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سياسة

الكاظمي أقر إجراء 
تغييرات في القيادات 

األمنية في بغداد

اهتزت الساحة العراقية أمس على محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء مصطفى 
المنطقة  في  منزله  استهدفت  مفخخة  مسيّرة  طائرات  بواسطة  الكاظمي 
وحراك  األخيرة  التشريعية  االنتخابات  حول  الخالفات  تصاعد  بعيد  وذلك  الخضراء، 

الفصائل الموالية إليران إلسقاط نتائجها

السويداء بعد درعا: مقاربة مختلفةتداعيات سياسية وأمنية متوقعة في بغداد

الحدث

عثمان المختار

تــســتــلــزم مــحــاولــة االغـــتـــيـــال الــفــاشــلــة الــتــي 
تعّرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، فجر أمس األحــد، ترقب املزيد من 
والسياسي  األمني  املشهدين  في  التطورات 
املــرتــبــكــن فــي الـــبـــاد، خــصــوصــا بــعــد بيان 
ُوصــــــف بـــاملـــبـــطـــن ملــجــلــس األمــــــن الـــوطـــنـــي، 
الباد ويرأسه  وهــو أعلى تشكيل أمني في 
جمعة  الــدفــاع  وزيـــري  وبعضوية  الكاظمي 
عناد، والداخلية عثمان الغانمي، ومستشار 
األمن الوطني قاسم األعرجي، ورئيس أركان 
الجيش عبد األمير يار الله، وعدد من القادة 
ــبـــاد. وتـــحـــدث املــجــلــس عن  األمــنــيــن فـــي الـ
»الجماعات املجرمة«،  ماحقة من وصفها بـ
ــا بــدا  ــة، فـــي مـ ــدولــ ــد أعـــلـــى مـــن الــ ــه ال أحــ ــ وأنـ
ــران،  ــ تــصــويــبــا عــلــى الــفــصــائــل الــحــلــيــفــة إليـ

املتهم األول بالعملية.
قليلة  محاولة االغتيال جــاءت بعد ساعات 
ــن تــــهــــديــــدات لـــزعـــيـــم مــلــيــشــيــا »عــصــائــب  مــ
ــل الـــحـــق«، قــيــس الــخــزعــلــي، عــلــى هامش  أهـ
حضوره مجلس عــزاء ألحد قيادات فصيله 
ــتــل خـــال مــواجــهــات قــرب 

ُ
ــان قـــد ق املــســلــح كـ

ــة الــــخــــضــــراء مــــســــاء يــــــوم الــجــمــعــة  ــقـ ــنـــطـ املـ
املــاضــي، بن األمــن العراقي وأنــصــار القوى 
وتوّعد  االنــتــخــابــات.  نتائج  على  املعترضة 
الخزعلي الكاظمي بلهجة حادة باملحاسبة 
على سقوط متظاهرين من أنصاره. كما أن 
رئيس تحالف »الفتح«، هادي العامري، كان 
قد أعلن في بيان السبت، أن »اعتداء« قوات 
ــــن عــلــى املــتــظــاهــريــن فـــي بـــغـــداد وحـــرق  األمـ
خيامهم »جــريــمــة لــن تــمــر مــن دون عــقــاب«. 
وكانت االحتجاجات على نتائج االنتخابات 
الــتــي أجــريــت فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
أحــزاب ومليشيات حليفة  املــاضــي، ألنصار 
إليران خسرت الكثير من مقاعدها النيابية، 

أمين العاصي

يــتــجــه الــنــظــام الـــســـوري لــلــتــعــامــل مـــع املــلــف 
األمــــنــــي فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء جــنــوبــي 
سورية، بعدما انتهى من إجــراء »تسويات« 
في محافظة درعا املتاخمة، إذ سحب النظام 
واألمنية  العسكرية  مجموعاته  مــن  الكثير 
إلــــى مـــواقـــع داخــــل الـــســـويـــداء ذات الــغــالــبــيــة 
الدرزية من الُسكان، وهو األمر الذي يكسبها 
وذكرت  مقاربة مختلفة.  تفرض  خصوصية 
»الفرقة 15«،  مصادر محلية أن أرتااًل تتبع لـ
انسحبت يوم الخميس املاضي من محافظة 
ــــادت إلـــى مــواقــعــهــا فـــي الــســويــداء  ــا، وعـ ــ درعـ
ــذه الــفــرقــة  الــتــي يــوجــد فــيــهــا مــقــر وقـــيـــادة هـ
الــتــي تنتشر عــلــى مــســاحــات واســعــة، وتعد 
لــقــوات النظام فــي جنوبي  الــفــرق املهمة  مــن 
سورية. وأشــارت املصادر إلى وصول آليات 
السويداء  إلى  النظام  لقوات  تابعة  عسكرية 
خــــال األيــــــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة عــبــر طــريــق 
دمشق - السويداء، موضحة أن هذه اآلليات 
املــحــمــلــة بــالــعــنــاصــر، تــوّجــه قــســم مــنــهــا إلــى 
للمحافظة،  الــغــربــي  الــريــف  فــي   404 الــفــوج 
وقسم آخر إلى مقر الفرقة 15 قــوات خاصة. 
وذكــر الناشط اإلعــامــي يوسف املصلح من 
ــوران«، وهـــو تــجــمــع يضم  ــ »تــجــمــع أحــــرار حــ
الجنوب  أخــبــار  ينقل  ونــاشــطــن  صحافين 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــســـوري، فــي تــصــريــح لـــ
التي  للفرقة 15  الــتــابــعــة  الــقــوات  أن »مــعــظــم 
كان النظام استقدمها للضغط على األهالي 
فــي درعــــا، عـــادت إلـــى قــواعــدهــا الــســابــقــة في 
الـــســـويـــداء«، مــشــيــرًا إلـــى أن الـــقـــوات الــعــائــدة 
ــيـــارات دفـــع ربــاعــي  »تــضــم آلــيــات ثقيلة وسـ

ومضادات أرضية وسيارات زيل عسكرية«.
أخــبــار محلية،  السياق، ذكــرت شبكات  وفــي 
أمنية  »تــحــركــات  أن  »الـــســـويـــداء 24«،  مــنــهــا 
السويداء خال  جديدة ستشهدها محافظة 

من مقر رئاسة الــوزراء في الجانب الشرقي 
نحو  بعد  على  ويقع  الخضراء،  املنطقة  من 
1500 متر فقط من السفارة األميركية. وبدأت 
لجنة تحقيق مشتركة من الجيش وجهازي 
املـــخـــابـــرات واألمــــــن الـــوطـــنـــي الــتــحــقــيــق في 

الهجوم.
مــحــاولــة االغـــتـــيـــال بــوصــفــهــا مــحــاولــة قتل 
ستثمر سياسيا لصالح 

ُ
ع أن ت

َ
للكاظمي، ُيتوق

ــيـــر والـــقـــوى الـــفـــائـــزة فـــي االنــتــخــابــات،  األخـ
القوى  على  الحركة  مقابل تضييق مساحة 
االنــتــخــابــات،  املــعــتــرضــة والــرافــضــة لنتائج 
الجناح السياسي  تحديدًا تحالف »الفتح«، 
الـــذي يتصدر  الــشــعــبــي«،  لفصائل »الــحــشــد 
الحراك االحتجاجي منذ أسابيع في محيط 
املنطقة الخضراء. كما ُيتوقع أن ُيفتح ملف 
من  املقرر  القتالية  األميركية  القوات  خــروج 
الحالي، ومــدى إمكانية  الــعــام  الــبــاد نهاية 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

األوضاع األمنية في الباد بمفردها.
وبالنظر إلى تاريخ املناوشات بن الكاظمي 
خــال  إليــــران  الحليفة  املسلحة  والــفــصــائــل 
األشـــهـــر الــــــ18 املــاضــيــة مـــن عــمــر حــكــومــتــه، 
 تلك 

ّ
ــإن الــتــي ولـــدت فــي مــايــو/أيــار 2020، فـ

الجماعات تبدو أذكى من أن تغامر في مثل 
هذا التوقيت الحرج من املواجهة، وتستهدف 
بطائرات مفخخة ذات قدرة تدمير محدودة 
املنطقة  ومــقــرات  مــبــانــي  مــقــارنــة بضخامة 
ها ستكون 

ّ
درك الفصائل أن

ُ
الخضراء. كما ت

املــتــهــم األول فــي مــثــل تــلــك الــعــمــلــيــة، مــع ما 
تداعيات دولية ومحلية،  يترتب عليها من 
ــارع والــقــوى  خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الـــشـ
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــرجـــعـــيـــة الـــنـــجـــف. وهـــــو مــا 
يـــؤجـــج فــرضــيــة حـــصـــول الــهــجــوم عــلــى يد 
العودة  دون  من  للمليشيات،  تابعن  أفــراد 

إلى قياداتهم.
العراقي،  السياسي  الــشــأن  فــي  الخبير   

ّ
لــكــن

اآلونـــة األخــيــرة إلــى حــد كــبــيــر«، مشيرة إلى 
العمليات  فــي  النظام  »يــؤكــد ضلوع  ذلــك  أن 
ــقـــاء حـــالـــة االحــتــقــان  الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــدث إلبـ
الــجــارتــن«،  املحافظتن  أبــنــاء  بــن  الشعبي 

وفق املصادر.
ولــطــاملــا قـــّدم الــنــظــام نفسه على أنــه »حامي 
األقــلــيــات« فــي ســـوريـــة، ولـــم يــتــعــامــل مــع أي 
حراك مناهض له في السويداء كما تعامل مع 
املحافظات األخرى، حيث القتل أو االعتقال أو 
القصف بكل أصناف األسلحة. ولكن ظهرت 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء حـــركـــات وتـــيـــارات 
معارضة للنظام، كما شهدت املحافظة أكثر 
مـــن حــــراك شــعــبــي مــنــاهــض لــلــنــظــام بسبب 
م عدد كبير من 

ّ
تردي األحوال املعيشية. ونظ

أبناء السويداء، في مطلع عام 2020، فعاليات 
للتنديد  نعيش«  »بدنا  تحت شعار  شعبية 
بــالــواقــع االقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي، اســتــمــرت 
الثورة  املحتجون شعارات  عــدة. وردد  أياما 

السورية، وهو ما أربك النظام في حينه.
ولـــعـــل أبـــــرز الـــحـــركـــات الـــتـــي تــقــف فـــي وجــه 

قـــد تــحــّولــت إلـــى أعـــمـــال عــنــف يـــوم الجمعة 
املــاضــي، عــنــدمــا رشـــق مــتــظــاهــرون الشرطة 
بــالــحــجــارة بــالــقــرب مــن املــنــطــقــة الــخــضــراء، 
مــمــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة عــــدد مـــن الــضــبــاط. 
وردت الشرطة بإطاق الغاز املسيل للدموع 
واحــدا  متظاهرًا  فقتلت  الــحــي،  والــرصــاص 
عـــلـــى األقـــــــــل، فـــيـــمـــا أصــــيــــب الــــعــــشــــرات مــن 

املتظاهرين ومن قوات األمن.
ـــفـــذ بـــواســـطـــة ثـــاث 

ُ
ــا هـــجـــوم األمـــــــس، فـــن ــ أمـ

استطاعت  الصنع،  محلية  مسّيرة  طــائــرات 
قوات األمن إسقاط اثنتن منها عبر أسلحة 
ــرى إلـــى منزل  مــتــوســطــة، بينما نــفــذت األخــ
الكاظمي. وهو مسكن كل من يتبوأ منصب 
رئــاســة الــحــكــومــة مــنــذ عـــدة ســـنـــوات، لقربه 

في  السلطات  اتــخــاذ  بعد  املقبلن،  الــيــومــن 
دمشق قرارًا يتعلق بامللف األمني«. وأشارت 
هذه الشبكات إلى أن النظام يتجه نحو »نشر 
ــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات،  ــات مــشــتــركــة ألجـ ــ ــ دوريـ
ــاع الـــوطـــنـــي،  ــ ــدفـ ــ ــن الـــداخـــلـــي والـ ــ ــــوى األمــ وقــ
فــي مناطق متفرقة، مــع وجـــود قــوة مـــؤازرة 
ــارئ  لــلــجــيــش فـــي الـــثـــكـــنـــات، تــحــســبــا ألي طـ

وللتدخل السريع«، بحسب »السويداء 24«.
التفرغ للتعامل  إلى  النظام السوري  ويتجه 
أنهى  السويداء، بعدما  األمني في  امللف  مع 
الــتــســويــات مــع مــدن وبــلــدات محافظة درعــا 
ــة  ــ الــتــي تــقــع إلـــى الـــغـــرب مـــن الـــحـــدود اإلداريـ
للسويداء. ووفق مصادر في ريف السويداء 
الغربي، تنتشر في عموم املحافظة عصابات، 
وتمتهن  األمنية  باألجهزة  مرتبطة  بعضها 
الــخــطــف لــلــحــصــول عــلــى أمــــــوال، خــصــوصــا 
املجاورة. وبّينت مصادر  من محافظة درعا 
الجديد«،  »العربي  لـ الشرقي  درعــا  ريــف  فــي 
درعا  ريــف  املتبادل بن  الخطف  أن عمليات 
في  ت 

ّ
»خف الغربي  السويداء  وريــف  الشرقي 

 هــــذه الــفــرضــيــة 
ّ
أحــمــد الــنــعــيــمــي، اعــتــبــر أن

نــفــســه«، مشيرًا في  الفعل  أمـــام  »غــيــر مهمة 
ـــه »فــي 

ّ
حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

حال كان الهجوم على يد جناح أو مجموعة 
داخل إحدى تلك املليشيات أو بقرار مركزي، 
مدعوما  يستثمره  أن  يمكن  الــكــاظــمــي   

ّ
فـــإن

ــلـــي  ــداخـ ــــي والـ ــــدولـ ــار الـ ــكـ ــنـ ــتـ ــن حـــالـــة االسـ مــ
التي صــدرت فــي الساعات األخــيــرة، لفرض 
بعينها  تستهدف فصائل  إجـــراءات جديدة 
 »يكون 

ّ
أمنيا وسياسيا«. وتوقع النعيمي أن

االستثمار مــن خــال إضــعــاف حـــراك القوى 
عــبــر تثبيت  االنــتــخــابــات،  لنتائج  الــرافــضــة 
قد  أمنية  بإجراءات  النتائج، كما سيتبعها 
تصل إلى عمليات اعتقال تطاول شخصيات 
بمحاولة  الــتــورط  بتهمة  الفصائل  تلك  مــن 

اغتيال رئيس الوزراء«.
الجديد«  »العربي  لـ وأفــادت مصادر خاصة 
ّدمت له إلجراء 

ُ
 الكاظمي أقّر مقترحات ق

ّ
بأن

تـــغـــيـــيـــرات جــــديــــدة فــــي الــــقــــيــــادات األمـــنـــيـــة 
معالجات  ضمن  بــغــداد،  في  واالستخبارية 

للحكومة إثر الهجوم.
ــال عــضــو الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــك، قــ ــ ــول ذلـ ــ وحـ
العراقي، أحمد الامي، في حديٍث مع »العربي 
 محاولة االغتيال وضعت الباد 

ّ
الجديد« إن

أمــــام حــقــائــق كــثــيــرة، أهــمــهــا خــطــورة ســاح 
الفصائل الحالية على الدولة العراقية ككل، 
أن  الحكومة  »الــشــارع ينتظر من  أن  مضيفا 
تستعيد اعتبارها وترد على ما تعرضت له 
من إهانة باستهداف رأس السلطة فيها، عبر 
تفعيل عشرات مذكرات القبض بحق قيادات 
فــي فــصــائــل مسلحة مــتــورطــن بــانــتــهــاكــات 
ر من خطورة »تسويف« 

ّ
وأعمال عنف«. وحذ

رد الــفــعــل الــحــكــومــي عــلــى مــحــاولــة اغــتــيــال 
ها »ستؤسس ملحاوالت 

ّ
الكاظمي، ومعتبرًا أن

 أزمــة أو اصطدام سياسي بن 
ّ

أخــرى مع كــل
تلك الفصائل والدولة«.

الـــنـــظـــام هـــي »حـــركـــة رجـــــال الـــكـــرامـــة« الــتــي 
تأسست على يد الشيخ وحيد البلعوس عام 
2013، ملنع أجهزة النظام األمنية من اعتقال 
الشّبان الرافضن تأدية الخدمة اإللزامية في 
قــواتــه. ولكن ســرعــان مــا تــعــددت املــهــام التي 
بدأت تقوم بها الحركة، وبات لها تأثير كبير 
الــرأي العام في املحافظة، وهــو ما كان  على 

يشكل خطرًا على النظام برّمته.
الـــســـوري  الـــوطـــنـــي  ــتـــــاف  ــ االئـ عـــضـــو  ورأى 
املــــعــــارض، حـــافـــظ قــــرطــــوط، فـــي حـــديـــث مع 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »مـــوســـكـــو هــــي مــن 
تــســتــعــجــل فـــتـــح مـــلـــف مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
محافظة  في  امللف  إنهاء  على  إشرافها  بعد 
درعا«، لكنه لفت إلى أن التحرك الروسي في 
الــســويــداء »لــيــس جــديــدًا«. وأوضـــح قرطوط 
أبناء السويداء( أن هذه املحافظة  )وهــو من 
الــنــظــام طيلة سنوات  »لــم تــخــرج مــن قبضة 
الثورة السورية، حيث إن النظام موجود فيها 
بأجهزته األمنية وحواجزه وقواته«. وأشار 
إلــى أن الــقــوات الــتــي دخــلــت الــســويــداء خال 
األيام املاضية »عادت إلى قواعدها املوجودة 
ــنــــوات عـــــــدة«، مــعــربــا  فــــي املـــحـــافـــظـــة مـــنـــذ ســ
عــن اعــتــقــاده بــأن الــنــظــام »لــن يستفز أهالي 
درعـــا«. وإذ  السويداء كما فعل في محافظة 
لفت إلى أن الفصائل املوجودة في السويداء 
»لـــم تــعــلــن أنــهــا مــعــارضــة لــلــنــظــام أو تابعة 
للمحافظة  بــل  الــســوريــة،  املعارضة  لفصائل 
عــلــى األمــــن الـــعـــام«، أكـــد أن »كـــل الــعــصــابــات 
والخطف تحركها  املــخــدرات  في  تعمل  التي 
ــال عـــضـــو االئـــتـــاف  ــ ــزة األمــــنــــيــــة«. وقــ ــهــ األجــ
الوطني السوري املعارض إن النظام: »ربما 
يكثف عــدد حــواجــز قــواتــه فــي املحافظة، مع 
تنشيط ما يسّمى بالدفاع الوطني«، مضيفا 
أن »القيادات الدينية واالجتماعية املوجودة 
في السويداء تتماهى مع خطط النظام، فهو 

من صنعها خال عقود«.

انتشار أمني كثيف خارج 
المنطقة الخضراء بعد 

الهجوم )صباح عرار/
فرانس برس(

تقرير تحليل

)Getty( عمل النظام على تعميق الهوة بين السويداء ودرعا
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وائل قنديل

تخّيل لو أن هنري كيسنجر، 
وزير الخارجية األميركية السابق، 
البالغ من العمر اآلن 98 عامًا، عاد 
ى ملفات الشرق 

ّ
إلى الخدمة، وتول

األوسط املشتعلة، هل كان سيحتاج 
إلى كل ذلك الدهاء والجهد لكي 

يحقق أحالمه الصهيونية باستدراج 
العرب إلى غرف التطبيع املظلمة؟ 

هل كان سيتطلب األمر منه التفكير 
في خطط وتكتيكات لخداع العرب 

بأوهام تحرير األرض بواسطة 
تلك اآللة العجيبة التي اسمها 

»مفاوضات السالم«، كي يذهبوا 
فرادى وجماعات إلى منتجعات 
التفريط في الجغرافيا والتاريخ؟ 
وهل كان رئيسه، في سبعينيات 
القرن املاضي، الرئيس ريتشارد 

نيكسون، سيبث همومه وشكواه 
من االنحياز السافر لكيسنجر 

لصالح الكيان الصهيوني؟
يكشف مارتن إنديك، سفير 

الواليات املتحدة السابق لدى الكيان 
الصهيوني، في كتابه الجديد »سيد 

اللعبة«، الذي حاورته صحيفة 
»جيروزاليم بوست« ملناسبة 
صدوره، أن نيكسون أوضح 

لكيسنجر أنه ال يثق به في التعامل 
 استبعاده 

ً
مع إسرائيل، محاوال

من التعامل مع ملفات الشرق 
األوسط. كما أن نيكسون كان كثير 

الشكوى ملوظفي إدارته، ولوزراء 
الخارجية العرب، وحتى للسفير 

السوفييتي، من انحياز كيسنجر 
عّرف الصحيفة إنديك 

ُ
إلسرائيل. ت

بأنه زميل متميز في مجلس 
العالقات الخارجية، وسفير أميركي 

سابق لدى إسرائيل. وشغل 
منصب املبعوث الخاص للرئيس 
السابق باراك أوباما للمفاوضات 

اإلسرائيلية الفلسطينية.
وأهم ما يكشف عنه إنديك بعد 
دراسته آالف الوثائق واألوراق 

الخاصة بمسيرة عمل كيسنجر في 
الخارجية، أن األخير لم يكن داعية 

للسالم أو وسيطًا ساعيًا له، بل كان 
قبل ذلك وبعده، صهيونيًا مخلصًا 
إلسرائيل، وقضيته األساسية هي 

تثبيت أوضاع الشرق األوسط تحت 
الهيمنة األميركية، وبما يحقق 

املصلحة اإلسرائيلية.
ويؤكد إنديك أن كيسنجر »نظر 

إلى السالم بتشكك كبير، من واقع 
تجربته الخاصة وخبرته في دراسة 

التاريخ. وتوصل إلى االعتقاد بأن 
السعي لتحقيق السالم يمكن أن 

يزعزع استقرار النظام في املنطقة. 
 
ً
كان السالم مشكلة وليس حال

بالنسبة له«.
ويقول إنديك إن استراتيجية 

كيسنجر للمفاوضات كانت تقوم 
على مبدأ »األرض مقابل الوقت« 

ال »األرض مقابل السالم«، من 
أجل إنهاك العرب في مفاوضات ال 

تؤدي إلى شيء، سوى إتاحة الوقت 
إلسرائيل لتقليل عزلتها وزيادة 

قّوتها.
كانت مهمة كيسنجر املقدسة 

هي إخراج مصر، بشكل كامل 
ونهائي، من معادلة الصراع العربي 
اإلسرائيلي، فكان تركيزه كله في 

التوصل إلى فك االشتباك بني مصر 
وإسرائيل، في عام 1974 بعد أقل 

من عام على حرب 6 أكتوبر/تشرين 
األول 1973، وهو ما تحقق فعليًا، 

منذ إغواء كيسنجر للرئيس الراحل 
أنور السادات، ودفعه إلى الهبوط 
بطائرته في مطار بن غوريون، 
محاطًا بأضواء مبهرة والفتات 

، وتمنحه 
ً
خادعة، تصنع منه بطال
نوبل للسالم فيما بعد.

لو ألقى كيسنجر نظرة على 
املشهد العربي اآلن، وعاد بالذاكرة 

إلى نضاله الشرير من أجل منح 
كل شيء لالحتالل الصهيوني، 

فإنه سيرى نماذج من املسؤولني 
العرب يتفوقون عليه في اإلخالص 

إلسرائيل، والتفاني في تحقيق 
أمنها السياسي ومصالحها 

االقتصادية. ربما يكتشف كيسنجر 
بعد كل هذه السنوات أنه األجدر 

بقيادة جامعة الدول العربية، في هذه 
املرحلة الدقيقة من عمر الصراع، ولَم 
ال وهو يرى النظام الرسمي العربي 
يقدم إلسرائيل، في العلن، أضعاف 

ما كان يحلم به من أجلها، في 
الخفاء، وينفق الوقت والجهد لوضع 

تكتيكات التطبيع؟

كيسنجر أمينًا 
للجامعة العربية

مرور
الكرام

»الشعب يريد«... 
ويدفع الثمن

الطائرات المستخدمة 
مشابهة لنسخ هاجمت 

معسكرات أميركية

»المقاومة العراقية«: 
مسلسل لتمرير نتائج 

االنتخابات المزورة

للحديث تتمة...

محاولة 
اغتيال الكاظمي

بغداد ـ سالم الجاف
             أكثم سيف الدين

بـــــعـــــد أيـــــــــــــام مــــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد فـــي 
مناصري  ِقبل  من  العراقي  الــشــارع 
املليشيات املوالية إليران احتجاجا 
على نتائج االنتخابات البرملانية التي جرت 
فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، وصــــواًل إلــى 
وقــوع مواجهات دامية يوم الجمعة املاضي 
بــن هـــؤالء وقـــوات األمـــن الــعــراقــيــة، وتوجيه 
ــكــــومــــة مــصــطــفــى  ــيــــس الــــحــ ــرئــ ــرات لــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ تـ
الكاظمي من قبل قيادين في هذه املليشيات، 
اســتــيــقــظ الــعــراقــيــون أمـــس األحــــد عــلــى وقــع 
محاولة اغتيال استهدفت الكاظمي بواسطة 
ــائـــرات مــســّيــرة ُوّجـــهـــت نــحــو مــقــر إقــامــتــه  طـ
الخضراء وســط بغداد، من دون  املنطقة  في 
أن يــصــاب بــــأذى. وفــيــمــا كــشــفــت املــعــلــومــات 
ــة عـــن أن الـــطـــائـــرات املــســتــخــدمــة في  ــيــ األولــ
الـــهـــجـــوم مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك الــــتــــي اســتــهــدفــت 
ت 

ّ
معسكرات أميركية في أوقات سابقة، وتبن

فإن  الهجمات،  تلك  مسلحة  فصائل  حينها 
األطــراف املقربة من إيــران سارعت للتشكيك 
بــــهــــجــــوم األمــــــــــس، واتــــــهــــــام »طــــــــرف ثــــالــــث« 
بالوقوف خلفه، بالتوازي مع تحميل طهران 
املسؤولية ألطراف أجنبية، ليدل هذا التطور 
عــلــى دخــــول الـــعـــراق فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة من 
التصعيد ليست بعيدة عن املساعي القائمة 

إلسقاط نتائج االنتخابات األخيرة.
ــرات مــســّيــرة مــنــزل  ــائـ واســتــهــدفــت ثــــاث طـ
الكاظمي فجر أمس، نجحت القوى األمنية 
ــقــــاط اثـــنـــتـــن مـــنـــهـــا، فــيــمــا وصــلــت  فــــي إســ
الــثــالــثــة إلـــى املـــنـــزل. وفــيــمــا نــجــا الــكــاظــمــي 
من الهجوم، فــإن خمسة من أفــراد الحماية 
وقعت  كما  أصيبوا،  املنزل  في  املتواجدين 
أضــــرار مــاديــة فــي املــكــان. وأظــهــرت لقطات 
مصورة بثها مكتب رئيس الــوزراء أضرارًا 
في بعض أجزاء املنزل وسيارة دفع رباعي 

متضررة متوقفة في املرأب.
وبعد أقل من ساعة على اإلعان عن تعرضه 
تسجيل  في  الكاظمي  ظهر  اغتيال،  ملحاولة 
مقره  في  مصور جالسا على مكتب خشبي 
 
ً
الــحــكــومــي وســـط املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، قــائــا
إن مــنــزلــه تــعــرض لــعــدوان جــبــان وهـــو ومــن 
مــعــه بـــألـــف خـــيـــر. وأضــــــاف أن »الـــصـــواريـــخ 

والطائرات املسّيرة الجبانة ال تبني أوطاننا 
وال مــســتــقــبــلــنــا، ونــعــمــل عــلــى بـــنـــاء وطــنــنــا 
الــدولــة ومؤسساتها وتأسيس  احــتــرام  عبر 
»الجميع  ودعــا  للعراقين«،  أفضل  مستقبل 
العراق  الهادف والبناء من أجــل  الحوار  إلــى 
ضم  اجتماعا  الكاظمي  وعــقــد  ومستقبله«. 
الــجــيــش  وقـــــــادة  ــة  ــيـ ــلـ والـــداخـ الــــدفــــاع  وزراء 
ــدد مــجــلــس  ــ لــبــحــث مـــحـــاولـــة االغــــتــــيــــال. وشــ
األمن الوطني العراقي في بيان على ماحقة 
»الجماعات املجرمة«. املتورطن، ووصفهم بـ

وقــامــت وحــــدات قتالية خــاصــة مــن الجيش 
العراقي بعملية انتشار واسعة داخل املنطقة 
الخضراء وفي محيطها الخارجي إلى جانب 
ــاب  ــ ــرى مــــن جـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهــ ــ ــوات أخــ ــ قــ
وجهاز األمن الوطني. ومنعت قوات الجيش 
الدخول للمنطقة املحصنة من عمال الخدمة 
واملــــراجــــعــــن والـــصـــحـــافـــيـــن، بــيــنــمــا حــلــقــت 

مروحيات قتالية في أجواء العاصمة.
وأعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء 
ســعــد مــعــن، لــقــنــاة »الـــعـــراقـــيـــة« الــحــكــومــيــة 
تح 

ُ
الرسمية )العراقية(، أن تحقيقا واسعا ف

في الهجوم للوصول إلى الجناة من خال 
متابعة مــنــاطــق انــطــاق املــســّيــرات واآللــيــة 
ــال. وأكـــد  ــيـ ــتـ املــســتــخــدمــة فـــي مـــحـــاولـــة االغـ
وقوع إصابات لبعض املتواجدين في منزل 
ــراد الــحــمــايــة. وتـــم تشكيل  الــكــاظــمــي مــن أفــ
املخابرات  جــهــاز  بــإشــراف  للتحقيق  لجنة 
ــتــــشــــار األمــــــن  الـــــعـــــراقـــــي إلــــــــى جـــــانـــــب مــــســ
الــوطــنــي قــاســم األعــرجــي، ومــســؤول وكالة 
الفريق  الــداخــلــيــة  فــي وزارة  االســتــخــبــارات 
ــان الجيش  أحــمــد أبـــو رغــيــف، ورئــيــس أركــ
الله،  يار  األمير  الركن عبد  الفريق  العراقي 

إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية أخرى.

ــات املـــتـــحـــدة املـــســـاعـــدة في  ــ ــواليـ ــ وعــــرضــــت الـ
التحقيق. وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
نيد بــرايــس فــي بيان »هــذا العمل الــذي يبدو 
أنه إرهابي، والــذي ندينه بشدة، كان موجها 
إلى قلب الدولة العراقية«. وأضاف »نحن على 
تواصل وثيق مع قوات األمن العراقية املكلفة 
ــراق واســتــقــالــه  ــعــ بــالــحــفــاظ عــلــى ســـيـــادة الــ
وعــرضــنــا مــســاعــدتــنــا فـــي الــتــحــقــيــق فـــي هــذا 
أمنيون  أكــد مسؤولون  املقابل،  في  الهجوم«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــراقــيــون فــي بــغــداد لـــ
الــطــائــرات املــســتــخــدمــة فــي الــهــجــوم مشابهة 
لنسخ هاجمت معسكرات أميركية في أوقات 

ــت فصائل 
ّ
مــتــفــرقــة مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، وتــبــن

مسلحة تلك الهجمات حينها، ضمن سلسلة 
الــبــاد بينها وبن  املــواجــهــات التي شهدتها 
القوات األميركية. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن 
مقدار املتفجرات التي كانت تحملها الطائرة 
األخيرة ال يتجاوز 10 كيلوغرامات من مادة 
»ســي فـــور« شــديــدة التفجير، مشيرة إلــى أن 
القوات األمنية وضعت تصورًا عن أبرز املناطق 
املحتمل انطاق الطائرة منها وجميعها من 
مناطق قريبة من املنطقة الخضراء. وتحدثت 
عن حصر التحقيقات في جهتن فقط، وهما 
»كــتــائــب حــزب الــلــه« و»عــصــائــب أهــل الــحــق«، 
عــلــى اعــتــبــار أن الــفــصــيــلــن يــمــتــلــكــان تقنية 
وّجها  أن  وسبق  املفخخة،  املسّيرة  الطائرات 

تهديدات مباشرة للكاظمي.
أمـــا الــقــوى الحليفة إليــــران، والــتــي تــقــود منذ 
أســابــيــع حــراكــا رافــضــا لنتائج االنــتــخــابــات، 
فقد شككت بمحاولة االغتيال. زعيم مليشيا 
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، الذي كان 
الحكومة  لرئيس  وّجـــه تهديدات مباشرة  قــد 
قــبــل ســاعــات مــن الــهــجــوم بسبب املــواجــهــات 
ــن وأنـــصـــار الـــقـــوى املــعــتــرضــة  ــ ــــوات األمـ بـــن قـ
على نتائج االنتخابات الجمعة، عّد ما جرى 
»محاولة لخلط األوراق«. وقــال الخزعلي، في 
بيان، إنه »بعد مشاهدتنا لصور االنفجار الذي 

حصل في منزل رئيس الوزراء، وماحظة عدم 
وقـــوع ضحايا، فإننا نــؤكــد ضــــرورة التحقق 
منه من قبل لجنة فنية متخصصة وموثوقة، 
لــلــتــأكــد مـــن ســبــبــه وحــيــثــيــاتــه، فـــــإذا لـــم يكن 
انفجارًا عرضيا أو ما شابه، وكــان استهدافا 
حقيقيا، فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة«. 
وشدد على أنه »يجب البحث بجد عن منفذي 
هــذه العملية ومعاقبتهم وفــق القانون، ألنها 

ملجيئها  األوراق  لــخــلــط  مـــحـــاولـــة  بــالــتــأكــيــد 
بعد يــوم واحــد على الجريمة الواضحة بقتل 
املتظاهرين واالعتداء عليهم وحرق خيمهم«، 
مضيفا »نذكر أننا قد حذرنا قبل أيام قليلة، من 
نية أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف 
املنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل 

املقاومة«.
من جهته، قال املتحدث باسم »كتائب حزب 

العسكري، عبر حسابه على  أبــو علي  الله«، 
»تلغرام«، إن »ممارسة دور الضحية أصبح 
من األساليب التي أكل عليها الدهر وشرب، 
ــن يـــريـــد اإلضـــــــــرار بــهــذا  وإذا كـــــان هـــنـــاك مــ
املخلوق )في إشــارة للكاظمي(، فهناك طرق 
كــثــيــرة وأقـــل كلفة وأكــثــر ضــمــانــا«. وأضـــاف 
»بــحــســب مــعــلــومــاتــنــا املــــؤكــــدة: ال أحــــد في 
)الــرغــبــة( لخسارة طائرة  لديه حتى  الــعــراق 

مسّيرة على منزل رئيس وزراء سابق«.
الــذي يمثل  كما اتهم زعيم تحالف »الفتح«، 
»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي لــــ
»طرف ثالث«،  هادي العامري، من وصفهم بـ
 
ّ
أن وقــال »نحذر من  العملية.  بالوقوف وراء 

طرفا ثالثا يقف وراء الــحــدث مــن أجــل خلط 
األوراق وخلق الفتنة«.

ودانت »املقاومة العراقية«، التي تمثل فصائل 
شيعية مسلحة، محاولة االغتيال. واعتبرت 
أن مـــا حــصــل »اســـتـــهـــداف لــلــدولــة الــعــراقــيــة 
كـــون هـــذا املــوقــع حــصــرًا مــن أهـــم مؤسسات 
الــذي حصلت  الدولة، ونعتبره املنجز األهــم 
عــلــيــه األغــلــبــيــة بــعــد ســقــوط الــدكــتــاتــوريــة«. 
وأضافت أن »من قام بهذا العمل يحاول خلط 
»بــإجــراء  مطالبتها  عــلــى  مــشــددة  األوراق«، 
تحقيق عـــادل« فــي فــض اعــتــصــام املحتجن 
على نتائج االنتخابات ببغداد يوم الجمعة 
كهذه  حادثة  »صناعة  أن  واعتبرت  املاضي. 
لن تمنعنا من إصرارنا على معاقبة الجناة، 
وال سيما املــتــورطــن الــكــبــار فــي إراقــــة دمــاء 
األبرياء من املتظاهرين السلمين«. وحذرت 
من »وجــود مسلسل يحتوي املزيد من هذه 
العراقي،  الشارع  إربــاك  هدفها  التي  األفعال 
وتمشية نتائج االنتخابات املزورة لانتقال 
بــالــعــراق إلـــى مــراحــل خــطــيــرة فــي مستقبله 

السياسي واالقتصادي واألمني«.
وبــعــيــدًا عــن الــفــصــائــل املــوالــيــة إليــــران، لقيت 
محاولة االغتيال تنديدًا داخليا، وقال الرئيس 
العراقي برهم صالح على حسابه في موقع 
»تويتر«، إن »االعتداء اإلرهابي تجاوز خطير 
ــراق، ويــســتــوجــب  ــعــ ــراء بــحــق الــ ــكـ وجـــريـــمـــة نـ
وحدة املوقف في مجابهة األشرار املتربصن 
بأمن هذا الوطن وسامة شعبه. ال يمكن أن 
الــفــوضــى«. كما كتب  إلــى  الــعــراق  نقبل بجر 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر، على 
»تــويــتــر«: »الــعــمــل اإلرهـــابـــي الـــذي استهدف 
الـــجـــهـــة الــعــلــيــا فــــي الــــبــــاد، لـــهـــو اســـتـــهـــداف 
للعراق وشعبه، ويستهدف  واضــح وصريح 
أمنه واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى 
لتسيطر عليه قوى الادولة، ليعيش العراق 
ــنـــف واإلرهــــــــاب،  تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــشـــغـــب والـــعـ

فتعصف به املخاطر وتدخات الخارج«.
أمــا إيـــران فلم تتأخر لتوجيه أصــابــع االتهام 
إلـــى الـــخـــارج، إذ وصـــف أمـــن املجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني األميرال علي شمخاني، 
البحث عن  بأنها »فتنة جدية يجب  العملية 
خيوطها في غــرف الفكر األجنبية«. وقــال في 
تــغــريــدة على »تــويــتــر« إن هـــذه األطــــراف »من 
خــــال إيـــجـــاد مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة واحــتــال 
العراق لم تحقق إال الاأمن وبث الخاف وحالة 
عدم االستقرار للشعب العراقي املظلوم«. كما 
دان املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد 
خطيب زادة، استهداف الكاظمي، داعيا الشعب 
الــعــراقــي إلـــى »اليقظة فــي مــواجــهــة مــؤامــرات 
األعـــداء«. وأضــاف في بيان، أن »هــذه األحــداث 
تأتي في سياق مصالح أطـــراف اعتدت خال 
ـــ18 املــاضــيــة عــلــى اســتــقــرار وأمــن  ــ الــســنــوات الـ
واستقال ووحـــدة أراضـــي الــعــراق ومــن خال 
تــأســيــس مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة وإثــــــارة الــفــن 

حاولت تحقيق أهدافها اإلقليمية«.

وليد التليلي

تشهد تونس أزمة مالية خانقة 
ستزيد التطورات السياسية من 

حّدتها، ألن الوضع الداخلي املنقسم 
واملتوتر ال يشجع على دفع اإلنتاج 

الداخلي بما يمكن أن يخلق ثروة 
إضافية تسد فجوات املوازنة. كما أن 
الدول والصناديق واملؤسسات الذين 

تعتمد عليها الدولة منذ عقود، أوقفت 
الدعم، بسبب خوفها من انزياح 
تونس عن التجربة الديمقراطية 

وجنوحها إلى االستبداد، وتوّجسها 
من مشروع سياسي واقتصادي 
غامض يوحي بخلفية اشتراكية 

قديمة، ال يمكن املغامرة معها في 
الوقت الراهن. وأمام هذه الحقيقة 
التي ال يمكن أن تغّيرها املواقف 
السياسية الرنانة، وبعد التهديد 

بإقفال أبواب املانحني، التفت الرئيس 
التونسي قيس سعّيد إلى »الشعب 

 »سنعمل على 
ً
الذي يريد«، قائال

تشريك املواطنني كلهم في الخروج 
من هذه األزمة«. ودعا يوم الخميس 
املاضي، في اجتماع مجلس الوزراء، 
التونسيني في الداخل والخارج، إلى 

»املساهمة في إيجاد التوازنات املالية 
املطلوبة«.

يطلب الرئيس من شعبه أن يتقشف 
وأن يقلص من الواردات، وكأنه 

يمّهد ملرحلة زهد اقتصادي يطلب 
من الجميع أن يشارك فيها. أي 

باختصار، أن يدفع الشعب ثمن 
الفاتورة التي يريدها سعّيد ملشروعه 

السياسي. وباألرقام، ستحتاج 
تونس إلى ثالثة مليارات دوالر 

إلكمال العام الحالي، وستحتاج إلى 
تمويالت إضافية بـ15 مليار دوالر 

ملوازنة العام املقبل. أما وكاالت 
التقييم التي استهزأ بها سعّيد فقد 
وضعت تونس في ذيل قائمة الدول 

التي يمكن أن يثق فيها املانحون. 
ويتلكأ أصدقاء سعّيد في دعمه، كما 

فعلوا مع دول أخرى، وال أحد يعلم 
ثمن دعمهم املمكن وشروطه. ويبقى 

السؤال: هل سيقتنع »الشعب الذي 
يريد« بدعوة الرئيس؟

القيادي في حزب »التيار 
الديمقراطي«، هشام العجبوني، 
قال كالمًا منطقيًا جدًا في هذا 

الخصوص، إذ لفت إلى أنه »حسب 
استطالعات الرأي، يحظى الرئيس 

بنسبة ثقة عالية جدًا تفوق الـ80 
في املائة. وبحسب الرئيس أيضًا، 

فإن 1.8 مليون تونسي خرجوا في 
يوم واحد ملساندته، ولو استجاب 

كل هؤالء لدعوة الرئيس بإعانة 
البالد ماليًا، فستصبح تونس دولة 

مانحة وليست دولة مقترضة«. 
ولكن ما يقوله العجبوني ساخرًا 

كان يمكن أن يصبح حقيقة لو آمن 
كل التونسيني بمشروع الرئيس، 

أما وهو يصف جزءًا منهم بالخونة 
والحشرات والسارقني ويريد أن 
يتحول إلى الزعيم األوحد امللهم، 

فقد جّربوا ذلك من قبل، وإذا كان 
»الشعب يريد« فعليه أن يدفع الثمن.

مرحلة جديدة 
من أزمة رفض 
نتائج االنتخابات

مصطفى  اغتيال  محاولة  العراق  في  المتحدة  األمــم  بعثة  دانــت 
الخارجية  أعربت  النفس«. كما  »الهدوء وضبط  إلى  الكاظمي، داعيًة 
االستقرار  زعزعة  أشكال  من  شكل  »ألي  رفضها  عن  بيان  في  الفرنسية 
األطلسي  شمال  حلف  ندد  فيما  العراق،  في  والتخويف«  والعنف 
والمملكة المتحدة باألمر. وقال ممثل الشؤون الخارجية في االتحاد 
األوروبي، جوزيب بوريل، في بيان: »يجب على جميع األطراف االنخراط 

في الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات«.

إدانات دولية

اعتداء 
مشبوه

وصف زعيم تحالف 
»النصر«، حيدر العبادي، 

محاولة اغتيال رئيس 
الحكومة العراقية 

مصطفى الكاظمي 
بـ»المشبوهة«. وقال في 
تغريدة له »أدين االعتداء 
المشبوه الذي استهدف 
الكاظمي، وأدعو للحذر 

من خلط األوراق«، مضيفًا 
»باألمس قتل المتظاهرون 

السلميون، واليوم 
استهداف رئيس الوزراء، 
لسنا في ساحة قتال يا 
سادة! المرحلة حرجة، 

واليقظة وضبط النفس 
ضرورة، والحوار والتفاهم 

والتضامن غدت قضايا 
وجودية للدولة«.
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      غرب

عدن: اغتيال مسؤول 
أمني 

مساء  مجهولون،  مسلحون  اغــتــال 
أول مــن أمـــس الــســبــت، مــديــر غرفة 
املحلية  اإلدارة  وزارة  في  العمليات 
ــيـــدة، فــــي الــعــاصــمــة  ــو ســـعـ ــ عـــلـــي أبـ
ــة عــــــــدن، حــســبــمــا  ــتــ الـــيـــمـــنـــيـــة املــــؤقــ
ــد. وجــاء  ــوزارة، أمـــس األحــ ــ ذكـــرت الــ
في بيانها أن »الحادثة وقعت أمام 
منزل أبو سعيدة في حي البساتني 
بــعــدن«، ولــم تــدِل بتفاصيل أخــرى. 
ــافـــظ عـــدن  ــبـــت الــــــــــوزارة »مـــحـ ــالـ وطـ
)أحـــمـــد ملــلــمــس( بــتــوجــيــه األجــهــزة 
األمنية للقبض على الجناة وكشف 
املعتدون  لينال  القضية  مالبسات 

جزاءهم الرادع وفقًا للقانون«.
)األناضول(

مصر: أولى خطوات إقرار 
قانون التخطيط

وافـــــق مــجــلــس الـــشـــيـــوخ املـــصـــري، 
أمـــــس األحــــــــد، عـــلـــى 15 مـــــــادة مــن 
مـــشـــروع قـــانـــون الــتــخــطــيــط الــعــام 
للدولة املعد من الحكومة، تمهيدًا 
ــواده الــبــالــغــة الــــ35  إلقـــــرار بــقــيــة مـــ
فـــي جــلــســة مـــقـــررة الـــيـــوم اإلثــنــني، 
ــلـــس الــــنــــواب  ــه إلـــــــى مـــجـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وإحـ
إلصــــــــداره، والـــتـــصـــديـــق عــلــيــه من 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي. 
والتنمية  التخطيط  وقالت وزيــرة 
ــيـــد  ــعـ ــالــــــة الـــسـ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة، هــــ
ــام  ــ ــي كـــلـــمـــتـــهـــا أمــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، فــ
جاء  القانون  مــشــروع  إن  املجلس، 
 للقانون رقم 30 لسنة 1973 

ً
بديال

في شأن إعداد الخطة العامة، بما 
استراتيجية  أهــــداف  مــع  يــتــوافــق 
لــلــتــنــمــيــة املــســتــدامــة )رؤيـــــة مصر 

.)2030
)العربي الجديد(

ليبيا: اكتشاف مقابر 
جديدة في ترهونة

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــبــحــث  ــلـ أعـ
والتعرف على املفقودين الحكومية 
في ليبيا، أمس األحد، عن اكتشاف 
فرقها ثالث مقابر جماعية جديدة، 
فــــي مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة. وأوضـــحـــت 
الرسمية  صفحتها  عــبــر  الــهــيــئــة، 
فرقها ستبدأ  أن  »فيسبوك«،  على 
انــتــشــال الــجــثــث مــن داخــــل املــقــابــر 

ا من يوم غد الثالثاء.  الثالث بدء
)العربي الجديد(

تونس: بن غربية يواصل 
إضرابه عن الطعام

ــن الـــوزيـــر  أكــــــدت هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
السابق، النائب التونسي املستقل، 
مهدي بن غربية )الــصــورة(، أمس 
ــه عــن  ــ ــرابــ ــ األحـــــــــد، مـــواصـــلـــتـــه إضــ
ــوم الــجــمــعــة  ــدأه يــ ــ ــذي بـ ــ الـــطـــعـــام الـ
املـــاضـــي، بــســبــب »الــتــنــكــيــل بــه من 
لــلــســجــون  الــــعــــامــــة  اإلدارة  قــــبــــل 
واإلصالح«، وحرمانه من حقه في 
أربع  العمر  البالغ من  ابنه  مقابلة 
سنوات، خصوصًا أن الطفل يتيم 
الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  أن  ــم  ــ ورغــ األم، 
بــاملــحــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة بــســوســة، 
الــقــضــيــة، أذن له  بــمــلــف  املــتــعــهــد 

بتمكينه من مقابلة طفله.
)العربي الجديد(

قبرص سُتحاكم 
متهمين بالتخطيط 
لمهاجمة إسرائيليين

أعــلــنــت الــشــرطــة الــقــبــرصــيــة، أمــس 
األحد، أن نيقوسيا ستحاكم ستة 
أشــــخــــاص فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الــتــخــطــيــط  بــتــهــمــة  ــبـــل،  ــقـ املـ األول 
إسرائيليني  أعمال  رجــال  ملهاجمة 
فـــي الـــجـــزيـــرة. ويـــواجـــه املــتــهــمــون 
تــهــم الــتــآمــر الرتـــكـــاب جــريــمــة قتل 
واملـــشـــاركـــة فـــي مــنــظــمــة إجــرامــيــة 
واإلرهـــــــاب وحـــيـــازة ســــالح بشكل 
غير قانوني وتداول وثائق مزيفة. 
ولـــــم تـــكـــشـــف الـــشـــرطـــة عــــن هــويــة 
ــتـــهـــمـــني، بــيــنــمــا قــــالــــت وســـائـــل  املـ
من  منهم  أربــعــة  إن  محلية  إعـــالم 
ــم قــبــرصــي من  بــاكــســتــان وأحــــدهــ

أصول لبنانية.
)فرانس برس(

اعتقلت القوات 
األمنية 87 معلمًا شاركوا 

بوقفة احتجاجية

التقى البرهان أمس 
األحد وفدًا من جامعة 

الدول العربية

السودان

العنف جواب 
العسكر

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــواصــل عــســكــر الـــســـودان، إغــالق 
أي بـــاب تــفــاوضــي مــن املــمــكــن أن 
يؤدي إلى عودة البالد إلى مسار 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، بــعــد االنـــقـــالب الــذي 
في  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش  قائد  ذه 

ّ
نف

املـــاضـــي، وأطـــاح  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول   25
 مجلس 

ّ
بــمــوجــبــه الــحــكــومــة املـــدنـــيـــة وحـــــل

السيادة وأعلن حالة الطوارئ، معولني على 
خيار استخدام العنف ضد الشعب السوداني 
الرافض لالنقالب، وذلك كتكتيك هدفه تمرير 
الــدعــوات  الــرغــم مــن  الــوقــت بالترهيب، على 
الدولية لعودة الحكومة املدنية في السودان، 
واملطالبات الداخلية بااللتزام بركائز املرحلة 
في  الدستورية.  الوثيقة  ومنها  االنتقالية، 
مقابل ذلك، يبقى التصعيد في الشارع السالح 
األول فـــي يـــد املـــعـــارضـــني لـــالنـــقـــالب، وعــلــى 
الــســودانــيــني، حيث  املهنيني  تجمع  رأســهــم 
كان السودان على موعد أمس األحد، مع يوم 
من حملة العصيان املدني، الذي استجابت له 
قطاعات مهنية ونقابية واسعة، على رأسها 
نقابة املعلمني، والتي جرى اعتقال العشرات 
السوداني،  الجيش  واستخدم  كوادرها.  من 
يــــوم أمــــس، الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع لتفريق 
التظاهرات التي خرجت في الخرطوم بالتزامن 
مع حملة العصيان املدني، كما جابت قوات 
األمن شوارع العاصمة بالهراوات والعصي، 
الــدول  فيما التقى البرهان وفــدًا من جامعة 
العربية، من دون خروج أي مؤشر عن العسكر 

لجهة استعدادهم للحوار أو التنازل.
واستجابت قطاعات مهنية ونقابية واسعة، 
ــان املــــــدنــــــي، ضــمــن  ــيــ ــعــــصــ ــلـــة الــ أمـــــــــس، لـــحـــمـ
فيما  البرهان،  انقالب  التصعيد ضد  رزنامة 
ــان املـــقـــاومـــة لــــدعــــوات إقـــامـــة  اســـتـــجـــابـــت لـــجـ
املـــتـــاريـــس فـــي األحـــيـــاء بــالــتــزامــن مـــع إعـــالن 
ــاء ذلـــك عــلــى الــرغــم من  الــعــصــيــان املــدنــي. وجـ
تعطل خــدمــة اإلنــتــرنــت بــشــدة، وهــو مــا أكــده 
أحــد ســكــان وســط الــخــرطــوم لوكالة »فــرانــس 
ــم يـــعـــلـــم بـــبـــدء  ــ ــعـــض لـ ــبـ  إن الـ

ً
ــــال ــائـ ــ بـــــــــرس«، قـ

وباإلضافة  اإلنترنت.  ســوء  بسبب  العصيان 

الــخــرطــوم،  االحتجاجية. وكـــان مــحــامــون فــي 
قد أكــدوا أن عــدد املعلمني املعتقلني أمــس قد 
وصل إلى 200 معلم، وأن فرقًا قانونية تولت 
عنهم.  لــإفــراج  القانونية  ــراءات  اإلجــ متابعة 
الشرطة  أن  والتعليم  التربية  وزارة  وذكـــرت 
أطــلــقــت الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع بــكــثــافــة على 
التحرك. وأفاد شهود عيان، بحسب ما نقلت 
عنهم وكالة »األناضول« التركية لألنباء، بأن 
قوات الشرطة طاردت املشاركني في الوقفة في 

الشوارع، منعًا ملعاودة تجمعهم مجددًا. 
إلى ذلك، واجهت القوات األمنية التظاهرات 
التي شهدتها الخرطوم أمس بالعنف أيضًا، 
حيث جابت قوات األمن شــوارع رئيسية في 
وقنابل  بالعصي  مسلحة  بحري،  الخرطوم 
ــاد شــهــود عــيــان،  الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع. وأفــ
»العربي الجديد«، بأن قوات الشرطة أطلقت  لـ
الغاز املسيل للدموع لتفريق محتجني أقاموا 
حــواجــز خــرســانــيــة فــي شـــارع أومــــاك شرقي 
الخرطوم، كما ألقت قنابل غاز مسّيل للدموع 
تظاهرة  لتفريق  العاصمة  في  بــري  في حي 
أخرى. وفرقت قوات الشرطة تظاهرة مناهضة 
لــالنــقــالب فـــي حـــي الـــديـــم، وســـط الــخــرطــوم، 
وأطلقت عبوات الغاز املسيل للدموع والذخيرة 
في الهواء، لتفريق مئات املتظاهرين في حيي 
كما  العاصمة،  والــعــزوزاب جنوبي  الشجرة 
علمت طـــوال يـــوم أمـــس عــلــى إزالــــة متاريس 
وضعت على الطرق الرئيسية. وفي مواجهة 

إلـــى الــخــرطــوم، خـــرج مــئــات الــســودانــيــني في 
مــديــنــة ود مـــدنـــي، فـــي مــوكــب طــــاف املــديــنــة، 
رفضًا لالنقالب، كما تظاهر املئات في عطبرة 

في شمال البالد.
وأعلنت لجان املقاومة في عدد من األحياء، 
أنــهــا ســتــواصــل إغــــالق الـــطـــرق بــاملــتــاريــس 
ــل  ــواكـــب داخـ ــع تــســيــيــر مـ ــيـــوم اإلثــــنــــني، مـ الـ
ملــلــيــونــيــة 13 نوفمبر/ اســتــعــدادًا  األحـــيـــاء 

تــشــريــن الــثــانــي )الــســبــت املـــقـــبـــل(، مــجــددة 
»رفــضــهــا الــقــاطــع لــالنــقــالب، وكــل مــا ترتب 
عليه من إجراءات انقالبية، والرفض القاطع 
ــادة املــجــلــس  ــ ألي تـــســـويـــة ســيــاســيــة مــــع قــ

العسكري االنقالبي«. 
ــــس، شــهــدت  ــــوم الـــعـــصـــيـــان املــــدنــــي أمــ ــــي يـ وفـ
السودانية، حركة سير خفيفة، مع  العاصمة 
إغالق معظم املحال التجارية أبوابها. واختار 
عدد كبير من موظفي املصارف، املشاركة في 
شــارك  فيما  العمل،  عــن  باالمتناع  العصيان 
األطباء في التحرك، بالتعامل فقط مع حاالت 
وعلى  الحكومية.  املستشفيات  فــي  الــطــوارئ 
الــرغــم مــن قـــرار ســلــطــات االنـــقـــالب، استئناف 
الدراسة في والية الخرطوم، إال أن عددًا كبيرًا 
مــن األســـر، اخــتــارت عــدم إرســـال أبنائها إلى 
املــدارس فيما أعادت بعض املــدارس التالميذ 
البحر  إدارة جــامــعــة  مــنــازلــهــم. وأعــلــنــت  إلـــى 
األحمر، أمس، وقف الدراسة في الجامعة إلى 
أجــل غير مسمى، وذلـــك بعد يــوم مــن تعليق 

جامعة الخرطوم، الدراسة رفضًا لالنقالب.
وكــــان الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي عــلــى مــوعــد أمـــس، 
مــع حــمــلــة اعــتــقــاالت واســعــة نــفــذتــهــا الــقــوات 
ــه، والــتــي اعتقلت الــعــشــرات من 

ّ
األمــنــيــة بــحــق

املــعــلــمــني، لــــدى تــنــفــيــذهــم وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة 
الــتــربــيــة والتعليم فــي واليــة  أمـــام مــقــر وزارة 
الــــخــــرطــــوم، لـــالعـــتـــراض عـــلـــى قــــــرار ســلــطــات 
االنــقــالب إقــالــة مــســؤولــني فــي قــطــاع التعليم 
بــالــواليــة، وتــعــيــني وجـــوه مــن نــظــام الرئيس 
املعزول عمر البشير )كوادر من حزب املؤتمر 
الـــوطـــنـــي، الـــحـــزب الـــحـــكـــام ســـابـــقـــًا( مــكــانــهــم. 
وأعــلــنــت لــجــنــة املــعــلــمــني الــســودانــيــني، أمــس، 
إلــى كسر ساق  اعــتــقــال 87 معلمًا، بــاإلضــافــة 
إحدى املعلمات، خالل تفريق الشرطة للوقفة 

أمــس،  االنــقــالبــيــون،  املــدنــي، جمع  العصيان 
ــــرى تــوزيــعــهــم  الـــعـــشـــرات مـــن أنـــصـــارهـــم وجـ
في  التلفزيونية،  الــقــنــوات  مــقــار  مــن  بالقرب 
مــحــاولــة إلظــهــار ســنــدهــم الــشــعــبــي. وتجمع 
أمــس عــشــرات األشــخــاص بــالــقــرب مــن أبــراج 
مــردديــن هتافات  الــخــرطــوم،  النيلني، وســط 

داعمة لالنقالب العسكري.
ــبــــرهــــان ُمــــنــــي أمـــــس بــضــربــة  لـــكـــن انــــقــــالب الــ
جديدة، إذ دانت »الجبهة الثورية« السودانية، 
ــتـــخـــدام الـــقـــوة املـــفـــرطـــة ضـــد املــتــظــاهــريــن  اسـ
ــــوارئ،  ــــطـ الـــســـلـــمـــيـــني، مـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع حـــــال الـ
لــلــحــوار الــجــاد لــخــروج البالد  لتهيئة املــنــاخ 
مــن االنــــزالق. وقـــال بــيــان مشترك عــن حركات 
ثالث منضوية في التحالف )الحركة الشعبية 
تحرير  التحرير، حركة  قــوى  تجمع  - شمال، 
السودان(، يقودها أعضاء في مجلس السيادة 
االنــتــقــالــي املــحــلــول بــمــوجــب قــــرار الــبــرهــان، 
إنــهــا »تــجــدد موقفها الــثــابــت ضــد االنــقــالب، 
الـــســـودانـــي  ــع احــــتــــرام إرادة الــشــعــب  ـــي مـ وهـ
املدنية«.  الدولة  وبناء  الديمقراطي  والتحول 
كــمــا جــــّددت الــتــزامــهــا بــالــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
وتنفيذ اتــفــاق جــوبــا لــســالم الــســودان املوقع 
»إطالق سراح  بـ أكتوبر 2020. وطالبت   3 في 
جــمــيــع املــعــتــقــلــني مـــن دون أي شــــرط وعــلــى 
ــلـــه حـــمـــدوك،  رأســـهـــم رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الـ
وياسر عرمان عضو املجلس القيادي للجبهة 
الثورية ونائب األمني العام للجبهة الثورية«. 
ينوي  االنقالب  فإن  ملعلومات سابقة،  وطبقًا 
ــار، رئـــيـــس الــحــركــة  ــقــ إعـــــــادة تــعــيــني مـــالـــك عــ
ــال، والـــطـــاهـــر حـــجـــر، رئــيــس  ــمـ الــشــعــبــيــة - شـ
تجمع قوى التحرير، والهادي إدريس، رئيس 
الــســودان، كأعضاء في املجلس  حركة تحرير 
السيادي، وهذا ما ترفضه املجموعات الثالث.
فـــي األثــــنــــاء، تـــتـــواصـــل املـــســـاعـــي الــخــارجــيــة 
ــــودان، إليــجــاد  ــــسـ لــلــدفــع نــحــو الــــحــــوار فـــي الـ

مــخــرج لـــألزمـــة الــنــاجــمــة عـــن االنــــقــــالب. وفــي 
هـــذا اإلطـــــار، أعــربــت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
أمينها  برئاسة  لها  وفــد  اجتماع  بعد  أمــس، 
الـــعـــام املــســاعــد حــســام زكـــي مـــع الــبــرهــان في 
الخرطوم، عن أهمية اعتماد الحوار كوسيلة 
للتعامل مع األزمــات التي تطرأ خــالل عملية 
ــــودان. وقـــال  ــسـ ــ ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الـ ــتـ االنـ
زكي إن »الوفد نقل رسالة شفهية من األمني 
الغيط( تؤكد دعم  أبو  العام )للجامعة أحمد 
الديمقراطي  للتحول  العربية  الـــدول  جامعة 
في السودان«، فيما أعرب البرهان عن »التزام 
الديمقراطي  بالتحول  التام  املسلحة  الــقــوات 
وحـــرصـــهـــا عــلــى حــمــايــة مــكــتــســبــات الـــثـــورة 
كما  الــشــعــب«.  تطلعات  وتحقيق  الــســودانــيــة 
»الــدور الكبير الــذي تضطلع  أشــاد البرهان بـــ
به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة 

االنتقالية واالهتمام بقضايا السودان«.
لــكــن الــقــيــادي فــي قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
»الـــعـــربـــي  ــال فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ مـــعـــز حــــضــــرة، قـ
ــام العسكر  الـــجـــديـــد«، إن الــخــيــار الــوحــيــد أمــ
الــوســاطــات الدولية  االنــقــالبــيــني بعد إخــفــاق 
واإلقــلــيــمــيــة هـــو االعـــتـــمـــاد عــلــى فـــلـــول نــظــام 
عمر البشير لتسيير دوالب العمل السياسي 
ــة، مــشــيــرًا إلــــى أن ذلــــك بــدا  ــيـ ــدنـ ــة املـ ــدمـ والـــخـ
واضــحــًا فــي الــقــرارات التي أصــدرهــا البرهان 
العديد من كبار املوظفني في  بإنهاء خدمات 
الـــدولـــة، وتــعــيــني الــفــلــول فــي مــكــانــهــم، مــؤكــدًا 
أمنية  كلجنة  عملوا  الــذيــن  العسكر  هــدف  أن 
أوتيت  أيامه تسعى بكل ما  آخــر  للبشير في 
من قوة الستعادة النظام السابق بالكامل بما 
األمنية. وأضـــاف حضرة  ذلــك مؤسساته  فــي 
أن الضغط الخارجي ال يعول عليه كثيرًا في 
ــقـــالب، ألن كــل الــــدول تــتــحــرك في  إســقــاط االنـ
الجوار ال  مواقفها وفق مصالحها، وأن دول 
الــســودان،  في  ديمقراطيًا  تحواًل  مطلقًا  تريد 

مــشــددًا على أن الــرهــان اآلن هــو على الشارع 
السوداني الذي أسقط من قبل نظام البشير، 
ــقــــديــــره، أقــــــوى بــكــثــيــر  ــام، حـــســـب تــ ــظــ وهـــــو نــ
مــن االنـــقـــالب الــحــالــي، المــتــالكــه تــرســانــة من 
األســلــحــة والـــقـــوات املــخــتــلــفــة وبــنــائــه نظامًا 
عقائديًا متشددًا، ورغم ذلك سقط شر سقطة 

وهو ما سيتكرر اليوم.
مــن جهته، قــال الــوالــي السابق لــواليــة كسال، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه وبعد  صــالــح عــمــار، لـــ
فشل الوساطات الدولية والداخلية، لم يعد من 
خيار أمام االنقالب العسكري، سوى التراجع 
املواصلة تحت  أو  قــراراتــه وخطواته،  كل  عن 
ســطــوة ســفــك الـــدمـــاء واالنـــهـــيـــار االقــتــصــادي 
ــرة، ســـيـــدفـــع  ــيــ ــبــ ــة بــــاهــــظــــة بــــشــــريــــة كــ ــفـ ــلـ ــكـ وبـ
االنقالبيون ثمنها، مبينًا أن االنقالب سيجد 
وسيواجه  وخارجية  داخلية  عزلة  في  نفسه 
الــتــعــقــيــدات االقــتــصــاديــة، ال سيما  جملة مــن 
ــات املــتــحــدة عــلــى كــل من  تــحــت ضــغــط الـــواليـ
السعودية واإلمارات بحرمانه من املساعدات 
املالية، هذا غير آثار العصيان املدني الصامد 
عليه، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة 
حيث أكبر القوى الحديثة املناهضة لالنقالب. 
وأضـــــــاف عــــمــــار، أن االنـــقـــالبـــيـــني يـــواصـــلـــون 
االنتحار إال في مجال استخدام العنف املفرط 
ضد خصومهم، وعجزوا حتى اآلن عن القيام 
بخطوات حقيقية بما في ذلك تشكيل مجلس 
السيادة ومجلس الوزراء، نتيجة التناقضات 
الظهور  فــي  بــدأت  التي  الداخلية والــخــالفــات 
بني العسكر واألحــزاب التي دعمت انقالبهم، 
ــنــــاء حــاضــنــة  ــم يـــعـــد أمـــــــام الـــعـــســـكـــر إال بــ ــ ولــ
سياسية من أحزاب شاركت في نظام الرئيس 
املــعــزول عمر البشير. وأكـــد عــمــار أن الــشــارع 
 حــاســمــًا فــي هــزيــمــة االنــقــالب 

ً
ســيــكــون عــامــال

ــك بــبــطء وتــرتــيــب بــعــيــد املــــدى من  ــو تـــم ذلـ ولـ
جانب القوى الحديثة في املدن.

اعتقاالت واسعة إلنهاء 
العصيان المدني

تتواصل االحتجاجات منذ االنقالب )محمود حجاج/األناضول(

)Getty( دعت الحكومة المنقوش إلى االستمرار في مزاولة عملها

رّد عسكر السودان، أمس األحد، على حراك الشارع المعارض النقالبهم، 
بمواجهة  وذلك  االعتقال،  حمالت  وشّن  العنف،  استخدام  بمواصلة 
العصيان المدني الذي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين، والذي 

استجابت له قطاعات مهنية ونقابية واسعة

الحدث

تحقيق مع املنقوش برئاسة نائب رئيس 
املــجــلــس عــبــد الــلــه الـــالفـــي، عــلــى أن تقدم 
اللجنة نتائج أعمالها خالل 14 يومًا من 
تــاريــخ صــدور الــقــرار. وليبيا على موعد 
مع مؤتمر حول أزمتها دعت إليه باريس، 

ومقرر انعقاده يوم الجمعة املقبل.
ــرار املـــجـــلـــس تــتــويــجــًا لــســلــســلــة  ــ ــاء قــ ــ وجــ
مـــن األزمـــــات بــيــنــه وبـــني الــحــكــومــة، ومــع 
تعيينات  خلفية  على  تــحــديــدًا،  املنقوش 
واعتبر  اتخذتها،  وخطوات  دبلوماسية، 
املـــجـــلـــس أنــــهــــا تـــنـــم عــــن تــــفــــّرد بـــالـــقـــرار. 
ورفــضــت حكومة الــدبــيــبــة، أمـــس، الــقــرار، 
املجلس  صالحيات  أن  بيان  فــي  معتبرة 
الــرئــاســي ال تــخــولــه إيــقــاف املــنــقــوش عن 
أن  على  مــشــددة  معها،  والتحقيق  العمل 
تــعــيــني أو إلـــغـــاء تــعــيــني أعـــضـــاء السلطة 
معهم  التحقيق  أو  إيقافهم  أو  التنفيذية 
»تـــعـــتـــبـــر صـــالحـــيـــات حـــصـــريـــة لــرئــيــس 
ــدة الــــوطــــنــــيــــة«. ووجـــهـــت  ــ ــــوحـ حـــكـــومـــة الـ
للمنقوش بضرورة  تعليماتها  الحكومة 

متابعة عملها، معددة إنجازاتها.
وحول أسباب الخالف، عزت وسائل إعالم 
محلية قــرار »الــرئــاســي« إلــى تصريحات 
ــبـــل أيـــــــام لــشــبــكــة  ــا املـــنـــقـــوش قـ أدلـــــــت بـــهـ
»بــي بــي ســي«، وأكـــدت فيها أن طرابلس 
»مستعدة للتعاون مع الواليات املتحدة« 
تفجير  في قضية  به  لتسليمها مشتبهًا 
طـــائـــرة شـــركـــة »بــــانــــام« األمـــيـــركـــيـــة فــوق 
لوكربي )1988(. واملطلوب هو أبو عقيلة 
ــؤول الـــســـابـــق فــي  ــســ مــحــمــد مـــســـعـــود، املــ
بتصنيع  واملتهم  الليبية،  االستخبارات 
الــطــائــرة، وهو  فــي  انفجرت  التي  القنبلة 
تتعلق  بتهم ال  ليبيا  في  راهنًا  مسجون 
بـــلـــوكـــربـــي. مـــن جــهــتــهــا، نــفــت املــنــقــوش، 

أمس، صحة ما نسب إليها في املقابلة.
ــــالف بــني  ــخـ ــ وفـــيـــمـــا يـــضـــع مـــتـــابـــعـــون الـ
»الــرئــاســي« والحكومة، في إطــار املعطى 
االنتخابي أيــضــًا، بـــرزت فــي هــذا الصدد 
أمــس، بحسب صحيفة  تفاصيل جــديــدة 
ــول هــويــة  ــ ــلــــيــــة، حــ ــــس« اإلســــرائــــيــ ــآرتــ ــ »هــ
ت يوم اإلثنني 

ّ
الشخصية الليبية التي حط

املاضي، لوقت قصير بطائرة خاصة في 
مطار بن غوريون، قائلة إن الطائرة كانت 
الليبي  الــلــواء  نجل  حفتر،  صـــدام  تحمل 
املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر. وذكــــــرت أنــــه لم 
يــعــرف مــن التقى صـــدام حفتر فــي مطار 
بــن غـــوريـــون، إال أنــهــا أشــــارت إلـــى سعي 
حفتر للحصول على دعم إسرائيل للفوز 

بقيادة ليبيا في املرحلة املقبلة.

 24 تستهدف  الــتــي  االنــتــخــابــيــة  للعملية 
ديسمبر«، الفتًا إلى أن املفوضية تسلمت 
الفنية  التعديالت  كل  النواب  من مجلس 
البرملانية  االنتخابات  بقانوني  الخاصة 
املقبل،  لها 24 ديسمبر  املقرر  والرئاسية 
وهي تعديالت »تمّكن املفوضية من تنفيذ 
طعن  دون  مــن  االنــتــخــابــيــتــني  العمليتني 
رئيس  وتــحــدث  تنفيذها«.  إجــــراءات  فــي 
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات عـــن فــتــح مــراكــز 
االنـــتـــخـــاب بــــدءًا مـــن الـــيـــوم لــتــوزيــع أكــثــر 
مــن 2.8 مــلــيــون بــطــاقــة نــاخــب، الفــتــًا إلــى 
الــتــرشــح ملنصب رئيس  قــبــول طلبات  أن 
املفوضية  فــــروع  عــلــى  سيقتصر  الـــدولـــة 
فـــي كـــل مـــن طــرابــلــس وبــنــغــازي وســبــهــا. 
ــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  مـــن جــهــتــه، دعــ
إلى  الليبي،  الشعب  أمــس،  عقيلة صالح، 
ممارسة حقه في »اختيار َمن يمثله بكل 
حــريــة، واخــتــيــار الــرجــل املــنــاســب لقيادة 
الــبــالد نــحــو بـــّر األمــــان واالســـتـــقـــرار« في 

االنتخابات.
فــي غــضــون ذلـــك، خــرجــت خـــالل اليومني 
املاضيني الخالفات بني املجلس الرئاسي 
الــلــيــبــي والــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة أكــثــر إلــى 
الــعــلــن، مـــع إعــــالن األول، مــســاء الــســبــت، 
قــــــــراره بــــإيــــقــــاف وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الــحــكــومــة املــؤقــتــة، نــجــالء املــنــقــوش، عن 
الــعــمــل »احـــتـــيـــاطـــيـــًا«، لــلــتــحــقــيــق فـــي ما 
نسب إليها من »مخالفات إداريــة، تتمثل 
الخارجية  السياسة  بملف  انــفــرادهــا  فــي 
الرئاسي،  املجلس  مع  التنسيق  دون  من 
وفقًا ملخرجات ملتقى الحوار السياسي«. 
ونــــــــــّص الـــــــقـــــــرار »عـــــلـــــى مــــنــــع املــــنــــقــــوش 
ــارج الــــبــــالد لـــحـــني انــتــهــاء  ــ مــــن الـــســـفـــر خــ
الــتــحــقــيــقــات والـــبـــت فـــي نــتــائــج أعــمــالــهــا 
مــن املــجــلــس الـــرئـــاســـي«، وتــشــكــيــل لجنة 
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دخـــل املــســار الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا، أمــس 
األحد، مرحلة جديدة، مع إعالن املفوضية 
ــاب الــتــرشــح  الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات، فــتــح بـ
لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة، 
ــة  ــلـ ابـــــتـــــداء مــــن الــــيــــوم اإلثـــــنـــــني، ومـــواصـ
ــتـــأمـــني الــعــمــلــيــة  ــا الـــعـــمـــلـــيـــة لـ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
االنتخابية املرتقبة وفق خريطة الطريق 
األمــمــيــة لــلــحــل الــلــيــبــي. وال يــــزال املــســار 
االنتخابات،  لهذه  والدستوري  القانوني 
وهـــي الــرئــاســيــة املــزمــع إجـــراؤهـــا فــي 24 
ديسمبر/كانون األول املقبل، والتشريعية 
الــتــي يــفــتــرض أن تــلــي ذلـــك بشهر واحـــد، 
موضع تجاذب في البالد، فيما يتواصل 
الــضــغــط الــدولــي إلجــــراء االســتــحــقــاق في 
مــوعــده، عــلــى أن تــبــدأ أســمــاء الطامحني 
ــد مــســؤول  لــرئــاســة لــيــبــيــا، بـــالـــبـــروز. وأكــ
كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة، 
لوكالة »رويــتــرز«، أمــس األحــد، أن رئيس 
الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة يــعــتــزم 
الــتــرشــح لــلــرئــاســة، عــلــمــًا أن الــتــلــفــزيــون 
العربي كان قد أكد قبل أيــام نية الدبيبة 
الــتــرشــح بــالــفــعــل. وجــــاء ذلــــك، عــلــى وقــع 
املاضيني  اليومني  الخالفات خالل  تطور 
الليبي  الرئاسي  واملجلس  الحكومة  بني 
املكونان  املــنــفــي(، وهما  )بــرئــاســة محمد 
الــــرئــــيــــســــيــــان لـــلـــســـلـــطـــة االنــــتــــقــــالــــيــــة فــي 
الـــبـــالد. وأعـــلـــن رئــيــس املــفــوضــيــة العليا 
األحــد،  أمــس  السايح،  لالنتخابات، عماد 
الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  باب  فتح 
ــــوم. وأوضـــــح  ــيـ ــ ــة بــــــدءًا مــــن الـ ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ والـ
الـــســـايـــح أن قـــبـــول الـــتـــرشـــح النــتــخــابــات 
رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، فيما يستمر قبول 
التشريعية  لالنتخابات  الترشح  طلبات 
ــال الــســايــح  ــ حــتــى 7 ديــســمــبــر املــقــبــل. وقـ
الــبــدايــة الفعلية  إن »هـــذه االنــطــالقــة تعد 
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فتح رسميًا في ليبيا 
باب الترشح للرئاسة 

ولعضوية البرلمان 
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ال يزال يواجه محاوالت 
لعرقلته
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إصرار على عودة القنصلية األميركية إلى القدسكورونا مصر: تجاُهل الضغط سياسة شبه رسمية
القاهرة ـ العربي الجديد

تحت وطأة رغبة حكومية مصرية حثيثة في 
املضي قدمًا بجميع األنشطة االقتصادية من 
دون توقف، أصيب القطاع الصحي في مصر 
هــذه األيـــام بــأزمــة كبيرة تضعه تحت ضغط 
التطورات  هــذه  عيد 

ُ
وت بانهياره.  يهدد  كبير 

إلى األذهان األزمة التي عاشتها املستشفيات 
الحكومية في الشتاء املاضي، بسبب الزيادة 
الــهــائــلــة وغــيــر املــعــلــنــة فــي إصـــابـــات فــيــروس 
كورونا، إلى حد عجزت فيه وزارة الصحة عن 
الــعــالج واستيعاب  املــنــاورة لتحسني ظــروف 
أعـــــداد أكــبــر مـــن املـــواطـــنـــني فـــي املــســتــشــفــيــات 
الحكومية، في ظل تعليمات صارمة لوسائل 
اإلعــــــالم املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام بـــعـــدم تـــنـــاول هــذه 
املستجدات الخطيرة، وكذلك إلدارات املنظومة 
الصحية بعدم اإلعالن عنها أو الشكاية منها 

حتى ولو تحت قبة البرملان.
وكــشــفــت مــصــادر فــي ديــــوان وزارة الصحة 
»العربي الجديد« أن أقسام الرعاية الفائقة  لـ
فــــي جــمــيــع املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عــلــى 
ــن آخــرهــا  مــســتــوى الــجــمــهــوريــة مــمــتــلــئــة عـ
بــاملــرضــى، وبــنــســبــة تــفــوق مــائــة فـــي املــائــة. 
واضطرت بعض املستشفيات في محافظات 
الدلتا والصعيد إلى زيــادة عدد األســرة في 
تلك األقسام للحاجة الشديدة إليها، في ظل 
مــدار  على  أيضًا  االستقبال  أقــســام  اكتظاظ 
 عــن عــدم وجــود أمــاكــن شاغرة 

ً
الــيــوم، فضال

ــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــتـــخـــصـــصـــيـــة لــلــصــدر  ــ فـ
والحميات املخصصة للعزل.

وأضـــافـــت املـــصـــادر أن قــطــاع الــطــب الــوقــائــي 
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فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــــون  ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ مـــــســـــؤولـــــون  رّد 
عــلــى تــصــريــحــات رئـــيـــس حــكــومــة االحـــتـــالل 
ــلـــي نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، أول مــــن أمـــس  ــيـ اإلســـرائـ
ــر فـــيـــهـــا أنــــــه »ال مــكــان  ــبـ ــتـ ــتــــي اعـ الــــســــبــــت، الــ
في  الفلسطينيني  تــخــدم  أمــيــركــيــة  لقنصلية 
القدس« املحتلة، بتصوير ذلك على أنه تحدٍّ 
ــان بــيــنــت قـــد قــال  ــ إســرائــيــلــي لــواشــنــطــن. وكـ
عــن هـــذا املـــوضـــوع: »نــحــن نــعــّبــر عــن موقفنا 
بوضوح ومن دون دراما، القدس هي عاصمة 
دولة إسرائيل«. وجاء كالم بينت خالل مؤتمر 
الخارجية يئير  صحافي مشترك مع وزيــري 
لــيــبــرمــان، تعقيبًا  لــبــيــد، واملـــالـــيـــة أفـــيـــغـــدور 
عـــلـــى نـــجـــاح تـــمـــريـــر املـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لــعــام 
القنصلية  فــتــح  إعـــــادة  لــبــيــد  ــتـــرح  واقـ  .2022
فــي رام الــلــه بالضفة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وقــال 
قنصلية  فــتــح  املــتــحــدة  الـــواليـــات  أرادت  »إذا 
فـــي رام الــلــه فــلــيــس لــديــنــا مــشــكــلــة فـــي ذلـــك«. 
»تــحــّدي  إلـــى  الفلسطينية  ــردود  ــ الـ وتــطــرقــت 

واإلدارات الصحية املختلفة أجرت اتفاقات مع 
املستشفيات  وبعض  الجامعية  املستشفيات 
من  كبير  عــدد  لتحويل  والشرطية  العسكرية 
املصابني إليها في حالة الحاجة إليها، إال أن 
الواقع العملي على األرض يجعل من الصعب 
بسبب  القطاعات،  مختلف  بني  الخدمة  دمــج 
والتكاليف  واإلدارة  الخدمة  طبيعة  اختالف 
العسكرية  املستشفيات  فــي  املــتــزايــدة  املــالــيــة 

والشرطية للمواطنني العاديني.
ــادر أن  ــ ــ ــــصـ ــ ــت املـ ــ ــحــ ــ ــن ذلـــــــــك، أوضــ ــ  عــ

ً
ــال ــ ــــضـ فـ

ــان قــــد تــم  ــ ــتــــي كــ املـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة الــ
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاقـــات ســابــقــة مــعــهــا على 
من  املطلوبة  املالية  للتكاليف  تحديد سقف 
في  بفاعلية  مساهمتها  لضمان  املــواطــنــني 

ــتــــوى. ــة املــــســ ــعــ ــيــ ســـيـــاســـيـــة وتــــنــــفــــيــــذيــــة رفــ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن مـــا يـــزيـــد الـــطـــني بلة 
فــي الــوقــت الــحــالــي هــو الــوضــع االستثنائي 
الهش في ديوان عام وزارة الصحة، في غياب 
الوزيرة هالة زايد لحني انتهاء التحقيقات في 
أسبوعني.  منذ  اكتشفت  التي  الفساد  قضية 
العالي خالد عبد  التعليم  بالتالي، فإن وزير 
الغفار، الذي يقود وزارة الصحة حاليًا، يهتم 
في املقام األول بإنجاز بعض امللفات املتعلقة 
بــروتــوكــول  الـــوزارتـــني، مثل تنسيق  بــتــعــاون 
ــا، إلــــى جـــانـــب مــتــابــعــة  مـــوحـــد لـــعـــالج كــــورونــ
مــســتــجــدات مــلــف الــلــقــاحــات الــتــي تــركــز عليه 
أكبر قدر من املوظفني  الدولة بشدة، لتطعيم 
الــحــكــومــيــني قــبــل مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي. 
بالتالي فإن الوضع الوبائي وقدرة املنظومة 
الصحية على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة، 

ليست ضمن أولوياته املتقدمة.
وذكرت املصادر أنه على الرغم من عدم تسجيل 
قصور كبير في املعدات ووسائل دعم الرعاية 
الــفــائــقــة مــن أوكــســجــني وأدويــــة ومستلزمات 
الكبيرة  الــزيــادة  أن  إال  الحالية،  األزمـــة  خــالل 
فـــي عـــدد اإلصـــابـــات ووصــولــهــا املــتــأخــر إلــى 
املستشفيات، يزيدان من احتماالت تفاقم هذا 
الــقــصــور. مــع العلم أنــه يــتــّم عــالج اإلصــابــات 
حاليًا داخل كل إدارة صحية، ولم يصل األمر 
حــتــى اآلن إلــــى درجــــة نــقــل االحــتــيــاجــات من 

العاصمة إلى اإلدارات.
ــالـــي  الـــحـ الـــــوضـــــع  املــــــصــــــادر أن  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
يــعــود إلـــى ضــعــف اســتــجــابــة الــحــكــومــة منذ 
العلمية  للتحذيرات  املــاضــي  آب  أغــســطــس/ 
واملــطــالــبــات بــأخــذ الــحــذر مــن ســرعــة انتشار 

املتحدث  املتحدة«. وشــّدد  للواليات  االحتالل 
ردينة،  أبو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
الفلسطينية  »الــقــيــادة  أن  عــلــى  األحــــد،  أمـــس 
القنصلية األميركية  لن تقبل إال بإعادة فتح 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة دولـــة 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن  وأضـــــــاف  فـــلـــســـطـــني«. 
ــادة فتح  ــ أكــــدت الــتــزامــهــا بــاســتــمــرار عــلــى إعـ
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، وهــــو ما 
بلغنا به رسميًا، وننتظر تنفيذه في القريب 

ُ
أ

 إن »أيــــة 
ً
ــــو رديــــنــــة قــــائــــال الـــعـــاجـــل. وتــــابــــع أبـ

تــوجــهــات إســرائــيــلــيــة تـــحـــاول عــرقــلــة مــســار 
الــذي أقيمت فيها  فتح القنصلية في مكانها 
عام 1844 هي توجهات مرفوضة، وتأتي في 
سياق املحاوالت اإلسرائيلية لفرض سياسة 
اإلجراءات أحادية الجانب، كاالستيطان املدان 
دوليًا، والذي نعتبره غير شرعي، إلى جانب 
ســيــاســة الــقــتــل، والــتــدمــيــر، واالســتــيــالء على 
من  الفلسطينيني  الــســكــان  ــرد  وطــ األراضــــــي، 
الــســالم واضــح،  أن »طــريــق  بيوتهم«. واعتبر 
الفلسطيني«،  االعتراف بحقوق شعبنا  وهو 
أن تحقيق االستقرار واألمــن يمر عبر  مؤكدًا 
الــعــادل والــشــامــل القائم على  الــســالم  تحقيق 
الدولية، وأن هذا السالم لن  قــرارات الشرعية 

يكون بأي ثمن.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  اعــــتــــبــــرت  جـــهـــتـــهـــا،  مـــــن 
تــصــريــحــات  أن  الــفــلــســطــيــنــيــة  واملـــغـــتـــربـــني 
ــة  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ ــنــــت بـــــشـــــأن االســـــتـــــيـــــطـــــان والـ ــيــ بــ
األمــيــركــيــة فـــي الـــقـــدس تـــحـــدٍّ ســـافـــر لـــقـــرارات 
أعــلــنــت  ــتـــي  الـ ــيـــة،  ــيـــركـ األمـ اإلدارة  وســـيـــاســـة 
مــرارًا رفضها لالستيطان وجميع اإلجــراءات 
أحــاديــة الجانب، وإصــرارهــا على إعـــادة فتح 

القنصلية. وأوضحت الخارجية الفلسطينية 
فــي بــيــان أن تــصــريــحــات بينت بــشــأن موقف 
القنصلية  افــتــتــاح  إلعــــادة  الــرافــض  حكومته 
األمــيــركــيــة فـــي الـــقـــدس، واعـــتـــزامـــهـــا شــرعــنــة 
الـــبـــؤرة االســتــيــطــانــيــة »إفـــيـــاتـــار«، وااللـــتـــزام 
بـــاالتـــفـــاق املــــوقــــع مــــع املــســتــوطــنــني بــإنــشــاء 
ــقــــامــــة عـــلـــى جــبــل  ــيـــة املــ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الـــــبـــــؤرة االسـ
صــبــيــح، جــنــوبــي نــابــلــس، كــلــهــا تــأتــي بعيد 
املــيــزانــيــة، بما يعني أن مــواقــف اإلدارة  إقـــرار 
ــلـــى مــحــك  ــع الـــــدولـــــي عـ ــمـ ــتـ األمـــيـــركـــيـــة واملـــجـ

االختبار النهائي للمصداقية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تعمل 
من أجل ترجمة املواقف والــقــرارات األميركية 
والـــدولـــيـــة الـــرافـــضـــة لــالســتــيــطــان، والــداعــيــة 
ــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة إلـــى خـــطـــوات عملية  إلعـ
تلزم دولة االحتالل باالنصياع إلرادة السالم 
الدولية. ورأت أنه آن األوان للمجتمع الدولي 
لكي يأخذ زمام املبادرة في احترام التزاماته 
وتــحــّمــل مــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة واألخــالقــيــة 
ــاه االحــــتــــالل واالســـتـــيـــطـــان، وأن يــوقــف  ــجـ تـ
اإلسرائيلية.  الحكومة  على  البائسة  رهاناته 
وأشارت إلى أن هذه التصريحات تؤكد بشكل 

اإلسرائيلية هي حكومة  الحكومة  أن  رسمي 
اســتــيــطــان ومــســتــوطــنــني، وتـــحـــاول الــحــفــاظ 
الفلسطيني.  الحق  حساب  على  نفسها  على 
املسؤولية  االحتالل  دولــة  الخارجية  وحّملت 
الــكــامــلــة واملـــبـــاشـــرة عـــن جــريــمــة االســتــيــطــان 
ــا يــنــتــج عــنــهــا مــن  ــ بــأشــكــالــهــا املــخــتــلــفــة، ومـ
على  الــســالم  تحقيق  لفرص  متعّمد  تقويض 
الدولتني«. وكذلك حملتها  أســاس مبدأ »حل 
املسؤولية عن عمليات أسرلة وتهويد القدس 
وفــصــلــهــا عـــن مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي بشكل 
يــتــنــاقــض تــمــامــًا ويــنــتــهــك قــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية والقانون الدولي.
بدوره، أكد عضو اللجنة املركزية لحركة »فتح« 
حــســني الــشــيــخ فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« أن 
»تصريحات بينت حول القنصلية األميركية 
في القدس الشرقية هي تحٍد جديد من حكومة 
أكثر  فــي  أعلنت  التي  بــايــدن،  إسرائيل إلدارة 
من مرة عن قرارها بفتح القنصلية األميركية 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة«. وكــانــت إدارة الرئيس 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب قــد أغلقت 
القنصلية في 4 مــارس/آذار 2019، وجعلتها 
من  نقلها  بعد  األميركية  الــســفــارة  فــي  قسمًا 
تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، واخــتــصــت القنصلية 
األميركية العامة باالتصال مع الفلسطينيني، 
بــعــيــدًا عــن الــســفــارة الــتــي تختص بــاالتــصــال 
مـــع اإلســرائــيــلــيــني. وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة 
األمــيــركــيــة، فــي أكــثــر مــن مناسبة فــي األشهر 
األخــيــرة، إنها ستمضي قدمًا في إعــادة فتح 
العالقة  تنسيق  مهامها  مــن  الــتــي  القنصلية 
رفضوا  اإلسرائيليني  لكن  الفلسطينيني.  مع 
مرارًا نية بايدن إعادة القنصلية إلى القدس.

األكبر  العدد  تراجع  قد  املصابني،  استيعاب 
مــنــهــا عــنــهــا. واســتــغــلــت هــــذه املــســتــشــفــيــات 
التكاليف  ثغرات قانونية تمكنها من زيــادة 
الخدمات،  أتعاب بعض  العامة برفع أسعار 
لــشــركــات كبرى  الــتــابــع  واتـــصـــاالت بعضها 
لتقديم خدمات الرعاية الصحية بشخصيات 

متحور دلتا الجديد، في ظل عــدم وجــود أي 
وسيلة للتعرف إلى مدى انتشاره، نظرًا لعدم 
الــتــوســع فـــي اســتــيــراد وســـائـــل الــتــعــرف إلــى 
السالالت  وبــني  بينه  والتمييز  املتحور  هــذا 
السابقة من الفيروس. وأوضحت املصادر أن 
الحكومة لم تلّب طلب املستشفيات الحكومية 
توفير االعتمادات املالية الستيراد اإلمكانات 
ــة لــتــعــمــيــم الـــفـــحـــوصـــات الســتــكــشــاف  الــــالزمــ
مـــعـــدالت انــتــشــار املــتــحــور دلـــتـــا، وذلــــك على 
الرغم من تقديم تقارير طبية وعلمية لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الـــــوزراء مــنــذ شهرين 
ونصف الشهر، تؤكد مالحظة إدارة الترصد 
بــالــصــحــة واملــســتــشــفــيــات املــخــتــلــفــة وجــــود 
اختالفات في نسب وسرعة انتشار الفيروس 
ــد،  ــ ــكــــان واحــ ــيـــمـــني فــــي مــ ــقـ بــــني األقـــــــــارب واملـ

بصورة أكبر منها في السابق.
وحول انتشار هذا املتحور، رأت املصادر أنه 
بات على مستوى يصعب قياسه، خصوصًا 
فـــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد، وأن الـــدالئـــل على 
ذلك تنحصر في األعــراض العيادية املختلفة 
ــراض اإلصـــابـــات الــعــاديــة بــالــفــيــروس،  عــن أعــ
خــصــوصــًا فـــي ظـــل الــتــراخــي الــحــكــومــي غير 
املـــســـبـــوق فـــي مــتــابــعــة الــتــجــمــعــات وتــطــبــيــق 
اإلجـــــــراءات الــعــقــابــيــة لــحــمــل املـــواطـــنـــني على 
ارتـــــداء الــكــمــامــات، ال ســيــمــا فـــي املــحــافــظــات، 
واســتــمــرار الـــدراســـة مــن دون اســتــيــفــاء الحد 
األدنى من التدابير على مستوى مدارس املدن 
أهمية  مــن  املــصــادر  املختلفة. وقللت  والــقــرى 
وداللــة األرقــام الرسمية التي تعلنها الــوزارة 
للمصابني بالفيروس، والتي وصلت إلى 909 

حاالت، أول من أمس السبت. ترتفع أعداد اإلصابات بشكل كبير )خالد دسوقي/ فرانس برس(

فلسطينتقرير

مع تكرار االحتالل 
اإلسرائيلي رفضه عودة 
القنصلية األميركية إلى 

القدس المحتلة، وصف 
الفلسطينيون ذلك 

بـ»التحّدي السافر ألميركا«

أعلن المجلس 
الرئاسي إيقاف المنقوش 

عن العمل احتياطيًا

فتح مراكز االنتخاب 
اليوم لتوزيع أكثر من 

2.8 مليون بطاقة ناخب

أقسام الرعاية 
الفائقة في المستشفيات 

الحكومية ممتلئة

دعا يئير لبيد واشنطن 
إلى نقل القنصلية إلى 

رام اهلل
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يشهد املــصــادقــة رســمــيــا عــلــى تــمــديــد واليــة 
عــامــي 2012 و2017،  بعد  ثــالــثــة،  لفترة  شــي 
في سابقة هي األولــى من نوعها في تاريخ 

الحزب.
وعلى الرغم من أن وسائل اإلعــام الصينية 
لم تورد نص الوثيقة التاريخية، فإن مراقبني 
يـــعـــتـــقـــدون بـــأنـــهـــا تـــتـــمـــحـــور حـــــول شــخــص 
دوره  وتكريس  الحالي،  الرئيس  وإنــجــازات 
كقائد أوحد للحزب والدولة، وكذلك تحديد 
اتــجــاهــات وســيــاســات الــحــزب خــال العقود 
املــقــبــلــة، بــشــأن املــلــفــات والــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
ــة. تـــاريـــخـــيـــا، لـــم ُيـــصـــدر الــحــزب  ــيـ والـــخـــارجـ
الشيوعي الصيني منذ تأسيسه عام 1921، 
ــنــــوع، إال فـــي مــنــاســبــتــني  وثـــائـــق مـــن هــــذا الــ
سابقتني: األولــى، في عهد الزعيم ماو تسي 
تــونــغ، والــثــانــيــة فــي أثــنــاء حكم ديــنــغ شياو 
ــــذي حــكــم مــبــاشــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة  بــيــنــغ، الـ
الحزب والدولة بني عامي 1978 و1990.  في 
وفي كلتا الحالتني كانت الباد تمر بمراحل 
إلــى هذه  اللجوء  أن  إلــى  مــا يشير  مفصلية، 
الوثائق يأتي في إطار محاولة الزعماء شرح 
تمهيدًا  واستراتيجيتهم،  خططهم  وتبرير 
التـــخـــاذ قـــــــرارات ســيــاســيــة حــاســمــة وهــامــة 
وتاريخية. في عام 1945، أصدر ماو، وثيقة 
تحدث فيها عن الصراعات داخل الحزب على 

بكين ـ علي أبو مريحيل

إلى  اإلثنني،  اليوم  األنــظــار،  تتجه 
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــني، حيث 
تــعــقــد الـــلـــجـــنـــة املــــركــــزيــــة لــلــحــزب 
الشيوعي اجتماعا هاما يستمر أربعة أيام، 
مـــن املــتــوقــع أن يــمــهــد الــطــريــق أمــــام رئــيــس 
ثالثة  الباد شي جني بينغ، لوالية رئاسية 
مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات، مــمــا يــعــزز سلطته 
املــطــلــقــة، بــاعــتــبــاره الــرجــل األقــــوى مــنــذ عهد 
ــاو تــســي تـــونـــغ، الــــذي قــاد  الــزعــيــم الـــراحـــل مـ
ــام 1943، ثم  ــدءًا مـــن عــ ــ الـــحـــزب الــشــيــوعــي بـ
الصني بعد نجاح الثورة في عام 1949 حتى 
وفــاتــه فــي عــام 1976. وحسب وســائــل إعــام 
رسمية صينية، سيجتمع حوالي 370 عضوًا 
ملناقشة  والعسكرية،  السياسية  النخب  مــن 
وثيقة هامة، قيل إنها تتضمن قرارًا تاريخيا 
ــيـــة والـــتـــجـــربـــة  ــيـــسـ ــال اإلنـــــــجـــــــازات الـــرئـ ــيــ حــ
التاريخية ملساعي الحزب الشيوعي الصيني 
ــام. ويــكــتــســب االجــتــمــاع  ــ ــدار مـــائـــة عـ ــ عــلــى مـ
أهميته من كونه آخر اجتماع للجنة املركزية 
الــبــاد( التي  19 )أعــلــى سلطة تشريعية فــي 
تم انتخابها عام 2017 وستستمر حتى عام 
2022، قبل عقد املؤتمر الوطني العام للحزب 
املــقــرر أن  الــعــام املقبل،  الشيوعي فــي خريف 

مــــدار عــقــديــن مــن الـــزمـــن، والــتــي انــتــهــت بما 
 1942( التصحيحية«  يــانــان  »حــركــة  بـــ عــرف 
أيــديــولــوجــيــة  تــحــريــر  حـــركـــة  وهــــي   ،)1945
استهدفت آالف املثقفني في الباد، ووضعت 

ماو، في مقدمة الحزب كزعيم ملهم.
أمــا فــي عــام 1981، فــقــّدم ديــنــغ شــيــاو بينغ، 
ــداث الــتــي شهدتها  وثــيــقــة تــنــاول فيها األحــ
 )1976  1966( الثقافية  الــثــورة  خــال  الصني 
الرأسماليني،  ضــد  مــاو  سلفه  أشعلها  الــتــي 
ــنـــاس، فيما  وأدت إلــــى مــقــتــل املـــايـــني مـــن الـ
بدت محاولة للنأي بالنفس عن تبعات تلك 

الوثيقة كشفت ألول  أن  األحـــداث، خصوصا 
ــل  ــرة عـــن مــفــهــوم الـــقـــيـــادة الــجــمــاعــيــة داخـ مــ
التي كرسها  الفرد  الحزب، بعيدًا عن عبادة 

ماو طوال سنوات حكمه.

تفويض مطلق
ــاذ الــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــتــ يـــشـــرح أســ
جامعة »صن يات سن«، وانغ جو، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن الوثائق التاريخية 
في الصني، بمثابة ملخصات رسمية يقّدمها 
قادة الحزب إلى النخب السياسية الستلهام 
الــدروس والعبر، واالطــاع على التوجيهات 
الداخلية  والــســيــاســات  للخطط  املستقبلية 
الوثيقة  أن صــيــاغــة  والــخــارجــيــة. ويــضــيــف 
تمت بشكل مباشر من أعلى سلطة في الباد، 
قبل طرحها خال اجتماع للمكتب السياسي 
للجنة املركزية عقد في شهر أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، برئاسة شي جني بينغ، األمني 

أن أعضاء  إلــى  املركزية، مشيرًا  للجنة  العام 
املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي اطـــلـــعـــوا عـــلـــى الــوثــيــقــة، 
وتقرر تقديمها الحقا لنيل الثقة في الجلسة 
ويتوقع  املــركــزيــة.  للجنة  الــســادســة  الــعــامــة 
الوثيقة سلطة  ترسخ  أن  الصيني،  األســتــاذ 
تــرّوج  شــي، عبر منحه تفويضا مطلقا، وأن 
ألفكار جديدة لها عاقة بخطط استراتيجية 
طويلة األمد، لكنه يستبعد في الوقت نفسه 
أن تتناول الوثيقة تاريخ الحزب بأثر رجعي.

ملفات على الطاولة
فــي تكريس  وحـــول أهمية االجــتــمــاع ودوره 
وإعطائه  الراهنة  الصيني  الرئيس  سياسة 
ضوءًا أخضر للمضي قدما فيها، يقول عميد 
كلية الدراسات التاريخية السابق في جامعة 
سوتشو، غوانغ يوان، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إن شي جني بينغ ليس في حاجة 
إلـــى ضـــوء أخــضــر لــلــبــقــاء فــي الــســلــطــة، على 

اعتبار أن ذلــك حــدث قبل ثاثة أعـــوام، حني 
ألغت أعلى هيئة تشريعية في الصني البند 
الــرئــيــس. وبالتالي،  الــخــاص بتحديد واليــة 
ــثـــة هــــو تــحــصــيــل  ــالـ ــتـــرة ثـ ــفـ ــتـــمـــديـــد لـ ــإن الـ ــ فــ
حـــاصـــل، عــلــى حـــد قـــولـــه، وتــفــويــض مسبق 

ملواصلة الحكم إلى ما ال نهاية.
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــســـيـــاســـتـــه الـــراهـــنـــة،  ــ أمــ
تايوان  بمسألة  أولــويــاتــه  حيال  خصوصا 
واحـــتـــمـــال شـــن هـــجـــوم عــلــيــهــا، يـــوضـــح أن 
تايوان باتت تشكل صداعا في رأس الحزب 
الشيوعي، وأصبحت سؤااًل ملّحا في دوائر 
ــرار الــصــيــنــي، خــصــوصــا بــعــدمــا  صــنــع الـــقـ
كشفت الرئيسة التايوانية تساي أنغ وين، 
أخيرًا، عن وجود قوات أميركية في الجزيرة، 
وكذلك إعان الرئيس األميركي جو بايدن، 
عــن اســتــعــداد بــــاده لــلــدفــاع عــن حليفتها 
ت الصني حربا عليها. ويلفت 

ّ
في حال شن

إلــى أن قـــرار الــحــرب قــد ُيــطــرح على طاولة 

ــــرح بالفعل 
ُ
االجـــتـــمـــاع، وربـــمـــا يــكــون قـــد ط

فــي اجــتــمــاعــات ســابــقــة، لــكــن قــيــادة الــحــزب 
الــشــيــوعــي تـــدرك جــيــدًا تــبــعــات اتــخــاذ مثل 
هذا القرار، كونه يتناقض مع سعي الصني 
إلى بناء دولــة اشتراكية حديثة تقوم على 

أساس التنمية والتعايش املشترك.
وعـــن الـــصـــراع بــني بــكــني وواشــنــطــن، يقول 
غوانغ يوان، إن نهج الرئيس شي جني بينغ، 
فــي التعامل مــع الــواليــات املــتــحــدة، يعتمد 
إلى حد كبير على سياسة النفس الطويل، 
والرهان الدائم على احتماالت التغيير في 
السياسة الخارجية األميركية تجاه الصني 
إلى  مشيرًا  املتعاقبة،  اإلدارات  أمزجة  وفــق 
إدارة بايدن،  انتهاج  الرهان بعد  فشل هذا 
نــفــس ســيــاســة سلفه دونــالــد تــرامــب، فيما 
ــتــــصــــدي لــلــهــيــمــنــة  يـــتـــعـــلـــق بــــمــــحــــاوالت الــ
الصينية. ويــفــســر ذلـــك بــأنــهــا مــحــاولــة من 
الــرئــيــس الــصــيــنــي لـــربـــط مــســتــقــبــل الــبــاد 

في  تماما  فعل  مثلما  شخصيا،  بمصيره 
مبادرة »الحزام والطريق«، باعتبارها خطة 
إلى استقرار سياسي  استراتيجية تحتاج 
لكي تحقق أهدافها، وهذا االستقرار مرتبط 
ببقاء شي في السلطة، على حد قوله. وكان 
شي جني بينغ، قد حــدد منذ تولي منصبه 
الشيوعي في عام 2012،  للحزب  أمينا عاما 
الـــصـــني  جــــعــــل  األول،  ــــويـــــني«:  ــئـ ــ مـ »هـــــدفـــــني 
أي بعد  عــام 2021،  مجتمعا مزدهرًا بحلول 
ــام مـــن تــأســيــس الـــحـــزب الــشــيــوعــي.  مـــائـــة عــ
والثاني، بناء دولة اشتراكية حديثة بحلول 
مـــن تأسيس  عـــام  مــائــة  بــعــد  عـــام 2049، أي 

جمهورية الصني الشعبية.

اقتصاد موجه
من جهته، يتحدث الباحث في املركز الصيني 
لــلــدراســات االقــتــصــاديــة فــي جــامــعــة فـــودان، 
تــشــاو تــشــيــانــغ، عــن احــتــمــاالت الــتــحــّول في 
الوثيقة  وفــق  االقتصادية  الــدولــة  سياسات 
الــتــاريــخــيــة، الفـــتـــا إلــــى أن اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
املــركــزيــة قــد يــكــون حــاســمــا فــي مــســألــة شكل 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي خــــال الــعــقــود املــقــبــلــة. 
إن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  ويقول 
الصني قد تشهد عودة جديدة إلى االقتصاد 
ــه الـــــذي يــخــضــع لــســيــطــرة وتــخــطــيــط  املــــوّجــ
الــحــزب، كما كــان الحال عليه في أثناء حكم 
ــاو تــســي تـــونـــغ. ويــضــيــف أن مـــامـــح هــذا  مــ
الـــتـــحـــول تـــبـــدو واضــــحــــة فــــي ظــــل إخـــضـــاع 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الكبرى 
الـــدولـــة، مثلما حـــدث مع  الــبــاد لسلطة  فــي 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــقـــارات. ويــحــذر 
الــبــاحــث الصيني مــن أن انــتــهــاج هــذا النوع 
من السياسة وتجاوز فكرة اقتصاد السوق، 
قد يعيق مسيرة التنمية التي ميزت الصني 
ــتـــاح  ــفـ مـــنـــذ إطــــــاق ســـيـــاســـة اإلصـــــــاح واالنـ

إلــــى أن التخطيط  نــظــرًا  قــبــل أربـــعـــة عـــقـــود، 
املــوجــه يتعارض مــع رغــبــة الــدولــة فــي مزيد 
مــن االنــفــتــاح، ويــقــوض هامش الحرية الــذي 
تــحــتــاجــه الـــشـــركـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 

ملجاراة املنافسة في األسواق العاملية.

سؤال السلطة
ــلـــة املــقــبــلــة ومــــــدى تــأثــيــر  ــول شـــكـــل املـــرحـ ــ حـ
الباحث في معهد  ونفوذ سلطة شــي، يقول 
فــي هونغ  لــلــدراســات االستراتيجية  كــولــون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  كــونــغ، فــرانــك تــشــو، لـــ
محل  يوما  تكن  لــم  الصيني  الرئيس  سلطة 
ــاســــي هـــو إلــــى أي حد  شــــك، والــــســــؤال األســ
يمكن أن يستمر في موقعه، في ظل غياب أي 
معارضة أو منافسني حقيقيني. ويضيف أن 
قرار التمديد لوالية ثالثة، سيؤكد بشكل أو 
بآخر أنه ال توجد إرادة داخــل الحزب لعزله 
أو انتخاب بديل له، وبالتالي على املجتمع 
تهيئة  املتحدة،  الواليات  خصوصا  الدولي، 
اإلطاحة  يمكن  ال  زعيم  مــع  للتعامل  نفسها 

به من الداخل.
ويــلــفــت إلـــى أن مــا يــخــدم بــقــاء شـــي، ويــعــزز 
ــاو، هو  ــ ــرار مـ ــ ــد عــلــى غـ ــ ــه كــقــائــد أوحـ صـــورتـ
سيطرته املطلقة على القيادة العليا للحزب 
والــجــيــش وأجـــهـــزة األمــــن ووســـائـــل اإلعــــام، 
وحــتــى الــلــجــان الــتــأديــبــيــة الــتــي مـــن صميم 
عــمــلــهــا مـــحـــاســـبـــة املــــســــؤولــــني الـــفـــاســـديـــن، 
إطــار حملته  فــي  وهــي لجان شّكلها بنفسه 
والتي   ،2012 عــام  الفساد  ملكافحة  الشهيرة 
ــاولـــت الـــعـــديـــد مـــن املــنــافــســني املــحــتــمــلــني.  طـ
ويــضــيــف شــــو: »نـــحـــن أمـــــام رئـــيـــس يتمتع 
بسلطة مطلقة، لن يتزحزح من مكانه ما دام 
يتمتع بصحة جيدة حتى وهو على أعتاب 
السبعني عاما، وبالتالي لن تكون هناك قوة 

قادرة على اإلطاحة به إال املوت«.

)Getty /يهدف شي إلى بناء دولة »اشتراكية حديثة« )كاميرون سبنسر

تقرير
نشرت وكالة األنباء الصينية الجديدة )شينخوا( قبل مدة ورقة بعنوان 
الصيني في رحلة  الشيوعي  الحزب  الذي يقود  الرجل  بينغ،  »شي جين 
إلى  الصيني،  الرئيس  إنجازات  عن  الحديث  في  فيها  أسهبت  جديدة«، 
في  محطات  اســتــعــراض  جــانــب 
بدا  الحزبي، في ما  حياته وعمله 
الفتًا  وكان  انتخابية.  دعاية  وكأنه 
 4551 من  تألفت  التي  الورقة،  أن 
لغات،  تسع  إلى  وُترجمت  كلمة 
فيما  مرات،   103 شي  اسم  ذكرت 
تونغ  تسي  ــاو  م ــم  اس يــذكــر  لــم 
ــرات  ــورة( ســـوى خــمــس م ــصـ )الـ

فقط.
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شــهــدت الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة، أديــــس أبــابــا، 
أمس األحد، تجّمعا حاشدًا ألنصار الحكومة 
 تشديد املتمردين، 

ّ
بقيادة أبي أحمد، في ظل

بقيادة »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«، 
وتعّهد  العاصمة.  اقتحام  نيتهم  عــدم  على 
عــشــرات اآلالف مــن اإلثــيــوبــيــني بــالــدفــاع عن 
ــــس أبـــابـــا خــــال تــجــّمــع مـــؤيـــد لــلــجــيــش،  أديـ
مــؤكــديــن رفــضــهــم لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
إلنهاء النزاع املستمر منذ عام. وجاءت هذه 
التظاهرة في وسط أديس أبابا، في مسعى 
لحشد الدعم الشعبي في النزاع ضد »الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي« وحلفائها. وحمل 

املـــشـــاركـــون الفـــتـــات تــنــتــقــد وســـائـــل اإلعــــام 
واملبالغة  كــاذبــة«،  »أخــبــارا  ها 

ّ
لبث الــغــربــيــة، 

في املكاسب التي حققها املتمردون. وحثت 
ــدة، عــلــى  ــتــــحــ ــات املــ ــ ــــواليــ الفــــتــــات أخــــــــرى، الــ
 بعض 

ّ
ــــف ــا«. ولـ ــنـ ــائـ »الـــتـــوقـــف عـــن مــــّص دمـ

ــة مـــيـــســـكـــل، وســـط  ــاحــ ــــي ســ املـــتـــظـــاهـــريـــن فـ
العاصمة، أجسادهم بالعلم الوطني. وقالت 
رئيسة بلدية أديس أبابا، أدانيش أبيبي، في 
كلمتها، إن أعداء إثيوبيا يحاولون »ترويع 
سكاننا«. وأضافت »يقولون إن أديس أبابا 
مــحــاصــرة، ولــكــن أديـــس أبــابــا مــحــاطــة فقط 
بشعبها الرائع«. وانتقدت اإلدارة األميركية 
ــة مــمــنــوحــة  ــاريـ ــازات تـــجـ ــيــ ــتــ الـــتـــي ألـــغـــت امــ
إلثيوبيا في اآلونة األخيرة، بسبب انتهاكات 
في  العسكرية  في حملتها  اإلنسان  لحقوق 
املساعدات  كانت  »إن  وقالت  تيغراي.  إقليم 
ــن حـــريـــتـــنـــا، وإن  ــا مــ ــّردنـ ــتـــجـ والـــــقـــــروض سـ
فلن  بــحــريــتــنــا،  للتضحية  كــانــت ســتــقــودنــا 
نضحي بحريتنا«. وأكدت أن املكان املناسب 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي هو  لـــ
الــجــحــيــم«. وتــســاءل أحــد األشــخــاص: »ملــاذا 
ال تــتــفــاوض حــكــومــة الـــواليـــات املــتــحــدة مع 
ــبـــاب؟«، فـــي إشـــــارة إلــى  إرهـــابـــيـــني مــثــل الـــشـ

الــشــعــب اإلثــيــوبــي إلـــى الـــوقـــوف إلـــى جانب 
ــوات اإلثـــيـــوبـــيـــة فــــي الـــتـــصـــدي لــجــبــهــة  ــ ــقـ ــ الـ

تيغراي.
بدوره، أكد تادسي ولدو، أحد املشاركني في 
التظاهرة، استعداده التام للقتال إلى جانب 
الـــقـــوات املــســلــحــة. وقــــال إنـــه كـــان أحـــد أفـــراد 
الــجــيــش اإلثــيــوبــي إبــــان الـــحـــرب اإلثــيــوبــيــة 
الــتــقــاعــد.  قـــبـــل   )2000 ـ   1998( ــة  ــريــ ــتــ اإلريــ
وأضـــــــاف أن »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
اإلثيوبي  للشعب  األول  الــعــدو  هــي  تيغراي 
كشفت  جهتها،  من  عليها«.  القضاء  ويجب 
املـــجـــنـــدة الـــســـابـــقـــة، تــغــســتــي تــــأدســــي، أنــهــا 
الــعــودة للقتال في صفوف  أكملت إجـــراءات 
ــزة لــقــتــال  ــاهـ ــاتـــت جـ ــوبـــي، وبـ ــيـ الــجــيــش اإلثـ
»الجبهة«. وأوضحت أنها فقدت الكثير من 
الذين كانوا معها في هذه الحرب،  زمائها 
مشّددة على أنها ستقاتل حتى املوت دفاعا 

عن وحدة وسيادة الوطن.
ويوم الخميس املاضي، صادق نواب الشعب 
اإلثيوبي )البرملان(، على فرض حالة الطوارئ 
فـــي الـــبـــاد ملــــدة ســتــة أشـــهـــر، والـــتـــي أعــلــنــهــا 
مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها 

الباد في الحرب في إقليمي أمهرة وعفار.
من جهتهم، شّدد املتمردون على أن املخاوف 
مـــن حـــصـــول »حـــمـــام دّم« فـــي أديـــــس أبــابــا 
فـــي حــــال دخــلــوهــا إلســـقـــاط الــحــكــومــة، أمــر 
»سخيف« و»ال يتمتع بالصدقية«، مؤكدين 
أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، بل 
أبـــي أحــمــد »ال يشكل تهديدًا  الــتــأكــد مــن أن 
لــشــعــبــنــا«. وقــــال املــتــحــدث بــاســم »الــجــبــهــة 
رضا،  غيتاشو  تيغراي«،  لتحرير  الشعبية 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«، إن 
»أديــــس أبــابــا بــوتــقــة يعيش فيها نـــاس من 
كافة االهتمامات، والقول إنها ستتحّول إلى 
أمــر سخيف جـــدًا. ال  إذا دخلناها  حــمــام دّم 
الفرضية تتمتع بالصدقية«.  أعتقد أن هذه 
ــاف أن »الـــقـــول إن ســكــان أديــــس أبــابــا  ــ وأضـ
يعارضوننا بشدة، مبالغ فيه«، مشّددًا على 
»هدفا«.  ليست  العاصمة  على  السيطرة  أن 
بأديس  خــاص  بشكل  مهتّمني  »لسنا  وقــال 
أبـــابـــا، بــل نــريــد الــتــأكــد مــن أن أبـــي أحــمــد ال 
يشكل تهديدًا لشعبنا«. وأشــار إلــى أنــه في 
حـــال لــم يــرحــل رئــيــس الـــــوزراء فــاملــتــمــّردون 
مؤكدًا  املدينة،  على  »بالطبع«  سيسيطرون 
أن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي ال 
تــرغــب فـــي اســتــعــادة الــســلــطــة«، وهـــي الــتــي 
كــانــت تحكم عــلــى مـــدى 27 عــامــا حــتــى عــام 
نــريــد  بـــل  يــهــّمــنــا،  »ذلـــــك ال  أن  وأكـــــد   .2018
أن صــــوت شعبنا  مـــن  نــتــأكــد  أن  بــبــســاطــة 

»حركة الشباب« املرتبطة بتنظيم »القاعدة« 
)اإلرهابيون(  »إنهم  وأضــاف  الصومال.  في 
ــــدث فــي  ــا مــثــلــمــا حــ ــلـــدنـ ــر بـ ــيـ يـــــريـــــدون تـــدمـ
ــوا أبــــــــــدًا، فــنــحــن  ــنـــجـــحـ ــان. لـــــن يـ ــتــ ــانــــســ ــغــ أفــ

إثيوبيون«.
ــرو صـــوريـــصـــا، وهــــو جـــنـــدي في  ــامـ وقـــــال تـ
ــقـــوات املــســلــحــة، فـــي حـــديـــٍث مـــع »الــعــربــي  الـ
ــــراءات إنــفــاذ الــقــانــون التي  الــجــديــد«، إن إجـ
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة ضـــد »الــجــبــهــة« جـــاءت 
ــرة، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه كــــان أحــــد أفــــراد  ــأخـ ــتـ مـ
الــجــيــش املــتــمــركــز فـــي الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
فـــي اإلقــلــيــم الــشــمــالــي الــــذي هــاجــم الجبهة 
وشــّدد   .2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   4 في 
الــشــوكــة أو الخنجر  عــلــى أن »الــجــبــهــة هــي 
ودعــا  استئصالها«.  الــواجــب  الخاصرة  فــي 

ــه فــي تقرير 
ّ
مــســمــوع، ومـــن أنـــه يــمــارس حــق

مــصــيــره خــصــوصــا عــبــر تــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
لتقرير ما إذا كان يريد أن يبقى في إثيوبيا 
«. وأوضح أن املتمردين 

ً
أو أن يصبح مستقا

يــتــقــّدمــون نــحــو الـــجـــنـــوب و»يـــقـــتـــربـــون من 
أتـــــــاي«، عــلــى بــعــد 270 كــيــلــومــتــرًا شــمــالــي 
ميل  باتجاه  الشرق  نحو  وكذلك  العاصمة، 
إلــى جيبوتي،  املــؤدي  الطريق  على  الواقعة 

األساسي إلمدادات أديس أبابا.
ي 

َ
وكــانــت الــجــبــهــة قــد ســيــطــرت عــلــى مدينت

ــي وكــــومــــبــــولــــشــــا، ولــــــم تــســتــبــعــد مــع  ــســ ديــ
حلفائها، وأبرزهم »جيش تحرير أورومــو« 
الــزحــف نحو أديــس أبــابــا. مــن جهتها، نفت 
الــحــكــومــة أي تـــقـــّدم لــلــمــتــمــرديــن أو تــهــديــد 
الــطــوارئ،  أعــلــنــت حــالــة  أنــهــا  للعاصمة، إال 
وطــلــبــت ســلــطــات أديــــس أبـــابـــا مـــن الــســكــان 

تنظيم أنفسهم للدفاع عن املدينة.
بــــــــــدوره، شـــجـــب الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس األزمــــــة 
إلى  ودعــا  إثيوبيا  في  املتدهورة  اإلنسانية 
الحوار، من أجل االنتصار على الحرب التي 
طال أمدها. وقال البابا في ظهوره التقليدي 
لــلــجــمــهــور فـــي ســاحــة الــقــديــس بــطــرس في 
الــفــاتــيــكــان، إنـــه يــتــابــع األخــبــار الــقــادمــة من 
ــلــــق«، وال ســـيـــمـــا مــن  ــقــ ــقــــي »بــ الــــقــــرن األفــــريــ
إثيوبيا، »وهـــزه صـــراع امــتــد ألكــثــر مــن عام 
ــــوع الــعــديــد من  وأدى إلــــى الــتــســبــب فـــي وقـ
الــضــحــايــا وأزمــــة إنــســانــيــة خــطــيــرة«. ودعــا 
إلــى الــصــاة »مــن أجــل هــؤالء السكان الذين 
يـــعـــانـــون بــــشــــدة، وأجـــــــدد مـــنـــاشـــدتـــي حــتــى 
يــســود االنــســجــام األخـــوي واملــســار السلمي 

للحوار«.
ــا، مــســاء  ــان مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي قـــد دعــ وكــ
الجمعة املاضي، إلى إنهاء الصراع املتصاعد 
ــتـــوســـع، والـــســـمـــاح بـــوصـــول املـــســـاعـــدات  واملـ
اإلنـــســـانـــيـــة مـــن دون عـــوائـــق ملــعــالــجــة أزمـــة 
الجوع. وجاءت دعوته بعد أيام من مناشدة 
برنامج الغذاء العاملي، جميع أطراف الصراع، 
السماح للشاحنات التي تحمل أغذية وأدوية 
ومــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة أخــــــرى لــلــمــحــتــاجــني 
العاجلة حتى  طلباته  لكن  إليهم،  بالوصول 
الــواليــات  الـــريـــاح. وكــانــت  اآلن ذهــبــت أدراج 
ـــحـــدة قــــد أمـــــــرت، أول مــــن أمـــــس الــســبــت، 

ّ
املـــت

السفارة  فــي  األساسيني  غير  دبلوماسييها 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي إثــيــوبــيــا وأفـــــــراد عــائــاتــهــم، 
بمغادرة الباد. كما طلب عدد من السفارات، 
بينها بعثات السعودية والسويد والنرويج 

والدنمارك، من رعاياها، مغادرة إثيوبيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

متمّردو تيغراي: 
لن يحصل حمام دم 

في أديس أبابا

أبدى عشرات آالف 
المتظاهرين في 

العاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابا، دعمهم للجيش، 

أمس، في مواجهة 
متمرّدي تيغراي

انتقد المتظاهرون وسائل اإلعالم الغربية )ميناسي وونديمو هايلو/األناضول(

إثيوبيا: الحكومة تستعرض شعبيتها في العاصمة
متابعة

  شرق
      غرب

إيران ُتطلق 
مناورات بحرية

بــعــد أيـــــام مـــن احـــتـــجـــاز »الـــحـــرس 
الـــثـــوري« اإليـــرانـــي نــاقــلــة نــفــط في 
بحر ُعمان، أطلق الجيش اإليراني، 
أمــــس األحــــــد، مــــنــــاورات عــســكــريــة 
عملياتية في منطقة بحرية تغطي 
كيلومتر  مليون  من  أكثر  مساحة 
مــربــع، تشمل شــرق مضيق هرمز 
ــال املـــحـــيـــط  ــ ــمــ ــ ــان وشــ ــ ــمـ ــ ــر عـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــدي. وقـــــــال املــــتــــحــــدث بــاســم  ــنــ ــهــ الــ
ــاورات مــحــمــود مــــوســــوي، إن  ــ ــنـ ــ املـ
الفقار  »ذو  اســـم  تحمل  املـــنـــاورات 

.»1400
)العربي الجديد(

أفغانستان: 
مفاوضات بين إسالم آباد 

و»طالبان باكستان«
نــقــلــت وســـائـــل إعــــام عـــن مــصــادر 
الباكستانية وحركة  الحكومة  في 
»طــالــبــان بــاكــســتــان«، أمــس األحــد، 
عــن بـــدء املــفــاوضــات بــني الطرفني 
بــــوســــاطــــة وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حــكــومــة طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، 
ــانــــي، املــــولــــوي  ــقــ زعــــيــــم شـــبـــكـــة حــ
ســراج الدين حقاني. وذكــرت قناة 
»بـــي بــي ســي الــبــشــتــويــة« أن وفــدًا 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة زار 
مع  مفاوضات  إلجــراء  أفغانستان 
الوفد،  وذكــر  باكستان«.  »طــالــبــان 
بـــاكـــســـتـــان« طــلــبــت  ــان  ــبــ ــالــ أن »طــ
ــن مــعــتــقــلــيــهــا كـــشـــرط  ــ اإلفـــــــــــراج عـ
ــــات مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ مـــســـبـــق إلجـــــــــراء املـ

الحكومة الباكستانية.
)العربي الجديد(

تدريبات عسكرية 
كورية شمالية

ــة، أمـــس  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــا الـ ــ ــــوريـ أجـــــــرت كـ
ــــاق  ــلــــى إطــ األحـــــــــــد، تـــــدريـــــبـــــات عــ
ــران املــدفــعــيــة لــتــعــزيــز قــدرتــهــا  ــيـ نـ
ــبـــار  ــتـ ــة، فـــــي أحـــــــــدث اخـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــادت وكــالــة األنــبــاء  ــ لــأســلــحــة. وأفـ
املـــركـــزيـــة الـــكـــوريـــة الــرســمــيــة، بــأن 
إطــــاق نـــيـــران املــدفــعــيــة جـــرى بني 
الــــوحــــدات املــيــكــانــيــكــيــة، بــحــضــور 
ــيـــني  ــكـــومـ كـــــبـــــار املـــــســـــؤولـــــني الـــحـ
الزعيم  والعسكريني. ولم يرد ذكر 
كــيــم جــونــغ ـ أون فــي الــتــقــريــر، ما 
يشير إلى أنه لم يحضر التدريبات.
)أسوشييتد برس(

أسبوع »تاريخي« 
في الصين

بعد نحو 9 سنوات على تسلّمه األمانة العامة 
للحزب الشيوعي الصيني، بات الرئيس شي جين 
بينغ على مشارف تكريس نفسه زعيمًا مطلقًا، 
بموجب وثيقة ُوصفت بـ»التاريخية« ستصدر 
الحاكم،  الــحــزب  عــن  الحالي  األســبــوع  فــي 
الماضية، وال  السنوات  بإنجازاته في  مختصة 

أثر رجعيًا لها

تكريس زعامة شي 
جين بينغ المطلقة

ُتخطط الصين للعودة 
إلى االقتصاد الموّجه 

في المستقبل

سُيصدر الحزب 
الشيوعي وثيقة 

»تاريخية« في ختام 
االجتماعات
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تطورات األزمة 
توحي بما هو أبعد 
من قطع العالقات

بشير البكر

الـــخـــافـــات املــغــربــيــة - الــجــزائــريــة 
ليست جديدة، بل مزمنة. ال تعود 
الــذي بــدأ منذ  إلــى التوتر الحالي 
ــام فــي منطقة الــكــركــرات )املــتــنــازع  حــوالــي عـ
عــلــيــهــا فــــي الـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة بــــن املـــغـــرب 
جذورها  تذهب  إنما  البوليساريو(،  وجبهة 
بــعــيــدًا فـــي الـــتـــاريـــخ، وتــتــعــلــق بـــالـــحـــدود، إال 
أنه طغى عليها النزاع الــذي بدأ بن البلدين 
ــراء الــغــربــيــة  ــحـ ــــاء إســـبـــانـــيـــا عــــن الـــصـ مــــع جـ
عــام 1975، والــتــي يعتبرها املــغــرب مــن ترابه 
الــوطــنــي. ويستند املــغــرب فــي ذلــك إلــى الــرأي 
حول  الدولية  العدل  محكمة  من  االستشاري 
الصحراء الغربية بعد رحيل إسبانيا، والذي 
 »الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة لـــم تكن 

ّ
يــنــّص عــلــى أن

أرضـــا بــا ســّيــد غـــداة االســتــعــمــار اإلســبــانــي، 
ــط الــبــيــعــة بـــن سلطان  ــ بـــل كــانــت هــنــاك روابـ
تقبل  الغربية«. ولم  الصحراء  املغرب وقبائل 
الجزائر هذا الحكم، وساندت شخصيات من 
الصحراء على تأسيس »جبهة البوليساريو« 
»حـــق تــقــريــر  ودعــمــتــهــا مـــن أجــــل املــطــالــبــة بــــ
املصير للشعب الصحراوي«. وكان إعان ما 
 1976 عــام  الصحراوية  بالجمهورية  سميت 
الدبلوماسية  عاقاته  املغرب  قطع  في  سببا 

مع الجزائر.
تـــبـــدأ الــحــكــايــة مـــن خــــاف تــرســيــم الـــحـــدود 
ــد 

ّ
ــة، وهـــــو مـــلـــف مــعــق ــريــ ــزائــ املـــغـــربـــيـــة - الــــجــ

ــم تــتــم تــســويــتــه حــتــى الـــيـــوم.  ومــتــشــابــك، ولــ
محمد  السلطان   

ّ
أن مغاربة  مؤرخون  ويذكر 

الـــخـــامـــس رفـــــض عـــرضـــا مـــغـــريـــا مــــن فــرنــســا 
الــحــدود مــع الجزائر عــام 1957، كي  لترسيم 
الجزائر،  باحتال  اعــتــرافــا  فرنسا  تفّسره  ال 
ــرك املـــغـــرب هـــذا املــلــف إلـــى حـــن اســتــقــال  وتــ
ــــرت مــفــاوضــات  الـــجـــزائـــر بـــوقـــت قــصــيــر، وجـ
بـــن الــطــرفــن لـــم تــســفــر عـــن تــحــريــك املــوقــف 
الجزائري. وتطورت الخافات إلى مناوشات 
»حــرب الــرمــال«  حــدوديــة أدت إلــى مــا عــرف بـــ

فــي الصحراء ملــدة عــام، ودعــا إلــى استئناف 
ــة املـــبـــعـــوث األمــمــي  ــايـ ــفـــاوضـــات تــحــت رعـ املـ
الجديد اإليطالي ستيفان دي ميستورا، من 
أجل »الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم 
ومــقــبــول لــلــطــرفــن« بـــهـــدف »تــقــريــر مصير 
شــعــب الــصــحــراء الــغــربــيــة«. وأبــــدت الــجــزائــر 
ه يتراجع في نظرها 

ّ
استياءها من القرار، ألن

عن قــرارات سابقة، كانت تنص على »تقرير 
مــصــيــر الــشــعــب الـــصـــحـــراوي«، وهــنــا يكمن 
سبب ترحيب املغرب بالقرار على لسان وزير 
الخارجية ناصر بوريطة. ورأى بوريطة أنه 
ــرار مــهــم بــالــنــظــر لــســيــاقــه... يــقــدم أجــوبــة  ــ »قـ
مهمة على مناورات األطراف األخرى«، بينما 
أعرب ممثل »جبهة البوليساريو« لدى األمم 
املــتــحــدة، ســيــدي محمد عــمــار، عــن استيائه 
بالفشل  »الـــذي حكم مسبقا  الــقــرار  هــذا  إزاء 

على مهمة املبعوث األممي«.
وهـــنـــاك مـــن بـــن الــخــبــراء املــتــابــعــن لــشــؤون 

املنطقة من يرجح إمكانية التصعيد واتساع 
الجزائر  الخافات بن  مجاله بسبب تنامي 
واملــــغــــرب، والـــتـــي أخــــذت أبـــعـــادًا بــيــنــيــة منذ 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، حــن دخــلــت الــربــاط 
الداخلية،  الجزائرية  الخافات  ملفات  على 
فــي اجتماع  العامة  الــوزاريــة  املناقشة  خــال 
ــد بــشــكــل  ــقـ ــاز، الـــــــذي عـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــة عــــــدم االنـ ــركــ حــ
تــمــوز  يـــولـــيـــو/  يـــومـــي 13 و 14  ــراضـــي  ــتـ افـ
للمغرب  الــدائــم  املمثل  السفير  ورد  املــاضــي، 
ــم املــتــحــدة، عــمــر هــــال، عــلــى وزيـــر  لـــدى األمــ
الــخــارجــيــة الــجــزائــري رمــطــان لــعــمــامــرة في 
مــذكــرة وجــهــهــا إلـــى الــرئــاســة األذربــيــجــانــيــة 
للحركة، ووزعت على جميع األعضاء، وذلك 
بــســبــب تــطــرقــه ملـــوضـــوع قــضــيــة الــصــحــراء. 
ــــر  ــــوزيـ ــيــــة أن الـ وجـــــــــاء فـــــي املــــــذكــــــرة املــــغــــربــ
الجزائري، الذي »يقف كمدافع قوي عن حق 
تقرير املصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب 
ــدم الــشــعــوب فـــي أفــريــقــيــا،  ــ ــد أقـ الــقــبــائــل، أحــ
والـــــذي يــعــانــي مـــن أطــــول احـــتـــال أجــنــبــي«. 
وأضــاف هــال أن »تقرير املصير ليس مبدأ 
مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل 
الـــشـــجـــاع، أكــثــر مـــن أي شــعــب آخــــر، التمتع 

الكامل بحق تقرير املصير«.
لــلــجــزائــر أنـــهـــا اســتــدعــت  كــــان أول رد فــعــل 
عــبــداوي،  الحميد  املــغــرب، عبد  مــن  سفيرها 
ــا، وصــــــدر عــنــهــا  وقـــطـــعـــت الـــعـــاقـــات بـــعـــدهـ

املغربية  املــذكــرة  يصف  اللهجة  شديد  بيان 
بأنها انخراط في حملة معادية للجزائر من 
خــال »الــدعــم الــعــام والــصــريــح لحق مزعوم 
واعتبر  الــقــبــائــل«.  لشعب  املصير  تقرير  فــي 
ــرة »اعــــتــــراف بــالــدعــم  ــذكــ الـــبـــيـــان أن هــــذه املــ
املغربي متعدد األوجه املقدم حاليا ملجموعة 
ــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى حــركــة  ــروفـ ــعـ إرهـــابـــيـــة مـ
الجزائر  صنفتها  الــتــي  االنفصالية  »املــــاك« 

أخيرًا حركة إرهابية.
ويقود هذا التراشق إلى توازن جديد للرعب 
ــة الــقــبــائــل  ــ بـــن الــبــلــديــن. املـــغـــرب يــلــعــب ورقـ
ويــربــطــهــا بــالــصــحــراء. وهـــذا أهـــم تــطــور من 
نـــوعـــه مــنــذ اســـتـــقـــال الـــجـــزائـــر، ثـــم إن هــذه 
ــة عــلــى درجــــة عــالــيــة مـــن الــحــســاســيــة،  الـــورقـ
ــام 1963  ــ ــبـــق لــلــمــغــرب أن لــعــبــهــا فــــي عـ وسـ
عندما أّيد انتفاضة أحد قادة جبهة التحرير 
حسن آيت أحمد في منطقة القبائل، والتي 
اســتــمــرت أشــهــرًا عـــدة وســقــط خــالــهــا مئات 
القتلى، عندما اصطدم مع الرئيس الجزائري 
حينذاك أحمد بن بله، وحمل الساح، ودخل 
مــتــخــفــيــا إلـــى مــنــطــقــة الــقــبــائــل الــتــي ينحدر 
عليه  وحــكــم   ،1964 عــام  أوقـــف  ولكنه  منها، 

باإلعدام، ثم أفرج عنه وغادر الجزائر.
يترتب على التداعيات الحالية أكثر من قطع 
الــعــاقــات الدبلوماسية، بــل هــنــاك حــالــة من 
االســتــنــفــار الــعــســكــري بــن الــبــلــديــن ال تشبه 
ما جرى في توترات سابقة، كما حصل حن 
قطع املغرب العاقات مع الجزائر عام 1976، 
بعد وقوفها وراء مشروع قيام »الجمهورية 
الــعــربــيــة الـــصـــحـــراويـــة الــديــمــقــراطــيــة«، ولــم 
تستأنف إال في 1988 بعد وساطة سعودية، 

شكلت فاتحة تعاون بن البلدين. 
أما اليوم، فإن تطورات األزمة توحي بما هو 
أبعد من قطع العاقات الدبلوماسية، وإغاق 
املجال الجوي ووقف مرور الغاز من الجزائر 
إلـــى إســبــانــيــا عــبــر املـــغـــرب. فــثــمــة مــنــاوشــات 
عسكرية في اآلونة األخيرة، واتهمت الجزائر 
»اغتيال 3  املغرب في مطلع نوفمبر الحالي بـ
مواطنن في قصف همجي من طرف االحتال 
يتطور  النزاع  الغربية«.  بالصحراء  املغربي 
بـــاردة جــدًا،  بسرعة وســط ردود فعل دولــيــة 
ســواء من طرف الواليات املتحدة أو االتحاد 
األوروبـــي، ويحتمل ذلــك تفسيران. األول هو 
 التوتر لن يتجاوز السقف الحالي، 

ّ
احتمال أن

ألن الطرفن يدركان أن تبعات الحرب كبيرة. 
ــاع فـــي شــمــال  ــ والــثــانــي هـــو أن تــفــجــر األوضــ
أفــريــقــيــا بــالــنــســبــة لــبــعــض الــــدول األوروبـــيـــة 
والحصول على  األوراق  لخلط  يتيح هامشا 

بعض املزايا، كما حصل في ليبيا.

يدخل المغرب والجزائر 
فصًال جديدًا من التوتر 

بينهما على خلفية 
قضية الصحراء، يحمل 

محاولة فرض توازن 
جديد

تفجرت األزمة الحالية من الكركرات في نوفمبر الماضي )فرانس برس(

دارت  التي   ،1963 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
فــي ضواحي  الغربية  الــصــحــراء  على حـــدود 
وتوقفت  وفكيك،  البيضاء  وحــاســي  تــنــدوف 
الخامس  فــي  العربية  الجامعة  مــن  بوساطة 
ذاتــه.  الــعــام  مــن  الثاني  مــن نوفمبر/ تشرين 
وجـــــرى الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق رعـــتـــه منظمة 
فبراير/  فــي  توقيعه  وتــم  األفريقية  الــوحــدة 
شباط 1964، ولكنه أبقى الجمر تحت الرماد، 
 أزمة بن البلدين، 

ّ
ليعود إلى االشتعال مع كل

سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
األزمــــة الــحــالــيــة تــفــجــرت مــن قــريــة الــكــركــرات 
في 13 نوفمبر من العام املاضي على حدود 
»جبهة  من  عناصر  قامت  عندما  الصحراء، 
ــازلـــة بن  ــعـ الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« عــبــر املــنــطــقــة الـ
- املغربية بنصب خيام  الحدود املوريتانية 
في نقطة العبور التي تربط املغرب بالعمق 
األفريقي، األمر الذي دفع الرباط إلى التدخل 
لفض االعتصام وإزالة الخيام، وفتح الطريق 
أسابيع  ثاثة  بعد  وموريتانيا  املــغــرب  بــن 
عــلــى إغــاقــه، وتـــم ذلـــك بــإشــراف قـــوات األمــم 
املتحدة. وما حصل يتجاوز في أبعاده إزالة 
كــانــت تقع تحت  املخيم مــن نقطة حــدوديــة، 
ــم املـــتـــحـــدة، بـــل هـــو ربــط  ــ ــوات األمـ ــ ــراف قـ ــ إشــ
املــغــرب حـــدوده مــع موريتانيا بــجــدار أمني 
عــــازل، وقــطــع الــطــريــق عــلــى »الــبــولــيــســاريــو« 

للوصول إلى املحيط األطلسي.
وأعقبت هذه العملية النوعية تطورات مهمة 
عـــدة فــي مــلــف الــصــحــراء. األول هــو اعــتــراف 
ــات املـــتـــحـــدة بـــســـيـــادة املــــغــــرب عــلــى  ــ ــــواليــ الــ
الــصــحــراء. فــفــي 10 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املـــاضـــي، أعــلــن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترامب اعتراف باده بسيادة املغرب 
على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية 
في مدينة الداخلة. وذهب ترامب أبعد، حن 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ  »الـ

ّ
ــتـــر« أن أكــــد عــبــر »تـــويـ

ــة صـــحـــراويـــة مستقلة  ــ دولـ قـــيـــام   
ّ
أن تــعــتــقــد 

الحكم   
ّ
الــنــزاع، وأن ليس خــيــارًا واقعيا لحل 

املغربية هو  السيادة  الحقيقي تحت  الذاتي 
 الوحيد املمكن«. وشّكلت هذه التغريدة 

ّ
الحل

انقابا ونقطة مهمة ضد الجزائر، التي تدعم 
»البوليساريو« وتقف إلى جانبها بقوة منذ 
بــدء الــنــزاع. وكــان قد سبق املوقف األميركي 
 من األردن واإلمارات والبحرين فتح 

ّ
قرار كل

قنصليات لها في مدينة العيون، كبرى مدن 
الصحراء.

الــتــطــور الــدبــلــومــاســي الــثــانــي الـــذي جــاء في 
صالح املغرب، تمثل في القرار الذي صدر عن 
مجلس األمن الدولي في نهاية شهر أكتوبر 
املتحدة  األمـــم  بعثة  مهمة  لــيــجــدد  املـــاضـــي، 

»القبائل« مقابل الصحراء

التوتر المغربي الجزائري


