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سياسة

الشرخ األميركي

بحث وزراء بتكتم 
مسألة عزل ترامب كونه 

غير أهل للمنصب

اعتبر بومبيو أن 
العنف االنتخابي ال يمكن 

التساهل معه

عرقل ماكونيل في 
السابق الكثير من 

مشاريع الديمقراطيين

للحديث تتمة...

اقتحام 
الكونغرس

على  الكونغرس  اقتحام  مشهد  انقلب 
ترامب،  دونالد  الخاسر  األميركي  الرئيس 
إدارته  داخل  من  ضده  المواقف  ألب  بعدما 

قبل خارجها. وفيما كان الكونغرس يستأنف 
سريعًا عمله ويصادق على تعيين جو بايدن 
االستقاالت  كانت  المتحدة،  للواليات  رئيسًا 

وجد  وبينما  ترامب.  فريق  داخل  من  تتوالى 
األخير نفسه محاصرًا وفي عزلة من دون أبرز 
حساباته  تجميد  بعد  لديه  التحريض  أسلحة 

التراجع  إلى  اضطر  وفيسبوك،  تويتر  على 
خطوة إلى الوراء من دون التخلي عن رفضه 

االعتراف بالخسارة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــون، عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ســــيــــحــــتــــاج األمـ
األرجـــــح، إلـــى وقـــت طــويــل لــتــجــاوز 
املــشــهــد الــســيــاســي خــــال الــيــومــن 
املاضين، إذ إن ما جــرى داخــل الكونغرس، 
مــــن اقـــتـــحـــام لــــه وتــعــطــيــل ألعـــمـــالـــه تــزامــنــا 
مــــع الــجــلــســة املــخــصــصــة لــلــمــصــادقــة عــلــى 
تعين جــو بــايــدن رئــيــســا بــأصــوات املجمع 
الخاسر  الرئيس  من  بتحريض  االنتخابي، 
ــات نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــابـ ــتـــخـ ــي انـ فــ
املاضي دونالد ترامب كان حدثا استثنائيا 
بــامــتــيــاز، وســيــتــرك تــداعــيــاتــه مـــطـــواًل على 

الحياة السياسية األميركية.
ــــب، الــــــذي يـــصـــّر عـــلـــى رفـــض  ــرامـ ــ ــار تـ ــ ــتـ ــ واخـ
الرئاسية، تجاوز جميع  االنتخابات  نتائج 
على  أنصاره  وتحريض  الحمراء،  الخطوط 
على  املصادقة  لتعطيل  الكونغرس،  اقتحام 
فــوز جــو بــايــدن بــالــرئــاســة، مــا أنــتــج مشهدًا 
لـــم يــكــن فـــي تــصــور أحـــد أنـــه قـــد يــحــدث في 
واشـــنـــطـــن، إذ ظـــهـــر الـــعـــشـــرات مــــن أنـــصـــار 
قاعات  في  يتجولون  الخاسر وهم  الرئيس 
ــلـــن أعـــــــام تــــرامــــب،  ــامـ ــيـــل حـ ــتـــول هـ ــيـ ــابـ ــكـ الـ
بــشــدة مقتحمن مكتب  ــــواب  األبـ ويــقــرعــون 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ومــكــتــب رئــيــســة 
بــيــلــوســي، ومنصة  نــانــســي  الــنــواب  مجلس 
املــشــرعــون، مع  كــان  الشيوخ، بينما  مجلس 
الــطــاوالت،  املــوظــفــن يختبئون تحت  بــاقــي 
ويــتــحــصــنــون فـــي أمـــاكـــن مــغــلــقــة، ويــتــلــون 
الــصــلــوات، ويــشــهــدون حــصــاد االنــقــســامــات 
في الباد عن كثب، فيما أفيد عن مقتل أربعة 

أشخاص واعتقال العشرات.
ولم تتأخر التداعيات في الداخل في التوالي 
لتحاصر »املحاولة االنقابية« كما وصفها 
ــــب، تـــحـــت وطــــأة  ــرامـ ــ الـــبـــعـــض، اذ اضــــطــــر تـ
ــل  االنـــتـــقـــادات والـــغـــضـــب الــــعــــارم حــتــى داخـ
ــقــــاالت، إلــــى دعـــــوة أنـــصـــاره  ــتــ إدارتـــــــه واالســ
لــلــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم فـــي وقـــت تـــم تحريك 
ـــراد الــــوكــــاالت  ــ الــــحــــرس الـــوطـــنـــي وبــــاقــــي أفــ
األمــنــيــة لــتــأمــن مــقــر ومــحــيــط الــكــونــغــرس، 
املصادقة  جلسة  بساعات  ستأنف 

ُ
ت أن  قبل 

فيما  أمــس،  انتهت  التي  بــايــدن  على تعين 

الـــذي نــشــره مساعد الرئيس  الــبــيــان  تــحــول 
الخميس،  أمـــس  تــويــتــر  عــبــر  سكافينو  دان 
»تأمن انتقال  وقال فيه ترامب  إنه يتعهد بـ
منتظم« للسلطة، معتبرًا األمر »مجرد بداية 
معركتنا من أجل أن نعيد أميركا لعظمتها« 
إلى مصدر للتشكك بعدما نقل موقع »سي 
أن أن« عن مسؤول في البيت األبيض قوله إن 
البيان صدر من دون علم املكتب الصحافي 
للبيت األبيض. وكان الفتا أن البيت األبيض 
لــم يــصــدر الــبــيــان رســمــيــا. مــع الــعــلــم أن لغة 
لها  يــروج  التي  السردية  تتوافق مع  البيان 
ترامب إذ قال: »حتى لو كنت أعارض تماما 
ــائـــع تــدعــمــنــي،  نــتــيــجــة االنـــتـــخـــابـــات، والـــوقـ
في  )للسلطة(  منظم  انــتــقــال  هــنــاك  سيكون 
20 يناير«. وأضــاف »إنها نهاية واحــدة من 
أفــضــل أولـــى الـــواليـــات فــي تــاريــخ الــرئــاســة، 
لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد 

ألميركا عظمتها«.
املـــاضـــيـــن،  الـــيـــومـــن  مـــجـــريـــات  ــانـــت  كـ وإذا 
تــــحــــديــــدًا املـــــواقـــــف الـــســـيـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
ــة لــــدفــــع تـــــرامـــــب نــــحــــو مــــزيــــد مــن  ــ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
ــــاب عـــلـــى املـــؤســـســـات  ــقـ ــ ــامـــات واالنـ ــقـــسـ االنـ
الدستورية، حتى من قبل نائبه مايك بنس 
فـــي مــواجــهــة  ــه  لـ الـــــذي أدى دورًا ســُيــحــفــظ 
الكونغرس  وعــودة  الخاسر،  الرئيس  تهور 
منه،  املقتحمن  إخـــراج  بعد  سريعا  للعمل 
واســتــئــنــاف جــلــســات املــصــادقــة عــلــى نتائج 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إلــــى جــانــب تــوحــد 
وسائل اإلعــام في رفــض ما جــرى والدعوة 
حــتــى إلــــى عــــزل الـــرئـــيـــس، فــيــمــا تـــم تعليق 
حساباته على تويتر وفيسبوك وإنستغرام، 
جــمــيــعــهــا مــــؤشــــرات أثــبــتــت أن املــؤســســات 

الديمقراطية األميركية قادرة على الصمود 
فــي وجــه أحــد أقصى االخــتــبــارات الداخلية، 
الــتــي يــقــودهــا رئــيــس شعبوي مثل تــرامــب، 
فــــإن هــــذه األحــــــداث تــفــتــح فـــي الـــوقـــت نفسه 
املجال حول أسئلة عــدة. وتتمحور بــدءًا من 
الثاني  يناير/كانون   20 بعد  ترامب  مصير 
الحالي، ومــا إذا كــان ما جــرى من تحريض 
أم مساءلته  الباب  باسمه سيفتح  واقتحام 

 
ً
قانونيا واحتمال تعرضه للمحاكمة، فضا

إذا كان  االنتخابية، وما  عن مصير قاعدته 
ســيــوظــفــهــا بــعــيــدًا عـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
الـــذي يــرى أنــه خــذلــه، أم أن الــحــزب سيكون 
قـــــــادرًا عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــضـــربـــة الــقــاســيــة 
تــرامــب، ووصلت  فــي عهد  التي تعرض لها 
إلـــى أوجــهــا فــي األيــــام األخـــيـــرة. كــذلــك بــدأت 
التساؤالت حول اإلخفاق األمني الذي حدث 
ــن ســيــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه فـــي وقــــت كــان  ومــ
الــعــالــم يـــراقـــب بــصــدمــة مـــا يـــجـــري وبــشــكــل 
خاص حلفاء الواليات املتحدة الذين يعدون 
بــاأليــام طــي صفحة تــرامــب ووصـــول بايدن 

على أمل تجاوز هذه الصفحة.
ــادق الــكــونــغــرس  ــ ــــذي صـ ــــف بـــايـــدن، الـ ووصـ
رسميا على فوزه في االنتخابات الرئاسية، 
أحـــداث العنف بأنها »تــمــرد«. وقـــال بــايــدن، 
ــه، »نظامنا  مــن واليـــة ديــاويــر مسقط رأســ
الديمقراطي يتعرض لهجوم غير مسبوق«. 
ــه إخـــال  ــذا لــيــس اعـــتـــراضـــا. إنــ ــ وأضـــــاف »هـ
بــاألمــن وفــوضــى. ويــكــاد يــصــل إلـــى الفتنة. 
تــرامــب  وحــــــاول  اآلن«.  يــتــوقــف  أن  يــنــبــغــي 
تخفيف الهجمات عليه، بعد اقتحام أنصاره 

الــكــونــغــرس، ســعــيــا إلجـــبـــار املــشــرعــن على 
ملغادرة  دعاهم  إذ  االنتخابات،  نتيجة  قلب 
الكابيتول، والعودة إلى منازلهم، على الرغم 
وطلبه  االنتخابات  بسرقة  زعمه  تــكــرار  مــن 
منهم عــدم نسيان هــذا الــيــوم. وفــي ما يبدو 

أنــه تــخــوف مــن مغامرة جــديــدة لترامب في 
األيـــام األخــيــرة الفاصلة عــن موعد تنصيب 
بـــايـــدن فـــي 20 يــنــايــر، ذكــــرت وســـائـــل إعـــام 
أميركية أن عددًا من الوزراء يبحثون بتكتم 
مسألة عزل ترامب كونه غير أهل للمنصب، 
بــمــوجــب الــتــعــديــل الــــــ25 لــلــدســتــور. ونقلت 
قــنــوات »ســي أن أن« و»ســـي بــي إس« و»إيــه 
 الـــوزراء 

ّ
بــي ســي« عــن مــصــادر لــم تسّمها أن

بــحــثــوا إمــكــانــيــة تفعيل الــتــعــديــل الــخــامــس 
والعشرين للدستور األميركي، الذي يسمح 
لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن 
ه »غير قادر 

ّ
يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أن

ب تفعيله 
ّ
على تحّمل أعباء منصبه«. ويتطل

أن تجتمع الحكومة برئاسة بنس للتصويت 
ــه بي  ــرار تــنــحــيــة تـــرامـــب. ونــقــلــت »إيــ عــلــى قــ
 مناقشات 

ّ
ســـي« عــن »مــصــادر مــتــعــّددة« أن

جرت بشأن هذه الخطوة غير املسبوقة في 
 »سي بي إس« 

ّ
حدة، لكن

ّ
تاريخ الواليات املت

 األمر ال يزال مجرد فكرة قيد البحث 
ّ
أّكدت أن

ـــه لــم يــتــّم تقديم »أّي شــيء رســمــي« إلى 
ّ
وأن

اب 
ّ
بنس. كما دعا العديد من البرملانين وكت

األعمدة في كبريات الصحف للجوء إلى هذا 
الخيار الدستوري.

بعد  عليه  ترامب  من حلفاء  العديد  وانقلب 
أن اقــتــحــم أنــــصــــاره مــبــنــى الــكــونــغــرس في 
يــكــّرره دومــا من  بما  إيمانا منهم  واشنطن 
ــرقــــت« مــنــه.   االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة »ُســ

ّ
أن

وذكـــرت تــقــاريــر إعــامــيــة أن نــائــب مستشار 
األمن القومي مات بوتينغر استقال لينضم 
إلى عدد من املسؤولن املنسحبن من إدارة 
ترامب بينهم مايك مولفاني، كبير موظفي 
البيت األبيض السابق والذي يشغل منصب 

مبعوث خاص إلى أيرلندا الشمالية. 
كما استقال أمس  مستشار الرئيس دونالد 
فيما  تولي،  ريــان  الروسية  للشؤون  ترامب 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  فـــي  كــبــيــر  مـــســـؤول  قــــال 
لــوكــالــة رويـــتـــرز إنــــه مـــن املــتــوقــع أن يــحــذو 
ــبـــارزيـــن فـــي مجلس  املـــزيـــد مـــن األعـــضـــاء الـ
األمــــن الــقــومــي حــــذو تــولــي بــســبــب اقــتــحــام 
أنـــصـــار تـــرامـــب مــبــنــى الــكــونــغــرس.  وتـــردد 
أمــــس أن مــســتــشــار األمـــــن الـــقـــومـــي روبــــرت 
فــي االستقالة قبل أن ينفي  يــرغــب  أوبــرايــن 
ذلك بنفسه. كما أن كريس ليدل، نائب كبير 
املــوظــفــن، قـــد يــســتــقــيــل. كــمــا قــالــت مــصــادر 
مطلعة لوكالة »رويترز« إن اثنتن من كبار 

ــة الــرئــيــس مــيــانــيــا تــرامــب  ــ مــســاعــدي زوجـ
استقالتا أمس األول.

ــرامــــب، مـــايـــك بـــنـــس، والــــــذي لم  أمــــا نـــائـــب تــ
يــســلــم مـــن هــجــوم الــرئــيــس الــخــاســر بعدما 
الــازمــة  بالشجاعة  »لـــم يتحل  بــأنــه  وصــفــه 
بــادنــا  لــحــمــايــة  فعله  ينبغي  كـــان  مــا  لفعل 
ــاراتـــه في  ودســــتــــورنــــا«، بــعــدمــا رفــــض مـــجـ
االنــــقــــاب عـــلـــى نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات، فــقــال 
الجلسة  افتتاح  إعــادتــه  الخميس، مع  أمــس 
متوجها إلــى أنــصــار تــرامــب، »لــن تــفــوزوا«. 
وأعــلــن، بعد رد اعــتــراضــات عــدد مــن النواب 
الــجــمــهــوريــن، املــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن، 
صّبت  الناخبة  الهيئة  تصويت  نتيجة  أن 
لـــصـــالـــح األخــــيــــر، بــــأصــــوات 306 مــــن كــبــار 

الناخبن مقابل 232 لترامب.
ــر اقــــتــــحــــام الـــكـــونـــغـــرس عـــــــددا مــن  ــبــ ــا أجــ ــمـ كـ
الــجــمــهــوريــن عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن االعـــتـــراض 
وجورجيا  بنسلفانيا  انتخابات  نتائج  على 
وميشيغن. وقالت السناتور الجمهورية كيلي 
في  الفرعية  االنتخابات  خسرت  التي  لوفلر، 
الــتــي حصلت أجبرتني  ــداث  جــورجــيــا، »األحــ
اآلن بضمير  أستطيع  النظر. وال  إعـــادة  على 
حــي أن أعــتــرض عــلــى املـــصـــادقـــة«. وحــتــى أن 
زعيم األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ 
ميتش مــاكــونــيــل، الـــذي لــطــاملــا كــانــت مواقفه 
أن  اعتبر  متناسقة مع ترامب خال رئاسته، 
الفاشل« يؤكد على واجــب املشرعن  »التمرد 
في إنهاء الفرز. وسعى إلى منع االعتراضات، 
مشيرًا إلى أن نتائج االنتخابات ليست حتى 
متقاربة. أما السناتور ميت رومني، أحد أكبر 
فقال  الجمهوري،  الحزب  في  ترامب  منتقدي 
إن أفضل طريقة الحترام الناخبن هي »بقول 

الحقيقة لهم«.
ــر الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــي  ــ ــال وزيــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ستيفن مــنــوتــشــن، مــن الــقــدس املــحــتــلــة، إن 
أعــمــال الــعــنــف الــتــي قـــام بــهــا أنــصــار تــرامــب 
»غــيــر مــقــبــولــة«، مضيفا »حـــان الــوقــت لكي 
الديمقراطية  العملية  وتحترم  أمتنا  تتحد 
فـــــي الـــــــواليـــــــات املـــــتـــــحـــــدة«. وانـــــضـــــم وزيـــــر 
الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى جوقة 
الكونغرس،  باقتحام  املنددين  الجمهورين 
يــمــكــن  »ال  االنـــتـــخـــابـــي  الـــعـــنـــف   

ّ
أن مــعــتــبــرًا 

املتحدة وال  الــواليــات  فــي  التساهل معه« ال 
 الرئيس األسبق الجمهوري 

ّ
خارجها. وشن

جورج دبليو بوش هجوما عنيفا على القادة 
»الــتــمــّرد«  أّجــجــوا حالة  الــذيــن  الجمهورين 
تليق  والتي  الكابيتول،  التي شهدها مبنى 
بجمهوريتنا  ولــيــس  املــــوز  »جــمــهــوريــات  بـــ

الديمقراطية«.
ووصــــف زعــيــم الــديــمــقــراطــيــن فـــي مجلس 
الشيوخ تشاك شومر، أعمال العنف بمثابة 
ــا ســتــدخــل  ــهـ ــال إنـ ــ ــــاب«. وقــ ــقـ ــ »مـــحـــاولـــة انـ
ــلـــى غـــــــرار الـــهـــجـــوم  ــركــــي عـ ــيــ ــاريــــخ األمــ ــتــ الــ
ــور. واعـــتـــبـــر  ــ ــاربــ ــ ــيــــرل هــ ــلـــى بــ الـــيـــابـــانـــي عـ
الرئيس السابق باراك أوباما أعمال العنف 
»مخزية« لكنها ليست »مفاجئة«. وأضاف 
 ما حدث كان 

ّ
»سنخدع أنفسنا إذا قلنا إن

ــاّمــــة«، مــلــقــيــا بــالــلــوم عــلــى قـــادة  مــفــاجــأة تــ
الحزب الجمهوري ووسائل اإلعام املوالية 
هم »غالبا ما كانوا غير راغبن في 

ّ
لهم ألن

ق 
ّ
بــايــدن حق أن  أتــبــاعــهــم بحقيقة«  إخــبــار 

فوزًا كبيرًا في االنتخابات.

قال بنس ألنصار 
ترامب: لن تفوزوا 

)Getty(

ناصر السهلي

لم يكن اقتحام الكونغرس األميركي، 
بما يرمز إليه من مفاهيم الحّرية 

والديمقراطية في الوعي األميركي، 
من قبل أنصار الرئيس الخاسر في 

االنتخابات دونالد ترامب، سوى 
نتيجٍة لتراكمات أّسس لها األخير 

في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، مع داعمني ومؤيدين له 

في الحزب الجمهوري. هذا الحزب، 
ومؤسسته، سيتوقفان ملّيًا أمام 
الضرر الذي أحدثه الرجل بهما، 

ربما من خالل اإلجابة عن سؤال: 
هل نحن جمهوريون، أم ترامبيون 

و»براود بويز«؟ فهذه الجماعة اليمينة 
املتطرفة، واملسلحة، والتي كان ترامب 

طالبها بأن تكون مستعدة، خالل 
أولى مناظراته الرئاسية مع منافسه 

الديمقراطي، الرئيس املنتخب جو 
 من 

ً
بايدن، لن يكون اختفاؤها سهال

املشهد الغربي املقبل.
وأخطر ما أّسس له ترامب طوال 
العام 2020، في لعبته الشعبوية 

املفضلة، هو تقويض ثقة األميركيني 
باالنتخابات الديمقراطية. فشعار 

مناصريه، أي »سرقة االنتخابات«، 
ُعد أحد أهم أهدافه ومعسكره املؤيد، 

ملا يحمله من ضرب لقواعد اللعبة 
الديمقراطية. وعلى طريقٍة عاملثالثية، 

أراد ترامب االحتفاظ بالسلطة بكل 
الوسائل، ومنها التهديد املباشر 

واملبطن، وبمشاركة أسرته، كابنه 
إريك، الذي هّدد الجمهوريني، وعلى 

طريقة مكاملة أبيه مع سكرتير 
والية جورجيا الجمهوري، براد 

رافنسبيرجر. يجب االعتراف بأن 
ترامب استطاع اللعب على مشاعر 

الخوف، في األغلب لدى البيض، ببّث 
أكاذيب ونشر نظريات املؤامرة. 

 بنفسه يتصدى للنتائج املؤكدة 
ّ

وظل
لخسارته، إلى أن وصلت الصورة 
ر باقتحام 

ّ
ذك

ُ
إلى أوّجها، بطريقة ت

برملانات الديمقراطيات الصورية/
النامية، أو العرجاء. 

ذلك، وغيره كثير، يؤشر في الجوهر 
لت 

ّ
إلى أن األمة األميركية، التي شك

ديمقراطيتها أيقونة اجتذبت ماليني 
املهاجرين من حول العالم، تعيش 

أزمة وجودية. وبالطبع صور أول من 
أمس األربعاء، ستحفر مكانها في 

النفس األميركية. 
الشرخ الداخلي، في سجال الهوية 

األميركية، الذي أوصلته نظرية 
املؤامرة إلى ما هو عليه، لم يعد 

مجرد نظريات أو تحليل خبراء. 
والعالم يهتم بالحدث األميركي، 

ألن الواليات املتحدة، شئنا أم أبينا، 
تشكل »قوة عظمى« في توازنات 

عاملية، ونموذجًا معينًا، سواء لألعداء 
أو للحلفاء. الصورة اهتزت بال 

شك، وقد تشكل فرصة أمام هؤالء 
الحلفاء، أو األعداء، ملواصلة التفكير 
ببناء التحالفات الجديدة؛ ينسحب 

ذلك على الضفة األوروبية لألطلسي، 
وعلى خارجها. كما هي فرصة 

ملناهضي أميركا، لكسب مساحة 
مناورات غير مسبوقة. 

تحقيقات لمعرفة أسباب أكبر اإلخفاقات األمنيةثالوث السيطرة الديمقراطية: ماذا يعني؟

ترامب معزول 
بعد فشل 
»االنقالب«

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــس األمــــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب، جــو  ــرئـ ـــق الـ
ّ
حـــق

مــوعــد تنصيبه  وقــبــل  اآلن،  ــايـــدن، حــتــى  بـ
أكثر  الحالي،  الثاني  كانون  يناير/   20 في 
ــد اشــــتــــهــــاه، حــــن قـــرر  بـــكـــثـــيـــر، مـــمـــا كـــــان قــ
منافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، 
عــلــى الــرئــاســة. حــيــنــهــا، كـــان مــجــرد إخـــراج 
للديمقراطية  واملقوض  الشعبوي،  ترامب، 
والــذي  التاريخية،  وتحالفاتها  األميركية 
ــاراك  ــ انـــقـــلـــب عـــلـــى مــعــظــم قــــــــرارات ســلــفــه بـ
ــيـــــض، أقـــصـــى مــا  ــ ــن الـــبـــيـــت األبـ أوبـــــامـــــا، مــ
ينشده الحزب الديمقراطي. ولم تكن مرارة 
الحزب تكمن فقط في وجود ترامب، بل في 
مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون، 
الذين تواطأوا مع نزعات الرئيس وأجندته 
ــيــــوم، بــــات بــإمــكــان  الــيــمــيــنــيــة املـــتـــطـــرفـــة. الــ
ــقـــط تـــســـجـــيـــل تـــمـــكـــنـــه مــن  ــيـــس فـ بـــــايـــــدن، لـ
ــراق واليـــــــات صــلــبــة  ــ ــتـ ــ إزاحـــــــة تــــرامــــب، واخـ
لــلــجــمــهــوريــن، واحـــتـــفـــاظ حـــزبـــه بمجلس 
النواب، بل إن والية جورجيا منحت حزبه 
أيضا السيطرة على »الشيوخ«، بتعادل بن 
بايدن،  نائبة  فيه صــوت  الحزبن، سيكون 
كاماال هاريس، مرجحا للحزب األزرق. مع 
الــعــلــم أن أصــــوات الــحــزبــن تــعــادلــت داخــل 
ــادت  ــم عــ ثــ املـــجـــلـــس آخـــــر مـــــرة عـــــام 2010، 
للديمقراطين في 2012، ليخسروا الغالبية 

منذ 2014. 
الــجــديــد بعد ظــهــور نتائج  الــتــحــول  ويعني 
ــد تــمــكــن مــن  ــدن قــ ــايــ ــيــــا، أن بــ واليــــــة جــــورجــ
والتنفيذية  الرئاسية  الــكــرات،  جميع  وضــع 
الــثــاثــي،  ليصبح  ملعبه،  فــي  والــتــشــريــعــيــة، 
ــواب نــانــســي  ــ ــنـ ــ بــــايــــدن ورئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـ
بيلوسي وزعيم األكثرية في الشيوخ تشاك 
شــومــر، املــحــرك األســـاســـي ألجــنــدة الــرئــيــس 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة، وأولــــويــــاتــــهــــا. 

»من الواضح بشكل مؤلم أن الشرطة لم تكن 
مستعدة لهذا اليوم«، هذه العبارة التي قالتها 
فال  فــلــوريــدا  واليـــة  عــن  الديمقراطية  النائبة 
ديمينغز، وهي قائدة شرطة سابقة، تلخص 
ــن أنــصــار  بــالــنــســبــة لــكــثــر الــســبــب وراء تــمــكُّ
الــرئــيــس الــخــاســر دونــالــد تــرامــب مــن اقتحام 
عدم  وراء  السبب  أمــا  هــيــل.  الكابيتول  مبنى 
استعداد شرطة حماية الكونغرس فيبدو أنه 
سيكون موضع تحقيق واسع بحثا عن أجوبة 
حـــول الــعــديــد مــن األســئــلــة الــتــي تــحــاول فهم 
كيفية حدوث ما بات يوصف بأنه واحد »من 
األميركي  التاريخ  في  األمنية  الثغرات  أخطر 
الـــحـــديـــث«، خــصــوصــا بــعــدمــا أظـــهـــرت صــور 
قيام عدد من عناصر الشرطة بالتقاط صور 
ســيــلــفــي مـــع عـــدد مـــن مــقــتــحــمــي الــكــونــغــرس.   
الــســيــاق، قــالــت زوي لــوفــغــريــن، النائبة  وفـــي 
ورئيسة  كاليفورنيا  واليــة  عــن  الديمقراطية 
لجنة إدارة مجلس النواب، إن االختراق »يثير 
لجنتها  أن  مضيفة  خطيرة«،  أمنية  مخاوف 
الــنــواب والشيوخ  قـــادة مجلسي  مــع  ستعمل 
– مع  - واستعدادها  الشرطة  تعامل  ملراجعة 
اقتحم  الــذي  لترامب،  املوالي  العنيف  الحشد 

مبنى الكابيتول.
ــا مــثــل تــنــصــيــب رئــيــس  ــداثــ وفــــي حـــن أن أحــ
تفصيلي  أمني  تخطيط  على  تنطوي  جديد 
ــانـــب أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة عــــديــــدة، فـــقـــد قـــال  مــــن جـ
املسؤولون إن التخطيط كان أقل بكثير ملهمة 
حماية الجلسة املشتركة ملجلسي الكونغرس، 
ــي، لــلــمــصــادقــة عــلــى نــتــائــج  ــاضــ األربــــعــــاء املــ
االنتخابات الرئاسية لعام 2020. وحدث ذلك 
على الــرغــم مــن وجــود تحذيرات واضــحــة من 

احتمال قيام أتباع ترامب بأعمال عنف.
ــديــــدات عــلــى  ــهــ ــيــــع مـــضـــت تــــــــرددت تــ ــابــ وألســ
وسائل التواصل االجتماعي بأن احتجاجات 
مؤيدة لترامب يجري التخطيط لها قد تتطور 
إلى أعمال عنف. لكن شرطة الكابيتول، وهي 

ســيــحــظــى  كــــذلــــك  دوالرًا.   15 ــى  ــ إلــ ــل  ــمـ ــعـ الـ
إعانة  بــإجــراءات  األميركيون  املستأجرون 
إضــافــيــة. وفــي بــيــان أول مــن أمـــس، أشــارت 
بيلوسي إلــى ضــرورة تمرير »قانون جون 
لــويــس لــحــقــوق الــنــاخــبــن« ســريــعــا، الـــذي 
كــان صعبا تــمــريــره لــوقــت طــويــل مــع زعيم 
ــة مــيــتــش  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــهـــوريـ ــمـ ــة الـــجـ ــريــ ــثــ األكــ
ــن املــتــوقــع أيــضــا أن يــواصــل  مــاكــونــيــل. ومـ
الديمقراطيون سعيهم لفرض جولة جديدة 
من املساعدات التحفيزية ملواجهة كورونا. 
ووعدت بيلوسي بأنه »مع حزب ديمقراطي 

موحد، سنحقق تقدما رائعا«. 
ولــيــســت عــبــارة »حــــزب ديــمــقــراطــي مــوحــد«، 
ــار الـــــذي تحقق  ــتـــصـ ــرة، فــشــيــاطــن االنـ ــابــ عــ
تــكــمــن فـــي تــفــاصــيــلــه. بــالــنــســبــة إلـــى بــايــدن، 
والدائرة الوسطية في الحزب، فإن عليهم أن 
يعملوا وســط هامش مهم من املــنــاورة، أواًل 
مع الجمهورين »الوسطين«، كميت رومني 
وسوزان كولينز، لتمرير مشاريع قوانن في 
أيضا مع  ولكن  بأغلبية بسيطة،  »الشيوخ« 
يتمتع  الــنــواب، حيث  في مجلس  التقدمين 
بات  بأغلبية ضئيلة، وحيث  الديمقراطيون 
حزبهم منقسما، وسط تصاعد قوة الجناح 
الــيــســاري. ولــطــاملــا اعــتــمــد مــجــلــس الــشــيــوخ 
»تصالحية«  سياسة  على  نصفن  املنقسم 
لــلــوصــول إلـــى حــلــول وســــط. ويــشــرح موقع 
مجلس الشيوخ، أنــه »فــي حــاالت قليلة، فإن 
ــفـــرض تـــصـــويـــت ثــلــثــي أعـــضـــاء  الـــدســـتـــور يـ
املــجــلــس، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى طـــرد سيناتور، 
إسقاط فيتو رئاسي، تبني تعديل دستوري، 
إدانــــة مــســؤول مــاحــق بــالــعــزل )حــالــة طلب 
العزل لدونالد ترامب(، واملوافقة على تعديل 
مـــعـــاهـــدة«، أمــــا أكـــثـــر الـــبـــاقـــي فــيــحــتــاج إلــى 

الغالبية البسيطة، أي 50 زائد واحدًا.
ووفق مراقبن، فإن بايدن قد يحتاج للسير 
على خطى سلفيه خصوصا، ترامب وأوباما، 

األميركي األســود جــورج فلويد  تتعلق بقتل 
الواقعة أطلقت  أيــدي الشرطة. وفــي تلك  على 
الــشــرطــة قــنــابــل غـــاز مــســيــل لــلــدمــوع وقــنــابــل 
صوت وطلقات مطاطية، إلبعاد املحتجن عن 
البيت األبيض وتمكن ترامب من السير عبر 
حديقة الفــايــيــت ورفـــع اإلنــجــيــل أمـــام كنيسة 
العاصمة أسئلة  ســان جــون. وتــواجــه شرطة 

لعدم فعل املزيد لتأمن مبنى الكونغرس.
وعـــلـــى عـــكـــس الـــقـــمـــع لــلــمــحــتــجــن عـــلـــى قــتــل 
فلويد، فقد أظهرت لقطات فيديو عناصر من 
مناصري  طريق  عــن  يبتعدون  وهــم  الشرطة 
ــوار مجلس  ــ تـــرامـــب، وتــركــهــم يــخــتــرقــون أســ
الشيوخ، بحسب صحيفة »واشنطن بوست«. 
وفـــي شــــوارع واشــنــطــن، كــانــت وكــــاالت إنــفــاذ 
القانون الفدرالية والحرس الوطني أقل بكثير 
من تلك التي كانت مرئية بشكل واضح خال 
االحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل جورج 
نفسه، وضعت  الكابيتول  مبنى  وفــي  فلويد. 
ــان الــضــبــاط  الــشــرطــة حــواجــز مــنــخــفــضــة، وكــ
وليست  الــرســمــي،  الــــزي  يـــرتـــدون  بمعظمهم 

وســيــكــون الــتــنــســيــق بــيــنــهــم عـــنـــوان املــرحــلــة 
املــقــبــلــة، أقــلــه حــتــى 2022، مــوعــد انــتــخــابــات 

الكونغرس النصفية.
ــذا الـــوضـــع الــتــفــاؤلــي قـــد يــصــب ســريــعــا  هــ
فـــي أمـــريـــن مــلــّحــن بــالــنــســبــة إلــــى بـــايـــدن. 
تــمــريــر أســمــاء  يــعــنــي ذلـــك تمكنه مــن  أواًل، 
وتعييناته  الــوزاريــة،  للمناصب  مرشحيه 
أجندة  تمرير  وثانيا،  الفيدرالية.  للوكاالت 
داخلية متقدمة، وال سيما مع استمرار وباء 
كورونا. وكان الفتا، أن أول ما أشــارت إليه 
ة 

ّ
دف تحول  بعد  األميركية،  اإلعــام  وسائل 

مجلس الــشــيــوخ إلـــى املــقــلــب الــديــمــقــراطــي، 
هـــو أن بـــايـــدن ســيــتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ وعـــده 
األدنـــى ألجــر ساعة  الــحــّد  االنتخابي برفع 

قوة مكونة من 2000 عنصر مكرسة لحماية 
املنطقة املحيطة بمبنى الكونغرس، لم تطلب 
ــن األجـــهـــزة  دعـــمـــا مــســبــقــا لـــتـــأمـــن املـــبـــنـــى مــ
االتحادية األخرى، مثل وزارة األمن الداخلي. 
تعبئة  عــدم  خلف  السبب  معرفة  تتم  لــم  كما 
تــعــزيــزات الــحــرس الــوطــنــي ألكــثــر مــن ساعة 

بعدما اخترق املحتجون الحواجز األمنية.
الكابيتول  ويتناقض ما حصل مع مقتحمي 
مع قيام إدارة ترامب بنشر قوات من الحرس 
الـــوطـــنـــي بــكــثــافــة خــــال االحـــتـــجـــاجـــات على 
وحــشــيــة وعــنــصــريــة الـــشـــرطـــة فـــي واشــنــطــن 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي الـــواليـــات املــتــحــدة خــال 
الــصــيــف املـــاضـــي. وأعـــلـــن قــائــد إدارة شــرطــة 
أربــعــة أشخاص  أن  العاصمة روبـــرت كونتي 
ـــقـــل 

ُ
ــوا حـــتـــفـــهـــم داخـــــــل الــــكــــونــــغــــرس واعـــت ــقــ لــ

52، بــيــنــهــم 47 بــســبــب خــــرق حــظــر الــتــجــول. 
وعلى الرغم من أنــه من املتوقع أن يزيد عدد 
 أمام اعتقال أكثر 

ً
املعتقلن، يبدو العدد هزيا

من 300 شخص عقب احتجاجات تفجرت في 
املنطقة في األول من يونيو/ حزيران املاضي 

التنفيذية، وال سيما  الــقــرارات  االتــكــال على 
 
ً
الــخــارجــيــة، كــالــعــودة مثا الــســيــاســة  لجهة 
ــرانـــي واملــعــاهــدات  إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي اإليـ
الــدولــيــة، مــثــل اتــفــاقــيــة املــنــاخ، وهـــي مسائل 
الشيوخ بشدة، علما  ينقسم حولها مجلس 
، أو خروج ترامب من 

ً
أن االتفاق النووي مثا

لم  تنفيذية،  قــــرارات  كــانــت  دولــيــة،  منظمات 
في  املخاطرة  أمــا  الكونغرس.  عليها  يصّدق 
ذلك، فهي أن يعود أي رئيس مقبل عن قرارات 
ــع لــصــدقــيــة  ــراجـ ــن تـ ــززه مـ ــعـ ــا يـ ــع مـ ســلــفــه، مـ
واشنطن دوليا. وقد تجد الصن نفسها في 
مواجهة أشــرس مع الواليات املتحدة، إذ إن 
الحزبن متفقان على اتباع نهج أكثر صرامة 
بــخــاف اختافهما حـــول مسائل  بــكــن،  مــع 

خارجية أخرى.  
ويـــشـــرح تـــوم دونـــيـــلـــون، املــســتــشــار الــســابــق 
بــولــيــســي«، أن مجلس  »فـــوريـــن  ـــ لـ ــا،  ــامــ ألوبــ
يتعلق  مــا  فــي  أساسيا  يــؤدي دورًا  الشيوخ 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، لــجــهــة الــتــصــديــق 
أن  ويــوضــح  بــهــا.  املرتبطة  التعيينات  على 
»سيطرة أحد الحزبن على الكونغرس مهمة 
الدستور  إن  إذ  الداخلي،  الصعيد  أكثر على 
مــنــح الــرئــيــس الــقــدرة عــلــى الــتــحــرك بهامش 
األمــر بالسياسة  أوســع منفردًا، حن يتعلق 
الـــقـــومـــي«. أمـــا بالنسبة  الــخــارجــيــة واألمـــــن 
أنــه »مــع شدة  الدولية، فيرى  إلــى املعاهدات 
املعاهدات  أكثر  فــإن  واشنطن،  فــي  االنقسام 
ــيـــغـــة األوامـــــــــر  ــا بـــصـ ــيـــهـ ــلـ ــل عـ ــمــ ــعــ ــري الــ ــ ــجـ ــ يـ
تصلب  اســتــمــرار  إمكانية  ومــع  التنفيذية«. 
فــإن »هــنــاك مسائل يمكن  ميتش مــاكــونــيــل، 
الوصول بها إلى اتفاق، منها وجود إمكانية 
لــلــتــعــاون عــلــى أجـــنـــدة اســتــثــمــاريــة  حقيقية 
لــزيــادة التنافس مع الــصــن«، مرجحا أيضا 
أن يتفق الحزبان حول التحالفات مع أوروبا 
ومــنــظــمــة حــلــف شــمــال األطــلــســي »الــنــاتــو«، 

فيما االختاف كبير حول إيران.

لديهم معدات مكافحة الشغب. وقال مسؤولو 
إنفاذ القانون إن الجميع كانوا على استعداد 
لــحــصــر االحــتــجــاجــات، ولــكــن لــيــس لــــردع أي 
هـــجـــوم. وأوضـــحـــت »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أنــه 
على عكس قمع التظاهرة أمام البيت األبيض، 
فــإن شرطة املجلس كانت تتفرج على عملية 
االقتحام عوضا عن محاولة منعها. وأظهرت 
إحدى الصور املنشورة على وسائل التواصل 
ــورة سيلفي  االجــتــمــاعــي ضــابــطــا يــلــتــقــط صــ
فيديو  فيما كشف مقطع  املتسللن،  أحــد  مع 
عن عناصر يفتحون السياج األمني للسماح 

ملؤيدي ترامب بالدخول إلى املبنى.
وكان الفتا أن الوكاالت األمنية في العاصمة 
نــشــرت املــئــات مــن الــعــنــاصــر، مــســاء األربــعــاء، 
لــكــن بــعــد أن كــــان أتـــبـــاع تـــرامـــب قـــد غـــــادروا 
املــنــطــقــة. وقــالــت الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة بوني 
واطـــســـون كـــوملـــان، بــحــســب الــصــحــيــفــة: »قــبــل 
أشـــهـــر مـــضـــت، عــنــدمــا كــــان مـــنـــاصـــرو حــيــاة 
بإمكاننا  يــكــن  لــم  يــتــظــاهــرون،  الــســود مهمة 
التحرك بسبب كثرة انتشار عناصر الشرطة 

وآخرين. أين هم اليوم؟«.
ــتـــعـــامـــل مــــع املــحــتــجــن  ــــي الــــبــــدايــــة، تــــم الـ وفــ
بــالــكــامــل تــقــريــبــا مــن قــبــل شــرطــة الــكــابــيــتــول. 
وألســبــاب ظلت غير واضــحــة، لــم تصل قــوات 
ــــى املـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــرور  ــرى إلـ ــ أخــ
ســاعــات على محاصرة أنــصــار تــرامــب ملبنى 
الكابيتول واقتحامه. وكان عدد من األعضاء 
الديمقراطين في الكونغرس قد حاولوا ألكثر 
الحكومية  األجــهــزة  الضغط على  أسبوع  من 
لــلــحــصــول عــلــى مــا تــعــرفــه مــن مــعــلــومــات عن 
ملا  وفقا  لها،  التصدي  وإجــــراءات  التهديدات 
قــالــه مــصــدر فــي الــكــونــغــرس، الـــذي أشـــار إلى 
أنه لم يكن هناك أي مؤشر إلى أن أحدًا يجمع 
معلومات جادة عن احتمال وقوع اضطرابات 

أو يخطط للتصدي لها.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

سيرشح  أنه  الخميس،  أمس  بايدن،  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  أكد 
االستئناف  محكمة  غارالند  ويرأس  العدل.  وزير  لمنصب  غارالند  ميريك 
منحاز  وغير  معتدًال  ليبراليا  ويعّد   ،2013 منذ  واشنطن  في  الفدرالية 
ألي من الحزبين. وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ منعوا لمدة 
ثمانية أشهر في 2016 ترشيحه للمحكمة العليا من قبل الرئيس األسبق 
بشخصية  الشاغر  المقعد  بملء  ترامب  لدونالد  سمح  ما  أوباما،  باراك 

محافظة في العام التالي.

ترشيح غارالند لوزارة العدل

دعا النائب الجمهوري 
آدم كينزنجر إلى تفعيل 
التعديل 25 من الدستور 
األميركي إلقصاء دونالد 

ترامب من السلطة، وأعلن 
أنه ال يستبعد دعم مسعى 
محتمل لمحاكمة ترامب 

في الكونغرس. 

أعلن مصدر أمني أميركي 
لقناة »فوكس«، أمس، 
أن الطردين اللذين عثر 

عليهما، أمس األول، قرب 
مقري الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في واشنطن 

كانا يحتويان متفجرات.

المحاكمة 
واردة

متفجرات

رصدإضاءة

)Getty( لم تطلب شرطة الكونغرس دعمًا مسبقًا لتأمين المبنى
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  شرق
      غرب

مذكرة اعتقال عراقية 
بحق ترامب

أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الــــرصــــافــــة فــي 
ــــداد، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مـــذكـــرة  ــغـ ــ بـ
اعــتــقــال بــحــق الــرئــيــس األمــيــركــي 
الـــخـــاســـر دونــــالــــد تــــرامــــب بــتــهــمــة 
قــتــل زعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« قــاســم 
»الحشد  في  والقيادي  سليماني، 
ــــو مـــهـــدي املـــهـــنـــدس،  الـــشـــعـــبـــي« أبـ
ــام املـــــاضـــــي. وذكـــــــرت،  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
ــاء بعد  ــر جـ ــذا األمــ فـــي بـــيـــان، أن هـ
ــكــــمــــال إجـــــــــــــراءات الــتــحــقــيــق  ــتــ اســ

االبتدائي.
)العربي الجديد(

مخاوف إسرائيلية 
من تأثير كيري ورايس

وصف رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامن نتنياهو )الصورة(، أمس 
الخميس، أحداث مبنى الكابيتول 
فـــي واشـــنـــطـــن »بــالــعــمــل املـــشـــن«. 
وقــــــال: »الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة 
ستنتصر كما كانت دائما«. ونقل 
ــلــــي عــن  ــيــ ــرائــ ــوقــــع »ولـــــــــا« اإلســ مــ
إن  قــولــهــم  لنتنياهو  مــســتــشــاريــن 
تــل أبــيــب تخشى أن يـــؤدي كــل من 
السابق  األميركي  الخارجية  وزير 
ــيــــري ومـــســـتـــشـــارة األمــــن  ــون كــ ــ جــ
الــقــومــي الــســابــقــة ســــوزان رايــتــس، 
التي اختارها  وويــنــدي شــيــرمــان، 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن نــائــبــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة، 
التأثير على املوقف من  أدوارًا في 

االتفاق مع إيران.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أوروبا: اعتداء على 
الديمقراطية األميركية

ــّدد الــعــديــد مـــن حــلــفــاء الـــواليـــات  نــ
الغربين باقتحام أنصار  حدة 

ّ
املت

الرئيس األميركي الخاسر دونالد 
ترامب مقّر الكونغرس. ودعا األمن 
العام لحلف شمال األطلسي ينس 
إلى  الخميس،  أمــس  ستولتنبرغ، 
احترام »نتيجة هذه االنتخابات«، 
فيما اعتبر وزير خارجية االتحاد 
 ما 

ّ
األوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل أن

ــتـــول »اعــــتــــداء  ــيـ ــابـ ــكـ حـــصـــل فــــي الـ
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة«. 
وفـــي حـــن وصـــف رئــيــس الـــــوزراء 
ما  جونسون  بــوريــس  البريطاني 
أكدت  املخزية«،  »املشاهد  بـ حصل 
املستشارة األملانية أنجيا ميركل 
الـــخـــاســـر  ــيــــركــــي  الـــرئـــيـــس األمــ أن 
ــد تـــــرامـــــب يـــتـــحـــمـــل قــســمــا  ــالــــ دونــــ
مـــن املــســؤولــيــة. واعــتــبــر الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أن مـــا حصل 

»ليس أميركيا بالتأكيد«.
)فرانس برس، رويترز(

 
روحاني: الديمقراطية 

الغربية هشة

ــيـــس اإليـــــرانـــــي حــســن  ــرئـ اعـــتـــبـــر الـ
ــــس  روحـــــــــانـــــــــي )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، أمــ
الخميس، أن الديمقراطية الغربية 

»هشة وضعيفة«. 
وقــــــــــــــــــــــال: »مـــــــــــــــا الحـــــــــظـــــــــنـــــــــاه فــــي 
ــدة أظــــهــــر مــــدى  ــحــ ــات املــــتــ ـــ ــواليــ ــ ــ الـ
ضــــعــــف الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــغـــربـــيـــة 
وهــشــاشــتــهــا«. وأضــــاف: »الحظنا 
الغربية(  الــــدول  )فـــي  األرضــيــة   

ّ
أن

مـــهـــيـــأة لـــأســـف لــلــشــعــبــويــة رغـــم 
التقّدم في الصناعة والعلوم«.

)فرانس برس(
 

الصين تقارن التظاهرات 
باحتجاجات هونغ كونغ

قـــارنـــت بــكــن، أمـــس الــخــمــيــس، ما 
بالتظاهرات  واشــنــطــن  فــي  حصل 
هونغ  فــي  بالديمقراطية  املطالبة 
كونغ. وقالت متحدثة باسم وزارة 
الخارجية الصينية هوا شونيينغ 
إن هــذه املشاهد »مــألــوفــة«، لكنها 
بــعــض  فــــعــــل  »رد  أن  إلـــــــى  ــتـــت  ــفـ لـ
األشخاص في أميركا، كان مختلفا 
تماما. فــي ذلــك الــحــن، حــن كانوا 
يـــصـــفـــون املـــتـــظـــاهـــريـــن الــعــنــيــفــن 
أي تعبير كانوا  كــونــغ،  فــي هونغ 

يستخدمون؟ مشهد رائع«.
)فرانس برس(



لم تكن الخسائر 
البشرية والمادية 

هي األضرار 
الوحيدة التي 

ألحقها الهجوم 
الذي استهدف 

مطار عدن 
الدولي، األسبوع 

الماضي، إذ 
إّن التداعيات 

انعكست سلبًا 
على محاولة 

المبعوث األممي 
مارتن غريفيث 

إحياء مفاوضات 
السالم، ما يجعل 

جولته بين الرياض 
والعاصمة 

المؤقتة عدن 
شكلية وتضامنية

القاهرة ـ العربي الجديد

ال تــزال محاوالت النظام املصري وأجهزته 
النفقات  فــي  الــعــجــز  لــســد  األمــنــيــة مستمرة 
الــحــكــومــيــة، وتــوفــيــر الــتــمــويــل الــــازم لعدد 
التي  املجتمعية،  ــبـــادرات  واملـ املــشــاريــع  مــن 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس املـ يــعــلــنــهــا الــــرئــ

السيسي من وقت آلخر.
ــالـــت مــــصــــادر خـــاصـــة،  ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
»العربي الجديد«، إن عددًا من رجال األعمال  لـ
الفيات  إحــدى  البارزين، عقدوا اجتماعًا في 
ــــول مــوقــف  ــم، لــلــتــبــاحــث حـ ـــدهــ املـــمـــلـــوكـــة ألحـ
االبتزاز  بعمليات  وصفوه  ما  بسبب  موحد، 
ــهـــزة  ــانــــب أجـ ــا، مــــن جــ ــهــ ــتـــعـــرضـــون لــ ــتــــي يـ الــ
سيادية، من أجل إجبارهم على دفع ما تمت 

تسميته »تبرعات«.
ــالـــة مــن  ــنـــاك حـ ــــى أن هـ وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
الغضب املتنامي لدى عدد من رجال األعمال، 
نــظــرًا لــحــجــم املــبــالــغ املــالــيــة املــطــلــوبــة منهم، 
االتــهــامــات والقضايا  مــن  بــعــدد  التلويح  مــع 
الجاهزة ملن يبدي اعتراضًا أو غضبًا. وكشفت 
أن كلمة السر في عملية االبتزاز هذه هي ملف 

جماعة  مرشد  بأعمال  القائم  مع  التحقيقات 
اإلخوان املسلمني الدكتور محمود عزت.

وأوضــحــت املــصــادر أن أكــثــر مــن رجــل أعمال 
اعــتــراضــًا على  أبـــدى  الـــرد عندما  تلقى نفس 
حــجــم املــبــالــغ املــالــيــة املــطــلــوبــة مــنــهــم، تحت 
مــســمــيــات عــــدة، مــن بينها الــتــبــرع لــصــنــدوق 
»تحيا مــصــر«، واملــشــاركــة فــي تمويل اإلعانة 
الشهرية للعمالة غير املنتظمة املتضررة من 
أزمة فيروس كورونا. وتابعت أن من يعترض 
ــديــــث مـــعـــه بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بـــشـــأن  ــحــ يـــتـــم الــ
الجارية  التحقيقات  في  اسمه  ورود  إمكانية 
ــــوان  مـــع الــقــائــم بــأعــمــال مـــرشـــد جــمــاعــة اإلخـ
الدفاع  بمقدوره  يكون  لن  ووقتها  املسلمني، 
عن نفسه، أو إثبات عكس ذلــك، خصوصًا أن 
الــدولــة  أجــهــزة  بمعرفة  تتم  التحقيقات  كــافــة 

السيادية في هذا اإلطار.
ــادر إلــــى أن هــنــاك مــــاك قــنــوات  ولــفــتــت املـــصـ
بــارزيــن، ومعروفني  أعــمــال  ورجـــال  فضائية، 
بــقــربــهــم مـــن الـــطـــرق الـــصـــوفـــيـــة، مـــن بـــني من 
تعرضوا لابتزاز أخيرًا. وأشــارت إلى أن من 
ــــب مــالــك  ــــؤالء رجــــل األعـــمـــال حــســن راتـ بـــني هـ
»املــحــور«، وجامعة سيناء، وغيرها  فضائية 
مــن االســتــثــمــارات األخــــرى. وكشفت أن هناك 
رجـــال أعــمــال اضـــطـــروا لــلــتــنــازل عــن حصص 
أجهزة  لصالح  كبرى،  بمشاريع  لهم  مملوكة 
ــزاز الــــذي  ــ ــتــ ــ ــة، أمـــــــام االبــ ــ ــدولــ ــ ســـيـــاديـــة فــــي الــ

تعرضوا له نتيجة لتلك الضغوط.
وقالت املصادر إن ما جرى مع رئيس مجلس 
إدارة مجموعة »جهينة« للصناعات الغذائية 
صفوان ثابت كان له أثر بالغ في حالة الخوف 
ــال األعــمــال في  الــتــي تسيطر عــلــى معظم رجـ
مصر فــي الــوقــت الــراهــن، نــظــرًا لحجم أعمال 
ثابت في البلد. وبحسب املصادر يسعى عدد 
من رجال األعمال املصريني لبعث رسالة إلى 

الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــتــوضــيــح خـــطـــورة هــذا 
املــصــري، حــال تسربت  االقتصاد  النهج على 
تلك األنباء إلى الخارج، خصوصًا أن الغالبية 
العظمى من رجال األعمال املصريني البارزين 
مــع مجموعات وشــركــاء  بــشــراكــات  يرتبطون 
أجــانــب. وقــال مصدر خــاص إن »األمـــر تحول 
لـــتـــهـــديـــد، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــــل حـــجـــم املـــبـــالـــغ 
املطلوبة من عــدد من رجــال األعــمــال، بدعوى 
ــن،  ــ ــراهـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ ــي تـــحـــمـــل الـ ــ مـــســـاهـــمـــتـــهـــم فـ
الفترة  البلد طيلة  من  مكاسب  بعدما حققوا 
املاضية«. وأكد أن »هناك مطالب من الصعب 
رجــال  أحــد  يجد  عندما  خصوصًا  تنفيذها، 
ــال مــطــلــوب مــنــه 50 مــلــيــون جــنــيــه )3  ــمــ األعــ
مايني و184 ألف دوالر( أو 100 أو 150 مليون 
جنيه، تحت مسمى تبرع«. ولفت إلى أن »أحد 

رجــــال األعـــمـــال أبــلــغــه املـــســـؤول عـــن الــنــشــاط 
االقــتــصــادي بــجــهــاز ســيــادي أنـــه يــجــب عليه 
مــراجــعــة نفسه جــيــدًا قــبــل إبــــداء الــرفــض، ألن 
التحقيقات مع محمود عزت ما زالت جارية، 

ويمكن أن يرد اسمه فيها«.
ألــقــت فــي وقت  وكــانــت السلطات املصرية قــد 
ســـابـــق الـــقـــبـــض عـــلـــى رجـــــل األعــــمــــال الـــبـــارز 
ــد الـــســـويـــركـــي مــالــك  ــيـ ــابــــت، والـــسـ ــوان ثــ ــفــ صــ
املنتشرة في كافة  والــنــور«  »التوحيد  متاجر 
املــحــافــظــات املــصــريــة، بــعــد تــوجــيــه اتــهــامــات 
ــتـــمـــويـــل جـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان  لـــهـــمـــا مـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــدد من  ــاء عــ ــمـ ــم تــســريــب أسـ املــســلــمــني. كــمــا تـ
رجال األعمال، ضمن خطة البتزازهم ودفعهم 
لاستجابة للمطالب املقدمة لهم، والذين كان 

من بينهم مالك سلسلة أوالد رجب.

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
         سالم الجاف

واالســــتــــعــــدادات   ،2021 ــام  ــعــ الــ حـــلـــول  ــع  مــ
إلجـــــراء االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــعــراقــيــة، 
املــقــرر أن تــجــرى فــي الــســادس مــن يونيو/
حزيران املقبل، ما لم تؤّجل، يدخل البرملان 
في مرحلة العد التنازلي ملا بقي من عمره. 
ــقــر فــيــه قـــوى سياسية 

ُ
وفـــي الــوقــت الـــذي ت

عراقية، بينها مشاركة في البرملان، بالخلل 
فـــي عــمــلــه، تــســعــى رئـــاســـة مــجــلــس الــنــواب 
لتحقيق بعض اإلنجازات، من خال تشريع 
عــدد مــن الــقــوانــني املــثــيــرة لــلــجــدل، كخطوة 

التشريعي.  الــضــعــف  عــلــى  للتغطية  منها 
وبحسب النظم االنتخابية املعمول بها في 
العراق، فإن البرملان يجب أن يحل نفسه قبل 
شهرين من إجراء عملية االقتراع، ما يعني 
لــم يتبق أمامه  الــحــالــي  الــنــواب  أن مجلس 
أكثر من أربعة أشهر فقط، في حال أجريت 

 في 6 يونيو املقبل.
ً
االنتخابات فعا

وخـــــال الـــعـــام 2020 لـــم يــســتــطــع الــبــرملــان 
أغلبها  كــان  قانونًا،   31 على  إال  التصويت 
عــبــارة عــن مــعــاهــدات، مبتعدًا عــن القوانني 
النسبة ضعيفة  هــذه  عد 

ً
وت للجدل.  املثيرة 

املؤسسة.  من عمر  كامل  بعام  قياسًا  جــدًا، 
العام  نهاية  قبيل  البرملان،  رئاسة  وأعلنت 
املاضي، تمديد الفصل التشريعي ملدة شهر 
ــر يــأتــي إلكــمــال  ــذا األمــ ــــد، مـــؤكـــدة أن هـ واحـ
العديد من التشريعات املهمة للفترة املقبلة، 

ومن ضمنها قانون املوازنة للعام 2021.
ووفــــقــــًا لـــعـــضـــو فــــي الــــبــــرملــــان، تــــحــــدث مــع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن »رئـــاســـة الــبــرملــان 
بدأت أخيرًا بتأدية دور الوسيط بني القوى 
عدد  لتشريع  عليها  والضغط  السياسية، 
مـــن الــقــوانــني املــهــمــة، والـــتـــي تــشــهــد خــافــًا 
 
ً
ففضا الكبيرة.  القوى  بني  حــادًا  سياسيًا 
ــالــــي، فـــإن  ــة الــــعــــام الــــحــ ــ ــوازنـ ــ عــــن قــــانــــون مـ
قــانــون املحكمة االتــحــاديــة، وتعديل  هــنــاك 
التعداد  وقانون  الجنائية،  املحكمة  قانون 
السكاني، وقانون العنف األسري، وتعديل 
قانون مكافحة املخدرات واالتجار بها، عدا 
عن ملفات استجواب وزراء املالية والتجارة 
وأكد  املــركــزي«.  البنك  والكهرباء، ومحافظ 
بــشــأن تلك  السياسية  الــقــوى  أن »خــافــات 
ــبـــرملـــان، الــتــي  الـــقـــوانـــني أحـــرجـــت رئـــاســـة الـ
تــحــاول أن تغطي، خــال مــا تبقى مــن عمر 
البرملان، على ضعف عمله، من خال السعي 

لعقد تفاهمات بشأن عدد من تلك القوانني 
املـــهـــمـــة، وإجــــــــراء تـــعـــديـــات بـــمـــا يــتــنــاســب 
مـــع املــصــلــحــة الــعــامــة لــلــبــلــد«. وأشـــــار إلــى 
»صعوبة تقريب وجهات نظر القوى خال 
الوقت املتبقي من عمر البرملان، والذي يعد 

أشبه بالوقت الضائع«.
ــالـــف  مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــــــن تـــحـ
فــي تصريح  العكيلي،  »ســـائـــرون«، صــبــاح 
ــان ســيــتــفــرغ  ــرملــ ــبــ صـــحـــافـــي أخــــيــــرًا، إن »الــ
بشكل كامل ملدة شهر من أجل إقرار قانون 
املــــوازنــــة«. وأشـــــار إلــــى أن »بــعــض الــنــواب 
املالية ومحافظ  وزيــر  قدموا طلبًا ملساءلة 
البنك املــركــزي، إال أن املــوضــوع مــا زال قيد 

البحث داخل البرملان«.
بـــــــــــــــــدوره، وصــــــــــف الــــــنــــــائــــــب عـــــــن الـــــحـــــزب 
شنكالي،  ماجد  الكردستاني  الديمقراطي 
»لــعــربــي الــجــديــد«، الــبــرملــان الــحــالــي بأنه  لـــ
التشريعية  الــبــرملــان  »األضــعــف بــني دورات 
اســتــجــواب  ولـــم يستطع  الــعــام 2004،  مــنــذ 
أي وزير حتى اآلن. كما أن هناك الكثير من 
اإلشكاالت تخص عمله«. وبنّي أن »الوضع 
الحالي في الباد، يحتاج إلى عمل من قبل 
الــبــرملــان، عــبــر تــشــريــع قــوانــني وأخـــذ الـــدور 
لكن، وفي  االســتــجــواب.  الــرقــابــي وعمليات 
ظـــل مـــا يــعــيــشــه الـــبـــرملـــان، فــقــد أصـــبـــح من 

الــصــعــب جـــدًا إنـــجـــاز الــكــثــيــر مـــن املــلــفــات«. 
السياسية هي  والكتل  »الــقــيــادات  أن  وأكـــد 
الــتــوافــق  وأن  الــبــرملــان،  بعمل  تتحكم  الــتــي 
وهــذا  عليه.  بــقــوة  نفسه  يــفــرض  السياسي 
واضح من التصويت على عدد من القوانني، 

والذي ال يتم إال عبر توافق قادة الكتل«.
العراقية«  »الــقــوى  الــنــائــب عــن تحالف  أمــا 
من  ا  جــزء الحكومة  فقد حّمل  أحمد مظهر 
مــســؤولــيــة الــخــلــل فــي عــمــل الــبــرملــان. وبــني، 
الحكومة،  »تأخير  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
كـــان سببًا  حــيــنــه،  فـــي  وتــعــطــيــل تشكيلها 
فــي عــدم تشريع عــدد مــن الــقــوانــني. كما أن 
استقالة حكومة عادل عبد املهدي، وتشكيل 
بظالها  ألقت  الكاظمي،  مصطفى  حكومة 
على البرملان وعمله«. لكنه أكد أن »البرملان 
هـــو مــؤســســة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، وهــــذا ال 
ــذه املــؤســســة مـــن رحــم  يــخــفــى، فــقــد أتــــت هــ
األحــزاب السياسية، وهــذا كله له انعكاسه 

على البرملان«.
وحول ذلك، توقع الخبير بالشأن السياسي 
»العربي الجديد«،  العراقي أحمد النعيمي، لـ
أن يــمــرر الــبــرملــان الــقــوانــني الــتــي يحتاجها 
فقط إلدامة العملية السياسية، ال تلك التي 

يحتاجها العراقيون. 
وقال النعيمي »من املرجح أن يمرر قوانني 
املــحــكــمــة االتــــحــــاديــــة والــــتــــعــــداد الــســكــانــي 
واملـــــوازنـــــة. لــكــن بــالــتــأكــيــد لـــن يــتــم تــمــريــر 
قــــوانــــني أخــــــــرى، مـــثـــل الـــعـــنـــف األســــــــري أو 
واألرامــــل  للمطلقات  االجــتــمــاعــي  الــضــمــان 
أو حتى  ــراء اإلرهــــــاب،  الــضــحــايــا جــ وذوي 
متابعة  فــي  للبرملان  الرقابي  الـــدور  تفعيل 
قــضــايــا الــفــســاد املــتــعــلــقــة بــالــهــدر فـــي املـــال 
العام، أو االنتهاكات الحقوقية أو ملف قتل 

املتظاهرين«.
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املاضي فعالية تحيي ذكرى  أواخــر األسبوع 
مقتل قائد »فيلق القدس« السابق في الحرس 
الـــثـــوري اإليــــرانــــي، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، أثــــارت 
امتعاض »الشرعية« أيضًا. إذ اعتبر الرئيس 
اليمني الدعم امليداني من قبل إيران للحوثيني 
ــا يــســمــى ســفــيــرهــا فــي  ــــال أعــــمــــال مــ ــن خـ ــ »مـ
للقوانني  املخالف  صنعاء ونشاطه وتواجده 

املــلــيــشــيــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ أجــنــدة 
ــران«، فــي رفـــض ضمني إلجــــراء مــشــاورات  ــ إيـ
عدن  مطار  بشن هجوم  املتهمة  الجماعة  مع 
الــدامــي. لــم يكن هــذا هــو السبب الــوحــيــد في 
الــســام، فاألنشطة  فــرص  هـــادي لنسف  نظر 
ــــدى جــمــاعــة  ــقـــوم بـــهـــا ســفــيــر إيـــــــران لـ ــتـــي يـ الـ
الحوثيني، حسن إيرلو، بما في ذلك تنظيمه 

ــة«، بـــأنـــه »يــكــشــف  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ واألعــــــــــراف الـ
التدخل اإليراني الفاضح في اليمن«.

ــة الــرســمــيــة لــلــقــاء الـــذي  وبــعــيــدًا عـــن الــــروايــ
ــادي مـــع غــريــفــيــث، والـــتـــي خــلــت من  جــمــع هــ
الــســيــاســي، أصـــدر مكتب  أي إشــــارات للحل 
ــبـــعـــوث األمــــمــــي، بـــيـــانـــًا صـــحـــافـــيـــًا، تــلــقــت  املـ
التأكيد  تـــّم  الــجــديــد« نسخة مــنــه،  »الــعــربــي 

»التوصل إلى  فيه على التزام األمم املتحدة بـ
 مستدام وشامل للنزاع القائم، من 

ّ
وضع حل

خال حل سياسي عبر املفاوضات«.
كما أكد غريفيث، أمس الخميس، عقب لقاء 
جمعه  بوزير الخارجية وشــؤون املغتربني 
أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة اليمنية 
املــؤقــتــة عـــدن، والــتــي شكلت ثــانــي محطات 

جــولــتــه، أن اســتــهــداف الــحــكــومــة يــهــدف إلــى 
ــن واالســـتـــقـــرار الـــذي  ــ تــقــويــض الـــســـام واألمـ
يتطلع اليه اليمن بدعم من اإلقليم واملجتمع 
الــدولــي، معبرًا عن تعازيه وإدانــتــه للهجوم 
الـــذي نــفــذ فــي مــطــار عـــدن، وذلـــك بحسب ما 
ــاء الــيــمــنــيــة »ســبــأ«  ــبــ نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة األنــ

بنسختها التي تديرها الحكومة.
مــن جــهــتــه، عــّبــر بــن مــبــارك، خـــال اجتماعه 
أبدته  الــذي  بغريفيث، عن تقديره للتضامن 
األمم املتحدة مع الحكومة جراء االستهداف 
أثــنــاء وصــولــهــا مــطــار عـــدن الـــدولـــي. وجــدد 
بــن مــبــارك الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار الحكومة 
الــســام التي  الــفــاعــلــة لعملية  فــي شــراكــتــهــا 
لــن تدخر  إنها   

ً
قــائــا املتحدة،  األمــم  تقودها 

جــهــدًا لــخــدمــة الـــســـام الـــواقـــعـــي والــحــقــيــقــي 
الــذي يعالج جــذور املشكلة وينهي االنقاب 
ــدة تــلــبــي  ــديــ ــــرب ويــــؤســــس ملـــرحـــلـــة جــ ــــحـ والـ

تطلعات اليمنيني للعيش بكرامة وسام.
واستبقت مصادر حكومية، وصول غريفيث 
»الــعــربــي  إلــــى الــعــاصــمــة املـــؤقـــتـــة، بــالــقــول لـــ
الــجــديــد«، إن األخــيــر سيلتقي خــال زيــارتــه 
ــقــــط، رئــيــس  ــدة فــ ــ ــتــــي تــســتــمــر ســــاعــــات عــ الــ
الخارجية  امللك، ووزيــر  الحكومة معني عبد 
 عـــن وزراء 

ً
أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، فـــضـــا

يــمــثــلــون مــكــونــات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. وأكـــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــدر حــكــومــي رفــيــع لـــ
 الــــزيــــارة تــنــحــصــر بـــإدانـــة الــهــجــوم الـــذي 

ّ
أن

استهدف مطار عدن، وذلك بدليل أن الجولة 
للقاء  مسقط  أو  صنعاء  تشمل  لــن  الحالية 

الجانب الحوثي.
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
وقـــال املــصــدر، الـــذي فــض

فــي  ــتـــى  ــيـــز اآلن، حـ ــتـــركـ الـ ــمـــل  ــتـــه »مـــجـ هـــويـ
زيــارة املبعوث، سيكون حــول إدانــة الهجوم 
دمًا وكأن 

ُ
اإلرهابي األخير، ال يمكن املضي ق

شيئًا لم يحدث، على العالم أن يعرف خطورة 
اإلرهاب الحوثي«.

وفـــــــور وقـــــــوع الــــهــــجــــوم اإلرهــــــابــــــي، حــّمــلــت 
ــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــني  الــــحــ
املسؤولية عنه بناء على التحقيقات األولية، 
وفــق قــولــهــا، لكن وزارة حــقــوق اإلنــســان في 
أدانــت  بها،  املعترف  غير  الحوثيني  حكومة 
سمتها  مــا  واتهمت  متأخر،  بشكل  الحادثة 

»القوى اآلثمة« بارتكابها. بـ
ــــع فـــشـــل جـــولـــة غــريــفــيــث لــنــاحــيــة الـــدفـــع  ومـ
بــمــفــاوضــات الـــســـام، وتـــحـــّول هـــذه الــجــولــة 
إلــــى نـــشـــاط شــكــلــي وتــضــامــنــي ولــــم تــخــرج 
عـــن إطــــار تــقــديــم الـــدعـــم املــعــنــوي للحكومة 
الــجــديــدة، أكــدت مــصــادر أممية مطلعة على 
»العربي الجديد«،  لـ ملف املشاورات اليمنية 
أنه »من السابق ألوانه الحديث عن مشاورات 
مباشرة في الوقت الراهن«. وقالت املصادر، 
 »تشكيل الحكومة الجديدة كان سيسهل 

ّ
إن

الكثير من مهام األمم املتحدة للمضي قدمًا 
الــســام، خصوصًا بعد أن  فــي مــســار عملية 
تجاوزت الرئاسة اليمنية مشاكلها الداخلية 
فــي مــا يــخــص اتــفــاق الـــريـــاض، لــكــن الجولة 
الــجــديــدة هــي فــي إطـــار الــتــواصــل الروتيني 
ملــنــاقــشــة جــمــلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا، وعــمــلــنــا لــن 

 أي متغّيرات«.
ّ

يتوقف في ظل
وفــي حــال تــجــاوز قضية هجوم مطار عــدن، 
وبدء النقاشات حول تشكيل الوفد الحكومي 
ــيــــع املـــقـــبـــلـــة، يـــطـــمـــح املــجــلــس  ــابــ خـــــال األســ
االنتقالي الجنوبي للمشاركة، للمرة األولى، 
املــفــاوضــات، باعتباره قد أصبح  ضمن وفــد 

شريكًا في الحكومة املعترف بها دوليًا.
ــات الــــــذي يــعــيــشــه الـــوفـــد  ــبـ ــثـ وفـــــي مـــقـــابـــل الـ
أن  املتوقع  املفاوض منذ 2016، من  الحوثي 
وذلــك  الحكومي،  الــوفــد  على  تعديات  تطرأ 
بــتــســلــم وزيــــر الــخــارجــيــة، أحــمــد عــــوض بن 
مــبــارك رئــاســة الـــوفـــد، إذ جـــرت الـــعـــادة على 
الــحــكــومــات  الــخــارجــيــة فــي  أن يــتــقــدم وزراء 
ــدارة املــــشــــاورات الــتــي رعتها  ــ املــتــعــاقــبــة، صـ

األمم املتحدة سواء في جنيف أو الكويت.

مصرتقرير

بدأت رئاسة البرلمان 
بأداء دور الوسيط بين 

القوى السياسية

جولة تضامنية لغريفيث

األنباء  لوكالة  تصريحات  في  الحوثيين،  لجماعة  تابع  مصدر  اتهم 
اليمنية »سبأ« بنسختها التي تديرها الجماعة، قوات التحالف في اليمن 
الذي تقوده السعودية، أمس الخميس، بخرق اتفاق وقف إطالق النار 
في محافظة الحديدة. وتحدث عن ارتكاب 215 خرقًا بينها استحداث 
صاروخي  قصف  إلــى  أشــار  كما  تسلل.  ومحاولة  قتالية  تحصينات 
ومدفعي استهدف المناطق الحدودية في صعدة. واتهم الطيران 

بشّن غارات على محافظتي مأرب والجوف وقبالة نجران.

خروقات في الحديدة

الحدث

عدن ـ زكريا أحمد

انتظرت األمم املتحدة، طيلة األشهر 
اليمنية  الحكومة  تشكيل  املاضية، 
الــجــديــدة بــمــوجــب اتـــفـــاق الــريــاض 
ــة«  ــيـ ــرعـ ــشـ ــــني »الـ ــه الــــســــعــــوديــــة بـ ــتــ الـــــــذي رعــ
االنفصالي،  الجنوبي«  االنتقالي  و»املجلس 
ــادة تشكيل  حتى تــكــون األجــــواء مــواتــيــة إلعـ
الــوفــد الــتــفــاوضــي الــحــكــومــي الـــذي يفترض 
أن يـــشـــارك فـــي مـــفـــاوضـــات الـــســـام الــهــادفــة 
ــل الـــســـيـــاســـي الــــشــــامــــل، بــمــا  ــحــ ملـــنـــاقـــشـــة الــ
بما  الشريكة  األطـــراف  كافة  يضمن مشاركة 
الهجوم  لــكــن  الــكــفــاءات«.  »حــكــومــة  بـــ تسمى 
الــذي استهدف مطار عــدن األسبوع املاضي 
فـــور وصـــول الــحــكــومــة الــجــديــدة إلــيــه، يبدو 
 

ّ
أنــه سيطيح هــذه اآلمــــال، خصوصًا فــي ظل
تمسك الحكومة املعترف بها دوليًا بتحميل 
جماعة الحوثيني، الطرف اآلخر على طاولة 
الصاروخي  القصف  مسؤولية  املــفــاوضــات، 
ــــذي اســتــهــدف املـــطـــار وتــســبــب بــمــقــتــل 26  الـ
شخصًا وأكــثــر مــن 100 جــريــح. واصطدمت 
مارتن  اليمن،  إلــى  األمــمــي  املبعوث  حماسة 
مــشــاورات جــديــدة في  غريفيث، بعقد جولة 
الحكومة،  تشكيل  عقب  جنيف،  أو  الــســويــد 
بتصلب حــكــومــي، بــدا واضــحــًا خــال اللقاء 
الذي جمعه بالرئيس عبدربه منصور هادي، 
مساء أول من أمس األربــعــاء، قبل أن يتوجه 
املــبــعــوث األمــمــي أمـــس الــخــمــيــس إلـــى عــدن، 
ثاني محطات جولته. وخا اللقاء الذي ُعقد 
بــني الــرجــلــني فــي الــريــاض، وبــحــضــور نائب 
وهما  األحمر،  محسن  علي  اليمني  الرئيس 
)هادي واألحمر( آخر من تبقى من الحكومة 
ــارات حول  الشرعية خـــارج عـــدن، مــن أي إشــ
الــنــار، الهدف  اإلعـــان املشترك لوقف إطــاق 
الرئيسي الذي تسعى األمم املتحدة لتمريره 

منذ طرحه مطلع مارس/آذار 2020.
وأبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، املـــبـــعـــوث األمـــمـــي، 
 جماعة الحوثيني »ال 

ّ
ونائبه معني شريم، أن

لتحقيق  األممية  الجهود   
ّ
وأن الــســام«،  تريد 

»تــمــادي وعنهجية  بـــ ــواجــه 
ُ
ت السياسي  الحل 

رام اهلل ـ محمود السعدي

ــة فــلــســطــيــنــيــني بـــجـــروح،  ــعــ أصـــيـــب أربــ
والــــعــــشــــرات بــــحــــاالت اخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
ـــل لـــــلـــــدمـــــوع، خــــــــال اعـــــــتـــــــداءات  ــيـ ــســ املــ
ومــواجــهــات مــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
ــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة مــن  واملـــســـتـــوطـــنـــني فـ
الضفة الغربية، ليل األربعاء وفجر أمس 
الــخــمــيــس، فيما نــفــذت قـــوات االحــتــال 
ــدة من  عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال فـــي مــنــاطــق عــ

الضفة طاولت عددًا من الفلسطينيني.
ــاح أمـــــس،  ــبــ ــم مـــســـتـــوطـــنـــون صــ ــ ــاجـ ــ وهـ
حراثتهم  خـــال  فلسطينيني  مـــزارعـــني 
أرضهم املهددة باالستيطان في املنطقة 
الــشــرقــيــة مــن قــريــة كــفــر مــالــك شـــرق رام 
الله وسط الضفة الغربية، حيث تدخل 
املستوطنني،  لحماية  االحــتــال  جــيــش 
ــاز املــســيــل لــلــدمــوع،  ــغـ مــطــلــقــًا قــنــابــل الـ
أفــاد به الناشط خالد بعيرات.  وفق ما 
 »هجوم 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ وأوضح 

اثنني من  إلــى إصــابــة  أدى  املستوطنني 
األهالي برضوض وجروح«.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات فجر 
بيت  الدهيشة جنوب  فــي مخيم  أمــس، 
الغربية، بني شبان  الضفة  لحم جنوب 
وقـــوات االحــتــال مــا أدى إلصــابــة شاب 
قدمه،  في  الحي  بالرصاص  فلسطيني 
فــي حــني اعتقلت قـــوات االحــتــال ثاثة 
شبان آخرين من املخيم. كذلك، اعتقلت 
ــــال فـــجـــر أمــــــــس، شـــابـــني  ــتــ ــ قــــــــوات االحــ
قــبــاطــيــة جــنــوب  بــلــدة  مـــن  فلسطينيني 
جنني، في حني أصيب شاب بالرصاص 
الحي في ساقه خال مواجهات اندلعت 
فــي الــبــلــدة. وكــانــت مــواجــهــات اندلعت 
كــــذلــــك فــــي بــــلــــدة الـــعـــيـــســـويـــة بـــالـــقـــدس 
املـــحـــتـــلـــة مــــســــاء األربــــــعــــــاء، بــــني شــبــان 
البلدة،  اقتحمت  التي  االحــتــال  وقــوات 
مـــا أوقـــــع عـــشـــرات اإلصــــابــــات بــحــاالت 

اختناق بالغاز املسيل للدموع.
ــيـــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــني  ــان أصـ ــ وكــ
مساء أول من أمس، باالختناق بالغاز، 

ــوات االحـــتـــال بــلــدة  بــعــدمــا اقــتــحــمــت قــ
الثاني  لليوم  الخليل،  شــمــال  أمــر  بيت 
على التوالي، بعد اإلعان عن استشهاد 
الثاثاء  البلدة  اخليل من  الشاب عاهد 
ــيـــون  ــتـــصـ ــرق عـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ املــــــــاضــــــــي، عـ
الخليل وبيت  بــني  املــقــام  االســتــيــطــانــي 

لحم بزعم تنفيذه عملية طعن.
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــادي األســ ــد نــــ وأكــــ
بيان مقتضب، أمس، أن قوات االحتال 
اعتقلت مساء األربــعــاء وفجر أمــس من 
الضفة الغربية 16 فلسطينيًا على األقل 
من محافظات جنني، بيت لحم، الخليل، 

نابلس، رام الله، سلفيت، وقلقيلية. 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، صـــــادقـــــت ســـلـــطـــات 
االحتال أمس، على مخطط استيطاني 
جــديــد، يقضي بــاالســتــيــاء عــلــى 1008 
ــات مــــن أراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــني  ــ ــمـ ــ دونـ
قرب مستوطنة »ألفيه منشيه«، املقامة 
عــلــى أراضــــي بــلــدات عــــزون، وكــفــر ثلث، 
والنبي الياس شرق قلقيلية. في سياق 
آخـــر، قــالــت مــحــافــظــة سلفيت فــي بيان 
األربـــعـــاء، إن قــــوات االحـــتـــال ســلــمــت 5 
إخـــطـــارات جـــديـــدة بـــاإلخـــاء ألصــحــاب 
أراض مــجــاورة لــقــريــة ديـــر بــلــوط غــرب 
سلفيت، تمهيدًا ملصادرتها واالستياء 

عليها لصالح التوسع االستيطاني.
ــــال أمــــس،  ــتـ ــ ــوات االحـ كــــذلــــك، فـــكـــكـــت قـــــ
من  مبنية  فلسطينية  مــســاكــن  ثمانية 
الــصــفــيــح قـــرب بــلــدة بــيــت إكــســا شــمــال 
واستولت  املحتلة  الــقــدس  مدينة  غــرب 
ــتــــال  ــقـــت قـــــــوات االحــ ــلـ ــا أغـ عـــلـــيـــهـــا. كـــمـ
ــاح أمـــــــس، طـــريـــقـــني زراعـــــيـــــني فــي  ــبــ صــ
شرق  املغير  قــريــة  مــن  الشرقية  املنطقة 
رام الله، بحجة أن شبانًا حرقوا نصبًا 

تذكاريًا ملستوطنني في املنطقة.
ــاء، اقـــتـــحـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــنــ ــ فــــي األثــ
النبي  مــقــام  أمـــس،  املستوطنني صــبــاح 
ــا بــحــمــايــة  مـــوســـى بـــني الـــقـــدس وأريــــحــ
ــلــــت  ــــني واصــ ــــي حــ قـــــــــوات االحـــــــتـــــــال، فــ
ــــن املــســتــوطــنــني  ــات أخـــــــرى مـ مـــجـــمـــوعـ

اقتحام باحات املسجد األقصى.

تصاعد اعتداءات المستوطنين 
وقوات االحتالل

بن مبارك: الحكومة 
لن تدخر جهدًا لخدمة 

السالم الواقعي

مصادر أممية: 
من المبكر الحديث عن 

مشاورات مباشرة

تستخدم السلطات 
المصرية التحقيقات التي 

تجريها مع القائم بأعمال 
مرشد جماعة اإلخوان 

المسلمين في مصر 
محمود عزت من أجل 

ابتزاز رجال األعمال

تحاول رئاسة البرلمان 
العراقي، عبر تمديد 

الفصل التشريعي لمجلس 
النواب شهرًا، عقد 

تفاهمات مع القوى 
السياسية لتمرير عدد من 

مشاريع القوانين المهمة

متابعة هجوم مطار عدن يعقد إحياء المفاوضات اليمنية 
بين الحوثيين والحكومة

Friday 8 January 2021 Friday 8 January 2021
الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2321  السنة السابعة الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2321  السنة السابعة

)Getty( تم تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لمدة شهر واحد

يُهدد رجال األعمال بإيراد أسمائهم مع عزت )خالد كامل/فرانس برس(

اســـتـــؤنـــفـــت، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  األربـــــــعـــــــاء، الــــجــــولــ
مــفــاوضــات الــســام األفــغــانــيــة بني 
»طالبان«.  وحــركــة  الحكومة،  وفــد 
ــــدث بـــــاســـــم املـــكـــتـــب  ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال املـ
ــان«،  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــيــــاســــي لــــحــــركــــة »طـ الــــســ
ــي تـــغـــريـــدة عــلــى  مــحــمــد نـــعـــيـــم، فــ
االجتماع  في  »تقرر  إنــه  »تويتر«، 
املعينة  الــفــرق  تــبــدأ  أن  التمهيدي 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــبـــني الـ ــانـ ــبـــل الـــجـ مــــن قـ
ــمـــال مـــحـــادثـــات الــســام  جـــــدول أعـ
يـــوم الــســبــت املــقــبــل )غــــــدًا(«. وكـــان 
من املقرر أن تبدأ هذه الجولة من 
املفاوضات الثاثاء املاضي، لكنها 
تأخرت بسبب تأخر وصول الوفد 
الــحــكــومــي املــفــاوض إلـــى الــدوحــة. 
ــت املــفــاوضــات بــني الطرفني، 

َ
ــق

ِّ
وُعــل

األول  ديسمبر/كانون  فــي  مؤقتًا، 
املـــاضـــي، بــعــد أن اســتــمــرت جــولــة 
ــات األولـــــــــى ملــــــدة ثـــاثـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ املـ
أشهر، وأعلن في نهايتها التوصل 
اإلجرائية  القواعد  على  اتفاق  إلى 

للمفاوضات.
)العربي الجديد(

عــــــاد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي 
)الــصــورة(  الــحــريــري  املكلف سعد 
أمس الخميس، إلى لبنان، آتيًا من 
بعد  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة 
انــتــهــاء عــطــلــة األعـــيـــاد فـــي لــبــنــان. 
وبعد أسبوَعني تقريبًا على اللقاء 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــيــــر بــــني رئـ األخــ
مــــيــــشــــال عــــــــون والــــــحــــــريــــــري فــي 
قـــصـــر بـــعـــبـــدا الــــرئــــاســــي، ال تــــزال 
تشكيل  دون  تـــحـــول  الـــتـــي  الــعــقــد 
الـــحـــكـــومـــة مـــــوجـــــودة، وعــنــوانــهــا 
ــة«،  ــوزاريــ الــعــريــض »الــحــصــص الــ
وســـط اتــهــامــات مــتــبــادلــة مــن قبل 
ــــني بـــالـــتـــعـــطـــيـــل.  ــرفـ ــ ــطـ ــ أوســـــــــــاط الـ
وقــــال الــنــائــب فـــي كــتــلــة الــحــريــري 
ــــوش،  ــلـ ــ ــة، مــــصــــطــــفــــى عـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
»الحريري  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــًا عــلــى كـــل الــوســائــل  ــمـ مــنــفــتــح دائـ
د 

ّ
والــطــرق الــتــي مــن شأنها أن تول

 
ّ
الــحــلــول واملـــخـــارج املــنــاســبــة، لكن

أي اجــتــمــاع )بــني الــطــرفــني حاليًا( 
لــن يــؤتــي ثــمــاره بــعــد 14 لــقــاًء، إال 
الــرئــيــس عــون بحكومة  إذا رضـــَي 
مــســتــقــلــة وتـــرجـــم رغــبــتــه فـــي ذلــك 
الكرة   

ّ
إن فعليًا وعمليًا، وبالتالي، 

الجمهورية. وشدد  بملعب رئيس 
 »فــكــرة انــســحــاب 

ّ
عــلــوش، عــلــى أن

الحريري أو تنحيه غير واردة«.
)العربي الجديد(

ــن الــــــــدول، أمـــس  ــعـــديـــد مــ نــــــددت الـ
ــقــــوة بــحــمــلــة الــقــمــع  الـــخـــمـــيـــس، بــ
ــى تــوقــيــف  الـــواســـعـــة الـــتـــي أدت إلــ
أكـــثـــر مـــن 50 شــخــصــيــة مــعــارضــة 
مـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ 
كونغ صباح أول مــن أمــس، وذلــك 
ــمـــوجـــب قــــانــــون األمـــــــن الـــقـــومـــي  بـ
الــــــصــــــارم الــــــــذي فــــرضــــتــــه الـــصـــني 
أخـــــيـــــرًا. ودعـــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األميركي مايك بومبيو أمس، إلى 
اإلفراج »الفوري« و»غير املشروط« 
53 شخصية معارضة مؤيدة  عن 
ــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة أوقــــــفــــــت بــتــهــمــة  لــ
ــغ  ــغ كـــونـ ــ ــونـ ــ ــــب« فــــــي هـ ــريـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــــن عــمــلــيــات  وهـــــــدد املــــســــؤولــــني عـ
الــقــمــع بــعــقــوبــات، مــشــددًا عــلــى أن 
»الواليات املتحدة لن تقف مكتوفة 
األيدي فيما يتعرض سكان هونغ 
كونغ للقمع الشيوعي«. من جهته، 
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيــــر  نـــدد 
دومينيك راب بما اعتبره »اعتداء 
خــطــرًا عــلــى الــحــقــوق والــحــريــات«. 
أما االتحاد األوروبي، فقد دعا إلى 
ــراج الـــفـــوري« عــن املــوقــوفــني،  »اإلفـــ
مضيفًا أنه يفكر في احتمال فرض 
عقوبات إضافية على الصني على 
خلفية القمع. كذلك انتقدت فرنسا 
ــتــــمــــرار تــــدهــــور« الــــوضــــع فــي  »اســ

املستعمرة البريطانية السابقة.
)فرانس برس(

استئناف 
مفاوضات 

السالم األفغانية

الحريري يرمي 
الكرة بملعب 

عون

إدانات دولية 
للقمع في 

هونغ كونغ

عاين غريفيث أمس األضرار التي أصابت مطار عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

تمهد قوات االحتالل لالستيالء على أراض قرب دير البلوط )جعفر اشتية/فرانس برس(
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سورية: النظام 
يقصف ريف إدلب

قــتــل شــخــصــان وأصـــيـــب آخـــــرون، 
أمــــس الــخــمــيــس، بــقــصــف مــدفــعــي 
ــــوري عــلــى  ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ ل
منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي، فــيــمــا أعــلــنــت فــصــائــل 
املـــعـــارضـــة عـــن قــنــص عــنــصــر من 
قـــوات الــنــظــام عــلــى مــحــور املــاجــة 
بـــريـــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي. وأعــلــنــت 
 5 »تحييد«  التركية  الــدفــاع  وزارة 
عناصر من »قسد« حاولوا التسلل 
شمالي  املعارضة  سيطرة  ملناطق 

سورية. 
)العربي الجديد(

البرلمان األردني يرحب 
بالمصالحة الخليجية 

رّحــــــب مــجــلــس الــــنــــواب األردنـــــــي، 
ــيــــس، بـــنـــتـــائـــج قــمــة  ــمــ ــخــ أمـــــــس الــ
الـــعـــا الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي انــعــقــدت 
ــا تحقيق  فــي الــســعــوديــة، وأبـــرزهـ
مـــجـــلـــس  دول  بـــــــن  املـــــصـــــالـــــحـــــة 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي. وقـــــال بــيــان  ــتـ الـ
األمــل  »أحــيــت  القمة  إن  للمجلس، 
بــمــســتــقــبــل أكــثــر تــقــاربــا وتــعــاونــا 
أخويا بن دولنا العربية«، مضيفا 
أن »عــــــــودة عــــاقــــات األخــــــــوة إلـــى 
مــجــراهــا الــطــبــيــعــي ســتــظــل دائــمــا 
مــوقــفــا مــعــبــرًا عــن الــقــيــم واملــبــادئ 

التي يؤمن بها األردن«.
)العربي الجديد(

الجزائر: قائد جديد 
باإلنابة للقوات البحرية

ــقـــائـــد الـــجـــديـــد لــلــبــحــريــة  تــســلــم الـ
الجزائرية باإلنابة، اللواء محفوظ 
بــن مـــداح، أمــس الخميس، مهامه، 
وذلك بعد إقالة الرئيس الجزائري 
عــبــد املــجــيــد تـــبـــون، قـــائـــد الـــقـــوات 
البحرية محمد العربي حولي، من 
رسميا.  ذلـــك  إعـــان  دون  منصبه، 
وأكد قائد أركان الجيش الجزائري، 
الــــــفــــــريــــــق الــــســــعــــيــــد شـــنـــقـــريـــحـــة 
ــيـــب  ــنـــصـ  )الــــــــــــــصــــــــــــــورة(، خـــــــــــال تـ
بــن مــــداح، عــلــى ضــــرورة مــواصــلــة 
الــعــمــل لــتــطــويــر جــاهــزيــة الـــقـــوات 
الــبــحــريــة واالســـتـــمـــرار فـــي عملية 
ــا، ملـــســـايـــرة  ــهــ ــتــ ــانــ ــرســ ــديــــث تــ ــحــ تــ
العسكرية  واملتغيرات  املستجدات 

املتسارعة.
)العربي الجديد(

تركيا: محاكمة 
قيادات كردية 

بـ»أحداث كوباني«
ـــس  ــة، أمــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــة تــ ــمــ ــكــ قــــبــــلــــت مــــحــ
ــرة ادعـــــــــاء بــحــق  ــ ــذكـ ــ الـــخـــمـــيـــس، مـ
 27 بـــيـــنـــهـــم  مـــــن  أشــــــخــــــاص،   108
ــة،  ــكـــرديـ ــادات الـ ــيــ ــقــ ــن الــ  مــ

ً
مــعــتــقــا

أنــقــرة،  فــي  العامة  النيابة  أعدتها 
حــول قضية أحــداث كوباني )عن 
الــعــرب( فــي 2014، والــتــي أســفــرت 
عـــن مــقــتــل 37 شــخــصــا فـــي تــركــيــا. 
وعــادت القضية إلى الواجهة بعد 
الـــقـــوى األمــنــيــة مجموعة  اعــتــقــال 
مـــن الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة فـــي حــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي، مــوجــهــة 
قبل »تهديد وحــدة  مــن  لهم،  تهما 
ــــرض أحـــكـــام  ــــاد«، مــــع طـــلـــب فـ ــبـ ــ الـ

قاسية، منها السجن املؤبد.
)العربي الجديد(

أزمة نزوح بسبب 
معارك قندهار

ــلــــة مــن  ــائــ فـــــــــّرت نــــحــــو 17 ألـــــــف عــ
ــنــــذ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ديــــــارهــــــا مــ
األول املـــاضـــي، فــي واليــــة قــنــدهــار 
ــان، هــــربــــا مــن  ــتــ ــانــــســ ــغــ جــــنــــوب أفــ
ومقاتلي  األفغانية  القوات  معارك 
ــبــــان«. وقـــــال دوســـــت محمد  ــالــ »طــ

ــيــــئــــة الــــاجــــئــــن  نــــــيــــــاب، مـــــديـــــر هــ
والنازحن في قندهار، إن نحو 7 
الوالية  أقاليم  غـــادرت  عائلة  آالف 
هيئة  مدير  تحدث  فيما  للمدينة، 
الــكــوارث الطبيعية، ســردار محمد 
ــرار حـــوالـــي 10  ــطــ ــرانــــي، عـــن اضــ بــ

آالف عائلة أخرى للفرار.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

فــيــمــا يــنــتــظــر تـــوافـــق أعـــضـــاء مــجــلــس األمـــن 
الـــدولـــي عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــراقــبــة دولــيــة 
لتنفيذ اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار فــي ليبيا، 
املشتركة  الليبية  الــعــســكــريــة  اللجنة  ت 

ّ
نــفــذ

ــراع، حــكــومــة  ــ ــــصـ ــرفـــي الـ 5+5 املـــؤلـــفـــة مــــن طـ
الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات الـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة 
ــبـــادل ثــانــيــة لـــأســـرى، أول  حــفــتــر، عــمــلــيــة تـ
مــن أمــس األربــعــاء، وهــي خــطــوة رّحــبــت بها 
الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي لــيــبــيــا، فــي إطـــار تعزيز 
ــم اســتــمــرار املــراوحــة  الـــهـــدوء الــعــســكــري، رغـ
فــي مــا خــّص تنفيذ بــاقــي بــنــود اتــفــاق وقف 
النار، املوقع بن طرفي الصراع، في أكتوبر/
تشرين األول املاضي، باإلضافة إلى املراوحة 
اللجنة  السياسية. وفي هذا اإلطــار، تستعد 
االســـتـــشـــاريـــة املــنــبــثــقــة مـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الــســيــاســي لــاجــتــمــاع بشكل مــبــاشــر، األحــد 
فيما  السويسرية،  جنيف  مدينة  في  املقبل، 
تكافح البعثة األممية للحفاظ على مسارات 

تونس ـ العربي الجديد

يــــزداد املــشــهــد الــســيــاســي فــي تــونــس تــوتــرًا، 
حــيــث تــواجــه الــســلــطــات تــحــديــات عــلــى أكثر 
مـــن صــعــيــد ومــلــفــات مــلــحــة تــنــتــظــر الــحــســم. 
مطلع  رة 

ّ
متعث بداية  البرملان  سّجل  فبينما 

إجراء  التكهنات بشأن  تــزداد  الجديد،  العام 
تــعــديــل عــلــى حــكــومــة هــشــام املــشــيــشــي، في 
إلــى  الجنوبية  قفصة  محافظة  عـــادت  حــن 
املتجددة  أهلها  مطالبة  خــال  من  الواجهة، 
كــانــت  مــشــاريــع  وتــنــفــيــذ  منطقتهم  بتنمية 

وعدت الحكومة بها قبل سنوات. 
ــفـــوضـــى واملـــفـــاوضـــات  وبـــعـــد يـــومـــن مــــن الـ
ــم يــجــد رئــيــس  وتــــبــــادل الــتــهــم والـــشـــتـــائـــم، لـ
 

ّ
الغنوشي، من حل راشــد  التونسي،  البرملان 
إال تــرحــيــل أعـــمـــال الــجــلــســة الــبــرملــانــيــة إلــى 
اعتصام  تــواصــل  بسبب  معلوم،  غير  موعد 
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة املـــعـــارضـــة فـــي مــدخــل 
ل 

ّ
قــاعــات الجلسات الــعــامــة والــتــوتــر، مــا عط

الحوار قائمة، في وجه محاوالت عرقلتها.
أمس  من  أول  مساء  األممية  البعثة  ورحبت 
العسكرية  اللجنة  برعاية  أسيرًا،   35 بتبادل 
املشتركة 5 + 5 في مدينة الشويرف، املتاخمة 
شمااًل ملنطقة الجفرة، داعية طرفي النزاع في 
املفاوضات  إلــى »االنــتــهــاء بسرعة مــن  ليبيا 
الـــجـــاريـــة إلعــــــادة فــتــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــي« 
وإخـــــراج املــرتــزقــة األجـــانـــب، وهـــو مـــا ينص 
ــــف الــــنــــار، كـــمـــا يـــنـــص عــلــى  ــفــــاق وقـ عــلــيــه اتــ
وجوب حصوله قبل 23 يناير/كانون الثاني 
الحالي. وتمت أول عملية تبادل أســرى بن 
الــطــرفــن فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون األول 
املــاضــي. وأكـــد عـــادل أبــو عــرابــة، وهــو عضو 
تــبــادل  تــشــرف عــلــى  لجنة اجــتــمــاعــيــة ليبية 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ بالشويرف،  األســرى 
إجــراءات تبادل األســرى مستمرة، وأن دفعة 

جديدة سيجري تبادلها األسبوع املقبل. 
وتـــســـود خـــافـــات داخــــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
املشتركة بشأن تنفيذ بنود االتفاق العسكري 
األخرى، ومنها فتح الطريق الساحلي الرابط 
بن طرابلس وبنغازي، واملار بمدينة سرت، 
ــادة قــــوات حــكــومــة الــوفــاق  ــــذي اشـــتـــرط قــ والـ
املرتزقة األجانب  لتنفيذه إخــاء املنطقة من 

املقاتلن إلى جانب مليشيات حفتر.
داخـــلـــيـــة  وزارة  تـــعـــتـــزم  ذلـــــــك،  غــــضــــون  ــــي  فـ
ــــاق، الــــبــــدء فــــي تــشــكــيــل لــجــنــة  ــــوفـ حـــكـــومـــة الـ
الحكومة  داخــلــيــة  وزارة  مــع  مشتركة  أمنية 
املـــوازيـــة فــي الــشــرق الــلــيــبــي، لـــإشـــراف على 
الـــوزارة،  وبحسب  الساحلي.  الطريق  تأمن 
فإن الخطوة جاءت بعد لقاء وزير الداخلية 
فتحي باشاغا مع ممثلي حكومة الوفاق في 

»الهيئة  عــن  ونــقــلــت  اآلن،  حــتــى  عليها  عــثــر 
الــعــامــة لــلــبــحــث والــتــعــرف عــلــى املــفــقــوديــن« 
من  األقـــل  عــلــى  شخصا   338« أن  الحكومية 
مليشيا  سيطرة  بعد  فــقــدوا  ترهونة  ســكــان 
الــكــانــي املــحــلــيــة، املــعــروفــة بــاســم الــكــانــيــات 

)املرتبطة بحفتر(، على املدينة عام 2015«.

جميع أعمال البرملان مع بداية العام الجديد. 
ــدرت رئـــاســـة الــبــرملــان بــيــانــا، فـــي وقــت  ــ وأصــ
متأخر من مساء األربــعــاء، أعلنت فيه »قــرار 
تــأجــيــل الــجــلــســة الــعــامــة املــخــّصــصــة للنظر 
وإتمام  بتنقيح  املتعلق  القانون  مقترح  في 
الــنــظــام الــداخــلــي ملجلس نـــواب الــشــعــب، إلى 
مـــوعـــد الحـــــــق«. وفـــشـــلـــت جــمــيــع مـــحـــاوالت 
الديمقراطية  الكتلة  اعتصام  لرفع  الوساطة 
ــل قــــاعــــات الـــجـــلـــســـات، حــيــث  وتـــحـــريـــر مـــدخـ
شهر  مــنــذ  املعتصمون  الكتلة  نـــواب  تمسك 
على خلفية االعتداء الذي طاول النائب أنور 
بن الشاهد من قبل نواب »ائتاف الكرامة«، 
ــدار بــــيــــان يــديــن  ــ ــإصـ ــ بــمــطــلــبــهــم الـــقـــاضـــي بـ
العنف اللفظي واملادي الذي أقدم عليه نواب 
»الكرامة«، داعن الغنوشي إلى رفع الحماية 
الــســيــاســيــة عـــن هــــذه الــكــتــلــة بــهــدف تــجــريــد 
الحصانة ومحاكمتهم. وشهدت  من  نوابها 
األربــعــاء تشنجا غير مسبوق،  بداية جلسة 
حيث تبادل نواب الكتلة الديمقراطية التهم 

والشتائم مع نواب »الكرامة«.
في غضون ذلك، ال تزال إقالة وزير الداخلية 
ــن، الــثــاثــاء  ــديــ الـــتـــونـــســـي، تــوفــيــق شــــرف الــ
املاضي، تلقي بظالها على املشهد السياسي 
التونسي، بسبب ثقلها وارتداداتها املتوقعة 
ــامــــة فــي  عـــلـــى الـــــتـــــوازنـــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــ
العاقات  مستوى  على  وخصوصا  تــونــس، 
بــن الــرئــاســات الــثــاث؛ الــحــكــومــة والــبــرملــان 

والجمهورية.
وكــشــف رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام املشيشي، 
ــبــــاب هـــــذه اإلقـــالـــة  ــاء، عــــن أســ ــ ــعــ ــ مـــســـاء األربــ
إطــار  فــي  »تــأتــي  أنــهــا  وحيثياتها، موضحا 

حــمــايــة املــؤســســة األمــنــيــة مــن إربــــاك عملها 
وإمكانية اختراقها، واحترام إطارات الوزارة 
ــفـــاظ عــلــى تــمــاســك الــبــنــاء  وقـــيـــادتـــهـــا والـــحـ
األمني«. وأفــاد املشيشي، خال إشرافه على 
اجتماع مع قــادة األســاك األمنية واملديرين 
الــعــامــن فــي مــقــر وزارة الــداخــلــيــة، بــأنــه »تــم 
ــاء الــتــي  ــفــ إلـــغـــاء كـــل بــرقــيــات الــتــعــيــن واإلعــ
صــــــدرت فــــي الـــــــــوزارة مــــن دون عـــلـــم رئــيــس 

الحكومة وكل اإلطارات األمنية العليا«.
ــى أن  ــ ــ ــيـــشـــي إلـ وأشـــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات املـــشـ
»إربــاك املؤسسة األمنية،  لـــ هــنــاك مــحــاوالت 
البناء  اخــتــراقــهــا واملـــس بتماسك  ومــحــاولــة 
األمني«، وهي إحاالت خطيرة جدًا استدعت 
منه اتخاذ قرار سريع بإعفاء وزير الداخلية 
للساحة  املتابعن  أغلب  أن  غير  مهامه.  مــن 
ــر  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة يـــعـــرفـــون أن وزيــ
ــيـــره مـــن الـــــــوزراء املــقــربــن من  الــداخــلــيــة وغـ
الرئيس قيس سعيد كانوا على رأس قائمة 
ــوزراء املـــغـــادريـــن فـــي الــتــعــديــل الــحــكــومــي  ــ ــ الـ
الداعمة  البرملانية  األغلبية  به  تطالب  الــذي 
للحكومة وال يعارضه املشيشي نفسه، الذي 
لم يشكل هذه الحكومة كما يريد في البداية 

ــة الـــتـــي كــلــفــتــه أواًل،  ــرئـــاسـ بــســبــب ضــغــط الـ
تحميه  قواعد سياسية  توافر  عــدم  وبسبب 
ــوقــــت. ولـــكـــن مـــع تــغــيــر الـــظـــروف  فـــي ذلــــك الــ
أصبح التعديل متاحا. وتأجل التعديل أكثر 
من مرة في انتظار الظرف السياسي األنسب، 
نقاش متواصل حــول طبيعته،  بينما هناك 
بــن حــكــومــة ســيــاســيــة صــريــحــة تتشكل من 
تمثلها،  وشخصيات  لها  الــداعــمــة  األحــــزاب 
وحكومة من شخصيات الصف الثالث قريبة 
مــن هــذه األحــــزاب، ولــكــن ليس مــن قياداتها 
املـــعـــروفـــة. ولــــم تــكــن إقـــالـــة وزيــــــري الــثــقــافــة 
أكتوبر/تشرين  فــي  الـــزيـــدي،  ولــيــد  والــبــيــئــة 
األول املاضي، لتمثل حاجة ضرورية لتعديل 
الــداخــلــيــة  رأس  عــلــى  ــفــــراغ  الــ أن  إال  واســــــع، 
أكيدة  وحاجة  لذلك  منطقية  فرصة  سيمثل 
ال تجد معارضة كبيرة من القوى السياسية 
املــعــارضــة الــتــي تــبــذل جــهــودًا واضــحــة ملنع 
السيطرة على حكومة  مــن  الــداعــم  االئــتــاف 

املستقلن التي شكلها املشيشي.
األثناء، شهدت محافظة قفصة، جنوب  في 
الباد، أمس الخميس، إضرابا عاما بدعوة 
ــوي لـــلـــشـــغـــل بــقــفــصــة  ــهــ ــجــ مـــــن االتــــــحــــــاد الــ
واالتــــحــــاد الـــجـــهـــوي لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وفـــــــرع الـــرابـــطـــة 
ــان،  ــســ ــن حـــقـــوق اإلنــ الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــدفـــاع عــ
أغلب  املحامن، حيث تعطلت  وفــرع عمادة 
املرافق وأصيبت املحافظة بشلل تام. ويأتي 
اإلضراب احتجاجا على تجاهل الحكومات 
ــة ملـــطـــالـــب الـــجـــهـــة فـــــي الــتــنــمــيــة  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ املـ
ــقـــرارات  والــتــشــغــيــل، ولــلــمــطــالــبــة بــتــنــفــيــذ الـ
الحكومية املتخذة لفائدتها منذ عام 2015.

اللجنة العسكرية املشتركة، لبحث »ترتيبات 
ــة كـــافـــة  ــلـ ــلـــحـ ــق الـــســـاحـــلـــي وحـ ــريــ ــطــ فـــتـــح الــ
الطريق  إغــاق وقفل  التي صاحبت  املشاكل 
الــســاحــلــي«. مــن جــهــتــه، قـــال املــتــحــدث باسم 
غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، التابعة 
لحكومة الــوفــاق، الهادي دراه، أمــس، إن ثقة 
قــوات الــوفــاق »مهتزة« فــي الــتــزام مليشيات 

حفتر بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار.
ــيـــومـــن رايـــتـــس  ــت مــنــظــمــة »هـ ــ ــى ذلــــــك، دعـ ــ إلـ
ووتــش« أمس، حكومة الوفاق إلى التحقيق 
في مصير مئات املفقودين من سكان مدينة 
شفت مقابر جماعية عدة 

ُ
اكت ترهونة، حيث 

مــنــذ الــصــيــف املـــاضـــي. وقـــالـــت املــنــظــمــة إنــه 
جرى إخراج 120 جثة من 27 مقبرة جماعية 

األربــعــاء،  األمــمــيــة،  البعثة  أعلنت  سياسيا، 
ــتـــراضـــي الـــثـــانـــي بن  انـــتـــهـــاء االجـــتـــمـــاع االفـ
رئيستها باإلنابة ستيفاني وليامز، واللجنة 
االستشارية، التي تّم خالها »بحث عدد من 
املــقــتــرحــات حـــول آلــيــة االخــتــيــار وإجـــــراءات 
ومناقشتها  الــتــنــفــيــذيــة  للسلطة  الــتــرشــيــح 
مــن جــانــب أعــضــاء الــلــجــنــة«. وأكـــدت وليامز 
االنــســداد  مــن  للخروج  امللحة  »الحاجة  على 
الحالي واإلســراع في عملية توحيد السلطة 
أعضاء  مــن  مقربة  مــصــادر  لكن  التنفيذية«، 
ملتقى الحوار كشفت عن خاف بشأن أحقية 
امللتقى في تسمية شاغلي السلطة التنفيذية 

الجديدة واملقترحات بشأنها.
وتــوافــقــت مــعــلــومــات املــصــادر الــتــي تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حـــول إمــكــانــيــة انــتــهــاء  لـــ
ــد املــقــبــل إلـــى اتـــفـــاق كــامــل حــول  جــلــســة األحــ
اآللــــيــــة املــــقــــرر اعـــتـــمـــادهـــا الخـــتـــيـــار شــاغــلــي 
ــدة، فــيــمــا يــفــضــل طــيــف من  ــديـ الــســلــطــة الـــجـ
أعـــضـــاء املــلــتــقــى، تــركــيــز الــجــهــود عــلــى دعــم 
ــــرى  الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة، املــنــبــثــقــة هــــي األخـ
مـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار، مـــن أجـــل إنـــجـــاز قــاعــدة 
دســتــوريــة تــجــري وفقها االنــتــخــابــات نهاية 
ــه االســتــحــقــاق  ــام الـــحـــالـــي، مــعــتــبــريــن أنــ ــعـ الـ

األبرز.
في األثــنــاء، أكــدت املــصــادر أن لــقــاءات مكثفة 
جرت بن حلفاء رئيس مجلس نواب طبرق، 
في  عــن شخصيات  وممثلن  عقيلة صــالــح، 
للتشاور  بــاشــاغــا،  أبــرزهــم  الــوفــاق،  حكومة 
حـــول كــيــفــيــة الــتــوافــق عــلــى تــقــاســم السلطة 
الجديدة، املؤلفة من مجلس رئاسي وحكومة 

منفصلة.

اشتباكات 
المقينص

اندفاعة 
جزائرية نحو 
نواكشوط

السودانية،  األحــامــدة  قبيلة  أبناء  بن  نشب 
ومواطنن من دولــة جنوب الــســودان، تطور 
فيما بعد ليسّبب وفاة خمسة أشخاص من 
التي قدمتها  الجانبن، بحسب اإلحصاءات 
النيل األبيض، بينما يتحدث  حكومة والية 
، ونزوح 

ً
األهالي عن سقوط أكثر من 17 قتيا

مــئــات األســـر إلـــى الــعــمــق الــســودانــي، بعدما 
ــة جــنــوب  ــ ــــوات مــتــمــردة عــلــى دولـ انـــحـــازت قـ
الـــســـودان، يــقــودهــا جــونــســون أولـــونـــج، إلــى 
مواطنيهم، واستخدمت األسلحة الثقيلة، ما 

أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.
ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان 
مناطق  البلدان سبع  يتنازع   ،2011 عــام  في 
رئــيــســيــة عــلــى طــــول الـــحـــدود بـــن الــبــلــديــن، 
وهــــي: دبــــة الـــفـــخـــار، كــاكــا الــتــجــاريــة، حــفــرة 
ــنـــحـــاس، كــافــيــا كــنــجــي، مــنــطــقــة 14 مــيــل،  الـ
املقينص نفسها.  إلى منطقة  وأبيي، إضافة 
ونــتــج ذلـــك الــنــزاع بسبب عـــدم االتــفــاق على 
ــال، والـــخـــافـــات على  ــفـــصـ الــــحــــدود قــبــل االنـ

ــارات الــتــي تــقــوم بها  ــزيــ وتــفــّســر ســلــســلــة الــ
إلــى موريتانيا  الجزائرية  الــوزاريــة  الــوفــود 
 
ً
ــد وزاري ربـــاعـــي يــضــم كــا ــان وفـ ذلــــك، إذ كـ

ــادوم  ــ ــوقـ ــ بـ ــبــــري  صــ الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  ــــن  مـ
والــصــحــة عــبــد الــرحــمــن بــن بــوزيــد واملــالــيــة 
راوية عبد الرحمن والتجارة كمال رزيق، قد 
زار نــواكــشــوط فــي يــونــيــو/حــزيــران املاضي 
لــبــحــث اتـــفـــاقـــات تـــعـــاون مــشــتــركــة. كــمــا زار 
وزير الصحة الجزائري قبل أيام موريتانيا 
برفقة فريق صحي كبير، ليبقى هذا الفريق 
هناك ملدة أسبوعن للمساعدة في مواجهة 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وأرســـلـــت الـــجـــزائـــر ثــاث 
مرات شحنات مختلفة من األدوية واملعدات 
الــطــبــيــة لــصــالــح املــســتــشــفــيــات املــوريــتــانــيــة. 
ــززت وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي في  فـــي حـــن عــ
الــجــزائــر مـــن عـــدد املــنــح الــجــامــعــيــة للطلبة 
ضاف إلى ذلك، الزيارة األهم 

ُ
املوريتانين. وت

لرئيس األركان العامة للجيوش املوريتانية 
الــفــريــق مــحــمــد بــمــبــا، الــتــي بـــدأهـــا الــثــاثــاء 
أيــام،  الجزائر واستمرت ثاثة  إلــى  املــاضــي 
حــيــث تــم االتـــفـــاق عــلــى إطــــاق مــســار جديد 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مجموعات  بــن  اشــتــبــاكــات  طت 
ّ
سل

ســودانــيــة، وأخـــرى مــن دولــة جنوب 
الـــــســـــودان، األضــــــــواء مــــجــــددًا، عــلــى 
منطقة املقينص، املتنازع عليها بن البلدين، 
ضمن مناطق أخرى، تمثل بؤر توتر وقنابل 
مــوقــوتــة فــي الــعــاقــة بــن الــخــرطــوم وجــوبــا، 
ــل، وتـــرســـيـــم  ــ ــــضـ ــاج إلــــــى تـــنـــســـيـــق أفـ ــتــ وتــــحــ
الحدود، وفرض الحضور الحكومي، إلبعاد 
املــلــيــشــيــات املــســلــحــة، وهـــي مــســائــل ال تـــزال 
جميعها عالقة، بن الدولتن، اللتن انفصلتا 
إشــكــالــيــات  حــســم  مـــن دون  عــــام 2011،  فـــي 
ترتكز  ما  غالبا  التي  الــحــدوديــة،  الصراعات 
على بحث القبائل الزراعية عن موارد رزقها. 
كذلك إن غياب التنمية يؤدي دوره الكبير في 

تأجيج الصراعات في منطقة متداخلة.
ــرة يــــوم األحـــد  ــيــ ووقـــعـــت االشـــتـــبـــاكـــات األخــ
املـــاضـــي، فـــي مــنــطــقــة املــقــيــنــص، عــقــب نـــزاع 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــري الفـــــت فــي  ــ ــزائـ ــ ــاع جـ ــ ــدفـ ــ يــــبــــرز انـ
ــاه الـــجـــارة  ــاتـــجـ ــتـــرة األخــــيــــرة بـ ــفـ الـ
الــجــنــوبــيــة مــوريــتــانــيــا، تــرجــم عبر 
إلــى  الـــوزاريـــة  الـــزيـــارات  مــن  سلسلة مكثفة 
للجهود  نواكشوط، وإســنــاد جــزائــري كبير 
ــا،  املـــوريـــتـــانـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة وبــــــاء كــــورونــ
ــاون عـــســـكـــري بــــن جـــيـــشـــي الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــعـ ــ وتـ
 عن اتفاق للتنسيق األمني في األفق، 

ً
فضا

والــتــمــهــيــد لــحــضــور اقـــتـــصـــادي كــبــيــر منذ 
فتح أول معبر بري تجاري بن البلدين في 

أغسطس/آب 2018.
الــقــرن  مــن  السبعينيات  فــي  الــجــزائــر  وأّدت 
املاضي، دورًا مهما في تركيز دعائم الدولة 
في موريتانيا، إذ ساعدت في تأميم مناجم 
املوريتانية،  النفط  شركة  وإنــشــاء  الــحــديــد، 
كما تّم صك األوقية، وهي العملة املوريتانية، 
 العاقات 

ّ
في السبعينيات في الجزائر. إال أن

بن البلدين عرفت بعدها مرحلة من الفتور 
الـــســـيـــاســـي، نــتــيــجــة مـــوقـــف نـــواكـــشـــوط من 
قضية الصحراء منذ منتصف السبعينيات، 
ولم تشهد تلك العاقات تطورًا في الفترات 
للجزائر  الداخلية  الــظــروف  بسبب  الاحقة 
مــن جــهــة، وعـــدم وضـــع مــوريــتــانــيــا مــن قبل 
صانع القرار الجزائري، ضمن دائرة االهتمام 
ــك بـــوضـــوح في  ــرز ذلـ ــد بـ االســتــراتــيــجــي. وقـ
عدم تسجيل أي زيــارة لرئيس جزائري إلى 

نواكشوط منذ ثاثة عقود.
لــكــن تـــحـــواًل كــبــيــرًا بــــدأ يـــحـــدث فـــي الــفــتــرة 
البلدين،  العاقات بن  األخيرة على صعيد 
ــعـــاقـــات مع  ــر لـــدفـــة الـ ــزائـ بــعــد تــوجــيــه الـــجـ
سياسية  شراكة  تحقيق  باتجاه  نواكشوط 
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة لــهــا مــا يــبــررهــا ضمن 
ســـيـــاســـات جـــديـــدة يــتــبــنــاهــا الـــرئـــيـــس عبد 
تــبــون، وتــدفــع نحو مزيد مــن تركيز  املجيد 
الطوق والجوار  الجزائر لعاقاتها مع دول 
في منطقة الساحل خصوصا. وساهم إنشاء 
تبون لوكالة التعاون الدولي، املكلفة بوضع 
الضابط  يترأسها  والتي  الجوار،  سياسات 
ــاز االســـتـــخـــبـــارات مــحــمــد  ــهـ الـــســـابـــق فــــي جـ
شفيق مــصــبــاح، فــي رســـم هـــذه الــســيــاســات 
الجديدة، خصوصا تجاه موريتانيا. وتأخذ 
العاقات مع نواكشوط اهتماما كبيرًا حاليا 
العـــتـــبـــارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة. 

تــرســيــمــهــا بــعــد ذلــــك، عــلــى الــرغــم مــن تــوالــي 
ــة بـــلـــجـــنـــة الــــحــــدود  ــاصــ ــخــ االجــــتــــمــــاعــــات الــ
ــلـــديـــن. غـــيـــر أن الــطــرفــن  ــبـ املـــشـــتـــركـــة بــــن الـ
احتفظا بــاإلبــقــاء على الــخــافــات فــي اإلطــار 
الــســيــاســي، ولـــم يــصــل أي مــن الــنــزاعــات إلــى 
الــحــرب، باستثناء وحــيــد حـــدث في  مــرحــلــة 
عام 2012 في منطقة هجليج، التي تضم أحد 

أكبر الحقول النفطية في الباد.
أقصى جنوب والية  املقينص،  وتقع منطقة 
ــيــــض، عــلــى بــعــد 146 كــيــلــومــتــرًا  الــنــيــل األبــ
ــك، مــركــز الـــواليـــة، وهـــي عــبــارة  مــن مــديــنــة ربـ
عـــن مــثــلــث تــشــتــرك فــيــه الــــواليــــة مـــع جــنــوب 
ــة أعــــالــــي الــنــيــل  الــــــســــــودان، وتــــحــــديــــدًا واليـــــ
ــة، الـــتـــي تــضــعــهــا ضــمــن  ــيــ ــنـــوب ســــودانــ الـــجـ
حدود مقاطعة مانج، وتشترك فيه كذلك مع 

والية جنوب كردفان السودانية.
نحو  يوجد  حيث  بالزراعة،  املنطقة  تشتهر 
150 ألف فدان صالحة للزراعة، تسقى طوال 
9 أشــهــر مــن الـــعـــام، وتــــزرع فــيــهــا محاصيل 
كالسمسم والــــذرة والــصــمــغ الــغــربــي وعــبــاد 
الــشــمــس، وفــيــهــا أعـــــداد كــبــيــرة مـــن املــاشــيــة 
وتذخر  للرعي.  واســعــة  مساحة  لها  تتوافر 
غير  ونفطية  معدنية  بــثــروة  أيــضــا  املنطقة 
مستغلة، وتبعد نحو 60 كيلومترًا عن حقل 
املقينص،  منطقة  وتــقــطــن  الــنــفــطــي.  ــروات  ــ الـ

مــن الــتــعــاون الــعــســكــري والــتــنــســيــق األمــنــي 
وتـــبـــادل املــعــلــومــات بـــن الــبــلــديــن ملــواجــهــة 
ــد مــــعــــدات  ــ ــوريــ ــ ــة، وتــ ــركــ ــتــ ــات املــــشــ ــديــ ــتــــحــ الــ
ــة لـــصـــالـــح  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــنــــتــــجــــات عـــســـكـــريـــة جـ ومــ
 عــــن تــكــويــن 

ً
ــي، فــــضــــا ــانــ ــتــ ــوريــ ــيـــش املــ الـــجـ

املــدارس  في  املوريتانية  العسكرية  الــكــوادر 
ــعــــددة فــي  ــتــ واألكــــاديــــمــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة املــ

العديد من القبائل السودانية، مثل الكواهلة 
واألحـــامـــدة والــســلــيــم وبــنــي عـــمـــران، وكــذلــك 
قــبــائــل جــنــوبــيــة، هــي قــبــائــل الــشــك والدينكا 
إلى  تنظر  السودانية  القبائل  لكن  والنوير، 
الــقــبــائــل الــجــنــوبــيــة عــلــى أنـــهـــا نـــازحـــة إلــى 
املنطقة بحثا عن العمل في مشاريع الزراعة.

ولـــــم تـــكـــن األحــــــــداث األخـــــيـــــرة، الـــتـــي وقــعــت 
ــالــــي، األولــــــــى مــن  ــوع الــــحــ ــ ــبـ ــ مــــع بــــدايــــة األسـ
ــهــــدت مـــنـــطـــقـــة املــقــيــنــص  ــا، حـــيـــث شــ ــهــ نــــوعــ
أحـــداثـــا مــشــابــهــة خــــال الـــســـنـــوات األخـــيـــرة، 
ــا نــتــيــجــة تــمــركــز  ــ ويــــــزداد الــتــوتــر فــيــهــا دومـ
السودان  قــوات متمردة على حكومة جنوب 
مــعــروفــة بــاســم »دي ســـي«، يــقــودهــا الزعيم 
الذي  أولــونــج،  الجنوب ســودانــي، جونسون 
كــــان قــريــبــا يـــومـــا مـــن ريـــــاك مـــشـــار، الــنــائــب 
الــســودان،  جنوب  جمهورية  لرئيس  الحالي 
ســلــفــاكــيــر مــــيــــارديــــت، حـــيـــث يـــديـــر أولـــونـــج 
وكان  املنطقة،  داخــل  من  العسكرية  عملياته 
يجد فــي الــســابــق الــدعــم والــرعــايــة مــن نظام 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي املــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر. 
ويشتكي املواطنون السودانيون في املنطقة 
التي  املسلحة،  املجموعة  تلك  ممارسات  من 
رســوم  وفـــرض  والــخــطــف  بالقتل  يتهمونها 
وضرائب عليهم، سواء في الزراعة أو الرعي 

أو مياه الشرب من اآلبار املوجودة هناك.
ويـــقـــول عــامــر عــيــســي، أحـــد أهـــالـــي املــنــطــقــة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن األحــــــداث األخــيــرة  لـــ
سّببت موجة نزوح كبيرة لأهالي إلى املدن 
املجموعة  هجمات  بسبب  القريبة،  والــقــرى 
ــتـــي تــــمــــارس هـــذا  الــعــســكــريــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـ
السلوك منذ سنوات، بما في ذلك تورطها في 
قتل شرطي الــعــام املــاضــي. ويــوضــح عيسي 
إبــعــاد ذلك  فــي  أن مطالب األهــالــي تتلخص 
الفصيل نهائيا ومعه النازحون الجنوبيون 
الذين تمددوا كثيرًا في األراضي السودانية، 
مــع تــرســيــم الـــحـــدود بــن الـــســـودان وجــنــوب 
الــســودانــي  يــقــوم الجيش  أن  الـــســـودان، على 
بكل واجباته في حماية املدنين السودانين، 
دون االكــتــفــاء فــقــط بــالــتــفــرج عــلــى أســالــيــب 
الــقــتــل الــتــي يــمــارســهــا الــفــصــيــل الــعــســكــري. 
ويـــرى الخبير الــعــســكــري أمـــن مــجــذوب، أن 
ما يجري في منطقة املقينص يشابه تماما 
الحدودية )مع  الفشقة  ما يجري في منطقة 
إثيوبيا( ومناطق حدودية أخرى على طول 
الشريط الحدودي في السودان، مثل كبكابية 

في دارفور، غربّي الباد.
»الــعــربــي  ويــســتــبــعــد مـــجـــذوب، فـــي حــديــث لـــ
الــــجــــديــــد«، بــــــروز مـــواجـــهـــات عــســكــريــة بــن 
ــــول أي مــن  ــــودان حـ ــــسـ ــــودان وجــــنــــوب الـ ــــسـ الـ
خصوصا  عليها،  املــتــنــازع  األخـــرى  املناطق 
بعد التطور في عاقات البلدين، وصواًل إلى 
االتــفــاق عــلــى عــاقــات اســتــراتــيــجــيــة عميقة، 
مرجحا توصل الخرطوم وجوبا في القريب 
العاجل إلى تسوية سياسية تنتهي بترسيم 
على  تكاملية  برامج  على  والتوافق  الحدود 
ــــدود لـــخـــدمـــة الـــبـــلـــديـــن والــــســــكــــان عــلــى  ــــحـ الـ

الشريط الحدودي.
مــن جــهــتــه، يـــرى املــحــلــل الــجــنــوب ســودانــي، 
مايكل أتيت، أن املشكات األمنية والنزاعات 
بن املجموعات لن تنتهي، وسيطول أمدها، 
ألن الــقــبــائــل املــــوجــــودة عــلــى الــــحــــدود ذات 
طــبــيــعــة رعـــويـــة ال تــكــتــرث كــثــيــرًا بــاألشــرطــة 
املناخية  للتغييرات  الحدودية وتتنقل وفقا 
ــرب لــلــمــاشــيــة.  ــشــ ــــى املــــأكــــل واملــ ــة إلـ ــاجـ ــحـ والـ
ويشير املحلل في هــذا اإلطــار، إلــى أن غياب 
الــســلــطــة الــحــكــومــيــة عــن الــشــريــط الــحــدودي 
إداريا وأمنيا هو عامل ثاٍن لتغذية النزاعات 
الــتــي ال مــجــال إلنهائها إال بــزيــادة الــوجــود 
الحكومي، ونشر الــقــوات واألجــهــزة اإلداريــة 
ــة  وربــــــط الــــعــــاقــــات بــــن الـــقـــبـــائـــل الـــحـــدوديـ

وتكوين آليات لفض النزاعات.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــه لــ ــثــ ــديــ ــــي حــ ــت، فــ ــ ــيــ ــ ــّدد أتــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ويـ
ــراع الــخــطــى من  ــ الـــجـــديـــد«، عــلــى أهــمــيــة إســ
جــانــب الــخــرطــوم وجـــوبـــا لــتــرســيــم الــحــدود 
االقتصادي  للتكامل  اتفاقيات  في  والدخول 
بـــن الــبــلــديــن، بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الــســكــان 
الــحــدود، عــدا حسم وجــود املجموعات  على 

املتمردة على الشريط الحدودي.

الجزائر. وإضافة إلى العامل األمني املرتبط 
بسعي الجزائر إلى ضمان أمنها الحدودي، 
لتعزيز  املوريتاني  الجيش  قوة  تعزيز  عبر 
تواجده في املناطق الحدودية بن البلدين، 
اإلرهابية في  الجماعات  وملنع تمدد نشاط 
 ســيــاســيــا آخــر 

ً
 عــامــا

ّ
منطقة الــســاحــل، فــــإن

ــل فـــي بحث 
ّ
ــذه االنـــدفـــاعـــة، ويــتــمــث يــفــســر هــ

الجزائر عن نقطة ارتكاز لها في غرب أفريقيا 
فـــي ســـيـــاق ســيــاســاتــهــا الـــجـــديـــدة املــوجــهــة 
من  تخلو  ال  الحسابات  هــذه  لكن  للمنطقة. 
مــامــح تــنــافــس ســيــاســي قــائــم بــن الــجــزائــر 
واملــغــرب إزاء مــن يــكــون لــه الــحــضــور األكبر 
 مــوريــتــانــيــا لها 

ّ
فـــي املــنــطــقــة، خــصــوصــا أن

الصحراء  في  النزاع  بقضية  صلة سياسية 
للنزاع  )مــراقــبــة(  ماحظة  دولـــة  باعتبارها 
 لها صلة جغرافية 

ّ
لدى األمم املتحدة. كما أن

بمعبر الكركرات الذي كان محل نزاع أخيرًا 
بن املغرب وجبهة البوليساريو.

املوريتاني في  الباحث  اعتبر  السياق،  وفي 
الله ولــد بيبة، في  السياسية، عبد  الشؤون 
 »موريتانيا 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، أن

ظلت منذ فترة طويلة محل صراع نفوذ بن 
الــصــحــراء،  الــجــزائــر واملــغــرب بسبب قضية 
وهي القضية التي تحّكمت دائما في طبيعة 
ــن الـــجـــزائـــر  ــل مــ ــع كــ ــات مـــوريـــتـــانـــيـــا مــ عــــاقــ
الجزائري  »االهتمام   

ّ
أن وأضــاف  واملــغــرب«. 

لــه عــاقــة أيــضــا بتطور  األخــيــر بموريتانيا 
موقف نواكشوط باتجاه دعم الحل األممي 

وابتعاده عن الطرح املغربي«.
ويــأتــي الــعــامــل االقــتــصــادي ضــمــن الــدوافــع 
ــة إزاء  ــريــ ــزائــ ــــرات الــــجــ ــّي ــغــ ــتــ ــارزة فــــي املــ ــ ــبــ ــ ــ ال
مــوريــتــانــيــا، إذ تــرغــب الــجــزائــر فــي التوجه 
نحو األسواق األفريقية التي تعّد موريتانيا 
بــوابــتــهــا الــرئــيــســة، والــــدخــــول فـــي منافسة 
مــع املـــغـــرب، صــاحــب الــحــضــور االقــتــصــادي 
أيـــضـــا فـــي مــوريــتــانــيــا وأفـــريـــقـــيـــا. وهــــو ما 
التجاري األول بن  البري  املعبر  يفسر فتح 
البلدين والذي يربط بن تندوف الجزائرية 
والــــزويــــرات املــوريــتــانــيــة، فــي أغــســطــس/آب 
إلى  جزائرية  تجارية  معارض  ونقل   ،2018
الــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط، وتـــقـــديـــم تــســهــيــات 
ــن  ــ ــــورديـ كـــبـــيـــرة لـــلـــشـــركـــات الــــجــــزائــــريــــة واملـ
ــر مـــنـــتـــوجـــاتـــهـــم إلـــى  ــبــــن فــــي تـــصـــديـ ــراغــ الــ

موريتانيا وأفريقيا.
الـــخـــبـــيـــر االقـــتـــصـــادي  ــيــــاق، رأى  الــــســ وفـــــي 
الجزائري مراد ماح، والذي سبق له العمل 
فـــي نـــواكـــشـــوط ونـــواديـــبـــو فـــي مــوريــتــانــيــا، 
 
ّ
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن ــربـ ــ ــعـ ــ فـــــي حــــديــــث مـــــع »الـ

واالقتصادي  السياسي  الجزائري  االهتمام 
كثيرًا«.  تــأخــر  ولــو  »مــهــم حتى  بموريتانيا 
الجار يمثل بوابة  البلد   »هــذا 

ّ
أن إلــى  ولفت 

بـــحـــريـــة لـــــــــواردات مـــالـــي والـــنـــيـــجـــر وتـــشـــاد 
»قد  الــوســطــى«، مضيفا:  أفريقيا  غــايــة  إلــى 
الــنــاس هــذه األســـواق لكنها دول  يستصغر 
تستورد كل شيء، وهذا عامل يعطي أهمية 
ــح  ــ كـــبـــيـــرة ملـــوريـــتـــانـــيـــا ومــــوانــــئــــهــــا«. وأوضـ
 »الــــســــوق املـــوريـــتـــانـــي فــيــه حــركــة 

ّ
مــــاح أن

عن   
ً
فضا السنغال،  مجاورة  من  يستمدها 

ارتباطات قبلية ممتدة في نيجيريا والعمق 
األفريقي، إلى جانب وجود كثير من شركات 
التعدين العاملة في املنطقة التي تستقر في 

موريتانيا وتنطلق منها إلى دول الجوار«.
مـــاح عــن وجـــود »هيمنة مغربية  وتــحــدث 
واضــــحــــة عـــلـــى ســـــوق الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة 
ــانــــب ســـوق  ــيـــب ومـــشـــتـــقـــاتـــه إلــــــى جــ ــلـ والـــحـ
األدوية وفي قطاع البنوك والتأمينات، وهذه 
املنتجات  منها  تستفيد  أن  يمكن  قطاعات 
الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي تــمــلــك جـــــودة وتــنــافــســيــة 
األجهزة  قطاع صناعات  مهمة، وخصوصا 

الكهربائية املنزلية«.
تسهيالت للشركات الجزائرية الراغبة بتصدير منتوجاتها إلى موريتانيا )جون ويسلز/فرانس برس(

ال تكترث القبائل كثيرًا باألشرطة الحدودية )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

طرأ تحّول بارز في الفترة األخيرة على العالقات بين موريتانيا والجزائر، 
ذلك  يرتبط  حين  في  الجارة،  بالدولة  األخيرة  اهتمام  عودة  ُتالَحظ  إذ 

بأسباب سياسية واقتصادية وأمنية
قضيةإضاءة 

قضايا الحدود العالقة بين 
الخرطوم وجوبا تنتظر الحل

رصدتقرير

أهمية 
عسكرية

لمنطقة المقينص 
الحدودية أهمية 

عسكرية، حيث تعد 
أفضل نقطة، بحسب 

خبراء عسكريين، للتحركات 
على الحدود بين السودان 
وجنوب السودان. وهي 

تقع أيضًا بالقرب من 
قاعدة كنانة الجوية 

التابعة للجيش السوداني، 
ويسهل فيها تحرك 

المدرعات وكتائب المشاة 
طوال العام.

غياب السلطة الحكومية 
عن الشريط الحدودي 

يغذي النزاعات

ظلت موريتانيا محل 
صراع على النفوذ بين 

الجزائر والمغرب

يشابه ما يجري في 
المقينص مجريات 

األوضاع في الفشقة

اللجنة االستشارية 
السياسية تجتمع األحد 

المقبل في جنيف

إضراب في قفصة 
للمطالبة بتطبيق وعود 

التنمية الحكومية

تبحث الجزائر عن 
نقطة ارتكاز لها في

غرب أفريقيا

شهدت ليبيا عملية تبادل 
ثانية لألسرى بين طرفي 

الصراع، فيما تخيم 
المراوحة على باقي 

بنود وقف إطالق النار، 
وأهمها خروج المرتزقة

سجل البرلمان التونسي 
بداية عام متعثرة، على 
وقع الفوضى وتأجيل 

الملفات، فيما تبرز 
تساؤالت حول التوجه 
لتعديل حكومي بعد 

إقالة وزير الداخلية
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دعت البعثة لإلسراع بتنفيذ بنود وقف النار )ياسين القايدي/فرانس برس(

ال تزال منطقة 
المقينص، 

المتنازع عليها بين 
الخرطوم وجوبا، 

أسيرة التركة 
الثقيلة من القضايا 
العالقة بين البلدين 
إثر انفصالهما عام 

2011، إذ سلّطت 
االشتباكات األخيرة 

فيها بين مواطنين 
من البلدين، الضوء 

مجددًا على 
مسألة الحدود 

وغياب التنمية

أسباب سياسية وأمنية 
واقتصادية



غارات تطاول السويداء للمرة األولى

قصف إسرائيلي 
جنوبي سورية

قتل 3 مقاتلين 
موالين إليران وجرح أكثر 

من 11 بالقصف

أمين العاصي

ــيـــران اإلســرائــيــلــي  لـــم يــنــتــظــر الـــطـ
 قبل أن ُيعاود قصف أهداف 

ً
طويال

عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
ــبـــالد، فـــي ســيــاق اســتــراتــيــجــيــة  فـــي جــنــوب الـ
تمركزهم  ترسيخ  من  اإليرانيني  منع  هدفها 
ــة الــــســــوريــــة. واســـتـــهـــدفـــت  ــمـ ــعـــاصـ ــنــــوب الـ جــ
ضـــربـــات إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة قــبــيــل منتصف 
ــاء- الــخــمــيــس مـــواقـــع عـــدة لــقــوات  ــعــ لــيــل األربــ
الــنــظــام واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــهــا فــي جنوب 
سورية وريف دمشق، موقعة عددًا من القتلى 
والـــجـــرحـــى. ونــقــلــت وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة 
الطيران   

ّ
إن قوله  عن مصدر عسكري  للنظام 

اإلســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف قــبــيــل مــنــتــصــف ليل 
األربعاء - الخميس عبر رشقات من الصواريخ 
مـــن اتـــجـــاه الـــجـــوالن الـــســـوري املــحــتــل بعض 
 
ّ
األهداف في املنطقة الجنوبية. وأشار إلى أن

وسائط الدفاع الجوي التابعة لقوات النظام 
ــعــــدوان«. وكـــان  »أســقــطــت مــعــظــم صـــواريـــخ الــ
الفــتــا اســتــهــداف الــطــيــران اإلســرائــيــلــي للمرة 
ــــى هــدفــا عــســكــريــا لــلــنــظــام فـــي محافظة  األولـ
الــســويــداء جــنــوب ســوريــة، حيث أشـــار موقع 
القصف طاول   

ّ
أن إلى  املحلي  »السويداء 24« 

نقطة الرادار التابعة لقوات النظام غربي قرية 
 
ّ
الـــدور، فــي ريــف الــســويــداء الغربي، مــؤكــدًا أن

ألسنة اللهب تصاعدت من املكان.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مـــوقـــع »صـــــوت الــعــاصــمــة« 
 الــطــيــران الــحــربــي اإلســرائــيــلــي 

ّ
املـــعـــارض، أن

الجانب   
ّ
أن الكسوة  فــي  األولـــى  الفرقة  ملــقــرات 

اإليراني ال يزال يحاول إنشاء قاعدة عسكرية 
له في املنطقة التي ال تبعد سوى 50 كيلومترًا 

من مرتفعات الجوالن السورية املحتلة.
فــي الــســيــاق، قــال الباحث فــي مــركــز »عــمــران« 
ــي حـــديـــث مــع  لــــلــــدراســــات، نــــــوار شـــعـــبـــان، فــ
 »االستهداف اإلسرائيلي 

ّ
»العربي الجديد«، إن

تلك  عــلــى منطقة معينة، وخــصــوصــا  يــتــركــز 

الــتــي تــوجــد فــيــهــا الــفــرقــة األولــــى فــي جنوب 
اإليرانيني   

ّ
أن الواضح  »من  دمشق«، مضيفا: 

يــريــدون تصدير صــورة أن لهم وجـــودا قويا 
في جنوب سورية، كي ينشغل اإلسرائيليون 
عـــن مــنــاطــق أخــــرى فـــي ســـوريـــة تــعــمــل إيــــران 
على ترسيخ وجودها فيها«. وحول القصف 
ــاول مـــواقـــع فـــي مــحــافــظــة الــســويــداء،  الــــذي طــ
 األمــر 

ّ
ــه »مــن الــواضــح أن

ّ
أشــار شعبان إلــى أن

اســـتـــخـــبـــاراتـــي يــتــعــلــق بــمــراقــبــة إســرائــيــلــيــة 
 »أي 

ّ
أن بــإيــران«، معتبرًا  لتحركات لها عالقة 

ضــربــة إســرائــيــلــيــة تــكــون مــوجــهــة ملليشيات 
ــران«. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه »مـــن  ــهــ ــطــ لـــهـــا عـــالقـــة بــ
 
ّ
خــالل الــتــواصــل مــع مــصــادر محلية، تبنّي أن

التي استهدفها  املنطقة  الله تحرك في  حــزب 
الطيران اإلسرائيلي مساء األربعاء«. وأوضح 
مـــن جـــهـــات مــوالــيــة  تـــحـــرك عــســكــري   »أي 

ّ
أن

ــران فــي جــنــوب ســوريــة تــعــتــبــره إســرائــيــل  إليــ
 
ّ
أن مبّينا  الــفــور«،  على  معه  وتتعامل  خــطــرًا، 

اإلسرائيلي  القصف  فــي  اإليــرانــيــني  »خسائر 
جنوب دمشق ليست كبيرة«.

الـــســـوري سيشهد   مــلــف الــجــنــوب 
ّ
ويـــبـــدو أن

تــطــورات خــالل الــعــام الحالي، إذ كانت أكــدت 
»العربي الجديد«، أن املمثل  مصادر مطلعة لـ
األمــيــركــي الــخــاص لــلــتــواصــل بــشــأن ســوريــة، 
جويل رايبرن، يتحرك في املنطقة من أجل الحد 
النفوذ اإليراني في جنوب سورية. وكان  من 
الــنــظــام بــمــســاعــدة روســيــة تــوصــل التــفــاقــات 
في  السورية  املعارضة  فصائل  مع  »تسوية« 
مــحــافــظــتــي درعــــا والــقــنــيــطــرة مــنــتــصــف عــام 
 اإليرانيني اتخذوا من 

ّ
2018. ومن الواضح أن

هـــذه االتــفــاقــات وســيــلــة لــلــتــمــدد فــي املنطقة، 
وهو ما يعّد مصدر قلق إلسرائيل واألردن.

8
سياسة

تتواصل الغارات 
اإلسرائيلية على مواقع 

تابعة للنظام والموالين 
له جنوب سورية، وذلك 

في سياق استراتيجية 
لمنع اإليرانيين من ترسيخ 

وجودهم هناك

الضربات جاءت عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجوالن )جاك غويز/فرانس برس(

الفرقة  محيط  متتالية  ــارات  غــ بــــ3  اســتــهــدف 
ــى الــواقــعــة قـــرب بــلــدة الــكــســوة فــي ريــف  األولــ
دمشق الجنوبي. وفي السياق، أشار »املرصد 
 القصف 

ّ
إلـــى أن الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان« 

اإلســـرائـــيـــلـــي طـــــاول أيـــضـــا كــتــيــبــة »نـــجـــران« 
الــواقــعــة شــمــال غــرب الــســويــداء عند الــحــدود 
اإلدارية مع محافظة درعا، ومواقع أخرى على 
طريق دمشق – درعــا تنتشر فيها مليشيات 
موالية إليران و»حزب الله« اللبناني، إضافة 
وأكد  لها.  املوالية  واملليشيات  النظام  لقوات 
املــرصــد مــقــتــل ثــالثــة مــقــاتــلــني مــوالــني إليـــران 
على األقــل فــي القصف، وإصــابــة أكثر مــن 11 
آخرين بجروح، بعضهم في حاالت خطرة، لم 

يتمكن املرصد من تحديد جنسياتهم.
الـــفـــائـــت،  األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   30 وفـــــي 
اســتــهــدف قــصــف إســرائــيــلــي مـــواقـــع لــلــدفــاع 
واملليشيات  الــســوري  للنظام  الــتــابــع  الــجــوي 
ـــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي فــي جبال  اإليــرانــيــة و»حـ
مــنــطــقــة الــــزبــــدانــــي بـــريـــف دمــــشــــق، مــــا أســفــر 
عــن وقـــوع خمسة قتلى وجــرحــى عــلــى األقــل 
بــني عــنــاصــر هـــذه املــلــيــشــيــات. وكـــان الــطــيــران 
اإلســرائــيــلــي اســتــهــدف أيــضــا أواخـــر ديسمبر 
الــفــائــت مــركــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي منطقة 
مصياف بريف حماة الغربي، والذي يعتبر من 
عليها  يعتمد  التي  واألساسية  املهمة  املراكز 
الــصــنــاعــات العسكرية.  الـــســـوري فــي  الــنــظــام 
وتــأتــي الـــغـــارات اإلســرائــيــلــيــة املــتــالحــقــة على 
مـــواقـــع عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام فـــي ســيــاق 
اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم عــلــى مــنــع اإليــرانــيــني من 
ــــي جـــنـــوب  ــم خـــصـــوصـــا فـ ــ ــــودهــ تـــرســـيـــخ وجــ
سورية، حيث يتخذ الحرس الثوري اإليراني 
التابعة  العسكرية  واأللوية  الفرق  مقرات  من 
للنظام مقرات له. ووفق مصادر في املعارضة 
إيــرانــيــة تنتشر في   مليشيات 

ّ
فـــإن الــســوريــة، 

ــا فــــي مــحــافــظــة  جـــنـــوب ســــوريــــة، وخـــصـــوصـ
درعــا املتاخمة للحدود مع األردن واألراضــي 
 هذه املليشيات تتخذ 

ّ
 إلى أن

ً
املحتلة، مشيرة

مـــن مـــقـــرات الــفــرقــة الــخــامــســة فـــي بــلــدة أزرع 
ومقرات الفرقة التاسعة بالصنمني، وسواها 

من املواقع مقرات لها.
إلـــى ذلـــك، يــؤكــد الــقــصــف اإلســرائــيــلــي املتكرر 
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