد حــســن  ــ بـــســـرعـــة. لـــكـــن هـ
مــوســويــان. كــان هــذا الــدبــلــومــاســي اإليــرانــي 
السابق  الــرئــيــس  املــقــرب مــن  الكبير ســابــقــًا، 

الــعــســكــري؛  االســـتـــعـــمـــال  ــاريـــة ذات  االنـــشـــطـ
ــــن تــصــنــيــع  وهــــــي اتـــفـــاقـــيـــة تـــمـــنـــع إيـــــــــران مـ
أسلحة ذرية خالل الـ15 سنة املقبلة، مقابل، 
بــصــفــة أســاســيــة، رفـــع تــدريــجــي لــلــعــقــوبــات 
اإليرانين.  التي تطاول  الدولية  االقتصادية 
وهــي االتفاقية الــتــي أدانــهــا دونــالــد تــرامــب، 
الخليج  قــادة إسرائيل ودول  أثلج صــدر  مــا 
مسبوق  غير  بشكل  يصّعد  أن  قبل  العربي، 

في حجم العقوبات املالية على إيران.

األولوية العودة إلى االتفاق
أشار بايدن في البداية بشكل مبطن إلى فكرة 
الـــعـــودة إلـــى هـــذه االتــفــاقــيــة، مــع وضـــع عــدد 
من الــشــروط املسبقة. كــان يريد بــايــدن، على 
الخصوص، التفاوض في الوقت نفسه على 
اإلنــتــاج  املــفــروض على  الحظر  فــتــرة  تمديد 
على  وأيضًا  املخصب،  لليورانيوم  اإليــرانــي 
تحديد صارم للصواريخ البالستية املتوفرة 
لـــدى اإليــرانــيــن. لــكــن بــعــد ســتــة أســابــيــع من 
ل مــن نبرة كــالمــه. ال يتخلى 

ّ
ذلــك، بــدا أنــه قل

التفاوض بشأن  إيــران على  بايدن عن حمل 
ــكـــن تـــبـــقـــى األولــــويــــة  ــخ، لـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ قـــضـــيـــة الـ

القصوى هي استعادة الثقة.
ــو ال يـــقـــول ذلــــك صــــراحــــة، لــكــنــه يــعــلــم أنــه  هـ
معلنة  غير  مــقــاربــات  هناك  كانت  وإن  حتى 
ــة بــالــفــعــل، فــلــن تــفــتــح أي  ــاريـ ــران جـ ــهـ ــع طـ مـ
مفاوضات جادة من دون أن تظهر الواليات 
املــتــحــدة أواًل بـــأن عــودتــهــا إلـــى اتــفــاق 2015 
لــيــســت لــفــظــيــة فــحــســب. يــجــب أن ُيــتــبــع ذلــك 
بأفعال، بدءًا من رفع العقوبات بشكل فعلي. 
الحالة  بالتفصيل  قريبًا  بــايــدن  سيكتشف 
ــلــــف اإليـــــرانـــــي.  ــتــــي تــــــرك فـــيـــهـــا تــــرامــــب املــ الــ
قــبــل أســبــوع مــن مــقــابــلــتــه، فــي 27 نوفمبر/
ــام كـــومـــانـــدوس، يفترض  تــشــريــن الــثــانــي، قـ
أنـــه إســرائــيــلــي، بــقــتــل مــحــســن فــخــري زادة، 
م على أنه املشرف الرئيسي للبحث  ــدِّ

ُ
الــذي ق

النووي العسكري اإليراني. لم يتطرق بايدن 
فــي حــــواره إلـــى هـــذا الــحــدث. لكنه يعلم أنــه 
قــبــل خــمــســة أيــــام مـــن جــريــمــة الــقــتــل، التقى 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو،  وزيــ

هاشمي رفسنجاني )1989-1997(، املتحدث 
األولى  املفاوضات  في  اإليراني  الوفد  باسم 
مــع الــغــرب مــن 2003 إلــى 2005، وهــو اليوم 
أســتــاذ فــي جــامــعــة بــريــنــســتــون. مــوســويــان 
مقتنع بعودة محافظ إلى الرئاسة في إيران 
فــي غــضــون أشــهــر قليلة، لكن هــذا لــن يضع 
مخاوفه،  كــانــت  مهما  خامنئي،  لرغبة  حــدًا 
فــي الــعــودة إلـــى طــاولــة املــفــاوضــات. ويصل 
مـــوســـويـــان إلــــى تــحــديــد مـــالمـــح مــحــادثــات 
ــنـــطـــاق قــــد تـــرضـــي جــــو بــــايــــدن...  ــة الـ ــعــ واســ

واإليرانين. 
، مسألة الصواريخ 

ً
 أم آجال

ً
ثم ستأتي، عاجال

البالستية. يريد الغربيون من طهران أن تكف 

عن تجميعها. يقول موسويان إنه بالنسبة 
إليران يتعن حل املشكلة من خالل »مقاربة 
ــر أن الــســعــوديــة  ــذكـ مـــتـــعـــددة األطــــــــراف«. ويـ
الصينية  الصواريخ  العديد من  تتوفر على 
إلــى أكثر من خمسة آالف  التي يصل مداها 
كيلومتر، وأن إسرائيل تمتلك مئات الرؤوس 
ــا خـــمـــســـة آالف صــــــاروخ  ــهــ ولــــديــ الــــنــــوويــــة 
»أريــــحــــا« لــحــمــلــهــا. وبــالــتــالــي ســتــتــم دعـــوة 
هـــذيـــن الــبــلــديــن وغــيــرهــمــا إلــــى مــفــاوضــات 
انطالق  نقطة  باختصار،  األطـــراف.  متعددة 
املوقف اإليراني بسيطة. إذا تخلت إسرائيل 
والــســعــوديــة والـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة األخــــرى أو 
حــّدت من عدد صواريخها، فستقوم طهران 

بــعــمــل مــمــاثــل. وإذا رفـــضـــت، فــلــمــاذا تــذعــن 
إيران لذلك؟

»إعادة تقييم« العالقة مع الرياض؟
مــن املــؤكــد أن الـــرد الــســعــودي واإلســرائــيــلــي 
على مثل هذا الطلب سيكون رفضًا غاضبًا. 
لــكــن مــن خـــالل الــقــيــام بــذلــك، فـــإن اإليــرانــيــن 
ســــوف يـــحـــِدثـــون ثـــغـــرة إضـــافـــيـــة بـــن إدارة 

بايدن وحليفيها اإلقليمين.
أما بايدن فهو ليس من املعجبن بالتحالف 
الذي أقامه ترامب في الشرق األوسط، والذي 
من خالله انضمت مملكات الخليج )وكذلك 
مصر( إلى املحور األميركي-اإلسرائيلي في 

ح إلى أنه 
ّ
جبهة معلنة مناهضة إليران. وقد مل

بمجرد وصوله إلى البيت األبيض قد يطلب 
ــالـــريـــاض. وبــأنــه  ــادة تــقــيــيــم« عــالقــتــه بـ ــ ــ »إعـ
سيطالب على الخصوص الكونغرس بإنهاء 
الـــدعـــم املـــالـــي لــلــتــدخــل الــســعــودي فـــي حــرب 
الــيــمــن. أمـــا بــخــصــوص عــالقــتــه بــإســرائــيــل، 
ووراء مظاهر الصداقة الراسخة، فإن بايدن 
الذي شاهد كيف أهان نتنياهو باراك أوباما 
بنجاح، يــدرك أنه إذا رّوج التفاٍق جديد مع 
إيران، سيتعن عليه مواجهة عداء إسرائيلي 

ربما يكون أكبر من الذي واجهه أوباما.
إذا كــــان جـــو بـــايـــدن مــصــمــمــًا عــلــى الـــعـــودة 
إلــــــــى االتـــــــفـــــــاق مــــــع طـــــــهـــــــران، يـــتـــعـــن عــلــيــه 
مــواجــهــة اإلســرائــيــلــيــن. حـــاول سلفا ترامب 
أوباما،  الديمقراطيان، بيل كلينتون وبــاراك 
حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. في كلتا 
ــفـــاق. وقــد  الــحــالــتــن، مــنــعــت إســرائــيــل أي اتـ
مرة،  كل  في  الديمقراطيان،  الرئيسان  اختار 

عدم مواجهة اإلسرائيلين.

إنهاء احتالل فلسطين
هـــل يــمــكــن لــبــايــدن أن يــفــهــم أن مـــا هـــو على 
املــحــك اآلن ليس »الــســالم« بــل إنــهــاء احتالل 
الــفــلــســطــيــنــيــن؟ أن يــفــهــم أنــــه لــيــس لــديــهــم 
ســـالح آخـــر غــيــر مــجــرد وجـــودهـــم، فـــي حن 
ــــالت املــتــراكــم  أن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، بــســبــب اإلفــ
فــي عقلية استعمارية  عــالــقــون  الــعــقــاب،  مــن 
ر غير 

َ
تمنعهم من التصور بأنفسهم أفقا آخ

آخــر؟ هل  أبــديــة على شعب  استمرار هيمنة 
بمقدور بايدن فهم أنه ال يوجد سبب يدعو 
اإلســرائــيــلــيــن إلـــى االنـــخـــراط بــمــفــردهــم في 
التسوية واملــســاواة  فــكــرة  ــوازن بــن  تـ عملية 
فــــي الــــحــــقــــوق والــــكــــرامــــة مــــع أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــضــطــهــدونــهــم؟ لــكــي يــتــم جــعــلــهــم يتقبلون 

ذلك، يتعن إجبارهم.
اإلشارات التي أرسلها بايدن حتى اآلن ليست 
إنــه سيعيد  قــال  أنــه  مطمئنة كثيرًا. صحيح 
الفلسطينين  لـــدى  األمــيــركــي  التمثيل  فــتــح 
في  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  وتــمــثــيــل 
واشنطن، وكالهما أغلقهما ترامب؛ كما أعلن 

املــتــحــدة إلى  الــواليــات  أنــه سيعيد مساهمة 
»األونـــــروا«، وكــالــة غــوث وتشغيل الالجئن 
لكنه  املــتــحــدة.  لــأمــم  التابعة  الفلسطينين 
األميركية  بالسفارة  باالحتفاظ  أيضًا  رافــع 
في الــقــدس. وفــوق كل شــيء، لم يكن يتحدث 
كثيرًا عن املوضوع اإلسرائيلي-الفلسطيني.

اختيار غير جريء لوزارة الخارجية
وزارة  فــي  بلينكن  أنطوني  بتعيينه  أخــيــرًا، 
الــخــارجــيــة، كـــان مــن الــصــعــب عــلــى بــايــدن أن 
يــكــون أكــثــر لطفًا مــع اإلســرائــيــلــيــن. بلينكن 
األميركية  للسفارة  تــرامــب  نقل  على  يثن  لــم 
ــل قــــــال أيــــضــــا إنـــه  ــ ــــدس فـــحـــســـب، بـ ــقـ ــ إلــــــى الـ
مـــؤيـــد »لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع 
لــدفــع هذه   )...( الخليج  ودول  إســرائــيــل  بــن 
الدول لتكون فاعلة مثمرة في جهود السالم 

اإلسرائيلية الفلسطينية«.
على عكس جزء من الحزب الديمقراطي الذي 
أصــبــح يــتــحــرر بــشــكــل مــتــزايــد مـــن »الــعــالقــة 
ــل، يـــجـــســـد بــلــيــنــكــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ الــــثــــابــــتــــة« مـ
مــوقــفــه الــتــقــلــيــدي مــن الــقــضــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــذا الـــــصـــــدد، مــــا انــفــك  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. فــــي هــ
لبايدن،  االنتخابية  الحملة  طـــوال  بلينكن، 
اليهودية  املنتديات  وتــكــرارًا في  مــرارًا  يؤكد 
إسرائيل«.  تجاه  الراسخ  »التزامه  األميركية 
وأضـــــاف أنــــه فـــي حــالــة حــــدوث خـــالفـــات مع 
القادة اإلسرائيلين، فإن بايدن »يؤمن بشدة 
بضرورة إبقاء الخالفات بن األصدقاء خلف 
ــو الـــذي  األبـــــــواب املـــغـــلـــقـــة«. لــيــس بــلــيــنــكــن هـ
سيعامل إسرائيل كما عامل دولة أخرى هي 
أيــضــًا »صــديــقــة« لــلــواليــات املــتــحــدة: اململكة 
أعلن  نفسه،  الوقت  ففي  السعودية.  العربية 
بلينكن أيضًا: »سنراجع عالقتنا مع الحكومة 
السعودية التي منحها الرئيس ترامب صكًا 
الــكــارثــيــة، بــمــا في  عــلــى بــيــاض لسياساتها 
ذلك الحرب في اليمن، وكذلك في قضية مقتل 
جمال خاشقجي وقمع املنشقن في بالدها«.

خمسة أشهر التخاذ قرار
باختصار، بلينكن الــذي لعب دورًا رائــدًا في 
النووية  االتــفــاقــيــة  إلعـــداد  النهائية  املــرحــلــة 
أو يريد اإلقناع  إيــران عــام 2015، يعتقد  مع 
بأنه سيكون من املمكن بالنسبة له التوفيق 
بــــن إعـــــــادة االرتـــــبـــــاط مــــع إيـــــــران والـــحـــفـــاظ 
ــة كــــمــــا يــــراهــــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــح اإلســ ــالــ عــــلــــى املــــصــ

اإلسرائيليون، وضبط بن سلمان.
الــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــهــهــا إدارة 
بايدن، هي أن التحالف الذي أقامه ترامب في 
الشرق األوســط بن كل أولئك الذين يفكرون 
على  قــائــمــًا  يـــبـــدو  أواًل«،  »بـــلـــدي  أي  مــثــلــه، 
مصالح مشتركة قوية نسبيًا. تحالف يجمع 
دولة إسرائيل، التي لديها الكثير مما تقدمه 
ألصــدقــائــهــا الــجــدد، وأنــظــمــة أظــهــر »الــربــيــع 
الـــعـــربـــي« األخـــيـــر كـــم هـــي تــخــشــى انــتــفــاضــة 

شعوبها.
ومــع ذلــك، يــرى تريتا بارسي، محلل إيراني 
يــعــيــش فــي الـــواليـــات املــتــحــدة )وهــــو رئيس 
سابق للمجلس الوطني اإليراني-األميركي(، 
أن أمــام بــايــدن خمسة أشهر فقط، إلــى غاية 
االنـــتـــخـــابـــات فــــي إيــــــــران، لــتــطــهــيــر الــعــالقــة 
الــــذي خلفه  األمــيــركــيــة اإليـــرانـــيـــة مـــن اإلرث 
تـــرامـــب. فــــإذا تــخــلــى عــن ذلــــك، أو إذا تعثرت 
ــذه الــعــالقــة  ــ ــإن هـ ــ ــقــــول، فـ ــات، كـــمـــا يــ ــادثــ ــحــ املــ
»ســتــعــرف تــدهــورا خــطــيــرا مــمــا يــزيــد بشكل 

كبير في احتمال نشوب حرب«.
ينشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

بايدن واالتفاق 
النووي اإليراني

رأى جو بايدن في حديثه للصحافي 
ــز« تــومــاس  ــم ــاي فــي »نــيــويــورك ت
يكون  أن  على  حثّه  الذي  فريدمان، 
»الكثير  أن  طهران،  مع  صرامة  أكثر 
البالستية،  ــخ  الــصــواري حــول  يــقــال 
من  كاملة  سلسلة  عــن  خصوصًا 
األشياء )التي يقوم بها اإليرانيون( التي 
تزعزع استقرار المنطقة. لكن أفضل 
االستقرار  من  نوع  لتحقيق  طريقة 
حول  التفاوض  هو  المنطقة،  في 
القضية النووية أوال«، معتبرًا أن »آخر 
الجزء  هذا  في  نحتاجه  لعين  شيء 
الــقــدرة  توسيع  هــو  الــعــالــم،  مــن 

النووية«.

أولويات التفاوض
تقرير

سيلفان سيبل

يتولى جو بايدن رئاسة الواليات 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  فــــي 20  املـــتـــحـــدة 
القضايا  بــن  الــثــانــي 2021. ومــن 
الــســاخــنــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، مسألة 
الــعــالقــات مــع طـــهـــران. هــل تــخــتــار واشــنــطــن 
العودة إلى االتفاق النووي؟ هل ستتمكن من 
والسعودية؟  اإلسرائيلية  املقاومات  تجاوز 
شـــيء واحــــد يــبــدو مـــؤكـــدًا: ال شـــيء أســاســيــًا 
فاصطفاف  الفلسطيني،  امللف  في  سيتغير 
الــبــيــت األبــيــض مــع تــل أبــيــب يــعــد ثــابــتــًا في 

السياسة الخارجية األميركية.
تحّدث كاتب العمود في صحيفة »نيويورك 
ــز«، تـــــومـــــاس فـــــريـــــدمـــــان، فـــــي أوائـــــــل  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
املقابلة  عــن  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون 

ال يتخلى بايدن عن 
حمل إيران على التفاوض 

حول الصواريخ

سيكتشف بايدن 
الحالة التي ترك فيها 

ترامب ملف إيران

أشهر قليلة لتصحيح إرث دونالد ترامب أو التصعيد
التي خّصه بها جو بايدن، الرئيس املنتخب 
كثيرًا  األخير  هــذا  تحّدث  املتحدة.  للواليات 
عـــن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة بــعــد حـــالـــة الـــركـــود 
التي تركها دونالد ترامب كــإرث. كما تناول 
القضايا الــدولــيــة، وأشـــار إلــى أولــويــتــن في 
هـــذا املـــجـــال؛ تتعلق األولــــى بــعــالقــات بــالده 
مـــع الـــصـــن. وتـــعـــد الــثــانــيــة فـــي نـــظـــره أمـــرًا 
الحوار  باستئناف  األمــر  يتعلق   :

ً
مستعجال
مع إيران.

إلى  مــن دون مماطلة  الــعــودة  بــايــدن  يعتزم 
ــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  ــطـ ــا يــســمــى »خـ ــكــــام مــ أحــ
التوقيع عليها باألحرف  تم  التي  املشتركة« 
األولى مع إيران سنة 2015 من قبل الواليات 
املتحدة وخمس دول )فرنسا، أملانيا، اململكة 
ــأن الــحــد  ــدة، روســــيــــا والـــــصـــــن( بــــشــ ــحــ ــتــ املــ
واملراقبة الدولية لإنتاج اإليراني من املواد 

أن  يجب  أنه  موسويان،  حسين  سيد  السابق،  اإليراني  الدبلوماسي  كتب 
ترى طهران، ابتداًء من األشهر األولى لرئاسة جو بايدن، عودة حقيقية 
وبالتالي  النووي،  االتفاق  لشروط 
رفع العقوبات. وبعد ذلك يمكن 
على  المفاوضات  بقية  تركز  أن 
نطاق  لتوسيع  األميركية  الطلبات 
االتفاقية. في هذه الحالة، وفقًا 
من  سيكون  ــعــطــاء،  وال لــأخــذ 
أيضًا  واشنطن  تقوم  أن  اللياقة 
»الحرس  شطب  يمثل  قد  ببادرة، 
التنظيمات  قائمة  مــن  ــثــوري«  ال

اإلرهابية إحداها.

بادرة حسن نية

)Getty/ضعفت الثقة كثيرًا بكلمة األميركيين في إيران )مرتضى نيكوبازل

Thursday 7 January 2021 Thursday 7 January 2021
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إيران تجدد تهديد أميركا بانتقام »في عقر دارها«هونغ كونغ: اعتقال جماعي للمعارضين وإغالق منابرهم

املــعــارضــة  قــمــع  لحملة  الــصــن  تكثيف  أدى 
فــي هــونــغ كــونــغ، عــبــر اعــتــقــال 53 شخصية 
التوتر مع إدارة  معارضة، إلى رفع مستوى 
ــو بـــايـــدن،  ــيـــس األمــــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب جــ ــرئـ الـ
إذ اعــتــبــر أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن، الـــــذي اخـــتـــاره 
املقبلة،  إدارتــــه  فــي  للخارجية  وزيــــرًا  بــايــدن 
أن عــمــلــيــات الــتــوقــيــف تــمــثــل »هــجــومــًا على 
الحقوق العاملية«. وألقت شرطة هونغ كونغ، 
ــاء، الــقــبــض عــلــى 53 شخصية  ــعــ أمـــس األربــ
املدينة  لسلطات  أكــبــر عملية  فــي  مــعــارضــة، 
الذي  القومي فيها،  األمــن  فــرض قانون  منذ 
بدأ سريانه في 30 يونيو/ حزيران املاضي. 
وتـــرتـــبـــط مــعــظــم الــتــوقــيــفــات بــاالنــتــخــابــات 
املــعــارضــة سعيًا  الــتــي نظمتها  الــتــمــهــيــديــة 
النتزاع الغالبية في االنتخابات التشريعية، 
انتشار فيروس كورونا،  ــت بسبب 

َ
ــل جِّ

ُ
أ التي 

ــجــرى فــي سبتمبر/ 
ُ
بــعــد أن كـــان مــقــررًا أن ت

بض على 
ُ
أيلول املاضي. وأكدت الشرطة أنه ق

بتهمة  أمــيــركــي،  مــحــاٍم  بينهم  53 شــخــصــًا، 
»التخريب«، في عملية نفذها ألف عنصر.

ووصـــف وزيـــر األمـــن فــي هــونــغ كــونــغ جــون 
ــــة«، مــشــيــرًا  ــــروريـ لـــي الــتــوقــيــفــات بــأنــهــا »ضـ
إلى أنها استهدفت مجموعة من األشخاص 
الذين سعوا إلى »إغراق هونغ كونغ في هوة 
سحيقة«، مشددًا على أن السلطات لن تتهاون 
مـــع أي عــمــل تــخــريــبــي. ودافــــعــــت الــحــكــومــة 

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد
صالح النعامي

اإليراني إسماعيل  القدس«  رفع قائد »فيلق 
األميركية،  لــــإدارة  الــتــحــدي  قــاآنــي مستوى 
قاسم  »الفيلق«  قائد  ملقتل  باالنتقام  مهددًا 
ــات املـــتـــحـــدة. وكـــرر  ــل الــــواليــ ــ ســلــيــمــانــي داخـ
قــاآنــي، أمـــس األربـــعـــاء، تــهــديــداتــه باالنتقام 
الــذي قتله ســالح الجو األميركي  لسليماني 
الثاني 2020  يناير/كانون   3 فــي  بــغــداد  فــي 
برفقة نائب رئيس »الحشد الشعبي« العراقي 
أبو مهدي املهندس. وهــدد قاآني في مدينة 
كرمان، مسقط رأس سليماني، جنوبي إيران، 
الواليات املتحدة باالنتقام في »عقر دارها«. 
وقــال إن »هزيمتكم واالنتقام منكم بــدآ بعد 
الـــحـــادث«، مــضــيــفــًا: »لـــن تــنــالــوا الـــهـــدوء في 
بيوتكم، وليس مستبعدًا أن ننتقم منكم في 
عقر داركم«. واعتبر أن ترامب واملتورطن في 
اغتيال سليماني »سيعيشون حياة سلمان 
رشــــدي«، وهــو كــاتــب أصـــدر مــؤســس الــثــورة 
ــران، روح الــلــه الــخــمــيــنــي،  ــ اإلســالمــيــة فـــي إيــ
الــقــرن املــاضــي، فــتــوى بقتله  فــي ثمانينيات 
ــرآن«، ويــعــيــش فــي رقــابــة  ــقـ بــحــجــة »إهـــانـــة الـ

أمنية مشددة في بريطانيا.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، كــشــفــت شــبــكــة »ســـي بي 
أس« األمــيــركــيــة، مــســاء الــثــالثــاء، عــن تهديد 
انتقامًا  األميركي،  الكونغرس  مبنى  بضرب 
ملــقــتــل ســـلـــيـــمـــانـــي. وذكــــــــرت أن الـــعـــديـــد مــن 
املــراقــبــن الــجــويــن فــي نــيــويــورك استمعوا، 
اإلثــنــن املــاضــي، إلــى تسجيل حصلت عليه 

ــاء، عـــن االعــتــقــاالت،  ــعــ الــصــيــنــيــة، أمـــس األربــ
معلنة أن املوقوفن »قوى وأفراد من الخارج« 
شبه  الحكم  ذات  املدينة،  استقرار  يقوضون 
الذاتي، وبكن. واعتبرت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الصينية هوا شونيينغ أن حرية 
مــواطــنــي هــونــغ كــونــغ لـــن تــتــأثــر، بـــل »فــقــط 
حــريــة بعض الــقــوى الــخــارجــيــة واألفــــراد في 
هــونــغ كــونــغ، الــذيــن يــتــعــاونــون فــي محاولة 

لتقويض استقرار الصن وأمنها«.
وقال مصدران بارزان في الشرطة، طلبا عدم 
كشف اسميهما، لوكالة »فــرانــس بــرس«، إن 
الــوحــدة  نفذتها  اعــتــقــال،  عملية   »50 »نــحــو 
املسؤولة عن التحقيق في املخالفات املتصلة 
بــقــانــون األمــــن. ووفـــق حــســابــات شخصيات 
بــــارزة فــي املــعــارضــة، عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي، فقد أوقف 48 شخصًا، معظمهم 

بتهمة »التخريب«.
بايدن  اخــتــاره  الــذي  بلينكن،  أنطوني  وقــال 
وزيرًا للخارجية في إدارته املقبلة، إن توقيف 
هونغ  فــي  للديمقراطية  مــؤيــدة  شخصيات 
كونغ يمثل »هجومًا على الحقوق العاملية«. 
وكــتــب، فــي تــغــريــدة، أن »عــمــلــيــات التوقيف 
للديمقراطية  مؤيدين  ملتظاهرين  الجماعية 
هي هجوم على الذين يدافعون بشجاعة عن 
الحقوق العاملية«. وأضاف أن »إدارة بايدن - 
إلى  كــامــاال( هاريس ستقف  الرئيس  )نائبة 
جــانــب شــعــب هــونــغ كــونــغ ضــد حملة بكن 

الرامية إلى قمع الديمقراطية«.
واسعة  ت مجموعة 

َ
هِدف

ُ
است األربعاء  وأمــس 

جــــــــدًا مــــــن املـــــعـــــارضـــــن فــــــي هـــــونـــــغ كــــونــــغ، 
تــشــمــل بــرملــانــيــن ســابــقــن مــثــل جــيــمــس تــو، 
وكــلــوديــا  تــيــنــغ،  تـــشـــوك  وان، والم  ــدرو  ــ ــ وأنـ
مــو، وناشطن أصغر سنًا. ومــن بن هــؤالء، 
الناشطة غوينيث هو، وهي صحافية سابقة 
تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 30 عـــامـــًا، وتــيــفــانــي يــويــن، 
العمر  مــن  تبلغ  عــضــو مجلس محلي  وهـــي 
27 عامًا. وأكد أقارب جوشوا وونغ، أحد أبرز 
األشخاص املؤيدين للديمقراطية واملسجون 
حاليًا، على حسابه في »فيسبوك« أنه جرى 
مكتب  الشرطة  فتشت  كذلك  منزله.  تفتيش 
شــركــة مــحــامــاة تعمل فــي مــجــال الــدفــاع عن 

باستهداف  مخيفًا  تهديدًا  يتضّمن  الشبكة، 
سليماني.  ملقتل  انــتــقــامــًا  الــكــابــيــتــول  مبنى 
وفــي حــن مــا زال مــن غير الــواضــح مــن يقف 
اإلدارة  أن  إلى  الشبكة  لفتت  التسجيل،  وراء 
األميركية ال تعتقد أن التحذير من هجوم ما 
باعتباره  فيه  التحقيق  يتم  أنــه  إال  حقيقي، 

خرقًا لترددات الطيران.
ــواء  ــ ــهـــديـــدات عـــلـــى األجــ ــتـ وفـــيـــمـــا تــســيــطــر الـ
األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة، كــان الــرئــيــس اإليــرانــي 
حسن روحاني، يدعو خالل جلسة للحكومة 
في طهران أمس األربعاء، الرئيس األميركي 
املـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن إلـــــى اتــــبــــاع ســيــاســة 
أخـــرى تــجــاه طـــهـــران، مــن خـــالل الـــعـــودة إلــى 
القاسية  العقوبات  وإلــغــاء  الــنــووي  االتــفــاق 
الـــتـــي فــرضــهــا الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الــخــاســر 
دونالد ترامب خالل العامن األخيرين. وأكد 
روحاني أن »العقوبات والحرب االقتصادية 
لــم تنل مــن الشعب اإليــرانــي، ونحن نواصل 
مــســيــرتــنــا بــكــل قــــوة، وإذا اســتــســلــم الــطــرف 
اآلخر فنحن نرحب به«. وقال لبايدن: »عندما 
ة علينا، 

ّ
تنفذون تعهداتكم فال يشكل ذلك من

حيث إنكم بذلك تكونون قد تخليتم عن أمر 
مــخــالــف لــلــقــانــون ويــظــهــر أنــكــم قــد ارتكبتم 

خطأ«.
ــــران  ــهـ ــ ــــن طـ ــ ووســـــــــــط تــــصــــعــــيــــد مـــــتـــــبـــــادل بـ
األميركي  العسكري  والتحشيد  وواشــنــطــن، 
فــي املــنــطــقــة، كـــان الــرئــيــس اإليـــرانـــي السابق 
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد يــــحــــذر الــســلــطــات 
مـــن وقــــوع حـــرب »قـــريـــبـــة«. وقــــال نـــجـــاد، في 
التطورات  إن »إجمالي  إلى روحاني،  رسالة 
واملــــواقــــف واألنــــبــــاء املــنــتــشــرة فـــي مختلف 
إلــى أن هناك  وســائــل اإلعـــالم العاملية تشير 
لــحــرب مــدمــرة جــديــدة فــي منطقة  تخطيطًا 
الشرق األوسط الحساسة والخليج«، مضيفًا 
أن هذه الحرب »في طريقها إلى التنفيذ في 
وقــت قــريــب«. وأكــد أن »أي حــرب تظهر فقط 
الــشــعــوب وتــحــقــق مــصــالــحــهــا،  إرادة أعـــــداء 
وتضر حتمًا بمصالح شعوب ودول املنطقة. 
واعـــتـــبـــر أن »مــــن واجـــــب جــمــيــع املــســؤولــن 
والسلطات منع وقوع الحرب من خالل اتخاذ 
تدابير الزمة وعاجلة«. وكان وزير الخارجية 

صــواريــخ على جــنــوب إســرائــيــل انطالقًا من 
شــمــال الــيــمــن. وأوضـــــح مــيــلــمــان أن اغــتــيــال 
ــنـــووي مــحــســن فــخــري زادة، الـــذي  الــعــالــم الـ
 من جهاز املوساد وشعبة 

ّ
ُيتهم بتنفيذه كل

االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية »أمان« 
أبــيــب لالعتقاد  تــل  فــي  التقدير  دفــع محافل 
بـــأن إيــــران ســـتـــرّد، مــســتــدركــًا أن فـــرص الـــرّد 
في الوقت القريب قليلة نسبيًا، بسبب حالة 
السائدة لدى إسرائيل والواليات  االستنفار 

املتحدة.
وفــي مــا يتعلق بإمكانية أن تــرّد إيـــران عبر 
ميلمان  أشــار  األميركية،  املصالح  استهداف 
اعتبار  الــحــذر، على  أن طــهــران تتوخى  إلــى 
أنــهــا تــعــي أن أي عــمــل كــبــيــر، مــثــل مهاجمة 
سفارة أميركية أو إغراق سفينة في الخليج، 
إلـــى رّد أمــيــركــي »مــؤلــم وفــــوري«،  سيفضي 
مــمــا يـــدفـــع اإليـــرانـــيـــن إلــــى مــحــاولــة الــقــيــام 
الــــوجــــه، مثل  ــاء  لــحــفــظ مــ ـــ »ردود رمــــزيــــة«  بـ
سيطرة البحرية اإليرانية على سفينة تحمل 
العلم الكوري في مضيق هرمز بدعوى أنها 
ــى أن مـــن بن  ــار إلــ ــ »مـــصـــدر لــلــتــلــوث«. وأشــ
إيــران  أقدمت عليها  التي  األخــرى  الخطوات 
قــرار زيادة  املتحدة،  للواليات  وتمثل رسالة 
نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في املائة 
فـــي مــفــاعــل »فـــــــوردو« تــحــت األرضــــــي، الـــذي 
يــصــعــب عــلــى إســـرائـــيـــل تـــدمـــيـــره عــبــر غـــارة 
جــويــة، مــشــيــرًا إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة تسهل 
على طهران رفع نسبة التخصيب إلى %90 
إنتاج سالح  تمكنها من  التي  النسبة  وهــي 

نووي.
وأعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع اإليـــرانـــي الــعــمــيــد أمير 
حــاتــمــي، فـــي رســـالـــة لــــــوزراء دفــــاع أكــثــر من 
60 دولـــة، أن »هــنــاك أدلـــة دامــغــة على تــورط 
زادة«.  اغتيال فخري  في  الصهيوني  الكيان 
ودعا »املجتمع الدولي إلى إدانــة هذا العمل 
اإلنساني«.  واإلجــرامــي وغير  القانوني  غير 
واعتبر أن »تجاهل هذه الجريمة يؤدي الى 
تــكــرارهــا وانــعــدام األمـــن فــي الــعــالــم«، مؤكدًا 
الجريمة  لــهــذه  املخططن  معاقبة  »ضـــرورة 
واملنفذين لها«. وشدد على أن »إيران تحتفظ 

بحق الرد عليها«. )Getty( أوقفت شرطة هونغ كونغ المحامي األميركي جون كالنسي

استمرت مناورات المسيَّرات اإليرانية )األناضول(

و»إنميدياك«،  ديلي«  و»أبــل  نيوز«  »ستاند 
أن عناصر من الشرطة حضروا إلى مقراتها. 
وقال املحامي أنطوني دابيران، مؤلف كتاب 
فــي هــونــغ كونغ:  الــحــركــات االجتماعية  عــن 
»إنــهــا أوســــع عملية هــجــوم حــتــى اآلن ضد 

الديمقراطية في هونغ كونغ«.
واتهم نايثان لو، وهو زميل لجوشوا وونغ، 
ــفــي فــي يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، السلطات 

ُ
ن

ــــاء شــعــلــة املــــقــــاومــــة«. لــكــن  ــفـ ــ بـــالـــســـعـــي »إلطـ
شخصيات مؤيدة للديمقراطية أوضحت أن 
التمهيدية  باالنتخابات  مرتبطة  التوقيفات 
املاضي،  يوليو  فــي  املعارضة  نظمتها  التي 
ــلـــى أمـــل  ــبـــل االنــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، عـ قـ
االســتــفــادة مــن شعبية الــتــظــاهــرات. غــيــر أن 
أساسًا  املقررة  االنتخابات  أرجــأت  الحكومة 

في سبتمبر املاضي بحجة تفشي الوباء.
وكــــان الـــهـــدف مـــن االنــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، 

حقوق اإلنسان. وألقي القبض على املحامي 
األميركي جون كالنسي الذي يعمل لحساب 
لعة، وهو أول 

ّ
هذه الشركة، وفق مصادر مط

ف بموجب القانون الجديد. وقال 
َ
أميركي ُيوق

الشرطة  كــانــت  فيما  للصحافين،  كــالنــســي 
تقتاده: »واصلوا العمل من أجل الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان في هونغ كونغ«.
كذلك استهدفت عملية الشرطة وسائل إعالم. 
وذكـــــــرت ثـــــالث مـــجـــمـــوعـــات صـــحـــافـــيـــة، هــي 

التي شارك فيها أكثر من 600 ألف من سكان 
7 مالين(  )البالغ عددهم نحو  كونغ  هونغ 
وتسمية  املــعــارضــة،  أصــــوات  تشتت  تجنب 
ـــ35 ملــقــاعــد املــجــلــس التشريعي  الــ املــرشــحــن 
عام،  اقتراع  يحددها  التي  املحلي(  )البرملان 
فــيــمــا يــمــنــح 35 مــقــعــدًا وفـــقـــًا لــنــظــام معقد 
يــضــمــن بــشــكــل شــبــه مـــؤكـــد أغــلــبــيــة للكتلة 
ــكــــن، وقـــتـــهـــا،  ــــت بــ ــفـ ــ املـــــؤيـــــدة لـــبـــكـــن. ووصـ
االنـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة بــأنــهــا »اســـتـــفـــزاز 
ر مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون، في 

ّ
ــذ ــ خــطــيــر«. وحــ

ذلك الوقت، من أن أي محاولة للفوز بأغلبية 
وعرقلة سياسات الحكومة تعتبر »تخريبًا« 
القومي الجديد. وكان  بموجب قانون األمــن 
الــذي فرضته بكن، بمثابة رد  القانون،  هذا 
على الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة الــتــي نظمت في 

2019 ضد التدخل الصيني.
)فرانس برس، رويترز(

اعتبرت الصين أن 
الموقوفين يقّوضون 

استقرار هونغ كونغ

املسيرة صواريخ »آذرخش« في اتجاه أهداف 
جوية افتراضية، كما نفذت هجمات بقنابل 

)MK 82( ضد أهداف بحرية سطحية.
ــا  ــهـــودهـ ــل جـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــفـــت إسـ ــثـ ــل، كـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
األوضــاع  مراقبة  إلــى  الهادفة  االستخبارية 
في اليمن، تحسبًا إلمكانية إقدام إيران على 
استغالل املليشيات الحوثية هناك في تنفيذ 
هجوم يستهدف عمقها االستراتيجي. وذكر 
مــعــلــق الـــشـــؤون االســتــخــبــاريــة فــي صحيفة 
»هآرتس« يوسي ميلمان أن إرسال إسرائيل 
الــقــادرة على حمل  أخــيــرًا إحــدى غواصاتها 
ــنـــدب ال  ــاب املـ ــة إلــــى مــضــيــق بــ رؤوس نـــوويـ
يمثل فقط رسالة ردع إليــران، بل إنه يحّسن 
ــيـــب عـــلـــى جـــمـــع املــعــلــومــات  ــدرة تــــل أبـ ــ مــــن قــ
ويمنح  اليمن،  في  االستخبارية عما يجري 
الجيش اإلسرائيلي إنذارًا مبكرًا قبل انطالق 
هــــجــــوم مــــن األراضـــــــــي الــيــمــنــيــة فــــي اتـــجـــاه 
إســرائــيــل. واعــتــبــر أن إســرائــيــل تــفــتــرض أن 
إيـــــران، عــنــدمــا تـــقـــّرر الــقــيــام بــعــمــل انــتــقــامــي 
ــلـــى عــــــدم إبــــــراز  ــا ســتــعــمــل عـ ــهـ ــإنـ ضــــدهــــا، فـ
»مجال  سماه  مــا  عبر  العمل،  بهذا  عالقتها 
اإلنـــــكـــــار«، إذ إن مــــن ضـــمـــن أنــــمــــاط الــعــمــل، 
الــتــي يــمــكــن أن تــقــدم عليها طـــهـــران، إطــالق 

اإليراني، محمد جواد ظريف، قد اتهم أخيرًا 
فـــي تــغــريــدة، إســرائــيــل بــالــســعــي الســـتـــدراج 
الرئيس األميركي إلى شن حرب على إيران. 
وكــتــب أن »املــعــلــومــات الــجــديــدة الــقــادمــة من 
ــيـــل، مـــن خــالل  ــرائـ الــــعــــراق تــشــيــر إلــــى أن إسـ
عناصرها، تحيك مؤامرة لشن هجمات على 
األميركين الســتــدراج )دونــالــد( تــرامــب إلى 

حرب من خالل خلق ذريعة مختلقة«.
ــر عــلــى  ــتـــصـ ــقـ ــدات املــــتــــبــــادلــــة ال تـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــريـــحـــات، إذ اســتــكــمــلــت إيــــــــران أمـــس  ــتـــصـ الـ
للطائرات  مناورات  واألخير،  الثاني  ولليوم 
املسيرة وسط طهران، وقامت هذه الطائرات 
على  الرصد  بعمليات  »تسنيم«  وكالة  وفــق 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة، ومــهــاجــمــة أهــــــداف جــويــة 
ــــرار«  وبــحــريــة وبـــريـــة. وأطــلــقــت طـــائـــرات »كـ

كثفت إسرائيل جهودها 
االستخبارية لمراقبة 

األوضاع في اليمن

في أوسع عملية تطبيق 
لقانون األمن القومي 

في هونغ كونغ، شنت 
الشرطة حملة اعتقاالت 

غير مسبوقة، مستهدفة 
شخصيات معارضة 

للصين، كانت قد أجرت 
انتخابات تمهيدية النتزاع 

السيطرة على البرلمان

ال تزال إيران تبعث برسائل 
تهديد ألميركا لقتلها 

قاسم سليماني، باالنتقام 
من داخل الواليات 

المتحدة، على وقع 
تدريبات عسكرية

متابعة الحدث



هل يبقى التصعيد مضبوطًا؟

صدام النظام واألكراد 
في الحسكة

النظام غير قادر على 
الدخول في صدام 

عسكري واسع

أمين العاصي

أكــراد  قوميي  بــن  العالقة  تتجه 
إلــــى تصعيد  ــام  ــنـــظـ ســـوريـــة والـ
ــدام  ــد يـــفـــضـــي إلــــــى صـــ كـــبـــيـــر، قـــ
أقصى  فــي  الحسكة  محافظة  فــي  عــســكــري 
الشمال الشرقي من سورية، إذ تشهد مدينة 
القامشلي التي تضم عددًا كبيرًا من األكراد 
أمنيًا منذ نحو أسبوع، على خلفية  توترًا 
اعــتــقــاالت مــتــبــادلــة مــن قــبــل أجــهــزة النظام 
األمنية وقـــوات »األشــايــس« الــكــرديــة، التي 
»اإلدارة  تعد بمثابة شرطة محلية تابعة لـــ
ــل 

ّ
الــذاتــيــة« فــي شــمــال شــرقــي الــبــالد. وتــدخ

الــجــانــب الـــروســـي لــنــزع فــتــيــل الــتــوتــر بن 
ــّم االتـــفـــاق عــلــى إجــــراء عملية  الــطــرفــن، وتــ
لتبادل املوقوفن أمــس األربــعــاء، بــن قوى 
األمــن الداخلي )األســايــش( وقــوات النظام، 
بوساطة روسية، وفق موقع »نورث برس« 
اإلخـــبـــاري. وكــــان مــوقــع »نــــورث بــــرس« قد 
أشــــــار إلـــــى أن مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي شــهــدت 
الثالثاء استنفارًا أمنيًا عقب إطالق عناصر 
ــار عــلــى نــقــطــة تــمــركــز  ــنـ تــابــعــن لــلــنــظــام الـ
»األسايش«، في حي حلكو وسط املدينة.  لـ
مــن جهته، أشـــار املــرصــد الــســوري لحقوق 
اإلنـــســـان، إلـــى إصــابــة 4 عــنــاصــر مــن قــوات 
القامشلي في اشتباكات  النظام في مدينة 
ــوات الــــكــــرديــــة، مــوضــحــًا  ــقــ ــدودة مــــع الــ ــحــ مــ
أن حـــواجـــز أمــنــيــة انـــتـــشـــرت عــلــى مــداخــل 

الواضح أن التوتر في الحسكة هو نتيجة 
التنظيمات  أمــام تفاهم بن  األفــق  انــســداد 
الــذي  والنظام  السورين  لــأكــراد  القومية 
يطالب »قسد« التي تهمن عليها الوحدات 
الكردية، بتسليم منطقة شرقي نهر الفرات 
مقابل »حقوق ثقافية« لأكراد في املنطقة. 

لكن »قسد« ترفض ذلك، مستندة إلى دعم 
كبير من التحالف الدولي بقيادة الواليات 
املـــتـــحـــدة. ورفـــضـــت »قـــســـد« أخـــيـــرًا تسليم 
بــلــدة عــن عيسى فــي ريــف الــرقــة الشمالي 
الضغوط  من  الرغم  على  السوري،  للنظام 
ــى أنــهــا  ــا يــشــيــر إلــ الـــروســـيـــة والـــتـــركـــيـــة، مـ
ليست بصدد التفكير في الوقت الراهن في 
التخلي عن أي منطقة انتزعتها من تنظيم 

»داعش«.
مــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي املــقــرب 
إبــراهــيــم  الـــكـــرديـــة،  الـــذاتـــيـــة«  »اإلدارة  مـــن 
»العربي الجديد«، أنه  مسلم، في تصريح لـ
)النظام  الطرفن  بــن  تنافس  هناك  »طــاملــا 
ــادة الـــنـــفـــوذ، ســيــكــون هــنــاك  ــزيـ و»قــــســــد«( لـ

املزيد من الخالف، وبالتالي صــدام واســع، 
األخيرة  التركية  الهجمات  بعد  خصوصًا 
على كــل مــن عــن عيسى وتــل تــمــر«. وأشــار 
مــســلــم إلـــى أن الــوســيــط الـــروســـي يــؤكــد أن 
قوات النظام موجودة في الحسكة لحماية 
ــد الـــتـــدخـــل الــتــركــي،  الــــحــــدود الـــســـوريـــة ضـ
التركي وتفرد  ولكن »النظام ترك االحتالل 

بقسد«.
ــــول قـــائـــد بــعــثــة حلف  ــــك، يــنــتــظــر وصـ إلــــى ذلـ
بيير  األدمــيــرال  املنطقة،  في  األطلسي  شمال 
أولسون، إلى قواعد التحالف في شرق الفرات 
في سورية، وذلك في خضم التوتر العسكري 
بـــن »قـــســـد« وفـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة الــســوريــة 

التابعة للجيش التركي في عن عيسى.
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سياسة

تشهد مدينة القامشلي 
في محافظة الحسكة 

السورية، استنفارًا بين 
قوات النظام والمسلحين 

األكراد، في ما يبدو 
انعكاسًا لعدم تسليم 

»قسد« عين عيسى

تسيطر القوات الكردية على الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(

ومــخــارج املــربــع األمــنــي فــي املــديــنــة، والــذي 
يقع تحت سيطرة النظام السوري.

وتــســيــطــر الـــقـــوات الـــكـــرديـــة عــلــى محافظة 
الــحــســكــة، بــاســتــثــنــاء مــربــعــيــن أمــنــيــن في 
مدينتي الحسكة والقامشلي وبعض القرى 
»الــفــوج  إلــى  املدينتن، إضــافــة  مــن  القريبة 
123« )فوج كوكب( قرب الحسكة، و»الفوج 
154« )فوج طرطب( قرب مدينة القامشلي، 
إلــى قاعدة  الـــذي تــحــول  القامشلي  ومــطــار 
عسكرية روسية منذ أواخر العام 2019. كما 
فــي مناطق عــدة على  النظام  قــوات  تنتشر 
الشريط الحدودي مع الجانب التركي، وفق 
اتفاق تركي - روسي أبرم أواخر العام 2019 
إبان العملية العسكرية التركية في منطقة 

شرقي نهر الفرات.
وتدل املعطيات امليدانية إلى أن النظام غير 
قـــادر على الــدخــول بــصــدام عسكري واســع 
الــنــطــاق مــع الــجــانــب الـــكـــردي فــي محافظة 
لذلك.  الكافية  الــقــوات  يملك  ال  إذ  الحسكة، 
وال يريد النظام تصعيد املوقف أكثر، كي ال 
يخسر وجوده الشكلي في الشمال الشرقي 
مــن ســـوريـــة، األغــنــى بــالــثــروات الــبــتــرولــيــة 

والزراعية واملائية.
قوات  من  املقرب  السياسي  الباحث  وألقى 
»قـــســـد«، أزاد حــّســو، بــالــالئــمــة فــي أحـــداث 
»الــدفــاع  عــلــى ميلشيا  الــقــامــشــلــي،  مــديــنــة 
ــم مــــوالــــن لـــلـــنـــظـــام،  ــتــــي تـــضـ ــنــــي« الــ ــوطــ الــ
مــشــيــرًا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن النظام نفسه »يحاول منذ فترة أن 
تسبب  ألنها  املليشيات  هــذه  من  يتخلص 
له مشاكل مثلما تسّبب لقوات قسد«. وبّن 
حـــّســـو أن الـــوضـــع فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
»تــحــت الــســيــطــرة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »قــســد« 
حاصرت هذه املليشيا داخل املربع األمني، 
الفــتــًا إلـــى أن الــجــانــب الـــروســـي »تـــدخـــل«. 
القامشلي هــو من  فــي  »مــا جــرى  أن  ورأى 
تداعيات ما يجري في بلدة عن عيسى، إذ 
رفضنا تسليم البلدة، ولكن ذلك لم يتحقق، 
الدفاع  باستخدام  لنا  يسيئوا  أن  وأرادوا 
الوطني لكي نرضخ ولكنهم فشلوا«. ومن 
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