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وفد مغربي في إسرائيل

كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة املــغــربــي، 
نــاصــر بــوريــطــة )الــــصــــورة(، أمــس 
األحد، أن وفدًا مغربيًا سافر أمس 
ــيــــل مــــن أجـــــل اإلعـــــــداد  ــرائــ إلـــــى إســ
لالفتتاح الرسمي ملكتب االتصال، 
وذلك بعد نحو شهرين من توقيع 
ــاق اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــالقــــات بــن  ــفــ اتــ
الــربــاط وتــل أبــيــب. وقــال بوريطة، 
خالل ندوة صحافية، إن االفتتاح 
املغربي  االتــصــال  ملكتب  الــرســمــي 
في تل أبيب مرتبط بتطور الوضع 
الصحي في ظل وباء كورونا وفتح 
األجــــــــواء فــــي املــــغــــرب وإســـرائـــيـــل، 
كاشفًا أن مكتب االتصال سيديره 
مــــســــؤول بـــالـــنـــيـــابـــة لـــعـــدم وجــــود 

ممثل مغربي في إسرائيل.
)العربي الجديد(

العراق: استئناف 
احتجاجات الكوت 

تجددت، أمس األحد، االحتجاجات 
في مدينة الكوت، العاصمة املحلية 
كــيــلــومــتــرًا  ــــط )180  ملــحــافــظــة واسـ
جــنــوبــي بــــغــــداد(. وقـــالـــت مــصــادر 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــوت لـ ــكـ ــ ــي الـ ــ مـــحـــلـــيـــة فـ
الــجــديــد« إن االحــتــجــاجــات بـــدأت 
املدينة،  في  التظاهرات  في ساحة 
املـــحـــتـــجـــن طـــالـــبـــوا  مـــوضـــحـــة أن 
والكشف  املحلية،  الحكومة  بإقالة 
املعتقلن،  الــنــاشــطــن  مــصــيــر  عـــن 

ومحاسبة قتلة املتظاهرين. 
)العربي الجديد(

هايتي: القضاء يعلن 
انتهاء والية الرئيس

ــى لــلــســلــطــة  ــ ــلــ ــ ــلــــس األعــ ــجــ أقـــــــــّر املــ
القضائية في هايتي، أمس األحد، 
جوفينيل  الرئيس  واليــة  بانتهاء 
مـــويـــز )الــــصــــورة( فـــي وقــــت يــصــّر 
األخــيــر على أنــه ال يـــزال لــديــه عام 
فــــي الـــحـــكـــم. وأعــــلــــن املـــجـــلـــس فــي 
قــــــــراره أنـــــه »قـــلـــق لـــلـــغـــايـــة بــســبــب 
عن  الناجمة  الخطيرة  التهديدات 
عـــدم الــتــوافــق الــســيــاســي ردًا على 
الدستورية لرئيس  الوالية  انتهاء 
 7 الجمهورية جوفينيل مويز في 
شباط/ فبراير 2021«. وكتب مويز 
ــع تــويــتــر:  ــوقـ فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـ
»إدارتـــي حصلت مــن الشعب على 
والية دستورية ملدة 60 شهرًا. لقد 
أمضينا 48 شهرًا. وسيتّم تكريس 
األشهر الـ12 املقبلة إلصالح قطاع 
وتنظيم  استفتاء  ــراء  وإجــ الــطــاقــة 

انتخابات«.
)فرانس برس(

مذكرة تفاهم بين 
السودان و»الجنائية 

الدولية« 
اتفق السودان واملحكمة الجنائية 
ــة عــــلــــى تــــوقــــيــــع مــــذكــــرة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ  الــ
ــح  ــيـ ــتـــوضـ ، لـ

ً
ــم مــــســــتــــقــــبــــال ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ تـ

ــاون بــيــنــهــمــا وتــذلــيــل  ــعـ ــتـ شـــكـــل الـ
ــــدت  ــا أكـ ــ ــات، بـــحـــســـب مـ ــوبــ ــعــ الــــصــ
ــة.  ــيــ الــــســــودانــ ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة 
كلف، 

ُ
امل الخارجية  وزيــر  واستقبل 

ــن، فــــي الـــخـــرطـــوم،  ــديــ عـــمـــر قـــمـــر الــ
وفــــــــــــدًا مـــــــن املـــــحـــــكـــــمـــــة، بــــرئــــاســــة 
وأوضحت  موشوشوكو.  فاكيسو 
الخارجية السودانية أنه في إطار 
ســعــي املــحــكــمــة لــلــقــيــام بــمــهــامــهــا 
على الوجه األكمل، تم االتفاق على 
 من 

ً
توقيع مذكرة تفاهم مستقبال

دون أن تحدد تاريخًا.
)األناضول(

تداعيات كورونا أسوأ 
من الحرب العالمية 

التشيكية،  الــعــمــل  اعــتــبــرت وزيــــرة 
ــا مـــــاالكـــــوفـــــا، أمـــــــس األحـــــــد،  ــ ــانـ ــ جـ
ــا تــعــد  ــورونــ ــاء كــ ــ ــات وبــ ــيـ ــداعـ  تـ

ّ
أن

ــار الــــحــــرب الــعــاملــيــة.  ــ ــوأ مــــن آثــ ــ  أســ
أنه  واعتبرت في حلقة تلفزيونية 
لم  الثانية  العاملية  الــحــرب  »حــتــى 
مثل  املشاكل  من  بالكثير  تتسّبب 
كورونا«. وأضافت: »كوفيد مرض 
جعل البالد تتوقف عن العمل ملدة 

عام«.
)فرانس برس(

ــنـــواب قـــرار  بــعــد عـــام عــلــى تــمــريــر مــجــلــس الـ
السابق  األميركي  الرئيس  يجد  األول،  عزله 
تــرامــب نفسه مــحــور محاكمة ثانية  دونــالــد 
غير مسبوقة تــبــدأ غــدًا الــثــالثــاء فــي مجلس 
الشيوخ الذي سيتعّن على أعضائه تحديد 
إن كـــان الــرئــيــس الــســابــق قــد حـــّرض بالفعل 
على هجوم داٍم استهدف مقّر الكابيتول في 
وسيختبر  املاضي.  الثاني  كانون  يناير/   6
أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل 
عــنــدمــا يجتمعون التــخــاذ قــــرار بــشــأن عــزل 
يـــزال يشّكل  لــم يعد فــي منصبه، وال  رئــيــس 
مركز ثقل في حزبه. وتتركز اإلجــراءات التي 
تبدأ غــدًا على الفوضى التي شهدها يــوم 6 
يناير عندما اقتحم املئات من أنصار ترامب 
مــقــر الـــكـــونـــغـــرس مـــحـــاولـــن مــنــع املــصــادقــة 
على فــوز جــو بــايــدن فــي االنــتــخــابــات. وأثــار 
ــل غـــضـــب كــثــيــريــن،  ــعــ ــر وأشــ ــذعــ االعـــــتـــــداء الــ
مـــا دفـــع الــديــمــقــراطــيــن لــبــدء إجــــــراءات عــزل 
تــرامــب تــزامــنــًا مــع انــقــضــاء عــهــده الــرئــاســي. 
وفي 13 يناير، وّجه مجلس النواب له تهمة 
ــتـــمـــرد« لــيــكــون تــرامــب  »الـــتـــحـــريـــض عــلــى الـ
الــرئــيــس األمــيــركــي الــوحــيــد الــــذي يتعرض 
الديمقراطيون  ويهدف  مرتن.  عزل  ملحاولة 
عبر املحاكمة إلى حظر ترامب من تولي أي 
منصب رسمي في املستقبل، في حال تمكنوا 
من تحقيق هــدف إدانــتــه. وستحتاج اإلدانــة 
إلـــى أصــــوات أكــثــر مــن ثلثي أعــضــاء مجلس 
ــيـــوخ، مـــا يــعــنــي أنــــه ســيــتــعــن عــلــى 17  الـــشـ
جمهوريًا االنشقاق عن صفوف باقي أعضاء 

الحزب واالنضمام إلى جميع الديمقراطين 
الــبــالــغ عـــددهـــم 50 ســـنـــاتـــورًا، فـــي ســيــنــاريــو 
يــبــدو مــســتــبــعــدًا. وال يــنــوي الــديــمــقــراطــيــون 
الذين يديرون إجراءات عملية العزل االلتزام 
بالنظريات القانونية فحسب خالل الجلسة. 
النبرة  وتــكــشــف مــذكــرة تلخص مــرافــعــاتــهــم 
الــتــي ســيــلــجــأون إلــيــهــا، إذ يــتــهــمــون تــرامــب 
عود  وإشــعــال  متفجرات  برميل  »تحضير  بـ
ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية 
ــــى نــّيــتــهــم  مــــن الــــفــــوضــــى«. كـــذلـــك أشــــــــاروا إلـ
ــتـــخـــدام الـــعـــديـــد مـــن تــصــريــحــات تــرامــب  اسـ

العلنية ضده.
أما محامو الدفاع عن ترامب فرّكزوا في بيانهم 
على نقطتن هما أن املحاكمة »صورية«، إذ 
ال يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، 
وأن تصريحاته في 6 يناير ال تندرج إال في 
الدستور.  التي يحميها  التعبير  إطار حرية 
إلـــى ماهية  الــديــمــقــراطــيــون  لــم يــشــر  وبينما 
األدلــــــة الـــتـــي ســيــســتــخــدمــونــهــا أو الــشــهــود 
الرئيس  فريق  رفــض  سيستدعونهم،  الــذيــن 
الــســابــق دعــوتــهــم تــرامــب لــــإدالء بــشــهــادتــه. 
مـــن جــهــتــهــم، ال يــرغــب الــجــمــهــوريــون الــذيــن 
يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، 
للجدل  املثيرة  املحاكمة  مسألة  مناقشة  فــي 
 الــعــديــد مـــن الــديــمــقــراطــيــن 

ّ
. كــمــا أن

ً
ــال ــويـ طـ

لون طي الصفحة سريعًا إلفساح املجال 
ّ

يفض
ــرار مــقــتــرحــات لــبــايــدن  ــ ــام الــكــونــغــرس إلقـ أمــ

تحظى بأولوية.
)فرانس برس(

دعــا الجيش الجزائري، أمــس األحــد، إلــى »وضــع مصلحة البالد فــوق كل اعتبار«، 
والــدعــوات الستئناف  الشعبي  الحراك  النطالق  الثانية  الذكرى  اقتراب  مع  تزامنًا 

التظاهرات بعد أن تراجعت جراء تفشي وباء كورونا.
ــه »يــقــتــضــي فــي الـــذكـــرى الثانية  ــاء فــي املــقــال االفــتــتــاحــي ملــجــلــة »الــجــيــش« أنـ وجــ
وضــع   ،2019 فــبــرايــر/شــبــاط   22 فــي  انطلقت  الــتــي  السلمية  الشعبية  لــلــمــســيــرات 
مصلحة البالد فوق كل اعتبار«. ولفت إلى أنه »لم يعد خافيًا على أحد أن بالدنا 
مستهدفة من أطراف أجنبية )لم يسمها( لم يرق لها ذلك النهج الوطني السيادي 
الذي تنتهجه«. واعتبر أن »الحاملن بنشر الفوضى وزرع الفتنة وسط الشعب أو 
ى إلى 

ّ
املتوهمن بتحقيق مكاسب على حساب الوطن ال يدركون أن ذلك العهد ول

غير رجعة«. وذّكر املقال بأن الجيش هو »جيش جمهوري يعمل في إطار الشرعية 
الدستورية«، وأن شغله الشاغل هو املساهمة إلى جانب كل املخلصن والخيرين في 
بناء جزائر كما أرادها الشهداء، وهو ما جعله يتخذ منذ بداية املسيرات الشعبية 
يستجيب  وبما  لخياراته  وانحاز  الشعب  مع  تخندق  وثابتًا حيث  مبدئيًا  موقفًا 
ملطالبه التي تجسد أهمها على أرض الواقع، فيما ُينتظر أن تعرف مطالب أخرى 
طريقها للتجسيد تدريجيًا، من بينها االنتخابات التشريعية كما وعد بذلك رئيس 

الجمهورية )عبد املجيد تبون( في مناسبات عدة«.
)األناضول(

عّمان ـ أنور الزيادات

طالب نواب أردنيون، أمس األحد، الحكومة، 
بوقف العمل بقانون الدفاع، في ظل استقرار 
كورونا،  بجائحة  املرتبطة  الصحية  الحالة 
معتبرين أن قانون الصحة العامة والقوانن 
الالزمة  اإلجـــراءات  األخــرى كفيلة باستمرار 
الجائحة أصبحت  وأن  الــوبــاء،  مواجهة  فــي 
النائب  وقـــال  الــحــكــومــي.  للتقصير  شــمــاعــة 
ــيـــة  ــابـ ــة رقـ ــلـــسـ غــــــــازي الــــذنــــيــــبــــات، خـــــــالل جـ
الدفاع  قــانــون  إن  الــوبــاء،  ملناقشة  خصصت 
جـــاء فــي ظـــرف اســتــثــنــائــي، وكــــان مــبــررًا في 
إلــى 7  وقــت ارتفعت فيه اإلصــابــات اليومية 
الــيــوم فيجب على الحكومة  أمــا  آالف حــالــة، 
الداخل  في  املحمود  غير  القانون  هــذا  إلغاء 
والـــخـــارج. وفــي ذات االتــجــاه صبت كلمتان 
الرواحنة.  وأســمــاء  مشوقة  عــدنــان  للنائبن 
وفــي 17 مــارس/ آذار املــاضــي، وافــق العاهل 
األردني امللك عبد الله الثاني على إعالن العمل 
بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يتم 
تفعيله في أوقات الحروب والكوارث. ويمنح 
هـــذا الــقــانــون الــحــكــومــة صــالحــيــات واســعــة 
تصل إلى تعطيل القوانن، ووضع قيود على 
حـــّريـــة األشـــخـــاص فـــي االجــتــمــاع واالنــتــقــال 
ــاء الــقــبــض عــلــى أشـــخـــاص،  ــقــ ــة، وإلــ ــ ــامـ ــ واإلقـ
وتفتيش األفـــراد واألمــاكــن واملــركــبــات، كذلك 
 إخالء بعض املناطق أو عزلها، 

ّ
يمنحها حق

وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد 
ها أو بعضها. 

ّ
فتح املحال العامة وإغالقها كل

ــلـــك مــــن حــكــومــة  ــك الــــوقــــت، طـــلـــب املـ ــ ــــي ذلـ وفـ
الدفاع  قانون  تطبيق  »يكون  أن  الـــرزاز  عمر 

ــــادرة بــمــقــتــضــاه فــــي أضــيــق  ــــصـ واألوامـــــــــر الـ
نطاق ممكن، وبما ال يمّس حقوق األردنين 
السياسية واملدنية، ويحافظ عليها، ويحمي 
الــعــامــة والــحــق فــي التعبير، التي  الــحــّريــات 

كفلها الدستور. 
كـــذلـــك دعـــــا الـــــنـــــواب، خـــــالل الــجــلــســة أمــــس، 
الحكومة إلى املواءمة في قراراتها بن الوضع 
الـــوبـــائـــي والــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، والـــعـــودة 
املــدارس والجامعات بشكل  إلى الدراسة في 
عطية  النائب خليل  طالب  من جهته،  كامل. 
ملنع  الــدولــيــة  عالقاتها  باستثمار  الحكومة 
الــلــقــاح، محذرًا  السيطرة على  مــن  إســرائــيــل 
مــــن خــــطــــورة مــــا يــــجــــري، كـــذلـــك دعــــاهــــا إلـــى 

الفلسطينين  التدخل لجعل إسرائيل تمنح 
النائب محمد  الجلسة تسلم  اللقاح. وخــالل 
السعودي رسالة تؤكد إصابته بكورونا، ما 
اضطره للمغادرة من أجــل االلــتــزام بالحجر 
املنزلي، مؤكدًا أنه »ال يعاني من أي أعراض، 

وسيغادر لاللتزام بالحجر املنزلي«. 
ذلــك، قرر املجلس، باألغلبية، تشكيل  وعقب 
ــة ملــتــابــعــة مـــالحـــظـــات أعـــضـــاء  ــاصـ لــجــنــة خـ
املــجــلــس حــــول آثـــــار كــــورونــــا. وقـــــال رئــيــس 
مجلس النواب املحامي عبد املنعم العودات 
نيابية  لــجــنــة  بتشكيل  ســيــقــوم  املــجــلــس  إن 
اللجنة  مــع  وبــالــتــعــاون  الــتــوصــيــات  ملتابعة 

الصحية النيابية.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

جرى بن 
ُ
تتعثر من جديد مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، والتي ت

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتحالف »قوى الحرية والتغيير« من جهة، وبن 
حمدوك وحركات الكفاح املسلح من جهة أخرى. وذكرت مصادر خاصة لـ »العربي 
الجديد« أنه من غير املرجح إعالن التشكيلة الجديدة للحكومة في موعدها املحدد 
باليوم اإلثنن وذلك ملزيد من املشاورات، خصوصًا بعد أن اعترض رئيس الوزراء 

على عدد من األسماء ضمن القوائم التي سلمها له شركاء الحكم في البالد.
في هذه األثناء، تتواصل االحتجاجات الشعبية في العاصمة الخرطوم، اعتراضًا 
على تردي األوضاع املعيشية. وأغلق محتجون، أمس األحد، جسر سوبا، جنوب 
»العربي  لـ العاصمة، والرابط بينها وبن مناطق شرق النيل. وقال شهود عيان 
الــجــديــد« إن املحتجن أضــرمــوا الــنــيــران فــي إطـــارات الــســيــارات القديمة وأقــامــوا 
املــرور وحــدوث شلل  إلــى تعطل حركة  متاريس من الحجارة اإلسمنتية ما أدى 

في املنطقة.
وفي مدينة القضارف )شــرق(، احتشد مئات املزارعن، أمس األحد، للتعبير عن 
غضبهم إزاء ارتفاع الرسوم املالية املفروضة على الزراعة، مطالبن بإلغاء تلك 
الزيادات خاصة مع الظروف االقتصادية الصعبة بالوالية. وكانت القضارف قد 
شهدت توترًا أمنيًا أخيرًا األسبوع املاضي عقب احتجاجات على تدهور األوضاع 
املعيشية وارتفاع األسعار، سجلت خاللها عمليات نهب للمحالت التجارية. وفي 
والية شمال دارفور يسود التوتر مناطق شرق الفاشر، مركز الوالية، بعد مقتل 
تاجر طعنًا على يد أحد الرعاة، ما دفع أهالي القتيل إلى إغالق طريق رئيسي 

احتجاجًا على الحادثة، فيما تم إلقاء القبض على ثالثة من الرعاة.
اشتباكات  املاضي  الشهر  والتي شهدت  الــســودان،  غربي  الجنينة،  مدينة  وفــي 
دمــويــة قبلية راح ضحيتها الــعــشــرات، وافـــق املــحــتــجــون أمـــس األحـــد عــلــى رفــع 
اعتصام دام 13 يومًا للضغط على الحكومة املركزية لتحقيق مطالبهم بإقالة والي 
الوالية محمد عبد الله الدومة، وفرض ترتيبات أمنية لحفظ األمن بمعسكرات 
النزوح املتاخمة للمدينة. وجاء ذلك بعد عقد اتفاق مع وفد رسمي برئاسة عضو 
مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني، يقضي 

بتلبية مطالبهم.

خامنئي: الطرف 
الذي يحق له أن يضع 

الشروط هو إيران

يبحث غريفيث في إيران 
سبل التوصل إلى حل 

لألزمة اليمنية

ظريف: التعويض ليس 
شرطًا مسبقًا إلحياء 

االتفاق النووي

سقوط 4 قتلى و12 
جريحًا في قصف 

للحوثيين على مأرب

أميركا وإيران
واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــن الـــعـــقـــبـــات  ــ ــعــــديــــد مـ ال تــــــــزال الــ
ــاق الـــنـــووي  ــفــ تـــؤخـــر إحـــيـــاء االتــ
ــع تــمــســك الـــطـــرفـــن،  اإليـــــرانـــــي مــ
ففي حن  طــهــران وواشــنــطــن، بشروطهما. 
أكــد املرشد اإليــرانــي األعلى علي خامنئي، 
أمس األحــد، أن طهران لن تعود إلى تنفيذ 
ــنــــوويــــة قـــبـــل رفـــــع واشــنــطــن  تـــعـــهـــداتـــهـــا الــ
ــر، أعلن  الــعــقــوبــات، والــتــحــقــق مــن هـــذا األمــ
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن أن »أمــيــركــا 
لن ترفع العقوبات عن إيــران إلعادتها إلى 

طاولة املفاوضات«. 
وفــي حن حــاول وزيــر الخارجية اإليرانية 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف الــتــخــفــيــف مـــن وطـــأة 
ــــف تـــنـــفـــيـــذ  ــوقــ ــ ــو لــ ــ ــدعــ ــ تــــطــــبــــيــــق قـــــــانـــــــون يــ
البروتوكول اإلضافي في 21 فبراير/شباط 
الحالي، معلنًا أن هذا األمر ال يعني إغالق 
الباب تمامًا في وجه االتفاق النووي، ذكرت 
أن واشنطن تبحث عن  »بلومبيرغ«  وكالة 
الجمود  »إنــســانــيــا«، لتحريك  مــخــرج، ولــو 
الحاصل في امللف الــنــووي، مشيرة إلــى أن 
إدارة بايدن تدرس كيفية تخفيف الضغط 
املالي على إيران، لكن من دون رفع العقوبات 
االقتصادية عليها، بما فيها تلك املفروضة 
ــلـــن بــــايــــدن، في  عــلــى مــبــيــعــات الـــنـــفـــط. وأعـ
مقابلة مــع قــنــاة »ســي بــي أس« بثت أمس 
ــه لـــن يــرفــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة  ــد، أنـ ــ األحـ
على إيران ما دامت ال تحترم التزاماتها في 
املــلــف الــنــووي. وردًا على ســـؤال عــن إمكان 
إلى  بالعودة  العقوبات إلقناع طهران  رفــع 
طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات بـــهـــدف إنـــقـــاذ االتـــفـــاق 
النووي، أجاب بايدن »كال«. وعندما سألته 
أن  االيرانين  كــان على  إذا  الصحافية عما 
هز  الـــيـــورانـــيـــوم«،  تخصيب  أواًل  »يــوقــفــوا 

برأسه إيجابًا.
وكانت وكالة »بلومبيرغ« ذكرت، في تقرير 
سبل  تــــدرس  بـــايـــدن  إدارة  أن  األول،  أمـــس 
تخفيف الضغوط املالية على إيــران، بدون 
في  بما  عليها،  االقتصادية  العقوبات  رفع 
ذلـــك عـــدم املـــســـاس بــحــظــر تــصــديــر الــنــفــط، 
كخطوة نحو إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي لعام 
2015 الذي انسحبت منه واشنطن، بقرار من 
السابق دونالد ترامب. وأوضحت  الرئيس 
أن بعض الخيارات التي يتفاوض بشأنها 
دعم  تقديم  تشمل  األميركيون  املــســؤولــون 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي مـــن أجــــل تــقــديــم 
فيروس  تداعيات  ملواجهة  لطهران  قــروض 
كـــورونـــا، وتــخــفــيــف وطــــأة الــعــقــوبــات التي 
ــول املــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة  ــ ــالـــت دون وصــ حـ

الـــحـــازمـــة لــلــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة ومــحــل 
إجماع بن املسؤولن ولن نعود عنها«.

وأضاف خامنئي أن »الجمهورية اإلسالمية 
عير أي اهتمام ملا يقوله املتخرصون، 

ُ
لن ت

ــواء فــي أمــيــركــا أو أوروبـــــا«. وتــابــع »إذا  سـ
تحدثنا باملنطق فأميركا والدول األوروبية 
الذين  وأملانيا(  وبريطانيا  )فرنسا  الثالث 
انــتــهــكــوا جــمــيــع الــتــزامــاتــهــم ال يــحــق لهم 
وضـــــع شـــــــــروط«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى شــــروط 
تنفيذ  إلــــى  أواًل  ــران  ــهـ طـ ــعـــودة  لـ أمــيــركــيــة 
ــــودة واشــنــطــن  تــعــهــداتــهــا بــالــكــامــل قــبــل عـ
إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي. واعــتــبــر أن »الــطــرف 
الــذي يحق له أن يضع الشروط هو إيــران، 
الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة نــفــذت جميع  ألن 
تــعــهــداتــهــا، فــيــحــق لــنــا أن نــضــع الــشــروط 
الســــتــــمــــرار االتـــــفـــــاق الـــــــنـــــــووي«. وتـــحـــدث 
اإلدارات  ــأ«  ــ ــطـ ــ »خـ ــاه  ــمــ ســ عـــمـــا  خـــامـــنـــئـــي 
ــــالل الــعــقــود  ــة، خـ ــيـ ــيـــركـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة األمـ
األربــعــة املــاضــيــة، فــي قـــراءة أوضـــاع إيــران، 
األميركي  الرئيس  إدارة  إلــى موقف  مشيرًا 
األسبق باراك أوباما في دعم االحتجاجات 
والتي  االنــتــخــابــات،  نتائج  على   2009 فــي 
وصــفــهــا املـــرشـــد اإليــــرانــــي بــأنــهــا »فــتــنــة«. 
ــة »غــيــر  ــيـ ــيـــركـ ــقـــوبـــات األمـ ــعـ ــبـــر أن الـ ــتـ واعـ
إيــران  ضد  ترامب  فرضها  التي  املسبوقة« 
كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى »تــركــيــعــهــا«، مـــؤكـــدًا أن 
ذلــك »نــمــوذج آخــر من الخطأ الــذي ترتكبه 
ــاد خامنئي  أمــيــركــا فــي حــســابــاتــهــا«. وأشــ
باملناورات العسكرية املتعددة التي أجرتها 
ــة أخــــيــــرًا، ضــد  ــيــ ــرانــ الــــقــــوات املــســلــحــة اإليــ
الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة املــحــتــمــلــة، مــحــذرًا 
السلطات اإليــرانــيــة مــن »ارتــكــاب أخــطــاء«. 
وقال إن »من األخطاء الكبيرة هو أن نصبح 
مرعوبن من قوة العدو أو أن نراهن عليه 
 فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة«. 

ملــــواجــــهــــة الــــــوبــــــاء إلـــــــى إيــــــــــــران. وأشــــــــارت 
»بلومبيرغ« إلى أنها قد حصلت على هذه 
اطالع  على  أشخاص  أربعة  من  املعلومات 
ــــل اإلدارة األمــيــركــيــة،  عــلــى مـــا يـــجـــري داخـ
الخطوات  أنــه قد يتم تبرير هــذه  موضحة 
على أنها إنسانية. والعام املاضي، تقدمت 
طـــهـــران بــطــلــب لــلــصــنــدوق الـــدولـــي ملنحها 
بــقــيــمــة 5 مـــلـــيـــارات دوالر ملــواجــهــة  قـــرضـــا 

تداعيات الفيروس.
وأوضــحــت الــوكــالــة أن مــن أكــبــر التحديات 
مــوجــة  الـــجـــديـــدة  اإلدارة  تـــواجـــهـــهـــا  ــتـــي  الـ
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا تـــرامـــب، فـــي آخــر 
أيامه في البيت األبيض، على إيران بتهمة 
رعـــايـــتـــهـــا لـــــإرهـــــاب. ويـــشـــمـــل ذلـــــك فـــرض 
ــلـــى الــبــنــك  عـــقـــوبـــات تــتــعــلــق بـــــاإلرهـــــاب عـ
املركزي اإليراني. وأوضحت أن أي تخفيف 
لــلــعــقــوبــات - حــتــى ألســبــاب إنــســانــيــة - قد 
يــفــشــل فـــي تــحــقــيــق ذلــــك، إذا ظــلــت تسمية 
ــــاب قــائــمــة ألن الــبــنــك املـــركـــزي يشرف  اإلرهـ
للبالد.  املالية  األنشطة  جميع  على  تقريبًا 
ونـــقـــلـــت عــــن املــــصــــادر قـــولـــهـــا إن الــرئــيــس 
األميركي يمكنه إصدار قرار تنفيذي يقضي 
بمراجعة قرار ترامب االنسحاب من االتفاق 
النووي اإليراني، مضيفة أن إصدار قرارات 
قد تسمح لطهران ببيع النفط في األسواق 
ــة لـــيـــس مـــطـــروحـــًا حـــالـــيـــًا. وقـــالـــت  ــيــ الــــدولــ
ــي للعالقات  ــ الــخــبــيــرة فــي املــجــلــس األوروبـ
ـــي جــيــرانــمــايــه، لــلــوكــالــة، إنــه 

ّ
الــخــارجــيــة، إل

»خـــالل األشــهــر األخــيــرة، كــان هــنــاك الكثير 
ــا واملعسكر  ــ أوروبـ مــن  كــل  فــي  التفكير  مــن 
الديمقراطي حول عدد من التدابير الفورية 
ــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة اتــخــاذهــا  الـــتـــي يــمــكــن لـ
بشكل واقعي«. واعتبرت أن هذه األفكار »قد 

تعطي إيران راحة ملموسة«.
ــدد، فـــي أول تــصــريــحــات  ــ لــكــن خــامــنــئــي حـ
لــه بــشــأن املــلــف الـــنـــووي مــنــذ تــولــي بــايــدن 
منصبه، سياسة بالده من العودة إلى تنفيذ 
ــــوات أمــيــركــيــة  تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة بــعــد دعـ
وأوروبية متصاعدة في األيــام األخيرة، إذ 
أكـــد أن ذلـــك لــن يحصل مــا لــم تــرفــع جميع 
العقوبات األميركية أواًل. وخاطب خامنئي، 
الجوية اإليرانية،  القوات  قــادة  لقاء مع  في 
ــــات املـــتـــحـــدة واألطـــــــــراف األوروبــــيــــة  ــــواليـ الـ
أمــس األحــد، بالقول »إذا كانوا يــريــدون أن 
تعود إيران إلى التزاماتها بموجب االتفاق 
أن تلغي جميع  أواًل  أميركا  النووي، فعلى 
العقوبات عمليًا، وثم نحن نقوم بالتحقق 
من ذلك. وإذا وجدنا أن العقوبات قد ألغيت 
بــالــفــعــل، حــيــنــئــذ ســنــعــود إلــــى تــعــهــداتــنــا 
النووية«. وشدد على أن »هذه هي السياسة 

ــو تــصــعــيــد  ــحــ ــت نــ ــهــ ــجــ ــانــــــت إيـــــــــــران اتــ وكــــ
خــطــواتــهــا الـــنـــوويـــة بــعــد اإلعـــــالن عـــن فــوز 
بـــايـــدن، فـــي تــدبــيــر لــلــضــغــط عــلــيــه لــلــعــودة 
ــفــــاق الــــنــــووي وإلــــغــــاء الــعــقــوبــات،  إلــــى االتــ
ــــي  ــــالمـ لــــيــــصــــادق مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى اإلسـ
)الـــبـــرملـــان( فــي إيــــران فــي مــطــلــع ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي، على مــشــروع قانون 
العقوبات«  إللــغــاء  االستراتيجي  »اإلجــــراء 
عام  منذ  طــهــران  على  املفروضة  األميركية 
2018 بعد انــســحــاب واشــنــطــن مــن االتــفــاق 
الــنــووي. والــقــانــون املــكــون مــن تسعة بنود 
ــرانـــي إلـــى ما  يــعــيــد الــبــرنــامــج الـــنـــووي اإليـ
قــبــل االتـــفـــاق الـــنـــووي املــبــرم عـــام 2015 مع 
املجموعة الدولية، من خالل اتخاذ خطوات 
نووية الفتة إذا لم ترفع العقوبات، أهم ما 
نفذته طهران منها حتى اآلن كان رفع نسبة 
في  املائة  في   20 إلــى  اليورانيوم  تخصيب 
الــحــالــي، والتلويح  وقــت ســابــق مــن الشهر 
ــك »إذا  ــى أكـــثـــر مـــن ذلــ بـــرفـــع الــتــخــصــيــب إلــ

استدعت الحاجة«.
ومــن الــخــطــوات املهمة األخـــرى الــتــي ينص 
القانون على تنفيذها إذا لم ترفع العقوبات 
األمــيــركــيــة، هــي وقـــف تنفيذ الــبــروتــوكــول 
اإلضــافــي الـــذي أخــضــع الــبــرنــامــج الــنــووي 
»رقابة صــارمــة« في 21 فبراير/ لـ اإليــرانــي 
شــبــاط الـــحـــالـــي، و»تـــدشـــن مــصــنــع إنــتــاج 
اليورانيوم املعدني في أصفهان في غضون 
ــــون«، أي خـــالل  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ 5 أشــــهــــر مــــن إقــــــــرار 
يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل. وحـــــاول ظــريــف، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »ســـي أن أن«، أمــس 

األحــد، التخفيف من وطــأة هذا األمــر. وقال 
إن »21 فــبــرايــر هــو املــوعــد الــنــهــائــي لوقف 
ــزام بــالــبــروتــوكــول اإلضـــافـــي لــالتــفــاق  ــتـ االلـ
الــنــووي«، لكنه أضـــاف أن »وقـــف تطبيقنا 
للبروتوكول اإلضافي ال يعني إغالق الباب 
ــه االتـــفـــاق الــــنــــووي«. وشـــدد  تــمــامــًا فـــي وجـ
على أن »االتفاق النووي السابق غير قابل 
بشكل  بشأنه  التفاوض  تم  ألنــه  للتفاوض 
ــامــــل«. وتـــابـــع أن »إيـــــــران لـــم تـــخـــرج أبـــدًا  كــ
لكنها خففت بعض  الـــنـــووي،  االتـــفـــاق  مــن 
االلــتــزامــات«، مشيرًا إلــى أن حــصــول إيــران 
ــات املـــتـــحـــدة عن  عــلــى تــعــويــض مـــن الــــواليــ
االنــســحــاب مــن االتــفــاق الــنــووي املــبــرم عام 
2015 ليس »شرطًا مسبقًا« إلحياء االتفاق.

ر ســفــيــر إيــــران الــدائــم 
ّ
ــذ مــن جــهــة ثــانــيــة، حــ

لــدى األمـــم املــتــحــدة، مجيد تخت روانــجــي، 
مغامرة  »وأي  اإلسرائيلية  التهديدات  مــن 
ــــالده، مـــؤكـــدًا أنــهــا ســتــرّد  عــســكــريــة« ضـــد بـ
»بـــحـــزم عــلــى أي تــهــديــد أو تـــحـــرك خــاطــئ 
للكيان اإلسرائيلي«، وفق ما أوردته وكالة 

»إيسنا« اإليرانية، أمس األحد.
وقــال تخت روانــجــي، في رسالة إلــى األمن 
غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة  لألمم  الــعــام 
ــان  ــيــ ــكــ »الــ إن  ــدولــــــــي،  الــــــ األمـــــــــن  ــلــــس  ــجــ ومــ
اإلســـرائـــيـــلـــي لـــم يــصــّعــد فــقــط تــصــريــحــاتــه 
ــة إلـــــى الــــحــــرب ضــد  ــيــ ــة الــــداعــ ــزازيــ ــفــ ــتــ االســ
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، بل يخطط 
بــشــكــل فـــعـــال لــتــنــفــيــذ تــهــديــداتــه الــعــدائــيــة 
ضــد إيــــران«. وأشـــار املــنــدوب اإليــرانــي إلى 
تهديدات رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي 

ـــر الـــشـــهـــر املـــاضـــي،  ــ ــافـــي، أواخــ ــيـــف كـــوخـ أفـ
ــة حــول  ــيـ ــم واهـ ــزاعـ »طــــرح مـ ـــ ــاه بــ ــ مــتــهــمــًا إيـ
أن  ومعتبرًا  اإليـــرانـــي«،  السلمي  الــبــرنــامــج 
هذه التهديدات »تنتهك البند الثاني مليثاق 
ــرورة  ــ ــي تــســتــدعــي ضـ ــ األمــــــم املـــتـــحـــدة، وهـ
رد مــنــاســب مــن املــجــتــمــع الـــدولـــي، بالنظر 
إلـــى الــتــاريــخ األســــود لــهــذا الــكــيــان فــي شن 
الهجوم على دول املنطقة«. من جهة أخرى، 
الصمت  اإلسرائيلية  الــقــيــادة  الــتــزام  ورغـــم 
ألقاه بايدن  الــذي  الخطاب  إزاء ما ورد في 
قبل أيام وتعرض فيه التجاهات السياسة 
أن  إال  الجديدة،  اإلدارة  عهد  في  الخارجية 
معلقي الصحف اليمينية عبروا عن خيبة 
أمل واضحة مما ورد في هذا الخطاب. وقد 
كــــان أهــــم مـــا أثــــار حــفــيــظــة هــــؤالء املعلقن 
مـــــن خــــطــــاب بـــــايـــــدن مـــــا عــــــــدوه مــــؤشــــرات 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــودة إلــــى االتــ ــعــ عــلــى نــيــتــه الــ
مــع إيــــران. واعــتــبــر أبـــراهـــام بــن تــســفــي، في 
مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
قـــراره بشأن وقف  بــايــدن بــرر  اليمينية، أن 
باليمن  بالحرب  املتعلقة  الــســالح  مبيعات 
بـــــدواٍع إنــســانــيــة، إال أنـــه فــي الـــواقـــع وظــف 
الخطوة لبعث رســالــة إليـــران برغبته  هــذه 
فــي الــعــودة إلــى االتــفــاق الــنــووي معها. أما 
»يسرائيل  أرئيل كهانا، املراسل السياسي لـ
هيوم« فكان أكثر تشاؤمًا إزاء دالالت خطاب 
بايدن، حيث أشار إلى أن اإلدارة األميركية 
لــلــعــودة إلى  تــكــرس االنــطــبــاع بأنها تتجه 
االتــفــاق الــنــووي األصــلــي، وضمن ذلــك رفع 

العقوبات عن طهران.

مشروع لتخفيف الضغوط 
المالية عن طهران

)Getty( طالب بايدن اإليرانيين بوقف تخصيب اليورانيوم أوًال

زيارة غريفيث إلى إيران تستمر يومين )محمد حويس/ فرانس برس(

العمل بقانون الدفاع بدأ في مارس الماضي )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

تراجعت التظاهرات جراء وباء كورونا )رياض كرامدي/فرانس برس(

النووي  تنذر الشروط األميركية واإليرانية المتبادلة بأن إحياء االتفاق 
ال يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت، خصوصًا أن واضعي هذه الشروط 
بدء  لم يمنع واشنطن من  البلدين. لكن ذلك  أعلى قائدين في  هما 
»إنسانية«  لدواع  إيران  على  المالية  الضغوط  تخفيف  كيفية  دراسة 

تخص جائحة كورونا، من دون رفع العقوبات

رصد

تقرير

متابعةالجزائرتقرير

ــم االتـــحـــاد »الــثــابــت لــحــكــومــة وشعب  دعـ
الــيــمــن، فــي ظــل مجاعة وشــيــكــة«، مشددًا 
على »الحاجة امللحة للتوصل إلى تسوية 
ودعــم  بــأكــمــلــه«،  لليمن  شــامــلــة  سياسية 

جهود غريفيث.
ــع الــــتــــحــــركــــات األمـــمـــيـــة  ــ ــن مــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
املتعثرة  السالم  عملية  إلحياء  والدولية 
في اليمن، كانت جماعة الحوثين تصّعد 
عملياتها العسكرية، أمس األحد، موقعة 
املزيد من الضحايا. وقال مصدر عسكري 
»العربي الجديد« إن 4 أشخاص قتلوا،  لـ
فــيــمــا جـــرح 12 آخـــــرون، بــيــنــهــم 4 أطــفــال 
إصابتهم خطرة، جراء هجوم صاروخي 
حيًا  واستهدف  الحوثين  جماعة  شنته 
ســكــنــيــًا فـــي مــديــنــة مــــأرب شــرقــي الــيــمــن. 
ــــذي قـــالـــت الــســلــطــات  وتـــزامـــن الــقــصــف الـ
إنه تم بصاروخ باليستي مع  الحكومية 
التابع للشرعية  الوطني  الجيش  إسقاط 
أيضًا  حــاولــت  للحوثين،  طــائــرة مسيرة 
استهداف مدينة مأرب، أمس. وتزامن ذلك 
مــع مــعــارك ضــاريــة بــن الــجــيــش اليمني 
والـــحـــوثـــيـــن فـــي جــبــهــة صـــــــرواح، غــربــي 

مأرب. 
وفـــــي مـــديـــنـــة تــــعــــز، تــــعــــرض حــــي املـــــرور 
السكني لقصف حوثي أسفر عن احتراق 
مــحــطــة صــغــيــرة لــتــوزيــع الــبــنــزيــن، وهــو 
مــا أجــبــر عـــددًا مــن املــــدارس على تسريح 
الـــطـــالب، بــحــســب مـــا قــــال مـــصـــدر محلي 
»العربي الجديد«. في غضون ذلك، أغلقت  لـ
قــــوة أمــنــيــة تــابــعــة لــلــمــجــلــس االنــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي، أمــــس، املــجــمــع الــقــضــائــي في 
عـــــدن، عــقــب رفــــض الـــقـــضـــاة االســتــجــابــة 
ــــراب، بــحــســب مــا  لــــدعــــوة املـــجـــلـــس لـــــإضـ
قال مصدر قضائي، لوكالة »األناضول«. 
واألربـــعـــاء املــاضــي أعــلــن »نــــادي القضاة 
الــتــابــع للمجلس االنــتــقــالــي،  الــجــنــوبــي«، 
ــــي جــمــيــع  ــام والــــشــــامــــل فـ ــ ــعـ ــ اإلضــــــــــراب الـ
املحاكم والنيابات، احتجاجًا على القرار 
الرئاسي القاضي بتعين أحمد املوساي 
نـــائـــبـــًا عـــامـــًا لــلــجــمــهــوريــة بـــــدل الــنــائــب 

السابق علي العوش.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية، 
أمــس، اختيار شركة »إرنــســت آنــد يونغ« 
ــــق بـــيـــانـــات  ــيـ ــ ــدقـ ــ ــة وتـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــة ملـ ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
ــركــــزي. ويـــأتـــي الـــقـــرار بــعــد أقــل  الــبــنــك املــ
مـــن أســـبـــوعـــن مـــن اتـــهـــام فـــريـــق مــراقــبــة 
املــركــزي  البنك  األمـــن  بمجلس  العقوبات 
بصرف  والــتــالعــب  أمــــوال  بغسل  اليمني 
السعودية، وهو  املالية  والوديعة  العملة 

ما نفاه األخير.

الـــحـــســـيـــنـــي، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
 »املبعوث األممي الخاص إلى 

ّ
الجديد«، إن

اليمن كان من املقرر أن يــزور طهران قبل 
عدة أشهر إلجراء مباحثات بشأن اليمن، 
لــكــن لـــم يــحــصــل ذلــــــك«، وعـــــزا األمـــــر إلــى 
»اعتراض إدارة الرئيس األميركي السابق 
»السعودية   

ّ
أن موضحًا  ترامب«،  دونالد 

واإلمــارات ضغطتا على األخير، وأميركا 
لم تسمح لغريفيث بزيارة إيــران«.   وفي 
معرض رّده على إن كانت الزيارة بضوء 
الحسيني  قـــال  بـــايـــدن،  إدارة  مــن  أخــضــر 
إن الـــســـيـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه الـــشـــرق 
األوســط »ليست واضحة بعد ولم تحدد 
 ذلك »يشكل فرصة 

ّ
أولوياتها«، معتبرًا أن

لألمم املتحدة للعب دورها في املنطقة«. 
وتــــتــــزامــــن زيـــــــارة غـــريـــفـــيـــث إلـــــى طـــهـــران 
مــع إعـــالن بــايــدن وقـــف الــدعــم العسكري 
السعودية،  بقيادة  العربي«  »التحالف  لـ
فــي حــرب اليمن. كذلك يتزامن مــع إعــالن 
إدارة بــايــدن عــن قــرارهــا بــرفــع الحوثين 
مــــن قـــائـــمـــة املـــنـــظـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة، وهـــو 
اليمنية  الحكومة  اعتبرت  الـــذي  اإلجـــراء 
ــًا، أمــــــس، أنـــــه يــمــثــل  ــ ــيـ ــ ــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ املـ
»خيبة أمل كبرى للشعب اليمني، ويرسل 
ــلـــجـــمـــاعـــة، وخــلــفــهــا  إشــــــــــارات خـــاطـــئـــة لـ
التصعيدي  النهج  إيــران، بشأن مواصلة 
والجرائم بحق املدنين«، بحسب ما قال 
وزير اإلعالم اليمني، معمر األرياني، في 

تغريدات على »تويتر« أمس.
مــن جــهــة أخــــرى، اخــتــتــم عـــدد مــن ســفــراء 
ــــس، زيــــــــارة إلـــى  ــ ــاد األوروبــــــــــــي، أمـ ــ ــحـ ــ االتـ
ــمـــرت ملـــدة  ــتـ ــة عـــــدن اسـ ــتـ الـــعـــاصـــمـــة املـــؤقـ
يــومــن، لــلــقــاء الــحــكــومــة الــجــديــدة وعــدد 
مـــن مــمــثــلــي املــجــتــمــع املـــدنـــي والـــوكـــاالت 
ــن بــعــثــة  األمــــمــــيــــة. وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــ
االتحاد األوروبي باليمن إن الزيارة أكدت 

طهران ـ صابر غل عنبري 
عدن ـ العربي الجديد

بــــدأ املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غريفيث، صــبــاح أمــس األحـــد، زيـــارة إلى 
اليمنية، فــي خطوة  ــران، لبحث األزمـــة  إيـ
ــذه الـــفـــتـــرة، لــوال  ــم تــكــن لــتــحــصــل فـــي هــ لـ
ــدأت تشهدها سياسة  بـ الــتــي  الــتــحــوالت 
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة بــــقــــيــــادة الـــرئـــيـــس 
اليمنية  األزمــة  بايدن، تجاه  الجديد جو 
ــران املـــرتـــبـــطـــة بــهــذه  ــهــ ــاه طــ ــجــ ــك اتــ ــذلــ وكــ
الله«  األزمــة عبر دعمها جماعة »أنــصــار 
)الــحــوثــيــن( الــتــي قـــررت واشــنــطــن أخيرًا 
رفــعــهــا عـــن قــائــمــة املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة، 
العسكري.  التصعيد  هي  واصلت  بينما 
ــلـــنـــت دائـــــــرة اإلعـــــــالم فــــي الــخــارجــيــة  وأعـ
اإليرانية، أمس األحد، أن املبعوث األممي 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث وصــــل إلــى 
الــعــاصــمــة طــهــران، صــبــاح أمـــس، مشيرة 
إلى أنه سيجري مباحثات مع املسؤولن 
إلى  التوصل  اإليرانين بخصوص سبل 
حل لألزمة اليمنية. وأكد مكتب غريفيث، 
من جهته، أن األخير بدأ زيارة إلى إيران 
تــســتــمــر يـــومـــن، يــلــتــقــي خــاللــهــا بــوزيــر 
الخارجية محمد جــواد ظريف وعــدد من 
املسؤولن اإليرانين. وأضاف أن الزيارة 
التي  الدبلوماسية  الجهود  »تأتي ضمن 
يــبــذلــهــا املــبــعــوث الـــخـــاص لــلــتــوصــل إلــى 
اليمن عن طريق  حل سياسي للنزاع في 
التفاوض على حل يلبي تطلعات الشعب 
لت 

ّ
فض إيرانية،  وقالت مصادر  اليمني«. 

»الـــعـــربـــي  عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــا، لــــ
 غريفيث على األغلب سيلتقي 

ّ
الجديد«، إن

أمن مجلس األمن القومي اإليراني، علي 
شمخاني، إذ تقدم بطلب للقائه. 

ــرانــــي في  ــال الــبــاحــث اإليــ فـــي الـــســـيـــاق، قــ
ــا الـــــشـــــرق األوســــــــــط رضـــــــا صــــدر  ــايــ قــــضــ

غريفيث يبحث ملف اليمن في طهران
الحوثيون يواصلون التصعيد

وصل المبعوث 
األممي إلى اليمن 

مارتن غريفيث أمس 
األحد إلى إيران، لبحث 

ملف األزمة اليمنية، 
وذلك على وقع 
تصعيد الحوثيين

Monday 8 February 2021 Monday 8 February 2021
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الحوار الفلسطيني اليوم: تذليل عقبات االنتخابات

45
سياسة

غزة ـ ضياء خليل
رام اهلل ـ محمود السعدي

الــحــوار  فــي  الفلسطينية  الفصائل  ستحاول 
ــنــــن فــي  ــوم اإلثــ ــيــ الــــوطــــنــــي، الــــــذي يــنــطــلــق الــ
القاهرة ملدة يومن، تقريب وجهات النظر بن 
بعضها البعض، خصوصًا إجراء االنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل. وتــعــطــي 
مغادرة قائد »حماس« في غزة يحيى السنوار، 
ــارة إيــجــابــيــة لتذليل  ــ ضــمــن وفـــد حــركــتــه إشـ
ــتـــح«. وكــــان قــيــاديــون  الــعــقــبــات مـــع حــركــة »فـ
فلسطينيون غــادروا قطاع غــزة، أمس األحد، 
القاهرة،  إلى  البري، متجهن  عبر معبر رفح 
قـــبـــل ســــاعــــات مــــن انــــطــــاق الــــحــــوار الــوطــنــي 
ــة. وفــتــحــت  ــامـ ــعـ لــبــحــث مــلــف االنـــتـــخـــابـــات الـ
الــســلــطــات املـــصـــريـــة مــعــبــر رفــــح اســتــثــنــائــيــًا 
ملغادرة وفود »حماس« و»الجهاد اإلسامي« 
والــجــبــهــتــن »الــشــعــبــيــة« و»الــديــمــقــراطــيــة«، 
 تحضر 

ّ
و»املـــبـــادرة الــوطــنــيــة«. ومــن املــقــرر أن

الضفة  من  أيضًا  فلسطينية  فصائلية  وفــود 

القاهرة  إلــى  وقطر  ولبنان وســوريــة  الغربية 
لــانــضــمــام إلـــى الـــحـــوار. وســيــقــود أمـــن سر 
»فتح« جبريل الرجوب وفد  اللجنة املركزية لـ
القطاع  مغادرته  وقبيل  الــحــوار.  إلــى  الحركة 
قائد حركة  نائب  قال  الفصائلية،  الوفود  مع 
ــي غـــــزة خــلــيــل الـــحـــيـــة: »نـــذهـــب  ــــاس« فــ ــمـ ــ »حـ
لــلــقــاهــرة بقلب وعــقــل مــفــتــوح، وإن شـــاء الله 
كلل هذه الجهود بالنجاح، على أمل التوافق 

ُ
ت

على أرضية سياسية لانتخابات«. وأضاف 
ــتـــجـــرى، وهــــــذه املــحــطــة  أن »االنــــتــــخــــابــــات سـ
الــرئــيــســيــة لــتــذلــيــل الــصــعــاب. هــنــاك محطات 
ســتــســتــكــمــل فــيــهــا األمـــــــــور«، مـــوضـــحـــًا أنــهــم 
اتــفــاق ينهي هذه  بــالــوصــول »إلــى  متفائلون 
الــحــقــبــة، لــنــتــفــرغ جميعًا لــســلــوك وإجـــــراءات 
ــــال ضــــد شـــعـــبـــنـــا«. وكــــانــــت مــفــاِجــئــة  ــتـ ــ االحـ
السنوار ضمن وفــد حركته. وتعطي  مــغــادرة 
مــشــاركــتــه إشــــارة إيــجــابــيــة، خــاصــة أنـــه دومــًا 
يــذلــل الــعــقــبــات أمــــام أي خــــاف بـــن حــركــتــي 
»فتح« و»حماس«، ولديه مواقف متقدمة في 
ملف املصالحة التي تحركت كثيرًا منذ تسلمه 
قيادة »حماس« في القطاع قبل أربع سنوات، 
وهو الذي خفض حدة التراشق اإلعامي إلى 

الحد األدنى بن الحركتن. 
جرى االنتخابات الفلسطينية 

ُ
ومن املقرر أن ت

ــام الـــحـــالـــي، تــبــدأ  ــعــ ــــال الــ عـــلـــى 3 مــــراحــــل خـ
بالتشريعية )البرملان( في 22 مايو/أيار، ومن 
ثم الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات 
ــــس/آب.  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ فـــــي 31  الــــوطــــنــــي  ــلــــس  املــــجــ
النقاط  اليوم  وسيناقش املجتمعون بدءًا من 
ــات،  ــابـ ــتـــخـ الـــخـــافـــيـــة الـــعـــالـــقـــة فــــي مـــلـــف االنـ
ــا املـــراســـيـــم الــرئــاســيــة األخـــيـــرة  ــهـ وعـــلـــى رأسـ

مقبلة مــن اإلقــصــاء والــتــفــرد. وذكــــرت »لــجــان 
املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«، وهــــي تــنــظــيــم عــســكــري 
موجود في قطاع غزة منذ العام 2000 وأبرز 
الوطني  الكل  »مشاركة   

ّ
أن إقصاؤهم،  تم  من 

مــن دون إقــصــاء ألي طــرف فــي صياغة رؤيــة 
سياسية واحدة مجمع عليها تشكل ضمانة 

ــا الــرئــيــس مــحــمــود  والـــقـــوانـــن الــتــي أصـــدرهـ
عـــبـــاس، والـــتـــي اعـــتـــبـــرت فــلــســطــيــنــيــًا تــعــديــًا 
الفصائل  وستعمل  القضاء.  استقالية  على 
تعترض طريق  قــد  الــتــي  العقبات  إزالـــة  على 
االنـــتـــخـــابـــات، وســتــنــاقــش ثــنــائــيــًا وجــمــاعــيــًا 
عليها  بالرقابة  املتعلقة  القضايا  من  الكثير 
واالعتراف بنتائجها واملأمول منها في حال 
تمت، وما سيكون عليه الواقع الحكومي بعد 

االنتخابات. 
 
ّ
 فلسطينيًا، إال أن

ً
ورغم دعوة مصر 14 فصيا

فصائل في غزة )محسوبة بشكل أو بآخر على 
»حماس« أو مقربة منها( استهجنت تجاهلها 
 
ّ
فــي الــدعــوة. وقــالــت، فــي بــيــانــات مختلفة، إن
هذا التجاهل يعطي انطباعًا سيئًا عن مرحلة 

بــروح  الوطنية  االستحقاقات  نحو  للمضي 
الوحدة والشراكة الحقيقية«. 

قــالــت،  فلسطينية  فصائلية  قــيــادات  وكــانــت 
السبت املاضي، إن لقاء القاهرة يواجه أجندة 
بــنــقــاط خــافــيــة كــبــيــرة، ومـــن غــيــر املــتــوقــع أن 
ــتـــوافـــق عــلــى إنــهــائــهــا جــمــيــعــهــا فــيــه.  يــتــم الـ
وأكـــدت أن أفــضــل مــا يمكن التوصل إلــيــه هو 
ــات نـــظـــر عـــلـــى نــقــاط  ــهــ ــريـــب وجــ ــقـ ــوافــــق وتـ تــ
مــحــددة، وإرجــــاء الــحــديــث عــن نــقــاط خافية 
لــوقــت آخــــر، وإعـــطـــاء األولـــويـــة لــلــتــوافــق على 
إجراء االنتخابات التشريعية. في هذا الوقت، 
نتائج  من  ما سيخرج  الفلسطينيون  يترقب 
عـــن الـــحـــوار. وشــــدد مــنــســق الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
واإلســـامـــيـــة فـــي مــحــافــظــة رام الــلــه والــبــيــرة، 
عصام بكر، في حديث مع »العربي الجديد«، 
على أنه »ال بد من إرادة سياسية حقيقية من 
قبل الجميع لتذليل كل العقبات والصعوبات 
وصــــواًل إلـــى تــوافــق وطــنــي مــن أجـــل الــذهــاب 
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، بــاعــتــبــار صــنــدوق 
 إلعــــادة بــنــاء نــظــام سياسي 

ً
االقـــتـــراع مــدخــا

قـــــادر عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات واســـتـــعـــادة 
الوطنية واإلسامية  القوى  الوحدة«. وأكــدت 
بــيــان، »أهمية  فــي  الله والــبــيــرة،  رام  ملحافظة 
تسخير اإلمــكــانــات مــن أجــل إنــجــاح اللقاءات 
العقبات  كل  تذليل  على  والعمل  القاهرة،  في 
توافقية  لصيغة  الــتــوصــل  دون  تــحــول  الــتــي 
تـــفـــضـــي إلجــــــــراء االنــــتــــخــــابــــات، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ــًا، مــــن أجـــل  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ اســتــحــقــاقــًا وطـــنـــيـــًا وديـ
تــوحــيــد مــكــونــات الــنــظــام الــســيــاســي ملواجهة 
ومجابهة  االحتال  يفرضها  التي  التحديات 

مخططاته الهادفة لتكريس األمر الواقع«. كانت مفاِجئة مغادرة السنوار ضمن وفد »حماس« )محمد عبد/فرانس برس(

متابعة

أمل خليل الحية 
التوافق على أرضية 

سياسية لالنتخابات

تسعى الفصائل إلزالة 
العقبات التي قد تواجه 

االنتخابات، وخصوصًا 
المراسيم والقوانين التي 

أصدرها الرئيس محمود 
عباس

  شرق
      غرب

إسرائيل 
و»الجنائية 

الدولية«

األخاقي«  »بالعفن  أسماه  ما  على   »
ً
دلــيــا

للمحكمة الدولية التي يعرف الجميع أنها 
تتحرك بدوافع سياسية، حسب زعمه. وقال 
اإلسرائيلية،  اإلذاعـــة  مع  مقابلة  في  أردان، 
أمس األحد، إن نتنياهو، ووزير الخارجية 
الــجــنــرال غــابــي أشــكــنــازي، يعتزمان إجــراء 
اتــصــاالت مكثفة مــع زعــمــاء ورؤســــاء دول، 
لــتــجــنــيــدهــم لــصــالــح املـــوقـــف اإلســرائــيــلــي، 
ــذا الــتــحــقــيــق فــي جــرائــم  ومــنــع فــتــح مــثــل هـ
ــة. وأشـــــــــاد بـــاملـــوقـــف  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرب اإلســ ــــحـ الـ
األميركي، معتبرًا أن اتصاالت مكثفة تجري 
مع الــواليــات املتحدة في هــذا السياق، وأن 
املوقف األميركي يعزز عاقة التحالف بن 
دولـــة االحــتــال والـــواليـــات املــتــحــدة. وعلى 
ــرار املـــواقـــف اإلســرائــيــلــيــة، قـــال أردان إن  غــ
املحكمة ال تملك صاحيات على إسرائيل، 
ــا  ــفــــاق رومــ ــم تـــوقـــع عـــلـــى اتــ ألن األخــــيــــرة لــ
تملك  ال  فإنها  وبالتالي  املحكمة،  لتشكيل 

صاحية على االحتال.
وبــــحــــث الـــكـــابـــيـــنـــيـــت الـــســـيـــاســـي واألمــــنــــي 
لحكومة االحتال اإلسرائيلي، أمس األحد، 
قــــرار املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، شــمــول 
واليتها للتحقيق، جرائم الحرب في الضفة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يــعــّول االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي على 
ــــي، ســـيـــجـــريـــه  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــاط دبـ ــ ــشـ ــ نـ
رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو 
ووزير الخارجية غابي أشكنازي مع زعماء 
ورؤســــاء دول، ملــنــع إطـــاق املــدعــيــة العامة 
في املحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا 
إجراءات التحقيق في جرائم االحتال، وذلك 
بانتظار انتهاء واليتها في يونيو/حزيران 
املقبل. وكان قرار املحكمة الجنائية الدولية، 
 األراضـــي 

ّ
ــأن الجمعة املــاضــي، والــقــاضــي بـ

ــن اخــتــصــاصــهــا  ــمـ ــقـــع ضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــة تـ
القضائي، شكل مصدر قلق كبير إلسرائيل، 
ألنه يطاول سلسلة طويلة من السياسين 
الحالين، الــذيــن اضــطــروا فــي املــاضــي إلى 
البقاء في الطائرات والعودة إلى إسرائيل، 
خــوفــًا مـــن اعــتــقــالــهــم أو تــوقــيــفــهــم، بسبب 
وجود شكاوى ضدهم بتهم ارتكاب جرائم 
السابقة  الخارجية  ا مــن وزيـــرة  بـــدء حـــرب، 
ــر الــدفــاع  تــســيــبــي لــيــفــنــي، إضـــافـــة إلـــى وزيــ
السابق شاؤول موفاز، وكذا رئيس الوزراء 
السابق إيهود باراك، وحتى رئيس الوزراء 
الــســابــق إيـــهـــود أوملـــــرت وآخـــريـــن. ويشمل 
القرار، في حال بدء االستدعاء للتحقيقات 
واملــــــثــــــول أمــــــــام املــــحــــكــــمــــة، أكــــثــــر مـــــن 200 
بــارزة في دولة  شخصية سياسية وأمنية 
االحــتــال، تــبــدأ مــن جــنــراالت الجيش وَمــن 
تـــبـــوؤوا مــنــاصــب قــيــاديــة تــنــفــيــذيــة، ســـواء 
ــان  فــي قــيــادة ســـاح الــجــو أو رئــاســة األركــ
مــنــذ الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
ــد يـــطـــاول أيـــضـــًا مــســؤولــن  ــام 2014. وقــ عــ
منذ أيــام عــدوان »الرصاص املصبوب« في 
املسؤولية  تطاولهم  قــد  ممن   ،2008 الــعــام 
في تقرير غولدستون، وصــواًل إلى ضباط 

وقادة عسكرين ميدانين.
ــــة  ــــإذاعـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة لـ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ وذكــــــــــرت املـ
اإلسرائيلية، غيلي كوهن، أن إسرائيل تجري 
مـــن وراء الــكــوالــيــس ضــغــوطــًا واتـــصـــاالت، 
ملــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى هــويــة املــدعــي الــعــام 
ــة،  ــيـ ــدولـ ــي املـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـ املـــقـــبـــل فــ
التي  التحقيقات  نطاق  تقليص  ومــحــاولــة 
قد تقوم بها املحكمة الجنائية الدولية، مع 
اإلشارة إلى أن فرص ذلك ضئيلة. وتنتهي 
والية املدعية العامة الحالية فاتو بنسودا 

في يونيو/حزيران املقبل.
وقــــــال الـــســـفـــيـــر اإلســـرائـــيـــلـــي لـــــدى كــــل مــن 
واشــنــطــن واألمـــــم املـــتـــحـــدة، جــلــعــاد أردان، 
بشأن  الــدولــيــة،  الجنائية  املحكمة  قـــرار  إن 
واليــتــهــا فـــي الــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الــحــرب 
ــالــــضــــرورة فــتــح  ــة، ال يــعــنــي بــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
»يشكل  أنــه  مضيفًا  التحقيقات،  هــذه  مثل 

ــطـــاع غـــــزة، بــمــا فـــي ذلــــك ملف  الــغــربــيــة وقـ
االستيطان. وكما كان متوقعًا، فقد رفضت 
دولـــة االحــتــال اإلســرائــيــلــي الــقــرار، وادعــت 
أن املــحــكــمــة ال تــمــلــك واليــــة عــلــى األراضــــي 
ليست  إســرائــيــل  أن  مضيفة  الفلسطينية، 

عضوًا في املحكمة. 
صحيفة  نقلت  مــا  بحسب  نتنياهو،  وقـــال 
»يسرائيل هيوم« عنه، »لقد أثبتت املحكمة 
ــرى أنــهــا جسم  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مـــرة أخــ

فهذه  قضائية.  مؤسسة  وليست  سياسي، 
الحقيقية،  الحرب  جرائم  تتجاهل  املحكمة 
وبداًل من ذلك تاحق إسرائيل«، مذّكرًا بأن 
إسرائيل ليست عضوًا في املحكمة الدولية. 
ــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو أن الــــقــــرار يــمــثــل مــّســًا  واعـ
»بــحــق الــــدول الــديــمــقــراطــيــة فــي الــدفــاع عن 
نــفــســهــا فــــي مــــواجــــهــــة اإلرهـــــــــــاب، ويـــخـــدم 
العناصر التي تتآمر على الجهود الهادفة 
ــرة الـــســـام«، وفـــق ادعــائــه،  إلـــى تــوســيــع دائــ
مــشــددًا على أن تــل أبــيــب ستواصل الــدفــاع 
عـــن »مــواطــنــيــنــا وجــنــودنــا وتــحــمــيــهــم من 
نقلت  السياق،  القضائية«. وفــي  املــطــاردات 
اإلسرائيلي  الخارجية  وزيــر  الصحيفة عن 
»هدية  بأنه  الــقــرار  وصفه  أشكنازي  غابي 

لإرهاب الفلسطيني«.
ــــن املــحــلــلــن  بــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، أشـــــــار عــــــدد مـ
ــه لـــن يــكــون  والـــكـــتـــاب فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى أنــ
للقرار تداعيات فورية، وقد تكون له نتائج 
فـــقـــط عـــلـــى املــــــدى الـــبـــعـــيـــد، خـــصـــوصـــا فــي 
حـــال تــم االعـــتـــراف بفلسطن دولــيــة عضو 
عـــاديـــة فـــي األمـــــم املـــتـــحـــدة، وهــــي املــنــظــمــة 
شرعيتها  الجنائية  املحكمة  تستمد   التي 
مــنــهــا. وقـــال ألـــون بــنــكــاس، الـــذي شــغــل في 
 إســرائــيــلــيــًا فـــي الـــواليـــات 

ً
املـــاضـــي قــنــصــا

فــي صحيفة »هــآرتــس«  فــي مقالة  املتحدة، 
أمـــس األحــــد، إن الـــقـــرار يــبــقــى إشــكــالــيــًا من 
تكون  وقد  والسياسية،  القضائية  الناحية 
لــه تــداعــيــات سلبية عــلــى إســرائــيــل، ولكن 

على املدى البعيد.
وعــلــى غـــرار بينكاس قـــال املــعــلــق بــن درور 
أحــرونــوت«: »ستمر  »يديعوت  في  يميني، 
أشــهــر طــويــلــة، وربــمــا عــدة ســنــوات قبل أن 
نشاهد مسؤولن إسرائيلين، وليس فقط 
ــام املــحــكــمــة  ــ ــنــــودًا، يــمــثــلــون أمـ ضــبــاطــًا وجــ
يتعلق  حاليًا  فالقرار  أنفسهم.  عــن  للدفاع 
فـــقـــط بـــصـــاحـــيـــات املـــحـــكـــمـــة، وال يـــوجـــد 
ــأن إســـرائـــيـــل ارتـــكـــبـــت جـــرائـــم  ــ ــرار بـ ــ بـــعـــد قــ
ــك بـــــأن تــتــمــكــن املــدعــيــة  ــاك شــ ــنــ حــــــرب، وهــ
فاتو بنسودا، فيما تبقى لها من وقــت في 
مــنــصــبــهــا، حــتــى يــونــيــو املــقــبــل، مـــن إعـــداد 

مذكرة رسمية ونشرها. 
مثل هذا األمر يستغرق عادة بضع سنوات. 
ــك بـــــأن بــنــســودا  ــو كـــــان هـــنـــاك شــ وحـــتـــى لــ
نــفــســهــا مــعــاديــة إلســـرائـــيـــل فــمــن املــحــتــمــل 
أن يــحــمــل خــلــيــفــتــهــا فـــي املــنــصــب مــواقــف 
مغايرة«. ولفت إلى أنه حتى لو كان هناك 
قرار بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فمن 
املحتمل أن تقر املحكمة في املقابل باالكتفاء 
باإلجراءات التي يتبعها الجهاز القضائي 
اإلســرائــيــلــي، وإغـــاق املــلــف عند هــذا الحد 
كما كان في حالة بريطانيا وجرائم الحرب 

في العراق.

بدأت إسرائيل اتصاالت، من خلف الكواليس، من أجل التأثير على هوية 
المدعي العام المقبل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بهدف 

منع فتح تحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية
تقرير

 حملة للتأثير 
على هوية المدعي 

العام المقبل

أشار محللون إلى 
أنه لن تكون للقرار 

تداعيات فورية

جلعاد أردان: 
المحكمة ال تملك 

صالحيات على إسرائيل

االحتالل يمهد لهدم 
منازل فلسطينيين

قــــــال مــــديــــر مـــكـــتـــب هـــيـــئـــة مـــقـــاومـــة 
الجدار واالستيطان الفلسطينية في 
شمال الضفة الغربية، مراد شتيوي، 
ــــوات  قــ إن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
االحتال أخطرت، أمس األحد، عددًا 
مـــن الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة بــوقــف 
العمل ببناء سبعة منازل في الجهة 
الغربية من بلدة صرة غرب نابلس 
شـــمـــالـــّي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، املــقــابــلــة 
للبؤرة االستيطانية )حفاد جلعاد( 
الــتــي أقــامــهــا االحـــتـــال قــبــل نــحــو 3 
ســنــوات. واقتحمت قــوات االحــتــال، 
ــــارس غــــرب ســلــفــيــت،  أمـــــس، قـــريـــة حـ
رائد  األسير  منزل  قياسات  وأخــذت 
صـــوف، وســط خشية أن يــكــون ذلك 

تمهيدًا لهدمه.
)العربي الجديد(

النظام يقصف ريف إدلب
ــد، جــراء  أصــيــب مــدنــيــون، أمــس األحـ
السوري  النظام  قــوات  نفذته  قصف 
واســــتــــهــــدف ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي 
الــبــاد. وقالت مصادر  شمال غربي 
»العربي  من الدفاع املدني السوري، لـ
الـــجـــديـــد«، إن قــــوات الــنــظــام جـــددت 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار بــقــصــف  ــرق وقــ ــ خــ
صاروخي ومدفعي على ريف إدلب 
الجنوبي، ما أدى إلى جرح سيدتن 
بعد أن أصيب املنزل الــذي تقطنانه 
بلدة شنان بشكل مباشر جــراء  فــي 

القصف. 
)العربي الجديد(

هجوم انتحاري شرقّي 
أفغانستان

إثنان  وأصــيــب  أفغاني  شرطي  قتل 
آخران بجراح، جراء هجوم انتحاري 
اســتــهــدف أمـــس األحــــد مــركــزًا أمنيًا 
فــي إقــلــيــم نــنــجــرهــار شــرقــّي الــبــاد. 
»الــــعــــربــــي  وقــــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي لـــــ
الــجــديــد« إن مــهــاجــمــًا يــقــود ســيــارة 
فــي منطقة  املــركــز  اســتــهــدف  ملغمة 
شــمــتــلــه الـــواقـــعـــة بـــن مــديــنــة جــال 
 
ّ
أبــاد ومديرية خوجياني. ولــم تتنب
أي جهة مسؤولية االعتداء. من جهة 
ثانية، أعلنت وزارة الدفاع األفغانية، 
في بيان، أن القوات األفغانية داهمت 
ســجــنــًا لــحــركــة طــالــبــان فــي مــديــريــة 
من  وتمكنت  هلمند،  بإقليم  غرشك 

اإلفراج عن أربعة مواطنن.
)العربي الجديد(

دبيبة زار القاهرة 
أخيرًا بدعوة من اللواء 

عباس كامل

اعتبر السيسي ما 
حدث بمثابة انتصار كبير 

للسياسات التركية
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السلطة الجديدة 
في ليبيا

ووزيــر  الجويلي،  أســامــة  الغربية  العسكرية 
باشاغا،  فتحي  الــوفــاق  في حكومة  الداخلية 
الرئاسي  املجلس  رئــيــس  نــائــب  بعد خــســارة 
كانت  الــفــردي،  التصويت  فــي  معيتيق  أحمد 
بــمــثــابــة الــصــدمــة لـــلـــدوائـــر املــصــريــة املــعــنــيــة 
بعد وصول  الليبية، خصوصًا  األزمــة  بملف 
تركيا.  إلــى  توجهاتها  فــي  تميل  شخصيات 
 هــنــاك حــالــة مــن الغضب، 

ّ
وأكـــدت املــصــادر أن

داخــــــل مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة بـــعـــد فـــــوز قــائــمــة 
املنفي ودبيبة، وذلك على الرغم من ترحيبها 
 الــرئــيــس 

ّ
بــالــســلــطــة الـــجـــديـــدة. وأوضـــحـــت أن

املصري عبد الفتاح السيسي اعتبر ما حدث 
بمثابة انتصار كبير للسياسات التركية في 
ليبيا، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن القاهرة 
ترويض  من شأنها  أوراق،  يديها  في  زال  ما 
السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. وأكدت 
أن اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر وقواته 
من  لكل  بالنسبة  كبيرة  ورقـــة ضغط  زاال  مــا 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن بـــيـــانـــات الــتــرحــيــب 
ــدد مــــن الـــعـــواصـــم  ــ ــادرة عــــن عــ ــ ــــصــ الــ
العربية، بانتخاب السلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا، ضمن العملية التي أشرفت 
عليها األمـــم املــتــحــدة، وانــتــهــت بــفــوز القائمة 
الــتــي ضــمــت مــحــمــد املــنــفــي رئــيــســًا للمجلس 
الافي  الله  وعبد  الكوني  وموسى  الرئاسي، 
نائبن له، وعبد الحميد دبيبة رئيسًا للوزراء، 
إال أن هناك تحركات من جانب تلك العواصم، 
فـــي مــحــاولــة الحـــتـــواء املـــوقـــف، بــعــد خــســارة 
القوائم التي راهنت عليها لتأمن مصالحها 
فــي لــيــبــيــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت مــصــادر 
ــديــــد«، إن  »الـــعـــربـــي الــــجــ ــة، لــــ مـــصـــريـــة خــــاصــ
القاهرة،  تدعمها  كانت  التي  القائمة  خسارة 
والتي كان يقودها رئيس مجلس النواب في 
طبرق، عقيلة صالح، وتضم معه قائد املنطقة 

ــارات مـــن جــهــة أخـــرى،  ــ ــ مــصــر مـــن جــهــة، واإلمـ
أبــدت مواقف  الجديدة حــال  الحكومة  لعرقلة 
الدولتن،  أو متشددة تجاه مصالح  معادية، 
التركية  انــحــيــازًا واضــحــًا للمصالح  أبــدت  أو 
ــع الــعــلــم  ــن. مــ ــديـ ــلـ ــبـ عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح الـ
أن املــتــحــدث بـــاســـم مــلــيــشــيــات حــفــتــر، أحــمــد 
املسماري، رحب، أول من أمس السبت، بنتائج 
التصويت في ملتقى الحوار. كما أن السيسي 
وقال  االنتقالية.  للحكومة  دعمه  أعلن  نفسه 
وقـــت متأخر  فــي  تلفزيونية  تــصــريــحــات  فــي 
انــتــخــاب أعـــضـــاء السلطة  الــســبــت، إن  مــســاء 
ــوة فـــي االتــــجــــاه الــصــحــيــح«،  ــطـ الـــجـــديـــدة »خـ
للتعاون  مضيفًا »نحن ندعمهم ومستعدون 
ــل تـــعـــافـــي لــيــبــيــا والــتــحــضــيــر  ــ مــعــهــم مــــن أجـ
ديسمبر/كانون   24 في  املقررة  لانتخابات« 
األول املــقــبــل. بـــدورهـــا، رحــبــت اإلمـــــارات، يــوم 
الليبية  التنفيذية  السلطة  بتشكيل  الجمعة، 
الــجــديــدة. مــن جــهــة أخــــرى، رجــحــت املــصــادر 
املصرية أن تكون نتائج االنتخابات الجديدة 
دافعًا قويًا لتطوير العاقات املصرية التركية، 
واتـــخـــاذهـــا خـــطـــوات جـــديـــدة لــــأمــــام، ضمن 
محاوالت القاهرة تأمن مصالحها، في وقت 
ــالـــح، مـــع مــصــالــح  تــقــاطــعــت فــيــهــا تــلــك املـــصـ
الــذي مــا زال يدعم حفتر  الحليف اإلمــاراتــي، 
لــإقــدام على عمل عسكري. فــي غــضــون ذلــك، 

املعنية  اللجنة  قــال مصدر مصري مقرب من 
 املـــســـؤولـــن في 

ّ
بــمــتــابــعــة املـــلـــف الــلــيــبــي، إن

جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة كــانــوا قــد استبقوا 
بفتح  النهائيتن،  القائمتن  على  التصويت 
قـــنـــوات اتـــصـــال مـــع دبـــيـــبـــة، فـــي وقــــت كــانــوا 
يعتبرون أن القائمة التي يدعمونها صاحبة 
ــر. وأكــد املــصــدر أن دبيبة كــان قد  الحظ األوفـ
زار الــقــاهــرة أخــيــرًا بــدعــوة مــن رئــيــس جهاز 
املــخــابــرات العامة الــلــواء عباس كــامــل، ضمن 
إلــى رؤيــة املرشحن  إطــار جلسات االستماع 
 

ّ
تظل وفيما  التنفيذية.  للمناصب  الــبــارزيــن 

تركيا العبًا أساسيًا في ليبيا، تبدو مخاوف 
القاهرة وأبوظبي من انفتاح السلطة الجديدة 
ــقــــرة واقـــعـــيـــة، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد وصـــف  مــــن أنــ
الحميد  الــجــديــد عبد  الليبي  الــــوزراء  رئــيــس 
دبيبة، في مقابلة مع وكالة »األناضول«، أمس 
وكــان  والحليفة«.  »الصديقة  بـ تركيا  األحـــد، 
دبيبة تعهد في أول خطاب له موجه للشعب 
الليبي ليل السبت، باإليفاء بالتزاماته تجاه 
التي  بــرؤيــتــه  االنــتــخــابــي، مــذكــرًا  االستحقاق 
قدمها ألعــضــاء ملتقى الــحــوار والــتــي حملت 
وعــودًا ببرامج تنموية وأخــرى بإنهاء مسار 
ــــذي دام لــســنــن. وفــــي مــقــابــلــتــه مع  الـــنـــزاع الـ
»األنــاضــول« أمــس، جــدد دبيبة التأكيد على 
السام بن  إحــال  أن حكومته ستعمل على 
ــل املــشــاكــل الــكــبــرى  ــبـــاد وحــ األطــــــراف فـــي الـ
ــاف أنـــه سيتم تشكيل  الــتــي تــواجــهــهــا. وأضــ
طرح 

ُ
ست وبــعــدهــا  أســابــيــع،   3 بعد  الحكومة 

لنيل الثقة من ِقبل البرملان. وردًا على سؤال 
حول إمكانية تعين شخصيات من الحكومة 
السابقة، قال: »من املمكن ذلك، فنحن سنكون 
فعاليته  أثبت  من  وكــل  تكنوقراطية  حكومة 
فــريــق  األداء ســـيـــكـــون ضـــمـــن  فــــي  وجـــديـــتـــه 
ــد أن »أولـــــويـــــات الــحــكــومــة  ــ ــكـــومـــة«. وأكــ الـــحـ
ــــى هـــي الــتــفــكــيــر فـــي فــيــروس  بـــالـــدرجـــة األولــ
كورونا، ونسعى للحصول على اللقاح. ومن 
الــحــيــاتــيــة والتفكير  ثـــم ســنــهــتــم بــاملــصــاعــب 
فـــي لـــجـــان املــصــالــحــة وإعــــــداد الـــدســـتـــور مع 
املجلس الرئاسي«. وشدد على أنه »سنعمل 
الليبية إلى أبعد  على تقريب وجهات النظر 
االنتخابات بشكل موحد  الحدود كي ندخل 
وبــدون عنف وأي حساسية بن املــدن«. وعن 
عاقات باده مع تركيا في املرحلة الجديدة، 
وشقيقة  وصديقة  حليفة  »تركيا  دبيبة  قــال 
وعــنــدهــا مـــن اإلمــكــانــيــات الــكــثــيــرة ملــســاعــدة 
الليبين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. 

وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقين لنا«.
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات دبــــيــــبــــة وحــــديــــثــــه عــن 
السفير   

ّ
مع حث بالتزامن  أولويات حكومته، 

األمــيــركــي لـــدى ليبيا، ريــتــشــارد نـــورالنـــد، له 
عــلــى تــشــكــيــل »فـــريـــق حــكــومــي مــصــغــر وذي 
كفاءة وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة 
ـــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  بــثــقــة مــجــلــس الــــــنــــــواب«، مـ
نــورالنــد، في  الخدمية. وأكـــد  املــلــفــات  حلحلة 
التنفيذية  »السلطة  لـ بــاده  دعــم  أمــس،  بيان 
ــداد لــتــقــديــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــدة«، واالسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ املــــؤقــــتــــة الـ
في  ليبيا.  فــي  االســتــقــرار  لتحقيق  املــســاعــدة 
قـــراءات وآراء األوســاط  غضون ذلــك، تفاوتت 
الــلــيــبــيــة بــشــأن الــســلــطــة الــجــديــدة، بــن األمــل 
والـــتـــشـــاؤم والــــحــــذر. فــقــد اعــتــبــر مـــواطـــن من 
طـــرابـــلـــس يـــدعـــى رمــــضــــان الــــرويــــمــــي، وعــــود 
دبــيــبــة والـــبـــرامـــج املــعــلــنــة لــلــســلــطــة الــجــديــدة 
»العربي   لـ

ً
بأنها »خطابات لاستهاك«، قائا

املقبلة،  واملرحلة  تتناسب  »ال  إنها  الجديد«، 
تصلح  ال  تنموية  بــرامــج  عــن  يتحدثون  فهم 
رئيس  رأى  جانبه،  مــن  مستقرة«.  لبلدان  إال 
حزب »ليبيا الديمقراطية« ناجي صاديق، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن حالة التشاؤم 
يمكن ربطها بما »تسببت به حكومات ليبيا 
األربــــع الــســابــقــة مــن اإلحــبــاط لـــدى املــواطــنــن 
ومــضــاعــفــتــهــا مــعــانــاتــهــم«، مــبــديــًا هــو اآلخــر 
مـــخـــاوفـــه مــــن إمـــكـــانـــيـــة أن تــــواجــــه الــســلــطــة 
الجديدة عراقيل جمة. في املقابل، رأى عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب صــالــح الــتــبــاوي، فــي حديث 
مع »العربي الجديد«، أن عدم ارتباط أعضاء 
الــســلــطــة الـــجـــديـــدة بــــأي مـــن أقـــطـــاب الـــصـــراع 
وعــدم اصطفافهم إلــى جانب أي منها يعدان 

من عوامل النجاح.

تحركات مصرية ـ إماراتية 
الحتواء مفاجأة 

المنفي ودبيبة
النجاح 
والفشل

قال مفتاح حمادي 
الذي كان ترشح لرئاسة 

الحكومة، لـ»العربي 
الجديد«، إن »عوامل نجاح 
وفشل السلطة الجديدة 
كلها موجودة، وكما 

لم ينقذ االعتراف الدولي 
حكومة الوفاق، يمكن 

أال يقدم للسلطة الجديدة 
أي دعم«. وشدد على أن 
»أهم أسس النجاح إطالق 

مصالحة وطنية«.

دبيبة: سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط )مجاهد أيدمير/األناضول(

على الرغم من 
انتخاب أعضاء 

السلطة االنتقالية 
الجديدة في ليبيا، 
والترحيب الدولي 
والعربي الواسع 

بهذه الخطوة، إال أّن 
ذلك ال يعكس رضا 

جميع العواصم 
المؤثرة في األزمة 

الليبية عما جرى، 
وال سيما القاهرة 

وأبوظبي اللتين 
تتحركان الحتواء 

الوضع الجديد

الحدث



يعيد احتجاج 
المئات من سكان 

مدينة الفنيدق 
)شمال(، إلى 

األذهان، ما عاشه 
المغرب من 

تظاهرات شعبية 
في السنوات 

األخيرة، بسبب 
مطالب اجتماعية، 

مع استمرار 
حالة الغليان في 
قطاعي التعليم 
والصحة. وبينما 

تعود احتجاجات 
سكان المناطق 

المهمشة، تواجه 
السلطة اتهامات 

بالتأخر في تلبية 
وعودها وبتجاهل 

األوضاع الصعبة

67
سياسة

ظــل غــيــاب فـــرص شــغــل فــي مــديــنــة ال تتوفر 
فــيــهــا مــعــامــل أو أنــشــطــة فـــاحـــيـــة«. وأشــــار، 
أن قرار  إلــى   ،« الجديد  »العربي  لـ في حديث 
إغــــاق بــوابــة ســبــتــة يــمــكــن الــقــول إنـــه قضى 

على املدينة بأكملها. 
ــدنـــي  ــاء املـــجـــتـــمـــع املـ ــطـ ــر أحــــــد نـــشـ ــظـ وفــــــي نـ
ــلــــب عـــــــدم كــــشــــف اســـــمـــــه، فــــإن  بــــاملــــديــــنــــة، طــ
االحتجاجات لم تكن مفاجئة، في ظل التأخر 

الــنــشــاط االقــتــصــادي الــرئــيــســي فــي املــديــنــة. 
وبــحــســب مــحــمــد الــريــفــي، أحـــد تــجــار ســوق 
ـــــذي يــعــد أكـــبـــر ســوق  ــراء، ال املـــســـيـــرة الـــخـــضـ
مدينة  فــي  إسبانيا  مــن  املهربة  السلع  لبيع 
الفنيدق، فإن خروج السكان لاحتجاج كان 
أمرًا منتظرًا في ظل »سيادة إحباط كبير في 
صفوف املواطنني جراء وقف التهريب، الذي 
املدينة، وفي  كــان مصدر رزق غالبية سكان 

األنشطة  مــشــروع منطقة  إخـــراج  فــي  الكبير 
املضيق  بمحافظة  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة 
الــفــنــيــدق إلـــى حــيــز الـــوجـــود، وهـــو املــشــروع 
الــــذي تـــراهـــن عــلــيــه الــســلــطــات فـــي أن يشكل 
 حقيقيًا لــوقــف أنــشــطــة مــا يــعــرف في 

ً
بــديــا

املـــغـــرب بــالــتــهــريــب املــعــيــشــي. وأضــــــاف، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »صحيح  تــصــريــحــات لـــ
الوطني،  االقــتــصــاد  على  يــؤثــر  التهريب  أن 

ونــحــن لــســنــا ضـــد اإلغــــــاق، لــكــن كــــان يجب 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات مــصــاحــبــة، ألن املــعــبــر كــان 
مصدر رزق اآلالف مــن املــواطــنــني. وأخـــال أن 
األمر اليوم بات مفتوحًا على كل االحتماالت، 

ألن املدينة تعيش أزمة حقيقية«.
وكانت السلطات املغربية قد حــددت، صيف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــــوعــــدًا النــــطــــاق األنــشــطــة 
مـــن منطقة  األول  الــشــطــر  فـــي  االقـــتـــصـــاديـــة 

بمحافظة  والتجارية  االقتصادية  األنشطة 
املــضــيــق الــفــنــيــدق، إال أن هـــذا الـــرهـــان يبدو 
بـــعـــيـــدًا، بــســبــب الـــتـــأخـــر الــكــبــيــر فـــي أشــغــال 
إنــجــاز هـــذا األمــــر. ووفـــق الــنــاشــط الحقوقي 
خــالــد الـــبـــكـــاري، فـــإن مـــا حـــدث فـــي الــفــنــيــدق 
واضحة  اجتماعية  بخلفية  احتجاجات  من 
»العربي  مع  في حديث  ولفت،  متوقعًا.  كــان 
الــجــديــد«، إلــى أنــه »ال يمكن، بــنــاء على قــرار 
ســيــاســي قــد تــكــون لــه دوافــــع جيوسياسية 
مرتبطة بالتنافس حول الريادة االقتصادية 
ــرب املـــتـــوســـط، أن يــتــم تــقــديــم  فـــي مــنــطــقــة غــ
السكان املحليني قربانًا. كان على الدولة قبل 
أن توجد  الــحــدوديــة،  املعابر  إغــاق  أن تقرر 

حلواًل معقولة ومقبولة للمواطنني«.
ـــذي اتــــخــــذت فـــيـــه الــســلــطــات  ــ ــــي الــــوقــــت الـ وفـ
املــغــربــيــة أولــــى الــخــطــوات ملــحــاولــة معالجة 
حالة االحتقان، من خال اإلعــان عن إطاق 
»بلورة وتفعيل آليات الدعم  برنامج يتعلق بـ
التشغيل  قابلية  أجل تحسني  من  واملواكبة، 
وتحفيز ريادة األعمال للفئات الهشة«، يعيد 
خروج املئات من سكان  الفنيدق لاحتجاج، 
إلى األذهان، ما عاشه املغرب من احتجاجات 
ــرة بـــســـبـــب مـــطـــالـــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الـــــســـــنـــــوات األخـ ــ فــ
ــان أبــــرزهــــا »حـــــــراك الــــريــــف«.  ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـ
وكانت شرارة »حراك الريف« األولى اندلعت 
ليلة 28 أكتوبر/تشرين األول 2016، بعد أن 
إثر  احتجاجية،  وقفة  غاضبون  شباب  نظم 
وفاة بائع سمك سحقًا داخل شاحنة قمامة، 
بينما كـــان يــحــاول اســتــعــادة أســمــاكــه التي 
تــمــت مــصــادرتــهــا. ومــنــذ تــلــك الــلــيــلــة، عمت 
االحـــتـــجـــاجـــات مــديــنــة الــحــســيــمــة ومــنــاطــق 
مـــجـــاورة لــهــا، لــتــتــحــول مــن مــطــلــب محاكمة 
املـــتـــســـبـــبـــني الــحــقــيــقــيــني فــــي مــــصــــرع بــائــع 
الــســمــك، إلــى مطالب أكــبــر وأشــمــل، تتضّمن 
العسكرة األمنية  التهميش ومــا يسمى  رفــع 
عـــن الــحــســيــمــة، وتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
والتشغيل.  والــصــحــة  التعليم  مــجــاالت  فــي 
وعــرفــت االحــتــجــاجــات، ال ســيــمــا فــي مدينة 
الحسيمة، زخمًا بشريًا لشهور عدة. وشهدت 
وقوات  املحتجني  بني  مواجهات  التظاهرات 
األمن، انتهت باعتقال العشرات قبل أن تخف 
حدة هذه االحتجاجات، ويبقى التركيز على 

محاكمات املعتقلني.
ــدن أخــــــرى )زاكــــــــورة،  ــ ــهـــدت مـ ــزامـــن شـ ــتـ ــالـ وبـ
ــا(  ــرهـ ــيـ ــر، وخـــريـــبـــكـــة، وآســـــفـــــي، وغـ ــيـ ــغـ ــنـ وتـ
حركات احتجاجية مرتبطة أساسًا بقضايا 
الخدمات  وتوفير  التهميش  ورفـــع  التنمية 
االجــتــمــاعــيــة، كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة والــبــنــيــة 
املدن  تلك  إلــى  وأضيف  الضرورية.  التحتية 
)شرق  جــرادة  منطقة   2018 مطلع  املنتفضة 
املغرب( التي شهدت، عقب وقوع ثاث وفيات 
في مناجم للفحم الحجري، خروج تظاهرات 
سلمية، للتعبير عن استياء كبير في صفوف 
ــعــانــي مـــن التهميش 

ُ
ســكــان املــديــنــة، الــتــي ت

والبطالة وغياب مراكز الشغل. لكنها سرعان 
احتجاجات واشتباكات مع  إلــى  ما تحولت 

قوات األمن واعتقاالت ومحاكمات.
ــيـــادي في  ــقـ وبــحــســب الــطــيــب مـــضـــمـــاض، الـ
تضم  التي  االجتماعية«،  املغربية  »الجبهة 
فإن  ونقابيًا وسياسيًا،  تنظيمًا حقوقيًا   35
»االحتجاجات في املغرب لم ولن تتوقف، ما 
والتهميش وتكميم  اإلفــقــار  دامــت سياسات 
ــواه هــي خــيــار الـــدولـــة، ومـــا دام املــواطــن  ــ األفـ
ال يــســاهــم فــي رســـم االخــتــيــارات السياسية 
ــار إلــــى أن  ــ واالقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة«. وأشــ
الفنيدق  مدينة  عرفتها  التي  »االحتجاجات 
تأتي في سياق استمرار حالة الغليان الدائم 
واحتجاجات  والصحة،  التعليم  قطاعي  في 
ــان املـــــنـــــاطـــــق الـــجـــبـــلـــيـــة  ــ ــكــ ــ ــن ســ ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
واملــهــمــشــة«. ولــفــت، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »االحتجاج قد يخفت لفترة 
ألسباب معينة، لكنه يعود دائمًا، ألنه ساح 

املواطنني في مواجهة الحرمان والفقر«.

المغرب: احتجاجات غير مفاجئة

أسبوعين  أن فعاليات عدة تقدمت منذ  البكاري،  الناشط خالد  أوضح 
وتقترح  الفنيدق  أوضــاع  ترصد  الحكومة،  إلى  موجهة  بعريضة 
النداءات.  هذه  تجاهل  جرى  لكن  لألسوأ،  تفاديًا  استعجالية  إجراءات 
المقاربة  حضرت  السكان،  احتجاجات  بعد  األسف،  كامل  »مع  وقال: 
باألمن مرة أخرى، ما يبين أن ال نية لدى الدولة في التنازل عن قرار إغالق 
المعابر، أو المرونة فيه. وهو أمر ينذر بتطور االحتجاجات نحو مظاهر 

عنيفة إذا استمرت سياسة اآلذان الصماء«.

خطر سياسة غض الطرف

الغالف

 عثرت السلطات األمنية العراقية في 
محافظة كرباء جنوبي العراق، ليل 
املدني  الناشط  على  األحـــد،  السبت 
ومرميًا   

ً
مكبا الدعمي  رائــد  الــبــارز 

في إحد املقابر القديمة، وقد تعرض 
لــلــتــعــذيــب الـــشـــديـــد، بــعــد اخــتــطــافــه 
من قبل جهة مسلحة أول من أمس 
الـــســـبـــت. وقـــــال مـــســـؤول فـــي قــيــادة 
»العربي  لـ كــربــاء،  محافظة  شــرطــة 
الجديد«، إنه بعد ما يقارب مرور 7 
ساعات على تقديم باغ االختطاف 
ــلـــومـــات بـــوجـــود  ــعـ ــا مـ ــنـ »وصــــلــــت لـ
شـــخـــص مــكــبــل فــــي مـــقـــبـــرة كـــربـــاء 
الــقــديــمــة، وبــعــد الــتــوجــه إلـــى هناك 
تــبــني أنـــه الــنــاشــط الــدعــمــي وقـــد تم 
شــديــد«.  لتعذيب  وتعرضه  تكبيله 
وأشــار إلــى أن الدعمي »كــان بحالة 
ــه عـــلـــى مــنــاطــق  ــربــ ســـيـــئـــة بـــعـــد ضــ
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ ــده فـ ــ ــــسـ ــة فـــــي جـ حــــســــاســ

تشريح ظهره وصدره بالسكاكني«. 
ــؤول بــــأنــــه مــــن خـــال  ــ ــسـ ــ وكــــشــــف املـ
التحقيق، قال الدعمي إن الخاطفني 
ــرة املــقــبــلــة لــن  ــ ــه فــــي املــ ــ أكـــــــدوا لــــه أنـ
يفرجوا عنه وهو على قيد الحياة، 
وطلبوا منه خال عمليات التعذيب 
بترك املحافظة، وعدم املشاركة بأي 
ــال نــاشــط  ــ احـــتـــجـــات. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
مــقــرب مــن رائــــد الــدعــمــي لــم يكشف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــن اســمــه، لـــ
»الدعمي قدم للجهات األمنية إفادة 
تــتــهــم عــنــاصــر فـــي تــشــكــيــل ســرايــا 
الـــســـام الــتــابــعــة لــلــتــيــار الـــصـــدري 

بتورطهم في خطفه وتعذيبه«.
)العربي الجديد(

العراقية،  األمنية  السلطات  أعلنت   
ــقـــال 13 عــنــصــرًا  ــتـ ــــس األحـــــــد، اعـ أمـ
العاصمة  فــي  »داعــــش«  تنظيم  مــن 
بغداد، فيما تواصل القوات عمليات 
من  بعدد  التنظيم  ماحقة عناصر 

املحافظات األخرى.
ــالــــة  ــيــــان أصـــــــدرتـــــــه، وكــ ــبــ ووفـــــقـــــًا لــ
االستخبارات العراقية، فإن »مفارز 
وكـــــالـــــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات املــتــمــثــلــة 
بــمــديــريــتــي اســـتـــخـــبـــارات الــشــرطــة 
ــة واســــتــــخــــبــــارات بـــغـــداد  ــاديــ االتــــحــ
مــن  تــمــكــنــت  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  ــي  فــ
ــًا  ــيـ ــابـ ــلـــى 13 إرهـ ــبـــض عـ ــقـ إلــــقــــاء الـ
بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــعــاصــمــة«. 
ــــح أن »املــعــتــقــلــني مــطــلــوبــون  وأوضـ
بتهمة اإلرهــاب، النتمائهم لتنظيم 
 
ّ
داعــــــــــش«. وأشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن
»عملية االعتقال تمت وفق مذكرات 
القضاء  مــن  قــبــض صــــادرة بحقهم 
التنظيم في كركوك،  لعملهم ضمن 
ونينوى، وشمال بغداد، تحت كنى 

وأسماء مختلفة«.
)العربي الجديد(

 نــظــم عــشــرات اآلالف مــســيــرات في 
أنحاء ميانمار، أمس األحد، للتنديد 
بــــاالنــــقــــاب الــــــــذي وقــــــع األســــبــــوع 
ــاإلفــــراج عن  املـــاضـــي ولــلــمــطــالــبــة بــ
الــزعــيــمــة املــنــتــخــبــة أونــــغ ســـان سو 
تـــشـــي، فـــي أكـــبـــر احـــتـــجـــاجـــات منذ 
عـــام 2007. وهتف  الــزعــفــران  ثــــورة 
ــغــــون  ــاهــــرون األحـــــــد فــــي رانــ ــتــــظــ املــ
ــــط ضــجــيــج األبــــــــواق »ال نــريــد  وسـ
دكـــتـــاتـــوريـــة نـــريـــد الــديــمــقــراطــيــة«. 
إلى  وقام متظاهرون بتقديم ورود 
رجــــال الــشــرطــة بينما رفـــع آخـــرون 
»أطلقوا ســراح  عليها  كتب  الفــتــات 
ــى أونــــغ  ــ ــو« ، فــــي إشـــــــارة إلـ ــ األم سـ
ســــان ســـو تـــشـــي. وتـــحـــدثـــت بعض 
التقديرات عن  أن عدد املحتجني في 
رانغون بلغ نحو مائة ألف. ووردت 
أنـــبـــاء عـــن احــتــجــاجــات فـــي مــديــنــة 
مــانــداالي وأمــاكــن أخــرى فــي أنحاء 
الــتــي يبلغ عــدد سكانها 53  الــبــاد 
ــانــــت تــجــمــعــات  مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. وكــ
ــن مـــســـيـــرات  ــ ــر بـــكـــثـــيـــر مـ ــبــ أمــــــس أكــ
اآلالف  السبت عندما خرج عشرات 
االحتجاجات  أول  الشوارع في  إلى 

الحاشدة على االنقاب. 
)رويترز، فرانس برس(

العراق: العثور 
على ناشط 

بعد اختطافه 
وتعذيبه

اعتقال 13 
»داعشيًا« 

في بغداد

اتساع نطاق 
تظاهرات 

ميانمار 
ضد االنقالب

الرباط ـ عادل نجدي

ــرى الـــعـــاشـــرة  ــذكــ ــام مــــن الــ ــ قـــبـــل أيــ
النطاق »حركة 20 فبراير«، التي 
العربي  الربيع  قــادت احتجاجات 
فـــي املـــغـــرب فـــي عــــام 2011، عــــاد االحــتــقــان 
من جديد، وسط  نفسه  ليفرض  االجتماعي 
تــــحــــذيــــرات أطـــلـــقـــتـــهـــا فـــعـــالـــيـــات ســيــاســيــة 
أوسع«.  اجتماعية  »انفجارات  وحقوقية من 
وفتح تجّدد االحتجاجات الشعبية في مدينة 
الفنيدق شمال املغرب، ليل الجمعة املاضي، 
وعـــودة املــواجــهــات مــع الــقــوات األمــنــيــة، باب 
األسئلة حــول إن كــان مــا حــدث مــؤشــرا على 
أن املــشــهــد الـــذي عــرفــه املــغــرب فــي الــســنــوات 
األخـــيـــرة، مـــن حــــراك شــعــبــي فـــي الــعــديــد من 

مناطق اململكة، سيتكرر من جديد.
أبرز  هي  املطلبية  االحتجاجات  كانت  ولئن 
الّسمات التي رافقت التحوالت التي شهدها 
املغرب منذ هبوب رياح الربيع العربي، فقد 
ــرز لــلــحــركــة االحــتــجــاجــيــة  ــ كـــان الــعــنــوان األبـ
الفنيدق، حتى اآلن،  اندلعت في مدينة  التي 
هو أزمــة اقتصادية خانقة. وجــاء ذلــك جراء 
بــوابــة سبتة  إغـــاق  املغربية  الحكومة  قـــرار 
فــي وجـــه الــتــهــريــب املــعــيــشــي )يــمــتــهــن مئات 
املــغــاربــة تــهــريــب الــســلــع مـــن املــديــنــتــني، إلــى 
باقي املدن داخل املغرب، حيث يعملون على 
حــمــل أكـــيـــاس ضــخــمــة ُمــحــمــلــة بــالــبــضــائــع 
ــــوق ظـــهـــورهـــم إلدخـــالـــهـــا إلـــى  اإلســـبـــانـــيـــة فـ
ــــي املــغــربــيــة وبــيــعــهــا(. وأتـــى اإلغـــاق  األراضـ
بعد  املحلي،  املنتوج  تنافسية  على  حفاظًا 
شكاوى شركات مغربية وأجنبية متواجدة 
في املغرب من املنافسة غير القانونية للمواد 

االستهاكية املهربة.
ــرار الــســلــطــات فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  ومــنــذ قــ
األول 2019، اإلغاق النهائي ملعبر باب سبتة 
أمام  اإلسبانية(،  لــإدارة  الخاضعة  )املدينة 
تجار السلع املهربة، تضررت مدينة الفنيدق 
ــة االقــتــصــاديــة  ــ بــشــكــل كــبــيــر. وطـــاولـــت األزمـ
فيها،  املجتمعية  الــفــئــات  واالجــتــمــاعــيــة جــل 
التهريب، على مــدى عــقــود، هو  بعد أن كــان 

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر برملانية مصرية إن »أربعة 
الـــنـــواب  مــجــلــس  طــلــب  تــجــاهــلــوا  وزراء 
الــبــرملــان، حــول إنجاز  اإلدالء ببيان أمــام 
بــرامــج وزاراتـــهـــم فــي الــعــامــني املاضيني، 
ــــي ضـــوء  ــا، فـ ــهــ ــة املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــ والــــخــــطــ
الــحــكــومــة )مــصــر تنطلق 2018  بــرنــامــج 
جلسات  اخــتــتــام  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ  .»)2022
ــة لــــاســــتــــمــــاع إلــــى  ــــان املـــخـــصـــصـ ــــرملـ ــبـ ــ الـ
أعضاء الحكومة، بإدالء وزير االتصاالت 
طلعت،  عــمــرو  املــعــلــومــات،  وتكنولوجيا 
ووزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، 
هـــالـــة الــســعــيــد، بــبــيــانــهــمــا أمــــس األحـــد 

واليوم اإلثنني.
وأضــــافــــت املــــصــــادر فــــي حـــديـــث خــــاص، 
الــدفــاع محمد زكــي، واإلنــتــاج   »وزراء 

ّ
أن

والداخلية  أحمد مرسي،  الحربي محمد 
مــحــمــود تــوفــيــق، رفــضــوا الــحــضــور إلــى 
ــة الـــــنـــــواب فــي  ــهــ ــقـــر الــــبــــرملــــان، ومــــواجــ مـ
املشكات التي تتعلق بوزاراتهم، بدعوى 
عــــدم جـــــواز مــنــاقــشــة املـــســـائـــل املــرتــبــطــة 
بـــاألمـــن الــقــومــي فـــي جــلــســة عــلــنــيــة أمـــام 
ــر  ــ ــــني قـــــــّدم وزيـ ــــي حـ ــل اإلعــــــــــام. فـ ــ ــائـ ــ وسـ
حاليًا،  والعدل  سابقًا،  النيابية  الشؤون 
عمر مروان، اعتذارًا غير معلل بسبب عن 
عـــدم حــضــور جــلــســات األســبــوع املــاضــي 

بعد إدراج اسمه على جدول األعمال«.
ــه مــن بــني األســبــاب 

ّ
ــادت املــصــادر بــأن وأفــ

الــرئــيــســيــة لــغــيــاب هــــؤالء الــــــوزراء »عـــدم 
مــنــاقــشــة املــخــصــصــات املــالــيــة لـــلـــوزارات 
ــبــــرملــــان، أو إفـــســـاح  األربـــــــع تـــحـــت قـــبـــة الــ
ــنـــواب بــشــأن أوجـــه  املـــجـــال لـــتـــســـاؤالت الـ
 دستوري 

ّ
إنفاقها، على الرغم من أنه حق

 »وزيري الدفاع 
ّ
 أن

ً
أصيل لهم«، موضحة

ــم تــطــأ أقـــدامـــهـــمـــا مجلس  ــلـــيـــة، لـ والـــداخـ
النواب خال السنوات الخمس املاضية، 
وحينما أصّر بعض النواب على لقائهما، 

طلبا منهم الحضور إلى مقر الوزارتني«.
لفعاليات  اإلعــامــيــة  التغطية  وتقتصر 
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى عـــدد مـــحـــدود جــدًا 
من  أكــثــر  استبعاد  إثــر  الصحافيني،  مــن 
من  الــبــرملــان،  لـــدى  معتمدًا  صحافيًا   80
ــاب، مــــع بــــدايــــة الــفــصــل  ــبــ ــداء أســ ــ ــ دون إبـ
يناير/كانون   12 في  الحالي  التشريعي 
ــــي، بـــمـــا يــــحــــرم أصـــحـــاب  ــاضـ ــ الـــثـــانـــي املـ
الخبرات الصحافية من ممارسة عملهم، 
في محاولة من البرملان الجديد لترويض 
الــــصــــحــــافــــة، وإقــــصــــائــــهــــا مــــــن املـــشـــهـــد 
في  نوعها  مــن  أولــى  السياسي، كسابقة 

تاريخ العمل النيابي املصري.
وحــســب مــراقــبــني، عــمــد مجلس الــنــواب، 
الـــــــذي أشــــرفــــت األجـــــهـــــزة األمــــنــــيــــة عــلــى 
الحكومة  إلى استدعاء أعضاء  تركيبته، 
للترويج  التشريعي،  فصله  مستهل  فــي 
دوره  ممارسة  حيال  مزعومة«  »جدية  لـ
لدى  الذهنية  الــصــورة  وتغيير  الرقابي، 
ــلـــس الـــســـابـــق أمــــام  ــنــــني عــــن املـــجـ املــــواطــ
ــة، بـــعـــد عـــــدم مــنــاقــشــتــه ســـوى  ــكـــومـ الـــحـ
اســـتـــجـــواب هـــزلـــي وحـــيـــد طــيــلــة الــفــصــل 
الضوء  املنقضي، مع تسليط  التشريعي 
من جانب وسائل اإلعام املوالية للنظام 

على جلسات االستماع إلى الوزراء.
وفي 18 يناير املاضي، بدأ مجلس النواب 
جلساته »الهزلية« في مجال الرقابة، من 
خال االستماع إلى بيان رئيس الوزراء، 
اللجنة  موافقة  عقب  مدبولي،  مصطفى 
العامة للمجلس على استدعاء الحكومة 
كــامــلــة إلــــى مــقــر الـــبـــرملـــان، نــظــرًا لــوجــود 
ــات  ــظــ ــات واملــــاحــ ــيـ ــبـ ــلـ ــسـ ــد مـــــن الـ ــديــ ــعــ الــ
والقصور في تنفيذ برنامجها في بعض 
مــا تبعه استماع املجلس  املــلــفــات، وهــو 
إلــى 26 وزيـــرًا على مـــدار ثــاثــة أسابيع. 
ــــث بــني  ــاديـ ــ ــر أحـ ــواتــ يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط تــ
النواب عن إمكانية إجــراء تعديل وزاري 

محدود في األيام املقبلة. 
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باق ألمد بعيد

أعمال قاعدة حميميم... توسيع  »القصر الرئاسي« الحقيقي إضاءة

)Getty/زار بوتين قاعدة حميميم أواخر عام 2017 )ميخائيل كليمنتيف

 »مهمة 
ّ
ومدفعية صاروخية«، مشيرة إلى أن

هــذه الــقــوات كــانــت فــي الــبــدايــة ضــرب طــوٍق 
القاعدة،  حــول  كيلومترات   10 بعمق  أمني 
ــأمـــني حــمــايــتــهــا مــــن أي هــجــوم  ــل تـ ــ مــــن أجـ
أو تــســلــل بــــري فـــي اتـــجـــاه الـــقـــاعـــدة. ولــكــن 
بعد ذلــك، امتد الطوق األمني إلــى عمق 70 
كيلومترًا، في اتجاه مدينة طرطوس وذلك 
مـــن أجـــل حــمــايــة الـــقـــاعـــدة«، وفـــق الـــدراســـة. 
في  الحاسم  الـــدور  قــاعــدة حميميم  ولعبت 
القضاء على فصائل املعارضة السورية في 
في غوطة دمشق  ريــف دمشق، وخصوصًا 
والقنيطرة  درعــا  محافظتي  وفــي  الشرقية، 
ــــف حــمــص  ــ ــي ريـ ــ ــ فـــــي جــــنــــوب ســــــوريــــــة، وفـ
الشمالي، وفي مدينة حلب وريفها، إضافة 
إلى ريف الاذقية الشمالي، وبعض مناطق 

ريف إدلب في الشمال الغربي من سورية.
ــادي فـــــي فـــصـــائـــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـ
املعارضة السورية، العقيد مصطفى البكور، 
»كان  إنــه  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
حرب  فــي  الرئيسي  الـــدور  حميميم  لقاعدة 
الــنــظــام والــــــروس عــلــى الــشــعــب الـــســـوري«، 
الطائرات  غالبية  منها  »أقلعت  أنــه  مضيفًا 
الثوار  مــواقــع  كانت تقصف  التي  الــروســيــة 
اآلن«.  وإلــــــــى   2015 عــــــام  مـــنـــذ  واملــــدنــــيــــني 
 القاعدة »تضم مقر قيادة القوات 

ّ
وأوضح أن

الــروســيــة فــي ســـوريـــة، ويــوجــد فــيــهــا مركز 
املصالحة الــروســي«، مشيرًا إلــى أنــه يوجد 
فيها كذلك »وسائط الدفاع الجوي الروسية 
وطـــائـــرات  وأس-400،  أس-300  طـــــراز  مـــن 
ــــوي 24 وســـــوخـــــوي 35،  ــــوخـ طــــــــراز سـ ــن  ــ مـ
وحــوامــات ميل مي 28، التي شاركت أخيرًا 
فــي مــعــارك الــبــاديــة«. وتــابــع الــبــكــور: »هــذه 
العامل  الروسي  القاعدة تتحكم باألسطول 
فــي الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، ومــنــهــا تــدار 
الروسية واألسدية  العسكرية  كافة األعمال 

أمين العاصي

قـــاعـــدة حميميم  ــي  ــروســ الــ الـــجـــانـــب  وّســـــع 
ــــوري غـــربـــي  ــســ ــ ــل الــ ــاحــ ــة عـــلـــى الــــســ الــــجــــويــ
ــبــــاد، وفــــق مـــا أظـــهـــرت صــــور الــتــقــطــتــهــا  الــ
أقــمــار اصطناعية أواخـــر الــعــام الــفــائــت، ما 
القاعدة  هــذه  تعتبر  التي   موسكو 

ّ
أن يؤكد 

بمثابة أرض روسية، تخطط لوجود طويل 
األمـــد فــي شــرقــي البحر املــتــوســط، وتــرّســخ 
ســطــوتــهــا عــلــى جــانــب مــهــم مــن الجغرافية 
ــــى مــجــرد  الــــســــوريــــة، مــــع تــــحــــّول الـــنـــظـــام إلـ
األسد  لبقاء بشار  للروس في مسعى  تابع 
ــي الـــســـلـــطـــة. ووفــــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع  فــ
الــدفــاعــيــة  بـــالـــشـــؤون  املــهــتــم   »The Drive«
 
ّ
ــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، فــــإن والـــعـــســـكـــريـــة، يـ
الــجــانــب الـــروســـي يـــوّســـع مـــدرجـــًا رئــيــســيــًا 
الطاقة  لــزيــادة  الجوية،  قاعدة حميميم  في 
لــلــقــاعــدة وتــســهــيــل عمليات  االســتــيــعــابــيــة 
للروس  واالستراتيجية  اللوجستية  النقل 
في منطقة شرقي البحر املتوسط. وبحسب 
املوقع، أظهرت صور أقمار صناعية التقطت 
في منتصف ديسمبر/كانون األول املاضي، 
أن وزارة الدفاع الروسية أضافت نحو 300 
مــتــر لــلــمــدرج الــغــربــي فــي الــقــاعــدة الــجــويــة، 
ــراء الــجــديــد يــمــكــن أن يدعم  ــ  اإلجـ

ّ
مــؤكــدًا أن

املزيد من عمليات النشر املنتظمة للطائرات 
األكبر واألكثر حمولة، بما في ذلك طائرات 
الــشــحــن الــعــمــاقــة وحــتــى الــقــاذفــات بعيدة 
 
ّ
 هــذا يعني أن

ّ
املـــدى. وأشـــار التقرير إلــى أن

طـــائـــرات الــشــحــن الــروســيــة ســتــكــون قـــادرة 
على جلب املزيد من البضائع والجنود في 
اللوجستية  العمليات  وتسهيل  رحــلــة،  كــل 
 التوسعة 

ّ
الــقــاعــدة، الفــتــًا إلـــى أن مــن وإلــــى 

الــجــديــدة قــد تــمــّهــد لجعل قــاعــدة حميميم 
نــقــطــة انـــطـــاق ألســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة من 

ــه، اعتبر  فــي كــل املـــعـــارك«. وفــي الــســيــاق ذاتـ
الــقــيــادي فــي فــصــائــل املــعــارضــة، مصطفى 
الجديد«،  »العربي  سيجري، في حديث مع 
قاعدة حميميم بمثابة »القصر الرئاسي في 
 »كل القرارات الداخلية 

ّ
سورية«، موضحًا أن

والخارجية السياسية والعسكرية واألمنية 
ال يمكن إال أن تصدر عنها«. وتابع: »القاعدة 
العسكرية الروسية في حميميم، كانت غرفة 
ضّد  الــحــرب  إدارة  فــي  الرئيسية  العمليات 
املستوى  على  فقط  ليس  الــســوري،  الشعب 
العسكري، وإنما على املستويات السياسية 
واإلعامية واالجتماعية. باختصار القاعدة 
الحاكم املطلق وقــوة احتال  الــروســيــة هــي 

مباشر«.
 الـــــــروس اتــــخــــذوا مــن 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وعـ

محاربة اإلرهاب غطاء للتدخل في سورية، 
 محاربتهم لتنظيم »داعش« اقتصرت 

ّ
إال أن

السورية، حيث ساعدوا قوات  البادية  على 
النظام ومليشيات معها في استعادة مدينة 
تدمر من التنظيم مرتني األولى في مارس/ 
آذار من عام 2016، والثانية في الشهر ذاته 
ع النظام اتفاقيات 

ّ
من عام 2017. والحقًا وق

عدة مع الروس تتعلق بطبيعة وجودهم في 
قاعدة حميميم. وكانت سربت وسائل إعام 
غربية مطلع عام 2016 ما قالت إنه »اتفاق 
سري« بني النظام والجانب الروسي ينّص 
الفيدرالية  روسيا  قــوات  »استفادة   

ّ
أن على 

 
ّ
بــدون مقابل«، وأن تتم  قاعدة حميميم  من 
»من حق الطرف الروسي نقل أي أجهزة أو 
ذخــائــر إلــى داخــل ســوريــة أو إلــى خارجها، 
من دون أي تكاليف أو رسوم«. كما تضمنت 
االتفاقية بنودًا ترّسخ وجودًا روسيًا طويل 
ــد، يــكــاد يــرقــى إلـــى مــســتــوى »االحــتــال  األمــ
املـــبـــاشـــر« ألراض ســــوريــــة، وفــــق تــوصــيــف 

املعارضة.

ســوريــة والــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا، 
بــعــد أن كــانــت تــنــفــذ طــلــعــاتــهــا انــطــاقــًا من 
روسيا وفي بعض األحيان من إيــران. وفي 
 مــوســكــو تــتــعــامــل 

ّ
خـــطـــوة أخـــــرى تـــؤكـــد أن

باتت بمثابة  أنها  قاعدة حميميم على  مع 
نصفيًا  تمثااًل  أخيرًا  دشنت  روسية،  أرض 
لــطــيــار روســــي قــتــل فـــي مــحــافــظــة إدلــــب في 
عام 2018، ليضاف لتماثيل أخرى لضباط 
إلى  مشاركتهم  أثــنــاء  قتلوا  روس  وجــنــود 
جانب قوات النظام في الحرب ضّد فصائل 
ــّرس الــرئــيــس  ــان كــ املــعــارضــة الـــســـوريـــة. وكــ
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــني، ســـطـــوة بـــاده 
في سورية أواخــر عــام 2017، حني زار هذه 
القاعدة، في رسالة واضحة للغرب مفادها 
بأنه بات املتحكم بسورية. وإثر تلك الزيارة، 
ضابطًا  يظهر  فيديو  مقطع  الـــروس  ســـّرب 
الــلــحــاق بالرئيس  روســيــًا يمنع األســـد مــن 
 الهدف منه إذالل 

ّ
الروسي، في مشهٍد بدا أن

رئيس النظام وإظهاره بمظهر التابع.
وعــــن الـــهـــدف الـــروســـي مـــن تــوســيــع قــاعــدة 
رضــوان  السياسي  الباحث  أشــار  حميميم، 
زيـــــادة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 
ّ
 ذلــــك رســـالـــة واضـــحـــة مــفــادهــا بـــأن

ّ
إلــــى أن

الوجود العسكري الروسي في شرق البحر 
املتوسط »ربــمــا بــاق ألمــد بعيد«. وأضــاف: 
»بــالــتــأكــيــد هــــذه الــتــوســعــة تــحــمــل رســالــة 
لــن يكون  الــجــديــدة، بأنه  لـــإدارة األميركية 
 سورية 

ّ
هــنــاك انــســحــاب قــريــب لــلــروس وأن

بالنسبة لــهــم ثــقــل رئــيــســي«. وأشــــار زيـــادة 
إلى أن »موسكو أعلنت مرتني سحب قواتها 
 األمــر 

ّ
مــن ســوريــة، ولــكــن تــبــنّي بــعــد ذلـــك أن

مــجــرد خــدعــة وأنــهــا زادت عـــدد قــواتــهــا في 
ســوريــة بــدل تخفيضها«. وكـــان الـــروس قد 
انتهزوا فرصة بدء انهيار نظام بشار األسد 
أمــــام ضــربــات فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 

للتدخل   ،2015 عــام  من  في سبتمبر/أيلول 
ــــط،  بــشــكــل غــيــر مــســبــوق فـــي الـــشـــرق األوسـ
حيث حانت الفرصة لهم أخيرًا للوصول إلى 
»املــيــاه الــدافــئــة«، وإيــجــاد موطئ قــدم ثابت 
املـــتـــوســـط، يستطيعون  الــبــحــر  فـــي شــرقــي 
الــغــرب، سعيًا الستعادة  مناكفة  من خاله 
السطوة الروسية في العالم. وقبيل التدخل 
السوري  النظام  منح  رسمي،  بشكل  املعلن 
الروسي منتصف عام 2015 حرية  الجانب 
استخدام قاعدة حميميم التي تقع بالقرب 
من بلدة على الساحل السوري تحمل االسم 
ذاته، ال تبعد سوى 4 كيلو مترات من مدينة 

جبلة، و19 كيلو مترًا من مدينة الاذقية.
ووفق دراسة نشرها مركز »حرمون« في عام 
قــاعــدة حميميم  إلــى  2017، »جلبت روســيــا 
طائرات سوخوي 34 و24 و30، ومروحيات 
هــــجــــوم وطـــــائـــــرات تـــجـــّســـس، إضــــافــــة إلـــى 
طائرات هجومية أخرى ومنظومة صواريخ 
موسكو   

ّ
أن الــدراســة  وأوضــحــت  أس-400«. 

»استقدمت إلى هذه القاعدة قوات برية من 
بفرقتني  ل 

ّ
وتتمث الــروســي،  الــرابــع  الجيش 

مدرعتني بريتني، إضافة إلى لوائي مدفعية 

التوسعة تمهد لجعل 
حميميم نقطة انطالق 

ألسلحة استراتيجية

إضافة نحو 300 متر 
للمدرج الغربي في 

القاعدة الجوية

Monday 8 February 2021 Monday 8 February 2021
االثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة االثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة

وزير الدفاع من بين الذين رفضوا التوجه إلى البرلمان )صفا كراكان/األناضول(

التهريب كان مصدر رزق غالبية سكان الفنيدق )فاضل سنا/فرانس برس(
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سياسة

ما بعد فشل إيجاد تسوية

انتخابات الرئاسة الصومالية معطلة

تركزت الخالفات بين 
فرماجو ومدوبي حول 

مقاعد إقليم جدو

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــاط  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ ــــن فـ ــثــــامــــن مـ ــــي الــ فـ
البرملان  أعــضــاء  اخــتــار  عــام 2017 
ــعـــوا  ــمـ ــتـ ــن اجـ ــ ــذيــ ــ ــي، الــ ــ ــالـ ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ
فـــي مــعــســكــر حــلــنــي فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، 
محمد عبدالله فرماجو رئيسًا جديدًا للبالد، 
مدفوعني بأغلبية شعبية كان يحظى بها بعد 
أن تولى منصب رئيس الحكومة الصومالية 
فــي الــعــام 2010. لكنه ســرعــان مــا استقال من 
إقليمية، والتي عرفت  منصبه تحت ضغوط 
الرئيس  مــع  بعد خــالفــات  كــامــبــاال،  باتفاقية 
آنــذاك شريف شيخ أحمد. أمضى  الصومالي 
فرماجو أربــع ســنــوات، أي كامل مــدة واليته، 
ــم يحسم  ــي حـــني لـ ــاســـي. وفــ ــرئـ فـــي الــقــصــر الـ
ــتــــمــــراره لــــواليــــة رئــاســيــة  مـــصـــيـــره لــجــهــة اســ
انهيار  السلطة، يثير تعثر  أو مغادرة  ثانية، 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــ ــفـــاوضـــات إلجــ املـ
الـــيـــوم اإلثـــنـــني مـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة انــــزالق 
البالد إلى مربع الفوضى السياسية واألمنية 
من جديد، إذا لم تتوصل األطراف الصومالية 
الــدولــي  اتــفــاق جــديــد بمساعدة املجتمع  إلــى 
وبعثة األمم املتحدة إلنقاذ البالد من الفشل. 
وتــبــرز مــخــاوف مــن عـــودة محتملة لهجمات 
حـــركـــة »الـــشـــبـــاب« الـــتـــي شــهــدتــهــا مــقــديــشــو 
املــاضــي، والتي  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  نهاية 
أدت إلـــى مــقــتــل عــشــرة أشـــخـــاص، مـــن بينهم 
ــمـــوجـــب املـــــــادة 95 مــــن الـــدســـتـــور  ــنــــود. وبـ جــ
الـــصـــومـــالـــي، فـــإنـــه إذا خــــال مــنــصــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، يــتــولــى رئــيــس مــجــلــس الشعب 
)البرملان( منصب رئاسة الجمهورية، إلى أن 
يــتــم انــتــخــاب رئــيــس جــديــد فــي مـــدة أقصاها 
30 يومًا. وبالتالي فإن رئيس البرملان محمد 
يتولى  أن  ُيفترض  عبدالرحمن  شيخ  مرسل 
زمام األمور، لكن البعض يذهب باتجاه طرح 

خيار تمديد فترة الرئاسة والحكومة.

والجهات التي تتدخل في بالدنا للتأثير في 
االنتخابات. وأدت هذه التطورات إلى إدخال 
الـــبـــالد فـــي حــالــة مـــن الـــجـــدل حــــول إمــكــانــيــة 
الفيدرالية،  والحكومة  الرئاسة  فترة  تمديد 
بــاإلضــافــة إلـــى مــخــاوف مــن انــــدالع خــالفــات 
سياسية بني الرئاسة من جهة والبرملان من 
جهة ثانية، على مع الرغم من تأكيد رئيس 
البرملان عدم زج البرملان في األزمة السياسية 
الــراهــنــة بــني الرئيس مــن جهة وبــني رؤســاء 

واليات فيدرالية من جهة ثانية.

ما بعد انتهاء فترة الرئيس
للدراسات  الباحث في مركز الصومال  وقال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  محمد عــبــدي الــشــيــخ، لـــ
ـــطـــرح ملــرحــلــة ما 

ُ
إن هـــنـــاك أســئــلــة عـــديـــدة ت

بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الــرئــيــس، فــإلــى أيـــن تتجه 
ــبـــالد، وهـــل بــإمــكــان الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة  الـ

تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية أم أن األمر 
سيكون بيد الواليات الفيدرالية؟ وأشار إلى 
أن البالد تعيش حالة غموض مفتوحة على 
كل األصعدة. وبرأي الشيخ فإن انتهاء فترة 
الــرئــيــس الــصــومــالــي محمد فــرمــاجــو، اليوم 
املرحلة  مــالمــح  أن تتضح  مــن دون  اإلثــنــني، 
اتفاق حول  املقبلة، وعــدم وجــود  السياسية 
الــصــومــال في  االنــتــخــابــات، ستدخل  تنظيم 
نفق سياسي وأمني مظلم للغاية. وردًا على 
ــــدوث تـــدخـــل دولـــي  ــؤال حــــول إمــكــانــيــة حـ ــ سـ
ملــمــارســة ضــغــط عــلــى األطـــــراف الــصــومــالــيــة 
لــتــبــنــي مـــوقـــف ســـيـــاســـي يــنــهــي الـــخـــالفـــات 
فيما بينهم، قال الشيخ إن املجتمع الدولي، 
ــة االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي والـــــواليـــــات  ــ ــــاصـ وخـ
 
ً
أم آجال  

ً
األميركية، سيتدخل عاجال املتحدة 

الــخــالفــات السياسية  مــن أجــل تفكيك عــقــدة 
الراهنة التي تحيط باالنتخابات. وأشار إلى 
الــدولــي ســيــواصــل ضغطه على  املجتمع  أن 
الشركاء السياسيني حتى تتم عملية تنظيم 

االنتخابات في البالد.

أبعاد متعددة للمشكلة
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال الـــبـــاحـــث وأســـتـــاذ 
»العربي  لـ الــدولــيــة حسن شــيــخ،  الــعــالقــات 
الراهنة  السياسية  »املشكلة  إن  الــجــديــد«، 

بني القيادات الصومالية لها أبعاد متعددة. 
هـــنـــاك الـــبـــعـــد الــــدســــتــــوري، ألن الـــدســـتـــور 
ال يــفــصــل الـــصـــالحـــيـــات، وفـــيـــه تــنــاقــضــات 
كثيرة وال يوضح بعض املضامني الجدلية 
ــــني املـــجـــالـــس  ــة الــــصــــالحــــيــــات بــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ )وخـ
التشريعية والتنفيذية، إلى جانب غموض 
في شرح بنود تتعلق بصالحيات الواليات 
الــفــيــدرالــيــة، وخـــاصـــة املــالــيــة والــخــارجــيــة 
مــنــهــا(. كما أن هــنــاك بــعــدًا آخــر يتمثل في 
غــيــاب الـــقـــيـــادات الــصــومــالــيــة الــتــي تتمتع 
بــالــكــفــاءة السياسية فــي احــتــواء األزمــــات. 
وهناك أيضًا البعد األمني، الذي ُيعقد ملف 
تأمني مقار ومناطق تنظيم االنتخابات في 

البالد«.

صراع عشائري
وأشار حسن شيخ إلى القضايا االجتماعية 
والصراع العشائري بني مكونات املجتمع، إذ 
الخالفات  إلنهاء  حقيقية  مصالحة  تجِر  لم 
بــني الــعــشــائــر الــصــومــالــيــة، وهــــذه جميعها 
مــلــفــات بــإمــكــانــهــا أن تــفــشــل عــمــلــيــة تنظيم 
االنتخابات، وذلك في ظل عدم توفر حكومة 
تــتــصــرف بــواقــعــيــة فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
ــرز الـــوضـــع الــســيــاســي املعقد  بــحــكــمــة، مـــا أفــ
حاليًا«. وأضاف أنه »بعد انتهاء فترة الرئيس 
فرماجو سيكون  عبدالله  محمد  الصومالي 
األمر بيد رئيس البرملان الذي سيكون رئيسًا 
بــالــوكــالــة فــي الــبــالد ملـــدة شــهــريــن، لتشكيل 
لجان انتخابية جديدة وتنظيم االنتخابات 
البالد  النتشال  انتقالية  كمرحلة  الرئاسية 
الرئاسي والــدســتــوري«.  الــفــراغ  مــن وضعية 
وفي ظل تأزم األوضاع السياسية في البالد، 
يبدي الشارع الصومالي تخوفه من إمكانية 
ــبـــالد.  ــراغ ســـيـــاســـي وأمــــنــــي فــــي الـ ــ ــــدوث فــ حــ
»العربي  وقــال محمد سعيد، في حديث مع 
الجديد«: »كان عمري 6 سنوات بعد سقوط 
الدولة املركزية في العام 1991، ومرت ثالثون 
عـــامـــًا، عــشــنــا خــاللــهــا خــيــبــات أمـــل وحــروبــا 
كثيرة، وال نريد اليوم العودة إلى زمن الحرب 
والـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة«. ونـــاشـــد الــقــيــادات 
البالد والشعب  الصومالية تغليب مصلحة 
على املصلحة الخاصة، وعدم دفع البالد إلى 
أمــا نور  أتــون الفشل والــنــزاعــات السياسية. 
نحو  يتجه  الــبــالد  »مستقبل  أن  فـــرأى  عــلــي 
الراهنة  السياسية  الــخــالفــات  وأن  األفــضــل، 
الغيمة  مجرد سحابة صيف، وستزول هذه 
االنتخابات في  قريبًا، وستجرى  السياسية 

غضون أربعة شهر«.

أدى تصاعد األزمة بين 
األطراف المشاركة في 

مؤتمر طوسمريب 
وسط الصومال، أخيرًا، 

إلى فشلها في التوصل 
إلى اتفاق بشأن تنظيم 

االنتخابات النيابية والرئاسية

تنتهي اليوم والية الرئيس الصومالي وفقًا للدستور )األناضول(

ال تمديد
ــد، خـــــالل جــلــســة  ــ ــ ــبــــرملــــان أكـ ــان رئــــيــــس الــ ــ ــ وكـ
للبرملان السبت املــاضــي، عــدم وجــود تمديد 
ــة  ــرئــــاســ ــفــــيــــدرالــــيــــة والــ لـــفـــتـــرة الـــحـــكـــومـــة الــ
الــــصــــومــــالــــيــــة، مـــســـتـــنـــدًا إلــــــى أنــــــه بــمــوجــب 
فــإن مدة  املــادة 91،  الصومالي في  الدستور 
الــرئــيــس مــحــددة بــأربــع ســنــوات مــن واليــتــه، 
الــبــالد،  إدارة  مــهــمــة  الــبــرملــان ســيــتــولــى  وأن 
لتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية. وأوضح 
أن البرملان أقّر، إجراء االنتخابات بداية العام 
2021، عبر نموذج انتخابي غير مباشر، إذ 
بــدورهــم  ينتقون  مــنــدوبــني  العشائر  تختار 
والشعب(،  )الشيوخ  البرملان  غرفتي  أعضاء 
الذين يعينون رئيسًا للبالد. لكن إذا فشلت 
املفاوضات بني األطراف الصومالية لالتفاق 
 إليــجــاد مخرج 

ّ
على االنــتــخــابــات، فــإن الــحــل

لألزمة الراهنة سيكون بيد البرملان.

فشل مشاورات طوسمريب
ــر فــشــل  ــ ــاعــــدت األزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة إثــ وتــــصــ
املـــشـــاورات األخــيــرة الــتــي عــقــدت بــني الــقــوى 
الــســيــاســيــة فــــي مـــديـــنـــة طـــوســـمـــريـــب وســـط 
ــيـــرًا، فـــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــات  ــبـــالد، أخـ الـ
ــيـــة في  لــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة ورئـــاسـ
الــــبــــالد. وتــــركــــزت الـــخـــالفـــات بــــني فــرمــاجــو 
ورئيس إقليم جوباالند أحمد إسالم مدوبي، 
ــي إقـــلـــيـــم جـــدو  حـــــول املـــقـــاعـــد الـــبـــرملـــانـــيـــة فــ
)جــنــوب الــصــومــال( واملـــحـــددة بـــ 16 مقعدًا. 
وتعود 10 مقاعد بينها إلى قبيلة املريحان 
ــيـــس الـــصـــومـــالـــي.  الـــتـــي يـــتـــحـــدر مــنــهــا الـــرئـ
ويسعى مــقــربــون مــن فــرمــاجــو لــلــدخــول إلى 
رئيس  يريد  بينما  اإلقليم،  هــذا  من  البرملان 
جـــوبـــاالنـــد تــعــيــني شــخــصــيــات مـــن الــقــبــيــلــة 
نفسها لكنها متحالفة معه، وهذا ما يرفضه 
فرماجو  عائلة  وتقطن  الصومالي.  الرئيس 
ــزاء منه  ــ فـــي اإلقــلــيــم، الــــذي تــســيــطــر عــلــى أجـ
قوات تابعة لوالية جوباالند، بينما تسيطر 
قوات صومالية أخرى على مناطق شاسعة 
من اإلقليم. ورفض كل من فرماجو ومدوبي 
جهود الوساطة واقتراحات رؤساء الواليات 
أنهما  كما  األزمـــة.  لحل  اآلخــريــن  الفيدرالية 
تبادال التهم حول الجهة التي أفشلت املؤتمر، 
انتخابات  تنظيم  جــهــود  يعيق  الـــذي  ــر  األمـ
نيابية ورئــاســيــة فــي الــبــالد. وكـــان فرماجو 
قال، أمام أعضاء البرملان الصومالي السبت 
الـــصـــراع  تـــغـــذي  أجــنــبــيــة  دواًل  إن  املــــاضــــي، 
مشيرًا  السياسيني،  الشركاء  بــني  السياسي 
إلــى أنــه ال رغبة لديه فــي تسمية تلك الــدول 
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