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بغداد ـ زيد سالم

ــل املــــشــــهــــد األمـــــنـــــي فـــــي مـــنـــاطـــق  ــواصــ ــتــ يــ
هجمات  نتيجة  باالهتزاز  العراق  شمالي 
تنظيم »داعش«، والتي تصاعدت وتيرتها 
الــحــالــي، مخلفة حتى  الــشــهــر  مــنــذ مطلع 
 وجـــريـــحـــا مـــن قـــوات 

ً
اآلن نــحــو 30 قــتــيــا

األمن  آخرين من   15 البشمركة، وأكثر من 
الـــعـــراقـــي.  وتــتــركــز هــجــمــات »داعـــــش« في 
»املــنــاطــق املتنازع  الــعــراق فــي مــا يــعــرف بـــ
عليها«، وهي املدن والبلدات التي تختلف 
ــل عــلــى إدارتــــهــــا مــنــذ الــغــزو  ــيـ بـــغـــداد وأربـ
وأبرزها  العام 2003،  في  للباد  األميركي 
كركوك ومخمور وزمار وخانقني والطوز، 
ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى 
ــــن، شـــمـــال وشــــمــــال شــرقــي  ــديـ ــ وصــــــاح الـ
ــعــــراق. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بــــذل الــتــحــالــف  الــ
الـــدولـــي، بــقــيــادة الـــواليـــات املــتــحــدة، خــال 
أجل  من  كبيرة  املاضيني، جهودًا  العامني 
التوصل إلى اتفاق بني الحكومة العراقية 
وحكومة إقليم كردستان العراق إلدارة تلك 
املناطق أمنيا، ومنع تكون الفراغات التي 
التنظيم  وبــقــايــا  مسلحي  بــوجــود  تسمح 
فيها، إال أن أي نتائج عملية على األرض 
لم تظهر. ويعزو مراقبون ذلك لتقاطعات 
املناطق  مساحة  وتبلغ  كــبــيــرة.  سياسية 
ألــف كيلومتر   40 أكثر من  املتنازع عليها 
مـــربـــع ويــقــطــنــهــا مــــا يـــزيـــد عــــن 3 مــايــني 
نسمة من مكونات عراقية مختلفة، كردية 
ومذاهب  ديانات  من  وتركمانية،  وعربية 
ــور الـــعـــراقـــي  ــتــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وتـــضـــمـــن الــــدســ
الجديد في العام 2005 مــادة عرفت باسم 
شعبي  استفتاء  تنظيم  على  تنص   ،140
ــنــــاطــــق لـــتـــخـــيـــيـــرهـــم بــني  لـــســـكـــان هــــــذه املــ
الــبــقــاء مـــع بـــغـــداد أو الـــذهـــاب مـــع أربـــيـــل. 
اجتماعية،  وأخـــرى  سياسية  أسبابا  لكن 
ــا عــمــلــيــات الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي  أبـــرزهـ
ــذا الــبــنــد  ــتـــعـــددة، حـــالـــت دون تــنــفــيــذ هــ املـ
الحكومة  أن رئيس  إلى  الدستوري. يشار 
العراقية األسبق حيدر العبادي كان أعلن 
فـــي الــعــاشــر مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
2017، تــحــريــر الـــعـــراق مــن »داعـــــش«، بعد 
سيطرة القوات العراقية بشكل كامل على 
تّم  إثــر معركة أخيرة  الحدود مع سورية، 
الباد.   غــرب  القائم  مدينة  تحرير  خالها 
ومــن املــقــرر أن يعقد الــيــوم، الــثــاثــاء، قــادة 
عسكريون من الجيش العراقي ونظراؤهم 
البشمركة اجتماعا جــديــدًا، هو  قــوات  فــي 
الثاني من نوعه في غضون يومني، لبحث 
إمكانية االتفاق على خطة عسكرية إلعادة 
انـــتـــشـــار مــشــتــركــة فــــي املـــنـــاطـــق املـــتـــنـــازع 
عليها، تهدف ملواجهة مسلحي »داعــش«. 
لكن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور 
الــبــارزانــي استبق هــذا األمــر بتصريحات 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــت قــــــوات األمــــــن الـــســـودانـــيـــة أمـــس  ــهــ واجــ
اإلثــنــني، مــجــددًا، بــالــغــاز املــســّيــل لــلــدمــوع، 
املـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن أطـــلـــقـــوا »مــلــيــونــيــة 
فـــي مختلف  اآلالف  فــيــهــا  ــارك  ــ ثــامــنــة« شـ
املــــدن الــســودانــيــة، وذلــــك رفــضــا لــانــقــاب 
العسكري ولاتفاق السياسي بني رئيسي 
مــجــلــســي الـــســـيـــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
والــــــــوزراء عــبــدالــلــه حـــمـــدوك، ولــلــمــطــالــبــة 
ــعــــودة الـــحـــكـــومـــة املـــدنـــيـــة. وخــــــرج آالف  بــ
الــســودانــيــني، أمــس اإلثــنــني، إلــى الــشــوارع 
فـــي مــــدن عــــدة فـــي »املــلــيــونــيــة الــثــامــنــة«. 
وتــجــمــع مـــئـــات الـــســـودانـــيـــني فـــي مــنــاطــق 
عدة بالخرطوم، من ضمنها منطقة الديم 
والــشــجــرة وشـــارع الستني والــثــورة فــي أم 
الطرق  وأغلقوا  والخرطوم بحري،  درمــان 
ــوارع الـــرئـــيـــســـة، وأحــــرقــــوا إطـــــارات  ــ ــشـ ــ والـ
ــارات  ــعــ شــ ورددوا  الـــقـــديـــمـــة  ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
مناوئة لقادة االنقاب العسكري من بينها 
ــنـــظـــل شــامــخــني  ــة.. مـــدنـــيـــة«، و»سـ ــيــ »مــــدنــ
كأرواح الشهداء وفي السماء كاملتاريس«، 
و»ضـــد الـــرصـــاص... واالنــتــكــاس«. وطالب 
املشاركون في التظاهرات بتسليم السلطة 
لحكومة مدنية. من جهتها، انتشرت قوات 
وأغلقت  الخرطوم،  وســط  بكثافة  الشرطة 
بعض الطرق املؤدية إلى القصر الرئاسي، 
قبل أن تطلق الغاز املسيل للدموع، لتفريق 
تظاهرة قرب هذا القصر بوسط العاصمة.

فــي األثــنــاء، ذكـــرت وكــالــة »األنـــاضـــول« أن 
محتجني بشارع الستني شرقي الخرطوم، 
البيضاء  باألسلحة  العـــتـــداءات  تــعــرضــوا 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مــدنــيــة -غـــيـــر مــحــددة 
املجموعة  أتلف عناصر هذه  الهوية- كما 
ســيــارات بعض املـــارة فــي الطريق. ولفتت 
الــوكــالــة إلـــى أن الــســيــارة الــتــابــعــة لــهــا من 
ضمن السيارات التي تعرضت للكسر من 

قبل املجموعة غير املعروفة.
ــدنـــي )وســــــــط(، تــجــمــع  ــــي مـــديـــنـــة ود مـ وفـ
اآلالف وســــط املــديــنــة اســتــجــابــة لــدعــوات 
إلـــى  ــو  ــدعـ تـ شــــعــــارات  ورددوا  الـــتـــظـــاهـــر، 
إســـقـــاط االنـــقـــاب ومــحــاكــمــة قـــادتـــه. وفــي 
واليـــة ســنــار جــنــوب شــرقــي الــبــاد، توجه 
اآلالف نحو مدينة مايرنيو إلحياء ذكرى 
خـــروج أول تــظــاهــرة فــي الــعــام 2018 ضد 

نظام الرئيس املعزول عمر البشير.
كما خــرجــت مــواكــب أخـــرى أمــس فــي مدن 
الضعني في واليــة جنوب دارفـــور، وكسا 
شـــرقـــي الـــــســـــودان، وعـــطـــبـــرة بـــواليـــة نهر 

غــاضــبــة، يـــوم الجمعة املــاضــي، قـــال فيها 
»لــــن نــنــتــظــر أحــــــدًا«، فـــي إشـــــارة إلــــى أنــهــم 
املناطق  هــذه  تــأمــني  بــاتــجــاه  سيتحركون 
بمفردهم في حال استمر تأخر بغداد في 
هذا األمر. وأوضح أن »هناك قرارًا لتشكيل 
ــــوات الــبــشــمــركــة  يـــن مــشــتــركــني بـــني قـ لـــواء
والــــقــــوات الــعــراقــيــة فـــي املــنــاطــق املــتــنــازع 
لــم تنفذ،  العملية  الــخــطــوات  لــكــن  عــلــيــهــا. 
ولهذا سوف ال ننتظر، وسنتخذ ما يلزم 

لحماية هذه املناطق«.
وكــان الهجوم األكــثــر دمــويــة قــد وقــع ليلة 
 ،

ً
ــلــــف 13 قـــتـــيـــا الـــخـــمـــيـــس املـــــاضـــــي، وخــ

بــيــنــهــم 3 مـــدنـــيـــني، أحــــدهــــم طــــفــــل، نــفــذه 
قرب  قــريــة  على  »داعــــش«  تنظيم  مسلحو 
بلدة مخمور، قبل أن تتجدد مساء األحد 
هــجــمــات جـــديـــدة أكـــثـــر عــنــفــا فـــي كـــركـــوك، 
ــان قـــريـــتـــي لــهــيــبــان  ــكـ ــر بــســبــبــهــا سـ اضـــطـ
، بسبب اقتحام 

ً
والسامية إلى الفرار ليا

مسلحي التنظيم ومهاجمتهم منازل عدة 
داخــــل الــقــريــتــني. وهــــذه املــــرة األولــــى التي 
يسيطر فيها »داعش« على قرية في العراق 
لــعــدة ســاعــات مــنــذ الــعــام 2017، إذ أكــدت 
تــقــاريــر أمــنــيــة عــراقــيــة ســيــطــرة املسلحني 
عــلــى لــهــيــبــان لـــســـاعـــات، قــبــل انــســحــابــهــم 
منها فجر أمس االثنني إلى جهة مجهولة.

ــــني الــــعــــام لــــــــوزارة الــبــشــمــركــة  ــمـــل األمــ وحـ
»العربي الجديد«،  جبار ياور، في حديث لـ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي بــغــداد مسؤولية 
استمرار هجمات تنظيم »داعش«، وانتقد 
تأخر تنفيذ الكثير من االتفاقات السابقة 
إليها، ومنها تشكيل  التوصل  التي جرى 
قوات مشتركة لتأمني تلك املناطق، معتبرًا 
أن حــــال تــلــك املــنــاطــق كــــان أفـــضـــل بكثير 
عــنــدمــا كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة الــبــشــمــركــة. 
أكد،  أربيل  مــســؤواًل كرديا في مدينة  لكن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــقــريــر األمــنــي  لـــ
انطلقت من  أنها  للهجمات األخيرة يؤكد 
مناطق غير مسكونة، وتحديدًا من جبال 
قــــره جــــوخ ومـــنـــاطـــق قــــرب »كـــلـــي ســـالـــم«، 
و»شيخ بزيني«، و»التون كوبري«، إضافة 
إلـــى جــبــال حــمــريــن. وبـــني أن »املــعــلــومــات 
املتوفرة تؤكد أن الهجمات تنفذها مفارز 
ــدد عــنــاصــرهــا مـــا بـــني 6 و8  ال يــتــجــاوز عـ
أشـــخـــاص بــطــريــقــة خــاطــفــة، إذ يــضــربــون 
ــــون ويــــنــــســــحــــبــــون، مــســتــفــيــديــن  ــرقـ ــ ــــحـ ويـ
مــن مــعــرفــتــهــم بــاملــنــاطــق الــجــبــلــيــة والــلــيــل 

الباد،  شــرق  بشمال  وبورتسودان  النيل، 
والـــدمـــازيـــن جــنــوب شـــرق الـــســـودان، فيما 
أشـــــارت مــعــلــومــات إلــــى تــنــفــيــذ اعــتــقــاالت 
فــي الــقــضــارف بــشــرق الــبــاد، قبل انطاق 
املــــواكــــب. وكـــانـــت دعــــت لــلــمــلــيــونــيــة لــجــان 
ــة الـــســـودانـــيـــة، وتــجــمــع املــهــنــيــني  ــاومـ ــقـ املـ
الـــســـودانـــيـــني، وأجــــســــام نــقــابــيــة ومــهــنــيــة 
ــزاب  ــ ــدة مــــن أحــ ــانــ ــم ومــــســ ــ أخــــــــرى، مــــع دعــ
املقاومة،  وتيارات سياسية. وأكــدت لجان 
فــي بــيــان أول مــن أمـــس، تمسكها بـــاءات 
ــا مـــــن قــــبــــل، وهـــــــي »ال تــــفــــاوض،  ــهـ ــتـ ــعـ رفـ
ــبـــرت عــن  ــة«. كـــمـــا عـ ــيـ ــرعـ ال شــــراكــــة وال شـ
ــقــــاط الــســلــطــة  ــا بــــإســ ــدهـ ــهـ ــعـ تــمــســكــهــا »بـ
االنــقــابــيــة بــكــافــة الـــطـــرق الــســلــمــيــة، على 
الــرغــم مــن مــحــاوالت االنــقــاب جــر الــحــراك 
ــــف«. بـــــــــــدوره، حــــذر  ــنـ ــ ــعـ ــ الــــــثــــــوري نــــحــــو الـ
تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، الشريك 
الــســابــق فـــي الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة قــبــل 25 
من  أول  املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
االنــقــابــيــة مــن أي جنوح  أمـــس، »السلطة 
لــلــقــمــع واســـتـــخـــدام آلـــة عــنــف الـــدولـــة ضد 
بـــنـــات وأبــــنــــاء الــشــعــب الــســلــمــي الـــثـــائـــر«، 
مؤكدًا أن »الجرائم واالنتهاكات ال تسقط 
بالتقادم«. وأشار البيان إلى أنه »ال مناص 
النظام  وفــلــول  واالنــتــهــازيــني  لانقابيني 
الجماهيرية  لــإرادة  االنصياع  من  البائد 
الــســاعــيــة إلـــى بــنــاء حــكــم مــدنــي خــالــص«. 
وكــــان 44 شــخــصــا قــد لــقــوا حتفهم خــال 
الحراك الثوري منذ اليوم األول لانقاب، 
ــئــــات طــبــقــا إلحـــــصـــــاءات لــجــنــة  وجــــــرح املــ
أطباء السودان املركزية. وجددت »الحرية 
والتغيير« رفضها االتفاق السياسي الذي 

إلــى 20 كيلومترًا،  الــتــي تصل  والــفــراغــات 
مــن دون أن يــواجــهــهــم أي حــاجــز أو ثكنة 
أمــــنــــيــــة«، وتـــــحـــــدث عـــــن أن  ــة أو  ــريـ ــكـ عـــسـ
من  أنــهــم  ويعتقد  كبيرة،  ليست  أعــدادهــم 
مناطق سيطرة  مــن  أخــيــرًا  الــذيــن تسللوا 
نــظــام بــشــار األســـد على الــحــدود العراقية 

السورية، وجميعهم عراقيون.
واعتبر املــســؤول الــكــردي أن »أحــد أسباب 
تــــأخــــر بــــغــــداد فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــة انـــتـــشـــار 
فصائل  هي  والبشمركة  العراقي  الجيش 
املناطق  تلك  إبــقــاء  تريد  معروفة  مسلحة 
بينها  كثيرة ومعروفة،  مفتوحة، ملصالح 
الــذي تعرض  الــدولــي،  تهديد مطار أربيل 
الفترة  في  املناطق  تلك  من  لعدة هجمات 
األخيرة«. وقال عضو لجنة األمن والدفاع 
فــي الــبــرملــان الــســابــق بــدر الــزيــادي إنــه »ال 
السياسي املضطرب  األثر  يمكن استبعاد 
بني حكومتي بغداد وأربيل عن الهجمات 
الــحــالــيــة عــلــى الــبــلــدات واملــنــاطــق املــتــنــازع 
عــلــيــهــا«. وأكـــــد، فـــي اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »هناك حاجة لتمكني الجيش 
الــــعــــراقــــي فــــي تـــلـــك املــــنــــاطــــق، وإبــــعــــاد أي 
قوات غير نظامية أو فصائل مسلحة عن 
هـــذا املــلــف، والتنسيق املــشــتــرك مــع قــوات 
أما  املناطق.  تلك  تأمني  لغرض  البشمركة 
بالنسبة لعودة قوات البشمركة للمناطق 
املتنازع عليها فهو أمر محسوم حكوميا 
ــبـــادي، وأي  ــعـ ــام حــكــومــة حـــيـــدر الـ ــ مــنــذ أيـ
تعديل على هذا القرار يحتاج إلى موقف 
حــكــومــي أيــضــا«. مــن جــهــتــه، لــفــت الخبير 
األمني طارق العسل إلى أن »هناك الكثير 
مـــن املــنــاطــق املــتــنــازع عــلــيــهــا تــمــثــل نــقــاط 
مــثــل جبال  اإلرهــابــيــة،  العمليات  انــطــاق 
حــمــريــن وبــعــض مــنــاطــق كـــركـــوك، ومنها 
الــحــويــجــة والـــدبـــس والــــــزاب الــقــريــبــة من 

الحدود مع أربيل«.
»الــعــربــي  ــح الــعــســل، فـــي حــديــثــه لـــ ــ وأوضــ
الـــجـــديـــد«، أن هــجــمــات تــنــظــيــم »داعـــــش« 
ــوات البشمركة  عــلــى الــجــيــش الــعــراقــي وقــ
بني  التنسيق  ضعف  إلــى  أسبابها  تــعــود 
القوات، إضافة إلى تدخل املزاج السياسي 
فــي الــعــمــل األمــنــي والــعــســكــري فــي بعض 
األحيان، ناهيك عن إهمال ملف مهم، وهو 
إشراك األهالي في حماية مناطقهم، حيث 
ال بــد مــن تمكني األهـــالـــي مــن أجـــل توفير 
املعلومات للسلطات، وليس اتهام األهالي 
أو متعاطفون مع  لداعش  بأنهم حواضن 
اإلرهابيني، كما يحدث في بعض املناطق«.

وتــســتــغــل الــســلــطــات فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق أي مناسبة، ســواء هجمة إرهابية 
املتنازع  املــنــاطــق  فــي  سياسية  مشاكل  أم 
اإلقليم  حــكــومــة  بأحقية  للتذكير  عليها، 
ــداد فـــي إدارة  ــغـ ــراك إلــــى جـــانـــب بـ ــتـ ــاالشـ بـ

ملفات املحافظات.

تــم بــني عبد الــلــه حــمــدوك وقــائــد االنــقــاب 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
ستظل تدعم الحراك الجماهيري السلمي. 
أمــــــس األحـــــــــد، شـــهـــد عــــــدد مــن  ــــن  وأول مـ
للترويج  ليلية  تظاهرات  الخرطوم  أحياء 
والدعاية للمليونية، وحث املواطنني على 
املشاركة فيها. ومنذ االنقاب العسكري في 
شهدت  املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين   25
اليوم  الباد 7 مواكب مليونية، أولها في 
األول من االنقاب وآخرها في 30 نوفمبر/

ظمت عشرات 
ُ
تشرين الثاني املاضي. كما ن

الــتــظــاهــرات الليلية فــي األحــيــاء، ووقــفــات 
مثل  مختلفة  قطاعات  شملت  احتجاجية 
الــنــفــط واالتــــصــــاالت والــبــنــوك والــــــوزارات 
هزيمة  على  املشاركون  يصر  إذ  وغيرها، 

االنقاب العسكري وعودة الحكم املدني.
ــاء  ــبـ أنـ مــــع ورود  ــتــــزامــــن  ــالــ ذلـــــــك، وبــ ــى  ــ إلــ
ــــي دارفـــــــور  ــــى فـ ــــرحـ ــــن وقـــــــوع قـــتـــلـــى وجـ عـ
األمنية  التوترات  نتيجة  املــاضــي،  السبت 
املليشيات،  وانــتــشــار  القبلية  والــنــزاعــات 
من  أول  الــســودانــيــني  املهنيني  دعــا تجمع 
أمـــس األحــــد، إلـــى »إنـــهـــاء تــعــدد الــجــيــوش 
كـــواجـــب مــقــدم لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة املــدنــيــة 
الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية 
ثــورة  وأهـــداف  الــجــذري  بالتغيير  املؤمنة 
ديــســمــبــر«. وشـــدد التجمع فــي بــيــان على 
السريع وكل  الدعم  »أهمية حل مليشيات 
املــلــيــشــيــات األخــــرى والــحــركــات املسلحة، 
الــســاح والتسريح  وذلــك عبر عملية نــزع 
والدمج في الجيش القومي املهني الواحد، 
وفـــق أســـس فــنــيــة ومــهــنــيــة، تــتــحــكــم فيها 

أجهزة متخصصة«.

سيطر عناصر 
»داعش« على قرية 
لهيبان لعدة ساعات

دعا شمخاني لبذل 
مساٍع مشتركة لحّل 

أزمات المنطقة

قبيل استئناف مفاوضات فيينا حول الملف النووي اإليراني، تتكثف الضغوط الغربية 
المحادثات  من  األولى  الجولة  في  قّدمتها  التي  شروطها  لتعديل  طهران  على 
األسبوع الماضي، والتي اعتُبرت تراجعًا عن تفاهمات مسبقة، وسط تحذيرات من 

أن الوقت قد ينفد قريبًا

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــفـــاوضـــات  ــنـــاف مـ ــئـ ــتـ مــــع تــــرقــــب اسـ
فــيــيــنــا الــنــوويــة هـــذا األســـبـــوع، من 
دون تــحــديــد مـــوعـــد واضـــــح لــذلــك، 
بعد الجولة األولــى األسبوع املاضي، والتي 
انتهت إلى تباعد في وجهات النظر بني الدول 
الغربية وإيران، إثر رفض مسودتي اقتراحني 
عنها،  العقوبات  رفع  قّدمتهما طهران حول 
والـــقـــيـــود الـــنـــوويـــة، تــبــدو الــجــهــود منصبة 
ــلـــى املـــــحـــــاوالت الـــغـــربـــيـــة لــتــعــديــل  راهــــنــــا عـ
التي »ال توفر  اإليــرانــيــة،  املطالب والــشــروط 
أســاســا لنهاية نــاجــحــة لــلــمــحــادثــات«، وفــق 
من  التحذير  مع  أملانية،  دبلوماسية  تعبير 
ــادة إحـــيـــاء االتــفــاق  ــ ــام إعـ أن الـــوقـــت يــنــفــد أمــ
النووي. ويتوازى ذلك مع مواصلة إسرائيل 
الدبلوماسية املصحوبة بتهديدات  حملتها 
اللجوء إلى خيار عسكري ضد إيران، للتأثير 
على املوقف األميركي في الجولة املقبلة من 

املباحثات.
للشروط  الغربية  االنتقادات  حــدة  وارتفعت 
األسبوع  في مباحثات  قّدمتها طهران  التي 
برت تراجعا عن تفاهمات 

ُ
املاضي، والتي اعت

جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــا خـــال مــفــاوضــات مع 
حــكــومــة حــســن روحــانــي بــني إبــريــل/نــيــســان 
السياق،  ويونيو/حزيران املاضي. وفي هذا 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ مـــتـــحـــدثـــة  ــالــــت  قــ
الــتــي قدمتها إيـــران  األملــانــيــة إن املــقــتــرحــات 
غير مقبولة، مضيفة أن برلني ما زالت ترغب 
فـــي اتـــبـــاع املـــســـار الــدبــلــومــاســي بــشــأن هــذه 
القضية لكن الوقت ينفد. وتابعت كما نقلت 
املقترحات بعناية  وكالة »رويترز«: »درسنا 
وباستفاضة، وخلصنا إلى أن إيران انتهكت 
التوصل  تــم  الــتــي  الــتــســويــات  تقريبا جميع 
إلــيــهــا مــن قــبــل خـــال شــهــور مــن املــفــاوضــات 
الصعبة«. وذكرت املتحدثة أن املقترحات »ال 
للمحادثات«.  ناجحة  لنهاية  أســاســا  تــوفــر 
ومــــضــــت قـــائـــلـــة: »نـــنـــتـــظـــر أن يــــعــــود الـــوفـــد 
اإليراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا 

بمقترحات واقعية«.
مــقــابــل ذلـــك، كـــان املــتــحــدث بــاســم الخارجية 
اإليرانية، سعيد خطيب زادة، يقول إن طهران 
بانتظار إجابات الطرف اآلخر عن املسودتني، 
ــداد بـــــاده الــتــفــاوض  ــعـ ــتـ ــلـــن اسـ غــيــر أنــــه أعـ
حول املسودتني، داعيا األطــراف األخــرى إلى 
العودة إلى فيينا ومعها »مقترحات محددة« 
بــشــأن املــقــتــرحــات اإليــرانــيــة. وشـــدد خطيب 
األســبــوعــي،  الصحافي  مــؤتــمــره  زادة، خــال 
أمــس اإلثــنــني، على أن »ال شــيء اسمه اتفاق 
مؤقت أو وقف عقوبات خطوة خطوة« خال 
مفاوضات فيينا، وذلك في معرض الرد على 
سؤال بشأن تقارير غربية عن وجود مشروع 
أميركي للتوصل إلى اتفاق مؤقت في فيينا. 
وأضاف أن الوفد اإليراني يتفاوض في فيينا 
قّدمها  الــتــي  املقترحات  مــســودات  بــنــاء على 
لــرفــع الــعــقــوبــات، معلقا عــلــى الــتــصــريــحــات 
إن  بالقول  الــنــووي  االتــفــاق  األميركية بشأن 
»الطرف الذي ليس عضوًا في االتفاق النووي 
بتصريحات،  اإلدالء  يخوله  موقع  فــي  ليس 

فاألفضل أن يعود إلى التزاماته«.
وأكد أن إيران »لن تقبل أقل من االتفاق النووي 
ــه«، مــتــهــمــا األطـــــــــراف الــغــربــيــة  ــنــ وال أكـــثـــر مــ
ــــى من  بــأنــهــا تــســعــى إلـــى تــنــفــيــذ »الـــحـــد األدنـ
تعهداتها«، مشددًا على رفض إيران ذلك وأنها 
»لـــن تتعجل ولـــن تــســمــح بــالــتــاعــب بــالــوقــت 
فــي فــيــيــنــا«. وتــابــع أن الــوفــد اإليـــرانـــي خــال 
مــفــاوضــات األســبــوع املــاضــي »أبــــدى تعاونا 
ومرونة، لكن الطرف اآلخر لم يبِد ذلك«. وقال 
خطيب زادة إن »الطرف اآلخر لم يكن يتوقع أن 
يقّدم الفريق اإليراني في املفاوضات مسودات 
جاهزة، ولذلك روج أن هذه النصوص ال يمكن 
تنفيذها وأنــهــا اعــتــمــدت الــحــد األقــصــى« من 
بــاده ينصب  أن تركيز  املطالب. وشــدد على 
عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، و»مـــا دام لم 
العقوبات، ال يمكن  رفــع  تتحقق منافعنا من 
إلى  إشـــارة  فــي  الاحقة«  البنود  عــن  الحديث 

التعهدات النووية اإليرانية. 
إلـــــى اســـتـــعـــداد  لـــكـــن إشـــــــارة خــطــيــب زادة 

ــــني  ــودتـ ــ ــسـ ــ ــــاوض حـــــــــول املـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ طـــــــهـــــــران لـ
ــق عــلــيــه مـــصـــادر إيــرانــيــة 

ّ
املـــقـــدمـــتـــني، تــعــل

»العربي  لـ مواكبة ملفاوضات فيينا بالقول 
الجديد« إن هذا الطرح هو ألجل االستهاك 
اإلعامي أكثر من أي شيء آخــر، والحتواء 
املــوقــف الـــذي أثــــاره تــقــديــم هـــذه املــســودات.

في السياق، أكد وزير الخارجية حسني أمير 
الوفد  قدمها  الــتــي  املــســودة  أن  عبداللهيان، 
اإليــرانــي إلــى األطـــراف األخـــرى فــي فيينا، ال 
تتعدى أطــر االتفاق النووي بل جــاءت وفقا 
لبنوده. ولفت في مؤتمر صحافي أمس مع 
وزير خارجية النظام السوري فيصل املقداد، 

في طهران، إلى أن باده شاركت في الجولة 
الــجــديــدة بنية حسنة  لــلــمــفــاوضــات  األولــــى 
الرغم  وجـــدول عمل ومــبــادرة، مضيفا: على 
مــن دعــم الصني وروســيــا ملــواقــف إيـــران، لكن 
الترويكا األوروبية لم تتمكن إلى حد اآلن من 
تقديم أي مبادرة عملية أو تصريح في هذا 

اإليــرانــيــة  الحكومة  أن  االتــجــاه. وشـــدد على 
»تسير وفق منهج عملي مبني على النتائج، 
وعــلــيــه فـــإن املــفــاوضــات الــتــي ال تفضي إلــى 
الينا«.  أي نتيجة لن تكون مجدية بالنسبة 
ونــفــى »مــا روجــتــه وســائــل إعــامــيــة وبعض 
مع  بالتزامن  إيـــران شرعت  أن  مــن  اللوبيات 
انطاق املفاوضات في تخصيب اليورانيوم 
 إن باده ملتزمة 

ً
بنسبة 90 في املائة«، قائا

التخصيب بنسبة 20 في املائة.
مــقــابــل ذلـــــك، ومــــع وصـــــول رئـــيـــس املـــوســـاد 
اإلسرائيلي، دافيد برنيع، أمس إلى واشنطن 
إلجراء مفاوضات مع املسؤولني األميركيني، 
والتمهيد لزيارة وزير األمن اإلسرائيلي بني 
غانتس، الذي يفترض أن يصل األربعاء إلى 
واشــنــطــن، قــالــت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
إن بــرنــيــع ســيــطــلــع الــجــانــب األمــيــركــي على 
تقدم  بشأن  جديدة  استخباراتية  معلومات 

املشروع النووي اإليراني.
ــيــــوم« أن  ــيـــل هــ وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »يـــســـرائـ
ــيـــني والــــــدول  ــيـــركـ إســــرائــــيــــل ســتــطــالــب األمـ
املشاركة في املفاوضات، بأن ينص االتفاق 
الجديد على إخراج كافة كميات اليورانيوم 
ــران،  ــ ــتـــي راكـــمـــتـــهـــا إيــ عـــالـــيـــة الــتــخــصــيــب الـ
املحلل  وبحسب  أراضــيــهــا.  مــن  اآلن،  لغاية 
الــعــســكــري للصحيفة ألــــون بــن دافـــيـــد، فــإن 
الــخــلــيــج تــســعــى لــضــمــان  ــيـــل ودول  ــرائـ إسـ
ــــاق الـــجـــديـــد إخــــــــراج كــافــة  ــفـ ــ أن يــشــمــل االتـ
اليورانيوم املخصب الذي أنتجته إيران، وأن 
يتم فرض قيود وإشــراف وتفتيش متشدد 
عــلــى قـــدرة طــهــران عــلــى الــتــقــدم فــي جــوانــب 
مختلفة من برنامجها النووي. وأضاف أن 
األسبوع  هــذا  سينصب  اإلسرائيلي  الجهد 
لــقــاءات برنيع وغــانــتــس( على إقناع  )عــبــر 
الواليات املتحدة والدول األوروبية بتهديد 
إيــــــران بـــفـــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة فـــي حــال 
 راوحت مفاوضات فيينا مكانها. من جهتها 
الـــجـــهـــد  إن  »هــــــــآرتــــــــس«  قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة 
اإلسرائيلي يهدف إلقناع الواليات املتحدة 
األصلي،  النووي  االتفاق  إلــى  العودة  بعدم 
وعدم التوصل إلى اتفاق جزئي أو مرحلي 
ــك تــشــديــد  ــ ــدال مــــن ذلــ ــ مــــع إيــــــــــران، وإنــــمــــا بــ
الــعــقــوبــات عــلــى طــهــران والــتــلــويــح بتعديد 
عـــســـكـــري واضـــــــــح. وأشـــــــــار إلــــــى تـــقـــديـــرات 
إسرائيلية بأن إيران لن تسارع إلى تفجير 
املـــفـــاوضـــات، ألنــهــا بــحــاجــة لــرفــع جــــزء من 

العقوبات االقتصادية املفروضة عليها.

طهران ـ العربي الجديد

ــيـــس اإليـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئـ انـــتـــقـــد الـ
تطبيع  مباشر،  غير  بشكل  رئيسي، 
اإلمــــــارات مـــع إســـرائـــيـــل، وذلــــك خــال 
تلقيه دعوة رسمية لزيارة اإلمــارات، 
القومي  األمــن  فيما وصــف مستشار 
ــــي طــحــنــون بـــن زايـــــد إيــــران  ــاراتـ ــ اإلمـ
ــيــــرة وقـــــويـــــة فــي  ــبــ ــا »دولــــــــــة كــ ــهــ ــأنــ بــ
املــنــطــقــة«. ووصــــل طــحــنــون بـــن زايـــد 
إلــــى طـــهـــران، أمــــس االثـــنـــني، فـــي أول 
زيارة رسمية معلنة ملسؤول إماراتي 
رفيع املستوى، منذ خفضت أبوظبي 
عاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 
2016، بعد قطع السعودية عاقاتها 

مع الجمهورية اإلسامية.
وسلم طحنون رئيسي دعوة رسمية 
مـــن رئــيــس اإلمـــــــارات الــشــيــخ خليفة 
بن زايــد بن سلطان آل نهيان لزيارة 
ــيـــس  ــرئـ بــــــــــاده. وفـــــــي حـــــني رحـــــــب الـ
ــي، لــــدى اســتــقــبــالــه طــحــنــون  ــ ــرانـ ــ اإليـ
ــهـــران، بــتــوســيــع الــعــاقــات مع  فـــي طـ
ــابـــل،  ــقـ ــإنــــه دعـــــــا، فــــي املـ اإلمــــــــــــارات، فــ
إلـــى »أال تــتــأثــر الــعــاقــات بـــإمـــاءات 
 »ســيــاســة أعـــداء 

ّ
 إن

ً
األجـــانـــب«، قــائــا

ــقــــة هــــــي إيــــــجــــــاد الــــــرعــــــب بــني  املــــنــــطــ

ــرة ستحبط  ــؤامــ املــ ــران، وهـــــذه  ــيـ الـــجـ
بحكمة وفهم مشترك«.

وانــتــقــد رئــيــســي بــشــكــل غــيــر مباشر 
تـــطـــبـــيـــع اإلمـــــــــــــــارات الـــــعـــــاقـــــات مــع 
»الـــصـــهـــايـــنـــة   

ّ
أن مــــؤكــــدًا  إســــرائــــيــــل، 

يبحثون عــن أهــدافــهــم املــشــؤومــة في 
املــنــطــقــة، وكــلــمــا وجــــدوا مــوطــئ قــدم، 
للتوسع وإثـــارة  إلــى وسيلة  حــّولــوه 
أن  املنطقة  دول  على  ولــذلــك،  الفتنة، 
تكون حــذرة«. وأضــاف رئيسي، وفق 
مــا أورده مــوقــع الــرئــاســة اإليــرانــيــة، 
بعضه  مرتبط  املنطقة  دول  »أمــن   

ّ
أن

العاقات  تعزيز  إلى  داعيا  ببعض«، 
االقتصادية. من جهته، قال طحنون، 
خال اللقاء مع الرئيس اإليراني: »إننا 
كــلــنــا أبـــنـــاء هـــذه املــنــطــقــة ومــصــيــرنــا 
 تــعــزيــز الــعــاقــات 

ّ
واحــــد، وعــلــيــه، فـــإن

بـــني الــبــلــديــن عــلــى جــــدول أعــمــالــنــا«. 

إلــى مباحثاته »املفصلة« مع  وأشــار 
 
ً
نظيره اإليراني علي شمخاني، قائا

 »هذه اللقاءات تشّكل منعطفا في 
ّ
إن

الــعــاقــات الــثــنــائــيــة«، مــع إعــانــه عن 
استعداد اإلمــارات لتوسيع التعاون. 
اجتماع  خـــال  ــد،  أكـ ــان شمخاني  وكـ
مــع طــحــنــون، أن »االســتــقــرار واألمـــن 
املـــســـتـــدام فـــي املــنــطــقــة رهــيــنــان فقط 
ــالــــحــــوار املـــســـتـــمـــر والــــتــــعــــاون بــني  بــ
دولها«. وأكــد »ضــرورة عدم السماح 
على  بالتأثير  املنطقة  خــارج  للقوى 
ــا إلـــى  ــيــ ــا«، داعــ ــ ــهـ ــ الـــعـــاقـــات بــــني دولـ
 األزمـــات 

ّ
»بـــذل مــســاٍع مــشــتــركــة لــحــل

ــي املــنــطــقــة،  ــنــــيــــة فــ الـــعـــســـكـــريـــة واألمــ
ــدال الـــتـــوجـــهـــات الــعــســكــريــة  ــبــ ــتــ واســ
ــــن جــهــتــه،  بــــالــــحــــوار والــــتــــفــــاهــــم«. مـ
وصـــف طــحــنــون إيــــران بــأنــهــا »دولـــة 
ــة، ولـــهـــا  ــقـ ــطـ ــنـ ــــي املـ ــة فـ ــ ــــويـ ــرة وقـ ــيـ ــبـ كـ
مــــوقــــع جـــيـــوســـيـــاســـي فــــريــــد، ومـــمـــّر 
كبير للتواصل بني الشرق والغرب«، 
بحسب ما أوردته وكالة »نور نيوز« 
املـــقـــربـــة مــــن مــجــلــس األمــــــن الــقــومــي 
ــــي. ودعـــــا إلــــى »تــشــكــيــل فــرق  ــرانـ ــ اإليـ
أرضــيــات  لــتــحــديــد  عــمــل تخصصية 
التعاون املشترك في مختلف املجاالت 

االقتصادية، وإزالة العقبات«.

أكد عبداللهيان أن بالده شاركت في المفاوضات بنية حسنة )عطا كيناري/فرانس برس(

ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لقادة االنقالب العسكري )فرانس برس(
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      غرب

المغرب: ميثاق لعمل 
أحزاب الحكومة

وقــعــت أحــــزاب االئــتــاف الحكومي 
فــي املــغــرب، أمـــس اإلثــنــني، »ميثاق 
األغـــلـــبـــيـــة« والـــــــذي يـــحـــدد خــريــطــة 
طــريــق عــمــلــهــا. وجــــاء ذلــــك بحسب 
املكونة  الــحــكــومــيــة  لألغلبية  بــيــان 
ــع الـــوطـــنـــي  ــمــ ــجــ ــتــ مــــــن أحـــــــــــزاب »الــ
لـــألحـــرار« و»األصـــالـــة واملــعــاصــرة« 
األمناء  توقيع  عقب  و»االستقال«، 
الـــعـــامـــني لـــهـــذه األحـــــــزاب عــلــى هــذا 
املـــيـــثـــاق. وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن هـــذا 
املـــيـــثـــاق »يــــحــــدد ويـــنـــســـق ويـــوحـــد 
أســــالــــيــــب الــــعــــمــــل والـــــتـــــعـــــاون بــني 
مـــخـــتـــلـــف املــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 

والبرملانية«.
)األناضول(

لبنان: اجتماع لحل 
اإلشكاالت مع السعودية

اللبنانية،  الــحــكــومــة  رئــيــس  تـــرأس 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ نــجــيــب مــيــقــاتــي )الـ
وأمنيا  اقتصاديا  اجتماعا  اإلثنني، 
مـــوســـعـــا ملـــتـــابـــعـــة حــــل اإلشــــكــــاالت 
السعودية  مــع  أخــيــرًا  التي حصلت 
 عن 

ً
الــخــلــيــج، فـــضـــا وبـــعـــض دول 

مــتــابــعــة مـــوضـــوع اإلجـــــــراءات على 
الـــحـــدود ملــنــع الــتــهــريــب مـــن لــبــنــان. 
الداخلية بسام مولوي  وقــال وزيــر 
إثــر االجتماع إن »املطلوب منا هو 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات ســريــعــة تــثــبــت أن 
بضبط  بواجباتها  تقوم  الحكومة 
الحدود واملطار واملرفأ«. من جهته، 
قــــال رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار بــيــروت 
نقوال الشماس: »نسعى إلعادة فتح 

باب التصدير إلى السعودية«.
)العربي الجديد(

بن سلمان يبدأ 
جولة خليجية 

من سلطنة عمان 
بـــدأ ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، محمد 
ــنــــني، جــولــة  بـــن ســـلـــمـــان، أمــــس اإلثــ
ــــن ســلــطــنــة  خــلــيــجــيــة اســـتـــهـــلـــهـــا مـ
عمان، على أن تشمل الحقا، اإلمارات 
والــبــحــريــن وقــطــر والــكــويــت، وذلــك 
قبيل قمة دول مجلس التعاون التي 
تحتضنها الرياض منتصف الشهر 
الحالي. وقال دبلوماسيون لوكالة 
أسوشييتد برس، إن الجولة تهدف 
إلزالـــــة الــخــافــات الــجــيــوســيــاســيــة، 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بني 
التعامل  في  ال سيما  الخليج،  دول 
ــــووي  ــنـ ــ الــــفــــعــــال مـــــع الــــبــــرنــــامــــج الـ

اإليراني.
)أسوشييتد برس(

السودان: 48 قتيًال 
في غرب دارفور

قــتــل 48 شــخــصــا عــلــى األقــــل نهاية 
األســـبـــوع املـــاضـــي، فـــي اشــتــبــاكــات 
غرب  بــواليــة  كرينك  بمنطقة  قبلية 
ــال والـــي  ــ دارفــــــور فـــي الــــســــودان. وقـ
والية غرب دارفور، خميس عبد الله 
»فرانس  لوكالة  اإلثنني  أمــس  أبكر، 
بــــــــــرس«: »بــــــــــدأت األحــــــــــــداث مـــســـاء 
الــســبــت حــيــث قــتــل 6 أشـــخـــاص، ثم 
ــد وقــتــل  تـــطـــورت االشــتــبــاكــات األحــ
أكثر من 40 شخصا«. وأكدت لجنة 
األطــبــاء املستقلة فــي دارفـــور مقتل 

48 شخصا بالرصاص.
)فرانس برس(

قمة بوتين بايدن: 
الكرملين ال يتوقع 

»اختراقًا«

الكرملني أمس اإلثنني، عشية  أعلن 
مــحــادثــات بــني الــرئــيــســني الــروســي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــني واألمـــيـــركـــي جو 
مـــوســـكـــو  أن  )الــــــــصــــــــورة(،  بـــــايـــــدن 
ــراق«،  ــتــ اخــ »أي  تــحــقــيــق  تــتــوقــع  ال 
ــتـــوتـــر حـــول  فــــي خـــضـــم تـــصـــاعـــد الـ
ــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ ــا. وقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الــكــرمــلــني ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف في 
ــه »مـــن  ــ ــة، إنــ ــيـ ــافـ تـــصـــريـــحـــات صـــحـ
ع أن تحقق 

ّ
الصعوبة بمكان أن نتوق

املحادثات أي اختراق«، واصفا حال 
العاقات األميركية - الروسية بأنه 

»مؤسف للغاية«.
)فرانس برس، رويترز(

اليمن:
 عام للنسيان

للحديث تتمة...

مفاوضات 
فيينا النووية

الخارجية  باسم  المتحدث  شدد 
اإليرانية، سعيد خطيب زادة، في 
على  أمس،  الصحافي  مؤتمره 
أحد  مع  تتفاوض  لن  ــران  »إي أن 
»في  أنه  مضيفًا  أمنها«،  حول 
عزمنا  زاد  السالح،  صفقات  ظل 
الدفاعي«،  درعنا  إلكمال  الجاد 
السالح  صفقات  إلــى  ــارة  إش في 
خليجية.  دول  مــع  ــيــة  الــغــرب
للرئيس  الخليجية  الجولة  وبشأن 
ــرون،  ــاك الــفــرنــســي إيــمــانــويــل م
بيع  صفقات  زادة  خطيب  انتقد 
داعيا  خليجية،  دول  إلى  السالح 
مــســؤول«.  »نهج  لتبنّي  بــاريــس 
التوترات اإلقليمية إلى »بيع  وعزا 
إلى  بالمليارات  متقدمة  أسلحة 
يعقدون  فيما  خليجية،  دول 
ــأن صــواريــخــنــا  ــش ــمــاعــات ب اجــت

ويتخذون مواقف ضدها«.

ال تفاوض 
على األمن

ضغوط غربية لتعديل 
الشـروط اإليرانيـة وحّج 

إسرائيلي في أميركا

زكريا الكمالي

عام 2021 طحن اليمنيني وسحق 
 مالمح حياتهم، كما لم يفعل عام 

ّ
كل

قبله. حتى أّن 2020، الذي جلب للعالم 
فيروس كورونا، وقّض مضاجع دول 

عظمى وأنهك إمبراطوريات مالية، 
ل تهديدًا 

ّ
كان رؤوفًا باليمن، ولم يشك

وجوديًا لحياتهم البائسة كما فعل 
خلفه. لم يحمل 2021 لليمنيني أي 

ذكرى طيبة، وإذا ما تم توجيه سؤال 
لكافة السكان من دون استثناء، عن 
أبرز اإلنجازات التي حققوها خالل 

هذا العام املوحش، سيكون: البقاء 
على قيد الحياة. على مدار األشهر 

املاضية، كان املواطن اليمني فريسة 
لتوليفة سامة من األزمات. استعرت 
الحرب العسكرية، وانهار االقتصاد، 

فيما كانت السلطات الحاكمة وأطراف 
النزاع تتعامى عن القيام بدورها وتترك 

الشعب يواجه مصيره بنفسه.
هذا العام، بلغ التوحش الحوثي ذروته 
في سبيل الظفر بمدينة مأرب. طّورت 

جماعة الحوثيني سلوكها اإلجرامي 
تمامًا كما فعل كورونا، ولم تعد طلقات 

الرصاص أو قذائف الهاون أدوات 
منفردة للجريمة، بل صواريخ بالستية 

يتم إطالقها بشكل جماعي.
خالل األشهر املاضية، كان أكثر 

من 120 ألف نسمة من أهالي مأرب 
على موعد مع رحالت شتات قاسية. 

شّردت املليشيا سكان مديريات 
جنوب مأرب بشكل متكرر حتى 
ضاقت عليهم األرض إثر موجات 

نزوح متالحقة. ما إن يلتقط األهالي 
أنفاسهم، ويرتضون بمخيمات مهترئة 
في صحارى قاحلة كوطن بديل، حتى 
تالحقهم النيران وتجبرهم على النزوح 
مجددًا والبحث عن مالذ آمن. وبما أّن 
مدينة مأرب ما زالت في خطر حقيقي 

مع اقتراب املعارك منها، لم يكن أمام 
املئات من األسر سوى الفرار نحو 

صحارى العبر ومديريات القطن في 
حضرموت، بحسب تقارير حقوقية.

كان عام الفقد بامتياز. فقد 
الريال قيمته، واألسر لقمة العيش، 

واملسؤولون حاسة النطق، تمامًا كما 
فقدت الدولة وظيفتها األساسية منذ 
بداية الحرب حتى دخلت في غيبوبة 
طويلة األمد. أبسط أساسيات الحياة 

أصبحت بعيدة املنال، وال ُيعرف 
مصير ماليني األطفال الذين باتوا 

يعانون من معدالت تقّزم هي األعلى 
على مستوى العالم حسب منظمة 

يونيسف، وإلى أي قاع سينزلق اليمن 
أكثر من القاع الذي يعيشه، في ظل 

بعها 
ّ
سياسة تجويع ممنهجة يت

أمراء الحرب. مستقبل قاتم ينتظر 
اليمن. صراع يحتدم وأطراف تنشب 

مخالبها على جثة نافقة، ومواطن 
يغلي من الداخل وليس بمقدوره 
ترجمة الغضب على أرض الواقع 

أو القيام بثورة جياع ضد حكومة 
كسيحة ومثيرة للشفقة.
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تونس ـ بسمة بركات

دانــــت حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة مــجــددًا، 
ــــني، مـــــا وصــــفــــتــــه بــــمــــحــــاوالت  ــنــ ــ أمــــــس اإلثــ
مؤكدة  التونسي،  املشهد  من  استئصالها 
املاضي،  يوليو/تموز   25 ومنذ  تونس   

ّ
أن

املــســار الصحيح وتعيش عزلة  حــادت عــن 
دولية وإقليمية، في إشــارة إلى اإلجــراءات 
املتتالية التي اتخذها الرئيس قيس سعّيد 
مــنــذ ذلـــك الــحــني. يــأتــي ذلـــك بينما ال تــزال 
ق 

ّ
عل إذ  داخلية،  انقسامات  تشهد  الحركة 

مــا ال يقل عــن 15 عضوًا مــن الحركة، أمس 
ــــني، عـــضـــويـــتـــهـــم بــمــجــلــس الــــشــــورى  ــنـ ــ اإلثـ
الــحــركــة، وذلــك على خلفية  ولــجــان مؤتمر 

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة إن االتصاالت 
ــة بــــني مـــصـــر وتـــركـــيـــا عـــبـــر قـــنـــوات  ــاريـ ــجـ الـ
استخبارية شهدت أخيرًا تطورات إيجابية 
أحــد  تعبير  بحسب  كــبــيــرة«،  أهــمــيــة  »ذات 
املصادر. وأوضحت املصادر، التي تحدثت 
»العربي الجديد«، أن امللفات التي وصفها  لـ
الــــوزراء املــصــري مصطفى مدبولي  رئــيــس 
اتفاق  إلى  التوصل  تؤخر  والتي  بالعالقة، 
لتطبيع العاقات مع أنقرة، شهدت حلحلة 
بدرجة جيدة خــال محادثات جــرت أخيرًا 
بـــني مـــســـؤولـــني أمــنــيــني فـــي الــبــلــديــن، عبر 
لقاءين منفصلني. وكان مدبولي، قد قال في 
سبتمبر/أيلول املاضي، إن »إحدى القضايا 
ل تركيا في ليبيا، 

ّ
الرئيسية ملصر هي تدخ

وال  مستقبلهم،  الليبيون  يــحــدد  أن  ونـــود 

»فــقــدان هـــذه املــؤســســة )مــجــلــس الــشــورى( 
قــرارهــا«.  واستقالية  الرقابية  لوظيفتها 
ودعــا األعــضــاء في بيان داخلي أمــس، إلى 
إعــــان قــيــاديــي الــصــف األول فـــي الــحــركــة، 
وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور 
الدين البحيري، أنهم غير معنيني باملؤتمر 
املقبل للحركة. وأكدوا على ضرورة تحمل 
ــه لم  ــــؤالء املـــســـؤولـــيـــة، مــشــدديــن عــلــى أنــ هـ
الحالية ما تضيفه بسبب ما  للقيادة  يعد 
 في إدارة األوضاع الداخلية 

ً
اعتبروه فشا

والخارجية من جهة، والدور الذي أدته في 
وقــالــوا  املــؤتــمــر.  لــتــاريــخ  املمنهج  التأجيل 
ــهــم »انــطــاقــا مــن خــطــورة الــوضــع الــذي 

ّ
إن

تمر بــه الــبــاد الــيــوم، والـــذي يــهــدد بنسف 
ــتـــه وإجــــهــــاض  ــرمـ املــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي بـ
إلــى عمق األزمــة  الــثــورة، وبالنظر  مكاسب 
الداخلية املتزايدة واملستفحلة منذ انقاب 
25 يوليو، الذي أظهر النهضة للرأي العام 
كــمــســؤول رئــيــســي عـــن حــصــيــلــة الــســنــوات 
الــعــشــر املــنــقــضــيــة مــن عــمــر الـــثـــورة وكــرمــز 
ـــب عــلــيــهــا واملـــوصـــوفـــة 

َ
لــلــمــنــظــومــة املـــنـــقـــل

بـــالـــفـــســـاد، وبـــســـبـــب اســـتـــعـــصـــاء اإلصــــاح 
الــداخــلــي وفــشــل الــجــهــود واملـــبـــادرات كافة 
الــــتــــي قـــــام بـــهـــا الـــنـــاصـــحـــون مــــن قــــيــــادات 
ــنــا نعلن 

ّ
الـــحـــركـــة، فـــــرادى وجـــمـــاعـــات، فــإن

الحركة   
ّ
أن إلــى  يــشــار  عضويتنا«.  تعليق 

شــــهــــدت فــــي الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة مــــوجــــة مــن 
مـــن 131، حيث  أكـــثـــر  بــلــغــت  االســـتـــقـــاالت، 

ليبيا«.  فــي  أخـــرى  دول  ــل 
ّ

تــتــدخ أن  ينبغي 
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن التطور األهــم في 
ــاء في  املـــحـــادثـــات بـــني الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة جــ
أعقاب تطور العاقات بني تركيا واإلمارات 
ــيـــرًا، مــضــيــفــة »يــمــكــن الـــقـــول إن الــتــطــور  أخـ
الكبير في العاقات بني أبوظبي وأنقرة كان 
بمثابة محفز للمباحثات املصرية التركية«. 
وأوضــح مصدر مطلع على املــشــاورات بني 
مــصــر وتــركــيــا، أن الــفــتــرة املــاضــيــة شهدت 
تـــقـــاربـــا فــــي بـــعـــض وجــــهــــات الـــنـــظـــر الــتــي 
ــع فـــــرص الــتــهــدئــة  ــراجــ ــي تــ كـــانـــت ســبــبــا فــ
املباحثات  أعــقــاب جلسة  فــي  الــبــلــديــن  بــني 
االستكشافية الثانية التي استقبلتها أنقرة 
الخارجية في  على مستوى نائبي وزيــري 
البلدين، متابعا أن »ملف ليبيا والذي يعد 
العقبة األكبر في طريق مباحثات البلدين، 
شــهــد تــقــريــبــا فــي وجــهــات الــنــظــر الخاصة 

خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، أنــــه تــوجــد 
في  النهضة  حركة  قوائم  إلسقاط  محاولة 
لـــعـــام 2019، من  الــتــشــريــعــيــة  االنـــتـــخـــابـــات 

خال الضغط على القضاء.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــركـــة، عــلــي  ــ بــــــــدوره، قـ
الـــعـــريـــض، فـــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي نفسه 
 »الحركة 

ّ
والذي عقد في مقر »النهضة« أن

املقاتلني السوريني الذين جلبهم إلى ليبيا 
لدعم قوات غرب ليبيا في وقت سابق، شرط 
ــار مــعــادلــة دولـــيـــة تقضي  أن يــكــون فـــي إطــ
بخروج كافة املقاتلني األجانب«. وكشف أنه 
»في املحادثات السابقة كان الجانب التركي 
النظاميني  الــعــســكــريــني  بــتــواجــد  متمسكا 
التابعني له مع عدد لم يحدده من املقاتلني 
السوريني بدعوى كونهم عناصر معاونة، 

وهو ما كانت ترفضه مصر بشكل قاطع«.
وبــحــســب املـــصـــدر، فــــإن »املــــرونــــة املــصــريــة 
ظهرت في القبول بتواجد عناصر عسكرية 
نظامية تركية تكون مهمتها اإلشراف على 

التدريب فقط، وفق مدة زمنية محددة«.
وكشف املــصــدر أن امللف اآلخــر الــذي أبــدت 
فــيــه أنـــقـــرة تــجــاوبــا مـــع الـــقـــاهـــرة هـــو ملف 
ــريـــني املـــتـــواجـــديـــن عــلــى  املــــعــــارضــــني املـــصـ
أراضيها، مشيرًا إلى أن ذلك امللف سيشهد 

املستقيلون عن يأسهم من  أعرب األعضاء 
إصاح الحركة.

التنديد  أمــس  الحركة  املقابل، واصــلــت  فــي 
بـــانـــقـــاب ســـعـــّيـــد، ومــــا وصــفــتــه بــمــحــاولــة 
ــن املـــشـــهـــد. وفـــي  تــشــويــهــهــا إلقـــصـــائـــهـــا مــ
املستشار  الطريقي،  سامي  اعتبر  السياق، 
ــة،  ــركــ ــحــ ــيــــس الــ ــرئــ ــخــــــاص لــ ــي الــــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

ــكـــري الــــتــــركــــي فــي  ــعـــسـ ــد الـ ــواجــ ــتــ ــأن الــ بــــشــ
الــغــرب الليبي«. وقــال املــصــدر إن »الضغط 
لعب  يكون  ربما  البلدين  على  االقتصادي 
دورًا في تقريب وجهات النظر الذي حدث، 
خصوصا أن كا الطرفني يسعى في تحريك 
لاستفادة  االستقرار  نحو  الليبي  املشهد 
على  ستعود  التي  االقتصادية  العقود  من 
حكومتي البلدين، أي مصر وتركيا«. وأكد 
ــدت تــجــاوبــا  ــ ــذلـــك أبــ املــــصــــدر أن »تـــركـــيـــا كـ
مــع مــلــف آخـــر كــانــت تــطــرحــه الــقــاهــرة على 
طاولة مفاوضات البلدين، خال الجلستني 

االستكشافيتني في القاهرة وأنقرة«.
مـــصـــدر آخــــر قــــال إن »كــــا الـــطـــرفـــني أبـــدى 
ــن ذي قـــبـــل، بــعــدمــا  ــددًا عــ ــشــ مـــوقـــفـــا أقـــــل تــ
ــرًا مــن  ــ ــاسـ ــ ــدا أن كــلــيــهــمــا ســـيـــكـــون خـ ــ ــأكـ ــ تـ
هــو«، مضيفا  الليبي كما  الوضع  استمرار 
كافة  أنــه سُيخِرج  أكــد  التركي  »الجانب  أن 

احترمت نتائج صندوق االقتراع واحترمت 
الــقــانــون وهـــي مــتــمــســكــة بـــه، ولــكــن بعض 
األطــــــــراف لـــألســـف مــتــشــبــعــون بـــاإلقـــصـــاء 
والنكران، ويرون أن موقع األطراف األخرى 
ــذا يــمــثــل خـــطـــورة على  ــ ــو الـــســـجـــون، وهـ هـ
املــســار الــديــمــقــراطــي«. ولــفــت الــعــريــض إلى 
القضاء  على  للضغط  محاوالت  »هناك   

ّ
أن

وتـــوجـــيـــهـــه، وهــــو أمــــر مــــرفــــوض«. وحــــول 
العريض  قــال  الــبــرملــان،  عـــودة عمل  مسألة 
إن »الــديــمــقــراطــيــة تــقــوم عــلــى وجـــود ثــاث 
سلطات مستقلة، ومن هنا ال بّد من عودة 
تتواصل  وال  الشرعية  تعود  لكي  البرملان 
ـــــه 

ّ
ــى أن ــ ــ  الـــضـــبـــابـــيـــة والـــــعـــــزلـــــة« مــــشــــيــــرًا إلـ

العجز؛  تــواصــل  إذا  انــفــاتــات  »قــد تحصل 
ــان والــــــذهــــــاب  ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ ــ ولــــــذلــــــك فـــــإمـــــا حــــــل ال
ــكـــرة أو عـــــــودة نـــشـــاطـــه«.  ــبـ النـــتـــخـــابـــات مـ
وتحدث عن وجود »مشاورات متقدمة مع 
أحزاب عدة تؤمن وتدافع عن الديمقراطية 
وســـتـــكـــون هـــنـــاك اســتــمــاتــة لـــعـــودة املــســار 

الديمقراطي«.
القانوني  من جانبها، أكدت رئيسة املكتب 
لحركة النهضة، زينب براهمي في املؤتمر 
 الــحــركــة لـــم تــتــحــّصــل على 

ّ
الــصــحــافــي، أن

 ،2019 انــتــخــابــات  خــال  أجنبي  تمويل  أي 
لتلبيس وقائع  أنه توجد محاولة  معتبرة 
لها في قضية التمويل األجنبي الواردة في 
هناك   

ّ
أن ورأت  املحاسبات.  محكمة  تقرير 
»محاوالت إلقصاء حركة النهضة«.

تحركا جديدًا من جانب أنقرة خال الفترة 
القريبة املقبلة، مستبعدًا في الوقت ذاته أن 
يشمل ذلك التحرك تسليم مطلوبني للقاهرة 

من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمني.
الـــطـــرفـــني  ــة  ــ ــرونــ ــ ــدر أن »مــ ــ ــــصـ املـ وأضـــــــــاف 
األشكال  مختلفة  ضغوط  بالطبع  سببها 
عــلــى كــلــيــهــمــا«، مــرجــحــا أن يــكــون الــتــحــرك 
ــيــــخ الـــتـــحـــالـــف  ــتــــرســ املــــــصــــــري األخــــــيــــــر بــ
املصري القبرصي اليوناني عبر اتفاقيات 
لــلــربــط الــكــهــربــائــي وخـــطـــوط لــنــقــل الــغــاز 
بـــني بـــلـــدان الــتــحــالــف دفـــع تــركــيــا لتحريك 
ــا عـــطـــل عــقــب  ــهــ ــابــ ــات الــــتــــي أصــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ املـ
أنه  وتابع  الثانية«.  االستكشافية  الجلسة 
»فــي املقابل، تحتاج مصر إلــى دعــم سريع 
ــاق الــعــام  ــفـ القــتــصــادهــا فـــي ظـــل حــجــم اإلنـ
وتــنــفــيــذ الــعــديــد مــن املــشــاريــع الــتــي تمثل 

عبئا كبيرًا على خزينة الدولة«.

القمة القطرية 
التركية

الــرامــيــة إلـــى إعــــادة فــتــح أبــــواب الـــحـــوار في 
الخليج وإزالــة ســوء الفهم. وأضــاف: »نؤيد 
اســـتـــمـــرار روابـــطـــنـــا وتــضــامــنــنــا مـــع جميع 
ــــال تـــقـــويـــة الـــعـــاقـــات  دول الــخــلــيــج مــــن خـ
املستقبلية«. ولفت أردوغــان إلى أن الدوحة 
أمام  القوية  مواقفهما  على  وأنقرة حافظتا 
الــتــحــديــات اإلقــلــيــمــيــة الــتــي واجــهــتــهــمــا في 
على  وعــززتــا شراكتهما  األخــيــرة،  السنوات 
أساس الربح املتبادل في العديد من املجاالت 
ــــن الـــتـــجـــارة  ــــى الــــدفــــاع ومـ مــــن االقـــتـــصـــاد إلـ

الدوحة، إسطنبول ـ العربي الجديد

ــركــــي رجـــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ زيـــــــــارة الــ
طيب أردوغـــان إلــى الــدوحــة، التي 
ــــس اإلثــــــنــــــني، عــــلــــى أن  ــ بـــــدأهـــــا أمـ
الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  يترأس مع 
للجنة  السابعة  الـــدورة  اجتماعات  ثاني  آل 
االستراتيجية العليا القطرية التركية اليوم 
الـــثـــاثـــاء، تــتــخــطــى مـــجـــرد تــعــزيــز الــتــعــاون 
االقــتــصــادي والــســيــاســي بــني الــبــلــديــن، إلــى 
تكريس الشراكة االستراتيجية بينهما وقد 
تعمقت خال األزمات في السنوات املاضية. 
وتــأتــي الــزيــارة فــي ظــل مصالحات وترتيب 
أطــراف  بــني  للعاقات وإغـــاق ملفات عالقة 
العاقات  أن  أمــس  أردوغــــان  وأكـــد  مختلفة. 
بــاده وقطر ستتواصل بزخم  الثنائية بني 
أكبر في املرحلة املقبلة، مضيفا: »إلى جانب 
قــطــر نعمل عــلــى تــطــويــر عــاقــاتــنــا مــع كافة 
دول الخليج األخرى«. وفي تصريحات له من 
قبيل توجهه  فــي إسطنبول  أتــاتــورك  مطار 
إلــى الــدوحــة، أعلن أردوغـــان أن أنــقــرة تعمل 
على تطوير عاقاتها مع كافة دول الخليج 
الـــعـــربـــي، مــرحــبــا بــالــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 

التعاون  إلــى حجم  إلــى االستثمار. وتــطــرق 
االقــتــصــادي الــتــركــي الــقــطــري، الفــتــا إلـــى أن 
األعمال  رجــال  ينفذها  التي  املشاريع  حجم 
األتــراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دوالر. 
وأردف: »في إطار آلية اللجنة االستراتيجية 
عنا حتى اآلن 69 وثيقة سياسية 

ّ
العليا، وق

وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة مـــع قــطــر، 
ونقلنا بفضل هذه االتفاقيات تعاوننا إلى 
مراحل متقدمة«.  ولفت إلى أنه يعتزم زيارة 

قيادة القوات التركية القطرية املشتركة. 
ــان، رأى الــكــاتــب  ــ ــ وتــعــلــيــقــا عــلــى كـــام أردوغـ
ــــوان أوغــلــو،  واملــحــلــل الــســيــاســي فــــراس رضـ
»ُيفهم  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
من الكام أن الرئيس التركي سيحاول إزالة 
سوء الفهم في العاقات التي حصلت سابقا 
مــع بعض الـــدول العربية، وأظــن أنــه يقصد 
الـــســـعـــوديـــة، إلعــــــادة تــرتــيــب الــتــمــوضــعــات 
الــخــارجــيــة، خــصــوصــا بــعــد زيــــارة الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة، لتبدأ 
أنقرة بالتحرك لتعزيز وجودها في املنطقة«، 
الفــتــا إلـــى أن »تــركــيــا تــحــتــاج الـــى شــراكــات 
ــا فــــي دول الــخــلــيــج  ــائـــهـ ــقـ حــقــيــقــيــة مــــع اشـ
العربي كلها، وهي وضعت محورًا أساسيا 

عليه، وهو  للعمل  الخارجية  في سياستها 
التعاون والشراكة مع دول الخليج العربي«. 
وأشــار رضــوان أوغلو إلــى أن »قطر وتركيا 
شريكان استراتيجيان واقتصاديان هامان، 
ــذلـــك ســيــكــون هـــنـــاك تــــــوازن وتــــوافــــق في  ولـ
كثير من العاقات بني الطرفني في القراءات 
اإلقليمية على أقل تقدير«. وأضاف أن »هذا 
ال يمنع أن يكون أيضا لدى تركيا شراكات 
قوية أخرى، مثل العاقة مع دولة اإلمــارات، 
وأظن أنه سيكون هناك أيضا شراكات قوية 

لتركيا مع دول املنطقة«.
من جهته، قال الباحث في الشؤون التركية 
ــة طـــــه عــــــــودة أوغــــلــــو،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـــــعـــــاقـــــات الـ
ــان  ــ ــ ــارة أردوغـ ــ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن زيـ ـــ لـ
الــحــالــيــة تــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا الــتــي قــام 

بها خال السنوات املاضية إلى قطر، ألنها 
املنطقة  تشهدها  مصالحات  ظــل  فــي  تــأتــي 
ــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، مــعــتــبــرًا أن  ــبـ وخـــصـــوصـــا الـ
»تـــســـارع األحــــــداث الــســيــاســيــة فـــي املــنــطــقــة 
يــأتــي ضــمــن الــجــهــود الـــدولـــيـــة إلنـــهـــاء بــؤر 
التوتر على صعيد املنطقة«. ورأى أن اللقاء 
الــــذي سيجمع أردوغـــــان مــع أمــيــر قــطــر »لــه 
داللــــة مــهــمــة، ال ســيــمــا وســـط زخـــم األحــــداث 
السياسية والعسكرية واألمنية في املنطقة، 
ــلـــتـــطـــورات  وســـتـــشـــكـــل الــــــزيــــــارة مـــقـــيـــاســـا لـ
املتسارعة على الساحة الخليجية )سياسيا 
تركيا  عــاقــات  على  وانعكاساتها  وأمــنــيــا( 

مع تلك الدول في املنظور القريب«. 
ــتــــرأس أردوغــــــــان مـــع أمـــيـــر قـــطـــر، الــيــوم  ويــ
الثاثاء، اجتماعات الدورة السابعة للجنة 

االســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا الــقــطــريــة الــتــركــيــة، 
لدعم وتطوير العاقات بني الدوحة وأنقرة، 
عــلــمــا أن الـــدوحـــة اســتــضــافــت أمـــس أعــمــال 
ــتـــمـــاع الــــــــوزاري الــتــحــضــيــري لـــلـــدورة  االجـ
والــتــي تــرأســهــا عــن الــجــانــب الــقــطــري وزيــر 
عبدالرحمن  بــن  محمد  الــشــيــخ  الــخــارجــيــة 
آل ثـــانـــي، فــيــمــا تــــرأس الــلــقــاء عـــن الــجــانــب 
الــتــركــي وزيــــر الــخــارجــيــة مــولــود جـــاووش 
أوغــلــو. وأوضــــح وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
خال مؤتمر صحافي مشترك مع جاووش 
أوغلو أن »العاقة بني تركيا وقطر شراكة 
تطورا  وتشهد  واستثنائية  استراتيجية 
ــار إلـــى أن القمة  ــ فـــي كــافــة املــــجــــاالت«. وأشـ
التركي وأمير قطر، ستتناول  الرئيس  بني 
القضية الفلسطينية والتطورات في سورية 

ــانــــي. وتــعــلــيــقــا عـــلـــى وضـــع  ــغــ ــلــــف األفــ واملــ
ــال الــــوزيــــر الــقــطــري:  االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، قــ
»لدينا ثقة في االقتصاد التركي وهو قائم 
على أســس متينة«. وأضـــاف: »قــطــر لديها 
اســتــثــمــارات ضــخــمــة فــي تــركــيــا وقـــد بــدأت 

هذه االستثمارات تؤتي نتائج إيجابية«.
زيارتي  تزامن  أن  إلى  القطري  الوزير  ولفت 
العهد السعودي محمد بن  أردوغـــان وولــي 
سلمان إلــى الــدوحــة، »تــصــادف فــي الجدول 
الــزمــنــي«، وذلــك بعدما ذكــرت وســائــل إعــام 
ومنها »رويترز«، أن مناقشات جرت لترتيب 
اجتماع بني أردوغــان وبن سلمان في قطر، 
علما أن الرئيس التركي من املقرر أن يغادر 
السعودي  العهد  ولــي  الــدوحــة قبل وصـــول 
يوم األربعاء. من جهته، أشار جاووش أوغلو 

استثنائية  بــعــاقــات  تتمتع  بــــاده  أن  إلـــى 
ومتميزة مع قطر. وأفاد بأنهم راجعوا خال 
وزراء  مستوى  على  التحضيري  االجــتــمــاع 
الــخــارجــيــة، أمـــس، الــوثــائــق املــعــدة للتوقيع 
بـــني الــبــلــديــن، وتـــابـــعـــوا تــنــفــيــذ االتــفــاقــيــات 
املبرمة سابقا. وأكد تعزز التعاون بني تركيا 
وقــطــر فــي مــجــاالت مثل الــدفــاع واالقــتــصــاد 
أن  إلى  مشيرا  والصحة،  والثقافة  والتعليم 

البلدين متفقان حول القضايا اإلقليمية.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى ذلــــــــك، قــــــال عـــضـــو مــجــلــس 
»العربي  لـ املهندي،  أحمد  القطري  الــشــورى 
الــــجــــديــــد«، إن الـــعـــاقـــة الـــقـــطـــريـــة الــتــركــيــة 
تــتــمــيــز بـــأنـــهـــا عـــاقـــة شــــراكــــة وتــــعــــاون فــي 
أن االتفاقيات  إلى  مختلف املجاالت، مشيرًا 
الجديدة التي سيجري توقيعها خال زيارة 
التركية  القطرية  اللجنة  واجتماع  أردوغــان 
إيجابيا  ستنعكس  الــعــلــيــا،  االســتــراتــيــجــيــة 
وتعزز  واقتصادهما،  البلدين  على مصالح 
أواصــر العاقات بني البلدين. ولفت إلــى أن 
هناك تعاونا كبيرًا في قطاعات عديدة بني 
في  والــتــركــيــة خصوصا  القطرية  الــشــركــات 
املجاالت التكنولوجية وفي صناعة األدوية. 
املساندة  تركيا  إلــى مواقف  املهندي  وأشــار 
لدولة قطر وللقضايا العربية، قائا إن هذه 
العاقة املتميزة تخدم رؤية قطر ومصالحها 

كما تخدم مصالح تركيا.
من جهته، وصف الكاتب واإلعامي القطري 
»الــعــربــي  عيسى آل إســحــاق، فــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــاقـــات الـــدوحـــة وأنـــقـــرة بــأنــهــا 
عند  مكانة خاصة  لتركيا  إن   

ً
قائا وطيدة، 

مساندتها  ينسى  ال  الــذي  القطري،  الشعب 

لقطر خال األزمة الخليجية، والحصار الذي 
الخليجية،  املصالحة  قبل  قطر،  على  فــرض 
مضيفا أن أحد أسباب العاقة املتميزة بني 
البلدين تعود للقبول الشعبي الذي تحظى 
بــه أنــقــرة فــي الـــشـــارع الــقــطــري. وال يـــرى آل 
العاقة  لتعزيز  التركي  التوّجه  أن  إسحاق، 
مع دول الخليج األخرى سيؤثر على العاقة 
املــتــمــيــزة مــع قــطــر، العــتــبــارات كــثــيــرة، منها 
التركية  القطرية  السياسية  املــواقــف  توافق 
فـــي مــعــظــم املــلــفــات واألزمـــــــات فـــي املــنــطــقــة، 
ــة إلــــى تـــطـــور الـــعـــاقـــات االقــتــصــاديــة  ــافـ إضـ
والــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة بــني البلدين في 

جميع املجاالت.
ُيـــذكـــر أن الــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة املــشــتــركــة 
تـــأســـســـت عــــــام 2014،  قـــطـــر وتــــركــــيــــا،  ــــني  بـ
سنوي  بشكل  مستوى  أعلى  على  وتجتمع 
وبــالــتــنــاوب بـــني عــاصــمــتــي الــبــلــديــن، وهــي 
البلدين،  الــعــاقــات بــني  آلــيــة للتشاور حــول 
وتعكس التزامهما بتعزيز عاقات التعاون 
للجنة في  األولــى  القمة  والتنسيق. وُعقدت 
األول 2015،  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  الـــدوحـــة 
لتجتمع منذ تأسيسها ست مــرات، أسفرت 
عـــن إبـــــرام 68 اتــفــاقــيــة مــتــنــوعــة )ســتــصــبــح 
80 بــعــد تــوقــيــع االتــفــاقــات الـــــ12 الــجــديــدة(، 
ــاري  ــجــ ــتــ ــــت بــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــبـــــادل الــ ــمـ ــ ــهـ ــ وأسـ
والـــشـــراكـــات عــلــى املــســتــويــات االقــتــصــاديــة 
والــزراعــيــة  والتعليمية  والــتــجــاريــة  واملــالــيــة 
ــة والــــدفــــاعــــيــــة، فـــضـــا عــن  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ
ــــت ذلــــــك ملـــواطـــنـــي  ــقـ ــ ــي رافـ ــتــ ــتـــســـهـــيـــات الــ الـ
الدولتني كتخفيف القيود على االستثمارات 

واإلعفاء املشترك من تأشيرات السفر.

خالل لقاء سابق بين أمير قطر والرئيس التركي في الدوحة، أكتوبر 2020 )مراد كوال/األناضول(

العريض: هناك محاوالت للضغط على القضاء وتوجيهه )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تكرس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
اليوم  وتنتهي  أمس  بدأت  التي  الدوحة  إلى 
الثالثاء، وترؤسه مع أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني اجتماعات الدورة السابعة للجنة 
الشراكة  التركية،  القطرية  العليا  االستراتيجية 

االستراتيجية بين البلدين

الحدث

تكريس الشراكة في ظل 
التفاهمات اإلقليمية

وزير الخارجية القطري: 
العالقة بين أنقرة 

والدوحة  تشهد تطورًا

أردوغان: الدوحة وأنقرة 
حافظتا على مواقفهما 

أمام التحديات

تحدث قياديون 
في حركة النهضة 

التونسية أمس اإلثنين، 
عن محاوالت عديدة 
الستئصال الحركة من 

المشهد، وذلك على 
وقع تصدع جديد 

داخل الحركة

خالل  تطورًا  وتركيا  قطر  بين  والتجارية  االقتصادية  العالقات  شهدت 
حجم  ارتفع  »قنا«  القطرية  األنباء  وكالة  وبحسب  األخيرة.  السنوات 
التبادل التجاري في السنوات العشر 
إلى  دوالر  مليون   340 من  األخيرة 
حجم  وبــلــغ  دوالر.  مليار   2.24
تركيا  في  القطرية  االستثمارات 
مايو/أيار  وفي  دوالر.  مليار   33.2
اتفاقية  قيمة  ارتفعت   ،2020
وقطر  تركيا  بين  العمالت  تبادل 
تعهدت  كما  دوالر.  مليار   15 إلى 
دوالر  مليار   15 باستثمار  الدوحة 

في األسواق التركية.

تبادل تجاري واقتصادي

خاص

متابعة

Qatar.qa

  شرق
      غرب

معارك طاحنة 
على أطراف مأرب

ــــني، وتـــيـــرة  ــنـ ــ ــــس االثـ ــاعــــدت، أمــ تــــصــ
ــتــــال عـــلـــى األطــــــــــراف الــشــمــالــيــة  ــقــ الــ
إثــر هجوم  مـــأرب،  الغربية ملحافظة 
النفط  عنيف للحوثيني على منابع 
ــافـــــر، فــيــمــا  ــــي حــــقــــول صـــ ــاز فـ ــ ــغــ ــ ــ وال
إن  حكومية  عسكرية  مــصــادر  قالت 
قـــــوات الــجــيــش اســتــطــاعــت إحــبــاط 
الــــهــــجــــوم. وفـــيـــمـــا كـــثـــف الـــتـــحـــالـــف، 
الجوية  عملياته  السعودية،  بقيادة 
فــي مــــأرب، وشـــن 47 غـــارة خـــال 24 
ساعة، توعدت جماعة »أنصار الله« 
)الـــحـــوثـــيـــني(، عــلــى لـــســـان الــقــيــادي 
فـــي مــجــلــســهــا الــســيــاســي عــبــد املــلــك 

العجري، بالرد على التحالف.
)العربي الجديد(

اتهام 20 بالتخطيط لقتل 
رئيس مدغشقر

فرنسيان،  بينهم  شخصا،   20 ــهــم 
ُ
ات

أمــــــس االثـــــنـــــني، بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــقــتــل 
راجولينا،  أنــدريــه  مدغشقر  رئــيــس 
بــاإلضــافــة إلـــى جــرائــم أخــــرى. وكــان 
تــــــم تــــوقــــيــــف هــــــــــؤالء األشــــــخــــــاص، 
فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وأغــــســــطــــس/آب 
الجنائي  الــتــآمــر  بتهمة  املــاضــيــني، 
ــــي  ــــرامـ واملـــــشـــــاركـــــة فـــــي تـــنـــظـــيـــم إجـ
ــازة  ــيــ والــــتــــمــــرد عـــلـــى الــــرئــــيــــس وحــ
وأنــكــروا  ترخيص.  دون  مــن  أسلحة 

جميعا التهم املوجهة لهم.
)رويترز(

النظام السوري يشيد 
بزيارة وزير الخارجية 

اإلماراتي لدمشق
اعتبر وزير خارجية النظام السوري 
فــي مؤتمر صحافي  املــقــداد،  فيصل 
مشترك مع وزير الخارجية اإليراني 
حــــســــني أمـــــيـــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان فــي 
طهران أمس االثنني، أن زيــارة وزير 
ــاراتــــي عــبــد الــلــه بن  الــخــارجــيــة اإلمــ
ــى دمـــشـــق، الــشــهــر املـــاضـــي،  ــد إلــ ــ زايـ
ــوة شــــجــــاعــــة«. وقــــــال:  ــ ــطـ ــ كــــانــــت »خـ
»نــتــطــلــع إلـــى هـــذه الـــزيـــارات بنظرة 

متفائلة«.
)رويترز(
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القّسام: شهيد بانهيار 
»نفق« في غزة

أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة »حـــمـــاس«، في 
بيان أمس اإلثنني، استشهاد أحد 
عــنــاصــرهــا مـــن شــــرق مــديــنــة غــزة 
خال »اإلعداد والتجهيز«. وذكرت 
 هــانــي ســامــي صــــاح، مـــن حــّي 

ّ
أن

التفاح شرق مدينة غزة، استشهد 
إثر انهيار نفق للمقاومة.

)العربي الجديد(

6 دول تطالب إثيوبيا 
بوقف االعتقاالت

الواليات  بقيادة  دول،  ست  عّبرت 
»قلقها  اإلثنني، عن  أمس  املتحدة، 
احتجاز  تقارير عن  بشأن  البالغ« 
إثيوبيا أعدادًا كبيرة من املواطنني، 
ــهـــم الــعــرقــيــة.  عـــلـــى أســــــاس أصـــولـ
وحثت على وقــف هــذه االعتقاالت 
فورًا. وقال بيان مشترك، للواليات 
ــدا  ــنـــ ـــا وكـــ ــيــ ــ ــانـ ــــطـــ ـــريـ ــدة وبــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ املــ
وأستراليا والدنمارك وهولندا، إن 
»هناك أفرادًا يعتقلون ويحتجزون 
من دون توجيه اتهامات أو املثول 
ــر تـــقـــاريـــر  ــيـ ــشـ ــة. وتـ ــمـ ــكـ ــحـ أمـــــــام املـ
إلـــى أنــهــم مــحــتــجــزون فـــي ظـــروف 
غــيــر إنـــســـانـــيـــة. ومــــن املــحــتــمــل أن 
التصرفات  العديد من هذه  تشكل 
انتهاكات للقانون الدولي، ويجب 

أن تتوقف على الفور«.
)رويترز(

 
بوتين: الهند قوة كبرى

فاديمير  الــروســي  الرئيس  أشـــاد 
بــوتــني )الــــصــــورة(، أمـــس اإلثــنــني، 
بــالــهــنــد بــوصــفــهــا »قـــــوة كـــبـــرى«، 
وذلــك لــدى وصوله إلــى نيودلهي، 
فــــــي زيـــــــــــارة تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
في  والتعاون  العسكرية  العاقات 
الــطــاقــة مــع حليف تقليدي  مــجــال 
ـــن. وقــــــال  ــ ـــطـ ــ ــنـ ــ تــــتــــقــــرب مــــنــــه واشــ
بــوتــني، إلــى جــانــب رئــيــس الـــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي: »نعتبر 
ــة صــديــقــة،  الــهــنــد قـــوة كـــبـــرى، دولــ
كانت  ولطاملا  مــوثــوقــا«.  وصديقا 
ــزّودًا رئــيــســيــا لألسلحة  ــ روســيــا مـ
الــتــي تتطلع لتحديث  الــهــنــد،  إلــى 
العقود  أهم  ومن  املسلحة.  قواتها 
بـــني الــطــرفــني عــقــد ملــنــظــومــة »أس 

400«، وقع في العام 2018.
)فرانس برس(

 
الجزائر: اتهام رئيسة 
حزب بالتحريض على 

الكراهية
أمس  الجزائري،  القضاء  استدعى 
ــــني، رئـــيـــســـة حــــــزب »الــــعــــدل  ــنــ ــ اإلثــ
لتمثل  صالحي،  نعيمة  والــبــيــان« 
أمام محكمة الشراقة في الضاحية 
الـــغـــربـــيـــة لــلــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، 
اليوم الثاثاء، للتحقيق معها في 
الــكــراهــيــة«،  تهم »الــتــحــريــض على 
عـــلـــى خــلــفــيــة خـــطـــابـــات لـــهـــا عــلــى 
مواقع التواصل االجتماعي، حثت 
فيها الجزائريني على عدم التعامل 
ــازيــــغ،  الـــتـــجـــاري مـــع الـــســـكـــان األمــ
ورفـــــض تـــدريـــس الــتــامــيــذ الــلــغــة 

األمازيغية.
)العربي الجديد(

قتلى في مواجهة 
بين »طالبان« ومسلحين

ـــتـــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص عــلــى األقــــل، 
ُ
ق

ــراء  ــ ــان بـــــجـــــروح، جـ ــ ــنـ ــ ــــب اثـ ــيـ ــ وأصـ
قــوات حركة  بني  حة 

ّ
مواجهة مسل

ــبـــان« ومــســلــحــني مــجــهــولــني  ــالـ »طـ
فــي مــديــنــة مــحــمــود راقـــي عاصمة 
واليــة كابيسا املــجــاورة للعاصمة 
ــــول. وقــــــال رئــيــس  ــابـ ــ ــة كـ ــيـ ــانـ ــغـ األفـ
املــحــلــيــة  واإلعــــــــام  الـــثـــقـــافـــة  إدارة 
فـــي واليــــة كــابــيــســا املـــولـــوي كــريــم 
الله وثــيــق، فــي بــيــان، إن املواجهة 
وقـــعـــت بــــني مــســلــحــني مــجــهــولــني 
وبني قــوات »طالبان«، ما أدى إلى 
مقتل اثنني من املسلحني وعنصر 
مــن »طــالــبــان«، وإصــابــة اثــنــني من 

املواطنني.
)العربي الجديد(

شـــرعـــت املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة في 
ميانمار، أمــس اإلثــنــني، رسميا فــي مــا يمكن 
املــســيــرة السياسية  إنـــهـــاء  وصــفــه بــمــحــاولــة 
ــغ ســـان سو  لــلــزعــيــمــة املــدنــيــة املــخــلــوعــة، أونــ
أول  الباد  تشي، بعدما أصــدرت محكمة في 
حكمني رسميني بحقها، وقضت بسجنها أربع 
سنوات قبل تخفيضه إلى سنتني، في قرار هو 
يتم  قــد  إدانـــات محتملة  األول ضمن سلسلة 
بموجبها سجن الزعيمة الحائزة على جائزة 
نوبل للسام لعقود. وتشير هذه الخطوة، التي 
سارعت جهات دولية عدة إلدانتها، مجددًا إلى 
فشل الضغط الدولي على العسكر إلعادة الحكم 
الديمقراطي في ميانمار، والذي أنهي بموجب 
انقاب على الحكم املدني في 1 فبراير/شباط 
تلته تظاهرات ومواجهات دامية. ال  املاضي، 
الــجــيــش يــواصــل تــعــزيــز قبضته على  بــل إن 
أو عقوبات  تــهــديــدات  بــأي  آبــه  غير  السلطة، 

القدس المحتلة، رام اهلل
العربي الجديد

الشاب  يــومــني على استشهاد  أقــل مــن  بعد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد ســـلـــيـــمـــة )مــــــن بـــلـــدة 
ــيـــران شـــرطـــة االحــــتــــال الــتــي  ــنـ ســلــفــيــت( بـ
ــارد يـــوم الــســبــت املــاضــي في  أعــدمــتــه بـــدم بـ
منطقة باب العمود في القدس، بزعم تنفيذه 
عــمــلــيــة طـــعـــن، ســقــط الــفــتــى مــحــمــد نــضــال 
يونس )16 عاما(، شهيدًا، فجر أمس اإلثنني، 
بنيران عناصر الحراسة اإلسرائيليني عند 
معبر جبارة، جنوبي مدينة طولكرم شمال 
عملية  تنفيذه  بزعم  الغربية،  الضفة  غــرب 
دهس أسفرت عن إصابة اثنني من عناصر 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الــــحــــراســــة. ورفـــــــع االحـــــتـــــال اإلسـ
إثـــر العملية واســتــشــهــاد يــونــس، وهـــو من 
حالة  الــضــفــة،  شمالي  نابلس  مدينة  أبــنــاء 
التأهب واالستنفار عند حواجزه العسكرية 
ومــعــابــره مـــع الــضــفــة املــحــتــلــة، بــإيــعــاز من 

كانت فرضت بالفعل من قبل القوى الغربية، 
وليست الخطوة األخيرة بحق سو تشي، إال 
 على تمسكه باملسار الذي انتهجه منذ 

ً
دليا

االنقاب. وأصدرت محكمة في ميانمار، أمس 
اإلثـــنـــني، حكما بــالــســجــن أربـــع ســنــوات بحق 
أونغ سان سو تشي. وأوضح املتحدث باسم 
املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، زاو مــني تـــون، لوكالة 
»فرانس برس« أمس، إنه ُحكم على سو تشي 
بالسجن لعامني بعد إدانتها بالتحريض على 
الجيش وعامني آخرين لخرقها قانون الكوارث 

الطبيعية املرتبطة بفيروس كورونا. 
كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق، وين 
ــنـــوات بــالــتــهــم ذاتــــهــــا، وفــق  ــع سـ ــ مــيــيــنــت، أربـ
ــح أنــهــمــا لـــن يــنــقــا إلــى  ــ ــــذي أوضـ املــــصــــدر، الـ
السجن فورًا. وأكد أنهما »سيواجهان اتهامات 
أخرى« في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان 
حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي 
وقـــت الحـــق أعــلــن قــائــد املــجــمــوعــة العسكرية 
الحكم  تخفيض  هاينغ  أونـــغ  مــني  الحاكمة 
عليهما من أربع سنوات إلى سنتني، بحسب 

ما أفاد التلفزيون الحكومي.
الصحافيني حضور  على  السلطات  وحظرت 
إجـــــــراءات املــحــكــمــة الـــخـــاصـــة فـــي الــعــاصــمــة، 
من  أيضا محامو سو تشي  أخيرًا  ُمنع  فيما 
الــتــحــدث إلــى وســائــل اإلعــــام، بينما لــم تشر 
وسائل اإلعام التابعة للمجلس العسكري إلى 
سير املحاكمة. وصدرت في األسابيع األخيرة 
إدانات قاسية بحق أعضاء آخرين بارزين في 
حزب »الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية« 

الذي تتزعمه سو تشي.
ـــقـــلـــت ســـو تــشــي )76 عـــامـــا( مــنــذ أطـــاح 

ُ
واعـــت

أن هذه اإلدانة ال تقتصر على حرمان سو تشي 
مــن الــحــريــة لكنها »تغلق أيــضــا بــاب الــحــوار 

السياسي«.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية 
ــراس، أمـــس، إن الــحــكــم يمثل »مــحــاولــة  لــيــز تــ
ــكـــري فــي  ــعـــسـ ــــن الــــنــــظــــام الـ ــــة أخـــــــرى مـ ــــروعـ مـ

وزيـــر األمـــن بني غــانــتــس، وســط تحذيرات 
من ارتفاع عدد األعمال الفدائية ضد جنود 

االحتال وشرطته ومستوطنيه.
واعــــتــــرف رئـــيـــس ســلــطــة املـــعـــابـــر فـــي وزارة 
األمــــن اإلســرائــيــلــيــة، إيــــرز تـــســـيـــدون، ملــوقــع 
ــم تــتــوفــر  ــ ــه لـ ــأنــ »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«، بــ
لألجهزة اإلسرائيلية أي تحذيرات وإنذارات 
مسبقة بــشــأن عملية الــدهــس، الفــتــا إلــى أن 
ــمــا تم 

ّ
»نــقــطــة االنـــطـــاق عــنــدنــا، هـــي أنــــه كــل

تنفيذ عملية بنجاح ، من وجهة نظر الطرف 
اآلخــر، فــإن ذلــك يشجع على تنفيذ عمليات 
إضـــافـــيـــة«. وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة الــخــارجــيــة 
ــن الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت، ونـــائـــب رئــيــس  ــ واألمـ
املــوســاد السابق، رام بــن بـــراك: »إنــنــا نشهد 
مـــوجـــة مـــن الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة الـــتـــي يمكن 

التغلب عليها«.
فـــي غــضــون ذلــــك، تـــواصـــل حــكــومــة نفتالي 
االستيطانية  خططها  مــن  الــتــســريــع  بينت 
السيما في القدس املحتلة. وكشفت صحيفة 
»هآرتس«، أمس، عن مخطط جديد إلقامة حي 
متاخم  املحتلة،  القدس  جنوبي  استيطاني 
لحدود بلدة بيت صفافا، قرب حي الظهرا، 
عــلــى مــســاحــة تــصــل إلـــى 38 دونـــمـــا. وقــالــت 
الــصــحــيــفــة إن الــحــي االســتــيــطــانــي الــجــديــد 
ه على أراض وراء الخط األخضر، 

ّ
سيقام كل

ــارت  ــ تـــم احــتــالــهــا خــــال حــــرب 1967. وأشـ
الصحيفة إلى أن بلدية االحتال في القدس 
ــــاك الــغــائــبــني« فـــي وزارة  ــّيـــم عــلــى أمـ و»الـــقـ
يدفعان  االحـــتـــال،  الــتــابــعــة لحكومة  الــعــدل 
نــحــو إقــــرار املــخــطــط الــجــديــد، غـــدًا األربــعــاء، 
»لـــجـــنـــة الــتــخــطــيــط  ــا يــســمــى بــــ ــــال مــ مــــن خـ

والبناء« التابعة لبلدية االحتال في القدس. 
»هــآرتــس«، سيتم بــنــاء 473 وحــدة  ووفــقــا لـــ
الحي  عــلــى  اســتــيــطــانــيــة، وســيــطــلــق  سكنية 
االستيطاني الجديد اسم »غفعات هشكيد«، 
أي تــل الـــلـــوز. وأشـــــارت إلـــى أن إقــامــة الحي 
االستيطاني الجديد على تخوم بيت صفافا، 
وعلى مسافة أمتار قليلة منها، يأتي في إطار 
خطط تعزيز االستيطان في القدس املحتلة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي امــتــنــعــت لــجــان التخطيط 
والـــبـــنـــاء لــبــلــديــة االحـــتـــال عـــن إقـــــرار خطط 
الــقــدس،  فــي  الفلسطينية  األحــيــاء  لتوسيع 
وبــيــنــهــا بــيــت صــفــافــا الــتــي تــعــانــي مـــن قلة 
األراضي. ويأتي ذلك علما أن االحتال صادر 
بعد تحويلها  القرية  أراضـــي   67 بعد حــرب 
إلــى حي تم ضّمه إلــى بلدية القدس. ولفتت 
الصحيفة إلى أن الخطوة الجديدة، تتم بدفع 
من »القيم )حارس( على أماك الغائبني« عبر 
استغال تعديات في القانون )قانون أماك 
الغائبني( تتيح تسجيل األراضي في القدس 
املحتلة، وتحديدًا الشطر الشرقي املحتل عام 
67 في سجل الطابو، لكن املستفيد الحقيقي 
على أرض الواقع، هم املستوطنون، سواء في 

بيت صفافا أم فــي أنــحــاء أخــرى مــن القدس 
أراٍض كانت  أنــه فيها قطع  يــدعــي االحــتــال 
مــمــلــوكــة مـــن يـــهـــود قــبــل الــنــكــبــة، وال سيما 
فــي حــي الشيخ جـــراح، حيث يجري تسهيل 
تسجيل هذه األراضــي في سجل الطابو من 

قبل الجمعيات االستيطانية.
وأكـــد الــبــاحــث فــي شـــؤون االســتــيــطــان خليل 
ــة  ــو إزالــ تــفــكــجــي أن الـــهـــدف مـــن املــخــطــط »هــ
ــة إلـــى  ــافــ ــر »، إضــ ــا يــســمــى الـــخـــط األخــــضــ مــ
تــعــزيــز وتــكــثــيــف الـــوجـــود االســتــيــطــانــي في 
ــا يـــعـــرف بـــحـــدود  ــذه املــنــطــقــة فــــي إطــــــار مــ ــ هـ
القدس الكبرى، مطبقا بذلك نظريته األمنية 
االستراتيجية وعزل األحياء الفلسطينية عن 
بعضها من خال هذه الفسيفساء الجغرافية.

بموازاة  الجديد،  املخطط  اإلعــان عن  وجــاء 
مصادقة لجنة التخطيط والبناء في القدس 
استيطاني  إقامة حي  على مخطط  املحتلة، 
ــرب مـــطـــار قــلــنــديــة شـــمـــالـــي الــــقــــدس، كـــان  ــ قـ
بلينكني  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
طالب رئيس حكومة االحتال نفتالي بينت 
بــاالمــتــنــاع عـــن بــنــائــه. وكــــان مــوقــع »وااله« 
اإلســرائــيــلــي أشـــار أول مــن أمـــس األحــــد، إلــى 
أبيب،  تــل  لــدى  الجديد  األميركي  السفير  أن 
توماس نايدس، قّدم أوراق اعتماده للرئيس 
اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أول من أمس، 
ــوم أمــــس أســـــوة بــبــاقــي الــســفــراء  ــن يــ بـــــداًل مـ
الجدد لكل من االتحاد األوروبــي وسويسرا 
وإيطاليا وروندا، وذلك لتفادي تقديم أوراق 
اعتماده مع مداوالت لجنة التخطيط والبناء 
ــقـــدس املــحــتــلــة بـــشـــأن مــخــطــط الـــبـــؤرة  فـــي الـ

االستيطانية قرب مطار قلنديا.

فبراير  مــن  األول  فــي  بحكومتها  الــجــنــراالت 
املـــــاضـــــي، لــتــنــتــهــي بــــذلــــك تـــجـــربـــة مــيــانــمــار 
الديمقراطية القصيرة. ووّجهت إليها املجموعة 
العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك 
قانون األسرار الرسمية واالتصاالت والفساد 
وتــزويــر االنــتــخــابــات، وكــذلــك انــتــهــاك قــواعــد 
مكافحة كورونا، وقد تسجن لعقود في حال 

إدانتها بجميع هذه التهم.
وسارعت جهات عدة إلدانــة األحكام األخيرة 
الــصــادرة بحق ســو تشي. واعتبرت مفوضة 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ميشيل باشليه، 
أمــس، أن الحكم على سو تشي »في محاكمة 
ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر 
عليها الجيش، مدفوع سياسيا«، مشيرة إلى 

مــيــانــمــار، إلســـكـــات املــعــارضــة وقــمــع الــحــريــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، داعـــيـــة إلــــى إطـــــاق ســـراح 
حــوار  فــي  واالنــخــراط  السياسيني  »السجناء 
دانت  بــدورهــا،  الديمقراطية«.  بــإعــادة  يسمح 
منظمة العفو الدولية الحكم، وقال نائب املدير 
اإلقليمي للحمات في املنظمة، مينغ يو هاه، 
إن »األحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي 
إثـــر هـــذه الــتــهــم الــزائــفــة، تــعــد آخـــر مــثــال على 
بأكملها  املعارضة  القضاء على  الجيش  عزم 
وخنق الحريات في ميانمار«. وأضاف أن »قرار 
املحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمر 
لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 
شخص وتوقيف اآلالف منذ االنقاب العسكري 
فــي فــبــرايــر«. كــمــا رأى املــســتــشــار الــرفــيــع في 
شؤون ميانمار لدى مجموعة األزمات الدولية، 
»فرانس برس«،  ريتشارد هورسي، في حديث لـ
أن األحكام تندرج في إطار »الثأر واستعراض 
الجيش لقوته«. وأضاف »لكن املفاجأة ستكون 
في إرسالها إلى السجن. على األرجح، ستقضي 
هذه العقوبة وأي عقوبات الحقة في منزلها 
أو فـــي نــــزل تـــابـــع لــلــنــظــام«. ودافـــــع الــجــيــش، 
الــــذي هــيــمــن عــلــى الــحــيــاة فـــي مــيــانــمــار على 
مدى عقود، عن االنقاب، مشيرًا إلى عمليات 
تزوير تخللت انتخابات العام املاضي والتي 
وتعيش  بأغلبية.  تشي  ســو  حــزب  فيها  فــاز 
ميانمار حالة من االضطرابات منذ أن تسبب 
االنقاب في اندالع احتجاجات دموية واسعة 
النطاق وأثار مخاوف دولية بشأن توقف مسار 
اإلصاحات السياسية الناشئة بعد عقود من 

الحكم العسكري.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ألغام 
انتخابات ليبيا

دمشق 
و»اإلدارة 

الذاتية«

وفــيــمــا املــجــلــس يــعــمــل مـــن شـــرقـــي لــيــبــيــا، 
ــواء املــتــقــاعــد خليفة  ــلــ الـــخـــاضـــع لــنــفــوذ الــ
حــفــتــر، لــتــنــذر بلغم جــديــد يــقــف فــي طريق 
االنتخابات وعرقلة ما يجري تحضيرًا لها، 
العليا  املفوضية  برئيس  باإلطاحة  وتهدد 
لانتخابات عماد السايح، بعدما طالب 72 
نائبا، في بيان جرى تداوله السبت املاضي، 
املفوضية بعدم اإلعان عن القائمة النهائية 
أمــر مرتقب غدًا  للمرشحني للرئاسة، وهــو 
للطعون  يوما  الــــ12  )انتهاء مهلة  األربــعــاء 
واستئنافها(، إال بعد مساءلة رئيسها. ولم 
تتضمن الدعوة إلى جلسة اليوم توضيحا 
أول  نفى،  السايح  أن  علما  املساءلة،  بشأن 
من أمــس، تلقيه أي دعــوة رسمية لحضور 
لــة. وفــي تصريح آخـــر، أمــس،  جلسة مــســاء
إلـــى طــبــرق لبحث مستجدات  أكـــد تــوجــهــه 
إنــه سيلتقي  قــال  كما  االنتخابية،  العملية 
صالح في منطقة القّبة »بصفته الشخصية« 
)وليس كمرشح للرئاسة(، بحسب مصادر 
في املفوضية تحدثت لوسائل إعام ليبية.  

»األسايش«، سيطرة شبه كاملة على محافظة 
الحسكة، باستثناء مربعني أمنيني في مدينتي 
القريبة  الــقــرى  وبعض  والحسكة،  القامشلي 
»الــفــوج العسكري  إلــى  مــن املدينتني، إضــافــة 
123« )فـــوج كــوكــب( قـــرب الــحــســكــة، و»الــفــوج 
قـــرب مدينة  الــعــســكــري 154« )فــــوج طــرطــب( 
القامشلي، ومطار القامشلي الذي تحول إلى 
قاعدة عسكرية روسية منذ أواخر العام 2019.

وهـــذه ليست املـــرة األولـــى الــتــي تــفــرض فيها 
ــايـــــش« الـــحـــصـــار عــلــى املــربــعــني  ــ قـــــوات »األسـ
األمــنــيــني فــي الــحــســكــة. وكــانــت تــفــجــرت أزمــة 
قــوات  الــحــالــي، عقب قيام  الــعــام  كبيرة مطلع 
النظام بالتضييق على مناطق تحت سيطرة 
األكــراد،  السوريني  أغلب سكانها من  »قسد«، 
في مدينة حلب، أبرزها حي الشيخ مقصود، 
ومنطقة تــل رفــعــت فــي ريـــف حــلــب الشمالي، 
والتي تضم آالف النازحني األكراد من منطقة 
ــد تــدخــل  عــفــريــن فـــي شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب. وقــ
ــوقــــت، إلنــهــاء  الـــجـــانـــب الــــروســــي، فـــي ذلــــك الــ
أن يتحول  كــاد  والـــذي  الجانبني،  بــني  التوتر 

طرابلس ـ العربي الجديد

إمكانية  اإلثــنــني،  أمـــس،  انخفضت 
إجــــــــــراء االنــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
فـــي لــيــبــيــا فـــي مــوعــدهــا املـــقـــرر في 
إلــى  الـــحـــالـــي  األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   24
ــّدة الــتــوتــر  حـــدودهـــا الــدنــيــا، مــع ارتـــفـــاع حــ
والــتــنــافــس الــســيــاســي فـــي الــــبــــاد، والــــذي 
أقحم فيه القضاء من بوابة معارك الطعون 
واســتــئــنــافــهــا بـــني املـــرشـــحـــني املــتــنــافــســني 
 مــســار انــتــخــابــي اتسم 

ّ
وضـــّدهـــم. وفـــي ظـــل

مــنــذ الــبــدايــة بــالــهــشــاشــة الــقــانــونــيــة، ازداد 
املــشــهــد الـــعـــام ســــــوءًا، مـــع »حـــــرب املــحــاكــم 
والطعون«، وغموضا أكثر، أمس، مع دعوة 
في  املنعقد  الليبي  الــنــواب  رئــاســة مجلس 
طبرق أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية، 
الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، ملـــنـــاقـــشـــة آخـــــر تــــطــــورات 
رسمي.  بيان  بحسب  االنتخابية،  العملية 
وتـــأتـــي عـــــودة املــجــلــس إلــــى املــشــهــد فيما 
رئـــيـــســـه عــقــيــلــة صـــالـــح مـــرشـــح لــلــرئــاســة، 

أمين العاصي

تــأزمــت الــعــاقــة مــجــددًا بــني الــنــظــام 
الكردية،  الذاتية«  و»اإلدارة  السوري 
ــي  ــلــ ــداخــ ــع فـــــــرض قـــــــوى األمـــــــــن الــ ــ مــ
»اإلدارة«، في شمال  إلى  التابعة  )األسايش(، 
أمنيني  مربعني  شرقي ســوريــة، حصارًا على 

للنظام في محافظة الحسكة.
»الـــعـــربـــي  ــــت مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، لــــ ــــحـ وأوضـ
للمربعني  »األسايش«  أن حصار  الجديد«، 
والقامشلي،  الحسكة  في مدينتي  األمنيني 
النظام،  اعــتــقــال  إثــر  املــاضــي، جــاء  الجمعة 
األســبــوع املــاضــي، أربــعــة مــن كـــوادر »قــوات 
ـــد( يــتــلــقــون  ــسـ ــيـــة« )قــ ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــوريــ ســ
العاج في أحد مستشفيات دمشق. وترسل 
»قـــســـد«، الــتــي تــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــة شــرق 
كــوادرهــا،  إلــى مستشفيات دمشق  الــفــرات، 
املــصــابــني واملـــرضـــى، لــلــعــاج ضــمــن اتــفــاق 

غير معلن مع النظام السوري.
ــادر أن »األســـــايـــــش« اعــتــقــلــت،  وبـــّيـــنـــت املــــصــ
السبت املاضي، عزو الصديد وهو أحد وجهاء 
قــبــيــلــة شـــّمـــر املـــعـــروفـــني بــمــواالتــهــم لــلــنــظــام، 
أثـــنـــاء تــوجــهــه ملـــطـــار الــقــامــشــلــي لــلــســفــر إلــى 
أن االعتقال جــاء للضغط  دمشق. وأوضــحــت 
عــلــى الـــنـــظـــام إلطـــــاق ســـــراح كــــــوادر »قــســد« 
املعتقلني، إال أن »األسايش« اضطرت لإفراج 
الصدام مع قبيلته، ذات  لتفادي  الصديد  عن 
فــي ريــف محافظة الحسكة في  الكبير  الـــوزن 

أقصى الشمال الشرقي من سورية.
وقال آزاد حسو، وهو باحث سياسي مقرب 
من »اإلدارة الذاتية«، في حديث مع »العربي 
الــــجــــديــــد«، إن »الـــنـــظـــام الــــســــوري يــخــتــلــق 
املشاكل للضغط على اإلدارة الذاتية«. وبنّي 
إدارة مناطق تحت  النظام »طلب  أن  حسو 
ســيــطــرة قـــســـد، مــثــل مــديــنــة مــنــبــج، وفــشــل 
في ذلــك«. وأوضــح أن »التدخل التركي في 
شمال شرقي سورية بات مستبعدًا، فحاول 
الدفاع  مسألة  عن  للتنازل  الضغط  النظام 
ــاإلدارة الــذاتــيــة«.  الــذاتــي وقــضــايــا تتعلق بــ
وأكد أن »اإلدارة الذاتية« رفضت كل ضغوط 
الــنــظــام، مــوضــحــا أن حصولها عــلــى بــذور 
زراعــيــة مــن الــواليــات املــتــحــدة أثـــار حفيظة 
أبوابا أخــرى غير  أن هناك  النظام. واعتبر 

دمشق وموسكو.
ــبـــع لــــهــــا قـــــوات  ــتـ ــد«، الــــتــــي تـ ــ ــســ ــ وتـــــفـــــرض »قــ

ويــــدافــــع الـــســـايـــح عـــن حـــيـــاديـــة املــفــوضــيــة، 
فــي وقــت سعى فيه »الــنــواب« إلــى تفصيل 
أفــراد بعينهم.  قانون انتخابي على قياس 
السايح  بمساءلة  املطالبون  النواب  ويتهم 
»عـــدم  املــفــوضــيــة والـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة بــــ
الــتــقــيــد بــالــقــانــون االنــتــخــابــي وااللـــتـــفـــاف 
عـــلـــيـــه، والــــســــكــــوت عـــلـــى شـــبـــهـــات تـــزويـــر 
ــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــقــضــاء  وشـــــــراء أصـــــــوات والـ
ترهيبا وترغيبا«، مؤكدين أنهم لن يقبلوا 
أو  مشبوهة،  خارجية  لضغوط  »الــرضــوخ 
يكونوا شهود زور على حفل تزوير وشراء 

أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية«. 
ودعت رئاسة البرملان الليبي، أمس، النواب 
اليوم، في مقر  إلــى حضور جلسة رسمية، 
»مناقشة آخر تطورات  املجلس في طبرق، لـ
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة«. ولــــم يـــوضـــح بــيــان 
الــــدعــــوة مـــا إذا كـــانـــت الــجــلــســة اســتــجــابــة 
لــة »رئـــيـــس املــفــوضــيــة  لـــدعـــوة نــــواب ملــســاء
الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات ومـــمـــثـــلـــي الــهــيــئــات 
العملية األمنية والقضائية«،  املشرفة على 
فــيــمــا أكــــد مـــصـــدر بـــرملـــانـــي، أمـــــس، وصـــول 
رئيس مجلس  وقــال  بنغازي.  إلــى  السايح 
»العربي  لـ الــنــويــري،  فـــوزي  املكلف  الــنــواب 
الجديد«، أمس، إن هيئة رئاسة املجلس لم 
دعا  التي  للجلسة  اآلن  حتى  موعدًا  تحدد 
إليها عدد من النواب ملساءلة السايح، لكنه 
لفت إلى أن الهيئة ال تــزال تناقش الدعوة، 

إلــى صـــدام عسكري فــي شــرق الــفــرات وغــربــه.
ــتـــأزم الــجــديــد فـــي الــعــاقــة بني  وال شـــك أن الـ
ــــدات  ــــوحـ ــتــــي تـــشـــكـــل الـ ــنــــظــــام و»قــــــســــــد«، الــ الــ
الكردية ثقلها الرئيسي، يؤكد انسداد اآلفاق 
ــام تــفــاهــمــات ســيــاســيــة، يــمــكــن أن تفضي  ــ أمـ
إلـــى تــســويــة لــلــجــانــبــني فـــي الــشــمــال الــشــرقــي 
ــة. وتـــدفـــع مــوســكــو، مــنــذ أكــثــر من  مـــن ســـوريـ

ومـــن املــرجــح االســتــجــابــة لــهــا. مــن جهتها، 
»الــعــربــي الــجــديــد« بقبول  أفـــادت مــصــادر لـــ
رئيس املفوضية حضور الجلسة، شرط أن 
فــي جلسة  املشاركة  أو  مغلق،  بشكل  تعقد 
عــلــنــيــة، لــكــن تــحــت عـــنـــوان مــنــاقــشــة مــســار 

لة.  العملية االنتخابية وليس املساء
النائب  دافــع  لة،  املساء دعــوة  وتعليقا على 
محمد سعيد، وهو أحد املوقعني على بيان 
ــهــم فــي مــتــابــعــة سير 

ّ
ـــ72، عــن حــق ــ الـــنـــواب الـ

املفوضية  ومحاسبة  االنتخابية  العملية 
ورئيسها على الخروقات التي حدثت أثناء 
»العربي  عملها. وأوضح سعيد، في حديث لـ
الجديد«، أن الخروقات تمثلت في عدم تقيد 
الــصــادرة  االنتخابية  بالقوانني  املفوضية 
ــواب، ومــنــهــا إعـــانـــهـــا عن  ــنــ عـــن مــجــلــس الــ
تخالف  لانتخابات  أوراق مرشحني  قبول 
ـــروط الـــتـــرشـــح مــــن جـــانـــب،  ــ ــهــــم شــ أوضــــاعــ
ــم طــعــونــا  ــاكـ ــحـ ومـــــن جـــانـــب آخـــــر قـــبـــول املـ
واستئنافات من قبل مرشحني ال يتوفرون 
قانون  في  عليها  املنصوص  الشروط  على 
ــال ســعــيــد إن  ــ ــيـــة. وقــ ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ االنـ
املــفــوضــيــة بــاتــت مــحــل شـــك، فــقــد »أصـــدرت 
العديد من البيانات والقرارات ثم تراجعت 
صفحتها«،  كاختراق  واهية،  بحجج  عنها 
ــا حـــــــول عــــدد  ــ ــــضـ ــــوك أيـ ــكـ ــ مـــتـــحـــدثـــا عـــــن شـ

الناخبني.
ورّجــــــح الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي صــالــح 
املريمي أن يكون تدخل مجلس النواب مجددًا 
فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة بـــدايـــة لــســيــنــاريــو 
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ تـــأجـــيـــلـــهـــا، مـــعـــتـــبـــرًا فــ
الجديد«، أن مجلس النواب »عّول بشكل كبير 
على عاقته برئيس املفوضية الذي كان حتى 
وقــت قريب محل اتهامات مــن أطـــراف أخــرى 
للقوانني  قبوله  بسبب  للمجلس  بــانــحــيــازه 
مسار  لكن  عليها،  املــتــوافــق  غير  االنتخابية 
ــم يــــأت كــمــا تــشــتــهــي ســفــن حفتر  الـــتـــرشـــح لـ
ــادا لــلــتــشــويــش والــعــرقــلــة«.  ــذا عــ وصـــالـــح، ولــ
ذات  انتخابية  لكتل  الرجلني  فــقــدان  أن  وأكــد 
كثافة سكانية عالية في الغرب والجنوب، هو 
الداعي الحقيقي للعرقلة الجديدة، فيما اعتبر 
السياسية  العلوم  الليبي وأستاذ  األكاديمي 
»العربي الجديد«،  خليفة الحداد، في حديث لـ
أن وراء الــخــطــوة أيــضــا »الــخــافــات الــدولــيــة 
على  وضغطهم  املــرشــحــني  حــول  واإلقليمية 

مسار االنتخابات«. 
ــــواب مــوجــهــة  ــنـ ــ ــة مــجــلــس الـ ــالــ ــدو رســ ــبــ وتــ
خـــصـــوصـــا إلـــــى تـــرشـــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، فــيــمــا 
بيان النواب الـ72 صدر قبل إبطال محكمة 
استبعاد  لحكم  أمــس،  طرابلس،  استئناف 
ــان قـــد صــدر  ــذي كــ ــ حــفــتــر مـــن الـــســـبـــاق، والــ
الــزاويــة، غرب  املاضي عن محكمة  الثاثاء 
الناخبني  من  عــدد  على طعون  بناء  ليبيا، 
ــّده، والــقــضــاء بــإعــادتــه للمنافسة. وقــال  ضـ
قاسم القمودي، القاضي في مجمع محاكم 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة الــــــزاويــــــة، فــــي حــــديــــث لـ ــنـ ــديـ مـ
ــلــــس عـــقـــدت  ــــد«، إن مـــحـــكـــمـــة طــــرابــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
املـــحـــامـــني  إعــــــــام  أمــــــــس، دون  جـــلـــســـتـــهـــا، 
الزاوية، مضيفا أن قضاة  وممثلي محكمة 
االستئناف لم ينظروا في الوثائق والدالئل 
ــــة  ــــزاويـ ــتــــي اعــــتــــمــــدت عـــلـــيـــهـــا مـــحـــكـــمـــة الـ الــ
الستبعاد حفتر من السباق االنتخابي، بل 
فــي حكمها على عــدم اختصاص  اعــتــمــدت 
ــة فــــي الـــنـــظـــر فــــي طــلــبــات  ــ ــزاويــ ــ مــحــكــمــة الــ
الطعون ضد املرشحني، ومخالفة الطاعنني 
ــن املــجــلــس  ــعـــون الـــــصـــــادرة عــ ــطـ لـــائـــحـــة الـ
األعلى للقضاء، والتي قررت تقديم الطعون 
فــي الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة الــواقــعــة فــي نطاق 
املـــركـــز االنــتــخــابــي الــــذي قــــّدم مــنــه املــرشــح 
ــه لــلــتــرشــح لــانــتــخــابــات، فـــي إشـــارة  ــ أوراقــ
إلى محكمة بنغازي، على اعتبار أن حفتر 
كان قد تقدم بأوراقه لإدارة االنتخابية في 
سبها  استئناف  محكمة  أن  يذكر  بنغازي. 
كانت قد حكمت أول من أمــس، من جهتها، 
بشكل نهائي، بعودة سيف اإلسام القذافي 
إلـــى الــســبــاق الــرئــاســي، ورفــــض استئناف 

مفوضية االنتخابات على طعنه. 

شــهــريــن، بــاتــجــاه حــــوار يــرقــى إلــــى مــســتــوى 
والــنــظــام  الـــذاتـــيـــة«  »اإلدارة  بـــني  املـــفـــاوضـــات 
الــفــرات  لتجنيب منطقة شــرق نهر  الــســوري، 
 تركيا ثانيا، ولضمان عودة النظام إلى 

ً
تدخا

هذه املنطقة الغنية بالثروات، لتحريك عجلة 
اقتصاده املتوقفة.

ومـــــــرت الــــعــــاقــــة بــــني الــــنــــظــــام و»االتـــــحـــــاد 
»اإلدارة  أحــزاب  أبرز  الكردي،  الديمقراطي« 
»قــــســــد« مــــن خـــال  ـــ ــة« واملـــتـــحـــكـــم بــ ــذاتــــيــ الــ
ذراعه العسكرية »وحدات حماية الشعب«، 
ــم 

ّ
بــمــنــعــرجــات مـــتـــعـــددة. وكــــان الــنــظــام ســل

الشمال الشرقي من سورية، ومنطقة عفرين 
ــدات فــي  ــ ــوحـ ــ شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب، لـــهـــذه الـ
الثوري  الــحــراك  لتطويق  غير معلن،  اتفاق 
فــي الـــشـــارع الـــســـوري الـــكـــردي. ومـــع ظهور 
»داعــش« اتخذ التحالف الدولي »الوحدات 
ـــا بـــريـــة ملـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم،  ــ ــكـــرديـــة« ذراعـ الـ
وصـــــواًل إلــــى الـــعـــام 2015، حــيــث تــأســســت 
ــد«، مـــن عــــدة فــصــائــل كـــرديـــة وعــربــيــة  »قـــسـ
وتركمانية وآشورية، والتي سيطرت خال 

سنوات على أكثر من ربع مساحة سورية.
وتعتمد »قوات سورية الديمقراطية« على دعم 
أميركي كبير، مّكنها من رفع سقف مطالبها 
فــي جلسات حـــوار عــقــدت مــع الــنــظــام، انتهت 
إلــى الــفــشــل. وتــطــالــب هــذه الــقــوات باستمرار 
وجودها في املنطقة، كجزء من قوات النظام، 
»اإلدارة الذاتية« والوضع  مع اعتراف األخير بـ
املوجود اآلن في شرق الفرات وبعض املناطق 
غربه، أبرزها منبج. لكن املعطيات السياسية 
تــؤكــد أن مــوقــف الــنــظــام مــن هـــذه املــطــالــب لم 
يــلــن بـــعـــد، حــيــث يــتــمــســك بــرفــضــهــا، ويــريــد 
من  »قسد«  إلــى  الخاضعة  املناطق  استرجاع 
دون شروط، ما خا »حقوقا ثقافية« محدودة 
لــألكــراد الــســوريــني. ويــبــدو أن الــنــظــام يــعــّول 
»تأديب قسد« في شمال  على الوعيد التركي بـ
اتفاق يرضيه مع هذه  إلى  سورية، للوصول 
القوات التي تعتبرها أنقرة نسخة سورية من 

»حزب العمال الكردستاني«.
وأعــــرب املــحــلــل الــســيــاســي فــريــد ســعــدون عن 
اعتقاده، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الذاتية« والنظام  التوتر الجديد بني »اإلدارة 
ــريـــت مــؤخــرًا  ــد أن املــبــاحــثــات الـــتـــي أجـ »يـــؤكـ
بــني مجلس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )الــواجــهــة 
لم  الــروســي  الجانب  وبــني  لقسد(  السياسية 
ــال: مــســاعــي موسكو  ــ تــفــض إلـــى نــتــائــج«. وقـ
لـــلـــتـــوصـــل التــــفــــاق بــــني الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
املــطــالــب  كــــون  تــثــمــر،  لـــن  الـــذاتـــيـــة«  و»اإلدارة 
بالنسبة  مستحيلة  شبه  للنقاش  املــطــروحــة 
إلى الطرفني، ومن ثم فإن هذه املساعي تحتاج 

إلى جهد حثيث )للتوصل إلى اتفاق(.
وأشار سعدون إلى أن عدم التفاهم »يخلق 
توتر  إلــى  ويـــؤدي  األرض،  على  إشكاليات 
أمني واعتقاالت متبادلة«. وأضاف: الطريق 
األسلم للمحافظة على استقرار املنطقة هو 
اتفاق، فمن دون ذلك سنكون  إلى  التوصل 
ــام ســـيـــنـــاريـــوهـــات غـــيـــر مـــرضـــيـــة وغــيــر  ــ أمــ
مناسبة. التوتر يخلق فرصة لقوى أجنبية 
الحالي  التوتر  أجنداتها.  وفــرض  للتدخل 

حقيقي، ويجب تافيه.
الشهر املاضي،  أنقرة لّوحت، خال  وكانت 
بــتــدخــل عــســكــري فــي شــمــال ســـوريـــة، عقب 
مقتل وإصــابــة عــدد مــن جــنــودهــا فــي ريف 
تحت  مناطق  مــن  بهجمات  الشمالي  حلب 
أنــهــا تــراجــعــت بسبب،  سيطرة »قــســد«. إال 
كما يــبــدو، رفــض روســي وأميركي لتغيير 
ــة. وحــــاولــــت  ــيــ ــالــ ــحــ خــــريــــطــــة الــــســــيــــطــــرة الــ
مــوســكــو اســتــغــال »الـــخـــوف الـــكـــردي« من 
األتــراك للحصول على مكاسب للنظام في 
شــرق الــفــرات، مــن قبيل اســتــرجــاع مــدن، أو 

خلق مربعات أمنية داخلها.

)Getty/خالل تظاهرة مناهضة لالنقالب في مدينة رانغون )هكون الت

حاصرت »األسايش« سابقًا مقرات النظام في الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty( اتهم السايح في السابق باالنحياز إلى شرقي ليبيا

فيما تواصلت في 
ليبيا، حتى أمس 

اإلثنين، محاوالت 
اإلقصاء بين 

مرشحي الرئاسة 
من بوابة الطعون 

واستئنافها، عاد 
مجلس النواب إلى 

أداء دور معرقل، 
عنوانه هذه 

المرة التصويب 
على مفوضية 

االنتخابات، من دون 
استبعاد نسف 

االستحقاق برمته

يؤكد التأزم الجديد في العالقة بين النظام السوري و»اإلدارة الذاتية« 
النظام و»قوات  بين  انسداد اآلفاق أمام تفاهمات سياسية  الكردية 

سورية الديمقراطية«، وذلك على الرغم من الضغط الروسي
تقريرالحدث

»مساءلة« في مجلس 
النواب تهدد االستحقاق

انسداد األفق أمام تفاهم 
سياسي في سورية

متابعة تقرير

المرشحون 
للنيابة

أعلنت المفوضية العليا 
لالنتخابات في ليبيا، أمس 
اإلثنين، عن وصول عدد 

المرشحين لالنتخابات 
النيابية في كل الدوائر 

االنتخابية إلى 4326 مرشحًا 
ومرشحة، حتى أول من 
أمس. ومن المقرر غلق 

باب الترشح لالنتخابات النيابية 
اليوم الثالثاء، بعدما فتح 

في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي.

طالب 72 نائبًا بمساءلة 
رئيس مفوضية االنتخابات 

الليبية

فريد سعدون: عدم 
التفاهم يؤدي إلى توتر 

أمني بين الطرفين

أبطلت محكمة 
استئناف طرابلس حكم 

استبعاد حفتر من السباق

دانت األمم المتحدة 
وبريطانيا و»العفو 

الدولية« الحكم

مخطط إلقامة حي 
استيطاني متاخم لبلدة 

بيت صفافا

آزاد حسو: النظام 
يختلق المشاكل للضغط 

على اإلدارة الذاتية

قضت محكمة في 
ميانمار أمس اإلثنين، 

بسجن الزعيمة المدنية 
المحتجزة أونغ سان سو 

تشي والرئيس السابق، 
وين ميينت، أربع 

سنوات، قبل تخفيض 
المدة لسنتين

سقط فلسطيني شهيدًا، 
أمس اإلثنين، بنيران حرّاس 

معبر جبارة اإلسرائيلي، 
جنوبي طولكرم، فيما 
تسرع حكومة االحتالل 

خططها االستيطانية
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سياسة

بنت الشركات 
الصينية مائة مرفأ تجاري 

حول أفريقيا

لم يمض وقت قليل على الضجة 
التي أثارتها التقارير التي وردت 
عن اختبار الصني لصواريخ أسرع 
من الصوت قــادرة على حمل رؤوس نووية، 
الضوء  األميركي مجددًا  اإلعــام  ط 

ّ
حتى سل

عــلــى نــيــة بــكــني إنـــشـــاء أول قـــاعـــدة عسكرية 
ــة لـــهـــا مــطــلــة عـــلـــى املـــحـــيـــط األطــلــســي  ــمــ دائــ
ستكون على األرجــح في غينيا االستوائية. 
ويـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــوجـــه حـــجـــم الـــطـــمـــوحـــات 
يعرف  مــا  أو  العسكرية،  البحرية  الصينية 
للقرن  الصينية  املحيطات«  بـ«استراتيجية 
الحالي، ليس ملواصلة تطوير القوة البحرية 
لــجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي، الــتــي 
أصبحت األكبر في العالم، بل للتوسع خارج 
منطقة غربي الهادئ، وإيجاد موطئ قدم في 
ناقوس  تــدق  أميركا  ذلــك  ويجعل  األطلسي. 
الخطر مجددًا، ملنع الصني من الوصول إلى 
يًا 

ّ
كل تخضع  استراتيجية  مائية  مــســاحــات 

ما  وهــو  حلفائها،  مــن  ومحمية  لهيمنتها، 
مــبــاشــرة بأمنها  يــمــّس  أحــمــر  تعتبره خــطــًا 

القومي.
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وكشفت 
ــم الـــبـــلـــد الــــــذي ربــمــا  ــ ــــس اإلثــــنــــني، عــــن اسـ أمـ
اســتــقــرت الــصــني عــلــيــه، إلنـــشـــاء أول قــاعــدة 
ــلـــى املــحــيــط  ــا مـــطـــلـــة عـ عـــســـكـــريـــة دائــــمــــة لـــهـ
ــلـــســـي، وهــــي دولـــــة غــيــنــيــا االســتــوائــيــة  األطـ
أكد  أفريقيا، بحسب ما  الصغيرة في وســط 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون اطــلــعــوا عــلــى تقارير 
لــاســتــخــبــارات األمــيــركــيــة مــصــنــفــة ســـّريـــة. 
ــبــــدو أن املـــســـألـــة مـــطـــروحـــة فــــي الــــدوائــــر  ويــ
ــــت لــيــس  االســـتـــخـــبـــاريـــة األمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ وقـ

اإلســبــانــيــة الــســابــقــة، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
تـــيـــودورو  الـــرئـــيـــس  املــــاضــــي، إلقـــنـــاع  األول 
ــانـــغ نــغــيــمــا مــبــاســوغــو )الـــحـــاكـــم منذ  ــيـ أوبـ
الواضح  الوريث  1979(، وابنه ونائبه، وهو 
مانغي،  أوبــيــانــغ  نغيما  تــيــودوريــن  للحكم، 
كبير  مــســؤول  وقــال  الصيني.  املسعى  لصّد 
في إدارة الرئيس جو بايدن إنــه »مــن ضمن 
تــحــركــاتــنــا الــدبــلــومــاســيــة ملــعــالــجــة مــســائــل 
ــائــــي، فــقــد كــنــا واضــحــني  تــتــعــلــق بـــاألمـــن املــ
الخطوات  بعض  بــأن  االستوائية  غينيا  مــع 
املحتملة التي تتضمن نشاطًا صينيًا فيها، 
ستثير قلقًا يتعلق باألمن القومي«. وبحسب 
مسؤول أميركي، فإن الصني تنظر إلى مدينة 
ــّر غــيــنــيــا االســـتـــوائـــيـــة  ــ بــــاتــــا، الـــواقـــعـــة فــــي بـ
بيوكو(،  على جزيرة  تقع  ماالبو  )العاصمة 
وحيث  املنشودة،  لقاعدتها  محتمل  كموقع 
 مرفأ تجاري مطل على 

ً
يوجد في املدينة أصا

خليج غينيا، بنته الصني، وطرقات سريعة 
تــصــل بــاتــا بــالــغــابــون وأفــريــقــيــا الــوســطــى.

ــإن  ــ ــة، فـ ــة األمــــــيــــــركــــــيــــ ــفــ ــيــ ــحــ ــــب الــــصــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــانـــت قــــد بــــدأت  االســـتـــخـــبـــارات األمـــيـــركـــيـــة كـ
تجمع إشارات بشأن نوايا الصني العسكرية 
في غينيا االستوائية منذ عام 2019، وخال 
آخر عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، زار 
البلد، لكن  البنتاغون هذا  مسؤول كبير في 
مقاربته للمسألة هناك جعلت فريق أوبيانغ 
غير متأكد بشأن كيفية نظر األميركيني إلى 
التطلعات الصينية، وما إذا كانوا يأخذونها 
بــايــدن  إدارة  لــكــن  ال.  أم  ــّد  الـــجـ مــحــمــل  عــلــى 
مفادها  حــزمــًا،  أكــثــر  رســالــة  تنقل  أن  أرادت 
أنه سيكون قصر نظر إذا ما أقحمت غينيا 
االســـتـــوائـــيـــة نــفــســهــا عـــلـــى خــــط االشـــتـــبـــاك 

الصيني – األميركي. 
لــكــن الــعــاقــات املــتــوتــرة بــني واشــنــطــن وهــذا 
تــدرب الصني  الــذي  الصغير،  األفريقي  البلد 
بكني،  مع  متقدمة  بعاقات  ويتمتع  جيشه، 
ال تصب في خدمة الضغوط األميركية، ولذا 
 خطوات 

ً
اتخذت فعا املتحدة  الــواليــات  فــإن 

لتدفئة العاقات، رغم املآخذ الحقوقية على 
السلطات هناك. وقامت واشنطن، في مارس/ 
آذار املـــاضـــي، بــعــرض مــســاعــدة عــلــى غينيا 
االستوائية، بعد انفجار عرضي ملخزن عتاد 
فــي قــاعــدة للجيش فــي بــاتــا، أدى إلــى مقتل 
مــائــة شــخــص عــلــى األقــــل. وفـــي الــشــهــر ذاتـــه، 
شاركت قوات غينيا االستوائية في مناورات 
بــحــريــة بــقــيــادة أمــيــركــيــة فـــي خــلــيــج غينيا. 

وفـــي آب/ أغــســطــس املـــاضـــي، رســـت سفينة 
للبحرية األميركية في مرفأ باتا، حيث دعا 
قـــائـــدهـــا املـــســـؤولـــني املــحــلــيــني فـــي الــبــحــريــة 
ملشاهدة تدريب على عمليات إطفاء. ورفعت 
أخيرًا  البلد  هــذا  األميركية  الخارجية  وزارة 
في تقييمها حول محاربة تجارة البشر، ما 
يسمح إلدارة بايدن بتقديم دعم أمني بحري.
لـــكـــن الـــبـــيـــت األبــــيــــض يــعــتــبــر رغـــــم ذلـــــك أن 
ــذا اإلطـــــــار يـــجـــب أن تــكــون  ــ ســيــاســتــه فــــي هـ
طــويــلــة املــــــدى، وأن عــلــيــه دائـــمـــًا أن يــوصــل 
تريد  املتحدة ال  الــواليــات  أن  رسالة مفادها 
من غينيا االستوائية أن تتخلى عن عاقاتها 
املتينة مع الصني، ولكن أن تبقيها في حدود 

ال تراها واشنطن »مقلقة«.
ــات املـــتـــحـــدة نــفــســهــا بــشــكــل  ــ ــــواليــ وتــــجــــد الــ
متصاعد أنها تتحرك ملنع الصني من التمدد 
في  العسكرية  قوتها  واســتــعــراض  عسكريًا 
قــواعــد خــــارج حـــدودهـــا، ال ســيــمــا الــبــحــريــة، 
من كمبوديا إلى اإلمــارات. وفي تقرير قّدمه 
إلــــى الــكــونــغــرس خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي، ذكــر 
الــبــنــتــاغــون أن الــصــني بــحــثــت بــشــأن إنــشــاء 
قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي كــيــنــيــا وأنـــغـــوال وجـــزر 
السيشيل أيضًا، وذلك بعدما بنت الشركات 
الصينية اململوكة للدولة مائة مرفأ تجاري 
حـــــول أفـــريـــقـــيـــا خـــــال الـــعـــقـــديـــن املـــاضـــيـــني، 

بحسب البيانات الحكومية الصينية. 
وبالتأكيد فإن الصني، التي تواصل تحديث 
تــرســانــتــهــا الــبــحــريــة الــحــربــيــة، تــســعــى منذ 
وقت طويل إلى أن تمدد هذه القوة، ال سيما 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي شــبــكــت مــعــهــا عـــاقـــات 
إطــار »القوة  اقتصادية وتجارية متينة، في 
الناعمة«، وذلك منذ أن بدأت تتطوع ملحاربة 
القرصنة في سواحل الصومال، ما اعتبر في 
للبحرية  مهمة  قــفــزة  املــاضــي،  العقد  أواخـــر 
نــادرًا ما تغادر منطقة  التي كانت  الصينية 
غربي الهادئ. وربطت الصني استراتيجيتها 
ــادي، لــحــمــايــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــة بـــبـــعـــدهـــا االقـ
اقتصادها يعتمد  إن  الــحــريــر، وحــيــث  طــرق 
خصوصًا على التجارة الدولية، وخصوصًا 
البحرية. لكن البعد الجيوستراتيجي لم يعد 
خافيًا، حيث إن أي قاعدة بحرية صينية في 
األطلسي تعني توسعة ملدار أي مواجهة قد 
تنشب مــع الــواليــات املــتــحــدة، الــتــي سيكون 
عليها إدارة الحرب على جبهتني. ومن دون 
شــــك، فــــإن الـــصـــني تـــــدرك جـــيـــدًا كــيــف أدارت 
ــات املـــتـــحـــدة، وال تــــــزال تــــديــــر، نــظــام  ــ ــــواليـ الـ
بعد  الــهــادئ  غــربــي  فــي  البحرية  تحالفاتها 
الــحــرب الـــبـــاردة، مــا يدفعها إلـــى جــّرهــا إلــى 

ملعب بحري آخر.
)العربي الجديد(

بعد تقارير عن محاولة 
التمدد في المحيط 

الهندي والقطب 
الشمالي وسواحل 

الشرق األوسط، جاء دور 
المحيط األطلسي ليدق 

ناقوس الخطر ألميركا 
من الصين، التي تسعى 

على ما يبدو إلنشاء 
قاعدة عسكرية في غينيا 

االستوائية

)Getty( تخطت الصين أميركا من حيث عدد سفنها الحربية القتالية

التفاصيل  عن  املصادر  تكشف  ولم  بقصير، 
الـــتـــقـــاريـــر االســـتـــخـــبـــاريـــة،  فــــي  الـــتـــي وردت 
تــثــيــر احــتــمــال أن تصبح  أنــهــا  أكــــدت  لكنها 
إعــادة  على  قـــادرة  الصينية  الحربية  السفن 
ــراء عمليات صيانة  بــاألســلــحــة وإجــ الــتــزود 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــلـــواليـــات 
ــافـــرات إنـــذار  املــتــحــدة، وهـــو خــطــر أطــلــق صـ
األميركية  الدفاع  ووزارة  األبيض  البيت  في 

)البنتاغون(. 
وكان الجنرال ستيفن تاوسند، قائد القيادة 
)أفريكوم(،  أفريقيا  في  األميركية  العسكرية 
ر في شهادة أمام مجلس الشيوخ في 

ّ
قد حذ

إبــريــل/ نيسان املــاضــي، مــن أن »أكــبــر خطر 
من الصني هو أن يصبح لها قاعدة عسكرية 
مــفــيــدة عــلــى الــســاحــل األطــلــســي ألفــريــقــيــا«. 
وأوضح أن »كلمة عسكرية، تعني شيئًا أكثر 
من مكان صالح كمرفأ. أنا أتحدث عن مرفأ 
ــادة الــتــســلــح وإصــــاح  ــ يــســتــطــيــعــون فــيــه إعــ

سفنهم الحربية«. 
لــوكــالــة »أسوشييتد  أكـــد تــاوســنــد،  والحــقــًا 
بــــرس«، فــي مــايــو/ أيـــار املـــاضـــي، أن الصني 
ــا(، حــيــث  ــيــ ــقــ ــريــ ــان )فــــــي أفــ ــكــ ــــن مــ ــبـــحـــث عـ »تـ
السفن  وإصــــاح  التسليح  ــادة  إعــ بــإمــكــانــهــا 
الـــحـــربـــيـــة«. وبـــعـــد قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة في 
جــيــبــوتــي، الـــدولـــة الــصــغــيــرة جـــدًا أيــضــًا في 
مــنــطــقــة الـــقـــرن األفـــريـــقـــي، لــكــن الــتــي تتحكم 
بــأكــثــر الــطــرق الــبــحــريــة ازدحـــامـــًا فــي العالم 
)مضيق باب املندب(، قال تاوسند إن »هدف 
الصني هو أن تحصل على شيء أكثر إفادة 
عــســكــريــًا فــي الـــصـــراعـــات، ويــبــدو أن عينها 
هــي على الــســاحــل األطــلــســي«. ولــفــت إلــى أن 
اتفاق إلنشاء قاعدة  إلــى توقيع  بكني سعت 
الـــرجـــاء  فــــي رأس  تـــنـــزانـــيـــا، أو  فــــي  جــــديــــدة 
ــا عـــرضـــت املـــســـألـــة عــلــى  ــهـ الـــصـــالـــح، كـــمـــا أنـ
مــوريــتــانــيــا. ولــتــنــزانــيــا )شـــرقـــي أفــريــقــيــا(، 
عاقات عسكرية قوية بالصني، لكن تاوسند 
أكــد أن ال قــرار قد اتخذ حــول ذلــك، الفتًا إلى 
يقلقنا،  الــذي  املــوقــع  ليست  )تنزانيا(  »أنــهــا 
إنها من جانب املحيط الهندي«. وفي الشهر 
ــر الــدفــاع الــبــرتــغــالــي جــواو  ذاتــــه، اعــتــبــر وزيـ
قـــاعـــدة عــســكــريــة  غــومــيــز كــرافــيــنــهــو أن أي 
صــيــنــيــة مــطــلــة عــلــى األطــلــســي هـــي فــرضــيــة 
»سينظر إليها بقلق بالغ«، مشددًا على أنها 
»ليست فكرة جيدة أن يتم إدخال املنطقة في 

سيناريو الصراع الجيوسياسي«.
األميركية  االستخبارية  الــتــقــاريــر  وبحسب 
»وول ستريت  عنها  كشفت  الــتــي  الــجــديــدة، 
ــال«، فــــإن جــــون فــيــنــر، الـــنـــائـــب األول  ــ ــورنـ ــ جـ
ــيــــركــــي جــيــك  ــن الـــقـــومـــي األمــ ـــ ملـــســـتـــشـــار األمــ
سوليفان، زار غينيا االستوائية، املستعمرة 

مشروع قاعدة في غينيا االستوائية يُقلق أميركا

الصين تنقل الصراع إلى األطلسي
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