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طهران تعلن العودة
لمفاوضات فيينا الخميس

يؤكد االستهداف الجوي ،الذي اتهم النظام السوري إسرائيل بالوقوف خلفه،
لميناء الالذقية ،وجود ضوء أخضر روسي إلسرائيل للحد من تعاظم نفوذ إيران في
سورية ،خصوصًا أنه يأتي بعد اللقاء بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت والرئيس
الروسي فالديمير بوتين

مع استمرار االنتقادات
الغربية للمقترحات
اإليرانية في مفاوضات
فيينا ،أعلنت طهران،
أمسّ ،
أن المباحثات
ستستأنف غدًا الخميس

ضوء أخضر
روسي لتحجيم
اإليرانيين

طهران ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الطيران اإلسرائيلي يضرب
ميناء الالذقية :ال مناطق
محرمة في سورية

للحديث تتمة...

ما السقف وما
الممكن؟
عثمان لحياني

أيًا كانت الحسابات السياسية والدوافع
التي أشارت لصانع القرار الجزائري
بالتفكير في عقد اجتماع للفصائل
الفلسطينية في الجزائر ،قبيل القمة
العربية املقررة في شهر مارس/آذار
املقبل ،فإن الخطوة ،وهي في حد ذاتها
رسالة سياسية إلى أكثر من جهة،
لها أبعاد وتبعات تتجاوز الجغرافيا
الفلسطينية في حد ذاتها .مثل هذه
الخطوة تفرض على الجزائر السير
على حد السكني ،والسكني في حد
ذاتها تكثر األيادي التي تمسك بها.
من املهم أن ينتبه صانع القرار في
الجزائر إلى أنه يدخل مربعًا ال تقبل
فيه بعض العواصم العربية التي
هيمنت على ملف القضية الفلسطينية
وقرار الفصائل ،وعلى مخارج إدارة
الصراع العربي اإلسرائيلي ومداخلها؛
منافسة أو تقاسمًا لألدوار ،ألن بعضًا
من هذه العواصم تمثل لها القضية
رأس مال سياسيًا يزيد في أهميتها
اإلقليمية ،أو يوفر لها أدوارًا تأخذ
ً
عنها مقابال.
من املهم أيضًا أن ينتبه صانع القرار
في الجزائر ،إلى أنه إذا كانت الجزائر
التي لم تتغير كثيرًا في خطها
الثوري ونسق بناء املواقف لديها ،فإن
ّ
متغيرات كبيرة حدثت في خريطة
الصراع العربي اإلسرائيلي .فدولة
االحتالل لم تعد عدوًا بالنسبة لعدد
ّ
غير قليل من الدول العربية( ،لصناع
القرار فيها على األقل) ،بل صارت في
الجوار الجزائري ،واإلجماع العربي لم
ّ
يتحول فقط من إجماع على البندقية
والتحرير إلى إجماع على مبادرة
السالم ،بل انتقل إلى شبه إجماع على
تطبيع وجد له أنساقًا وسياقات.
بني املمكن وعلو السقف ،ال شيء يمنع
الجزائر من أن تحاول وضع السلم ّ
للم
الصف الفلسطيني .القضية تستحق
جهدًا .قد ال ّ
يغير ذلك الوضع كثيرًا في
الداخل الفلسطيني بسبب تعقيداته،
وتعدد الخيارات وتصادمها حتى بني
الفلسطينيني أنفسهم ،لكنه قد يسهم
في إعادة بعض التوازن بني خيار
املقاومة املنتظمة واملراهنة العدمية
على الشرعية الدولية .الثبات التاريخي
للجزائر يضع حدودًا أخالقية لكل ما
يخص فلسطني .لذلك ،تتشبع الجزائر
باملكاسب األخالقية من دون الحاجة
إلى أي مكاسب أو حسابات أخرى،
حتى وإن وجد في الجزائر ،في خضم
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،من يتحفظ على الزيارة لسبب
عباس نفسه ،أو يسأل ملاذا استقبلت
الجزائر عباس على الرغم من أنه قائد
التنسيق األمني مع إسرائيل ،ولم
يأت رئيس املكتب السياسي لحركة
«حماس» إسماعيل هنية ،على الرغم
من أنه قائد املقاومة ،وقد كان قبل مدة
قصيرة في الجوار (املغرب).

أمين العاصي

اس ـت ـهــدفــت طـ ــائـ ــراتُ ،ي ـع ـت ـقــد أنـهــا
تــاب ـعــة لـلـجـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بعد
منتصف ليلة اإلثنني الثالثاء ،مرفأ
مدينة الالذقية ،على ساحل البحر املتوسط،
غ ــرب ــي سـ ــوريـ ــة ،ف ــي م ــوق ــع غ ـي ــر ب ـع ـيــد عــن
قــاعــدة حميميم الــروسـيــة األكـبــر واأله ــم في
ســوريــة ،فــي خـطــوة هــي األول ــى مــن نوعها،
مــا يــؤكــد وج ــود تنسيق عــالــي املـسـتــوى ما
بــن اإلســرائـيـلـيــن وال ــروس للحد مــن نفوذ
اإليرانيني في سورية.
ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية «سانا»،
عن مصدر عسكري لم ّ
تسمه ،أنه «في حوالي
الساعة  1:23فجرًا (الثالثاء) بتوقيت دمشق،
ّ
نفذت طائرات إسرائيلية عدوانًا جويًا بعدة
صواريخ من اتجاه البحر املتوسط ،جنوب
غــربــي الــاذقـيــة ،على ســاحــة الـحــاويــات في
ميناء الالذقية التجاري ،ما أدى إلى اشتعال
ع ــدد مــن ال ـحــاويــات» ،وأك ــدت ع ــدم مقتل أو
إصابة أي شخص في القصف االسرائيلي.
مــن جـهـتــه ،أش ــار املــرصــد ال ـس ــوري لحقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـط ـ ـيـ ــران اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
استهدف «شحنة أسلحة تابعة للمليشيات
اإليــرانـيــة» ،الفتًا إلــى أن «االنـفـجــارات كانت
عنيفة وخلفت خسائر مادية فادحة».s
انفجارات عنيفة

وذكرت مصادر محلية ،لـ«العربي الجديد»،
أن «انـفـجــارات عنيفة هــزت مرفأ الالذقية،
نتجت عنها حرائق شملت عــددًا كبيرًا من
الحاويات» ،بينما نشرت صفحات محلية
عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مقاطع
فـيــديــو وص ــورًا أظ ـهــرت ان ــدالع حــرائــق في
امليناء.
ولفت الباحث السياسي في مركز «جسور»

ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات وائ ـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــوان ،فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إلـ ــى أن «االسـ ـتـ ـه ــداف
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مل ـي ـن ــاء ال ــاذقـ ـي ــة ت ــم بـخـمـســة
صـ ــواريـ ــخ ج ــو أرض ،أط ـل ـق ـت ـهــا امل ـق ــات ــات
اإلسرائيلية من أجواء البحر املتوسط قبالة
الشواطئ السورية»ّ ،
وبي أن «األهداف كانت
في ساحة الحاويات  1و ،2وكانت صواريخ
ومــواد أولية للتصنيع الحربي ،ضمن عدة
حــاويــات ،تــم شحنها ضمن حــاويــات أخــرى
تجارية تحوي مواد غذائية».
وأش ــار عـلــوان إلــى أنـهــا «امل ــرة األول ــى التي
يتم فيها استهداف ميناء الالذقية ،والذي
تديره وتشرف عليه القوات اإليرانية بشكل
كــامــل ،مــع وجــود مجموعات تابعة للفرقة
الــراب ـعــة فــي امل ـي ـنــاء تـعـمــل لـصــالــح ال ـقــوات
اإليرانية» .وأضاف« :تدير شركات إيرانية،
وشركات سورية موالية إليــران ،امليناء في
عـمـلـيــات ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري .كـمــا يـتــم عبر
امليناء تهريب املخدرات ،بشراكة إيرانية مع
حــزب الله اللبناني والـفــرقــة الــرابـعــة ،التي
يقودها ماهر األســد .كما أن نقل األسلحة
وال ــذخ ــائ ــر ي ـجــري بـشـكــل قـلـيــل م ــن السفن
اإليرانية إلى األراضي السورية».
متابعة إسرائيلية لطرق نقل األسلحة

وأشـ ـ ــار ع ـل ــوان إلـ ــى أن «االسـ ـتـ ـه ــداف يــؤكــد
متابعة إسرائيل لجميع طرق نقل األسلحة
والــذخــائــر النوعية ،واسـتـمــرار إسرائيل في
استهدافها ضمن مساراتها على األراضــي
السورية»ّ ،
وبي أن استهداف ميناء الالذقية
يأتي «ضمن التنسيق الروسي اإلسرائيلي»،
مشيرًا إلى أن «طهران تعلم أن هناك تنسيقًا
روسيًا إسرائيليًا ،وتتعامل معه بشيء من
الــواقـعـيــة طــاملــا أن االس ـت ـهــداف اإلســرائـيـلــي
يـطــاول جانبًا مـحــدودًا مــن نشاطها األمني
والعسكري في سورية».

يبعد ميناء الالذقية عن حميميم  20كيلومترًا (لؤي بشارة/فرانس برس)

علوان :األهداف كانت
صواريخ ومواد أولية
للتصنيع الحربي
القربي :للقصف
اإلسرائيلي على ميناء
الالذقية دالالت عدة
ّ
وكثف الطيران اإلسرائيلي من عملياته في
ع ـمــوم س ــوري ــة خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي ،والـتــي
تـ ـط ــاول أهـ ــدافـ ــا مل ـل ـي ـش ـيــات إي ــرانـ ـي ــة .وب ـ ّـن
املرصد السوري أن هذه هي املــرة الــ 27التي
تستهدف خاللها إسرائيل األراضي السورية
مـنــذ مطلع ال ـعــام الـحــالــي .وض ــرب الـطـيــران
اإلسرائيلي العديد من األهداف اإليرانية في
شرق سورية ،حيث تسيطر مليشيات إيرانية

على جانب كبير من محافظة دير الزور .وفي
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،اسـتـهــدف
الطيران اإلسرائيلي مطار التيفور العسكري
فــي ري ــف حـمــص ال ـشــرقــي ،ال ــذي تـحــول إلــى
ق ــاع ــدة إيــران ـيــة ف ــي قـلــب ال ـبــاديــة ال ـســوريــة.
وفــي منتصف العام الحالي ،عــاود الطيران
اإلسرائيلي قصف معامل الدفاع في منطقة
السفيرة فــي ريــف حلب الجنوبي الشرقي،
والتي تضم قواعد للحرس الثوري اإليراني،
إضافة إلى مركز بحوث عسكرية ،في خطوة
تؤكد أن الوجود اإليــرانــي مستهدف في كل
الجغرافيا السورية ،وأن القصف اإلسرائيلي
ال يقتصر فقط على أهداف في الجنوب.
وي ــؤك ــد االسـ ـتـ ـه ــداف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ألهـ ــداف
مــن املــرجــح أنها إيــرانـيــة فــي ميناء الالذقية
ليل االثـنــن  -الـثــاثــاء وج ــود تنسيق عالي
املستوى بني الــروس واإلسرائيليني ،غايته
الحد من نفوذ طهران املتعاظم في سورية،
خ ـص ــوص ــا أن امل ـي ـن ــاء ال ي ـب ـعــد ع ــن ق ــاع ــدة
حميميم الــروسـيــة ،التي تعد األكـبــر واألهــم
في سورية ،سوى نحو  20كيلومترًا.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت أن رئيس

ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي نفتالي بينت اتـفــق مع
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن ،فــي لقاء
جمعهما فــي أواخ ــر أكـتــوبــر /تشرين األول
املاضي ،في سوتشي الروسية ،على مواصلة
م ـن ــح ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـح ــق بــالـعـمــل
ب ـح ــري ــة ف ــي سـ ــوريـ ــة .وق ـ ــال وزي ـ ــر اإلس ـك ــان
اإلسرائيلي زئيف إلكني ،الذي رافق بينت في
زيارته لروسيا ،إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
عرض على الرئيس الروسي تصوره آلليات
التصدي للوجود اإليراني في سورية.
دالالت استهداف ميناء الالذقية

وفي هذا الصدد ،رأى الباحث السياسي في
مــركــز «ال ـحــوار ال ـســوري» أحـمــد الـقــربــي ،في
حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن للقصف
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى م ـي ـن ــاء ال ــاذقـ ـي ــة دالالت
ع ــدة ،األول ــى :مستوى التنسيق الـعــالــي مع
الـ ــروس ،فـمـثــل ه ــذه الـضــربــة مــا كــانــت لتتم
ل ــوال الـتـنـسـيــق م ــع ال ـجــانــب ال ــروس ــي ،ال ــذي
يعتبر أجــواء الساحل منطقة نفوذ خالصة
له .وتابع :ولعل هذا األمر تحقق بعد الزيارة
األخ ـي ــرة لـبـيـنــت إل ــى ســوت ـشــي ،وه ــو يشير

إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه التفاهمات
ال ــروس ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ــوري ــة .وه ــذا
يمكن أن يــرســل رســالــة واضـحــة إلــى طهران
بأن الروس قد يقدمون الكثير من الهوامش
إلسرائيل لضرب األهداف اإليرانية.
وب ـ ّـن الـقــربــي أن الــداللــة الـثــانـيــة «ه ــي قــدرة
اإلسرائيليني على استهداف أي هدف يهدد
مصالحهم ،حتى ولــو كــان فــي مناطق تعد
في نظر نظام بشار األســد وإيــران محرمة».
وأضـ ـ ــاف« :بــال ـتــالــي أع ـت ـقــد أن ال ـق ـصــف هو
رسالة في هــذا االتجاه إليــران ونظام األسد
بأنه ال توجد منطقة مستثناة من االستهداف
اإلسرائيلي ،خصوصًا أن التقارير تشير إلى
أن االسـتـهــداف كــان ملنطقة املــرفــأ التجارية،
وليس لهدف عسكري واضح» ،وأشار إلى أن
إسرائيل «ليست عابئة بالتبعات اإلعالمية
واإلن ـس ــان ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يـمـكــن أن
تترتب على مثل هــذه الـضــربــات ،طاملا أنها
تـمـثــل ت ـهــدي ـدًا ل ـهــا» .وأض ـ ــاف :ات ـخــاذ إي ــران
ونـ ـظ ــام األس ـ ــد امل ــؤس ـس ــات امل ــدن ـي ــة كـغـطــاء
لصفقاتهم وتمركزاتهم العسكرية ،لن يقيهم
من الضربات اإلسرائيلية.

تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة
للمقترحات الـتــي ّ
قدمتها إي ــران خالل
اسـتـئـنــاف م ـفــاوضــات فيينا الـنــوويــة،
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وذل ـ ــك ف ـي ـمــا كــانــت
ط ـ ـهـ ــران ت ـت ـح ــدث عـ ــن اس ـت ـئ ـن ــاف ه ــذه
املباحثات غدًا الخميس ،من دون صدور
تأكيد رسمي من األطراف الغربية حتى
عصر أمس الثالثاء.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ــال ـ ــة ت ـس ـن ـي ــم اإليـ ــران ـ ـيـ ــة،
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،ب ــأن م ـح ــادث ــات فيينا
ستستأنف يوم غد الخمس ،وقالت إن
كبير املفاوضني اإليرانيني علي باقري
كني انتهى من تحديد موعد استئناف
املحادثات في مكاملة هاتفية مع منسق
االتحاد األوروبي إنريكي مورا.
من جهته ،قال باقري كني ،خالل زيارة
إلـ ــى م ــوس ـك ــو أم ـ ــس ،إنـ ــه زار مــوسـكــو
للتشاور مــع املـســؤولــن ال ــروس «حتى
نـتـمـكــن م ــن م ــواص ـل ــة امل ّـ ـح ــادث ــات يــوم
الـخـمـيــس ف ــي أج ـ ــواء بـ ــنـ ــاءة» .والـتـقــى
بــاقــري كـنــي فــي مــوسـكــو أم ــس نظيره
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي ري ــابـ ـك ــوف لـلـبـحــث
والـ ـتـ ـش ــاور حـ ــول الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
وم ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات فـ ـيـ ـيـ ـن ــا .وأك ـ ـ ـ ــد ب ــاق ــري
وريـ ــاب ـ ـكـ ــوف ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار
املشاورات بني الجانبني حول القضايا
الدولية واملفاوضات القادمة بني إيران
وم ـج ـم ــوع ــة « »1+4ف ــي ف ـي ـي ـنــا .ول ـفــت
بــاقــري كني فــي تصريحات صحافية،
إل ـ ــى «أنـ ـن ــا تـ ـش ــاورن ــا م ــع روسـ ـي ــا مــن
قبل حــول محادثات فيينا وكذلك بعد
عـقــد الـجــولــة ال ـجــديــدة مــن املـفــاوضــات
بطرق مختلفة لكي ندخل املفاوضات
ب ـم ـب ــادرات ج ــدي ــدة وم ــؤث ــرة ،ك ـمــا كــان
لــدي ـنــا م ـثــل ه ــذا ال ـت ـفــاعــل م ــع الـجــانــب
الصيني» .وتابع« :عندما دخلنا مرحلة
مهمة من املحادثات ،كانت االقتراحات
التي قدمتها إيران للطرف اآلخر بشأن
قضايا رفــع الحظر والقضايا النووية
مـفـيــدة وب ـنــاءة للغاية وم ــن شــأنـهــا أن
تقود املحادثات إلى األمام».
وح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــا إذا كـ ـ ــانـ ـ ــت امل ـ ـس ـ ــودت ـ ــان
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ـت ـ ــان قـ ـ ــد ت ـ ـنـ ــاول ـ ـتـ ــا ق ـض ــاي ــا
ّ
خـ ــارج إطـ ــار االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ق ــال إن
«املسودتني لم تكونا خطتني جديدتني،

فرنسا :مقترحات إيران
ال تشكل أساسًا معقوًال
إلبرام اتفاق

فـفــي ال ـج ــوالت ال ـســت مل ـحــادثــات فيينا
تــوصـلــت األط ـ ــراف إل ــى ع ــدة نـصــوص،
ونـ ـح ــن ق ـم ـن ــا ب ــإض ــاف ــة آخـ ـ ــر وج ـه ــات
نظرنا وتعديالتنا وسد الثغرات التي
وج ــدن ــاه ــا ق ـي ــاس ــا ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي
لـعــام  ،2015وقــد أدرج ـنــا فــي الـنــص ما
ك ــان بـحــاجــة إل ــى الـتـعــديــل واإلكـ ـم ــال».
وأض ـ ــاف« :الـ ـح ــوار وال ـت ـف ــاوض ه ــو أن
يقوم الجانبان بطرح وجهات نظرهما
ع ـلــى ال ـط ــاول ــة وإش ــراكـ ـه ــا ف ــي ال ـح ــوار
والتحدث بعضهما مع بعض للوصول
إلى نتيجة مشتركة» .وتابع« :استندت
تعديالتنا ومقترحاتنا بشأن النصني
النهائيني لجولة فيينا الـســادســة إلى
املبادئ املشتركة بني الطرفني ،ولم تكن
مبنية على توقعات ومطالب ال أساس
لها ،بل قائمة على الوثائق التي اتفقنا
ع ـل ـي ـهــا م ــع م ـج ـمــوعــة  ،»1+4مـضـيـفــا
«نؤكد ويقر الطرف اآلخر بأن لكل طرف
الحق فــي تقديم مقترحاته ومبادراته
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس م ـص ــال ـح ــه وس ـي ــاس ــات ــه
وأه ـ ــداف ـ ــه ،ول ـك ــن ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـق ـبــول
املشترك لكال الطرفني».
م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ك ــان ــت فــرن ـســا ت ـع ـت ـبــر أن
املقترحات الـتــي تـقـ ّـدمــت بها إي ــران في
مـ ـح ــادث ــات ف ـي ـي ـنــا األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي
غ ـيــر كــاف ـيــة .وق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ّ
الفرنسية في بيان« :ال تشكل املقترحات
التي ّ
تقدمت بها إيران األسبوع املاضي
أساسا معقوال يتوافق مع هدف اإلبرام
ال ـســريــع (الت ـف ــاق) مــع م ــراع ــاة مصالح
جـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف» ،م ـع ـبــرة ع ــن «خـيـبــة
أمل» حيال فشل املحادثات في تحقيق
ت ـق ــدم .ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،ب ــدأ رئـيــس
«املـ ــوسـ ــاد» اإلســرائ ـي ـلــي داف ـي ــد بــرنـيــع
ل ـ ـقـ ــاءات ف ــي واش ـن ـط ــن م ــع امل ـس ــؤول ــن
األمـيــركـيــن ،بينهم وزي ــر الــدفــاع لويد
أوسـ ـ ـ ــن ،ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أن ـت ــون ــي
بلينكن ،ومستشار األمــن القومي جيك
س ــول ـي ـف ــان ،إلقـ ـن ــاع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ب ــ«طــرح ت ـهــديــدات عـسـكــريــة والـتـلــويــح
ب ــالـ ـق ــوة ض ــد إيـ ـ ـ ـ ــران» .وم ـ ــن املـ ـق ــرر أن
ي ـتــوجــه وزيـ ــر األمـ ــن اإلســرائ ـي ـلــي بني
غانتس هو اآلخــر ،اليوم األربـعــاء ،إلى
واشـنـطــن إلج ــراء مـحــادثــات مــع اإلدارة
األميركية في السياق نفسه .وانضمت
ص ـح ـي ـفــة «ه ـ ــآرت ـ ــس» إل ـ ــى ال ـت ـق ــدي ــرات
اإلسرائيلية املختلفة بشأن عدم جدية
التهديدات اإلسرائيلية باللجوء لخيار
عـسـكــري ض ــد إيـ ــران ف ــي إق ـن ــاع اإلدارة
األميركية باعتماد خيار عسكري ضد
إي ـ ـ ــران .وق ــال ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ف ــي تحليل
نشره محللها للشؤون األمنية عاموس
هرئيل ،إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية
ّ
ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـن ــت يـ ـع ــرف أن تـ ـه ــدي ــدات
إســرائـيــل بــالــذهــاب لـخـيــار عـسـكــري لن
تقنع اإلدارة األميركية.
ّ
وب ـح ـس ــب «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» ،ف ـ ـ ــإن ت ـق ــدي ــرات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة بـ ــأن
م ـفــاوضــات فيينا تـعـثــرت ،قــد تحققت
ّ
ع ـ ـلـ ــى أرض ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع .وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن
املـفـتــاح مــوجــود فــي ط ـهــران ولـيــس في
واشنطن ،ففي حــال أبــدت إيــران مرونة
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات س ـي ـتــم ال ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق نووي على الرغم من التحذيرات
اإلسرائيلية.
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يسعى التحالف لمواصلة الضغط على الحوثيين ()Getty

دخـ ـل ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــن ج ـمــاعــة
الحوثيني فــي الـيـمــن ،والـتـحــالــف الـسـعــودي،
م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد ،ع ـن ــوان ـه ــا
اسـتـعــراض ال ـقــوة مــن ال ـصــواريــخ البالستية
وال ـ ـطـ ــائـ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة م ــن ج ـه ــة ال ـحــوث ـيــن،
والضربات الجوية لـ«التحالف» على مخازن
سرية وأهــداف ذات ثقل في صنعاء ،من جهة
أخ ــرى .وتـنــذر العمليات الـجــديــدة الـتــي هدد
ف ـي ـهــا ال ـت ـحــالــف ب ــإس ـق ــاط ح ـصــانــة مـنـشــآت
مــدن ـيــة ،عـلــى رأس ـهــا م ـطــار صـنـعــاء الــدولــي،
بـ ـم ــوج ــة ت ـص ـع ـي ــد غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ت ـت ـج ــاوز
الخطوط الحمراء وتمتد إلى مناطق مأهولة
ّ
بالسكان أو أعـيــان مدنية .وال تـهــدف موجة
ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـت ــي دش ـن ـه ــا ال ـت ـح ــال ــف أخ ـي ـرًا
بعمليات اسـتـهــداف يــومـيــة فــي صـنـعــاء إلــى
إجبار جماعة الحوثيني على الرضوخ لعملية
السالم التي ينادي بها املجتمع الدولي ،بقدر

ما تهدف إلى حماية األراضــي السعودية من
ال ـت ـهــديــدات الـنــاتـجــة ع ــن الـهـجـمــات الـعــابــرة
للحدود.
وب ـع ــد أي ـ ــام م ــن االك ـت ـف ــاء ب ـت ـل ـقــي ال ـض ــربــات
التي طاولت هــذه املــرة أهــدافــا ومــواقــع سرية
حـقـيـقـيــة ف ــي األط ـ ــراف ال ـش ـمــال ـيــة لـلـعــاصـمــة
صنعاء ،بــدأت جماعة الحوثيني الــرد باملثل
و«مــواجـهــة التصعيد بالتصعيد» ،وفـقــا ملا
أع ـل ـنــه مـتـحــدثـهــا ال ـع ـس ـكــري ،يـحـيــى ســريــع،
بعد اإلعالن عن عملية عسكرية واسعة وغير
الثالثاء،
مسبوقة في العمق السعودي ،أمس
ّ
حملت اس ــم «الـســابــع مــن ديـسـمـبــر» .وتبنى
الـحــوثـيــون الـعـمـلـيــة ال ـتــي ب ــدأت لـيــل اإلثـنــن
واستمرت حتى فجر الثالثاء ،وضربت أهدافًا
ف ــي  6مـ ــدن سـ ـع ــودي ــة ،ه ــي الـ ــريـ ــاض وج ــدة
وال ـط ــائ ــف وجـ ـ ــازان ونـ ـج ــران وع ـس ـيــر ،وذل ــك
بــدفـعــة مــن ال ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة ،لــم يحدد
ً
فضال عن  25طائرة ّ
مسيرة مفخخة،
عددها،
وهـ ــو عـ ــدد غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ك ــاف ــة عـمـلـيــات
الجماعة الهجومية.
ووف ـقــا ل ـســريــع ،فـقــد تــم إط ــاق ســت طــائــرات
ّ
مسيرة من طراز «صماد  »3بعيدة املدى وعدد
م ــن ص ــواري ــخ «ذي ال ـف ـقــار» عـلــى مـقــر وزارة
الدفاع السعودية ومطار امللك خالد وأهداف
عـسـكــريــة أخ ــرى فــي ال ــري ــاض .لـكــن التحالف
أعلن اعتراض صاروخ بالستي واحد ،وقال إن
شظايا االعتراض تناثرت على أحياء سكنية
من دون تسجيل أي إصابات .ونشر ناشطون
ُ
سـ ـع ــودي ــون ل ـق ـط ــات مـ ـص ــورة ت ـظ ـه ــر لـحـظــة
اعتراض الصاروخ البالستي املجنح ،والذي
تلجأ الجماعة عادة إلى إطالقه برفقة طائرات
ّ
مسيرة إلــى أهــداف بعيدة ،من أجــل تشويش
منظومة الدفاعات الجوية السعودية.
وفي مدينة جدة ،أشار املسؤول الحوثي إلى
أن ست طــائــرات ّ
مسيرة من طــراز «صماد »2
و«صماد  »3استهدفت قاعدة امللك فهد الجوية

فــي الـطــائــف ومـنـشــآت تــابـعــة لـشــركــة أرامـكــو
النفطية ،لكن السلطات السعودية لم تعلن عن
أي هجوم طــاول منشآتها االقتصادية .وفي
املناطق الواقعة في الحد الجنوبي للمملكة،
املـ ـح ــاذي ــة ل ـل ـش ــري ــط ال ـ ـح ـ ــدودي مـ ــع ال ـي ـم ــن،
استخدم الحوثيون أسلحة هجومية قصيرة
املــدى ،على مواقع عسكرية في أبها وجــازان
وعسير ونجران.
وبحسب املتحدث العسكري للحوثيني ،فقد
تم إطالق طائرات ّ
مسيرة من طراز «صماد »1
و«صماد  »2على مواقع عسكرية في مناطق
أبـهــا وجـ ــازان وعـسـيــر ،وثـمــانــي طــائــرات من
ً
طراز «قاصف كا  ،»2فضال عن عدد كبير من
ال ـصــواريـ ِـخ البالستية ،عـلــى مــواقــع وصفها
ب ــ«ال ـح ـس ــاس ــة واملـ ـهـ ـم ــة» ف ــي أب ـه ــا وج ـي ــزان
ونجران .وفي محاكاة للدعوات التي يستبق
بها التحالف ضرباته الجوية على صنعاء،
دعـ ـ ــا س ــري ــع ك ــاف ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
واملقيمني على أراضي اململكة إلى االبتعاد عن
املناطق واملــواقــع العسكرية كونها أصبحت
«أهدافًا مشروعة».
وهذه هي العملية األولى للحوثيني في العمق
الـسـعــودي مـنــذ  20نــوفـمـبــر /تـشــريــن الثاني
املاضي ،عندما تم استهداف مواقع عسكرية
فــي الــريــاض وج ــدة وأبـهــا وج ــازان ومنشآت
ّ
املسيرة
أرامـكــو فــي جــدة بعدد مــن الـطــائــرات
فقط ،من دون استخدام الصواريخ البالستية.
وم ـنــذ ت ـلــك الـعـمـلـيــة ،دش ــن ال ـت ـحــالــف مــوجــة
جــديــدة مــن عمليات االسـتـهــداف على مواقع
ع ـس ـكــريــة ل ـل ـحــوث ـيــن ف ــي ص ـن ـع ــاء ،بـعـضـهــا
ســريــة فــي حــي ذه ـبــان وطــاولـتـهــا الـضــربــات
ً
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،ف ـض ــا ع ــن م ــواق ــع وم ـخ ــازن
ل ـل ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة م ــن ق ــاع ــدة الــديـلـمــي
العسكرية مرتبطة بمطار صنعاء الدولي.
وبعد ساعات من انطالق الهجمات الحوثية
ليل أول من أمس ،أعلن التحالف ،مساء أمس

معلومات أميركية

أكدت مصادر عسكرية حكومية يمنية وأخرى مقربة من الحوثيين،
في أحاديث منفصلة لـ«العربي الجديد» ،أن غالبية عمليات التحالف
األخيرة فاجأت الحوثيين ،كونها طاولت مخازن سرية في أحياء
مأهولة ،بعد إفـــراغ المليشيا
لقواعدها الرئيسية من السالح
الــثــقــيــل ونــقــلــهــا إلـــى مــواقــع
بديلة .وأرجعت المصادر التطور
الـــســـعـــودي إلــــى مــعــلــومــات
ـدمــت
اســتــخــبــاريــة أمــيــركــيــة قـ ّ
للتحالف ،السيما عقب االقتحام
الحوثي لمقر السفارة األميركية
في صنعاء الشهر الماضي.

الـثــاثــاء ،تنفيذ ضــربــات جــويــة جــديــدة على
أه ــداف عسكرية فــي صنعاء .وذكــر التحالف
أن العملية التي تتوافق مع القانون الدولي،
اس ـت ـه ــدف ــت «م ـ ــواق ـ ــع ع ـس ـك ــري ــة مـ ـش ــروع ــة»،
داعـيــا املدنيني إلــى عــدم التجمع أو االقـتــراب
مــن امل ــواق ــع املـسـتـهــدفــة ،وفـقــا لــوكــالــة األنـبــاء
السعودية الرسمية «واس» .وكان التحالف قد
أعلن فجر أمس تدمير كهوف جبلية ومخازن
س ــري ــة ل ـل ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة ع ـلــى أط ــراف
ً
صـنـعــاء ،فـضــا عــن م ـخــازن وورش لتجميع
ّ
الـصــواريــخ واملـســيــرات ،داعـيــا الحوثيني إلى
إعـ ــادة امل ـن ـشــآت املــدن ـيــة لـحــالـتـهــا الطبيعية
وإخالء القدرات العسكرية منها.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ذك ـ ــرت ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ــن ،أن

ّ
م ـقــاتــات الـتـحــالــف شــنــت غ ــارت ــن عـلــى حي
س ـع ــوان الـسـكـنــي ف ــي مــديــريــة ش ـع ــوب ،لكن
سكانًا محليني أكدوا لـ«العربي الجديد» دوي
انفجارات بالقرب من مواقع عسكرية .وقالت
املصادر إن أعمدة الدخان شوهدت في محيط
مقر دائرة الهندسة العسكرية ،والذي ُيعتقد
أنــه يضم مـقــرات سرية للتصنيع العسكري،
ً
فضال عــن أمــاكــن لصيانة اآللـيــات العسكرية
للحوثيني .وفي السياق ،أعلن التحالف تنفيذ
 26عملية استهداف ضد املليشيات الحوثية
في محافظتي مأرب والجوف خالل الساعات
الـ 24املاضية ،وذلك في إطار اإلسناد اليومي
الذي يقدمه للجيش اليمني .وقال التحالف إن
العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من  150من

عناصر الحوثيني ،وتدمير  18آلية عسكرية.
وكانت العمليات الجوية للتحالف قد نجحت
بالفعل فــي تحييد الهجمات الحوثية على
العمق السعودي طيلة األسبوعني املاضيني،
ّ
ب ـعــد شـ ــل ق ـ ــدرة ال ـج ـمــاعــة وت ــدم ـي ــر ط ــائ ــرات
م ـسـ ّـيــرة لـحـظــة اإلق ـ ــاع م ــن ق ــواع ــده ــا أو في
األجـ ـ ــواء الـيـمـنـيــة ق ـبــل وصــول ـهــا إل ــى أج ــواء
اململكة.
وال ت ـقــف ال ـض ــرب ــات ع ـلــى أه ـ ــداف عـسـكــريــة
فــي صنعاء كسبب وحـيــد للغضب الحوثي،
إذ صـ ّـعــد الـتـحــالــف مــن غ ــارات ــه الـجــويــة على
تـحــركــات الـجـمــاعــة فــي أطـ ــراف مــديـنــة مــأرب
ال ـغ ـن ـي ــة ب ــال ـن ـف ــط ،وه ـ ــو مـ ــا ج ـع ـل ـهــا تـتـكـبــد
خسائر بشرية ومادية واسعة .وأحصت قناة
«امل ـس ـيــرة» املـتـحــدثــة بـلـســان الـحــوثـيــن نحو
 200غارة طاولت عددًا من املدن اليمنية خالل
األيام الخمسة املاضية ،منها  100ضربة فقط
فــي أطـ ــراف مـ ــأرب .وأك ــد م ـصــدر فــي الجيش
اليمني في محافظة مأرب لـ«العربي الجديد»
أن ض ــرب ــات الـتـحــالــف لـعـبــت دورًا بـ ــارزًا في
إحباط الزحف الحوثي نحو مدينة مأرب من
اتجاه مديرية الجوبة في األطراف الجنوبية،
وكــذلــك فــي صـحــراء العلم املــؤديــة إلــى حقول
الـنـفــط فــي منطقة صــافــر .ويـسـعــى التحالف
مل ــواص ـل ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ج ـم ــاع ــة ال ـحــوث ـيــن
مــن األرض ،وذل ــك بتحريك عــدد مــن جبهات
ال ـق ـتــال م ــن أج ــل إربــاك ـهــا وتـشـتـيــت قــدراتـهــا
عـ ـل ــى اجـ ـتـ ـي ــاح م ــديـ ـن ــة م ـ ـ ـ ــأرب ،وخ ـص ــوص ــا
بشن عمليات هجومية فــي شبوة والساحل
الغربي .وفيما انحسرت العملية العسكرية
التي تــم إطالقها فــي عسيالن  -شبوة مطلع
األسـبــوع الـحــالــي ،لــم تحقق املــواجـهــات التي
ت ـخــوض ـهــا ال ـ ـقـ ــوات امل ـش ـت ــرك ــة ف ــي ال ـســاحــل
ال ـغــربــي أي نـتــائــج جــوهــريــة حـتــى الـلـحـظــة،
س ـ ــواء ف ــي تـخـفـيــف ال ـض ـغــط ع ـلــى م ـ ــأرب أو
تحقيق مكاسب ميدانية في أطراف تعز وإب.
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مرور
الكرام
أيها الشعب الفظ
كن رقيقًا مثل
رئيسك الفذ
وائل قنديل

في الصباح ،مهرجان «خمرة محمد
صالح» وطوفان من التفتيش في
عقيدة الالعب الدولي ،واستباحة
مطلقة ملا في نفسه ووجدانه ،تذهب
إلى التشكيك في سالمة إيمانه،
وتتطرف أكثر العتباره منفذ أجندات
تستهدف تدمير الشباب املسلم.
فظاظة ما بعدها فظاظة في النقد
والتجريح وإهالة التراب على الالعب
وعلى مسيرته الناجحة ...الالعب
الذي اختار طواعية أن يطلق على
مولودته األولى اسم «مكة» واختار
زوجة محجبة ،تعيش معه وتظهر
معه في املحافل الدولية بحجابها،
ألنه رد على سؤال بشأن شرب
الخمور فقال إن نفسه ال تذهب إليها،
بما يعني أنها تعاف شرب الخمر.
لكن ذلك لم يكن كافيًا لكي ينهال
السادة املحتسبون بمعاول الحفر
في وجدانه ،ويطلقوا أحكامهم الباتة
بشأن سالمة عقيدته ،ثم ال يجدون
غضاضة في تجريده من جدارته
وموهبته ،مقارنة بمحمد أبو تريكة،
حتى تخيلت أن أحدهم سوف يخرج
علينا بحكم شرعي يبرر به جلد
الالعب على آرائه ،وهو يصيح «إنه
أيضًا يلعب بالقدم اليسرى وليس من
أصحاب اليمني».
في الصباح ،شخص كان قد قتل
من املصريني بضعة آالف ،وسجن
واعتقل وشرد وأخفى قسريًا
عشرات اآلالف ،يختبئ وسط
عشرات من الصغار من ذوي
االحتياجات الخاصة ،في مهرجان
للحنان املصطنع واإلنسانية املفرطة،
يتحدث فيه عن نفسه بوصفه ذا
القلب الكبير الذي تعلم الرحمة من
النبي محمد عليه الصالة والسالم،
ويقبض على امليكروفون بيديه،
ال يتركه من دون أن يطرح نفسه
باعتباره رمز االعتدال عدو الغلو
والتطرف ...مثال الرقة والعذوبة واللني
الكاره للقسوة واالستبداد ،ثم ال
يخلو األمر ،بالطبع ،من وضع عبارات
أشد سخونة على أفواه الصغار عن
القائد األب اإلنسان النموذج الشجاع،
الذي هو خالد بن الوليد هذا العصر
في قوته وشجاعته.
وهل هناك أفضل من مناسبات
مصنوعة بحرفية عالية لالحتفال
بالفئات األضعف في املجتمع
لكي يستحضر الزعيم كل طاقاته
التمثيلية ،ويتحشرج صوته ويذرف
الدموع ،بحرفية عالية ،ويصب ينابيع
حنانه على أطفال ،يهتفون بحياته
«بابا الزعيم» فيرد صاحب القلب
الحنون «يا حبايب قلب بابا».
ولكي يكتمل املشهد الرومانسي،
ال بأس من إسناد أدوار لفنانني
يعلنون إلى األمة أن «حنية القائد غير
مصطنعة»؟
في اليوم التالي ،تنقل الشاشات
واملواقع اإللكترونية في جمهورية
الزعيم األفالطوني ،لحظة بلحظة،
وقائع محاكمة املواطن الذي قتل
جاره وفصل رأسه عن جسده
ومشى به فخورًا في عرض الشارع...
وغد أنت أيها املواطن ،تقتل وتمثل
بجثث جيرانك وتستبيح الطعن في
إيمان الناس وأخالقهم ،حتى لو
كانوا مثل العب قال مشجعوه إنهم
يتعرفون على اإلسالم ويحترمونه
من خالل نموذج محمد صالح.
إذًا هذا الزعيم الفذ ،مثل الرسول
في إنسانيته وعدله وتراحمه،
ومثل خالد بن الوليد في جسارته
وإقدامه ،في مقابل الشعب الفظ
الذي يقتل ويسرق وينشر فيروس
كورونا ويعتدي على أراضي الدولة
ويخون محمد صالح ويطعن في
عقيدته ويسخر من موهبته .تلك
هي الصورة التي يرسمها الحاكم
لنفسه ،رحيمًا ومهذبًا وسط محيط
من املحكومني األوغاد ،قساة القلوب
غالظ املشاعر ...صورة تساعده في
رسمها مجموعات كبيرة ممن تشعر
وكأنهم أنجزوا كل شيء فيما يتعلق
بشؤون حياتهم ،اطمأنوا على تعليم
أبنائهم ،وانتصروا على بطالتهم
وفقرهم ،وهزموا االستبداد وأفرغوا
سجونهم من مظلوميها ،ونالوا
حرياتهم وحقوقهم في انتخاب من
يحكمهم ويدير حياتهم .ولم يبق
لديهم من قضايا سوى رجم محمد
صالح ،ووضعه في محرقة املقارنات
مع محمد أبو تريكة.
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وجــهــت واشــنــطــن ،مــدعــومــة بحلفائها
التقليديين ،أقوى تهديدات إلى موسكو،
محذرة من أنها ستقدم دعمًا عسكريًا للجيش
األوكراني وحلف شمال األطلسي ،باإلضافة
إلى فرض عقوبات ستكون األقسى ،إال أن كل
هذا ربطته بغزو روسيا ألوكرانيا ،فيما اتهمت
كييف موسكو باستفزازها

زيلينسكي على خط الجبهة

زار الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي (الصورة) ،أمس األول ،خط
الجبهة مع االنفصاليين الموالين لروسيا في غرب البالد .وقال ،خالل
زيـــارتـــه إلـــى مــواقــع عسكرية
أوكرانية في منطقة دونيتسك:
«لـــي شـــرف أن أكــــون معكم.
أشــكــركــم عــلــى حــمــايــة ســيــادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها» .وأضاف
زيلينسكي ،الذي ظهر في صور
نشرتها الرئاسة األوكرانية وهو
يعتمر خوذة ويضع سترة واقية
من الرصاص ويسير في الخنادق،
«مع أناس مثلكم ،سننتصر طبعًا».

قمة
بوتين ـ بايدن

أميركا لن تردع روسيا
عسكريًا عن غزو أوكرانيا

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن االب ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــادلـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ب ــن
ال ــرئ ـي ـس ــن ال ـ ــروس ـ ــي فــادي ـم ـيــر
بــوتــن واألم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ،ف ــي افـتـتــاح
قمتهما االفتراضية ،فــإن استباق واشنطن
لها بتوجيه تـهــديــدات قــويــة ملوسكو تشي
بأنها لــن تـخــرج بــأي حـلــول ،خصوصًا مع
تصاعد التوتر بني الدولتني بشأن أوكرانيا
وحلف شمال األطلسي ،وهو ما ظهر أيضًا
فــي تـقـلـيــل الـكــرمـلــن مــن إمـكــانـيــة إحــداثـهــا
اختراقًا جوهريًا بني البلدين .وحيا بايدن
وب ــوت ــن ،ف ــي اف ـت ـتــاح قـمـتـهـمــا االفـتــراضـيــة
أمس الثالثاء ،بعضهما البعض ،فيما أعرب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي عــن أم ـلــه فــي أن يلتقيا
قريبًا .وفي حني أشار الكرملني إلى أن القمة
«ستتواصل طاملا كــان ذلــك ضــروريــا» ،فإنه
وتعبيرًا عن التوتر بني البلدين ،نظم البيت
األبـ ـي ــض ال ـق ـمــة االف ـت ــراض ـي ــة خ ـلــف أبـ ــواب
مغلقة فــي غــرفــة العمليات ذات اإلجـ ــراءات
األم ـن ـي ــة ال ـعــال ـيــة ،وذل ـ ــك ع ـلــى ع ـكــس الـقـمــة
االفتراضية التي عقدها بايدن مع الرئيس
الصيني شي جني بينغ ،قبل نحو  3أسابيع،
وال ـت ــي ج ــرت ف ــي غــرفــة روزفـ ـل ــت ،م ــع دع ــوة
الصحافيني ملـشــاهــدة الــدقــائــق االفتتاحية

لـهــا .وسـبــق لـبــوتــن وب ــاي ــدن أن الـتـقـيــا في
جنيف في يونيو/حزيران املاضي ،وأجريا
ع ــدة م ـح ــادث ــات هــات ـف ـيــة .إال أن االج ـت ـمــاع
جــرى هــذه املــرة فــي سياق مختلف للغاية،
إذ تتهم واشـنـطــن وكييف موسكو بحشد
قـ ــوات وم ــدرع ــات ع ـنــد ح ــدوده ــا تـحـضـيـرًا
لـهـجــوم ،فــي ت ـكــرار للسيناريو ال ــذي شهد
ض ــم روس ـي ــا ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ف ــي الـعــام
 .2014في املقابل ،ترى موسكو ،التي تنفي
أي نية لغزو أوكــرانـيــا ،أن النشاط املتزايد

الكرملين :لم نعتزم
ْ
لكن لدينا
مهاجمة أحد
خطوط حمراء
تلوح بفرض
واشنطن ّ
عقوبات اقتصادية قوية
على موسكو

لحلف شـمــال األطـلـســي فــي الـبـحــر األس ــود
وال ــرغـ ـب ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إل ــى
الحلف ومساعي كييف لتسليح نفسها في
الغرب ،بمثابة تهديد لروسيا.
ويـخــوض بــايــدن اخـتـبــارًا دقـيـقــا ،إذ يتعني
عـلـيــه أن يــديــر األزم ـ ــة األوك ــران ـي ــة بحنكة،
وإال فإنه سيزيد حنق الحلفاء التقليديني
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،املـسـتــائــن بــالـفـعــل من
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـف ــوض ــوي مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان.
ولـ ـه ــذا ف ــإن ــه أج ـ ــرى م ـب ــاح ـث ــات م ــع حـلـفــاء
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن رئ ـي ـس ـي ــن ل ـت ـن ـس ـيــق ال ــرس ــال ــة
الـتــي سيوجهها إلــى الــرئـيــس الــروســي في
مباحثاتهما ،والتأكيد أنــه «يـخــوض هذه
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ــع ب ــو ّت ــن بـ ــوحـ ــدة صـ ــف مــع
ال ـح ـل ـفــاء» .وف ــي م ــؤش ــر عـلــى ب ـلــوغ الـتــوتــر
بــن كييف ومــوسـكــو أوجـ ــه ،اتـهـمــت وزارة
الــدفــاع األوك ــران ـي ــة ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،روسـيــا
بإرسال دبابات وقناصة إلــى خط التماس
فــي شــرق أوكــرانـيــا فــي مـحــاولــة «السـتـفــزاز
ال ـق ــوات األوك ــران ـي ــة» .وق ــال ــت ،فــي ب ـيــان ،إن
روسيا تقيم «معسكرات تدريب تحت قيادة
الجنود النظاميني الروس وتدفع بتعزيزات
ل ـل ــوح ــدات ال ـقــري ـبــة م ــن خ ــط ال ـت ـم ــاس ،مع
مركبات مدفعية ذاتية الدفع عيار  122ملم

مجامالت بين بوتين وبايدن في افتتاح قمتهما (فرانس برس)

ً
ودبابات ومشاة ومدرعات قتالية» ،فضال
عن زيادة عدد فرق القناصة في املنطقة.
وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـتــري
بيسكوف ،قبل انـطــاق القمة ،إن «رئيسنا
(بـ ــوتـ ــن) م ـس ـت ـعــد ل ـل ـت ـع ـب ـيــر ع ــن م ـخــاوفــه
لنظيره األميركي ،واالستماع إلى مخاوفه،
وتـقــديــم الـتـفـسـيــرات» .وأض ــاف أن «روسـيــا
ْ
لم تعتزم مهاجمة أحــد ،لكن لدينا خطوط
ح ـمــراء» ،معتبرًا أن «تصريحات واشنطن
عن دعم جناح الناتو الشرقي في حال غزو
أوك ــران ـي ــا ك ــام غـيــر ع ـقــانــي» .وأش ـ ــار إلــى
أنــه «مــن الواضح أنــه عندما يعمد رئيسان
إلــى ال ـحــوار ،فــذلــك ألنهما يــريــدان مناقشة
امل ـش ـك ــات ،وال ي ـهــدفــان إل ــى ال ــوص ــول إلــى
طــريــق م ـس ــدود» .وأضـ ــاف« :لـكــن ال ينبغي
أن نـتــوقــع اخ ـت ــراق ــات» عـلــى ال ـف ــور ،مشيرًا

إلى أنه في ظل «تصاعد التوتر في أوروبا»
مــن املهم «ال ـتــروي» .وتهكم بيسكوف على
إمكانية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية
ً
جــديــدة عـلــى مــوس ـكــو ،ق ــائ ــا« :ن ـحــن نــدرك
جيدًا أن الجانب األميركي يدمن العقوبات».
وأع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة س ـيــرغــي الف ــروف
أن ب ــوت ــن س ـي ـع ــرض ع ـل ــى بـ ــايـ ــدن ،مــوقــف
روسـيــا بخصوص أوكــرانـيــا .وق ــال« :خــال
امل ـحــادثــة بــن الــرئـيـســن ،سـيـحــدد الجانب
الروسي مــرة أخــرى بوضوح مسلكه حيال
الـ ـتـ ـس ــوي ــة األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـتـلـخــص
ف ــي ض ـ ـ ــرورة إجـ ـب ــار س ـل ـط ــات ك ـي ـيــف عـلــى
تنفيذ اتفاقيات مينسك» .وكــانــت موسكو
وضعت شروطًا لتخفيف التوتر مع الغرب،
بينها ال ـتــزام أوكــرانـيــا عــدم االنـضـمــام إلى
«األطلسي» على غــرار ما فعلت دول كثيرة

تقرير

بكين ـ واشنطن :الرياضة أحدث ميادين التوتر
تفجرت أخيرًا أزمة
جديدة بين الصين
والواليات المتحدة
األميركية بعدما أعلنت
األخيرة ،أول من أمس
اإلثنين ،مقاطعتها
الدبلوماسية ألولمبياد
بكين الشتوي ،احتجاجًا
على سجل حقوق
اإلنسان في الصين ،بينما
نددت بكين بالخطوة،
متوعدة واشنطن
بـ«دفع الثمن»

انسحب التوتر الصيني األميركي املتصاعد
عـلــى امل ـجــال الــريــاضــي أخ ـي ـرًا ،بـعــدمــا قــررت
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أول م ــن أمـ ــس اإلث ـن ــن،
مقاطعة دورة األلعاب األوملبية الشتوية في
بـكــن  ،2022دبـلــومــاسـيــا ،مــن دون أن يمنع
القرار الرياضيني األميركيني من املشاركة في
املـســابـقــات .وبينما ربـطــت اإلدارة األميركية
ق ـ ــراره ـ ــا ب ـس ـج ــل الـ ـص ــن فـ ــي مـ ـج ــال ح ـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،ان ـت ـق ــدت ب ـك ــن خ ـط ــوة واش ـن ـط ــن،
محذرة من أن الواليات املتحدة «ستدفع ثمن»
مقاطعتها الــدبـلــومــاسـيــة لــألـعــاب األوملـبـيــة
الشتوية .وأتى القرار األميركي بعدما أمضت
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أش ـه ـرًا ع ــدة ف ــي مـحــاولــة
التوصل إلى املوقف األنسب حيال األوملبياد
ال ـش ـت ــوي ال ـ ــذي تـسـتـضـيـفــه ،ب ــن ال ــراب ــع من
فـبــرايــر /شـبــاط املقبل والعشرين مـنــه ،دولــة
تتهمها واشـنـطــن بــارتـكــاب «إبـ ــادة» فــي حق
املسلمني اإلي ـغــور فــي شينجيانغ فــي شمال
ش ــرق ال ـص ــن .وق ــال ــت الـنــاطـقــة بــاســم البيت
األبيض جني ساكي «لن ترسل إدارة (الرئيس
األميركي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو
رسـمــي إلــى دورة األلـعــاب األوملـبـيــة الشتوية
فـ ــي بـ ـك ــن فـ ــي  ،2022ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى م ــواص ـل ــة
جمهورية الصني الشعبية اإلبــادة والجرائم

ال يمنع قرار واشنطن الرياضيين األميركيين من المشاركة في أولمبياد بكين (نويل سيليس/فرانس برس)

ضــد اإلنسانية فــي شينجيانغ واالنتهاكات
األخــرى لحقوق اإلنـســان» .وأضافت «يحظى
ال ــري ــاض ـي ــون ف ــي ال ـف ــري ــق األم ـي ــرك ــي بـكــامــل
دعمنا .سنساندهم بالكامل وسنشجعهم»
من الواليات املتحدة .واتهمت منظمات عدة
مــدافـعــة عــن حـقــوق اإلن ـســان بـكــن باحتجاز
مــا ال يـقــل عــن مـلـيــون مسلم فــي شينجيانغ
في «معسكرات إعادة تأهيل» وبتعقيم نساء
قسرًا وفرض العمل القسري.
وبموجب املقاطعة ،لن ترسل إدارة بايدن أي
دبلوماسي أميركي أو ممثل حكومي رسمي
إلى األلعاب التي لن تتأثر فعالياتها بتاتًا مع
اإلبقاء على مشاركة الرياضيني األميركيني.
وكـ ـش ــف م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية ،لـ«فرانس بــرس» ،أن أعضاء فريق
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ومــدرب ـي ـهــم وغ ـيــرهــم من

حذرت بكين من أن
واشنطن «ستدفع ثمن»
مقاطعتها الدبلوماسية

الطواقم سيتلقون املساعدة األمنية القنصلية
والدبلوماسية ،وليس هناك ما يشير إلى أن
مضيفيهم الصينيني سيعاملونهم بشكل
مختلف عن الوفود األخرى املشاركة .والقرار
األمـ ـي ــرك ــي ال ي ــرق ــى إلـ ــى م ـس ـت ــوى امل ـقــاط ـعــة
ال ـك ــام ـل ــة ال ـت ــي دعـ ــا إل ـي ـه ــا ب ـع ــض امل ـشــرعــن
األميركيني الـبــارزيــن والـجـمــاعــات الحقوقية
والـ ـت ــي ك ـ ــان م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـم ـنــع م ـشــاركــة
الرياضيني واملدربني واإلداريني.
وحظي مضيفو األوملبياد تقليديًا باالهتمام
ال ـعــاملــي ،وال ــذي يشمل غــالـبــا زيـ ــارات الـقــادة
أو امل ـســؤولــن األج ــان ــب إل ــى الـبـلــد املـضـيــف.
فــالــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي األس ـب ــق جـ ــورج دبـلـيــو
ب ــوش ،عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ك ــان م ــوج ــودًا في
العاصمة الصينية خالل األوملبياد الصيفي
عام  2008ملساندة رياضيي بالده .واستدعى
القرار األميركي تنديدًا عنيفًا من الصني التي
أكـ ــدت ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
«س ـت ــدف ــع ث ـم ــن» م ـقــاط ـع ـت ـهــا الــدب ـلــومــاس ـيــة
لــألـعــاب األومل ـب ـيــة الـشـتــويــة ،مـشـيــرة إل ــى أن
الخطوة قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن فـ ــي امل ـ ـج ـ ــاالت املـ ـهـ ـم ــة .وقـ ــال
امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة الصينية
تشاو ليجيان ،لوسائل إعالم ردًا على سؤال
حـ ــول رد م ـح ـت ـمــل م ــن ب ـك ــن ،إن «الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة س ـت ــدف ــع ث ـم ــن خ ـط ــوت ـه ــا ال ـس ـي ـئــة.
ترقبوا ما سيحصل» .وأضاف تشاو ليجيان
أن «املـسـعــى األم ـيــركــي لـلـتــدخــل فــي أوملـبـيــاد
بـكــن الـشـتــوي بــدافــع التحيز األيــديــولــوجــي
ب ـنــاء عـلــى أك ــاذي ــب وش ــائ ـع ــات ،يـكـشــف فقط
نوايا (الــواليــات املتحدة) الخبيثة» .وأكــد أن
«األل ـع ــاب األوملـبـيــة الـشـتــويــة ليست مسرحًا
لــاسـتـعــراض والـتــاعــب الـسـيــاســي» ،متهمًا
أميركا باتخاذ «خطوات تتدخل في أوملبياد
بكني الشتوي وتقوضه» ،وتابع أن «املؤامرة
األميركية ملحاولة إفـســاد األوملـبـيــاد محكوم
عليها بالفشل» ،داعيًا الواليات املتحدة إلى
التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
وفـيـمــا لــم تتضح عـلــى ال ـفــور تفاصيل الــرد
الصيني ،رأت مجموعة «أوراس ـيــا» أن الــرد
سيقتصر غالبًا على القنوات الدبلوماسية
وق ــد يـشـمــل ف ــرض عـقــوبــات رمــزيــة إل ــى حـ ٍـد
كـبـيــر عـلــى بـعــض الـسـيــاسـيــن األمـيــركـيــن،
وف ــق «فــرانــس ب ــرس» .مــن جـهـتـهــا ،انضمت
روس ـ ـيـ ــا إل ـ ــى الـ ـص ــن فـ ــي انـ ـتـ ـق ــاد ال ـخ ـط ــوة
األم ـيــرك ـيــة ،وق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن
ديمتري بيسكوف ،في تصريحات صحافية
أمس« :موقفنا هو أن األلعاب األوملبية يجب
أن تكون بعيدة عن السياسة» .لكنه أضاف

أن «األه ــم فــي األومل ـب ـيــاد هــو أن الرياضيني
ل ــن يـ ـت ــأث ــروا» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت الــرئــاســة
الفرنسية ،أمــس ،إن فرنسا على علم بإعالن
أميركا املقاطعة الدبلوماسية لدورة األلعاب
األوملبية الشتوية في بكني ،وسيكون هناك
رد ف ـع ــل م ـن ـســق ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى األوروب ـ ـ ــي
بشأن هــذه القضية .وأضــاف البيان «إذا ما
كانت لدينا مخاوف بشأن حقوق اإلنسان،
فــإن ـنــا ن ـق ــول ذل ــك لـلـصـيـنـيــن ،ف ـقــد فــرضـنــا
عـقــوبــات متعلقة بشينجيانج فــي م ــارس/
آذار املــاضــي .وسـيـكــون هـنــاك تنسيق على
املستوى األوروبي».
مــن جهتها ،أعلنت اللجنة األوملبية الدولية
أنها «تحترم» الـقــرار الــذي اتخذته الــواليــات
املتحدة ،معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها
لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيني
األمـ ـي ــركـ ـي ــن .وقـ ـ ــال م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـلـجـنــة
األوملبية الدولية لوكالة «فــرانــس ب ــرس» ،إن
«وج ــود مسؤولني حكوميني ودبلوماسيني
(فـ ــي األلـ ـع ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة) ه ــو ق ـ ــرار سـيــاســي
بحت لكل حكومة ،وتحترمه اللجنة األوملبية
الدولية تمامًا في إطــار حيادها السياسي».
وســارع سياسيون في الــواليــات املتحدة إلى
الـتــرحـيــب ب ـقــرار اإلدارة األم ـيــرك ـيــة .ووصــف
رئيس لجنة الـشــؤون الخارجية فــي مجلس
ال ـش ـيــوخ األم ـيــركــي ب ــوب مـنــديــز ال ـق ــرار بأنه
«توبيخ قــوي لحملة اإلب ــادة الـتــي ينتهجها
الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ»،
ودعــا «الحلفاء لالنضمام إلــى هــذه املقاطعة
الــدب ـلــومــاس ـيــة» .وف ــي املـعـسـكــر الـجـمـهــوري،
اعتبر السيناتور ميت رومـنــي ،فــي تغريدة،
أن امل ـق ــاط ـع ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ه ــي «ال ــرس ــال ــة
الصحيحة» الــواجــب إرسالها إلــى بكني «من
دون معاقبة الرياضيني األميركيني» ،مضيفًا
ُ
أنه «ال ينبغي أبدًا أن تنسب األلعاب األوملبية
م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ل ــدول ــة ت ــرت ـك ــب إب ـ ـ ــادة جـمــاعـيــة
وتنتهك الحقوق اإلنسانية ملواطنيها» .في
املـقــابــل ،دعــا مــايــك بومبيو ،وزي ــر الخارجية
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ،إلى
مقاطعة األلعاب األوملبية بشكل كامل .وقال
فــي تـغــريــدة إن «ال ـحــزب الـشـيــوعــي الصيني
ال يأبه بتاتًا بمقاطعة دبلوماسية ،ألنــه في
نهاية املطاف سيرحب بالرياضيني من جميع
أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم» .م ــن نــاحـيـتـهــا ،رأت منظمة
«هيومن رايتس ووتــش» أن القرار األميركي
«حيوي» ،لكنها دعت إلى مزيد من املساءلة
«ل ـل ـم ـس ــؤول ــن ع ــن هـ ــذه الـ ـج ــرائ ــم وال ـع ــدال ــة
للضحايا».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

من الكتلة السوفييتية السابقة .إال أن كييف
وواشـنـطــن ال تـنــويــان الـقـيــام بــالـتــزام كهذا
مــع أن إج ــراءات انضمام أوكــرانـيــا إلــى هذا
الـحـلــف تـبــدو مـجـمــدة فــي ال ــواق ــع ،مــع أنها
بوشرت رسميًا.
ّ
وفصل مسؤول كبير في البيت األبيض ،في
مؤتمر صحافي ،تحركات الواليات املتحدة
امل ـح ـت ـم ـلــة ف ــي ح ـ ــال حـ ـص ــول غ ـ ــزو روس ــي
ألوك ــران ـي ــا .وق ـ ــال« :ف ــي ح ــال ت ـحــرك بــوتــن
سـيـحـصــل طـلــب مــن حـلـفــائـنــا» فــي أوروب ــا
الشرقية «إلرسال مزيد من القوات والقدرات،
والواليات املتحدة ستستجيب لذلك» .لكنه
أوض ـ ــح أن ردًا ع ـس ـكــريــا أم ـيــرك ـيــا مـبــاشـرًا
ف ــي ح ــال تـعــرضــت أوك ــران ـي ــا ل ـه ـجــوم ،غير
ّ
مـطــروح راهـنــا .وقــال إن «الــواليــات املتحدة
ال تسعى ألن تجد نفسها فــي وضــع يكون

فيه االسـتـخــدام املـبــاشــر لـلـقــوات األميركية
مطروحا للبحث» .وأشــار إلــى أن واشنطن
تـفـضــل ف ــي ح ــال ت ـعــرض أوك ــران ـي ــا لـلـغــزو،
الـعـمــل عـلــى «مـجـمــوعــة تـضــم عـنــاصــر عــدة
تـشـمــل دع ــم الـجـيــش األوك ــران ــي» ،و»ف ــرض
عقوبات اقتصادية قــويــة» ،و»زي ــادة كبيرة
في دعم حلفائنا في حلف شمال األطلسي
وتحسني قدراتهم» .وقال« :ال نعرف إن كان
الــرئـيــس بــوتــن ات ـخــذ قـ ــرارًا ح ــول تصعيد
عسكري محتمل مــع أوكــرانـيــا ،لكننا نعلم
أنه يتخذ اإلجراءات لتوفير القدرة على شن
ّ
تصعيد كهذا» .وأوضــح أن بايدن سيجري
ً
ات ـصــاال مــع نـظـيــره األوك ــران ــي فولوديمير
زيلينسكي «في األيام التي تلي» محادثاته
مع بوتني ،وهو ما استبقه وزير الخارجية
األمـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،أم ــس الـثــاثــاء،

ب ـتــأك ـيــده ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي م ــع الــرئـيــس
األوكراني« ،دعم واشنطن الثابت» لسيادة
كـيـيــف ف ــي مــواج ـه ــة «ال ـ ـعـ ــدوان ال ــروس ــي».
وقالت وزارة الخارجية األميركية ،في بيان:
«ات ـفــق االث ـن ــان عـلــى ضـ ــرورة الـتــوصــل إلــى
حل سلمي ودبلوماسي للصراع في منطقة
دون ـب ــاس ،واس ـت ـعــادة أوكــران ـيــا لسيادتها
الكاملة على حــدودهــا املـعـتــرف بها دوليًا
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـ ـقـ ــرم» .وح ــذر
املسؤول في البيت األبيض من أن الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة وأوروب ـ ـ ـ ـ ــا س ـت ـف ــرض ــان ع ـق ــوب ــات
اقتصادية صــارمــة .وقــال« :نعتقد أن هناك
طــري ـقــة لـلـمـضــي ق ــدم ــا ،ت ـت ـيــح ل ـنــا تــوجـيــه
رس ــال ــة واضـ ـح ــة إلـ ــى روسـ ـي ــا م ـف ــاده ــا أنــه
ستكون هناك تكلفة كبيرة ومستمرة» في
حالة حدوث هجوم على أوكرانيا .وأعلن أن
أمام روسيا مخرج دبلوماسي محتمل من
خــال اتفاق «مينسك  ،»2الــذي تم التوصل
إل ـيــه بــن ق ــادة أوكــران ـيــا وروس ـي ــا وأملــانـيــا
وفــرن ـســا ف ــي ال ـع ــام  ،2015ويـقـضــي بــوقــف
إطــاق الـنــار شــرق أوكــرانـيــا وإقــامــة منطقة
عازلة ،وسحب األسلحة الثقيلة ،إذا رغبت
فــي ذل ــك .وأضـ ــاف امل ـس ــؤول« :ن ـحــن نشجع
روسـيــا على ال ـعــودة إلــى ال ـحــوار مــن خالل
السبل الدبلوماسية».
وف ـ ــي ح ـ ــن ل ـ ــم يـ ــذكـ ــر امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ت ـفــاص ـيــل
ع ــن ال ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
فرضها على روسـيــا ،أوضــح مصدر مطلع
عـلــى الــوضــع ،لــوكــالــة «روي ـت ــرز» ،أن ــه جــرت
مناقشة استهداف الدائرة املقربة من بوتني
بــالـعـقــوبــات ،ولـكــن لــم يـتــم ات ـخــاذ أي ق ــرار.
وق ــال شـخــص آخ ــر مـطـلــع عـلــى ال ــوض ــع إن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وح ـل ـفــاء هــا األوروب ـي ــن
يــدرســون فــرض عقوبات على أكبر البنوك
الــروس ـيــة ،مضيفًا أن خ ـيــارًا آخ ــر يتضمن

استهداف قدرة روسيا على تحويل الروبل
إلى دوالرات وعمالت أخرى.
وذك ـ ـ ـ ــرت ش ـب ـك ــة «سـ ـ ــي أن أن» ،أمـ ـ ـ ــس ،أن
الــواليــات املتحدة يمكن أن تطبق الخطوة
ال ـق ـص ــوى ،املـتـمـثـلــة ف ــي ف ـصــل روس ـي ــا عن
ن ـ ـظـ ــام «س ـ ــويـ ـ ـف ـ ــت» ،وه ـ ـ ــي أداة أس ــاس ـي ــة
لـلـتـمــويــل عــامل ـيــا ،وتـسـمــح لـلـبـنــوك ب ـتــداول
األموال .وذكر موقع «بلومبيرغ» ،من جهته،
أن الــواليــات املتحدة والحلفاء األوروبـيــن
يـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــرض ع ـ ـق ـ ــوب ـ ــات تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف
صـنــدوق االستثمار الــروســي .وكــان بايدن
استبق القمة بإجراء مباحثات مع الحلفاء
التقليديني ل ـب ــاده .وأع ـلــن قـصــر اإللـيــزيــه،
في بيان في ختام ّ
قمة عبر الهاتف ناقش
خاللها بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون واملـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أن ـج ـيــا
م ـيــركــل ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلي ـط ــال ــي مــاريــو
دراجي ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس
ّ
جــونـســون« ،ال ـتــوتــرات الــراهـنــة بــن روسيا
ّ
وأوكــرانـيــا» ،أن الزعماء الغربيني الخمسة
ّ
«ع ـ ّـب ــروا ع ــن تـصـمـيـمـهــم ع ـلــى أن س ـي ــادة»
ُ
أوك ــرانـ ـي ــا ي ـج ــب «أن تـ ـحـ ـت ــرم» .وأض ــاف ــت
ّ
الــرئــاســة الفرنسية أن ال ـقــادة عـ ّـبــروا كذلك
«ع ــن الـتــزامـهــم الـعـمــل للحفاظ عـلــى السلم
واألمن في أوروبا».
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــذرت رئـ ـيـ ـس ــة املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة
أورس ـ ـ ـ ــوال ف ـ ــون دي ـ ــرالي ـ ــن ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
روسيا من إمكانية فــرض عقوبات جديدة
عليها فــي ح ــال ه ــددت أوكــران ـيــا عسكريًا.
وش ــددت ،فــي خطاب لسفراء االتـحــاد ،على
«دعــم (االتـحــاد األوروب ــي) الكامل والثابت
ألوكرانيا في وجه هذا العدوان» املتمثل بما
وصـفـتــه بــأنــه حـشــد روس ـيــا قــواتـهــا بشكل
«هائل» عند الحدود.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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شرق
غرب
المحقق بانفجار
بيروت يعود
لممارسة نشاطه
ق ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـغـ ــرفـ ــة  12ف ـ ــي م ـح ـك ـمــة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت أم ــس
اإلثنني ،الرجوع عن قــرار القاضي
حـ ـبـ ـي ــب مـ ـ ــزهـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي 4
نوفمبر/تشرين الـثــانــي املــاضــي،
والقاضي بكف يد املحقق العدلي
بــان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت ،الـقــاضــي
طـ ـ ــارق ال ـب ـي ـط ــار ،ل ـي ـع ــود األخ ـي ــر
الستئناف تحقيقاته التي تحاول
جهات سياسية عرقلتها .وأشارت
الغرفة  12في قرارها إلى أن مزهر
ال يملك حق إصدار القرار قانونًا.
(العربي الجديد)
يلوح
تونس :سعيّد ّ
بإجراءات جديدة
أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،قـيــس
سـ ـع ـ ّـي ــد ،فـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ج ـم ـع ــه م ـس ــاء
اإلثـنــن بممثلني عــن الـقـضــاء ،أنه
يستعد لإلعالن قريبًا عن إجراءات
ج ــدي ــدة ،ح ـتــى «تـسـتـعـيــد ال ــدول ــة
والـ ـقـ ـض ــاء ع ــاف ـي ـت ـه ـم ــا» ،بـحـســب
ّ
سعيد عن غضبه
تعبيره .وأعــرب
م ـ ــن الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي حـ ـس ــم ب ـعــض
ال ـق ـضــايــا ،مـتـهـمــا ب ـعــض الـقـضــاة
بـ ــال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،فـ ـ ــي تـ ـمـ ـهـ ـي ــد واضـ ـ ــح
إلجـ ــراءات جــديــدة تتعلق على ما
ي ـبــدو بــاملـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء،
وربما بحركة النهضة عبر إسقاط
بعض قوائمها االنتخابية.
(العربي الجديد)
احتجاجات
في السودان
تـظــاهــر مـئــات املـحـتـجــن وأغـلـقــوا
ش ــوارع فــي مــديـنــة ال ـفــاشــر ،مركز
والية شمال دارفور ،أمس الثالثاء،
عـ ـق ــب ي ـ ـ ــوم م ـ ــن مـ ـقـ ـت ــل وج ـ ـ ـ ــرح 4
أشخاص إثر كمني مسلح رجحت
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر تـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت لـ ـ ــ«الـ ـ ـع ـ ــربـ ــي
الجديد» بأنه امـتــداد لـنــزاع قبلي
تـفـجــر ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة .كــذلــك،
شـهــدت مــديـنــة ن ـيــاال ،مــركــز واليــة
ج ـنــوب دارف ـ ــور ،تـظــاهــرة حــاشــدة
أمـ ـ ــس ضـ ــد االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري
واالت ـ ـفـ ــاق ال ـس ـيــاســي األخ ـي ــر بني
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـلــه ح ـمــدوك
وق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـفــريــق أول عبد
الفتاح البرهان.
(العربي الجديد)
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انتقادات للتلكؤ المصري تجاه غزة وتلويح
بالعودة إلى التصعيد

توتر بين «حماس» والقاهرة
تؤكد التصريحات
الصادرة عن
مصادر في
«حماس» وجود
توتر بينها وبين
القاهرة ،خصوصًا
بعدما اتهمت
الحركة أخيرًا
الوسيط المصري
بالتلكؤ في تنفيذ
تعهداته ،وإحداث
أي تقدم على
صعيد الملفات
المتعلقة بغزة،
على رأسها إعادة
اإلعمار .يأتي ذلك
تحمل مصادر
بينما
ّ
مصرية مسؤولية
عدم حدوث
تقدم للنهج الذي
تعتمده تل أبيب

غزة ــ ضياء خليل
القاهرة ــ العربي الجديد

ع ــاد الـتــوتــر إل ــى الـعــاقــة بــن حركة
«حـمــاس» ومـصــر الـتــي تتوسط في
ملفات قطاع غزة األهم مع االحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي ،فــي أع ـقــاب مــا تـعـتـبــره الـحــركــة
تلكؤًا مصريًا في تنفيذ استحقاقات التهدئة
ف ــي ال ـق ـط ــاع امل ـح ــاص ــر .وص ـم ـتــت «ح ـم ــاس»
طوال الشهرين املاضيني عن «تلكؤ» القاهرة
في معالجة قضايا غــزة وملفاتها الساخنة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــإعـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار
والـسـفــر والـحــركــة الـتـجــاريــة عبر معبر رفــح،
واستحقاقات الهدوء الدائم في القطاع ،رغبة
مـنـهــا فــي إع ـطــاء الـفــرصــة لـلــوسـيــط املـصــري
للتدخل مــع االح ـتــال بـنـ ً
ـاء على طلبات هذا
الوسيط املتكررة .لكن الحركة ،وفــق مصادر
قيادية تحدثت لـ«العربي الجديد» ،فوجئت
ِّ
أكثر من مرة بموقف مصري معطل للتفاهمات
التي جــرت في أوقــات مختلفة مع «حماس»،
وب ــأن الـقــاهــرة كــانــت أكـثــر تـشــددًا مــن املوقف
اإلســرائ ـي ـلــي فــي بـعــض الـقـضــايــا ،وال سيما
إعـ ــادة اإلع ـم ــار ،بـعــدمــا نـقــل وس ـطــاء آخ ــرون
للحركة مواقف إسرائيل في هذا الخصوص.
وعـلــى الــرغــم مــن محاوالتها لـعــدم التصعيد
اإلعالمي مع مصر ،وجــدت «حماس» نفسها
م ـحــاصــرة أك ـثــر مـمــا م ـضــى ،وم ـط ـلــوب منها
إعطاء تهدئة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي.
ووف ـ ــق مـ ـص ــادر «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أع ـطــت
«ح ـم ــاس» أك ـثــر مــن مـهـلــة لـلــوسـيــط املـصــري
لـلـمـضــي قــدمــا ف ــي الـتـفــاهـمــات م ــع االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي والـ ـب ــدء ب ــإع ـم ــار م ــا دم ـ ــره هــذا
االحتالل في القطاع وفق املنحة املصرية التي
تـمــت تغطيتها م ــن اإلمـ ـ ــارات وقـيـمـتـهــا 500
مليون دوالر ،لكن على األرض لم يبدأ أي عمل
حقيقي بعد.
وب ـش ـكــل م ـفــاجــئ ،هــاج ـمــت حــركــة «ح ـمــاس»
مساء أول من أمس االثنني ،الوسيط املصري
«فـ ـ ــي ظـ ــل تـ ـلـ ـك ــؤه فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ مـ ــا ت ـع ـه ــد بــه
للحركة مــن إع ــادة إعـمــار غــزة وتسهيل سفر

الفلسطينيني مــن خــال معبر رف ــح» .ونقلت
ق ـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» ع ــن م ـص ــادر ف ــي «ح ـمــاس»
قولها إن «الحركة تــدرس خـيــارات التصعيد
مــع إســرائ ـيــل ،فــي ظــل ح ـصــار غ ــزة ،وتـبــاطــؤ
إعــادة اإلعـمــار» ،فيما أشــارت املصادر إلى أن
«االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى
واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف األسـ ـ ـ ــرى س ـت ـف ـجــر األوض ـ ـ ـ ــاع».

ّ
لن
وجـ ـ ــددت املـ ـص ــادر ال ـتــأك ـيــد أن «حـ ـم ــاس ً
تسمح باستمرار الوضع الحالي» ،موضحة
ّ
أن «املرحلة املقبلة ستثبت صدقية ما تقول
ال ـ ـحـ ــركـ ــة» .واضـ ـ ـط ـ ــرت «حـ ـ ـم ـ ــاس» إلـ ـ ــى ه ــذا
التصعيد اإلعالمي مع مصر ،على وقع تزايد
امل ـطــال ـبــات الـشـعـبـيــة ل ـهــا ف ــي غ ــزة بتحقيق
انفراجات اقتصادية وحياتية ومعيشية ،بعد

أن قــدمــت إلــى أهــالــي الـقـطــاع وع ــودًا بتغيير
ملموس في أوضاعهم املعيشية عقب الحرب
األخيرة في مايو/أيار املاضي.
هــذا التغيير ال ــذي يــريــده الفلسطينيون في
غزة «مرهون بتحرك الوسيط املصري بجدية،
وإعادة العمل بالتفاهمات التي جرت في عهد
الحكومة اإلسرائيلية السابقة بوساطته ،لكن

فوجئت «حماس» أكثر
من مرة بموقف مصري
ِّ
معطل للتفاهمات
القاهرة تدرك ّ
أن هناك
تملمًال لدى «حماس»
وفصائل غزة

ذلــك لــم يـحــدث ،وســط تـهــرب مـصــري ورفــض
الـتـعــاطــي مــع أي مـقـتــرحــات يمكن أن تسهل
حياة الفلسطينيني وسفرهم وتعيد اإلعمار
فــي ال ـق ـطــاع» ،وف ــق مــا قــالــت م ـصــادر قـيــاديــة
فــي غ ــزة لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» .وبـعــدمــا كانت
«ح ـمــاس» قــد نجحت فــي مـنــع م ـحــاوالت من
حــركــة «ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» ف ــي األسـبــوعــن

تأثيرات الحصار
قالت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ،ميشيل باشليه أمس الثالثاء،
إن الحصار اإلسرائيلي على غــزة أدى لتدهور حــاد بحقوق اإلنسان
الفلسطيني .وأضافت خالل جلسة افتراضية باألمم المتحدة حول
حالة حقوق اإلنسان في األراضــي الفلسطينية المحتلة ،أنه يمكن
وصف هذه الحالة بأنها «كارثية» .وقالت «أشعر بالصدمة من استخدام
القوات اإلسرائيلية القوة المفرطة بحق األطفال الفلسطينيين» ،مشيرة
إلى أن «عنف المستوطنين وصل لمستويات عالية».
تزايد المطالبات الشعبية في غزة بتحقيق انفراجات اقتصادية ومعيشية ()Getty

الحدث

ّ
وقعت قطر وتركيا،
أمس الثالثاء 15 ،اتفاقية
تعاون ،خالل زيارة الرئيس
رجب طيب أردوغان إلى
الدوحة ،والذي أكد
الرغبة في التعاون مع
دول الخليج

أكــد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان،
أمس الثالثاء ،عمق العالقة االستراتيجية
مع قطر ،ورغبة بالده في تطوير تعاونها
مع دول الخليج كافة ،على أسس االحترام
وامل ـص ـل ـح ــة املـ ـتـ ـب ــادل ــة ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي ال ـي ــوم
الـثــانــي مــن زيــارتــه إلــى قـطــر ،وال ــذي شهد
عقد ّ
قمة بينه وبني أمير قطر الشيخ تميم
ب ــن ح ـمــد آل ث ــان ــي ،وت ــرؤس ـه ـم ــا اج ـت ـمــاع
ال ـ ـ ــدورة ال ـســاب ـعــة لـلـجـنــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
العليا الـقـطــريــة ـ الـتــركـيــة .وأب ــرم الـبـلــدان،
يـ ــوم أم ـ ــس 15 ،ات ـف ــاق ـي ــة تـ ـع ــاون ف ــي ع ــدد
مـ ــن املـ ـ ـج ـ ــاالت وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ،ب ـح ـس ــب مــا

استقبال رسمي على شرف أردوغان في الديوان األميري (األناضول)

ّ
وقع البلدان 15
اتفاقية تعاون في
عدد من المجاالت

تنفيذ خـطــاب ال ـنــوايــا املـتـعـلــق بــالـتـعــاون
ح ــول تـنـفـيــذ ال ـف ـعــال ـيــات ال ـك ـب ــرى ،إضــافــة
إل ــى االتـ ـف ــاق ع ـلــى ب ـي ــان م ـش ـتــرك لـخـطــاب
الـنــوايــا بـشــأن إقــامــة تـعــاون مؤسسي بني
م ـن ـتــدى أن ـطــال ـيــا الــدب ـلــومــاســي وم ـن ـتــدى
ال ــدوح ــة ،وم ــذك ــرة تـفــاهــم ب ـشــأن الـتـعــاون
ف ــي م ـج ــال املـ ــراسـ ــم ،واالجـ ـتـ ـم ـ ّـاع ال ـســابــع
للجنة االستراتيجية العليا .ووقع البلدان
أيـ ـض ــا مـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم بـ ــن إدارة تـنـمـيــة
ودع ــم امل ـشــروع ــات الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة
الـتــركـيــة ومـصــرف قـطــر للتنمية ،ومــذكــرة
تفاهم أخــرى بــن معهد املعايير التركية،
وهيئة التقييس العامة القطرية .كما اتفق
الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني
في مجال الثقافة لعامي  2022ـ  2023بني
وزارة الثقافة والسياحة التركية ،ووزارة
الـثـقــافــة وال ــري ــاض ــة ال ـق ـطــريــة ،والـبــرنــامــج
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي األول فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـشـ ـب ــاب
والرياضة بني حكومتي البلدين لألعوام
 2022ـ .2024
وتــم توقيع اتفاقية بــرنــامــج للتعاون في
مجاالت الصحة والعلوم الطبية ومذكرة
تفاهم بشأن التعاون بني رئاسة الشؤون
الدينية التركية ووزارة األوقاف والشؤون
اإلس ــام ـي ــة ال ـق ـطــريــة ،وأخ ـ ــرى ب ــن مكتب

شرق
غرب

خاص

فرنسا :توقيف مشتبه
فيه بقتل خاشقجي
أوقـ ـف ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـفــرن ـس ـيــة فــي
م ـط ــار رواسـ ـ ــي ش ـ ــارل ديـ ـغ ــول في
بــاريــس ،أمــس الـثــاثــاء ،السعودي
خ ــال ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،إذ ي ـش ـت ـب ــه فــي
أنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ــذي
ق ـت ــل اإلعـ ــامـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ج ـمــال
خــاش ـق ـجــي ف ــي أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول  2018ف ــي ق ـن ـص ـل ـيــة ب ــاده
ف ــي إس ـط ـن ـبــول .وأوقـ ـف ــت الـشــرطــة
العتيبي فيما كان يستعد لركوب
طـ ــائـ ــرة م ـت ــوج ـه ــة إلـ ـ ــى الـ ــريـ ــاض.
وأف ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر م ـط ـلــع ع ـل ــى امل ـلــف
بـ ــأن الـعـتـيـبــي وضـ ــع ف ــي الـحـبــس
االحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة
توقيف دولية أصدرتها تركيا.
(فرانس برس)
بحث كامل الملف مع رؤساء أجهزة مخابرات عربية (خالد دسوقي/فرانس برس)

مصر تدفع لعودة
سورية للجامعة العربية
القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت م ـص ــادر مـصــريــة خــاصــة إن هـنــاك
ات ـص ــاالت غـيــر مـعـلـنــة ت ـجــري ف ــي الــوقــت
ال ــراه ــن ب ـشــأن مـصـيــر مـقـعــد س ــوري ــة في
ال ـجــام ـعــة ال ـع ــرب ـيــة ق ـبــل ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة
املقبلة ،املـقــرر انـعـقــادهــا فــي الـجــزائــر في
م ــارس /آذار املقبل .وأوضـحــت املـصــادر،
التي تحدثت لـ«العربي الجديد» ،أن مصر
تقود تيار عــودة سورية إلى مقعدها في
الجامعة العربية خالل القمة املقبلة ،قائلة
إن «القاهرة تتبنى حسم امللف ،فإذا لم يتم
التوصل لتمثيل النظام السوري في القمة
املـقـبـلــة ،فـعـلــى األق ــل ي ـكــون ه ـنــاك تــوافــق
بشأن حسم عودة سورية إلى مقعدها في
الجامعة من خالل طرح امللف على القمة
التالية ليتم التصويت عليه».
وحول طبيعة التحركات التي تقوم بها
مصر في هذا اإلطار ،أشارت املصادر إلى
أن «األمــر عبارة عن اتـصــاالت ولقاءات
قام بها وزير الخارجية سامح شكري،
تخللها لـقــاء بنظيره ال ـســوري فيصل
املقداد على هامش اجتماعات الجمعية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي سـبـتـمـبــر/
أيـلــول املــاضــي ،تبعتها ات ـصــاالت على
املستوى األمني واالستخباري بقيادة
رئـيــس جـهــاز امل ـخــابــرات الـعــامــة الـلــواء
عـ ـب ــاس كـ ــامـ ــل» .وك ـش ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر أن
ك ــام ــل ب ـح ــث م ـل ــف عـ ـ ــودة س ــوري ــة إل ــى
الـجــامـعــة الـعــربـيــة مــع ع ــدد مــن رؤس ــاء
أجهزة املخابرات العربية خالل املنتدى
االسـتـخـبــاري الـعــربــي ال ــذي استقبلته
ال ـقــاهــرة خ ــال شـهــر نــوفـمـبــر /تشرين
الثاني املاضي.
وأش ـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن ه ـنــاك تـيــاريــن
داخـ ــل ال ـجــام ـعــة؛ األول ت ـق ــوده مـصــر مع
ع ــودة ســوريــة ملـقـعــدهــا ،والـثــانــي تتبناه
قـطــر ،وال ــذي يــرفــض تلك الخطوة بسبب

الجرائم التي ارتكبها نظام بشار األسد
ب ـح ــق ش ـع ـب ــه .ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن
االتصاالت التي باشرتها القاهرة ،قادت
أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى انـ ـت ــزاع م ــواف ـق ــة ضـ ّمـنـيــة من
بـعــض الـ ــدول ال ـتــي كــانــت تـتـبــنــى موقفًا
راف ـضــا ل ـعــودة ســوريــة إل ــى الـجــامـعــة في
الوقت الراهن .وأكــدت املصادر أن املوقف
الـقـطــري هــو ال ــذي يمثل عقبة فــي طريق
التحركات املصرية املــدعــومــة مــن أطــراف
خليجية ،مشيرة إلى أن مصر استطاعت
أخيرًا تحييد مواقف تونس واملغرب ،إلى
حد بعيد .وقالت املصادر إن عودة سورية
لـلـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة تـخـضــع ف ــي املـقــابــل
ل ـل ـتــوازنــات ال ــدول ـي ــة ،ول ـل ـصــراع ب ــن كل
من الواليات املتحدة األميركية وروسيا،
ففي الــوقــت الــذي تعمل فيه موسكو مع
أطــراف عربية على الدفع بعودة دمشق
للجامعة ،ما زالت هناك محاذير أميركية
مـتـعـلـقــة ب ـمــوقــف واش ـن ـط ــن م ــن ال ـن ـظــام
الحاكم في سورية.
كما كشفت املصادر عن اتصاالت مصرية
ســوريــة منفصلة بـشــأن مساعي القاهرة
لـضــم دم ـشــق إل ــى مـنـتــدى غ ــاز املـتــوســط،
ً
مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة
الـتــأثـيــر امل ـصــري داخ ــل املـنـظـمــة الــولـيــدة
من جهة ،ومن جهة أخــرى لضمان أوراق
ضغوط إقليمية في إطار التجاذبات التي
تشهدها املنطقة .وأوضـحــت املـصــادر أن
ً
لقاء ثنائيًا جمع اللواء عباس كامل خالل
املنتدى االستخباري العربي األخير مع
حسام لوقا ،مدير شعبة املخابرات العامة
ال ـســوريــة ،ت ـنــاول ه ــذا امل ـلــف بالتفصيل.
وتقتضي آلية عودة سورية إلى مقعدها
إقــرار املجلس ال ــوزاري للجامعة مشروع
قـ ــرار يــرفــع م ــن امل ـن ــدوب ــن وي ــوض ــع أم ــام
القمة إلقراره .ويعود تاريخ غياب سورية
عن الجامعة العربية إلى نوفمبر /تشرين
الثاني .2011

مصر :إخالء سبيل باتريك
جورج
أم ـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة مـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،أمـ ــس
الـ ـث ــاث ــاء ،ب ــإخ ــاء س ـب ـيــل ال ـنــاشــط
الحقوقي باتريك جــورج زكــي على
ذمة املحاكمة ،بعد احتجازه ألكثر
مــن عــامــن أث ـنــاء عــودتــه مــن روم ــا،
وذلــك بتهمة نشر أخبار كاذبة عن
م ـص ــر .وأع ـل ـنــت املـ ـب ــادرة املـصــريــة

ل ـل ـح ـق ــوق ال ـش ـخ ـص ـيــة أن مـحـكـمــة
املنصورة أجلت محاكمة زكي حتى
األول م ــن ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط املـقـبــل،
فيما أعرب رئيس الوزراء اإليطالي
ماريو دراغي عن الرضا إزاء القرار.
(فرانس برس)

قتلى وجرحى بانفجار
في البصرة
ُ
قتل  4أشخاص على األقل ،وأصيب
 4آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ،أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء ،فــي
انفجار دراج ــة نــاريــة مفخخة قرب
مستشفى في وسط البصرة ،كبرى
مــدن جنوبي الـعــراق .وأكــد محافظ
البصرة أسعد العيداني أن التفجير
ن ــاج ــم ع ــن دراج ـ ـ ــة م ـف ـخ ـخــة رك ـنــت
فــي ش ــارع رئيسي قــرب املستشفى
ال ــواق ــع ف ــي ح ــي م ـك ـتــظّ .
ورج ـح ــت
م ـص ــادر أمـنـيــة ال ـعــراق ـيــة أن يـكــون
تنظيم «داعش» وراء االنفجار ،فيما
أكد مسؤولون أمنيون أن تحقيقات
فتحت للكشف عن مالبساته.
(العربي الجديد)
الفروف في جولة شرق
أوسطية

تقرير

قمة قطرية ـ تركية في الدوحة تعزز التعاون
ّ
ذكــرت وكالة «األنــاضــول» التركية ووكالة
األن ـ ـبـ ــاء ال ـت ــرك ـي ــة «ق ـ ـنـ ــا» .وعـ ـق ــد الــرئ ـيــس
التركي وأمير قطر ،أمس ،اجتماعًا ثنائيًا
اس ـت ـمــر ســاع ـتــن ،ع ـقــب م ــراس ــم اسـتـقـبــال
رس ـم ـي ــة أق ــامـ ـه ــا ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري عـلــى
شـ ــرف أردوغ ـ ـ ـ ــان .والحـ ـق ــا ،ت ـ ــرأس الـشـيــخ
تميم وأردوغ ــان ،اجتماع الــدورة السابعة
للجنة االستراتيجية العليا املشتركة ،إذ
أبرم الطرفان التركي والقطري 15 ،اتفاقية
تـعــاون فــي عــدد مــن املـجــاالت والقطاعات.
ّ
وب ـح ـس ــب بـ ـي ــان لـ ـل ــدي ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري ،ف ــإن
أم ـيــر قـطــر والــرئ ـيــس الـتــركــي بـحـثــا خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ،س ـب ــل تــوط ـيــد
وتـطــويــر عــاقــات الـتـعــاون االستراتيجية
بــن بلديهما واالرت ـقــاء بها على مختلف
الصعد .ونقل البيان عن أمير قطر ،تأكيده
خ ــال االج ـت ـم ــاع ع ـلــى أه ـم ـيــة اجـتـمــاعــات
ال ـل ـج ـنــة ولـ ـق ــاء ات م ـس ــؤول ــي ال ـب ـلــديــن من
أجــل تحقيق أهدافها فــي توطيد الشراكة
االسـتــراتـيـجـيــة الـقـطــريــة الـتــركـيــة .وأع ــرب
أم ـ ـيـ ــر قـ ـط ــر ع ـ ــن ت ـط ـل ـع ــه ،إلـ ـ ــى أن ت ـس ـهــم
االتـفــاقـيــات بــن الـجــانـبــن فــي تحقيق ما
يطمح إليه الشعبان القطري والتركي من
مصالح فــي مختلف املـجــاالت .مــن جهته،
اع ـت ـبــر أردوغ ـ ـ ــان أن ال ـ ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة مــن
اجتماعات اللجنة العليا ستعزز التعاون
املـشـتــرك الـقــائــم بــن الـبـلــديــن فــي مختلف
م ـج ــاالت ال ـش ــراك ــة ،ب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ذات ــه،
داع ـي ــا ال ـش ـيــخ تـمـيــم إل ــى ال ـ ــدورة الـثــامـنــة
للجنة ،املقرر عقدها في تركيا العام املقبل.
وفــي هــذا اإلط ــار ،شـهــدت ال ــدورة السابعة
للجنة ،توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة
ال ـك ــوارث والـ ـط ــوارئ ،وتــوقـيــع بــروتــوكــول
بــن الحكومتني التركية والقطرية بشأن

األخيرين ،لقصف تل أبيب ومناطق متاخمة
لـلـقـطــاع ،فــي إط ــار مـحــاوالتـهــا لتثبيت وقــف
إطالق النار وإعطاء رسالة للوسيط املصري
ّ
بــأن ـهــا تـضـبــط املـ ـي ــدان ب ـق ــوة ،الح ــظ مــراســل
«العربي الجديد» في أعقاب نشر التصريحات
على لسان مصادر قيادية في «حماس» مساء
االثـنــن ،خلو املنطقة الساحلية شمالي غزة
من عناصر أمنية مهمتها ضبط امليدان ومنع
م ـحــاوالت الـفـصــائــل إلط ــاق صــواريــخ تجاه
ّ
األراض ــي املـحـتـلــة .وفــي ال ـعــادة ،ف ــإن عناصر
أمن من «حماس» يوجدون بكثافة في املنطقة
ومناطق حدودية أخرى ملنع أي تصعيد.
وق ـ ـبـ ــل مـ ــوقـ ــف «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ال ـ ـجـ ــديـ ــد وغ ـي ــر
املعتاد تجاه مصر ،قالت مصادر لـ«العربي
ّ
الـجــديــد» ،إن رئـيــس الحركة فــي غــزة يحيى
ال ـس ـن ــوار ،ووف ـ ـدًا م ــن ق ـي ــادة ال ـحــركــة ،كــانــوا
ي ـنــوون فــي األي ــام املقبلة زي ــارة مـصــر ،على
أن يـتـجـهــوا مـنـهــا إل ــى قـطــر وتــرك ـيــا وربـمــا
إيـ ـ ــران ،ل ـكــن ي ـّب ــدو أن ال ـق ــاه ــرة ل ــم «ت ــرح ــب»
بــالــزيــارة أو أنـهــا لــم ترغب فــي إتمامها .في
امل ـق ــاب ــل ،قـ ــال مـ ـص ــدران م ـص ــري ــان مـطـلـعــان
عـلــى الــوســاطــة ال ـتــي ت ـقــودهــا ال ـقــاهــرة بني
الحكومة اإلســرائـيـلـيــة وفـصــائــل غــزة بشأن
إعــادة إعمار القطاع وصفقة تبادل األسرى،
لـ«العربي الجديد» ،إن القاهرة تدرك أن هناك
حــالــة تململ لــدى «ح ـمــاس» وفـصــائــل غــزة،
مرجعني هذا التململ إلى النهج اإلسرائيلي
فــي الـتـفــاوض ،ولـيــس إلــى تــوجــه مـصــري أو
سلوك مصري متعمد ضد الفلسطينيني.
ّ
وقال أحد املصدرين إن املسؤولني في القاهرة
كــانــوا قــد أبلغوا أن هــذا النهج واملماطلة من
جانب املسؤولني فــي تــل أبيب يضع القاهرة
في حرج ،لكون الوسيط املصري مع كل خطوة
يستطلع رأي اإلسرائيليني ،وبـنـ ً
ـاء على ذلك
ي ـكــون ال ـتــوجــه لـلـجــانــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وســط
سعي مصري لتمرير اتفاق التهدئة وأي اتفاق
م ــن شــأنــه ال ــوص ــول إل ــى تـهــدئــة ف ــي الـقـطــاع.
ً
واستطرد املصدر ،قائال إن «الفصائل ،وعلى
رأسها حماس ،ترى أن مصر تضغط ّ عليها من
أجل تقديم تنازالت ،والقاهرة ترى أنها معنية
بالتوصل إلــى اتـفــاق تحت أي ظــرف لضمان
اس ـت ـقــرار املـنـطـقــة ،وهـ ــذه ه ــي ال ـجــدل ـيــة» .من
جهته ،تحدث املصدر اآلخــر عن «غضب لدى
الـجــانــب امل ـصــري تـجــاه الـجــانــب اإلســرائـيـلــي
بسبب الـحــرج ال ــذي يسببه لــه ،نتيجة ّ
تغير
املــوقــف اإلســرائـيـلــي بــن وقــت وآخ ــر ،وهــو ما
يسبب تعطل املـلـفــات الـتــي تــرعــاهــا الـقــاهــرة
بشأن أوضاع قطاع غزة وتنفيذ مبادرة إعادة
اإلعمار التي سبق أن أعلنها الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي».
ب ــدوره ــا ،قــالــت م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة أخ ــرى
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن «تـ ـح ــرك ــات مـصــر
وموقفها ورؤيتها لــدورهــا كوسيط ،تنطلق
ب ــاألس ــاس م ــن رؤي ــة م ـفــادهــا أن مـلــف إع ــادة
اإلعمار ينبغي أن يكون بيد القاهرة وحدها،
ألسـبــاب ع ــدة ،فــي مقدمتها ضـمــان االعتماد
عـلـيـهــا ف ــي م ـلــف أي م ـف ــاوض ــات فلسطينية
إســرائـيـلـيــة ،مـبــاشــرة أو غـيــر م ـبــاشــرة ،وهــو
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ــدع ــم مــوق ـف ـهــا أمـ ـ ــام ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية ،ودول أوروبية ،عالوة على
ض ـمــان عــائــد اق ـت ـصــادي لـلـشــركــات املـصــريــة
التي ستتولى تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار».
ّ
وأضافت املصادر أن القاهرة «لديها تخوفات
طوال الوقت من دخول أطراف أخرى إقليمية
على خــط هــذا املـلــف ،اعـتـمــادًا على عالقاتها
بالفصائل الفلسطينية» .فــي الـسـيــاق ذاتــه،
كـشـفــت وس ــائ ــل إعـ ــام إســرائ ـي ـل ـيــة أن وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلــي يئير لـبـيــد ،سيقوم
بزيارة للقاهرة هذا األسبوع لبحث القضية
الفلسطينية ،ومـلــف األس ــرى اإلسرائيليني
ّ
لدى «حماس» .وذكرت هذه الوسائل أن لبيد
سـيـلـتـقــي وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ســامــح
شكري وكبار املسؤولني املصريني اآلخرين.
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االستثمار فــي الــرئــاســة التركية وجمعية
رجال األعمال القطرية ،إلى جانب اتفاقية
تعاون بني وكالتي «األناضول» و«قنا».
وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،زار أردوغـ ـ ـ ــان ال ـقــاعــدة
العسكرية التركية ـ القطرية املشتركة في
الــدوحــة .وق ــال أردوغـ ــان ،فــي خـطــاب ألقاه
خــال زيــارتــه للقاعدة ،إن «جميع شعوب
ال ـخ ـل ـي ــج هـ ــم إخ ـ ـ ــوة ح ـق ـي ـق ـي ــون ل ـت ــرك ـي ــا،
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن أص ــول ـه ــم أو مــذاهـبـهــم
أو مـعـتـقــداتـهــم» ،مـضـيـفــا أن ب ــاده وقـطــر
«توليان أهمية كبيرة لسالم وأمن منطقة
الخليج بأسرها» .وتابع الرئيس التركي:
«ن ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ت ـع ــاون ـن ــا م ــع دول
الـخـلـيــج عـلــى أس ــس االحـ ـت ــرام واملـصـلـحــة
امل ـت ـب ــادل ــة» .وحـ ــول ال ـعــاقــة الـثـنــائـيــة بني
ّ
أن ـقــرة وال ــدوح ــة ،ذك ــر أردوغ ـ ــان بـ ـ «وقــوف
قـطــر دائـمــا إلــى جــانــب تــركـيــا فــي هجمات
املضاربة التي تستهدف االقتصاد التركي،
حيث أظهرت ثقتها في تركيا» ،مشددًا على
ّ
«عدم التفريق بني األمن واالستقرار في كل
مــن قـطــر وبـلــدنــا» .كـمــا أكــد «تـقــديــم الــدعــم
ال ــازم إلخــوانـنــا القطريني الــذيــن أسهموا
ف ــي ن ـم ــو ت ــرك ـي ــا ف ــي مـ ـح ــاور االس ـت ـث ـم ــار
والتوظيف واإلنتاج والتصدير».
ّ
يــذكــر أن اللجنة االسـتــراتـيـجـيــة املشتركة
بني قطر وتركيا ،تأسست عام  ،2014وهي
آلية للتشاور حول العالقات بني البلدين،
وتـ ـعـ ـك ــس الـ ـت ــزامـ ـهـ ـم ــا ب ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون
والتنسيقُ .
وعقدت القمة األولى للجنة في
الــدوحــة فــي ديسمبر/كانون األول ،2015
لتجتمع مـنــذ تأسيسها  6م ــرات ،أسـفــرت
قـبــل الـ ــدورة الـســابـعــة أم ــس ،عــن إب ــرام 68
اتفاقية متنوعة.
(األناضول ،قنا)

يحاول النظام المصري،
عبر تسريب أنباء عن
صفقة تسليح مع كوريا
الجنوبية ،تحقيق أكثر
من هدف ،منها تحريك
ملف تعليق جزء من
المنحة األميركية للقاهرة
القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت م ـص ــادر م ـصــريــة خ ــاص ــة ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،إن التخوف من اعتراضات أميركية
 إســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى صـفـقــة تـسـلـيــح مــرتـقـبــةمــع الحكومة الـكــوريــة الجنوبية ،لــن يعطل
استمرار محادثات بدأتها القاهرة وسيول
بشأن الترخيص إلنتاج الدبابة الكورية «K2
 ،»Black Pantherعلى هامش معرض الدفاع
« ،»EDEXالذي أقيم في القاهرة أخيرًا.
وأضافت املصادر ،أن النظام املصري يسعى
من خالل استمرار املباحثات ،وتسريب أنباء
تـتـعـلــق بــالـصـفـقــة ،تـحـقـيــق أك ـثــر م ــن ه ــدف،
مـنـهــا تـحــريــك مـلــف تعليق ج ــزء مــن املنحة
األم ـيــرك ـيــة ل ـل ـقــاهــرة ،ي ـقــدر بـمــا قـيـمـتــه 130
مليون دوالر ،بسبب ما تبديه واشنطن من
مــاحـظــات وان ـت ـقــادات مللف حـقــوق اإلنـســان
في مصر ،وكذلك االمتعاض من تعمد إدارة
الرئيس جو بايدن تأخير أي لقاء مباشر مع
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي .كما
تسعى ال ـقــاهــرة ،بحسب امل ـص ــادر ،المـتــاك
ورقة ضغط على الجانب اإلسرائيلي ،يمكن

استخدامها فــي ملفات أخ ــرى ،على رأسها
الــدور املصري في املفاوضات غير املباشرة
بني الحكومة اإلسرائيلية ،وفصائل املقاومة
الفلسطينية فــي غــزة .وب ــدأت مصر وكوريا
الجنوبية مفاوضات بغرض توقيع اتفاقية
تعاون عسكري ،تشمل توريد أسلحة ذاتية
الــدفــع إل ــى ال ـقــوات املسلحة املـصــريــة ،ونقل
التقنية وخـطــوط اإلنـتــاج والــذخــائــر وكامل
املعدات ،علمًا أن سيول لديها تعديل جاهز
ل ــدب ــاب ــات « ،»K2الـ ـق ــادرة ع ـلــى ا ّلـتـكـيــف مع
املناخ الصحراوي في مصر .وتفقد السيسي
جناح كوريا الجنوبية في معرض «،»EDEX
واستمع إلى شرح مختصر عن املدفع ذاتي
الحركة طــراز « ،»9-Kمن أحد املسؤولني عن
الجناح ،وبحث ترتيبات التصنيع املشترك
مع مصر ،وقدرتها على تصنيع  50في املائة
من مكوناته خالل  5سنوات .ويعد « »9-Kمن
أكثر املدافع ذاتية الحركة تقدمًا في العالم،
بفضل األداء الجيد واملــدى الطويل ،إضافة
إل ــى خـفــة الـحــركــة الـتــي تمنحه ق ــدرة كبيرة
ع ـلــى امل ـ ـنـ ــاورة وال ـت ـخ ـف ــي .وت ـض ـ ّـم ــن تـقــريــر
الشركة الـكــوريــة بيانات توضيحية ترصد
خطوات تغيير وضع املدفع ،من السكون إلى
الحركة ،ثم إلى وضع إطالق قذائف عيار 155
ملم في أقل من دقيقة واحدة.
وأه ــدت سيول للقاهرة ،فرقاطة بحرية ذات
ق ــدرات قتالية عالية ،فــي الـعــام  ،2017تشمل
القدرة على اإلبحار ملسافات طويلة تصل إلى
أربعة آالف و 500ميل بحري ،خالل زيارة إلى
كوريا الجنوبية ضمت وزير الدفاع املصري
ال ـس ــاب ــق ،ص ــدق ــي ص ـب ـحــي ،ووزي ـ ــر اإلن ـت ــاج
الحربي الراحل ،محمد العصار .ومنذ وصول
السيسي إلى الحكم ،في يونيو/حزيران ،2014
تشهد مصر اهتمامًا غير مسبوق بالتسلح،

تبحث القاهرة وسيول الترخيص إلنتاج دبابة «( »K2جونغ يوان/فرانس برس)

إذ عقد الجيش عددًا من الصفقات العسكرية،
عــن طريق قــروض خارجية ضخمة ،مــع عدة
دول ،بينها روسيا وفرنسا وأملانيا .ويشير
تقرير حديث للبنك الدولي إلى ارتفاع ديون
مصر من  36.77مليار دوالر في نهاية 2010
إلــى نحو  131.58مليار دوالر بنهاية ،2020
ب ــزي ــادة ب ـل ـغــت ن ـحــو  257ف ــي امل ــائ ــة ،بينما
ارتـفـعــت بـحــوالــي  90فــي املــائــة خ ــال خمس
س ـنــوات فـقــط مــن حـكــم الـسـيـســي ،إذ لــم تكن
تزيد على  69مليار دوالر في نهاية .2016
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،أفـ ــادت ت ـقــاريــر إســرائـيـلـيــة
بـ ــأن ه ـن ــاك ت ــوت ــرات ب ــن ت ــل أب ـي ــب وس ـيــول
بسبب خالفات حول صفقة األسلحة ،في ظل
الشراكة القائمة بني الدولتني بشأن تطوير

منظومات أسلحة حديثة ،وتصنيع أنظمة
متطورة وســريــة .ويقضي االتـفــاق بحصول
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ع ـلــى م ـصــادقــة إســرائ ـيــل
ق ـبــل بـيـعـهــا األس ـل ـح ــة إلـ ــى طـ ــرف ث ــال ــث ،ما
يـتـعــارض مــع رغـبــة سـيــول فــي إتـمــام صفقة
أسلحة ضخمة مع القاهرة ،وسط معارضة
إسرائيلية شديدة ،خشية تسرب تكنولوجيا
حساسة إلى جهات «معادية» بالنسبة لها.
وتـس ـعــى م ـصــر لـلـحـصــول عـلــى ال ـعــديــد من
امل ـعــدات واألسـلـحــة الـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ،في
ضــوء الـتـعــاون فــي العديد مــن املـجــاالت بني
البلدين ،وقرب إعالن فوز شركة «سامسونغ»
الكورية بعقد إنشاء ترسانة بحرية جديدة،
بقيمة  1.5مليار دوالر في قناة السويس.

يـ ـب ــدأ وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي،
س ـيــرغــي الف ـ ــروف (ال ـ ـصـ ــورة) ،يــوم
األحد املقبل ،جولة خارجية تقوده
إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وتـ ـشـ ـم ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
املـحـتـلــة وال ـج ــزائ ــر واملـ ـغ ــرب .وق ــال
املبعوث الخاص للرئيس الروسي
إلــى الشرق األوســط ودول أفريقيا،
ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة مـيـخــائـيــل
ب ــوغ ــدان ــوف ،إن الفـ ــروف سـيـشــارك
فـ ـ ــي امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب بـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـن ـت ــدى
ً
التعاون الــروســي ـ العربي ،آمــا أن
«ي ـكــون هـنــاك تمثيل ق ــوي وواس ــع
النطاق ألعضاء الجامعة العربية».
(األناضول)

هولندا :رفض طلب
استئناف بقضية ضد
غانتس
أع ـل ـن ــت م ـح ـك ـمــة ه ــولـ ـن ــدي ــة ،أم ــس
الثالثاء ،عدم اختصاصها ّ
للبت في
استئناف ّ
قدمه املواطن الفلسطيني
ال ـهــول ـنــدي إس ـمــاع ـيــل زيـ ـ ــادة ،ضد
ق ــرار قضائي يقضي بــرفــض طلبه
ملـحــاكـمــة وزيـ ــر األمـ ــن اإلســرائ ـي ـلــي
ال ـحــالــي بـنــي غــانـتــس عـلــى خلفية
جرائم حــرب ارتكبها األخير خالل
ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي على غــزة في
 .2014وقالت محكمة االستئناف إن
«املحاكم الهولندية ليست مختصة
بــالـحـكــم عـلــى ال ـط ـلــب» ،مـعـتـبــرة أن
االلتماس يتعلق بإجراءات قام بها
«مــوظ ـفــون عـسـكــريــون ك ـبــار نـفــذوا
السياسة الرسمية لدولة إسرائيل»،
ويتمتعون بحصانة وظيفية.
(فرانس برس)
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شولتز يرث تحديات قديمة ــ جديدة

ألمانيا تودع أنجيال ميركل
تغادر أنجيال ميركل
الحكم في ألمانيا بعد
 16عامًا في السلطة،
جعلتها أشهر سياسية
في العالم ،فيما يواجه
خليفتها أوالف شولتز،
مع انطالقة عهده،
عددًا كبيرًا من التحديات
برلين ـ العربي الجديد

ي ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان األملـ ـ ــانـ ـ ــي
(ال ـبــونــدس ـتــاغ) ،ال ـي ــوم األرب ـع ــاء،
االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي أوالف
شولتز ،مستشارًا ألملــانـيــا ،بعد  5860يومًا
مــن حكم املستشارة أنجيال ميركل ،وحــزب
االت ـ ـحـ ــاد امل ـس ـي ـحــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،لـتـطــوي
ُ
أملانيا صفحة ميركل التي تعتبر أشهر سيدة
سياسية في العالم .وتبقى ميركل ( 67عامًا)
بعد أربع واليات ّ ،و 16عامًا في الحكم ،إحدى
الشخصيات املفضلة لــدى األمل ــان ،وتتمتع
بشعبية هائلة ،وأظهر تحقيق أجــراه معهد
بـيــو أخ ـي ـرًا أن ـهــا تـحـظــى بـ ــ 72ف ــي امل ــائ ــة من
الثقة على الساحة الــدولـيــة ،على الــرغــم من
التباينات التي حصلت في حكمها ال سيما
بعد فتح أب ــواب أملانيا لالجئني عــام ،2015
واالنتقادات لها بغياب الطموح في مجالي
مكافحة الـتـغـ ّـيــر املـنــاخــي وإض ـفــاء الـحــداثــة
على أملــانـيــا .وبينما ال تــزال شعبية ميركل
مرتفعة ،وهي التي ّ
ودعت الحياة السياسية
ف ــي اح ـت ـف ــال أق ــام ـت ــه ل ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
األملانية الخميس املاضي ،داعية األملــان إلى
ال ـت ـفــاؤل بــاملـسـتـقـبــل ،يـبـقــى االخ ـت ـبــار حــول
مــا إذا كــانــت «امليركلية» ستبقى نهج حكم
كـضـمــانــة ألملــانـيــا وراف ـع ــة لـقــوتـهــا الـعــاملـيــة،
على الرغم من املآخذ عليها.
ولـ ـ ــوال ت ـح ــدي ــات م ـل ـ ّـح ــة بـ ـ ــرزت خ ـصــوصــا
خالل األشهر األخيرة املاضية ،على صعيد
السياسة الخارجية ،وفي الساحة األوروبية
خ ـصــوصــا ،ألم ـكــن ال ـق ــول إن االس ـت ـمــراريــة
واالستقرار قد تكون من أبرز سمات االنتقال
الجديد فــي أملــانـيــا ،إذ يصعب مــع حكومة
«إش ـ ـ ـ ــارات املـ ـ ـ ــرور» الـ ـج ــدي ــدة ،أي ائ ـت ــاف
االش ـتــراك ـيــن والـخـضــر والـلـيـبــرالــي الـحــر،
الحديث عن تغييرات جذرية قد تطرأ على

سياسة هذا البلد .وبني يمني الوسط الذي
كــانــت تمثله مـيــركــل ،ويـســار الــوســط الــذي
سيحكم أملانيا ،تبدو الهوية األيديولوجية
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،مـســألــة هــامـشـيــة ،ل ــم تكن
املـحــرك األســاســي لتصويت الناخبني ،في
انـتـخــابــات سبتمبر/أيلول املــاضــي ،حيث
لعب العامل الشخصي ،دورًا ،في توجهات
ّ
املجرب
املقترعني ،الــذيــن اخـتــاروا شولتز،
ف ــي ح ـكــومــة م ـي ــرك ــل ،ع ـلــى أرم ـ ــن الش ـيــت،
مرشح حزب ميركل ،الفاقد لكاريزمتها.
وبعدما كان تغليب التسويات على الرؤية،
السمة التي طبعت عهد ميركل ،منذ أن خلفت
غ ـي ــره ــارد ش ـ ـ ــرودر ،وأدارت م ــن خـ ــال هــذا
النهج عددًا من األزمات الكبرى التي واجهت
عهدها ،في الداخل األملاني واألوروبــي ،ومع
الحلفاء والخصوم ،يقف شولتز ،الذي يمثل
الجناح اليميني في حزبه ،أمام مفترق إكمال
ه ــذا ال ـن ـهــج ،أو إع ـ ــادة ح ــزب ــه ال ـع ــري ــق ،بعد
سنوات طويلة تراجع فيها دوره ،إلى موقع
قيادي ومتمايز ،من دون الخروج عن ثوابت
أص ـب ـحــت م ـت ـجــذرة ف ــي ال ـس ـيــاســة األملــان ـيــة،
ومنها اإليـمــان العميق بالهوية األوروبـيــة،
وتـفـضـيــل امل ـق ــارب ــة ال ـج ـيــواق ـت ـصــاديــة ،على
الجيوسياسية.
وإذا كانت ميركل قد نجحت في إدارة أزمات
متالحقة امتحنت عـهــدهــا ،مــن االنـكـمــاش
االقـ ـتـ ـص ــادي وأزمـ ـ ــة ال ـي ــون ــان امل ــال ـي ــة ،إلــى
مــوجــات الهجرة غير النظامية املتواصلة
فــي أوروبـ ــا ،إلــى وب ــاء كــورونــا ال ــذي فضح
الـتــراجــع األوروبـ ــي على الصعيد العلمي،
وحيت كانت العوملة والرأسماليات الكبرى،
أول ــى ضـحــايــا ال ــوب ــاء ،ال ي ـبــدو م ــا ينتظر
ّ
ش ــول ـت ــز ،أق ـ ــل س ـخ ــون ــة ،إذ ي ـن ـط ـلــق ع ـهــده
بأزمة أوكرانيا املتجددة ،ويلوح في األفق
احتمال غزو روسي لهذا البلد ،الذي يشكل
ّ
تخيم
فالقًا مهمًا للصراعات التي ال تــزال
على العالقة بني أوروبا الشرقية والغربية.
وإذا كانت أوروبــا الشرقية تعتبر االمتداد
ال ـح ـي ــوي ألمل ــان ـي ــا ،يـسـتـعــد شــول ـتــز أيـضــا
إلدارة مـعــارك الـنــزعــات الـسـيــاديــة ،لبعض
دول امل ـن ـط ـقــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ب ــول ـن ــدا .أمــا
غربًا ،فسينتظر املستشار األملاني الجديد
مـصـيــر االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة الـفــرنـسـيــة،
في إبريل/نيسان املقبل ،ملعرفة ما إذا كان
سـيـمـضــي ق ــدم ــا ف ــي ال ـش ــراك ــة ال ـق ــوي ــة بني
باريس وبرلني ،كما كانت في عهد ميركل
وإيمانويل ماكرون.
وح ـ ـمـ ــل ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــي الئـ ـت ــاف
«إشــارات املــرور» الكثير من األفكار العامة،
تجر بلورتها ،لكن التباينات التي
التي لم
ِ
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قد تكون االستمرارية
من أبرز سمات
االنتقال الجديد
تميز األحزاب الثالثة الجديدة الحاكمة ،عن
ً
بعضها ،تسمح قليال ،بفهم طبيعة التوجه
الذي ستتخذه أملانيا خالل السنوات املقبلة.
وأكــدت األحــزاب الثالثة ،التي ستسعى إلى
الوصول إلى تسويات في مواضيع خالفية،
مثل البيئة وزيادة الضرائب على األغنياء،
ومسألة التقاعد ،على عناوين عــامــة ،مثل
أهمية الحرية والعدالة واالستدامة ،واتفقت
على ضرورة تحضير أملانيا للمستقبل عبر
ً
االسـتـثـمــار فــي البنية التحتية ،فـضــا عن
تقليص االعـتـمــاد على الــوقــود األح ـفــوري،
ً
والـ ـت ــروي ــج ملـجـتـمــع أك ـث ــر شـ ـم ــوال .وت ـبــدو
الـتـغـيـيــرات األســاس ـيــة ال ـتــي يـسـعــى إليها
شولتز ،منصبة على الصعيد االجتماعي
االقـتـصــادي الــداخـلــي ،ويعتبر أنها مسألة
أدت إلــى خـســارة حزبه فــي  ،2005وصعود
ميركل لـ 16عامًا ،مع مواصلة إدارة فترة ما

بعد كورونا واستعادة انتعاش االقتصاد
األمل ــان ــي .وي ــرغ ــب شــول ـتــز بــرفــع ال ـضــرائــب
عـلــى األغ ـن ـي ــاء ،واع ـت ـمــاد س ـيــاســات قريبة
مــن ال ـعـ ّـمــال ،وه ــو أم ــر ال يـحـبــذه الليبرالي
الـ ـح ـ ّـر ،ال ـق ــري ــب م ــن ع ــال ــم األع ـ ـمـ ــال ،والـ ــذي
يفضل مقاربة صديقة للسوق الحرة .ويريد
الخضر ،بعدما أخفقت ميركل في وعودها
«الـبـيـئـيــة» ،أن يــدخــل م ـشــروع االنـتـقــال في
استخدام الطاقة ،أخيرًاّ ،
حيز التنظيم ،وبقاء
أملــانـيــا ضمن سياسة تقليص طموحاتها
ال ـنــوويــة ،واعـتـمــاد الـطــاقــة املـسـتــدامــة .كما
تعتبر مسألة االس ـتــدانــة ،مــن الـنـقــاط التي
تحتاج إلى تسوية بني الثالثي الحاكم.
أما على الصعيد الخارجي ،فتبدو استقاللية
القرار األوروبي ،واألمن املشترك ،األولى على
أج ـنــدة شــولـتــز طــويـلــة األم ــد ،حـيــث ال تــزال
أملانيا غير متحمسة كثيرًا لفكرة «الناتو»
األوروبـ ــي ،الـتــي تطرحها فرنسا ـ مــاكــرون،
وحـيــث ال ي ــزال األمل ــان بأغلبيتهم ،مؤمنني
بأهمية حلف شمال األطلسي ،الذي اعتبرته
باريس في حالة «موت سريري» ،وبضرورة
ً
بقاء القوات األميركية على أراضيهم .فضال
عن أن الخضر واالشتراكيني الديمقراطيني،
ح ــزب ــان يــرف ـضــان تـبــديــة ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة،
وكل ما يرتبط باستعراضها .لكن الحماس

األملــانــي للوحدة األوروب ـيــة ،الــذي ّ
ميز عهد
م ـيــركــل ،ل ــن ي ـقــل ف ــي ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد ،حيث
يـعـتـبــر شــول ـتــز أوروبـ ـي ــا بــام ـت ـيــاز ،وكــذلــك
شركاؤه في التحالف ،ومن املتوقع أن يعمل
املستشار الـجــديــد ،على تسريع ديناميات
االنــدمــاج األوروب ــي ،لكبح جماح «التيارات
ال ـس ـي ــادي ــة» وصـ ـع ــود ال ـح ــرك ــات الـيـمـيـنـيــة
املتطرفة في املنطقة خصوصًا .كما يتوقع
أن يحافظ على دور أكبر لالنخراط األملاني
الدبلوماسي في أزمات العالم ،برز خصوصًا
خالل السنوات األخيرة من عهد ميركل.
وسيكون من دون شك ،للموقف «الصقوري»
ال ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ــذه ح ـ ــزب ال ـخ ـض ــر مـ ــن روس ـي ــا
وال ـصــن ،تــأثـيــره على السياسة الخارجية
األملانية الجديدة ،بعدما حافظت ميركل مع
هــذيــن الـبـلــديــن عـلــى عــاقــة مـتــوازنــة مبنية
على البراغماتية ،اضطرتها إلــى االختالف
م ــع واش ـن ـط ــن .وال ي ـع ــرف م ـص ـيــر م ـشــروع
«السيل الشمالي  »2لنقل الغاز من روسيا
إلى أملانيا وأوروب ــا ،في عهد شولتز ،حيث
يعتبره الـخـضــر «م ـشــروع اب ـت ــزاز» روس ــي،
فيما يشكك الليبراليون به ألسباب تتعلق
بالسياسة الخارجية وامل ــردود املــالــي منه،
مــا قــد يساعد موسكو على زي ــادة التسلح،
بينما يتخذ االشتراكي الديمقراطي موقفًا
م ـن ـف ـت ـحــا مـ ــن امل ـ ـش ـ ــروع ،الس ـي ـم ــا أن ـ ــه ك ــان
شريكًا لحكومة ميركل .من جهة أخرى ،أكد
االئ ـتــاف الـجــديــد أن اتفاقية االسـتـثـمــارات
بــن أوروبـ ــا وال ـص ــن ،سـيـكــون مــن الصعب
املصادقة عليها قريبًا.
وأكد الشركاء في الحكومة األملانية الجديدة،
أه ـم ـيــة ال ـش ــراك ــة ال ـع ــاب ــرة لــأط ـل ـســي ،ومــع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،واع ـت ـب ــروه ــا «ال ــرك ـي ــزة
األســاسـيــة لـتـحــركــات أملــانـيــا الــدول ـيــة» .لكن
ذلـ ــك ال يـ ـب ــدد ت ــراج ــع ال ـث ـق ــة املـ ـت ــواص ــل فــي
الشريك األميركي ،منذ عهد الرئيس السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وال ـخ ـش ـيــة م ــن أن يـصـبــح
ذلــك الصفة التي تطبع العالقات األميركية
ـ األوروب ـيــة ،ال سيما أن عهد جــو بــايــدن ،لم
يكن مشجعًا ،إن كان في االنسحاب األميركي
املتهور مــن أفغانستان ،حيث كــانــت أملانيا
ش ــري ـك ــا فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،أو فــي
الصفعة التي ّ
وجهها بايدن إلى فرنسا ،في
أزم ــة صفقة الـغــواصــات مــع أسـتــرالـيــا .وفــي
هذا الخصوص ،يفترض أن تنكب الحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ع ـل ــى ل ـع ــب دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي ص ـيــاغــة
س ـيــاســة واضـ ـح ــة ت ـج ــاه مـنـطـقــة املـحـيـطــن
الهندي والهادئ ،نظرًا لدور أوروبا (بقيادة
أملانية ـ فرنسية) ،ألن تكون «الصوت الثالث»
في الصراع الصيني ـ األميركي.

