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التنظيم يستغل خالفات بغداد وأربيل

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

هجمات «داعش» في العراق

مفاوضات
فيينا النووية

بغداد ـ زيد سالم

يـ ـت ــواص ــل املـ ـشـ ـه ــد األمـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ــي م ـنــاطــق
شمالي العراق باالهتزاز نتيجة هجمات
تنظيم «داعش» ،والتي تصاعدت وتيرتها
مـنــذ مطلع الـشـهــر ال ـحــالــي ،مخلفة حتى
ً
اآلن ن ـحــو  30ق ـت ـيــا وجــري ـحــا م ــن ق ــوات
البشمركة ،وأكثر من  15آخرين من األمن
ال ـعــراقــي .وتـتــركــز هـجـمــات «داعـ ــش» في
ال ـعــراق فــي مــا يـعــرف بــ«املـنــاطــق املتنازع
عليها» ،وهي املدن والبلدات التي تختلف
ب ـغ ــداد وأرب ـي ــل عـلــى إدارتـ ـه ــا م ـنــذ الـغــزو
األميركي للبالد في العام  ،2003وأبرزها
كركوك ومخمور وزمار وخانقني والطوز،
ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى
وصـ ـ ــاح الـ ــديـ ــن ،شـ ـم ــال وشـ ـم ــال شــرقــي
الـ ـع ــراق .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ب ــذل الـتـحــالــف
الــدولــي ،بـقـيــادة الــواليــات املـتـحــدة ،خــال
العامني املاضيني ،جهودًا كبيرة من أجل
التوصل إلى اتفاق بني الحكومة العراقية
وحكومة إقليم كردستان العراق إلدارة تلك
املناطق أمنيًا ،ومنع تكون الفراغات التي
تسمح بــوجــود مسلحي وبـقــايــا التنظيم
فيها ،إال أن أي نتائج عملية على األرض
لم تظهر .ويعزو مراقبون ذلك لتقاطعات
سياسية كـبـيــرة .وتبلغ مساحة املناطق
املتنازع عليها أكثر من  40ألــف كيلومتر
م ــرب ــع وي ـق ـط ـن ـهــا م ــا ي ــزي ــد ع ــن  3مــايــن
نسمة من مكونات عراقية مختلفة ،كردية
وعربية وتركمانية ،من ديانات ومذاهب
م ـخ ـت ـل ـفــة .وت ـض ـم ــن ال ــدسـ ـت ــور ال ـع ــراق ــي
الجديد في العام  2005مــادة عرفت باسم
 ،140تنص على تنظيم استفتاء شعبي
لـ ـسـ ـك ــان هـ ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق ل ـت ـخ ـي ـي ــره ــم بــن
ال ـب ـقــاء م ــع ب ـغ ــداد أو ال ــذه ــاب م ــع أرب ـيــل.
لكن أسبابًا سياسية وأخ ــرى اجتماعية،
أب ــرزه ــا عـمـلـيــات الـتـغـيـيــر الــديـمــوغــرافــي
امل ـت ـع ــددة ،ح ــال ــت دون تـنـفـيــذ ه ــذا الـبـنــد
الدستوري .يشار إلى أن رئيس الحكومة
العراقية األسبق حيدر العبادي كان أعلن
ف ــي ال ـعــاشــر م ــن دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول
 ،2017تـحــريــر ال ـع ــراق مــن «داع ـ ــش» ،بعد
سيطرة القوات العراقية بشكل كامل على
الحدود مع سورية ،إثــر معركة أخيرة ّ
تم
خاللها تحرير مدينة القائم غــرب البالد.
ومــن املـقــرر أن يعقد الـيــوم ،الـثــاثــاء ،قــادة
عسكريون من الجيش العراقي ونظراؤهم
فــي قــوات البشمركة اجتماعًا جــديـدًا ،هو
الثاني من نوعه في غضون يومني ،لبحث
إمكانية االتفاق على خطة عسكرية إلعادة
ان ـت ـش ــار م ـش ـتــركــة ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـت ـنــازع
عليها ،تهدف ملواجهة مسلحي «داعــش».
لكن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور
الـبــارزانــي استبق هــذا األمــر بتصريحات

ضغوط غربية لتعديل
وحج
الشـروط اإليرانيـة
ّ
إسرائيلي في أميركا

للحديث تتمة...

اليمن:
عام للنسيان
زكريا الكمالي

ّعام  2021طحن اليمنيني وسحق
كل مالمح حياتهم ،كما لم يفعل عام
قبله .حتى ّأن  ،2020الذي جلب للعالم
فيروس كوروناّ ،
وقض مضاجع دول
عظمى وأنهك إمبراطوريات مالية،
ّ
كان رؤوفًا باليمن ،ولم يشكل تهديدًا
وجوديًا لحياتهم البائسة كما فعل
خلفه .لم يحمل  2021لليمنيني 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 مأربّ .
طورت
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  120ألف نسمة من أهالي مأرب
على موعد مع رحالت شتات قاسية.
ّ
شردت 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 ّأن
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 ّ
تقزم هي األعلى
على مستوى العالم حسب منظمة
يونيسف ،وإلى أي قاع سينزلق اليمن
أكثر من القاع الذي يعيشه ،في ظل
ّ
سياسة تجويع ممنهجة يتبعها
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.

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مـ ــع ت ــرق ــب اس ـت ـئ ـن ــاف م ـف ــاوض ــات
فـيـيـنــا ال ـنــوويــة ه ــذا األسـ ـب ــوع ،من
دون ت ـحــديــد م ــوع ــد واض ـ ــح لــذلــك،
بعد الجولة األولــى األسبوع املاضي ،والتي
انتهت إلى تباعد في وجهات النظر بني الدول
الغربية وإيران ،إثر رفض مسودتي اقتراحني
ّ
قدمتهما طهران حول رفع العقوبات عنها،
وال ـق ـي ــود ال ـن ــووي ــة ،ت ـبــدو ال ـج ـهــود منصبة
راه ـ ـنـ ــا ع ـل ــى املـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـت ـعــديــل
املطالب والـشــروط اإليــرانـيــة ،التي «ال توفر
أســاســا لنهاية نــاجـحــة لـلـمـحــادثــات» ،وفــق
تعبير دبلوماسية أملانية ،مع التحذير من
أن ال ــوق ــت يـنـفــد أم ــام إعـ ــادة إح ـي ــاء االت ـفــاق
النووي .ويتوازى ذلك مع مواصلة إسرائيل
حملتها الدبلوماسية املصحوبة بتهديدات
اللجوء إلى خيار عسكري ضد إيران ،للتأثير
على املوقف األميركي في الجولة املقبلة من
املباحثات.
وارتفعت حــدة االنتقادات الغربية للشروط
التي ّ
قدمتها طهران في مباحثات األسبوع
ُ
املاضي ،والتي اعتبرت تراجعًا عن تفاهمات
ج ــرى ال ـتــوصــل إلـيـهــا خ ــال م ـفــاوضــات مع
حـكــومــة حـســن روحــانــي بــن إبــريــل/نـيـســان
ويونيو/حزيران املاضي .وفي هذا السياق،
ق ــال ــت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األملــانـيــة إن املـقـتــرحــات الـتــي قدمتها إي ــران
غير مقبولة ،مضيفة أن برلني ما زالت ترغب
ف ــي ات ـب ــاع امل ـس ــار الــدب ـلــومــاســي ب ـشــأن هــذه
القضية لكن الوقت ينفد .وتابعت كما نقلت
وكالة «رويترز»« :درسنا املقترحات بعناية
وباستفاضة ،وخلصنا إلى أن إيران انتهكت
تقريبًا جميع الـتـســويــات الـتــي تــم التوصل
إلـيـهــا مــن قـبــل خــال شـهــور مــن املـفــاوضــات
الصعبة» .وذكرت املتحدثة أن املقترحات «ال
تــوفــر أســاســا لنهاية ناجحة للمحادثات».
ومـ ـض ــت ق ــائـ ـل ــة« :ن ـن ـت ـظ ــر أن يـ ـع ــود ال ــوف ــد
اإليراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا
بمقترحات واقعية».
مـقــابــل ذل ــك ،ك ــان املـتـحــدث بــاســم الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،يقول إن طهران
بانتظار إجابات الطرف اآلخر عن املسودتني،
غ ـيــر أنـ ــه أع ـل ــن اس ـت ـع ــداد ب ـ ــاده ال ـت ـفــاوض
حول املسودتني ،داعيًا األطــراف األخــرى إلى
العودة إلى فيينا ومعها «مقترحات محددة»
بـشــأن املـقـتــرحــات اإليــران ـيــة .وش ــدد خطيب
زادة ،خــال مــؤتـمــره الصحافي األسـبــوعــي،
أمــس اإلثـنــن ،على أن «ال شــيء اسمه اتفاق
مؤقت أو وقف عقوبات خطوة خطوة» خالل
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
بـنــاء على مـســودات املقترحات الـتــي ّ
قدمها
لــرفــع ال ـع ـقــوبــات ،معلقا عـلــى الـتـصــريـحــات
األميركية بشأن االتـفــاق الـنــووي بالقول إن
«الطرف الذي ليس عضوًا في االتفاق النووي
ليس فــي موقع يخوله اإلدالء بتصريحات،
فاألفضل أن يعود إلى التزاماته».
وأكد أن إيران «لن تقبل أقل من االتفاق النووي
وال أكـ ـث ــر مـ ـن ــه» ،م ـت ـه ـمــا األط ـ ـ ـ ــراف ال ـغــرب ـيــة
بــأنـهــا تـسـعــى إل ــى تـنـفـيــذ «ال ـح ــد األدنـ ــى من
تعهداتها» ،مشددًا على رفض إيران ذلك وأنها
«ل ــن تتعجل ول ــن تـسـمــح بــالـتــاعــب بــالــوقــت
فــي فـيـيـنــا» .وتــابــع أن الــوفــد اإلي ــران ــي خــال
مـفــاوضــات األس ـبــوع املــاضــي «أب ــدى تعاونًا
يبد ذلك» .وقال
ومرونة ،لكن الطرف اآلخر لم ِ
خطيب زادة إن «الطرف اآلخر لم يكن يتوقع أن
ّ
يقدم الفريق اإليراني في املفاوضات مسودات
جاهزة ،ولذلك روج أن هذه النصوص ال يمكن
تنفيذها وأنـهــا اعـتـمــدت الـحــد األق ـصــى» من
املطالب .وشــدد على أن تركيز بــاده ينصب
عـلــى رفــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،و«م ــا دام لم
تتحقق منافعنا من رفــع العقوبات ،ال يمكن
الحديث عــن البنود الالحقة» فــي إش ــارة إلى
التعهدات النووية اإليرانية.
ل ـك ــن إش ـ ـ ــارة خ ـط ـيــب زادة إل ـ ــى اس ـت ـع ــداد

ال تفاوض
على األمن
شدد المتحدث باسم الخارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زادة ،في
مؤتمره الصحافي أمس ،على
أن «إيــران لن تتفاوض مع أحد
حول أمنها» ،مضيفًا أنه «في
ظل صفقات السالح ،زاد عزمنا
الجاد إلكمال درعنا الدفاعي»،
في إشــارة إلــى صفقات السالح
الــغــربــيــة مــع دول خليجية.
وبشأن الجولة الخليجية للرئيس
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون،
انتقد خطيب زادة صفقات بيع
السالح إلى دول خليجية ،داعيا
بــاريــس لتبنّي «نهج مــســؤول».
وعزا التوترات اإلقليمية إلى «بيع
أسلحة متقدمة بالمليارات إلى
دول خليجية ،فيما يعقدون
اجــتــمــاعــات بــشــأن صــواريــخــنــا
ويتخذون مواقف ضدها».

سيطر عناصر
«داعش» على قرية
لهيبان لعدة ساعات

السودان :قمع متظاهري
«المليونية الثامنة»

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

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

رئيسي مدعو لزيارة اإلمارات

طحنون يصف إيران بأنها «دولة كبيرة وقوية»
طهران ـ العربي الجديد

ان ـت ـق ــد ال ــرئ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئيسي ،بشكل غير مباشر ،تطبيع
اإلمـ ـ ــارات م ــع إس ــرائ ـيــل ،وذل ــك خــال
تلقيه دعوة رسمية لزيارة اإلمــارات،
فيما وصــف مستشار األمــن القومي
اإلمـ ــاراتـ ــي ط ـح ـنــون ب ــن زاي ـ ــد إيـ ــران
ب ــأنـ ـه ــا «دولـ ـ ـ ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة وق ـ ــوي ـ ــة فــي
املـنـطـقــة» .ووص ــل طـحـنــون بــن زايــد
إل ــى طـ ـه ــران ،أم ــس االثـ ـن ــن ،ف ــي أول
زيارة رسمية معلنة ملسؤول إماراتي
رفيع املستوى ،منذ خفضت أبوظبي
عالقاتها الدبلوماسية مع إيران عام
 ،2016بعد قطع السعودية عالقاتها
مع الجمهورية اإلسالمية.
وسلم طحنون رئيسي دعوة رسمية
م ــن رئ ـيــس اإلم ـ ــارات ال ـش ـيــخ خليفة
بن زايــد بن سلطان آل نهيان لزيارة
بـ ـ ـ ـ ــاده .وف ـ ـ ــي ح ـ ــن رح ـ ـ ــب ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ــرانـ ــي ،لـ ــدى اس ـت ـق ـبــالــه طـحـنــون
ف ــي ط ـه ــران ،بـتــوسـيــع ال ـعــاقــات مع
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ــإن ــه دع ـ ـ ــا ،فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
إل ــى «أال تـتــأثــر ال ـعــاقــات ب ــإم ــاءات
ً ّ
األج ــان ــب» ،قــائــا إن «سـيــاســة أع ــداء
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ه ـ ــي إي ـ ـج ـ ــاد ال ـ ــرع ـ ــب بــن

طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ح ـ ـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــودتـ ــن
ّ
امل ـق ــدم ـت ــن ،ت ـعــلــق ع ـل ـيــه مـ ـص ــادر إيــران ـيــة
مواكبة ملفاوضات فيينا بالقول لـ«العربي
الجديد» إن هذا الطرح هو ألجل االستهالك
اإلعالمي أكثر من أي شيء آخــر ،والحتواء
املــوقــف ال ــذي أث ــاره تـقــديــم ه ــذه امل ـســودات.

غــاضـبــة ،ي ــوم الجمعة املــاضــي ،ق ــال فيها
«ل ــن نـنـتـظــر أح ـ ـدًا» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أنـهــم
سيتحركون بــاتـجــاه تــأمــن هــذه املناطق
بمفردهم في حال استمر تأخر بغداد في
هذا األمر .وأوضح أن «هناك قرارًا لتشكيل
ل ــواء ي ــن مـشـتــركــن ب ــن قـ ــوات الـبـشـمــركــة
والـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ف ــي امل ـنــاطــق املـتـنــازع
عـلـيـهــا .لـكــن ال ـخ ـطــوات العملية لــم تنفذ،
ولهذا سوف ال ننتظر ،وسنتخذ ما يلزم
لحماية هذه املناطق».
وكــان الهجوم األكـثــر دمــويــة قــد وقــع ليلة
ً
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وخـ ـل ــف  13ق ـت ـي ــا،
ب ـي ـن ـهــم  3م ــدنـ ـي ــن ،أحـ ــدهـ ــم طـ ـف ــل ،ن ـفــذه
مسلحو تنظيم «داع ــش» على قــريــة قرب
بلدة مخمور ،قبل أن تتجدد مساء األحد
ه ـج ـمــات ج ــدي ــدة أك ـثــر عـنـفــا ف ــي كــركــوك،
اض ـط ــر بـسـبـبـهــا س ـك ــان ق ــري ـت ــي لـهـيـبــان
ً
والسالمية إلى الفرار ليال ،بسبب اقتحام
مسلحي التنظيم ومهاجمتهم منازل عدة
داخ ــل الـقــريـتــن .وه ــذه امل ــرة األولـ ــى التي
يسيطر فيها «داعش» على قرية في العراق
لـعــدة ســاعــات مـنــذ ال ـعــام  ،2017إذ أكــدت
تـقــاريــر أمـنـيــة عــراقـيــة سـيـطــرة املسلحني
ع ـلــى لـهـيـبــان ل ـس ــاع ــات ،ق ـبــل انـسـحــابـهــم
منها فجر أمس االثنني إلى جهة مجهولة.
وح ـم ــل األم ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـ ـ ــوزارة الـبـشـمــركــة
جبار ياور ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة فــي ب ـغــداد مسؤولية
استمرار هجمات تنظيم «داعش» ،وانتقد
تأخر تنفيذ الكثير من االتفاقات السابقة
التي جرى التوصل إليها ،ومنها تشكيل
قوات مشتركة لتأمني تلك املناطق ،معتبرًا
أن ح ــال ت ـلــك امل ـنــاطــق ك ــان أف ـضــل بكثير
ع ـنــدمــا ك ــان ــت ت ـحــت س ـي ـطــرة الـبـشـمــركــة.
ً
لكن مـســؤوال كرديًا في مدينة أربيل أكد،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن الـتـقــريــر األمـنــي
للهجمات األخيرة يؤكد أنها انطلقت من
مناطق غير مسكونة ،وتحديدًا من جبال
قـ ــره جـ ــوخ وم ـن ــاط ــق قـ ــرب «ك ـل ــي س ــال ــم»،
و«شيخ بزيني» ،و«التون كوبري» ،إضافة
إل ــى ج ـبــال حـمــريــن .وب ــن أن «املـعـلــومــات
املتوفرة تؤكد أن الهجمات تنفذها مفارز
ال ي ـت ـجــاوز ع ــدد عـنــاصــرهــا مــا بــن  6و8
أش ـخ ــاص بـطــريـقــة خــاط ـفــة ،إذ يـضــربــون
وي ـ ـحـ ــرقـ ــون ويـ ـنـ ـسـ ـحـ ـب ــون ،م ـس ـت ـف ـيــديــن
مــن مـعــرفـتـهــم بــاملـنــاطــق الـجـبـلـيــة والـلـيــل

والـفــراغــات الـتــي تصل إلــى  20كيلومترًا،
مــن دون أن يــواجـهـهــم أي حــاجــز أو ثكنة
ع ـس ـك ــري ــة أو أم ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،وت ـ ـحـ ــدث عـ ــن أن
أعــدادهــم ليست كبيرة ،ويعتقد أنـهــم من
الــذيــن تسللوا أخـيـرًا مــن مناطق سيطرة
نـظــام بـشــار األســد على الـحــدود العراقية
السورية ،وجميعهم عراقيون.
واعتبر املـســؤول الـكــردي أن «أحــد أسباب
ت ــأخ ــر ب ـ ـغـ ــداد فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ان ـت ـشــار
الجيش العراقي والبشمركة هي فصائل
مسلحة معروفة تريد إبـقــاء تلك املناطق
مفتوحة ،ملصالح كثيرة ومعروفة ،بينها
تهديد مطار أربيل الــدولــي ،الــذي تعرض
لعدة هجمات من تلك املناطق في الفترة
األخيرة» .وقال عضو لجنة األمن والدفاع
فــي الـبــرملــان الـســابــق بــدر الــزيــادي إنــه «ال
يمكن استبعاد األثر السياسي املضطرب
بني حكومتي بغداد وأربيل عن الهجمات
الـحــالـيــة عـلــى الـبـلــدات واملـنــاطــق املـتـنــازع
ع ـل ـي ـهــا» .وأك ـ ــد ،ف ــي ات ـص ــال م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن «هناك حاجة لتمكني الجيش
الـ ـع ــراق ــي ف ــي ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق ،وإب ـ ـعـ ــاد أي
قوات غير نظامية أو فصائل مسلحة عن
ه ــذا امل ـلــف ،والتنسيق املـشـتــرك مــع قــوات
البشمركة لغرض تأمني تلك املناطق .أما
بالنسبة لعودة قوات البشمركة للمناطق
املتنازع عليها فهو أمر محسوم حكوميًا
م ـنــذ أيـ ــام ح ـكــومــة ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،وأي
تعديل على هذا القرار يحتاج إلى موقف
حـكــومــي أي ـضــا» .مــن جـهـتــه ،لـفــت الخبير
األمني طارق العسل إلى أن «هناك الكثير
مــن امل ـنــاطــق امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا تـمـثــل نـقــاط
ان ـطــاق العمليات اإلرهــاب ـيــة ،مـثــل جبال
حـمــريــن وب ـعــض مـنــاطــق ك ــرك ــوك ،ومنها
ال ـحــوي ـجــة وال ــدب ــس والـ ـ ــزاب ال ـقــري ـبــة من
الحدود مع أربيل».
وأوض ـ ــح ال ـع ـســل ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن ه ـج ـمــات تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
عـلــى الـجـيــش ال ـعــراقــي وق ــوات البشمركة
تـعــود أسبابها إلــى ضعف التنسيق بني
القوات ،إضافة إلى تدخل املزاج السياسي
فــي الـعـمــل األم ـنــي والـعـسـكــري فــي بعض
األحيان ،ناهيك عن إهمال ملف مهم ،وهو
إشراك األهالي في حماية مناطقهم ،حيث
ال بــد مــن تمكني األهــالــي مــن أج ــل توفير
املعلومات للسلطات ،وليس اتهام األهالي
بأنهم حواضن لداعش أو متعاطفون مع
اإلرهابيني ،كما يحدث في بعض املناطق».
وتـسـتـغــل الـسـلـطــات فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
العراق أي مناسبة ،ســواء هجمة إرهابية
أم مشاكل سياسية فــي املـنــاطــق املتنازع
عليها ،للتذكير بأحقية حـكــومــة اإلقليم
ب ــاالش ـت ــراك إل ــى ج ــان ــب ب ـغ ــداد ف ــي إدارة
ملفات املحافظات.

ال ـج ـي ــران ،وهـ ــذه امل ــؤام ــرة ستحبط
بحكمة وفهم مشترك».
وانـتـقــد رئـيـســي بـشـكــل غـيــر مباشر
تـ ـطـ ـبـ ـي ــع اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
ّ
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ال ـص ـهــاي ـنــة
يبحثون عــن أهــدافـهــم املـشــؤومــة في
املـنـطـقــة ،وكـلـمــا وج ــدوا مــوطــئ قــدم،
حـ ّـولــوه إلــى وسيلة للتوسع وإث ــارة
الفتنة ،ولــذلــك ،على دول املنطقة أن
تكون حــذرة» .وأضــاف رئيسي ،وفق
مــا أورده مــوقــع الــرئــاســة اإليــران ـيــة،
ّ
أن «أمــن دول املنطقة مرتبط بعضه
ببعض» ،داعيًا إلى تعزيز العالقات
االقتصادية .من جهته ،قال طحنون،
خالل اللقاء مع الرئيس اإليراني« :إننا
كـلـنــا أب ـن ــاء ه ــذه املـنـطـقــة ومـصـيــرنــا
ّ
واح ــد ،وعـلـيــه ،ف ــإن تـعــزيــز الـعــاقــات
بــن الـبـلــديــن عـلــى ج ــدول أعـمــالـنــا».

دعا شمخاني لبذل
ّ
ٍ
لحل
مساع مشتركة
أزمات المنطقة

وأشــار إلــى مباحثاته «املفصلة» مع
ً
نظيره اإليراني علي شمخاني ،قائال
ّ
ّ
إن «هذه اللقاءات تشكل منعطفًا في
الـعــاقــات الـثـنــائـيــة» ،مــع إعــانــه عن
استعداد اإلمــارات لتوسيع التعاون.
وك ــان شمخاني أك ــد ،خ ــال اجتماع
مــع طـحـنــون ،أن «االس ـت ـقــرار واألم ــن
امل ـس ـت ــدام ف ــي املـنـطـقــة ره ـي ـنــان فقط
ب ــالـ ـح ــوار امل ـس ـت ـم ــر وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بــن
دولها» .وأكــد «ضــرورة عدم السماح
للقوى خــارج املنطقة بالتأثير على
الـ ـع ــاق ــات ب ــن دول ـ ـهـ ــا» ،داعـ ـي ــا إل ــى
ّ
ـاع مـشـتــركــة لـحــل األزم ــات
«ب ــذل م ـسـ ٍ
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
واسـ ـتـ ـب ــدال ال ـت ــوج ـه ــات ال ـع ـس ـكــريــة
ب ــالـ ـح ــوار وال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم» .مـ ــن ج ـه ـتــه،
وص ــف طـحـنــون إيـ ــران بــأنـهــا «دول ــة
ك ـب ـي ــرة وقـ ــويـ ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ول ـهــا
م ــوق ــع ج ـي ــوس ـي ــاس ــي فـ ــريـ ــد ،وم ـم ـ ّـر
كبير للتواصل بني الشرق والغرب»،
بحسب ما أوردته وكالة «نور نيوز»
امل ـق ــرب ــة م ــن م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـقــومــي
اإليـ ــرانـ ــي .ودع ـ ــا إلـ ــى «ت ـش ـك ـيــل فــرق
عـمــل تخصصية لـتـحــديــد أرض ـيــات
التعاون املشترك في مختلف املجاالت
االقتصادية ،وإزالة العقبات».

في السياق ،أكد وزير الخارجية حسني أمير
عبداللهيان ،أن املـســودة الـتــي قدمها الوفد
اإليــرانــي إلــى األط ــراف األخ ــرى 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 بالده شاركت في الجولة
األول ــى لـلـمـفــاوضــات ال ـجــديــدة بنية حسنة
وج ــدول عمل وم ـبــادرة ،مضيفًا :على الرغم
مــن دعــم الصني وروسـيــا ملــواقــف إي ــران ،لكن
الترويكا األوروبية لم تتمكن إلى حد اآلن من
تقديم أي مبادرة عملية أو تصريح في هذا

االت ـجــاه .وش ــدد على أن الحكومة اإليــرانـيــة
«تسير وفق منهج عملي مبني على النتائج،
وعـلـيــه ف ــإن امل ـفــاوضــات الـتــي ال تفضي إلــى
أي نتيجة لن تكون مجدية بالنسبة الينا».
ونـفــى «مــا روجـتــه وســائــل إعــامـيــة وبعض
اللوبيات مــن أن إي ــران شرعت بالتزامن مع
انطالق املفاوضات في تخصيب اليورانيوم
ً
بنسبة  90في املائة» ،قائال إن بالده ملتزمة
التخصيب بنسبة  20في املائة.
م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ومـ ــع وص ـ ــول رئ ـي ــس امل ــوس ــاد
اإلسرائيلي ،دافيد برنيع ،أمس إلى واشنطن
إلجراء مفاوضات مع املسؤولني األميركيني،
والتمهيد لزيارة وزير األمن اإلسرائيلي بني
غانتس ،الذي يفترض أن يصل األربعاء إلى
واش ـن ـطــن ،قــالــت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة،
إن بــرنـيــع سـيـطـلــع ال ـجــانــب األم ـيــركــي على
معلومات استخباراتية جديدة بشأن تقدم
املشروع النووي اإليراني.
وك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «ي ـس ــرائ ـي ــل هـ ـي ــوم» أن
إس ــرائـ ـي ــل س ـت ـطــالــب األم ـي ــرك ـي ــن والـ ـ ــدول
املشاركة في املفاوضات ،بأن ينص االتفاق
الجديد على إخراج كافة كميات اليورانيوم
ع ــال ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـيــب ال ـت ــي راك ـم ـت ـه ــا إي ـ ــران،
لغاية اآلن ،مــن أراضـيـهــا .وبحسب املحلل
الـعـسـكــري للصحيفة أل ــون بــن داف ـي ــد ،فــإن
إس ــرائ ـي ــل ودول ال ـخ ـل ـيــج ت ـس ـعــى لـضـمــان
أن ي ـش ـمــل االت ـ ـفـ ــاق الـ ـج ــدي ــد إخـ ـ ـ ــراج كــافــة
اليورانيوم املخصب الذي أنتجته إيران ،وأن
يتم فرض قيود وإشــراف وتفتيش متشدد
عـلــى ق ــدرة ط ـهــران عـلــى الـتـقــدم فــي جــوانــب
مختلفة من برنامجها النووي .وأضاف أن
الجهد اإلسرائيلي سينصب هــذا األسبوع
(عـبــر ل ـقــاءات برنيع وغــانـتــس) على إقناع
الواليات املتحدة والدول األوروبية بتهديد
إيـ ـ ــران ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات إض ــاف ـي ــة ف ــي حــال
راوحت مفاوضات فيينا مكانها .من جهتها
ق ـ ــال ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «هـ ـ ـ ــآرتـ ـ ـ ــس» إن ال ـج ـه ــد
اإلسرائيلي يهدف إلقناع الواليات املتحدة
بعدم العودة إلــى االتفاق النووي األصلي،
وعدم التوصل إلى اتفاق جزئي أو مرحلي
مـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،وإن ـ ـمـ ــا ب ـ ــدال مـ ــن ذل ـ ــك ت ـشــديــد
الـعـقــوبــات عـلــى ط ـهــران والـتـلــويــح بتعديد
عـ ـسـ ـك ــري واض ـ ـ ـ ــح .وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــرات
إسرائيلية بأن إيران لن تسارع إلى تفجير
امل ـف ــاوض ــات ،ألن ـهــا بـحــاجــة لــرفــع ج ــزء من
العقوبات االقتصادية املفروضة عليها.

واجـ ـه ــت قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن الـ ـس ــودانـ ـي ــة أم ــس
اإلث ـنــن ،م ـجــددًا ،بــالـغــاز املـسـ ّـيــل لـلــدمــوع،
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن الـ ــذيـ ــن أطـ ـلـ ـق ــوا «م ـل ـيــون ـيــة
ثــام ـنــة» شـ ــارك فـيـهــا اآلالف ف ــي مختلف
امل ــدن ال ـســودان ـيــة ،وذل ــك رف ـضــا لــانـقــاب
العسكري ولالتفاق السياسي بني رئيسي
مـجـلـســي ال ـس ـي ــادة ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـبــرهــان
والـ ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـلــه حـ ـم ــدوك ،ولـلـمـطــالـبــة
بـ ـع ــودة ال ـح ـك ــوم ــة امل ــدنـ ـي ــة .وخـ ـ ــرج آالف
الـســودانـيــن ،أمــس اإلث ـنــن ،إلــى الـشــوارع
ف ــي مـ ــدن عـ ــدة ف ــي «امل ـل ـيــون ـيــة ال ـثــام ـنــة».
وت ـج ـمــع م ـئ ــات ال ـس ــودان ـي ــن ف ــي مـنــاطــق
عدة بالخرطوم ،من ضمنها منطقة الديم
والـشـجــرة وش ــارع الستني وال ـثــورة فــي أم
درمــان والخرطوم بحري ،وأغلقوا الطرق
وال ـ ـشـ ــوارع ال ــرئ ـي ـس ــة ،وأحـ ــرقـ ــوا إط ـ ــارات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـق ــدي ـم ــة ورددوا شـ ـع ــارات
مناوئة لقادة االنقالب العسكري من بينها
«م ــدنـ ـي ــة ..م ــدنـ ـي ــة» ،و«س ـن ـظ ــل شــامـخــن
كأرواح الشهداء وفي السماء كاملتاريس»،
و«ض ــد ال ــرص ــاص ...واالن ـت ـكــاس» .وطالب
املشاركون في التظاهرات بتسليم السلطة
لحكومة مدنية .من جهتها ،انتشرت قوات
الشرطة بكثافة وســط الخرطوم ،وأغلقت
بعض الطرق املؤدية إلى القصر الرئاسي،
قبل أن تطلق الغاز املسيل للدموع ،لتفريق
تظاهرة قرب هذا القصر بوسط العاصمة.
فــي األث ـنــاء ،ذك ــرت وكــالــة «األن ــاض ــول» أن
محتجني بشارع الستني شرقي الخرطوم،
تـعــرضــوا الع ـت ــداءات باألسلحة البيضاء
م ــن ق ـبــل م ـج ـمــوعــة مــدن ـيــة -غ ـي ــر م ـحــددة
الهوية -كما أتلف عناصر هذه املجموعة
سـيــارات بعض املــارة فــي الطريق .ولفتت
الــوكــالــة إل ــى أن الـسـيــارة الـتــابـعــة لـهــا من
ضمن السيارات التي تعرضت للكسر من
قبل املجموعة غير املعروفة.
وفـ ــي م ــدي ـن ــة ود م ــدن ــي (وسـ ـ ـ ــط) ،تـجـمــع
اآلالف وس ــط املــدي ـنــة اسـتـجــابــة لــدعــوات
ال ـت ـظ ــاه ــر ،ورددوا ش ـ ـعـ ــارات ت ــدع ــو إل ــى
إس ـق ــاط االن ـق ــاب ومـحــاكـمــة ق ــادت ــه .وفــي
والي ــة سـنــار جـنــوب شــرقــي ال ـبــاد ،توجه
اآلالف نحو مدينة مايرنيو إلحياء ذكرى
خ ــروج أول تـظــاهــرة فــي ال ـعــام  2018ضد
نظام الرئيس املعزول عمر البشير.
كما خــرجــت مــواكــب أخ ــرى أمــس فــي مدن
الضعني في واليــة جنوب دارف ــور ،وكسال
ش ــرق ــي ال ـ ـسـ ــودان ،وع ـط ـب ــرة ب ــوالي ــة نهر
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النيل ،وبورتسودان بشمال شــرق البالد،
والــدمــازيــن جـنــوب ش ــرق ال ـس ــودان ،فيما
أش ـ ــارت م ـع ـلــومــات إل ــى تـنـفـيــذ اع ـت ـقــاالت
فــي الـقـضــارف بـشــرق ال ـبــاد ،قبل انطالق
امل ــواك ــب .وك ــان ــت دع ــت لـلـمـلـيــونـيــة لـجــان
امل ـق ــاوم ــة ال ـس ــودان ـي ــة ،وت ـج ـمــع املـهـنـيــن
ال ـس ــودان ـي ــن ،وأجـ ـس ــام ن ـقــاب ـيــة ومـهـنـيــة
أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ــع دع ـ ــم ومـ ـس ــان ــدة مـ ــن أح ـ ــزاب
وتيارات سياسية .وأكــدت لجان املقاومة،
فــي بـيــان أول مــن أم ــس ،تمسكها ب ــاءات
رف ـع ـت ـه ــا م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،وه ـ ــي «ال ت ـ ـفـ ــاوض،
ال ش ــراك ــة وال ش ــرع ـي ــة» .ك ـمــا ع ـب ــرت عــن
ت ـم ـس ـك ـهــا «ب ـع ـه ــده ــا ب ــإسـ ـق ــاط ال ـس ـل ـطــة
االن ـقــاب ـيــة بـكــافــة ال ـط ــرق الـسـلـمـيــة ،على
الــرغــم مــن مـحــاوالت االنـقــاب جــر الـحــراك
ال ـ ـث ـ ــوري نـ ـح ــو ال ـ ـع ـ ـنـ ــف» .ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ح ــذر
تـحــالــف ق ــوى الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،الشريك
ال ـســابــق ف ــي الـسـلـطــة االن ـت ـقــال ـيــة ق ـبــل 25
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،أول من
أم ــس« ،السلطة االنـقــابـيــة مــن أي جنوح
لـلـقـمــع واس ـت ـخ ــدام آل ــة عـنــف ال ــدول ــة ضد
ب ـن ــات وأبـ ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـس ـل ـمــي ال ـثــائــر»،
مؤكدًا أن «الجرائم واالنتهاكات ال تسقط
بالتقادم» .وأشار البيان إلى أنه «ال مناص
لالنقالبيني واالنـتـهــازيــن وفـلــول النظام
البائد من االنصياع لــإرادة الجماهيرية
الـســاعـيــة إل ــى ب ـنــاء حـكــم مــدنــي خــالــص».
وك ــان  44شـخـصــا قــد ل ـقــوا حتفهم خــال
الحراك الثوري منذ اليوم األول لالنقالب،
وجـ ـ ــرح املـ ـئ ــات ط ـب ـقــا إلح ـ ـصـ ــاءات لـجـنــة
أطباء السودان املركزية .وجددت «الحرية
والتغيير» رفضها االتفاق السياسي الذي

تــم بــن عبد الـلــه حـمــدوك وقــائــد االنـقــاب
ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـب ــره ــان ،م ـش ـيــرة إل ــى أنـهــا
ستظل تدعم الحراك الجماهيري السلمي.
وأول مـ ــن أمـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ــد ،شـ ـه ــد عـ ـ ــدد مــن
أحياء الخرطوم تظاهرات ليلية للترويج
والدعاية للمليونية ،وحث املواطنني على
املشاركة فيها .ومنذ االنقالب العسكري في
 25أكتوبر/تشرين األول املاضي ،شهدت
البالد  7مواكب مليونية ،أولها في اليوم
في  30نوفمبر/
األول من االنقالب وآخرها ُ
تشرين الثاني املاضي .كما نظمت عشرات
الـتـظــاهــرات الليلية فــي األح ـيــاء ،ووقـفــات
احتجاجية شملت قطاعات مختلفة مثل
الـنـفــط واالتـ ـص ــاالت وال ـب ـنــوك والـ ـ ــوزارات
وغيرها ،إذ يصر املشاركون على هزيمة
االنقالب العسكري وعودة الحكم املدني.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ورود أن ـب ــاء
عـ ــن وق ـ ـ ــوع ق ـت ـل ــى وجـ ــرحـ ــى فـ ــي دارف ـ ـ ــور
السبت املــاضــي ،نتيجة التوترات األمنية
وال ـنــزاعــات القبلية وانـتـشــار املليشيات،
دعــا تجمع املهنيني الـســودانـيــن أول من
أم ــس األح ــد ،إل ــى «إن ـه ــاء تـعــدد الـجـيــوش
ك ــواج ــب م ـقــدم لـلـسـلـطــة الــوطـنـيــة املــدنـيــة
الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية
املؤمنة بالتغيير الـجــذري وأه ــداف ثــورة
ديـسـمـبــر» .وش ــدد التجمع فــي بـيــان على
«أهمية حل مليشيات الدعم السريع وكل
املـلـيـشـيــات األخـ ــرى وال ـحــركــات املسلحة،
وذلــك عبر عملية نــزع الـســاح والتسريح
والدمج في الجيش القومي املهني الواحد،
وف ــق أس ــس فـنـيــة ومـهـنـيــة ،تـتـحـكــم فيها
أجهزة متخصصة».
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شرق
غرب
المغرب :ميثاق لعمل
أحزاب الحكومة
وقـعــت أح ــزاب االئ ـتــاف الحكومي
فــي امل ـغــرب ،أم ــس اإلث ـنــن« ،ميثاق
األغ ـل ـب ـي ــة» وال ـ ـ ــذي ي ـح ــدد خــريـطــة
طــريــق عـمـلـهــا .وجـ ــاء ذل ــك بحسب
بـيــان لألغلبية الـحـكــومـيــة املكونة
م ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــزاب «الـ ـتـ ـجـ ـم ــع ال ــوطـ ـن ــي
ل ــأح ــرار» و«األص ــال ــة واملـعــاصــرة»
و«االستقالل» ،عقب توقيع األمناء
ال ـع ــام ــن ل ـه ــذه األح ـ ـ ــزاب ع ـلــى هــذا
املـ ـيـ ـث ــاق .وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن ه ــذا
امل ـي ـث ــاق «يـ ـح ــدد وي ـن ـس ــق وي ــوح ــد
أس ــالـ ـي ــب الـ ـعـ ـم ــل والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بــن
م ـخ ـت ـل ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والبرملانية».
(األناضول)
لبنان :اجتماع لحل
اإلشكاالت مع السعودية

ت ــرأس رئـيــس الـحـكــومــة اللبنانية،
نـجـيــب م ـي ـقــاتــي (ال ـ ـصـ ــورة) ،أمــس
اإلثنني ،اجتماعًا اقتصاديًا وأمنيًا
م ــوس ـع ــا مل ـت ــاب ـع ــة حـ ــل اإلش ـ ـكـ ــاالت
التي حصلت أخـيـرًا مــع السعودية
ً
وب ـع ــض دول ال ـخ ـل ـيــج ،ف ـض ــا عن
مـتــابـعــة م ــوض ــوع اإلج ـ ـ ــراءات على
ال ـح ــدود ملـنــع الـتـهــريــب م ــن لـبـنــان.
وقــال وزيــر الداخلية بسام مولوي
إثــر االجتماع إن «املطلوب منا هو
ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات ســريـعــة تـثـبــت أن
الحكومة تقوم بواجباتها بضبط
الحدود واملطار واملرفأ» .من جهته،
ق ــال رئ ـيــس جـمـعـيــة ت ـجــار ب ـيــروت
نقوال الشماس« :نسعى إلعادة فتح
باب التصدير إلى السعودية».
(العربي الجديد)

بن سلمان يبدأ
جولة خليجية
من سلطنة عمان
ب ــدأ ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ،أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،جــولــة
خ ـل ـي ـج ـيــة اس ـت ـه ـل ـه ــا مـ ــن سـلـطـنــة
عمان ،على أن تشمل الحقًا ،اإلمارات
والـبـحــريــن وق ـطــر وال ـكــويــت ،وذلــك
قبيل قمة دول مجلس التعاون التي
تحتضنها الرياض منتصف الشهر
الحالي .وقال دبلوماسيون لوكالة
أسوشييتد برس ،إن الجولة تهدف
إلزال ـ ــة ال ـخــافــات الـجـيــوسـيــاسـيــة،
وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق بني
دول الخليج ،ال سيما في التعامل
ال ـ ـف ـ ـعـ ــال م ـ ــع ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني.
(أسوشييتد برس)
السودان 48 :قتيًال
في غرب دارفور
قـتــل  48شـخـصــا عـلــى األق ــل نهاية
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ف ــي اشـتـبــاكــات
قبلية بمنطقة كرينك بــواليــة غرب
دارفـ ـ ــور ف ــي ال ـ ـسـ ــودان .وقـ ــال وال ــي
والية غرب دارفور ،خميس عبد الله
أبكر ،أمــس اإلثنني لوكالة «فرانس
بـ ـ ـ ـ ــرس»« :بـ ـ ـ ـ ــدأت األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث م ـس ــاء
الـسـبــت حـيــث قـتــل  6أش ـخ ــاص ،ثم
ت ـط ــورت االش ـت ـبــاكــات األح ــد وقـتــل
أكثر من  40شخصًا» .وأكدت لجنة
األطـبــاء املستقلة فــي دارف ــور مقتل
 48شخصًا بالرصاص.
(فرانس برس)
قمة بوتين بايدن:
الكرملين ال يتوقع
«اختراقًا»

أعلن الكرملني أمس اإلثنني ،عشية
م ـحــادثــات بــن الــرئـيـســن الــروســي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن واألمـ ـي ــرك ــي جو
ب ـ ــاي ـ ــدن (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أن م ــوس ـك ــو
ال ت ـتــوقــع تـحـقـيــق «أي اخـ ـت ــراق»،
ف ــي خ ـض ــم ت ـص ــاع ــد ال ـت ــوت ــر ح ــول
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا .وق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـكــرم ـلــن دي ـم ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف في
ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ـ ّـة ،إن ـ ــه «م ــن
الصعوبة بمكان أن نتوقع أن تحقق
املحادثات أي اختراق» ،واصفًا حال
العالقات األميركية  -الروسية بأنه
«مؤسف للغاية».
(فرانس برس ،رويترز)
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تكرس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إلى الدوحة التي بدأت أمس وتنتهي اليوم
الثالثاء ،وترؤسه مع أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني اجتماعات الدورة السابعة للجنة
االستراتيجية العليا القطرية التركية ،الشراكة
االستراتيجية بين البلدين

تبادل تجاري واقتصادي

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

القمة القطرية
التركية

تكريس الشراكة في ظل
التفاهمات اإلقليمية

الدوحة ،إسطنبول ـ العربي الجديد

زي ـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طيب أردوغ ــان إلــى الــدوحــة ،التي
ب ـ ــدأه ـ ــا أم ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،عـ ـل ــى أن
يترأس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني اجتماعات ال ــدورة السابعة للجنة
االستراتيجية العليا القطرية التركية اليوم
ال ـث ــاث ــاء ،تـتـخـطــى م ـج ــرد ت ـعــزيــز ال ـت ـعــاون
االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي بــن الـبـلــديــن ،إلــى
تكريس الشراكة االستراتيجية بينهما وقد
تعمقت خالل األزمات في السنوات املاضية.
وتــأتــي الــزيــارة فــي ظــل مصالحات وترتيب
للعالقات وإغ ــاق ملفات عالقة بــن أطــراف
مختلفة .وأك ــد أردوغـ ــان أمــس أن العالقات
الثنائية بني بــاده وقطر ستتواصل بزخم
أكبر في املرحلة املقبلة ،مضيفًا« :إلى جانب
قـطــر نعمل عـلــى تـطــويــر عــاقــاتـنــا مــع كافة
دول الخليج األخرى» .وفي تصريحات له من
مطار أتــاتــورك فــي إسطنبول قبيل توجهه
إلــى الــدوحــة ،أعلن أردوغ ــان أن أنـقــرة تعمل
على تطوير عالقاتها مع كافة دول الخليج
ال ـع ــرب ــي ،مــرح ـبــا بــال ـج ـهــود الــدبـلــومــاسـيــة

الــرام ـيــة إل ــى إعـ ــادة فـتــح أبـ ــواب ال ـح ــوار في
الخليج وإزالــة ســوء الفهم .وأضــاف« :نؤيد
اس ـت ـم ــرار رواب ـط ـن ــا وتـضــامـنـنــا م ــع جميع
دول ال ـخ ـل ـيــج م ــن خـ ــال ت ـق ــوي ــة ال ـع ــاق ــات
املستقبلية» .ولفت أردوغــان إلى أن الدوحة
وأنقرة حافظتا على مواقفهما القوية أمام
الـتـحــديــات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي واجـهـتـهـمــا في
السنوات األخـيــرة ،وعــززتــا شراكتهما على
أساس الربح املتبادل في العديد من املجاالت
م ــن االقـ ـتـ ـص ــاد إلـ ــى الـ ــدفـ ــاع ومـ ــن ال ـت ـج ــارة

أردوغان :الدوحة وأنقرة
حافظتا على مواقفهما
أمام التحديات
وزير الخارجية القطري:
العالقة بين أنقرة
والدوحة تشهد تطورًا

إلــى االستثمار .وتـطــرق إلــى حجم التعاون
االق ـت ـصــادي الـتــركــي ال ـق ـطــري ،الفـتــا إل ــى أن
حجم املشاريع التي ينفذها رجــال األعمال
األتــراك في قطر يبلغ نحو  15مليار دوالر.
وأردف«ّ :في إطار آلية اللجنة االستراتيجية
العليا ،وقعنا حتى اآلن  69وثيقة سياسية
وعـسـكــريــة واق ـت ـصــاديــة وثـقــافـيــة م ــع قـطــر،
ونقلنا بفضل هذه االتفاقيات تعاوننا إلى
مراحل متقدمة» .ولفت إلى أنه يعتزم زيارة
قيادة القوات التركية القطرية املشتركة.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ك ــام أردوغ ـ ــان ،رأى الـكــاتــب
وامل ـح ـلــل الـسـيــاســي ف ــراس رضـ ــوان أوغ ـلــو،
في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أنــه ُ
«يفهم
من الكالم أن الرئيس التركي سيحاول إزالة
سوء الفهم في العالقات التي حصلت سابقًا
مــع بعض ال ــدول العربية ،وأظــن أنــه يقصد
ال ـس ـع ــودي ــة ،إلعـ ـ ــادة تــرت ـيــب ال ـت ـمــوض ـعــات
ال ـخــارج ـيــة ،خـصــوصــا بـعــد زيـ ــارة الــرئـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة ،لتبدأ
أنقرة بالتحرك لتعزيز وجودها في املنطقة»،
الف ـتــا إل ــى أن «تــرك ـيــا تـحـتــاج ال ــى شــراكــات
ح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــع اش ـق ــائ ـه ــا فـ ــي دول ال ـخ ـل ـيــج
العربي كلها ،وهي وضعت محورًا أساسيًا
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في سياستها الخارجية للعمل عليه ،وهو
التعاون والشراكة مع دول الخليج العربي».
وأشــار رضــوان أوغلو إلــى أن «قطر وتركيا
شريكان استراتيجيان واقتصاديان هامان،
ول ــذل ــك س ـي ـكــون ه ـن ــاك تـ ـ ــوازن وت ــواف ــق في
كثير من العالقات بني الطرفني في القراءات
اإلقليمية على أقل تقدير» .وأضاف أن «هذا
ال يمنع أن يكون أيضًا لدى تركيا شراكات
قوية أخرى ،مثل العالقة مع دولة اإلمــارات،
وأظن أنه سيكون هناك أيضًا شراكات قوية
لتركيا مع دول املنطقة».
من جهته ،قال الباحث في الشؤون التركية
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ط ـ ــه عـ ـ ـ ــودة أوغ ـ ـلـ ــو،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن زي ـ ــارة أردوغ ـ ــان
ال ـحــال ـيــة تـخـتـلــف ع ــن ســابـقــاتـهــا ال ـتــي قــام

بها خالل السنوات املاضية إلى قطر ،ألنها
تــأتــي فــي ظــل مصالحات تشهدها املنطقة
وخ ـص ــوص ــا ال ـب ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«تـ ـس ــارع األحـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي املـنـطـقــة
يــأتــي ض ـمــن ال ـج ـهــود ال ــدول ـي ــة إلن ـه ــاء بــؤر
التوتر على صعيد املنطقة» .ورأى أن اللقاء
ال ــذي سيجمع أردوغ ـ ــان مــع أم ـيــر قـطــر «لــه
دالل ــة مـهـمــة ،ال سـيـمــا وس ــط زخ ــم األح ــداث
السياسية والعسكرية واألمنية في املنطقة،
وس ـت ـش ـك ــل الـ ـ ــزيـ ـ ــارة م ـق ـي ــاس ــا ل ـل ـت ـط ــورات
املتسارعة على الساحة الخليجية (سياسيًا
وأمـنـيــا) وانعكاساتها على عــاقــات تركيا
مع تلك الدول في املنظور القريب».
ويـ ـت ــرأس أردوغـ ـ ـ ــان م ــع أم ـي ــر ق ـط ــر ،ال ـيــوم
الثالثاء ،اجتماعات الدورة السابعة للجنة

االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـعـلـيــا ال ـق ـطــريــة الـتــركـيــة،
لدعم وتطوير العالقات بني الدوحة وأنقرة،
عـلـمــا أن ال ــدوح ــة اسـتـضــافــت أم ــس أعـمــال
االج ـت ـم ــاع الـ ـ ـ ــوزاري ال ـت ـح ـض ـيــري ل ـل ــدورة
والـتــي تــرأسـهــا عــن الـجــانــب الـقـطــري وزيــر
الـخــارجـيــة الـشـيــخ محمد بــن عبدالرحمن
آل ث ــان ــي ،فـيـمــا تـ ــرأس ال ـل ـقــاء ع ــن الـجــانــب
الـتــركــي وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود ج ــاووش
أوغ ـلــو .وأوض ــح وزي ــر الـخــارجـيــة القطري
خالل مؤتمر صحافي مشترك مع جاووش
أوغلو أن «العالقة بني تركيا وقطر شراكة
استراتيجية واستثنائية وتشهد تطورا
ف ــي كــافــة املـ ـج ــاالت» .وأشـ ــار إل ــى أن القمة
بني الرئيس التركي وأمير قطر ،ستتناول
القضية الفلسطينية والتطورات في سورية

وامل ـ ـلـ ــف األف ـ ـغـ ــانـ ــي .وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى وض ــع
االق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ،ق ــال ال ــوزي ــر ال ـق ـطــري:
«لدينا ثقة في االقتصاد التركي وهو قائم
على أســس متينة» .وأض ــاف« :قـطــر لديها
اس ـت ـث ـمــارات ضـخـمــة فــي تــركـيــا وق ــد بــدأت
هذه االستثمارات تؤتي نتائج إيجابية».
ولفت الوزير القطري إلى أن تزامن زيارتي
أردوغ ــان وولــي العهد السعودي محمد بن
سلمان إلــى الــدوحــة« ،تـصــادف فــي الجدول
الــزمـنــي» ،وذلــك بعدما ذكــرت وســائــل إعــام
ومنها «رويترز» ،أن مناقشات جرت لترتيب
اجتماع بني أردوغــان وبن سلمان في قطر،
علمًا أن الرئيس التركي من املقرر أن يغادر
الــدوحــة قبل وص ــول ولــي العهد السعودي
يوم األربعاء .من جهته ،أشار جاووش أوغلو

إل ــى أن ب ــاده تتمتع ب ـعــاقــات استثنائية
ومتميزة مع قطر .وأفاد بأنهم راجعوا خالل
االجـتـمــاع التحضيري على مستوى وزراء
الـخــارجـيــة ،أم ــس ،الــوثــائــق املـعــدة للتوقيع
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،وت ــاب ـع ــوا تـنـفـيــذ االت ـفــاق ـيــات
املبرمة سابقا .وأكد تعزز التعاون بني تركيا
وقـطــر فــي مـجــاالت مثل الــدفــاع واالقـتـصــاد
والتعليم والثقافة والصحة ،مشيرا إلى أن
البلدين متفقان حول القضايا اإلقليمية.
وت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال عـ ـض ــو مـجـلــس
الـشــورى القطري أحمد املهندي ،لـ«العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن الـ ـع ــاق ــة ال ـق ـط ــري ــة ال ـتــرك ـيــة
ت ـت ـم ـيــز ب ــأن ـه ــا ع ــاق ــة ش ــراك ــة وت ـ ـعـ ــاون فــي
مختلف املجاالت ،مشيرًا إلى أن االتفاقيات
الجديدة التي سيجري توقيعها خالل زيارة
أردوغــان واجتماع اللجنة القطرية التركية
االسـتــراتـيـجـيــة الـعـلـيــا ،ستنعكس إيجابيًا
على مصالح البلدين واقتصادهما ،وتعزز
أواصــر العالقات بني البلدين .ولفت إلــى أن
هناك تعاونًا كبيرًا في قطاعات عديدة بني
الـشــركــات القطرية والـتــركـيــة خصوصًا في
املجاالت التكنولوجية وفي صناعة األدوية.
وأشــار املهندي إلــى مواقف تركيا املساندة
لدولة قطر وللقضايا العربية ،قائال إن هذه
العالقة املتميزة تخدم رؤية قطر ومصالحها
كما تخدم مصالح تركيا.
من جهته ،وصف الكاتب واإلعالمي القطري
عيسى آل إس ـحــاق ،فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ع ــاق ــات ال ــدوح ــة وأنـ ـق ــرة بــأنـهــا
ً
وطيدة ،قائال إن لتركيا مكانة خاصة عند
الشعب القطري ،الــذي ال ينسى مساندتها

لقطر خالل األزمة الخليجية ،والحصار الذي
فــرض على قطر ،قبل املصالحة الخليجية،
مضيفًا أن أحد أسباب العالقة املتميزة بني
البلدين تعود للقبول الشعبي الذي تحظى
بــه أن ـقــرة فــي ال ـش ــارع ال ـق ـطــري .وال ي ــرى آل
ّ
التوجه التركي لتعزيز العالقة
إسحاق ،أن
مع دول الخليج األخرى سيؤثر على العالقة
املـتـمـيــزة مــع قـطــر ،الع ـت ـبــارات كـثـيــرة ،منها
توافق املــواقــف السياسية القطرية التركية
ف ــي مـعـظــم امل ـل ـفــات واألزم ـ ـ ــات ف ــي املـنـطـقــة،
إض ــاف ــة إل ــى ت ـط ــور ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
والـتـجــاريــة واالسـتـثـمــاريــة بــن البلدين في
جميع املجاالت.
ُي ــذك ــر أن الـلـجـنــة االسـتــراتـيـجـيــة املـشـتــركــة
بـ ــن قـ ـط ــر وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ت ــأسـ ـس ــت عـ ـ ــام ،2014
وتجتمع على أعلى مستوى بشكل سنوي
وبــال ـت ـنــاوب ب ــن عــاصـمـتــي ال ـب ـلــديــن ،وهــي
آلـيــة للتشاور حــول الـعــاقــات بــن البلدين،
وتعكس التزامهما بتعزيز عالقات التعاون
والتنسيقُ .
وعقدت القمة األولــى للجنة في
ال ــدوح ــة ف ــي ديـسـمـبــر/كــانــون األول ،2015
لتجتمع منذ تأسيسها ست مــرات ،أسفرت
ع ــن إب ـ ــرام  68ات ـفــاق ـيــة مـتـنــوعــة (سـتـصـبــح
 80بـعــد تــوقـيــع االت ـفــاقــات ال ـ ــ 12ال ـجــديــدة)،
وأس ـ ـه ـ ـمـ ــت بـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـتـ ـج ــاري
وال ـش ــراك ــات عـلــى امل ـس ـتــويــات االقـتـصــاديــة
واملــالـيــة والـتـجــاريــة والتعليمية والــزراعـيــة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة والـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة ،فـ ـض ــا عــن
ال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت ذلـ ـ ــك مل ــواط ـن ــي
الدولتني كتخفيف القيود على االستثمارات
واإلعفاء املشترك من تأشيرات السفر.

متابعة

«النهضة» تدين محاوالت إقصائها ...وانقسامات جديدة
تحدث قياديون
في حركة النهضة
التونسية أمس اإلثنين،
عن محاوالت عديدة
الستئصال الحركة من
المشهد ،وذلك على
وقع تصدع جديد
داخل الحركة
تونس ـ بسمة بركات

دانـ ــت حــركــة الـنـهـضــة الـتــونـسـيــة م ـجــددًا،
أمـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،م ـ ــا وصـ ـفـ ـت ــه بـ ـمـ ـح ــاوالت
استئصالها من املشهد التونسي ،مؤكدة
ّ
أن تونس ومنذ  25يوليو/تموز املاضي،
حــادت عــن املـســار الصحيح وتعيش عزلة
دولية وإقليمية ،في إشــارة إلى اإلجــراءات
ّ
سعيد
املتتالية التي اتخذها الرئيس قيس
مـنــذ ذل ــك ال ـحــن .يــأتــي ذل ــك بينما ال تــزال
ّ
الحركة تشهد انقسامات داخلية ،إذ علق
مــا ال يقل عــن  15عضوًا مــن الحركة ،أمس
اإلث ـ ـنـ ــن ،ع ـضــوي ـت ـهــم ب ـم ـج ـلــس الـ ـش ــورى
ولـجــان مؤتمر الـحــركــة ،وذلــك على خلفية

«ف ـقــدان ه ــذه املــؤسـســة (مـجـلــس ال ـشــورى)
لوظيفتها الرقابية واستقاللية قــرارهــا».
ودعــا األعـضــاء في بيان داخلي أمــس ،إلى
إع ــان ق ـيــاديــي ال ـصــف األول ف ــي الـحــركــة،
وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور
الدين البحيري ،أنهم غير معنيني باملؤتمر
املقبل للحركة .وأكدوا على ضرورة تحمل
هـ ــؤالء امل ـس ــؤول ـي ــة ،م ـشــدديــن ع ـلــى أن ــه لم
يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما
ً
اعتبروه فشال في إدارة األوضاع الداخلية
والخارجية من جهة ،والدور الذي أدته في
ّالتأجيل املمنهج لـتــاريــخ املــؤتـمــر .وقــالــوا
إن ـهــم «ان ـطــاقــا مــن خ ـطــورة الــوضــع الــذي
تمر بــه الـبــاد ال ـيــوم ،وال ــذي يـهــدد بنسف
امل ـ ـسـ ــار ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ــرم ـت ــه وإجـ ـه ــاض
مكاسب الـثــورة ،وبالنظر إلــى عمق األزمــة
الداخلية املتزايدة واملستفحلة منذ انقالب
 25يوليو ،الذي أظهر النهضة للرأي العام
ك ـم ـســؤول رئـيـســي ع ــن حـصـيـلــة الـسـنــوات
الـعـشــر املـنـقـضـيــة مــن عـمــر ال ـث ــورة وكــرمــز
َ
ل ـل ـم ـن ـظــومــة امل ـن ـق ــل ــب ع ـل ـي ـهــا وامل ــوص ــوف ــة
ب ــال ـف ـس ــاد ،وب ـس ـب ــب اس ـت ـع ـص ــاء اإلصـ ــاح
الــداخـلــي وفـشــل الـجـهــود وامل ـب ــادرات كافة
الـ ـت ــي ق ـ ــام ب ـه ــا الـ ـن ــاصـ ـح ــون مـ ـ ّـن قـ ـي ــادات
ال ـح ــرك ــة ،ف ـ ــرادى وج ـم ــاع ــات ،فــإن ـنــا نعلن
ّ
تعليق عضويتنا» .يـشــار إلــى أن الحركة
شـ ـه ــدت فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة م ــوج ــة مــن
االسـ ـتـ ـق ــاالت ،ب ـل ـغــت أك ـث ــر م ــن  ،131حيث

أعرب األعضاء املستقيلون عن يأسهم من
إصالح الحركة.
فــي املقابل ،واصـلــت الحركة أمــس التنديد
ب ــان ـق ــاب س ـع ـ ّـي ــد ،ومـ ــا وص ـف ـتــه بـمـحــاولــة
ت ـشــوي ـه ـهــا إلق ـص ــائ ـه ــا م ــن املـ ـشـ ـه ــد .وف ــي
السياق ،اعتبر سامي الطريقي ،املستشار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص لـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــركـ ــة،

خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أنـ ــه تــوجــد
محاولة إلسقاط قوائم حركة النهضة في
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة ل ـع ــام  ،2019من
خالل الضغط على القضاء.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــرك ــة ،عـلــي
ال ـع ــري ــض ،ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي نفسه
ّ
والذي عقد في مقر «النهضة» أن «الحركة

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

احترمت نتائج صندوق االقتراع واحترمت
ال ـقــانــون وه ــي مـتـمـسـكــة ب ــه ،ول ـكــن بعض
األطـ ـ ـ ــراف ل ــأس ــف م ـت ـش ـب ـعــون ب ــاإلق ـص ــاء
والنكران ،ويرون أن موقع األطراف األخرى
ه ــو ال ـس ـج ــون ،وه ـ ــذا ي ـم ـثــل خ ـط ــورة على
املـســار الــديـمـقــراطــي» .ولـفــت الـعــريــض إلى
ّ
أن «هناك محاوالت للضغط على القضاء
وت ــوج ـي ـه ــه ،وهـ ــو أمـ ــر مـ ــرفـ ــوض» .وح ــول
مسألة ع ــودة عمل الـبــرملــان ،قــال العريض
إن «الــديـمـقــراطـيــة تـقــوم عـلــى وج ــود ثــاث
سلطات مستقلة ،ومن هنا ال ّ
بد من عودة
تتواصل
البرملان لكي تعود الشرعية وال
ّ
الـ ـضـ ـب ــابـ ـي ــة والـ ـ ـع ـ ــزل ـ ــة» مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن ـ ــه
«قــد تحصل انـفــاتــات إذا تــواصــل العجز؛
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ــإم ـ ــا حـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان والـ ـ ــذهـ ـ ــاب
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـب ـك ــرة أو ع ـ ـ ــودة ن ـش ــاط ــه».
وتحدث عن وجود «مشاورات متقدمة مع
أحزاب عدة تؤمن وتدافع عن الديمقراطية
وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك اس ـت ـمــاتــة ل ـع ــودة امل ـســار
الديمقراطي».
من جانبها ،أكدت رئيسة املكتب القانوني
لحركة النهضة ،زينب براهمي في املؤتمر
ّ
ال ـص ـحــافــي ،أن ال ـحــركــة ل ــم تـتـحـ ّـصــل على
أي تمويل أجنبي خــال انـتـخــابــات ،2019
معتبرة أنه توجد محاولة لتلبيس وقائع
لها في قضية التمويل األجنبي الواردة في
ّ
تقرير محكمة املحاسبات .ورأت أن هناك
«محاوالت إلقصاء حركة النهضة».

خاص

القاهرة وأنقرة :مرونة متبادلة حول الملفات العالقة
القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة إن االتصاالت
الـ ـج ــاري ــة ب ــن م ـص ــر وت ــرك ـي ــا ع ـب ــر ق ـن ــوات
استخبارية شهدت أخيرًا تطورات إيجابية
«ذات أهـمـيــة ك ـب ـيــرة» ،بحسب تعبير أحــد
املصادر .وأوضحت املصادر ،التي تحدثت
لـ«العربي الجديد» ،أن امللفات التي وصفها
رئـيــس ال ــوزراء املـصــري مصطفى مدبولي
بالعالقة ،والتي تؤخر التوصل إلى اتفاق
لتطبيع العالقات مع أنقرة ،شهدت حلحلة
بدرجة جيدة خــال محادثات جــرت أخيرًا
ب ــن م ـســؤولــن أم ـن ـيــن ف ــي ال ـب ـلــديــن ،عبر
لقاءين منفصلني .وكان مدبولي ،قد قال في
سبتمبر/أيلول املاضي ّ ،إن «إحدى القضايا
الرئيسية ملصر هي تدخل تركيا في ليبيا،
ون ــود أن يـحــدد الليبيون مستقبلهم ،وال

ّ
ينبغي أن تـتــدخــل دول أخ ــرى فــي ليبيا».
وأش ــارت املـصــادر إلــى أن التطور األهــم في
امل ـح ــادث ــات ب ــن ال ـق ــاه ــرة وأنـ ـق ــرة ج ــاء في
أعقاب تطور العالقات بني تركيا واإلمارات
أخ ـي ـرًا ،مـضـيـفــة «يـمـكــن ال ـق ــول إن الـتـطــور
الكبير في العالقات بني أبوظبي وأنقرة كان
بمثابة محفز للمباحثات املصرية التركية».
وأوضــح مصدر مطلع على املـشــاورات بني
مـصــر وتــرك ـيــا ،أن الـفـتــرة املــاضـيــة شهدت
تـ ـق ــارب ــا فـ ــي ب ـع ــض وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر ال ـتــي
ك ــان ــت س ـب ـبــا فـ ــي تـ ــراجـ ــع ف ـ ــرص ال ـت ـهــدئــة
بــن الـبـلــديــن فــي أع ـقــاب جلسة املباحثات
االستكشافية الثانية التي استقبلتها أنقرة
على مستوى نائبي وزيــري الخارجية في
البلدين ،متابعًا أن «ملف ليبيا والذي يعد
العقبة األكبر في طريق مباحثات البلدين،
شـهــد تـقــريـبــا فــي وج ـهــات الـنـظــر الخاصة

بـ ـش ــأن ال ـ ـتـ ــواجـ ــد ال ـع ـس ـك ــري الـ ـت ــرك ــي فــي
الـغــرب الليبي» .وقــال املـصــدر إن «الضغط
االقتصادي على البلدين ربما يكون لعب
دورًا في تقريب وجهات النظر الذي حدث،
خصوصًا أن كال الطرفني يسعى في تحريك
املشهد الليبي نحو االستقرار لالستفادة
من العقود االقتصادية التي ستعود على
حكومتي البلدين ،أي مصر وتركيا» .وأكد
املـ ـص ــدر أن «ت ــرك ـي ــا ك ــذل ــك أبـ ـ ــدت ت ـجــاوبــا
مــع مـلــف آخ ــر كــانــت تـطــرحــه الـقــاهــرة على
طاولة مفاوضات البلدين ،خالل الجلستني
االستكشافيتني في القاهرة وأنقرة».
م ـص ــدر آخـ ــر قـ ــال إن «كـ ــا ال ـط ــرف ــن أب ــدى
م ــوق ـف ــا أق ـ ــل تـ ـش ــددًا ع ــن ذي قـ ـب ــل ،ب ـعــدمــا
تـ ــأكـ ــدا أن ك ـل ـي ـه ـمــا سـ ـيـ ـك ــون خـ ــاس ـ ـرًا مــن
استمرار الوضع الليبي كما هــو» ،مضيفًا
ُ
خرج كافة
أن «الجانب التركي أكــد أنــه سي ِ

املقاتلني السوريني الذين جلبهم إلى ليبيا
لدعم قوات غرب ليبيا في وقت سابق ،شرط
أن ي ـكــون ف ــي إط ــار م ـعــادلــة دول ـي ــة تقضي
بخروج كافة املقاتلني األجانب» .وكشف أنه
«في املحادثات السابقة كان الجانب التركي
متمسكًا ب ـتــواجــد الـعـسـكــريــن النظاميني
التابعني له مع عدد لم يحدده من املقاتلني
السوريني بدعوى كونهم عناصر معاونة،
وهو ما كانت ترفضه مصر بشكل قاطع».
وب ـح ـســب املـ ـص ــدر ،ف ــإن «امل ــرون ــة املـصــريــة
ظهرت في القبول بتواجد عناصر عسكرية
نظامية تركية تكون مهمتها اإلشراف على
التدريب فقط ،وفق مدة زمنية محددة».
وكشف املـصــدر أن امللف اآلخــر الــذي أبــدت
ف ـيــه أن ـق ــرة ت ـجــاوبــا م ــع ال ـق ــاه ــرة ه ــو ملف
املـ ـع ــارض ــن امل ـص ــري ــن املـ ـت ــواج ــدي ــن عـلــى
أراضيها ،مشيرًا إلى أن ذلك امللف سيشهد

تحركًا جديدًا من جانب أنقرة خالل الفترة
القريبة املقبلة ،مستبعدًا في الوقت ذاته أن
يشمل ذلك التحرك تسليم مطلوبني للقاهرة
من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمني.
وأض ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـص ـ ــدر أن «م ـ ــرون ـ ــة ال ـط ــرف ــن
سببها بالطبع ضغوط مختلفة األشكال
عـلــى كـلـيـهـمــا» ،مــرجـحــا أن ي ـكــون الـتـحــرك
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر بـ ـت ــرسـ ـي ــخ الـ ـتـ ـح ــال ــف
املصري القبرصي اليوناني عبر اتفاقيات
ل ـلــربــط ال ـك ـهــربــائــي وخ ـط ــوط لـنـقــل ال ـغــاز
ب ــن ب ـل ــدان الـتـحــالــف دف ــع تــركـيــا لتحريك
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـ ـتـ ــي أص ــابـ ـه ــا عـ ـط ــل ع ـقــب
الجلسة االستكشافية الثانية» .وتابع أنه
«فــي املقابل ،تحتاج مصر إلــى دعــم سريع
الق ـت ـصــادهــا ف ــي ظ ــل ح ـجــم اإلن ـف ــاق ال ـعــام
وتـنـفـيــذ ال ـعــديــد مــن امل ـشــاريــع ال ـتــي تمثل
عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة».
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شرق
غرب
معارك طاحنة
على أطراف مأرب
تـ ـص ــاع ــدت ،أم ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،وت ـي ــرة
الـ ـقـ ـت ــال ع ـل ــى األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـش ـمــال ـيــة
الغربية ملحافظة م ــأرب ،إثــر هجوم
عنيف للحوثيني على منابع النفط
وال ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي ح ـ ـقـ ــول صـ ــافـ ــر ،فـيـمــا
قالت مـصــادر عسكرية حكومية إن
ق ـ ــوات ال ـج ـيــش اس ـت ـطــاعــت إح ـبــاط
الـ ـهـ ـج ــوم .وف ـي ـم ــا ك ـث ــف ال ـت ـح ــال ــف،
بقيادة السعودية ،عملياته الجوية
فــي م ــأرب ،وش ــن  47غ ــارة خ ــال 24
ساعة ،توعدت جماعة «أنصار الله»
(ال ـح ــوث ـي ــن) ،ع ـلــى ل ـس ــان ال ـق ـيــادي
ف ــي مـجـلـسـهــا الـسـيــاســي عـبــد املـلــك
العجري ،بالرد على التحالف.
(العربي الجديد)
اتهام  20بالتخطيط لقتل
ُرئيس مدغشقر
اتـهــم  20شخصًا ،بينهم فرنسيان،
أمـ ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،بــال ـت ـخ ـط ـيــط لـقـتــل
رئـيــس مدغشقر أنــدريــه راجولينا،
بــاإلضــافــة إل ــى جــرائــم أخ ــرى .وكــان
تـ ـ ــم تـ ــوق ـ ـيـ ــف هـ ـ ـ ـ ــؤالء األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص،
ف ــي ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز وأغـ ـسـ ـط ــس/آب
املــاض ـيــن ،بتهمة الـتــآمــر الجنائي
واملـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم إجـ ــرامـ ــي
والـ ـتـ ـم ــرد ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس وحـ ـي ــازة
أسلحة مــن دون ترخيص .وأنـكــروا
جميعًا التهم املوجهة لهم.
(رويترز)
النظام السوري يشيد
بزيارة وزير الخارجية
اإلماراتي لدمشق
اعتبر وزير خارجية النظام السوري
فيصل املـقــداد ،فــي مؤتمر صحافي
مشترك مع وزير الخارجية اإليراني
ح ـ ـسـ ــن أمـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـل ـ ـه ـ ـيـ ــان فــي
طهران أمس االثنني ،أن زيــارة وزير
ال ـخــارج ـيــة اإلم ــارات ــي عـبــد ال ـلــه بن
زايـ ــد إل ــى دم ـش ــق ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
ك ــان ــت «خ ـ ـطـ ــوة ش ـ ـجـ ــاعـ ــة» .وقـ ـ ــال:
«نـتـطـلــع إل ــى ه ــذه ال ــزي ــارات بنظرة
متفائلة».
(رويترز)
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الحدث

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

ألغام
انتخابات ليبيا
المرشحون
للنيابة
أعلنت المفوضية العليا
لالنتخابات في ليبيا ،أمس
اإلثنين ،عن وصول عدد
المرشحين لالنتخابات
النيابية في كل الدوائر
االنتخابية إلى  4326مرشحًا
ومرشحة ،حتى أول من
أمس .ومن المقرر غلق
باب الترشح لالنتخابات النيابية
اليوم الثالثاء ،بعدما فتح
في  8نوفمبر /تشرين الثاني
الماضي.

اتهم السايح في السابق باالنحياز إلى شرقي ليبيا ()Getty

«مساءلة» في مجلس
النواب تهدد االستحقاق
طرابلس ـ العربي الجديد

انخفضت أم ــس ،اإلثـنــن ،إمكانية
إجـ ـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
ف ــي لـيـبـيــا ف ــي مــوعــدهــا امل ـق ــرر في
 24دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول ال ـح ــال ــي إلــى
ح ــدوده ــا الــدن ـيــا ،مــع ارت ـف ــاع ح ـ ّـدة الـتــوتــر
وال ـت ـنــافــس ال ـس ـيــاســي ف ــي الـ ـب ــاد ،وال ــذي
أقحم فيه القضاء من بوابة معارك الطعون
واس ـت ـئ ـنــاف ـهــا ب ــن امل ــرش ـح ــن املـتـنــافـســن
ّ
وض ـ ّـده ــم .وف ــي ظ ــل م ـســار انـتـخــابــي اتسم
مـنــذ ال ـبــدايــة بــالـهـشــاشــة الـقــانــونـيــة ،ازداد
امل ـش ـهــد الـ ـع ــام سـ ـ ــوءًا ،م ــع «ح ـ ــرب امل ـحــاكــم
والطعون» ،وغموضًا أكثر ،أمس ،مع دعوة
رئــاســة مجلس ال ـنــواب الليبي املنعقد في
طبرق أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية،
ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،مل ـن ــاق ـش ــة آخ ـ ــر تـ ـط ــورات
العملية االنتخابية ،بحسب بيان رسمي.
وت ــأت ــي ع ـ ــودة امل ـج ـلــس إلـ ــى امل ـش ـهــد فيما
رئ ـي ـس ــه ع ـق ـي ـلــة ص ــال ــح م ــرش ــح ل ـلــرئــاســة،

وف ـي ـمــا امل ـج ـلــس ي ـع ـمــل م ــن ش ــرق ــي لـيـبـيــا،
ال ـخ ــاض ــع ل ـن ـفــوذ الـ ـل ــواء امل ـت ـقــاعــد خليفة
حـفـتــر ،لـتـنــذر بلغم جــديــد يـقــف فــي طريق
االنتخابات وعرقلة ما يجري تحضيرًا لها،
وتهدد باإلطاحة برئيس املفوضية العليا
لالنتخابات عماد السايح ،بعدما طالب 72
نائبًا ،في بيان جرى تداوله السبت املاضي،
املفوضية بعدم اإلعالن عن القائمة النهائية
للمرشحني للرئاسة ،وهــو أمــر مرتقب غدًا
األربـعــاء (انتهاء مهلة ال ــ 12يومًا للطعون
واستئنافها) ،إال بعد مساءلة رئيسها .ولم
تتضمن الدعوة إلى جلسة اليوم توضيحًا
بشأن املساءلة ،علمًا أن السايح نفى ،أول
من أمــس ،تلقيه أي دعــوة رسمية لحضور
جلسة مـســاء لــة .وفــي تصريح آخ ــر ،أمــس،
أك ــد تــوجـهــه إل ــى طـبــرق لبحث مستجدات
العملية االنتخابية ،كما قــال إنــه سيلتقي
صالح في منطقة ّ
القبة «بصفته الشخصية»
(وليس كمرشح للرئاسة) ،بحسب مصادر
في املفوضية تحدثت لوسائل إعالم ليبية.

وي ــداف ــع ال ـس ــاي ــح ع ــن ح ـي ــادي ــة امل ـفــوض ـيــة،
فــي وقــت سعى فيه «ال ـنــواب» إلــى تفصيل
قانون انتخابي على قياس أفــراد بعينهم.
ويتهم النواب املطالبون بمساءلة السايح
امل ـفــوض ـيــة وال ـه ـي ـئ ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ب ــ«ع ــدم
ال ـت ـق ـيــد بــال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي واالل ـت ـف ــاف
عـ ـلـ ـي ــه ،وال ـ ـس ـ ـكـ ــوت عـ ـل ــى شـ ـبـ ـه ــات ت ــزوي ــر
وش ـ ـ ــراء أص ـ ـ ــوات وال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ال ـق ـضــاء
ترهيبًا وترغيبًا» ،مؤكدين أنهم لن يقبلوا
«الــرضــوخ لضغوط خارجية مشبوهة ،أو
يكونوا شهود زور على حفل تزوير وشراء
أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية».
ودعت رئاسة البرملان الليبي ،أمس ،النواب
إلــى حضور جلسة رسمية ،اليوم ،في مقر
املجلس في طبرق ،لـ«مناقشة آخر تطورات
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة» .ول ــم يــوضــح بـيــان
ال ــدع ــوة م ــا إذا ك ــان ــت ال ـج ـل ـســة اسـتـجــابــة
ل ــدع ــوة نـ ــواب مل ـســاء لــة «رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات وم ـم ـث ـل ــي ال ـه ـي ـئــات
املشرفة على العملية األمنية والقضائية»،
فـيـمــا أك ــد م ـص ــدر ب ــرمل ــان ــي ،أمـ ــس ،وص ــول
السايح إلــى بنغازي .وقــال رئيس مجلس
ال ـنــواب املكلف ف ــوزي الـنــويــري ،لـ«العربي
الجديد» ،أمس ،إن هيئة رئاسة املجلس لم
تحدد موعدًا حتى اآلن للجلسة التي دعا
إليها عدد من النواب ملساءلة السايح ،لكنه
لفت إلى أن الهيئة ال تــزال تناقش الدعوة،

أبطلت محكمة
استئناف طرابلس حكم
استبعاد حفتر من السباق
طالب  72نائبًا بمساءلة
رئيس مفوضية االنتخابات
الليبية

وم ــن املــرجــح االسـتـجــابــة لـهــا .مــن جهتها،
أف ــادت مـصــادر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» بقبول
رئيس املفوضية حضور الجلسة ،شرط أن
تعقد بشكل مغلق ،أو املشاركة فــي جلسة
عـلـنـيــة ،ل ـكــن ت ـحــت ع ـن ــوان مـنــاقـشــة مـســار
العملية االنتخابية وليس املساءلة.
وتعليقًا على دعــوة املساءلة ،دافــع النائب
أحد املوقعني على بيان
محمد سعيد ،وهو ّ
ال ـن ــواب ال ـ ــ ،72عــن حــقـهــم فــي مـتــابـعــة سير
العملية االنتخابية ومحاسبة املفوضية
ورئيسها على الخروقات التي حدثت أثناء
عملها .وأوضح سعيد ،في حديث لـ«العربي
الجديد» ،أن الخروقات تمثلت في عدم تقيد
املفوضية بالقوانني االنتخابية الـصــادرة
ع ــن مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وم ـن ـهــا إع ــان ـه ــا عن
قبول أوراق مرشحني لالنتخابات تخالف
أوض ــاعـ ـه ــم ش ـ ـ ــروط الـ ـت ــرش ــح مـ ــن ج ــان ــب،
وم ـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر قـ ـب ــول املـ ـح ــاك ــم ط ـعــونــا
واستئنافات من قبل مرشحني ال يتوفرون
على الشروط املنصوص عليها في قانون
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة .وق ـ ــال س ـع ـيــد إن
املـفــوضـيــة بــاتــت مـحــل ش ــك ،فـقــد «أص ــدرت
العديد من البيانات والقرارات ثم تراجعت
عنها بحجج واهية ،كاختراق صفحتها»،
مـ ـتـ ـح ــدث ــا ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــوك أي ـ ـضـ ــا ح ـ ـ ــول ع ــدد
الناخبني.
ّ
ورجـ ـ ــح ال ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي ال ـل ـي ـبــي صــالــح
املريمي أن يكون تدخل مجلس النواب مجددًا
ف ــي الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ب ــداي ــة لـسـيـنــاريــو
ت ــأج ـي ـل ـه ــا ،م ـع ـت ـب ـرًا ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن مجلس النواب ّ
«عول بشكل كبير
على عالقته برئيس املفوضية الذي كان حتى
وقــت قريب محل اتهامات مــن أط ــراف أخــرى
بــانـحـيــازه للمجلس بسبب قبوله للقوانني
االنتخابية غير املـتــوافــق عليها ،لكن مسار
ال ـت ــرش ــح ل ــم ي ــأت ك ـمــا تـشـتـهــي س ـفــن حفتر
وص ــال ــح ،ول ــذا ع ــادا لـلـتـشــويــش والـعــرقـلــة».
وأكــد أن فـقــدان الرجلني لكتل انتخابية ذات
كثافة سكانية عالية في الغرب والجنوب ،هو
الداعي الحقيقي للعرقلة الجديدة ،فيما اعتبر
األكاديمي الليبي وأستاذ العلوم السياسية
خليفة الحداد ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أن وراء الـخـطــوة أيـضــا «ال ـخــافــات الــدولـيــة
واإلقليمية حــول املــرشـحــن وضغطهم على
مسار االنتخابات».
وت ـ ـبـ ــدو رسـ ــالـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب مــوج ـهــة
خ ـص ــوص ــا إل ـ ــى ت ــرش ــح رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد ال ــدب ـي ـب ــة ،فـيـمــا
بيان النواب الـ 72صدر قبل إبطال محكمة
استئناف طرابلس ،أمــس ،لحكم استبعاد
حـفـتــر م ــن ال ـس ـب ــاق ،والـ ـ ــذي ك ــان ق ــد صــدر
الثالثاء املاضي عن محكمة الــزاويــة ،غرب
ليبيا ،بناء على طعون عــدد من الناخبني
ض ـ ّـده ،والـقـضــاء بــإعــادتــه للمنافسة .وقــال
قاسم القمودي ،القاضي في مجمع محاكم
م ــدي ـن ــة الـ ـ ــزاويـ ـ ــة ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن م ـح ـك ـم ــة ط ــرابـ ـل ــس ع ـق ــدت
ج ـل ـس ـت ـه ــا ،أمـ ـ ـ ــس ،دون إعـ ـ ـ ــام امل ـح ــام ــن
وممثلي محكمة الزاوية ،مضيفًا أن قضاة
االستئناف لم ينظروا في الوثائق والدالئل
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـم ــدت ع ـل ـي ـه ــا م ـح ـك ـم ــة الـ ــزاويـ ــة
الستبعاد حفتر من السباق االنتخابي ،بل
اعـتـمــدت فــي حكمها على عــدم اختصاص
م ـح ـك ـمــة ال ـ ــزاوي ـ ــة فـ ــي ال ـن ـظ ــر فـ ــي ط ـل ـبــات
الطعون ضد املرشحني ،ومخالفة الطاعنني
ل ــائ ـح ــة ال ـط ـع ــون الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن امل ـج ـلــس
األعلى للقضاء ،والتي قررت تقديم الطعون
فــي ال ــدوائ ــر الـقـضــائـيــة الــواق ـعــة فــي نطاق
امل ــرك ــز االن ـت ـخــابــي الـ ــذي قـ ـ ّـدم م ـنــه املــرشــح
أوراقـ ـ ــه لـلـتــرشــح لــان ـت ـخــابــات ،ف ــي إش ــارة
إلى محكمة بنغازي ،على اعتبار أن حفتر
كان قد تقدم بأوراقه لإلدارة االنتخابية في
بنغازي .يذكر أن محكمة استئناف سبها
كانت قد حكمت أول من أمــس ،من جهتها،
بشكل نهائي ،بعودة سيف اإلسالم القذافي
إل ــى الـسـبــاق الــرئــاســي ،ورف ــض استئناف
مفوضية االنتخابات على طعنه.

تقرير

ش ــرع ــت امل ـج ـمــوعــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـحــاك ـمــة في
ميانمار ،أمــس اإلثـنــن ،رسميًا فــي مــا يمكن
وص ـفــه بـمـحــاولــة إن ـه ــاء امل ـس ـيــرة السياسية
لـلــزعـيـمــة املــدن ـيــة امل ـخ ـلــوعــة ،أون ــغ س ــان سو
تشي ،بعدما أصــدرت محكمة في البالد أول
حكمني رسميني بحقها ،وقضت بسجنها أربع
سنوات قبل تخفيضه إلى سنتني ،في قرار هو
األول ضمن سلسلة إدان ــات محتملة قــد يتم
بموجبها سجن الزعيمة الحائزة على جائزة
نوبل للسالم 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
انقالب على الحكم املدني في  1فبراير/شباط
املاضي ،تلته تظاهرات ومواجهات دامية .ال
بــل إن الـجـيــش يــواصــل تـعــزيــز قبضته على
السلطة ،غير آبــه بــأي تـهــديــدات أو عقوبات

أمين العاصي

تــأزمــت الـعــاقــة م ـجــددًا بــن الـنـظــام
السوري و«اإلدارة الذاتية» الكردية،
م ـ ــع ف ـ ـ ــرض ق ـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
(األسايش) ،التابعة إلى «اإلدارة» ،في شمال
شرقي ســوريــة ،حصارًا على مربعني أمنيني
للنظام في محافظة الحسكة.
وأوض ـ ـحـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـي ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن حصار «األسايش» للمربعني
األمنيني في مدينتي الحسكة والقامشلي،
الجمعة املــاضــي ،جــاء إثــر اعـتـقــال النظام،
األسـبــوع املــاضــي ،أربـعــة مــن ك ــوادر «قــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (ق ـ ـسـ ــد) يـتـلـقــون
العالج في أحد مستشفيات دمشق .وترسل
«ق ـس ــد» ،ال ـتــي تـسـيـطــر عـلــى مـنـطـقــة شــرق
ال ـفــرات ،إلــى مستشفيات دمشق كــوادرهــا،
املـصــابــن وامل ــرض ــى ،لـلـعــاج ضـمــن اتـفــاق
غير معلن مع النظام السوري.
وب ـ ّـي ـن ــت املـ ـص ــادر أن «األس ـ ــاي ـ ــش» اعـتـقـلــت،
السبت املاضي ،عزو الصديد وهو أحد وجهاء
قـبـيـلــة شـ ّـمــر امل ـع ــروف ــن ب ـمــواالت ـهــم لـلـنـظــام،
أث ـن ــاء تــوج ـهــه مل ـطــار الـقــامـشـلــي لـلـسـفــر إلــى
دمشق .وأوضـحــت أن االعتقال جــاء للضغط
ع ـلــى ال ـن ـظ ــام إلط ـ ــاق س ـ ــراح كـ ـ ــوادر «ق ـســد»
املعتقلني ،إال أن «األسايش» اضطرت لإلفراج
عن الصديد لتفادي الصدام مع قبيلته ،ذات
ال ــوزن الكبير فــي ريــف محافظة الحسكة في
أقصى الشمال الشرقي من سورية.
وقال آزاد حسو ،وهو باحث سياسي مقرب
من «اإلدارة الذاتية» ،في حديث مع «العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري يـخـتـلــق
املشاكل للضغط على اإلدارة الذاتية»ّ .
وبي
حسو أن النظام «طلب إدارة مناطق تحت
س ـي ـطــرة ق ـس ــد ،م ـثــل مــدي ـنــة م ـن ـبــج ،وفـشــل
في ذلــك» .وأوضــح أن «التدخل التركي في
شمال شرقي سورية بات مستبعدًا ،فحاول
النظام الضغط للتنازل عن مسألة الدفاع
الــذاتــي وقـضــايــا تتعلق ب ــاإلدارة الــذاتـيــة».
وأكد أن «اإلدارة الذاتية» رفضت كل ضغوط
الـنـظــام ،مــوضـحــا أن حصولها عـلــى بــذور
زراع ـيــة مــن الــواليــات املـتـحــدة أث ــار حفيظة
النظام .واعتبر أن هناك أبوابا أخــرى غير
دمشق وموسكو.
وت ـ ـفـ ــرض «ق ـ ـس ـ ــد» ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـب ــع لـ ـه ــا قـ ــوات

دمشق
و«اإلدارة
الذاتية»

انسداد األفق أمام تفاهم
سياسي في سورية

«األسايش» ،سيطرة شبه كاملة على محافظة
الحسكة ،باستثناء مربعني أمنيني في مدينتي
القامشلي والحسكة ،وبعض الـقــرى القريبة
مــن املدينتني ،إضــافــة إلــى «الـفــوج العسكري
( »123ف ــوج كــوكــب) ق ــرب الـحـسـكــة ،و«ال ـفــوج
الـعـسـكــري ( »154ف ــوج طــرطــب) ق ــرب مدينة
القامشلي ،ومطار القامشلي الذي تحول إلى
قاعدة عسكرية روسية منذ أواخر العام .2019
وه ــذه ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تـفــرض فيها
ق ـ ــوات «األسـ ــايـ ــش» ال ـح ـص ــار ع ـلــى املــرب ـعــن
األمـنـيــن فــي الـحـسـكــة .وكــانــت تـفـجــرت أزمــة
كبيرة مطلع الـعــام الـحــالــي ،عقب قيام قــوات
النظام بالتضييق على مناطق تحت سيطرة
«قسد» ،أغلب سكانها من السوريني األكــراد،
في مدينة حلب ،أبرزها حي الشيخ مقصود،
ومنطقة تــل رفـعــت فــي ريــف حـلــب الشمالي،
والتي تضم آالف النازحني األكراد من منطقة
ع ـفــريــن ف ــي ش ـم ــال غ ــرب ــي ح ـل ــب .وق ــد تــدخــل
ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي ،ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ،إلن ـهــاء
التوتر بــن الجانبني ،وال ــذي كــاد أن يتحول

إلــى صــدام عسكري فــي شــرق الـفــرات وغــربــه.
وال ش ــك أن ال ـت ــأزم ال ـجــديــد ف ــي ال ـعــاقــة بني
الـ ـنـ ـظ ــام و«ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» ،الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل الـ ــوحـ ــدات
الكردية ثقلها الرئيسي ،يؤكد انسداد اآلفاق
أمـ ــام ت ـفــاه ـمــات س ـيــاس ـيــة ،يـمـكــن أن تفضي
إل ــى تـســويــة لـلـجــانـبــن فــي ال ـش ـمــال الـشــرقــي
م ــن س ــوري ــة .وت ــدف ــع مــوس ـكــو ،مـنــذ أك ـثــر من

آزاد حسو :النظام
يختلق المشاكل للضغط
على اإلدارة الذاتية
فريد سعدون :عدم
التفاهم يؤدي إلى توتر
أمني بين الطرفين

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

ش ـهــريــن ،بــات ـجــاه حـ ــوار يــرقــى إل ــى مـسـتــوى
امل ـف ــاوض ــات ب ــن «اإلدارة ال ــذات ـي ــة» والـنـظــام
ال ـســوري ،لتجنيب منطقة شــرق نهر الـفــرات
ً
تدخال تركيًا ثانيًا ،ولضمان عودة النظام إلى
هذه املنطقة الغنية بالثروات ،لتحريك عجلة
اقتصاده املتوقفة.
وم ـ ـ ــرت الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام و«االتـ ـ ـح ـ ــاد
الديمقراطي» الكردي ،أبرز أحــزاب «اإلدارة
الـ ــذات ـ ـيـ ــة» وامل ـت ـح ـك ــم بـ ــ«قـ ـس ــد» مـ ــن خ ــال
ذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب»،
ّ
بـمـنـعــرجــات م ـت ـع ــددة .وكـ ــان ال ـن ـظــام ســلــم
الشمال الشرقي من سورية ،ومنطقة عفرين
شـ ـم ــال غ ــرب ــي حـ ـل ــب ،لـ ـه ــذه ال ـ ــوح ـ ــدات فــي
اتفاق غير معلن ،لتطويق الـحــراك الثوري
فــي ال ـش ــارع ال ـس ــوري ال ـك ــردي .وم ــع ظهور
«داعــش» اتخذ التحالف الدولي «الوحدات
ال ـك ــردي ــة» ذراعـ ـ ــا ب ــري ــة مل ـح ــارب ــة الـتـنـظـيــم،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ال ـع ــام  ،2015ح ـيــث تــأسـســت
«قـ ـس ــد» ،م ــن ع ــدة ف ـصــائــل ك ــردي ــة وعــربـيــة
وتركمانية وآشورية ،والتي سيطرت خالل
سنوات على أكثر من ربع مساحة سورية.
وتعتمد «قوات سورية الديمقراطية» على دعم
ّ
أميركي كبير ،مكنها من رفع سقف مطالبها
فــي جلسات ح ــوار عـقــدت مــع الـنـظــام ،انتهت
إلــى الـفـشــل .وتـطــالــب هــذه ال ـقــوات باستمرار
وجودها في املنطقة ،كجزء من قوات النظام،
مع اعتراف األخير بـ«اإلدارة الذاتية» والوضع
املوجود اآلن في شرق الفرات وبعض املناطق
غربه ،أبرزها منبج .لكن املعطيات السياسية
تــؤكــد أن مــوقــف الـنـظــام مــن ه ــذه املـطــالــب لم
ي ـلــن ب ـع ــد ،ح ـيــث يـتـمـســك بــرف ـض ـهــا ،ويــريــد
استرجاع املناطق الخاضعة إلــى «قسد» من
دون شروط ،ما خال «حقوقا ثقافية» محدودة
لــأكــراد ال ـســوريــن .وي ـبــدو أن الـنـظــام يـعـ ّـول
على الوعيد التركي بـ«تأديب قسد» في شمال
سورية ،للوصول إلى اتفاق يرضيه مع هذه
القوات التي تعتبرها أنقرة نسخة سورية من
«حزب العمال الكردستاني».
وأع ــرب املـحـلــل الـسـيــاســي فــريــد س ـعــدون عن
اعتقاده ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
التوتر الجديد بني «اإلدارة الذاتية» والنظام
«ي ــؤك ــد أن امل ـبــاح ـثــات ال ـت ــي أج ــري ــت مــؤخ ـرًا
بــن مجلس ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة (الــواجـهــة
السياسية لقسد) وبــن الجانب الــروســي لم
تـفــض إل ــى ن ـتــائــج» .وقـ ــال :مـســاعــي موسكو
ل ـل ـت ــوص ــل التـ ـف ــاق ب ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
و«اإلدارة ال ــذات ـي ــة» ل ــن ت ـث ـمــر ،ك ــون املـطــالــب
املـطــروحــة للنقاش شبه مستحيلة بالنسبة
إلى الطرفني ،ومن ثم فإن هذه املساعي تحتاج
إلى جهد حثيث (للتوصل إلى اتفاق).
وأشار سعدون إلى أن عدم التفاهم «يخلق
إشكاليات على األرض ،وي ــؤدي إلــى توتر
أمني واعتقاالت متبادلة» .وأضاف :الطريق
األسلم للمحافظة على استقرار املنطقة هو
التوصل إلى اتفاق ،فمن دون ذلك سنكون
أمـ ـ ــام س ـي ـن ــاري ــوه ــات غ ـي ــر م ــرض ـي ــة وغ ـيــر
مناسبة .التوتر يخلق فرصة لقوى أجنبية
للتدخل وفــرض أجنداتها .التوتر الحالي
حقيقي ،ويجب تالفيه.
وكانت أنقرة ّلوحت ،خالل الشهر املاضي،
بـتــدخــل عـسـكــري فــي ش ـمــال س ــوري ــة ،عقب
مقتل وإصــابــة عــدد مــن جـنــودهــا فــي ريف
حلب الشمالي بهجمات مــن مناطق تحت
سيطرة «ق ـســد» .إال أنـهــا تــراجـعــت بسبب،
كما يـبــدو ،رفــض روســي وأميركي لتغيير
خ ــريـ ـط ــة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة .وحـ ــاولـ ــت
مــوسـكــو اس ـت ـغــال «ال ـخ ــوف الـ ـك ــردي» من
األتــراك للحصول على مكاسب للنظام في
شــرق ال ـفــرات ،مــن قبيل اسـتــرجــاع مــدن ،أو
خلق مربعات أمنية داخلها.

متابعة

ميانمار :افتتاح مسلسل أحكام سجن سو تشي
قضت محكمة في
ميانمار أمس اإلثنين،
بسجن الزعيمة المدنية
المحتجزة أونغ سان سو
تشي والرئيس السابق،
وين ميينت ،أربع
سنوات ،قبل تخفيض
المدة لسنتين

تقرير

يؤكد التأزم الجديد في العالقة بين النظام السوري و«اإلدارة الذاتية»
الكردية انسداد اآلفاق أمام تفاهمات سياسية بين النظام و«قوات
سورية الديمقراطية» ،وذلك على الرغم من الضغط الروسي

كانت فرضت بالفعل من قبل القوى الغربية،
وليست الخطوة األخيرة بحق سو تشي ،إال
ً
دليال على تمسكه باملسار الذي انتهجه منذ
االنقالب .وأصدرت محكمة في ميانمار ،أمس
اإلث ـنــن ،حكمًا بــالـسـجــن أرب ــع س ـنــوات بحق
أونغ سان سو تشي .وأوضح املتحدث باسم
املـجـمــوعــة الـعـسـكــريــة ،زاو مــن ت ــون ،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
مـيـيـنــت ،أربـ ــع س ـن ــوات بــالـتـهــم ذاتـ ـه ــا ،وفــق
املـ ـص ــدر ،الـ ــذي أوضـ ــح أن ـه ـمــا ل ــن يـنـقــا إلــى
السجن فورًا .وأكد أنهما «سيواجهان اتهامات
أخرى» في العاصمة نايبيداو ،حيث يتواجدان
حاليًا ،من دون تقديم مزيد من التفاصيل .وفي
وق ــت الح ــق أعـلــن قــائــد املـجـمــوعــة العسكرية
الحاكمة مــن أون ــغ هالينغ تخفيض الحكم
عليهما من أربع سنوات إلى سنتني ،بحسب
ما أفاد التلفزيون الحكومي.
وحظرت السلطات على الصحافيني حضور
إج ـ ـ ــراءات املـحـكـمــة ال ـخــاصــة ف ــي الـعــاصـمــة،
فيما ُمنع أخيرًا أيضًا محامو سو تشي من
الـتـحــدث إلــى وســائــل اإلع ــام ،بينما لــم تشر
وسائل اإلعالم 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.
ُ
واعــت ـق ـل ــت س ــو ت ـشــي ( 76ع ــام ــا) م ـنــذ أط ــاح

ال ـج ـنــراالت بحكومتها فــي األول مــن فبراير
املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ـن ـت ـهــي ب ــذل ــك ت ـج ــرب ــة م ـيــان ـمــار
الديمقراطية القصيرةّ .
ووجهت إليها املجموعة
العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك
قانون األسرار الرسمية واالتصاالت والفساد
وتــزويــر االنـتـخــابــات ،وكــذلــك انـتـهــاك قــواعــد
مكافحة كورونا ،وقد تسجن لعقود في حال
إدانتها بجميع هذه التهم.
وسارعت جهات عدة إلدانــة األحكام األخيرة
الـصــادرة 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 سياسيًا» ،مشيرة إلى

أن هذه اإلدانة ال تقتصر على حرمان سو تشي
مــن الـحــريــة لكنها «تغلق أيـضــا بــاب الـحــوار
السياسي».
من جهتها ،قالت وزيرة الخارجية البريطانية
لـيــز ت ــراس ،أم ــس ،إن الـحـكــم يمثل «مـحــاولــة
مـ ــروعـ ــة أخ ـ ـ ــرى مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـع ـس ـك ــري فــي

دانت األمم المتحدة
وبريطانيا و«العفو
الدولية» الحكم

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

شهيد في الضفة ...وبينت يس ّرع خططه االستيطانية

مـيــانـمــار ،إلس ـكــات امل ـعــارضــة وق ـمــع الـحــريــة
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،داعـ ـي ــة إلـ ــى إط ـ ــاق س ــراح
«السجناء السياسيني واالن ـخــراط فــي حــوار
يسمح بــإعــادة الديمقراطية» .بــدورهــا ،دانت
منظمة العفو الدولية الحكم ،وقال نائب املدير
اإلقليمي للحمالت في املنظمة ،مينغ يو هاه،
إن «األحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي
إث ــر ه ــذه الـتـهــم الــزائ ـفــة ،تـعــد آخ ــر مـثــال على
عزم الجيش القضاء على املعارضة بأكملها
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 االنقالب العسكري
فــي ف ـبــرايــر» .كـمــا رأى املـسـتـشــار الــرفـيــع في
شؤون ميانمار لدى مجموعة األزمات الدولية،
ريتشارد هورسي ،في حديث لـ«فرانس برس»،
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 ف ــي ن ــزل تــابــع ل ـل ـن ـظــام» .وداف ـ ــع الـجـيــش،
ال ــذي هـيـمــن عـلــى ال ـح ـيــاة ف ــي مـيــانـمــار على
مدى عقود ،عن االنقالب ،مشيرًا إلى عمليات
تزوير تخللت انتخابات العام املاضي والتي
فــاز فيها حــزب ســو تشي بأغلبية .وتعيش
ميانمار حالة من االضطرابات منذ أن تسبب
االنقالب في اندالع احتجاجات دموية واسعة
النطاق وأثار مخاوف دولية بشأن توقف مسار
اإلصالحات السياسية الناشئة بعد عقود من
الحكم العسكري.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

سقط فلسطيني شهيدًا،
أمس اإلثنين ،بنيران حرّاس
معبر جبارة اإلسرائيلي،
جنوبي طولكرم ،فيما
تسرع حكومة االحتالل
خططها االستيطانية
القدس المحتلة ،رام اهلل
العربي الجديد

بعد أقــل مــن يــومــن على استشهاد الشاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـح ـم ــد س ـل ـي ـم ــة (مـ ـ ــن ب ـل ــدة
س ـل ـف ـيــت) ب ـن ـي ــران ش ــرط ــة االح ـ ـتـ ــال ال ـتــي
أعــدمـتــه ب ــدم ب ــارد ي ــوم الـسـبــت املــاضــي في
منطقة باب العمود في القدس ،بزعم تنفيذه
عـمـلـيــة ط ـع ــن ،س ـقــط ال ـف ـتــى م ـح ـمــد نـضــال
يونس ( 16عامًا) ،شهيدًا ،فجر أمس اإلثنني،
بنيران عناصر الحراسة اإلسرائيليني عند
معبر جبارة ،جنوبي مدينة طولكرم شمال
غــرب الضفة الغربية ،بزعم تنفيذه عملية
دهس أسفرت عن إصابة اثنني من عناصر
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة .ورف ـ ـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
إث ــر العملية واسـتـشـهــاد يــونــس ،وه ــو من
أبـنــاء مدينة نابلس شمالي الـضـفــة ،حالة
التأهب واالستنفار عند حواجزه العسكرية
وم ـعــابــره م ــع الـضـفــة املـحـتـلــة ،بــإي ـعــاز من

وزي ــر األم ــن بني غــانـتــس ،وســط تحذيرات
من ارتفاع عدد األعمال الفدائية ضد جنود
االحتالل وشرطته ومستوطنيه.
واعـ ـت ــرف رئ ـي ــس سـلـطــة امل ـعــابــر ف ــي وزارة
األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،إيـ ــرز ت ـس ـي ــدون ،ملــوقــع
«يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،ب ــأن ــه لـ ــم ت ـتــوفــر
لألجهزة اإلسرائيلية أي تحذيرات وإنذارات
مسبقة بـشــأن عملية الــدهــس ،الفـتــا إلــى أن
ّ
«نـقـطــة االن ـط ــاق ع ـنــدنــا ،ه ــي أن ــه كــلـمــا تم
تنفيذ عملية بنجاح  ،من وجهة نظر الطرف
اآلخــر ،فــإن ذلــك يشجع على تنفيذ عمليات
إض ــافـ ـي ــة» .وق ـ ــال رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـخــارج ـيــة
واألمـ ــن الـتــابـعــة لـلـكـنـيـســت ،ون ــائ ــب رئـيــس
املــوســاد السابق ،رام بــن ب ــراك« :إنـنــا نشهد
مــوجــة م ــن الـعـمـلـيــات ال ـف ــردي ــة ال ـتــي يمكن
التغلب عليها».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ت ــواص ــل حـكــومــة نفتالي
بينت الـتـســريــع مــن خططها االستيطانية
السيما في القدس املحتلة .وكشفت صحيفة
«هآرتس» ،أمس ،عن مخطط جديد إلقامة حي
استيطاني جنوبي القدس املحتلة ،متاخم
لحدود بلدة بيت صفافا ،قرب حي الظهرا،
عـلــى مـســاحــة تـصــل إل ــى  38دون ـم ــا .وقــالــت
الـصـحـيـفــة إن ال ـحــي االسـتـيـطــانــي الـجــديــد
ّ
سيقام كله على أراض وراء الخط األخضر،
ت ــم اح ـتــال ـهــا خ ــال ح ــرب  .1967وأشـ ــارت
الصحيفة إلى أن بلدية االحتالل في القدس
و«ال ـق ـ ّـي ــم ع ـلــى أمـ ــاك ال ـغــائ ـبــن» ف ــي وزارة
ال ـعــدل الـتــابـعــة لحكومة االح ـت ــال ،يدفعان
نـحــو إق ــرار املـخـطــط الـجــديــد ،غ ـدًا األرب ـعــاء،
م ــن خـ ــال م ــا ي ـس ـمــى ب ــ«ل ـج ـن ــة الـتـخـطـيــط

والبناء» التابعة لبلدية االحتالل في القدس.
ووف ـقــا ل ــ«هــآرتــس» ،سيتم بـنــاء  473وحــدة
سكنية اسـتـيـطــانـيــة ،وسـيـطـلــق عـلــى الحي
االستيطاني الجديد اسم «غفعات هشكيد»،
أي تــل ال ـل ــوز .وأش ـ ــارت إل ــى أن إقــامــة الحي
االستيطاني الجديد على تخوم بيت صفافا،
وعلى مسافة أمتار قليلة منها ،يأتي في إطار
خطط تعزيز االستيطان في القدس املحتلة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي امـتـنـعــت ل ـجــان التخطيط
وال ـب ـن ــاء لـبـلــديــة االحـ ـت ــال ع ــن إق ـ ــرار خطط
لتوسيع األح ـيــاء الفلسطينية فــي الـقــدس،
وبـيـنـهــا ب ـيــت ص ـفــافــا ال ـتــي ت ـعــانــي م ــن قلة
األراضي .ويأتي ذلك علمًا أن االحتالل صادر
بعد حــرب  67أراض ــي القرية بعد تحويلها
إلــى حي تم ّ
ضمه إلــى بلدية القدس .ولفتت
الصحيفة إلى أن الخطوة الجديدة ،تتم بدفع
من «القيم (حارس) على أمالك الغائبني» عبر
استغالل تعديالت في القانون (قانون أمالك
الغائبني) تتيح تسجيل األراضي في القدس
املحتلة ،وتحديدًا الشطر الشرقي املحتل عام
 67في سجل الطابو ،لكن املستفيد الحقيقي
على أرض الواقع ،هم املستوطنون ،سواء في

مخطط إلقامة حي
استيطاني متاخم لبلدة
بيت صفافا

بيت صفافا أم فــي أنـحــاء أخــرى مــن القدس
أراض كانت
يــدعــي االح ـتــال أنــه فيها قطع
ٍ
مـمـلــوكــة م ــن ي ـهــود ق ـبــل ال ـن ـك ـبــة ،وال سيما
فــي حــي الشيخ ج ــراح ،حيث يجري تسهيل
تسجيل هذه األراضــي في سجل الطابو من
قبل الجمعيات االستيطانية.
وأك ــد الـبــاحــث فــي ش ــؤون االسـتـيـطــان خليل
تـفـكـجــي أن ال ـه ــدف م ــن امل ـخ ـطــط «ه ــو إزال ــة
م ــا ي ـس ـمــى الـ ـخ ــط األخـ ـض ــر « ،إض ــاف ــة إل ــى
تـعــزيــز وتـكـثـيــف ال ــوج ــود االسـتـيـطــانــي في
هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ف ــي إطـ ـ ــار م ــا يـ ـع ــرف ب ـح ــدود
القدس الكبرى ،مطبقا بذلك نظريته األمنية
االستراتيجية وعزل األحياء الفلسطينية عن
بعضها من خالل هذه الفسيفساء الجغرافية.
وجــاء اإلعــان عن املخطط الجديد ،بموازاة
مصادقة لجنة التخطيط والبناء في القدس
املحتلة ،على مخطط إقامة حي استيطاني
قـ ــرب مـ ـط ــار ق ـل ـنــديــة ش ـم ــال ــي ال ـ ـقـ ــدس ،ك ــان
وزيــر الخارجية األميركي أنتوني بلينكني
طالب رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينت
بــاالم ـت ـنــاع ع ــن ب ـنــائــه .وكـ ــان مــوقــع «وااله»
اإلســرائـيـلــي أش ــار أول مــن أمــس األح ــد ،إلــى
أن السفير األميركي الجديد لــدى تــل أبيب،
توماس نايدسّ ،
قدم أوراق اعتماده للرئيس
اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ ،أول من أمس،
ً
ب ـ ــدال م ــن ي ــوم أم ــس أس ـ ــوة ب ـبــاقــي ال ـس ـفــراء
الجدد لكل من االتحاد األوروبــي وسويسرا
وإيطاليا وروندا ،وذلك لتفادي تقديم أوراق
اعتماده مع مداوالت لجنة التخطيط والبناء
ف ــي ال ـق ــدس املـحـتـلــة ب ـش ــأن مـخـطــط ال ـب ــؤرة
االستيطانية قرب مطار قلنديا.
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شرق
غرب
القسام :شهيد بانهيار
ّ
«نفق» في غزة
أعـلـنــت «ك ـتــائــب ال ـق ـس ــام» ،الـ ــذراع
الـعـسـكــريــة لـحــركــة «ح ـم ــاس» ،في
بيان أمس اإلثنني ،استشهاد أحد
ع ـنــاصــرهــا م ــن ش ــرق مــدي ـنــة غــزة
خالل «اإلعداد والتجهيز» .وذكرت
ّ
أن هــانــي ســامــي ص ــاح ،م ــن حـ ّـي
التفاح شرق مدينة غزة ،استشهد
إثر انهيار نفق للمقاومة.
(العربي الجديد)
 6دول تطالب إثيوبيا
بوقف االعتقاالت
ّ
عبرت ست دول ،بقيادة الواليات
املتحدة ،أمس اإلثنني ،عن «قلقها
البالغ» بشأن تقارير عن احتجاز
إثيوبيا أعدادًا كبيرة من املواطنني،
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس أص ــول ـه ــم ال ـعــرق ـيــة.
وحثت على وقــف هــذه االعتقاالت
فورًا .وقال بيان مشترك ،للواليات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة وب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وكـ ـ ـن ـ ــدا
وأستراليا والدنمارك وهولندا ،إن
«هناك أفرادًا يعتقلون ويحتجزون
من دون توجيه اتهامات أو املثول
أم ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة .وتـ ـشـ ـي ــر ت ـق ــاري ــر
إل ــى أن ـهــم مـحـتـجــزون ف ــي ظ ــروف
غ ـيــر إن ـس ــان ـي ــة .ومـ ــن امل ـح ـت ـمــل أن
تشكل العديد من هذه التصرفات
انتهاكات للقانون الدولي ،ويجب
أن تتوقف على الفور».
(رويترز)
بوتين :الهند قوة كبرى

أش ــاد الرئيس الــروســي فالديمير
بــوتــن (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــس اإلث ـنــن،
بــال ـه ـنــد بــوص ـف ـهــا «ق ـ ــوة ك ـب ــرى»،
وذلــك لــدى وصوله إلــى نيودلهي،
فـ ـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز
العالقات العسكرية والتعاون في
مـجــال الـطــاقــة مــع حليف تقليدي
ت ـ ـت ـ ـقـ ــرب م ـ ـنـ ــه واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن .وقـ ـ ــال
بــوتــن ،إلــى جــانــب رئـيــس ال ــوزراء
الـهـنــدي نــاريـنــدرا م ــودي« :نعتبر
الـهـنــد ق ــوة ك ـب ــرى ،دول ــة صــديـقــة،
وصديقا مــوثــوقــا» .ولطاملا كانت
روس ـيــا مـ ـ ّ
ـزودًا رئـيـسـيــا لألسلحة
إلــى الـهـنــد ،الـتــي تتطلع لتحديث
قواتها املسلحة .ومن أهم العقود
ب ــن ال ـطــرفــن عـقــد ملـنـظــومــة «أس
 ،»400وقع في العام .2018
(فرانس برس)

الجزائر :اتهام رئيسة
حزب بالتحريض على
الكراهية
استدعى القضاء الجزائري ،أمس
اإلث ـ ـن ـ ــن ،رئـ ـيـ ـس ــة حـ ـ ــزب «ال ـ ـعـ ــدل
والـبـيــان» نعيمة صالحي ،لتمثل
أمام محكمة الشراقة في الضاحية
ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـل ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة،
اليوم الثالثاء ،للتحقيق معها في
تهم «الـتـحــريــض على الـكــراهـيــة»،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة خ ـط ــاب ــات ل ـه ــا عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،حثت
فيها الجزائريني على عدم التعامل
ال ـت ـج ــاري م ــع ال ـس ـك ــان األم ــازي ــغ،
ورف ـ ــض ت ــدري ــس ال ـتــام ـيــذ الـلـغــة
األمازيغية.
(العربي الجديد)
قتلى في مواجهة
بين «طالبان» ومسلحين

ُ
ق ـت ــل ث ــاث ــة أش ـخ ــاص ع ـلــى األق ــل،
وأص ـ ـيـ ــب اث ـ ـنـ ــان بـ ـ ـج ـ ــروح ،جـ ــراء
ّ
مواجهة مسلحة بني قــوات حركة
«ط ــال ـب ــان» وم ـس ـل ـحــن مـجـهــولــن
فــي مــديـنــة مـحـمــود راق ــي عاصمة
واليــة كابيسا املـجــاورة للعاصمة
األف ـغ ــان ـي ــة كـ ــابـ ــول .وقـ ـ ــال رئ ـيــس
إدارة ال ـث ـق ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام املـحـلـيــة
ف ــي واليـ ــة كــابـيـســا امل ــول ــوي كــريــم
الله وثـيــق ،فــي بـيــان ،إن املواجهة
وقـ ـع ــت ب ــن م ـس ـل ـحــن مـجـهــولــن
وبني قــوات «طالبان» ،ما أدى إلى
مقتل اثنني من املسلحني وعنصر
مــن «طــال ـبــان» ،وإصــابــة اثـنــن من
املواطنني.
(العربي الجديد)
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مشروع قاعدة في غينيا االستوائية يُقلق أميركا

الصين تنقل الصراع إلى األطلسي
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

لم يمض وقت قليل على الضجة
التي أثارتها التقارير التي وردت
عن اختبار الصني لصواريخ أسرع
من الصوت قــادرة على حمل رؤوس نووية،
ّ
حتى سلط اإلعــام األميركي مجددًا الضوء
عـلــى نـيــة بـكــن إن ـشــاء أول قــاعــدة عسكرية
دائـ ـم ــة ل ـه ــا م ـط ـلــة ع ـل ــى امل ـح ـي ــط األط ـل ـســي
ستكون على األرجــح في غينيا االستوائية.
وي ـع ـك ــس ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه ح ـج ــم ال ـط ـم ــوح ــات
الصينية البحرية العسكرية ،أو مــا يعرف
بـ»استراتيجية املحيطات» الصينية للقرن
الحالي ،ليس ملواصلة تطوير القوة البحرية
لـجـيــش ال ـت ـحــريــر الـشـعـبــي ال ـص ـي ـنــي ،الـتــي
أصبحت األكبر في العالم ،بل للتوسع خارج
منطقة غربي الهادئ ،وإيجاد موطئ قدم في
األطلسي .ويجعل ذلــك أميركا تــدق ناقوس
الخطر مجددًا ،ملنع الصني من الوصول إلى
ّ
مـســاحــات مائية استراتيجية تخضع كليًا
لهيمنتها ،ومحمية مــن حلفائها ،وهــو ما
تعتبره خـطــا أحـمــر يـمـ ّـس مـبــاشــرة بأمنها
القومي.
وكشفت صحيفة «وول ستريت جــورنــال»،
أمـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،ع ــن اسـ ــم ال ـب ـل ــد الـ ـ ــذي رب ـمــا
اس ـت ـقــرت ال ـصــن ع ـل ـيــه ،إلن ـش ــاء أول قــاعــدة
ع ـس ـك ــري ــة دائ ـ ـمـ ــة ل ـه ــا م ـط ـل ــة ع ـل ــى امل ـح ـيــط
األط ـل ـس ــي ،وهـ ــي دول ـ ــة غـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة
الصغيرة في وســط أفريقيا ،بحسب ما أكد
م ـســؤولــون أمـيــركـيــون اطـلـعــوا عـلــى تقارير
لــاس ـت ـخ ـبــارات األم ـيــرك ـيــة مـصـنـفــة س ـ ّـري ــة.
ويـ ـب ــدو أن امل ـس ــأل ــة م ـط ــروح ــة ف ــي ال ــدوائ ــر
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ـنــذ وقـ ــت لـيــس

بقصير ،ولم تكشف املصادر عن التفاصيل
الـ ـت ــي وردت ف ــي ال ـت ـق ــاري ــر االس ـت ـخ ـب ــاري ــة،
لكنها أك ــدت أن ـهــا تـثـيــر احـتـمــال أن تصبح
السفن الحربية الصينية ق ــادرة على إعــادة
ال ـتــزود بــاألسـلـحــة وإج ــراء عمليات صيانة
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـس ــاح ــل ال ـش ــرق ــي ل ـل ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،وه ــو خـطــر أط ـلــق ص ــاف ــرات إن ــذار
في البيت األبيض ووزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون).
وكان الجنرال ستيفن تاوسند ،قائد القيادة
العسكرية األميركية في أفريقيا (أفريكوم)،
ّ
قد حذر في شهادة أمام مجلس الشيوخ في
إبــريــل /نيسان املــاضــي ،مــن أن «أكـبــر خطر
من الصني هو أن يصبح لها قاعدة عسكرية
مـفـيــدة عـلــى ال ـســاحــل األط ـل ـســي ألفــريـقـيــا».
وأوضح أن «كلمة عسكرية ،تعني شيئًا أكثر
من مكان صالح كمرفأ .أنا أتحدث عن مرفأ
يـسـتـطـيـعــون ف ـيــه إع ـ ــادة الـتـسـلــح وإص ــاح
سفنهم الحربية».
والح ـقــا أك ــد تــاوس ـنــد ،لــوكــالــة «أسوشييتد
ب ــرس» ،فــي مــايــو /أي ــار امل ــاض ــي ،أن الصني
«ت ـب ـح ــث عـ ــن مـ ـك ــان (فـ ـ ــي أف ــريـ ـقـ ـي ــا) ،حـيــث
بــإمـكــانـهــا إع ــادة التسليح وإص ــاح السفن
ال ـح ــرب ـي ــة» .وب ـع ــد قــاعــدت ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة في
جـيـبــوتــي ،ال ــدول ــة الـصـغـيــرة ج ـدًا أي ـضــا في
مـنـطـقــة ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي ،لـكــن ال ـتــي تتحكم
بــأكـثــر ال ـطــرق الـبـحــريــة ازدح ــام ــا فــي العالم
(مضيق باب املندب) ،قال تاوسند إن «هدف
الصني هو أن تحصل على شيء أكثر إفادة
عـسـكــريــا فــي ال ـص ــراع ــات ،وي ـبــدو أن عينها
هــي على الـســاحــل األطـلـســي» .ولـفــت إلــى أن
بكني سعت إلــى توقيع اتفاق إلنشاء قاعدة
ج ــدي ــدة ف ــي ت ـن ــزان ـي ــا ،أو ف ــي رأس ال ــرج ــاء
الـ ـص ــال ــح ،ك ـم ــا أن ـه ــا ع ــرض ــت امل ـس ــأل ــة عـلــى
مــوري ـتــان ـيــا .ول ـت ـنــزان ـيــا (ش ــرق ــي أفــري ـق ـيــا)،
عالقات عسكرية قوية بالصني ،لكن تاوسند
أكــد أن ال قــرار قد اتخذ حــول ذلــك ،الفتًا إلى
«أنـهــا (تنزانيا) ليست املــوقــع الــذي يقلقنا،
إنها من جانب املحيط الهندي» .وفي الشهر
ذات ــه ،اعـتـبــر وزي ــر الــدفــاع الـبــرتـغــالــي جــواو
غــوم ـيــز كــراف ـي ـن ـهــو أن أي ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
صـيـنـيــة مـطـلــة ع ـلــى األط ـل ـســي ه ــي فــرضـيــة
«سينظر إليها بقلق بالغ» ،مشددًا على أنها
«ليست فكرة جيدة أن يتم إدخال املنطقة في
سيناريو الصراع الجيوسياسي».
وبحسب الـتـقــاريــر االستخبارية األميركية
الـجــديــدة ،الـتــي كشفت عنها «وول ستريت
جـ ــورنـ ــال» ،فـ ــإن جـ ــون ف ـي ـنــر ،ال ـن ــائ ــب األول
مل ـس ـت ـش ــار األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي جـيــك
سوليفان ،زار غينيا االستوائية ،املستعمرة
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بنت الشركات
الصينية مائة مرفأ تجاري
حول أفريقيا
اإلس ـبــان ـيــة ال ـســاب ـقــة ،ف ــي أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول امل ــاض ــي ،إلقـ ـن ــاع ال ــرئ ـي ــس تـ ـي ــودورو
أوب ـي ــان ــغ نـغـيـمــا م ـبــاســوغــو (ال ـح ــاك ــم منذ
 ،)1979وابنه ونائبه ،وهو الوريث الواضح
للحكم ،تـيــودوريــن نغيما أوبـيــانــغ مانغي،
ّ
لصد املسعى الصيني .وقــال مـســؤول كبير
في إدارة الرئيس جو بايدن إنــه «مــن ضمن
تـحــركــاتـنــا الــدب ـلــومــاس ـيــة ملـعــالـجــة مـســائــل
تـتـعـلــق ب ــاألم ــن امل ــائ ــي ،ف ـقــد ك ـنــا واض ـحــن
مــع غينيا االستوائية بــأن بعض الخطوات
املحتملة التي تتضمن نشاطًا صينيًا فيها،
ستثير قلقًا يتعلق باألمن القومي» .وبحسب
مسؤول أميركي ،فإن الصني تنظر إلى مدينة
ب ــات ــا ،ال ــواق ـع ــة ف ــي بـ ـ ّـر غ ـي ـن ـيــا االس ـت ــوائ ـيــة
(العاصمة ماالبو تقع على جزيرة بيوكو)،
كموقع محتمل لقاعدتها املنشودة ،وحيث
ً
يوجد في املدينة أصال مرفأ تجاري مطل على
خليج غينيا ،بنته الصني ،وطرقات سريعة
ت ـصــل بــاتــا بــال ـغــابــون وأفــري ـق ـيــا الــوس ـطــى.

وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة ،فـ ــإن
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـي ــرك ـي ــة ك ــان ــت ق ــد ب ــدأت
تجمع إشارات بشأن نوايا الصني العسكرية
في غينيا االستوائية منذ عام  ،2019وخالل
آخر عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ،زار
مسؤول كبير في البنتاغون هذا البلد ،لكن
مقاربته للمسألة هناك جعلت فريق أوبيانغ
غير متأكد بشأن كيفية نظر األميركيني إلى
التطلعات الصينية ،وما إذا كانوا يأخذونها
ع ـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد أم ال .ل ـكــن إدارة بــايــدن
أرادت أن تنقل رســالــة أكـثــر حــزمــا ،مفادها
أنه سيكون قصر نظر إذا ما أقحمت غينيا
االسـ ـت ــوائـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى خ ــط االش ـت ـب ــاك
الصيني – األميركي.
لـكــن الـعــاقــات املـتــوتــرة بــن واشـنـطــن وهــذا
البلد األفريقي الصغير ،الــذي تــدرب الصني
جيشه ،ويتمتع بعالقات متقدمة مع بكني،
ال تصب في خدمة الضغوط األميركية ،ولذا
ً
فــإن الــواليــات املتحدة اتخذت فعال خطوات
لتدفئة العالقات ،رغم املآخذ الحقوقية على
السلطات هناك .وقامت واشنطن ،في مارس/
آذار امل ــاض ــي ،بـعــرض مـســاعــدة عـلــى غينيا
االستوائية ،بعد انفجار عرضي ملخزن عتاد
فــي قــاعــدة للجيش فــي بــاتــا ،أدى إلــى مقتل
مــائــة شـخــص عـلــى األق ــل .وف ــي الـشـهــر ذاتــه،
شاركت قوات غينيا االستوائية في مناورات
بـحــريــة ب ـق ـيــادة أمـيــركـيــة ف ــي خـلـيــج غينيا.

وف ــي آب /أغـسـطــس امل ــاض ــي ،رس ــت سفينة
للبحرية األميركية في مرفأ باتا ،حيث دعا
قــائــدهــا امل ـس ــؤول ــن امل ـحـلـيــن ف ــي الـبـحــريــة
ملشاهدة تدريب على عمليات إطفاء .ورفعت
وزارة الخارجية األميركية هــذا البلد أخيرًا
في تقييمها حول محاربة تجارة البشر ،ما
يسمح إلدارة بايدن بتقديم دعم أمني بحري.
ل ـك ــن ال ـب ـي ــت األب ـ ـي ــض ي ـع ـت ـبــر رغ ـ ــم ذل ـ ــك أن
س ـيــاس ـتــه ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ي ـج ــب أن ت ـكــون
طــوي ـلــة املـ ـ ــدى ،وأن ع ـلـيــه دائـ ـم ــا أن يــوصــل
رسالة مفادها أن الــواليــات املتحدة ال تريد
من غينيا االستوائية أن تتخلى عن عالقاتها
املتينة مع الصني ،ولكن أن تبقيها في حدود
ال تراها واشنطن «مقلقة».
وتـ ـج ــد ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ن ـف ـس ـهــا بـشـكــل
متصاعد أنها تتحرك ملنع الصني من التمدد
عسكريًا واسـتـعــراض قوتها العسكرية في
قــواعــد خ ــارج ح ــدوده ــا ،ال سـيـمــا الـبـحــريــة،
من كمبوديا إلى اإلمــارات .وفي تقرير ّ
قدمه
إل ــى ال ـكــون ـغــرس خ ــال ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ذكــر
الـبـنـتــاغــون أن ال ـصــن بـحـثــت ب ـشــأن إنـشــاء
ق ــواع ــد عـسـكــريــة ف ــي كـيـنـيــا وأن ـغ ــوال وج ــزر
السيشيل أيضًا ،وذلك بعدما بنت الشركات
الصينية اململوكة للدولة مائة مرفأ تجاري
ح ـ ــول أف ــري ـق ـي ــا خ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن امل ــاض ـي ــن،
بحسب البيانات الحكومية الصينية.
وبالتأكيد فإن الصني ،التي تواصل تحديث
تــرســانـتـهــا الـبـحــريــة ال ـحــرب ـيــة ،تـسـعــى منذ
وقت طويل إلى أن تمدد هذه القوة ،ال سيما
ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ،ال ـت ــي ش ـب ـكــت م ـع ـهــا ع ــاق ــات
اقتصادية وتجارية متينة ،في إطــار «القوة
الناعمة» ،وذلك منذ أن بدأت تتطوع ملحاربة
القرصنة في سواحل الصومال ،ما اعتبر في
أواخ ــر العقد املــاضــي ،قـفــزة مهمة للبحرية
الصينية التي كانت نــادرًا ما تغادر منطقة
غربي الهادئ .وربطت الصني استراتيجيتها
ال ـب ـح ــري ــة ب ـب ـع ــده ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ل ـح ـمــايــة
طــرق الـحــريــر ،وحـيــث إن اقتصادها يعتمد
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 املـتـحــدة ،الـتــي سيكون
عليها إدارة الحرب على جبهتني .ومن دون
شـ ــك ،فـ ــإن ال ـص ــن ت ـ ــدرك ج ـي ـدًا ك ـيــف أدارت
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وال تـ ـ ــزال ت ــدي ــر ،ن ـظــام
تحالفاتها البحرية فــي غــربــي الـهــادئ بعد
ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،مــا يدفعها إلــى جـ ّـرهــا إلــى
ملعب بحري آخر.
(العربي الجديد)

