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ما السقف وما 
الممكن؟

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.

أيها الشعب الفظ 
كن رقيقًا مثل 

رئيسك الفذ

مرور
الكرام

علوان: األهداف كانت 
صواريخ ومواد أولية 

للتصنيع الحربي

القربي: للقصف 
اإلسرائيلي على ميناء 

الالذقية دالالت عدة

للحديث تتمة...

ضوء أخضر 
روسي لتحجيم 

اإليرانيين

التصعيد الحوثي السعودي: تجاوز للخطوط الحمراء

خلفه،  بالوقوف  إسرائيل  السوري  النظام  اتهم  الذي  الجوي،  االستهداف  يؤكد 
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

أمين العاصي

اســتــهــدفــت طــــائــــرات، ُيــعــتــقــد أنــهــا 
تــابــعــة لــلــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، بعد 
منتصف ليلة اإلثنني الثالثاء، مرفأ 
مدينة الالذقية، على ساحل البحر املتوسط، 
ــي مـــوقـــع غـــيـــر بــعــيــد عــن  ــة، فــ ــ ــــوريـ غـــربـــي سـ
قــاعــدة حميميم الــروســيــة األكــبــر واألهـــم في 
ســوريــة، فــي خــطــوة هــي األولــــى مــن نوعها، 
مــا يــؤكــد وجـــود تنسيق عــالــي املــســتــوى ما 
ـــروس للحد مــن نفوذ  بــني اإلســرائــيــلــيــني والـ

اإليرانيني في سورية.
ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية »سانا«، 
عن مصدر عسكري لم تسّمه، أنه »في حوالي 
الساعة 1:23 فجرًا )الثالثاء( بتوقيت دمشق، 
ذت طائرات إسرائيلية عدوانًا جويًا بعدة 

ّ
نف

صواريخ من اتجاه البحر املتوسط، جنوب 
غــربــي الــالذقــيــة، على ســاحــة الــحــاويــات في 
ميناء الالذقية التجاري، ما أدى إلى اشتعال 
عـــدد مــن الــحــاويــات«، وأكــــدت عـــدم مقتل أو 
إصابة أي شخص في القصف االسرائيلي. 
مــن جــهــتــه، أشــــار املــرصــد الـــســـوري لحقوق 
ــران اإلســــرائــــيــــلــــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ إلـــــــى أن  اإلنــــــســــــان 
استهدف »شحنة أسلحة تابعة للمليشيات 
اإليــرانــيــة«، الفتًا إلــى أن »االنــفــجــارات كانت 

.s»عنيفة وخلفت خسائر مادية فادحة

انفجارات عنيفة 
»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر محلية، لـ
الالذقية،  مرفأ  هــزت  عنيفة  »انــفــجــارات  أن 
نتجت عنها حرائق شملت عــددًا كبيرًا من 
الحاويات«، بينما نشرت صفحات محلية 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مقاطع 
فــيــديــو وصــــورًا أظــهــرت انــــدالع حــرائــق في 

امليناء.
السياسي في مركز »جسور«  الباحث  ولفت 

ــديــــث مــع  ــــي حــ ــــات وائـــــــل عـــــلـــــوان، فـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
ــــى أن »االســـتـــهـــداف  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ
ــم بــخــمــســة  اإلســـرائـــيـــلـــي ملـــيـــنـــاء الــــالذقــــيــــة تــ
املـــقـــاتـــالت  أطــلــقــتــهــا  أرض،  جــــو  ــــخ  ــواريـ ــ صـ
اإلسرائيلية من أجواء البحر املتوسط قبالة 
الشواطئ السورية«، وبنّي أن »األهداف كانت 
في ساحة الحاويات 1 و2، وكانت صواريخ 
عدة  الحربي، ضمن  للتصنيع  أولية  ومــواد 
حــاويــات، تــم شحنها ضمن حــاويــات أخــرى 

تجارية تحوي مواد غذائية«.
وأشـــار عــلــوان إلــى أنــهــا »املـــرة األولـــى التي 
الالذقية، والذي  يتم فيها استهداف ميناء 
تديره وتشرف عليه القوات اإليرانية بشكل 
كــامــل، مــع وجــود مجموعات تابعة للفرقة 
الــرابــعــة فــي املــيــنــاء تــعــمــل لــصــالــح الــقــوات 
اإليرانية«. وأضاف: »تدير شركات إيرانية، 
وشركات سورية موالية إليــران، امليناء في 
عــمــلــيــات الــتــبــادل الــتــجــاري. كــمــا يــتــم عبر 
امليناء تهريب املخدرات، بشراكة إيرانية مع 
التي  الــرابــعــة،  اللبناني والــفــرقــة  الله  حــزب 
أن نقل األسلحة  يقودها ماهر األســد. كما 
والـــذخـــائـــر يــجــري بــشــكــل قــلــيــل مـــن السفن 

اإليرانية إلى األراضي السورية«.

متابعة إسرائيلية لطرق نقل األسلحة
ــوان إلــــى أن »االســــتــــهــــداف يــؤكــد  ــلـ وأشــــــار عـ
متابعة إسرائيل لجميع طرق نقل األسلحة 
في  إسرائيل  واســتــمــرار  النوعية،  والــذخــائــر 
األراضـــي  على  مساراتها  ضمن  استهدافها 
السورية«، وبنّي أن استهداف ميناء الالذقية 
يأتي »ضمن التنسيق الروسي اإلسرائيلي«، 
مشيرًا إلى أن »طهران تعلم أن هناك تنسيقًا 
من  بشيء  معه  وتتعامل  إسرائيليًا،  روسيًا 
الــواقــعــيــة طــاملــا أن االســتــهــداف اإلســرائــيــلــي 
يــطــاول جانبًا مــحــدودًا مــن نشاطها األمني 

والعسكري في سورية«.

في  عملياته  من  اإلسرائيلي  الطيران  ف 
ّ
وكث

عــمــوم ســـوريـــة خـــالل الـــعـــام الــحــالــي، والــتــي 
ــنّي  ــة. وبــ ــيــ ــرانــ ــاول أهــــدافــــًا ملــلــيــشــيــات إيــ تــــطــ
املرصد السوري أن هذه هي املــرة الـــ27 التي 
تستهدف خاللها إسرائيل األراضي السورية 
مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي. وضـــرب الــطــيــران 
اإلسرائيلي العديد من األهداف اإليرانية في 
شرق سورية، حيث تسيطر مليشيات إيرانية 

زكريا الكمالي

دخـــلـــت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة بــــني جــمــاعــة 
الحوثيني فــي الــيــمــن، والــتــحــالــف الــســعــودي، 
ــن الـــتـــصـــعـــيـــد، عـــنـــوانـــهـــا  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ مـــرحـــلـــة جـ
اســتــعــراض الــقــوة مــن الــصــواريــخ البالستية 
ــّيــــرة مــــن جـــهـــة الــحــوثــيــني،  والــــطــــائــــرات املــــســ
»التحالف« على مخازن  والضربات الجوية لـ
سرية وأهــداف ذات ثقل في صنعاء، من جهة 
أخـــرى. وتــنــذر العمليات الــجــديــدة الــتــي هدد 
فــيــهــا الــتــحــالــف بـــإســـقـــاط حــصــانــة مــنــشــآت 
مــدنــيــة، عــلــى رأســـهـــا مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي، 
بـــمـــوجـــة تـــصـــعـــيـــد غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تـــتـــجـــاوز 
الخطوط الحمراء وتمتد إلى مناطق مأهولة 
موجة  تــهــدف  وال  مدنية.  أعــيــان  أو  بالسّكان 
ــيـــرًا  ــالـــف أخـ ــتـــحـ ــا الـ ــنـــهـ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــتــــي دشـ
بعمليات اســتــهــداف يــومــيــة فــي صــنــعــاء إلــى 
إجبار جماعة الحوثيني على الرضوخ لعملية 
السالم التي ينادي بها املجتمع الدولي، بقدر 

على جانب كبير من محافظة دير الزور. وفي 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، اســتــهــدف 
الطيران اإلسرائيلي مطار التيفور العسكري 
فــي ريـــف حــمــص الــشــرقــي، الــــذي تــحــول إلــى 
قـــاعـــدة إيــرانــيــة فـــي قــلــب الــبــاديــة الــســوريــة. 
الطيران  عــاود  الحالي،  العام  وفــي منتصف 
اإلسرائيلي قصف معامل الدفاع في منطقة 
الشرقي،  الجنوبي  حلب  ريــف  فــي  السفيرة 
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.
ــــداف  ــلـــي ألهـ ــيـ ــرائـ ــتــــهــــداف اإلسـ ويــــؤكــــد االســ
مــن املــرجــح أنها إيــرانــيــة فــي ميناء الالذقية 
الــثــالثــاء وجـــود تنسيق عالي  ليل االثــنــني - 
غايته  واإلسرائيليني،  الــروس  بني  املستوى 
املتعاظم في سورية،  نفوذ طهران  الحد من 
ــن قـــاعـــدة  ــاء ال يــبــعــد عــ ــنـ ــيـ خـــصـــوصـــًا أن املـ
الــروســيــة، التي تعد األكــبــر واألهــم  حميميم 

في سورية، سوى نحو 20 كيلومترًا.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت أن رئيس 

ما تهدف إلى حماية األراضــي السعودية من 
الــتــهــديــدات الــنــاتــجــة عـــن الــهــجــمــات الــعــابــرة 

للحدود.
ــام مــــن االكـــتـــفـــاء بــتــلــقــي الـــضـــربـــات  ــ ــعـــد أيــ وبـ
التي طاولت هــذه املــرة أهــدافــًا ومــواقــع سرية 
ــراف الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة  ــ ــ حــقــيــقــيــة فـــي األطـ
باملثل  الــرد  الحوثيني  بــدأت جماعة  صنعاء، 
ملا  وفــقــًا  بالتصعيد«،  التصعيد  و»مــواجــهــة 
أعــلــنــه مــتــحــدثــهــا الــعــســكــري، يــحــيــى ســريــع، 
بعد اإلعالن عن عملية عسكرية واسعة وغير 
مسبوقة في العمق السعودي، أمس الثالثاء، 
ى 

ّ
حملت اســـم »الــســابــع مــن ديــســمــبــر«. وتبن

الــحــوثــيــون الــعــمــلــيــة الــتــي بــــدأت لــيــل اإلثــنــني 
واستمرت حتى فجر الثالثاء، وضربت أهدافًا 
ــدن ســـعـــوديـــة، هــــي الــــريــــاض وجــــدة  ــ فــــي 6 مـ
والـــطـــائـــف وجــــــازان ونـــجـــران وعــســيــر، وذلـــك 
بــدفــعــة مــن الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة، لــم يحدد 
 عن 25 طائرة مسّيرة مفخخة، 

ً
عددها، فضال

وهــــو عــــدد غــيــر مــســبــوق فـــي كـــافـــة عــمــلــيــات 
الجماعة الهجومية.

ووفــقــًا لــســريــع، فــقــد تــم إطــــالق ســت طــائــرات 
مسّيرة من طراز »صماد 3« بعيدة املدى وعدد 
مـــن صـــواريـــخ »ذي الــفــقــار« عــلــى مــقــر وزارة 
امللك خالد وأهداف  السعودية ومطار  الدفاع 
عــســكــريــة أخــــرى فــي الـــريـــاض. لــكــن التحالف 
أعلن اعتراض صاروخ بالستي واحد، وقال إن 
شظايا االعتراض تناثرت على أحياء سكنية 
من دون تسجيل أي إصابات. ونشر ناشطون 
ـــظـــهـــر لــحــظــة 

ُ
ســـعـــوديـــون لـــقـــطـــات مــــصــــورة ت

والذي  املجنح،  البالستي  الصاروخ  اعتراض 
تلجأ الجماعة عادة إلى إطالقه برفقة طائرات 
مسّيرة إلــى أهــداف بعيدة، من أجــل تشويش 

منظومة الدفاعات الجوية السعودية.
وفي مدينة جدة، أشار املسؤول الحوثي إلى 
أن ست طــائــرات مسّيرة من طــراز »صماد 2« 
و»صماد 3« استهدفت قاعدة امللك فهد الجوية 

الــــوزراء اإلســرائــيــلــي نفتالي بينت اتــفــق مع 
فــي لقاء  بــوتــني،  الــروســي فالديمير  الرئيس 
األول  أكــتــوبــر/ تشرين  أواخـــر  فــي  جمعهما 
املاضي، في سوتشي الروسية، على مواصلة 
ــلـــي الـــحـــق بــالــعــمــل  ــيـ ــرائـ مـــنـــح الـــجـــيـــش اإلسـ
ــكـــان  ــر اإلسـ ــ ــال وزيــ ــ بـــحـــريـــة فــــي ســــوريــــة. وقــ
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 »الــحــوار الــســوري« أحــمــد الــقــربــي، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن للقصف 
ــلـــي عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــالذقـــيـــة دالالت  ــيـ اإلســـرائـ
الــعــالــي مع  التنسيق  األولــــى: مستوى  عـــدة، 
ــــروس، فــمــثــل هـــذه الــضــربــة مــا كــانــت لتتم  الـ
لـــوال الــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب الـــروســـي، الـــذي 
الساحل منطقة نفوذ خالصة  أجــواء  يعتبر 
له. وتابع: ولعل هذا األمر تحقق بعد الزيارة 
األخـــيـــرة لــبــيــنــت إلـــى ســوتــشــي، وهـــو يشير 

فــي الــطــائــف ومــنــشــآت تــابــعــة لــشــركــة أرامــكــو 
النفطية، لكن السلطات السعودية لم تعلن عن 
االقتصادية. وفي  طــاول منشآتها  أي هجوم 
للمملكة،  الجنوبي  الحد  الواقعة في  املناطق 
ــــدودي مــــع الـــيـــمـــن،  ــحــ ــ ــة لـــلـــشـــريـــط الــ ــاذيــ ــحــ املــ
استخدم الحوثيون أسلحة هجومية قصيرة 
املــدى، على مواقع عسكرية في أبها وجــازان 

وعسير ونجران.
فقد  للحوثيني،  العسكري  املتحدث  وبحسب 
تم إطالق طائرات مسّيرة من طراز »صماد 1« 
و»صماد 2« على مواقع عسكرية في مناطق 
ــــازان وعــســيــر، وثــمــانــي طـــائـــرات من  أبــهــا وجـ
 عن عدد كبير من 

ً
طراز »قاصف كا 2«، فضال

وصفها  مــواقــع  عــلــى  البالستية،  الــصــواريــِخ 
ــزان  ــيـ »الـــحـــســـاســـة واملـــهـــمـــة« فــــي أبـــهـــا وجـ بــــ
ونجران. وفي محاكاة للدعوات التي يستبق 
صنعاء،  على  الجوية  ضرباته  التحالف  بها 
دعــــــا ســــريــــع كــــافــــة املــــواطــــنــــني الـــســـعـــوديـــني 
واملقيمني على أراضي اململكة إلى االبتعاد عن 
أصبحت  كونها  العسكرية  واملــواقــع  املناطق 

»أهدافًا مشروعة«.
وهذه هي العملية األولى للحوثيني في العمق 
الــســعــودي مــنــذ 20 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املاضي، عندما تم استهداف مواقع عسكرية 
فــي الــريــاض وجـــدة وأبــهــا وجــــازان ومنشآت 
أرامــكــو فــي جــدة بعدد مــن الــطــائــرات املسّيرة 
فقط، من دون استخدام الصواريخ البالستية. 
ومــنــذ تــلــك الــعــمــلــيــة، دشــــن الــتــحــالــف مــوجــة 
جــديــدة مــن عمليات االســتــهــداف على مواقع 
عــســكــريــة لــلــحــوثــيــني فــــي صـــنـــعـــاء، بــعــضــهــا 
ســريــة فــي حــي ذهــبــان وطــاولــتــهــا الــضــربــات 
 عــــن مــــواقــــع ومـــخـــازن 

ً
لـــلـــمـــرة األولــــــــى، فـــضـــال

لــلــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة مـــن قـــاعـــدة الــديــلــمــي 
العسكرية مرتبطة بمطار صنعاء الدولي.

وبعد ساعات من انطالق الهجمات الحوثية 
ليل أول من أمس، أعلن التحالف، مساء أمس 

إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه التفاهمات 
ــة. وهـــذا  ــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي ســــوريــ الـــروسـ
يمكن أن يــرســل رســالــة واضــحــة إلــى طهران 
بأن الروس قد يقدمون الكثير من الهوامش 

إلسرائيل لضرب األهداف اإليرانية.
وبـــنّي الــقــربــي أن الــداللــة الــثــانــيــة »هـــي قــدرة 
اإلسرائيليني على استهداف أي هدف يهدد 
فــي مناطق تعد  كــان  ولــو  مصالحهم، حتى 
في نظر نظام بشار األســد وإيــران محرمة«. 
وأضــــــاف: »بــالــتــالــي أعــتــقــد أن الــقــصــف هو 
رسالة في هــذا االتجاه إليــران ونظام األسد 
بأنه ال توجد منطقة مستثناة من االستهداف 
اإلسرائيلي، خصوصًا أن التقارير تشير إلى 
التجارية،  املــرفــأ  كــان ملنطقة  أن االســتــهــداف 
وليس لهدف عسكري واضح«، وأشار إلى أن 
اإلعالمية  بالتبعات  »ليست عابئة  إسرائيل 
واإلنـــســـانـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــضــربــات، طاملا أنها  تترتب على مثل هــذه 
ــران  تــمــثــل تــهــديــدًا لــهــا«. وأضـــــاف: اتــخــاذ إيـ
ــد املـــؤســـســـات املـــدنـــيـــة كــغــطــاء  ــ ونــــظــــام األســ
لصفقاتهم وتمركزاتهم العسكرية، لن يقيهم 

من الضربات اإلسرائيلية.

الــثــالثــاء، تنفيذ ضــربــات جــويــة جــديــدة على 
التحالف  فــي صنعاء. وذكــر  أهـــداف عسكرية 
الدولي،  القانون  التي تتوافق مع  العملية  أن 
ــدفـــت »مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة مــــشــــروعــــة«،  ــهـ ــتـ اسـ
داعــيــًا املدنيني إلــى عــدم التجمع أو االقــتــراب 
مــن املـــواقـــع املــســتــهــدفــة، وفــقــًا لــوكــالــة األنــبــاء 
السعودية الرسمية »واس«. وكان التحالف قد 
أعلن فجر أمس تدمير كهوف جبلية ومخازن 
ســـريـــة لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة عــلــى أطــــراف 
 عــن مــخــازن وورش لتجميع 

ً
صــنــعــاء، فــضــال

الــصــواريــخ واملــســّيــرات، داعــيــًا الحوثيني إلى 
لــحــالــتــهــا الطبيعية  املــدنــيــة  املــنــشــآت  ــادة  ــ إعـ

وإخالء القدرات العسكرية منها.
مــــن جــهــتــهــا، ذكــــــرت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني، أن 

ــت غـــارتـــني عــلــى حي 
ّ
مــقــاتــالت الــتــحــالــف شــن

ــعـــوان الــســكــنــي فـــي مـــديـــريـــة شـــعـــوب، لكن  سـ
»العربي الجديد« دوي  سكانًا محليني أكدوا لـ
انفجارات بالقرب من مواقع عسكرية. وقالت 
املصادر إن أعمدة الدخان شوهدت في محيط 
الهندسة العسكرية، والذي ُيعتقد  مقر دائرة 
العسكري،  للتصنيع  مــقــرات سرية  أنــه يضم 
العسكرية  اآللــيــات  أمــاكــن لصيانة   عــن 

ً
فضال

للحوثيني. وفي السياق، أعلن التحالف تنفيذ 
26 عملية استهداف ضد املليشيات الحوثية 
في محافظتي مأرب والجوف خالل الساعات 
الـ24 املاضية، وذلك في إطار اإلسناد اليومي 
الذي يقدمه للجيش اليمني. وقال التحالف إن 
أكثر من 150 من  العمليات أسفرت عن مقتل 

عناصر الحوثيني، وتدمير 18 آلية عسكرية.
وكانت العمليات الجوية للتحالف قد نجحت 
على  الحوثية  الهجمات  تحييد  فــي  بالفعل 
العمق السعودي طيلة األسبوعني املاضيني، 
 قـــــدرة الــجــمــاعــة وتـــدمـــيـــر طـــائـــرات 

ّ
بــعــد شــــل

مــســّيــرة لــحــظــة اإلقـــــالع مـــن قـــواعـــدهـــا أو في 
األجــــــواء الــيــمــنــيــة قــبــل وصــولــهــا إلــــى أجــــواء 

اململكة. 
وال تـــقـــف الـــضـــربـــات عـــلـــى أهـــــــداف عــســكــريــة 
الحوثي،  للغضب  وحــيــد  كسبب  صنعاء  فــي 
إذ صــّعــد الــتــحــالــف مــن غـــاراتـــه الــجــويــة على 
تــحــركــات الــجــمــاعــة فــي أطــــراف مــديــنــة مــأرب 
ــو مــــا جــعــلــهــا تــتــكــبــد  ــ ــفـــط، وهــ ــنـ ــالـ الـــغـــنـــيـــة بـ
خسائر بشرية ومادية واسعة. وأحصت قناة 
»املــســيــرة« املــتــحــدثــة بــلــســان الــحــوثــيــني نحو 
200 غارة طاولت عددًا من املدن اليمنية خالل 
األيام الخمسة املاضية، منها 100 ضربة فقط 
ــد مــصــدر فـــي الجيش  ــــأرب. وأكــ ــــراف مـ فـــي أطـ
»العربي الجديد«  اليمني في محافظة مأرب لـ
بـــــارزًا في  الــتــحــالــف لــعــبــت دورًا  أن ضـــربـــات 
إحباط الزحف الحوثي نحو مدينة مأرب من 
اتجاه مديرية الجوبة في األطراف الجنوبية، 
وكــذلــك فــي صــحــراء العلم املــؤديــة إلــى حقول 
التحالف  الــنــفــط فــي منطقة صــافــر. ويــســعــى 
ــلـــة الـــضـــغـــط عـــلـــى جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــني  ملـــواصـ
مــن جبهات  عـــدد  مــن األرض، وذلـــك بتحريك 
الــقــتــال مـــن أجـــل إربــاكــهــا وتــشــتــيــت قــدراتــهــا 
ــيــــاح مـــديـــنـــة مـــــــــأرب، وخـــصـــوصـــًا  ــتــ عـــلـــى اجــ
والساحل  شبوة  فــي  هجومية  عمليات  بشن 
العسكرية  العملية  انحسرت  وفيما  الغربي. 
- شبوة مطلع  فــي عسيالن  تــم إطالقها  التي 
األســبــوع الــحــالــي، لــم تحقق املــواجــهــات التي 
ــي الــســاحــل  ــــوات املـــشـــتـــركـــة فــ ــقـ ــ تـــخـــوضـــهـــا الـ
الــغــربــي أي نــتــائــج جــوهــريــة حــتــى الــلــحــظــة، 
ــأرب أو  ــ ــواء فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى مــ ــ ســ
تحقيق مكاسب ميدانية في أطراف تعز وإب.

الطيران اإلسرائيلي يضرب 
ميناء الالذقية: ال مناطق 

محرمة في سورية

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

)Getty( يسعى التحالف لمواصلة الضغط على الحوثيين

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 

متغّيرات كبيرة حدثت في خريطة 
الصراع العربي اإلسرائيلي. فدولة 

االحتالل لم تعد عدوًا بالنسبة لعدد 
اع 

ّ
غير قليل من الدول العربية، )لصن

القرار فيها على األقل(، بل صارت في 
الجوار الجزائري، واإلجماع العربي لم 
يتحّول 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 للّم 
الصف الفلسطيني. القضية تستحق 

جهدًا. قد ال يغّير 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(.

يستعرض التصعيد 
الحوثي السعودي 

المتبادل القدرات 
العسكرية واالستخبارية 

لكال الطرفين، فيما 
تهدف السعودية إلى 

حماية أراضيها وتشتيت 
جهود الحوثيين، 

إلضعاف قدرتهم على 
اجتياح مدينة مأرب

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

في صنعاء الشهر الماضي.
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طهران ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تـــــــتـــــــواصـــــــل االنـــــــــتـــــــــقـــــــــادات الــــغــــربــــيــــة 
خالل  إيـــران  قّدمتها  الــتــي  للمقترحات 
الــنــوويــة،  اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فيينا 
ــبــــوع املــــاضــــي، وذلـــــك فــيــمــا كــانــت  األســ
طــــهــــران تـــتـــحـــدث عــــن اســـتـــئـــنـــاف هـــذه 
املباحثات غدًا الخميس، من دون صدور 
تأكيد رسمي من األطراف الغربية حتى 

عصر أمس الثالثاء.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة تـــســـنـــيـــم اإليـ
ــأن مـــحـــادثـــات فيينا  ــاء، بــ ــثـــالثـ أمــــس الـ
إن  الخمس، وقالت  ستستأنف يوم غد 
املفاوضني اإليرانيني علي باقري  كبير 
كني انتهى من تحديد موعد استئناف 
املحادثات في مكاملة هاتفية مع منسق 

االتحاد األوروبي إنريكي مورا. 
من جهته، قال باقري كني، خالل زيارة 
ــه زار مــوســكــو  ــ ــــس، إنـ ــــى مـــوســـكـــو أمــ إلـ
للتشاور مــع املــســؤولــني الـــروس »حتى 
نــتــمــكــن مـــن مـــواصـــلـــة املـــحـــادثـــات يــوم 
ــــاءة«. والــتــقــى 

ّ
الــخــمــيــس فـــي أجـــــواء بــــن

بــاقــري كــنــي فــي مــوســكــو أمـــس نظيره 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي ريـــابـــكـــوف لــلــبــحــث 
ــول الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة  ــ ــتــــشــــاور حـ والــ
ــاقــــري  ــنــــا. وأكـــــــــد بــ ــيــ ــيــ ومــــــفــــــاوضــــــات فــ
ــرار  ــمـ ــتـ ــلـــى ضــــــــرورة اسـ وريــــابــــكــــوف عـ
املشاورات بني الجانبني حول القضايا 
الدولية واملفاوضات القادمة بني إيران 
ولــفــت  فــيــيــنــا.  فــــي   »1+4« ومـــجـــمـــوعـــة 
صحافية،  تصريحات  فــي  كني  بــاقــري 
ــا مــن  ــيــ ــع روســ ــا تــــشــــاورنــــا مــ ــنــ إلـــــى »أنــ
بعد  وكذلك  فيينا  حــول محادثات  قبل 
عــقــد الــجــولــة الــجــديــدة مــن املــفــاوضــات 
املفاوضات  ندخل  لكي  مختلفة  بطرق 
بـــمـــبـــادرات جـــديـــدة ومــــؤثــــرة، كــمــا كــان 
ــذا الــتــفــاعــل مـــع الــجــانــب  لــديــنــا مــثــل هــ
الصيني«. وتابع: »عندما دخلنا مرحلة 
االقتراحات  املحادثات، كانت  مهمة من 
التي قدمتها إيران للطرف اآلخر بشأن 
النووية  والقضايا  الحظر  رفــع  قضايا 
مــفــيــدة وبــنــاءة للغاية ومـــن شــأنــهــا أن 

تقود املحادثات إلى األمام«.
ــان  ــ ــودتــ ــ ــســ ــ املــ كــــــانــــــت  إذا  مـــــــا  وحـــــــــــول 
ــايـــا  اإليــــــرانــــــيــــــتــــــان قــــــد تــــنــــاولــــتــــا قـــضـ
 
ّ
ــنــــووي، قــــال إن ــار االتـــفـــاق الــ ــ ــــارج إطـ خـ
»املسودتني لم تكونا خطتني جديدتني، 

فــفــي الـــجـــوالت الــســت ملــحــادثــات فيينا 
ــراف إلـــى عـــدة نــصــوص،  ــ تــوصــلــت األطــ
ــن قـــمـــنـــا بــــإضــــافــــة آخــــــر وجـــهـــات  ونــــحــ
التي  الثغرات  وسد  وتعديالتنا  نظرنا 
وجـــدنـــاهـــا قـــيـــاســـا بـــاالتـــفـــاق الـــنـــووي 
لــعــام 2015، وقــد أدرجــنــا فــي الــنــص ما 
كـــان بــحــاجــة إلـــى الــتــعــديــل واإلكـــمـــال«. 
ــاف: »الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض هـــو أن  ــ وأضــ
يقوم الجانبان بطرح وجهات نظرهما 
عــلــى الـــطـــاولـــة وإشـــراكـــهـــا فـــي الـــحـــوار 
والتحدث بعضهما مع بعض للوصول 
إلى نتيجة مشتركة«. وتابع: »استندت 
النصني  بشأن  ومقترحاتنا  تعديالتنا 
إلى  الــســادســة  فيينا  لجولة  النهائيني 
املبادئ املشتركة بني الطرفني، ولم تكن 
مبنية على توقعات ومطالب ال أساس 
لها، بل قائمة على الوثائق التي اتفقنا 
مــضــيــفــًا   ،»1+4 مـــجـــمـــوعـــة  ــع  مــ عــلــيــهــا 
»نؤكد ويقر الطرف اآلخر بأن لكل طرف 
ومبادراته  مقترحاته  تقديم  فــي  الحق 
ــاتـــه  ــيـــاسـ ــالـــحـــه وسـ عـــلـــى أســــــــاس مـــصـ
ــــاس الــقــبــول  ــكـــن عـــلـــى أســ وأهـــــدافـــــه، ولـ

املشترك لكال الطرفني«.
ــانـــت فـــرنـــســـا تــعــتــبــر أن  ــك، كـ ــ مـــقـــابـــل ذلــ
ــران في  إيـ تــقــّدمــت بها  الــتــي  املقترحات 
ــات فــيــيــنــا األســـــبـــــوع املـــاضـــي  ــادثــ ــحــ مــ
الــخــارجــيــة  ــالـــت وزارة  كـــافـــيـــة. وقـ غــيــر 
الفرنسية في بيان: »ال تشّكل املقترحات 
التي تقّدمت بها إيران األسبوع املاضي 
أساسا معقوال يتوافق مع هدف اإلبرام 
ــفـــاق( مــع مـــراعـــاة مصالح  الــســريــع )التـ
جــمــيــع األطـــــــــراف«، مــعــبــرة عـــن »خــيــبــة 
أمل« حيال فشل املحادثات في تحقيق 
ــدأ رئــيــس  ــك، بــ ــ ــتـــوازي مـــع ذلـ ــالـ ــقـــدم. بـ تـ
»املــــوســــاد« اإلســـرائـــيـــلـــي دافـــيـــد بــرنــيــع 
لــــقــــاءات فــــي واشـــنـــطـــن مــــع املـــســـؤولـــني 
الــدفــاع لويد  ــر  األمــيــركــيــني، بينهم وزيـ
أوســــــــن، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي 
القومي جيك  بلينكن، ومستشار األمــن 
ســـولـــيـــفـــان، إلقـــنـــاع الــــواليــــات املــتــحــدة 
»طـــرح تــهــديــدات عــســكــريــة والــتــلــويــح  بــــ
بـــالـــقـــوة ضــــد إيــــــــــران«. ومـــــن املــــقــــرر أن 
ــــن اإلســـرائـــيـــلـــي بني  ــــر األمـ يــتــوجــه وزيـ
غانتس هو اآلخــر، اليوم األربــعــاء، إلى 
ــراء مــحــادثــات مــع اإلدارة  واشــنــطــن إلجـ
وانضمت  نفسه.  السياق  في  األميركية 
صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« إلـــــى الـــتـــقـــديـــرات 
جدية  عدم  بشأن  املختلفة  اإلسرائيلية 
التهديدات اإلسرائيلية باللجوء لخيار 
ــران فـــي إقـــنـــاع اإلدارة  ــ عــســكــري ضـــد إيـ
باعتماد خيار عسكري ضد  األميركية 
إيـــــــران. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة فـــي تحليل 
نشره محللها للشؤون األمنية عاموس 
هرئيل، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
تـــهـــديـــدات   

ّ
أن ــعــــرف  يــ بـــيـــنـــت  نـــفـــتـــالـــي 

إســرائــيــل بــالــذهــاب لــخــيــار عــســكــري لن 
تقنع اإلدارة األميركية.

ــقـــديـــرات   تـ
ّ
وبـــحـــســـب »هــــــآرتــــــس«، فـــــــإن

ــأن  ــ االســــــتــــــخــــــبــــــارات اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـ
قــد تحققت  تــعــثــرت،  فيينا  مــفــاوضــات 
 
ّ
أن وأضــــــــافــــــــت  الـــــــــواقـــــــــع.  أرض  ــــى  ــلـ ــ عـ

املــفــتــاح مــوجــود فــي طــهــران ولــيــس في 
واشنطن، ففي حــال أبــدت إيــران مرونة 
ــفــــاوضــــات ســيــتــم الـــتـــوصـــل إلـــى  فــــي املــ
اتفاق نووي على الرغم من التحذيرات 

اإلسرائيلية.

طهران تعلن العودة 
لمفاوضات فيينا الخميس

مع استمرار االنتقادات 
الغربية للمقترحات 

اإليرانية في مفاوضات 
فيينا، أعلنت طهران، 

أمس، أّن المباحثات 
ستستأنف غدًا الخميس

فرنسا: مقترحات إيران 
ال تشكل أساسًا معقوًال 

إلبرام اتفاق
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قمة 
بوتين ـ بايدن

لــهــا. وســبــق لــبــوتــني وبـــايـــدن أن الــتــقــيــا في 
جنيف في يونيو/حزيران املاضي، وأجريا 
ــدة مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة. إال أن االجــتــمــاع  عــ
جــرى هــذه املــرة فــي سياق مختلف للغاية، 
بحشد  موسكو  وكييف  واشــنــطــن  تتهم  إذ 
ــــوات ومــــدرعــــات عــنــد حـــدودهـــا تــحــضــيــرًا  قـ
الـــذي شهد  تــكــرار للسيناريو  فــي  لــهــجــوم، 
ضـــم روســـيـــا شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي الــعــام 
2014. في املقابل، ترى موسكو، التي تنفي 
املتزايد  النشاط  أن  أوكــرانــيــا،  لغزو  نية  أي 

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن االبــــتــــســــامــــات 
املــــــتــــــبــــــادلــــــة واملــــــــجــــــــامــــــــالت بـــني 
ــيـــســـني الـــــروســـــي فـــالديـــمـــيـــر  ــرئـ الـ
بــوتــني واألمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، فـــي افــتــتــاح 
واشنطن  استباق  فــإن  االفتراضية،  قمتهما 
تشي  ملوسكو  قــويــة  تــهــديــدات  بتوجيه  لها 
بأنها لــن تــخــرج بــأي حــلــول، خصوصًا مع 
تصاعد التوتر بني الدولتني بشأن أوكرانيا 
وحلف شمال األطلسي، وهو ما ظهر أيضًا 
فـــي تــقــلــيــل الــكــرمــلــني مـــن إمــكــانــيــة إحــداثــهــا 
بايدن  وحيا  البلدين.  بني  جوهريًا  اختراقًا 
وبـــوتـــني، فـــي افــتــتــاح قــمــتــهــمــا االفــتــراضــيــة 
أمس الثالثاء، بعضهما البعض، فيما أعرب 
الــرئــيــس األمــيــركــي عـــن أمــلــه فـــي أن يلتقيا 
قريبًا. وفي حني أشار الكرملني إلى أن القمة 
»ستتواصل طاملا كــان ذلــك ضــروريــًا«، فإنه 
وتعبيرًا عن التوتر بني البلدين، نظم البيت 
ــــواب  ــيـــة خـــلـــف أبـ ــتـــراضـ األبــــيــــض الـــقـــمـــة االفـ
اإلجــــراءات  ذات  العمليات  غــرفــة  فــي  مغلقة 
األمـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، وذلـــــك عــلــى عــكــس الــقــمــة 
الرئيس  مع  بايدن  التي عقدها  االفتراضية 
الصيني شي جني بينغ، قبل نحو 3 أسابيع، 
والـــتـــي جـــرت فـــي غــرفــة روزفـــلـــت، مـــع دعـــوة 
االفتتاحية  الــدقــائــق  ملــشــاهــدة  الصحافيني 

لحلف شــمــال األطــلــســي فــي الــبــحــر األســـود 
والــــرغــــبــــة األوكــــرانــــيــــة فــــي االنــــضــــمــــام إلـــى 
الحلف ومساعي كييف لتسليح نفسها في 

الغرب، بمثابة تهديد لروسيا. 
ويــخــوض بــايــدن اخــتــبــارًا دقــيــقــًا، إذ يتعني 
ــيـــة بحنكة،  ــرانـ يــديــر األزمـــــة األوكـ أن  عــلــيــه 
التقليديني  الحلفاء  حنق  سيزيد  فإنه  وإال 
لــلــواليــات املــتــحــدة، املــســتــائــني بــالــفــعــل من 
ــفــــوضــــوي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان.  االنــــســــحــــاب الــ
ــرى مـــبـــاحـــثـــات مــــع حــلــفــاء  ــ ــه أجــ ــإنـ ولــــهــــذا فـ
ــة  ــالـ أوروبــــــيــــــني رئـــيـــســـيـــني لــتــنــســيــق الـــرسـ
الــتــي سيوجهها إلــى الــرئــيــس الــروســي في 
هذه  »يــخــوض  أنــه  والتأكيد  مباحثاتهما، 
املــــحــــادثــــات مــــع بــــوتــــني بــــوحــــدة صــــف مــع 
ـــر عــلــى بــلــوغ الــتــوتــر 

ّ
الــحــلــفــاء«. وفـــي مـــؤش

بــني كييف ومــوســكــو أوجــــه، اتــهــمــت وزارة 
الــدفــاع األوكـــرانـــيـــة، أمـــس الــثــالثــاء، روســيــا 
التماس  إلــى خط  دبابات وقناصة  بإرسال 
فــي شــرق أوكــرانــيــا فــي مــحــاولــة »الســتــفــزاز 
الـــقـــوات األوكـــرانـــيـــة«. وقـــالـــت، فــي بــيــان، إن 
روسيا تقيم »معسكرات تدريب تحت قيادة 
الجنود النظاميني الروس وتدفع بتعزيزات 
ــتـــمـــاس، مع  ــلـــوحـــدات الــقــريــبــة مـــن خـــط الـ لـ
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ً
فضال قتالية«،  ومدرعات  ومشاة  ودبابات 

عن زيادة عدد فرق القناصة في املنطقة. 
وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــني دمــيــتــري 
»رئيسنا  إن  القمة،  انــطــالق  قبل  بيسكوف، 
ــن مــخــاوفــه  ــــوتـــــني( مــســتــعــد لــلــتــعــبــيــر عــ )بـ
لنظيره األميركي، واالستماع إلى مخاوفه، 
وتــقــديــم الــتــفــســيــرات«. وأضـــاف أن »روســيــا 
 لدينا خطوط 

ْ
لكن أحــد،  لم تعتزم مهاجمة 

واشنطن  »تصريحات  أن  معتبرًا  حــمــراء«، 
عن دعم جناح الناتو الشرقي في حال غزو 
أوكـــرانـــيـــا كـــالم غــيــر عــقــالنــي«. وأشـــــار إلــى 
أنــه »مــن الواضح أنــه عندما يعمد رئيسان 
إلــى الــحــوار، فــذلــك ألنهما يــريــدان مناقشة 
املـــشـــكـــالت، وال يــهــدفــان إلــــى الـــوصـــول إلــى 
طــريــق مـــســـدود«. وأضــــاف: »لــكــن ال ينبغي 
أن نــتــوقــع اخـــتـــراقـــات« عــلــى الـــفـــور، مشيرًا 

إلى أنه في ظل »تصاعد التوتر في أوروبا« 
»الــتــروي«. وتهكم بيسكوف على  املهم  مــن 
إمكانية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية 
: »نــحــن نــدرك 

ً
جــديــدة عــلــى مــوســكــو، قـــائـــال

جيدًا أن الجانب األميركي يدمن العقوبات«.
وأعـــلـــن وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي الفــــروف 
ــدن، مــوقــف  ــايــ أن بـــوتـــني ســـيـــعـــرض عـــلـــى بــ
روســيــا بخصوص أوكــرانــيــا. وقـــال: »خــالل 
املــحــادثــة بــني الــرئــيــســني، ســيــحــدد الجانب 
الروسي مــرة أخــرى بوضوح مسلكه حيال 
ــــي تــتــلــخــص  ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــتـــســـويـــة األوكــ
ــبــــار ســـلـــطـــات كــيــيــف عــلــى  فــــي ضـــــــرورة إجــ
موسكو  وكــانــت  مينسك«.  اتفاقيات  تنفيذ 
وضعت شروطًا لتخفيف التوتر مع الغرب، 
بينها الــتــزام أوكــرانــيــا عــدم االنــضــمــام إلى 
»األطلسي« على غــرار ما فعلت دول كثيرة 

من الكتلة السوفييتية السابقة. إال أن كييف 
وواشــنــطــن ال تــنــويــان الــقــيــام بــالــتــزام كهذا 
مــع أن إجـــراءات انضمام أوكــرانــيــا إلــى هذا 
الــحــلــف تــبــدو مــجــمــدة فــي الـــواقـــع، مــع أنها 

بوشرت رسميًا.
وفّصل مسؤول كبير في البيت األبيض، في 
مؤتمر صحافي، تحركات الواليات املتحدة 
املــحــتــمــلــة فــــي حـــــال حـــصـــول غـــــزو روســــي 
ــا. وقـــــال: »فــــي حــــال تــحــرك بــوتــني  ــيـ ألوكـــرانـ
ــا  ســيــحــصــل طــلــب مـــن حــلــفــائــنــا« فـــي أوروبــ
الشرقية »إلرسال مزيد من القوات والقدرات، 
والواليات املتحدة ستستجيب لذلك«. لكنه 
أمــيــركــيــًا مــبــاشــرًا  ــح أن ردًا عــســكــريــًا  ــ أوضـ
فـــي حــــال تــعــرضــت أوكـــرانـــيـــا لــهــجــوم، غير 
 »الــواليــات املتحدة 

ّ
مــطــروح راهــنــًا. وقــال إن

ال تسعى ألن تجد نفسها فــي وضــع يكون 

لــلــقــوات األميركية  املــبــاشــر  فيه االســتــخــدام 
أن واشنطن  إلــى  مطروحا للبحث«. وأشــار 
تــفــضــل فـــي حـــال تــعــرض أوكـــرانـــيـــا لــلــغــزو، 
الــعــمــل عــلــى »مــجــمــوعــة تــضــم عــنــاصــر عــدة 
ــرانــــي«، و«فـــرض  تــشــمــل دعـــم الــجــيــش األوكــ
قــويــة«، و«زيـــادة كبيرة  اقتصادية  عقوبات 
في دعم حلفائنا في حلف شمال األطلسي 
وتحسني قدراتهم«. وقال: »ال نعرف إن كان 
الــرئــيــس بــوتــني اتــخــذ قــــرارًا حـــول تصعيد 
نعلم  لكننا  أوكــرانــيــا،  مــع  عسكري محتمل 
أنه يتخذ اإلجراءات لتوفير القدرة على شن 
 بايدن سيجري 

ّ
تصعيد كهذا«. وأوضــح أن

ــرانـــي فولوديمير  اتـــصـــااًل مــع نــظــيــره األوكـ
زيلينسكي »في األيام التي تلي« محادثاته 
مع بوتني، وهو ما استبقه وزير الخارجية 
األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، أمـــس الــثــالثــاء، 

بــتــأكــيــده، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع الــرئــيــس 
لسيادة  الثابت«  واشنطن  »دعم  األوكراني، 
كــيــيــف فـــي مـــواجـــهـــة »الــــعــــدوان الــــروســــي«. 
وقالت وزارة الخارجية األميركية، في بيان: 
»اتــفــق االثـــنـــان عــلــى ضــــرورة الــتــوصــل إلــى 
حل سلمي ودبلوماسي للصراع في منطقة 
أوكــرانــيــا لسيادتها  دونـــبـــاس، واســتــعــادة 
دوليًا  بها  املــعــتــرف  حــدودهــا  على  الكاملة 
بــمــا فـــي ذلــــك شــبــه جـــزيـــرة الــــقــــرم«. وحـــذر 
املسؤول في البيت األبيض من أن الواليات 
ــفـــرضـــان عـــقـــوبـــات  ــتـ املــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــا سـ
اقتصادية صــارمــة. وقــال: »نعتقد أن هناك 
طــريــقــة لــلــمــضــي قـــدمـــًا، تــتــيــح لــنــا تــوجــيــه 
رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى روســـيـــا مـــفـــادهـــا أنــه 
في  ومستمرة«  كبيرة  تكلفة  هناك  ستكون 
حالة حدوث هجوم على أوكرانيا. وأعلن أن 
أمام روسيا مخرج دبلوماسي محتمل من 
خــالل اتفاق »مينسك 2«، الــذي تم التوصل 
إلــيــه بــني قــــادة أوكــرانــيــا وروســـيـــا وأملــانــيــا 
وفــرنــســا فـــي الـــعـــام 2015، ويــقــضــي بــوقــف 
إطــالق الــنــار شــرق أوكــرانــيــا وإقــامــة منطقة 
رغبت  إذا  الثقيلة،  األسلحة  عازلة، وسحب 
فــي ذلــــك. وأضــــاف املـــســـؤول: »نــحــن نشجع 
روســيــا على الــعــودة إلــى الــحــوار مــن خالل 

السبل الدبلوماسية«.
ــي حـــــني لـــــم يــــذكــــر املــــــســــــؤول تــفــاصــيــل  ــ ــ وفـ
ــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن  ــعـ ــن الـ عــ
فرضها على روســيــا، أوضــح مصدر مطلع 
ــتـــرز«، أنـــه جــرت  عــلــى الــوضــع، لــوكــالــة »رويـ
مناقشة استهداف الدائرة املقربة من بوتني 
بــالــعــقــوبــات، ولــكــن لــم يــتــم اتــخــاذ أي قـــرار. 
ــال شــخــص آخـــر مــطــلــع عــلــى الـــوضـــع إن  وقــ
الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــاءهــا األوروبـــيـــني 
البنوك  أكبر  فــرض عقوبات على  يــدرســون 
يتضمن  آخـــر  خــيــارًا  أن  الــروســيــة، مضيفًا 

استهداف قدرة روسيا على تحويل الروبل 
إلى دوالرات وعمالت أخرى.

أن  أمــــــــس،  أن«،  أن  »ســــــي  شـــبـــكـــة  وذكـــــــــرت 
الخطوة  تطبق  أن  يمكن  املتحدة  الــواليــات 
ــيـــا عن  الـــقـــصـــوى، املــتــمــثــلــة فـــي فــصــل روسـ
ــة  ــيـ أســـاسـ أداة  وهـــــــي  »ســـــويـــــفـــــت«،  نــــظــــام 
لــلــتــمــويــل عــاملــيــًا، وتــســمــح لــلــبــنــوك بــتــداول 
األموال. وذكر موقع »بلومبيرغ«، من جهته، 
األوروبــيــني  والحلفاء  املتحدة  الــواليــات  أن 
ــات تـــســـتـــهـــدف  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ يــــــــدرســــــــون فـــــــــرض عــ
الــروســي. وكــان بايدن  صــنــدوق االستثمار 
الحلفاء  القمة بإجراء مباحثات مع  استبق 
اإللــيــزيــه،  قــصــر  وأعــلــن  لـــبـــالده.  التقليديني 
ناقش  الهاتف  عبر  قّمة  في ختام  بيان  في 
خاللها بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــة أنــجــيــال  ــيــ ــانــ ــارة األملــ ــتــــشــ مـــــاكـــــرون واملــــســ
مــيــركــل ورئـــيـــس الـــــــوزراء اإليـــطـــالـــي مــاريــو 
دراجي ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
ــرات الــراهــنــة بــني روسيا 

ّ
جــونــســون، »الــتــوت

الخمسة  الغربيني  الزعماء   
ّ
أن وأوكــرانــيــا«، 

 ســـيـــادة« 
ّ
ــروا عـــن تــصــمــيــمــهــم عــلــى أن ــ ــّب »عــ

ــرم«. وأضـــافـــت  ــتــ ــحــ ــ
ُ
ت يـــجـــب »أن  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ

كذلك  عــّبــروا  الــقــادة   
ّ
أن الفرنسية  الــرئــاســة 

الــعــمــل للحفاظ عــلــى السلم  الــتــزامــهــم  »عـــن 
واألمن في أوروبا«.

ــة  ــ ــيــ ــ رت رئـــيـــســـة املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ
ّ
وحـــــــــــذ

أورســـــــــوال فـــــون ديـــــراليـــــن، أمـــــس الـــثـــالثـــاء، 
عقوبات جديدة  فــرض  إمكانية  من  روسيا 
أوكــرانــيــا عسكريًا.  هــــددت  فــي حـــال  عليها 
وشـــددت، فــي خطاب لسفراء االتــحــاد، على 
»دعــم )االتــحــاد األوروبــــي( الكامل والثابت 
ألوكرانيا في وجه هذا العدوان« املتمثل بما 
وصــفــتــه بــأنــه حــشــد روســيــا قــواتــهــا بشكل 

»هائل« عند الحدود.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

مجامالت بين بوتين وبايدن في افتتاح قمتهما )فرانس برس(

بحلفائها  مــدعــومــة  ــن،  ــط ــن واش وجــهــت 
موسكو،  إلى  تهديدات  أقوى  التقليديين، 
محذرة من أنها ستقدم دعمًا عسكريًا للجيش 
باإلضافة  األطلسي،  شمال  وحلف  األوكراني 
إلى فرض عقوبات ستكون األقسى، إال أن كل 
هذا ربطته بغزو روسيا ألوكرانيا، فيما اتهمت 

كييف موسكو باستفزازها

الحدث

أميركا لن تردع روسيا 
عسكريًا عن غزو أوكرانيا

واشنطن تلّوح بفرض 
عقوبات اقتصادية قوية 

على موسكو

الكرملين: لم نعتزم 
مهاجمة أحد لكْن لدينا 

خطوط حمراء

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

زيلينسكي على خط الجبهة
  شرق

      غرب
المحقق بانفجار 

بيروت يعود 
لممارسة نشاطه

فـــــي مــحــكــمــة  الــــغــــرفــــة 12  قـــــــــررت 
ــروت أمــــس  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ االســــتــــئــــنــــاف فــ
اإلثنني، الرجوع عن قــرار القاضي 
ــر الــــــــصــــــــادر فـــــــي 4  ــ ــزهــ ــ ــيــــب مــ ــبــ حــ
املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
والقاضي بكف يد املحقق العدلي 
ــيـــروت، الــقــاضــي  بــانــفــجــار مــرفــأ بـ
ــار، لـــيـــعـــود األخـــيـــر  ــطـ ــيـ ــبـ طــــــارق الـ
الستئناف تحقيقاته التي تحاول 
جهات سياسية عرقلتها. وأشارت 
الغرفة 12 في قرارها إلى أن مزهر 

ال يملك حق إصدار القرار قانونًا.
)العربي الجديد(

تونس: سعيّد يلّوح 
بإجراءات جديدة

ــيـــس الـــتـــونـــســـي، قــيــس  أعـــلـــن الـــرئـ
ــي لــــقــــاء جـــمـــعـــه مـــســـاء  ــ ــد، فـ ــ ــّي ــعــ ســ
اإلثــنــني بممثلني عــن الــقــضــاء، أنه 
يستعد لإلعالن قريبًا عن إجراءات 
جــــديــــدة، حــتــى »تــســتــعــيــد الـــدولـــة 
ــاء عـــافـــيـــتـــهـــمـــا«، بــحــســب  ــقــــضــ والــ
تعبيره. وأعــرب سعّيد عن غضبه 
ــم بــعــض  ــــي حــــســ ــر فــ ــيــ ــأخــ ــتــ ــن الــ ــ مــ
الــقــضــايــا، مــتــهــمــًا بــعــض الــقــضــاة 
ــاد، فــــــي تـــمـــهـــيـــد واضــــــح  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
إلجــــراءات جــديــدة تتعلق على ما 
يــبــدو بــاملــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء، 
وربما بحركة النهضة عبر إسقاط 

بعض قوائمها االنتخابية.
)العربي الجديد(

احتجاجات 
في السودان

تــظــاهــر مــئــات املــحــتــجــني وأغــلــقــوا 
ــوارع فــي مــديــنــة الــفــاشــر، مركز  شــ
والية شمال دارفور، أمس الثالثاء، 
ــن مـــقـــتـــل وجـــــــــرح 4  ــ ــقــــب يـــــــوم مــ عــ
أشخاص إثر كمني مسلح رجحت 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــت لـ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ مـــــــصـــــــادر تـ
قبلي  لــنــزاع  امــتــداد  بأنه  الجديد« 
تــفــجــر فـــي األيـــــام األخــــيــــرة. كــذلــك، 
شــهــدت مــديــنــة نــيــاال، مــركــز واليــة 
جــنــوب دارفـــــور، تــظــاهــرة حــاشــدة 
ــد االنـــــقـــــالب الـــعـــســـكـــري  ــ أمــــــس ضـ
ــر بني  ــيـ ــفــــاق الــســيــاســي األخـ واالتــ
رئــيــس الـــــــوزراء عــبــدالــلــه حــمــدوك 
الــفــريــق أول عبد  الــجــيــش  وقـــائـــد 

الفتاح البرهان.
)العربي الجديد(

املتصاعد  األميركي  الصيني  التوتر  انسحب 
عــلــى املـــجـــال الــريــاضــي أخـــيـــرًا، بــعــدمــا قـــررت 
ــنـــني،  ــــس اإلثـ ــات املـــتـــحـــدة، أول مــــن أمـ ــ ــواليـ ــ الـ
في  الشتوية  األوملبية  األلعاب  دورة  مقاطعة 
يمنع  أن  دون  مـــن  دبــلــومــاســيــًا،   ،2022 بــكــني 
القرار الرياضيني األميركيني من املشاركة في 
األميركية  اإلدارة  ربــطــت  وبينما  املــســابــقــات. 
ــال حــقــوق  قـــــرارهـــــا بـــســـجـــل الــــصــــني فــــي مــــجــ
ــقـــدت بـــكـــني خـــطـــوة واشـــنـــطـــن،  ــتـ ــان، انـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
محذرة من أن الواليات املتحدة »ستدفع ثمن« 
األوملــبــيــة  لــألــعــاب  الــدبــلــومــاســيــة  مقاطعتها 
الشتوية. وأتى القرار األميركي بعدما أمضت 
اإلدارة األمــيــركــيــة أشـــهـــرًا عــــدة فـــي مــحــاولــة 
التوصل إلى املوقف األنسب حيال األوملبياد 
الـــشـــتـــوي الـــــذي تــســتــضــيــفــه، بـــني الــــرابــــع من 
مــنــه، دولــة  املقبل والعشرين  فــبــرايــر/ شــبــاط 
تتهمها واشــنــطــن بــارتــكــاب »إبــــادة« فــي حق 
فــي شمال  فــي شينجيانغ  اإليــغــور  املسلمني 
شـــرق الـــصـــني. وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
األبيض جني ساكي »لن ترسل إدارة )الرئيس 
األميركي جو( بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو 
رســمــي إلــى دورة األلــعــاب األوملــبــيــة الشتوية 
ــلـــة  مـــواصـ إلــــــى  نــــظــــرًا  فـــــي 2022،  بـــكـــني  فـــــي 
والجرائم  اإلبــادة  الشعبية  الصني  جمهورية 

الطواقم سيتلقون املساعدة األمنية القنصلية 
والدبلوماسية، وليس هناك ما يشير إلى أن 
بشكل  سيعاملونهم  الصينيني  مضيفيهم 
مختلف عن الوفود األخرى املشاركة. والقرار 
ــــى مـــســـتـــوى املــقــاطــعــة  ــرقـــى إلـ األمـــيـــركـــي ال يـ
ــا إلـــيـــهـــا بـــعـــض املــشــرعــني  ــ ــتـــي دعـ الـــكـــامـــلـــة الـ
الحقوقية  والــجــمــاعــات  الــبــارزيــن  األميركيني 
ــتــــي كـــــان مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــنــع مــشــاركــة  والــ

الرياضيني واملدربني واإلداريني.
وحظي مضيفو األوملبياد تقليديًا باالهتمام 
ــارات الــقــادة  ــ الــعــاملــي، والــــذي يشمل غــالــبــًا زيـ
أو املــســؤولــني األجـــانـــب إلـــى الــبــلــد املــضــيــف. 
فــالــرئــيــس األمـــيـــركـــي األســـبـــق جــــورج دبــلــيــو 
بــــوش، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كـــان مـــوجـــودًا في 
الصيفي  األوملبياد  خالل  الصينية  العاصمة 
عام 2008 ملساندة رياضيي بالده. واستدعى 
القرار األميركي تنديدًا عنيفًا من الصني التي 
ــدت، أمـــس الـــثـــالثـــاء، أن الـــواليـــات املــتــحــدة  ــ أكـ
ــمـــن« مــقــاطــعــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة  »ســـتـــدفـــع ثـ
لــألــعــاب األوملــبــيــة الــشــتــويــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الخطوة قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون 
ــال  ــ ــة. وقـ ــمــ ــهــ ــاالت املــ ــ ــجــ ــ ــي املــ ــ ــــني الـــبـــلـــديـــن فـ بـ
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  املــتــحــدث 
تشاو ليجيان، لوسائل إعالم ردًا على سؤال 
ــكـــني، إن »الــــواليــــات  ــول رد مــحــتــمــل مــــن بـ ــ حـ
ــمـــن خـــطـــوتـــهـــا الــســيــئــة.  ــتـــدفـــع ثـ املــــتــــحــــدة سـ
ترقبوا ما سيحصل«. وأضاف تشاو ليجيان 
أن »املــســعــى األمــيــركــي لــلــتــدخــل فــي أوملــبــيــاد 
بــكــني الــشــتــوي بــدافــع التحيز األيــديــولــوجــي 
ــاذيـــب وشـــائـــعـــات، يــكــشــف فقط  بــنــاء عــلــى أكـ
أن  الخبيثة«. وأكــد  املتحدة(  )الــواليــات  نوايا 
الــشــتــويــة ليست مسرحًا  »األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
لــالســتــعــراض والــتــالعــب الــســيــاســي«، متهمًا 
أميركا باتخاذ »خطوات تتدخل في أوملبياد 
أن »املؤامرة  بكني الشتوي وتقوضه«، وتابع 
محكوم  األوملــبــيــاد  إفــســاد  ملحاولة  األميركية 
إلى  املتحدة  الواليات  داعيًا  بالفشل«،  عليها 

التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
وفــيــمــا لــم تتضح عــلــى الــفــور تفاصيل الــرد 
الــرد  أن  »أوراســيــا«  رأت مجموعة  الصيني، 
الدبلوماسية  القنوات  على  غالبًا  سيقتصر 
وقـــد يــشــمــل فـــرض عــقــوبــات رمــزيــة إلـــى حــٍد 
كــبــيــر عــلــى بــعــض الــســيــاســيــني األمــيــركــيــني، 
وفـــق »فـــرانـــس بــــرس«. مــن جــهــتــهــا، انضمت 
روســــيــــا إلـــــى الــــصــــني فــــي انـــتـــقـــاد الـــخـــطـــوة 
ــال املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــني  األمــيــركــيــة، وقــ
ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحافية 
أمس: »موقفنا هو أن األلعاب األوملبية يجب 
لكنه أضاف  السياسة«.  بعيدة عن  تكون  أن 

واالنتهاكات  شينجيانغ  فــي  اإلنسانية  ضــد 
األخــرى لحقوق اإلنــســان«. وأضافت »يحظى 
ــيـــون فــــي الـــفـــريـــق األمـــيـــركـــي بــكــامــل  الـــريـــاضـ
وسنشجعهم«  بالكامل  سنساندهم  دعمنا. 
عدة  منظمات  واتهمت  املتحدة.  الواليات  من 
مــدافــعــة عــن حــقــوق اإلنـــســـان بــكــني باحتجاز 
مــا ال يــقــل عــن مــلــيــون 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 
األميركيني.  الرياضيني  مشاركة  على  اإلبقاء 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  ــتـــحـــدث  مـ وكــــشــــف 
»فرانس بــرس«، أن أعضاء فريق  لـ األميركية، 
ــات املــتــحــدة ومــدربــيــهــم وغــيــرهــم من  الــــواليــ

أن »األهــــم فــي األوملــبــيــاد هــو أن الرياضيني 
ــل، قـــالـــت الــرئــاســة  ــابـ ــقـ ــأثــــروا«. فـــي املـ ــتــ لـــن يــ
الفرنسية، أمــس، إن فرنسا على علم بإعالن 
أميركا املقاطعة الدبلوماسية لدورة األلعاب 
الشتوية في بكني، وسيكون هناك  األوملبية 
ــتـــوى األوروبـــــــي  رد فـــعـــل مــنــســق عـــلـــى املـــسـ
»إذا ما  البيان  القضية. وأضــاف  بشأن هــذه 
اإلنسان،  حقوق  بشأن  مخاوف  لدينا  كانت 
ــك لــلــصــيــنــيــني، فــقــد فــرضــنــا  فــإنــنــا نـــقـــول ذلــ
مـــارس/  فــي  بشينجيانج  متعلقة  عــقــوبــات 
هــنــاك تنسيق على  املـــاضـــي. وســيــكــون  آذار 

املستوى األوروبي«.
الدولية  األوملبية  اللجنة  أعلنت  جهتها،  مــن 
الــواليــات  اتخذته  الــذي  الــقــرار  أنها »تحترم« 
املتحدة، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها 
لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيني 
األمـــيـــركـــيـــني. وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــلــجــنــة 
إن  بـــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  الدولية  األوملبية 
ودبلوماسيني  حكوميني  مسؤولني  »وجـــود 
ــعــــاب األوملـــبـــيـــة( هـــو قـــــرار ســيــاســي  )فــــي األلــ
بحت لكل حكومة، وتحترمه اللجنة األوملبية 
السياسي«.  حيادها  إطــار  في  تمامًا  الدولية 
وســارع سياسيون في الــواليــات املتحدة إلى 
الــتــرحــيــب بــقــرار اإلدارة األمــيــركــيــة. ووصــف 
فــي مجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس 
الــشــيــوخ األمــيــركــي بـــوب مــنــديــز الـــقـــرار بأنه 
ينتهجها  الــتــي  اإلبـــادة  لحملة  قــوي  »توبيخ 
شينجيانغ«،  في  الصيني  الشيوعي  الحزب 
املقاطعة  إلــى هــذه  ودعــا »الحلفاء لالنضمام 
الــدبــلــومــاســيــة«. وفـــي املــعــســكــر الــجــمــهــوري، 
تغريدة،  فــي  رومــنــي،  ميت  السيناتور  اعتبر 
أن املـــقـــاطـــعـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة هــــي »الـــرســـالـــة 
إلــى بكني »من  إرسالها  الــواجــب  الصحيحة« 
دون معاقبة الرياضيني األميركيني«، مضيفًا 
نسب األلعاب األوملبية 

ُ
أنه »ال ينبغي أبدًا أن ت

ــة تـــرتـــكـــب إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــدولــ مـــــرة أخــــــرى لــ
في  ملواطنيها«.  اإلنسانية  الحقوق  وتنتهك 
املــقــابــل، دعــا مــايــك بومبيو، وزيـــر الخارجية 
إلى  السابق دونالد ترامب،  الرئيس  في عهد 
وقال  كامل.  بشكل  األوملبية  األلعاب  مقاطعة 
فــي تــغــريــدة إن »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الصيني 
في  ألنــه  دبلوماسية،  بمقاطعة  بتاتًا  يأبه  ال 
نهاية املطاف سيرحب بالرياضيني من جميع 
نــاحــيــتــهــا، رأت منظمة  مـــن  الـــعـــالـــم«.  أنـــحـــاء 
األميركي  القرار  أن  ووتــش«  رايتس  »هيومن 
املساءلة  إلى مزيد من  لكنها دعت  »حيوي«، 
ــدالـــة  ــعـ »لـــلـــمـــســـؤولـــني عــــن هـــــذه الــــجــــرائــــم والـ

للضحايا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

حذرت بكين من أن 
واشنطن »ستدفع ثمن« 
مقاطعتها الدبلوماسية

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«

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

بينما تحّمل مصادر 
مصرية مسؤولية 

عدم حدوث 
تقدم للنهج الذي 

تعتمده تل أبيب

القاهرة ــ العربي الجديد

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة، لـــ
الجديد«، إن التخوف من اعتراضات أميركية 
- إســرائــيــلــيــة عــلــى صــفــقــة تــســلــيــح مــرتــقــبــة 
يعطل  لــن  الجنوبية،  الــكــوريــة  الحكومة  مــع 
وسيول  القاهرة  بدأتها  محادثات  استمرار 
 K2« بشأن الترخيص إلنتاج الدبابة الكورية
Black Panther«، على هامش معرض الدفاع 

»EDEX«، الذي أقيم في القاهرة أخيرًا.
وأضافت املصادر، أن النظام املصري يسعى 
من خالل استمرار املباحثات، وتسريب أنباء 
تــتــعــلــق بــالــصــفــقــة، تــحــقــيــق أكــثــر مـــن هـــدف، 
مــنــهــا تــحــريــك مــلــف تعليق جـــزء مــن املنحة 
األمــيــركــيــة لــلــقــاهــرة، يــقــدر بــمــا قــيــمــتــه 130 
مليون دوالر، بسبب ما تبديه واشنطن من 
مــالحــظــات وانــتــقــادات مللف حــقــوق اإلنــســان 
في مصر، وكذلك االمتعاض من تعمد إدارة 
الرئيس جو بايدن تأخير أي لقاء مباشر مع 
كما  السيسي.  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
املـــصـــادر، المــتــالك  الــقــاهــرة، بحسب  تسعى 
ورقة ضغط على الجانب اإلسرائيلي، يمكن 

رأسها  على  أخـــرى،  ملفات  فــي  استخدامها 
املباشرة  املفاوضات غير  الــدور املصري في 
بني الحكومة اإلسرائيلية، وفصائل املقاومة 
وبـــدأت مصر وكوريا  غــزة.  فــي  الفلسطينية 
الجنوبية مفاوضات بغرض توقيع اتفاقية 
تعاون عسكري، تشمل توريد أسلحة ذاتية 
الــقــوات املسلحة املــصــريــة، ونقل  الــدفــع إلـــى 
التقنية وخــطــوط اإلنــتــاج والــذخــائــر وكامل 
املعدات، علمًا أن سيول لديها تعديل جاهز 
الــتــكــيــف مع  ــقــــادرة عــلــى  الــ  ،»K2« لـــدبـــابـــات
د السيسي 

ّ
املناخ الصحراوي في مصر. وتفق

 ،»EDEX« جناح كوريا الجنوبية في معرض
واستمع إلى شرح مختصر عن املدفع ذاتي 
الحركة طــراز »K-9«، من أحد املسؤولني عن 
املشترك  التصنيع  ترتيبات  وبحث  الجناح، 
مع مصر، وقدرتها على تصنيع 50 في املائة 
من مكوناته خالل 5 سنوات. ويعد »K-9« من 
العالم،  في  تقدمًا  الحركة  ذاتية  املدافع  أكثر 
إضافة  الطويل،  واملــدى  الجيد  األداء  بفضل 
ــدرة كبيرة  إلـــى خــفــة الــحــركــة الــتــي تمنحه قـ
ــــاورة والـــتـــخـــفـــي. وتـــضـــّمـــن تــقــريــر  ــنـ ــ عـــلـــى املـ
ترصد  توضيحية  بيانات  الــكــوريــة  الشركة 
خطوات تغيير وضع املدفع، من السكون إلى 
الحركة، ثم إلى وضع إطالق قذائف عيار 155 

ملم في أقل من دقيقة واحدة.
ذات  بحرية  فرقاطة  للقاهرة،  سيول  وأهـــدت 
الــعــام 2017، تشمل  فــي  قتالية عالية،  قـــدرات 
القدرة على اإلبحار ملسافات طويلة تصل إلى 
أربعة آالف و500 ميل بحري، خالل زيارة إلى 
الدفاع املصري  كوريا الجنوبية ضمت وزير 
ــر اإلنـــتـــاج  ــ ــ ــابـــق، صـــدقـــي صـــبـــحـــي، ووزيـ الـــسـ
الحربي الراحل، محمد العصار. ومنذ وصول 
السيسي إلى الحكم، في يونيو/حزيران 2014، 
تشهد مصر اهتمامًا غير مسبوق بالتسلح، 

إذ عقد الجيش عددًا من الصفقات العسكرية، 
عــن طريق قــروض خارجية ضخمة، مــع عدة 
ويشير  وأملانيا.  وفرنسا  روسيا  بينها  دول، 
تقرير حديث للبنك الدولي إلى ارتفاع ديون 
مصر من 36.77 مليار دوالر في نهاية 2010 
 ،2020 بنهاية  دوالر  مليار   131.58 نحو  إلــى 
ــة، بينما  ــائــ املــ فـــي  نــحــو 257  بــلــغــت  ــادة  ــزيــ بــ
ارتــفــعــت بــحــوالــي 90 فــي املــائــة خـــالل خمس 
ســنــوات فــقــط مــن حــكــم الــســيــســي، إذ لــم تكن 

تزيد على 69 مليار دوالر في نهاية 2016.
ــــادت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة  ــك، أفـ فـــي مـــــوازاة ذلــ
بــــأن هـــنـــاك تــــوتــــرات بـــني تـــل أبـــيـــب وســيــول 
بسبب خالفات حول صفقة األسلحة، في ظل 
تطوير  بشأن  الدولتني  بني  القائمة  الشراكة 

أنظمة  وتصنيع  حديثة،  أسلحة  منظومات 
متطورة وســريــة. ويقضي االتــفــاق بحصول 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى مــصــادقــة إســرائــيــل 
ــالـــث، ما  قــبــل بــيــعــهــا األســـلـــحـــة إلــــى طــــرف ثـ
يــتــعــارض مــع رغــبــة ســيــول فــي إتــمــام صفقة 
القاهرة، وسط معارضة  أسلحة ضخمة مع 
إسرائيلية شديدة، خشية تسرب تكنولوجيا 

حساسة إلى جهات »معادية« بالنسبة لها.
وتــســعــى مــصــر لــلــحــصــول عــلــى الــعــديــد من 
املــعــدات واألســلــحــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، في 
ضــوء الــتــعــاون فــي العديد مــن املــجــاالت بني 
البلدين، وقرب إعالن فوز شركة »سامسونغ« 
الكورية بعقد إنشاء ترسانة بحرية جديدة، 

بقيمة 1.5 مليار دوالر في قناة السويس.

التركي رجــب طيب أردوغــان،  الرئيس  أكــد 
أمس الثالثاء، عمق العالقة االستراتيجية 
مع قطر، ورغبة بالده في تطوير تعاونها 
مع دول الخليج كافة، على أسس االحترام 
ــيـــوم  ــبــــادلــــة، وذلـــــــك فــــي الـ ــتــ ــة املــ ــلـــحـ واملـــصـ
الــثــانــي مــن زيــارتــه إلــى قــطــر، والـــذي شهد 
عقد قّمة بينه وبني أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، وتـــرؤســـهـــمـــا اجــتــمــاع 
الـــــــدورة الــســابــعــة لــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة 
الــبــلــدان،  الــتــركــيــة. وأبـــرم  ـ  الــقــطــريــة  العليا 
يــــوم أمـــــس، 15 اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون فـــي عـــدد 
ــن املـــــجـــــاالت والــــقــــطــــاعــــات، بـــحـــســـب مــا  ــ مـ

التركية ووكالة  »األنــاضــول«  ذكــرت وكالة 
األنــــبــــاء الـــتـــركـــيـــة »قــــنــــا«. وعـــقـــد الــرئــيــس 
التركي وأمير قطر، أمس، اجتماعًا ثنائيًا 
اســتــمــر ســاعــتــني، عــقــب مـــراســـم اســتــقــبــال 
ــا الـــــديـــــوان األمــــيــــري عــلــى  ــهـ ــامـ رســـمـــيـــة أقـ
ــًا، تـــــرأس الــشــيــخ  ــقــ شــــرف أردوغـــــــــان. والحــ
السابعة  الــدورة  اجتماع  تميم وأردوغـــان، 
إذ  املشتركة،  العليا  االستراتيجية  للجنة 
أبرم الطرفان التركي والقطري، 15 اتفاقية 
تــعــاون فــي عــدد مــن املــجــاالت والقطاعات. 
 
ّ
ــإن ــلــــديــــوان األمـــــيـــــري، فــ وبـــحـــســـب بـــيـــان لــ
أمــيــر قــطــر والــرئــيــس الــتــركــي بــحــثــا خــالل 
ــلـــيـــا، ســـبـــل تــوطــيــد  اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الـــعـ
االستراتيجية  الــتــعــاون  عــالقــات  وتــطــويــر 
مختلف  على  بها  واالرتــقــاء  بلديهما  بــني 
الصعد. ونقل البيان عن أمير قطر، تأكيده 
خــــالل االجـــتـــمـــاع عــلــى أهــمــيــة اجــتــمــاعــات 
ات مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن من  ــاء ــقــ الــلــجــنــة ولــ
الشراكة  توطيد  فــي  أهدافها  تحقيق  أجــل 
االســتــراتــيــجــيــة الــقــطــريــة الــتــركــيــة. وأعـــرب 
ــه، إلــــــى أن تــســهــم  ــعـ ــلـ ــطـ ـــن تـ أمــــيــــر قـــطـــر عــ
االتــفــاقــيــات بــني الــجــانــبــني فــي تحقيق ما 
من  والتركي  القطري  الشعبان  إليه  يطمح 
مــن جهته،  املــجــاالت.  فــي مختلف  مصالح 
ــدورة الــحــالــيــة مــن  ــ ــ اعــتــبــر أردوغـــــــان أن الـ
التعاون  العليا ستعزز  اللجنة  اجتماعات 
املــشــتــرك الــقــائــم بــني الــبــلــديــن فــي مختلف 
ــه،  ــة، بــحــســب الـــبـــيـــان ذاتــ ــراكـ مـــجـــاالت الـــشـ
ــدورة الــثــامــنــة  ــ داعـــيـــًا الــشــيــخ تــمــيــم إلــــى الــ
للجنة، املقرر عقدها في تركيا العام املقبل.
وفــي هــذا اإلطـــار، شــهــدت الـــدورة السابعة 
للجنة، توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة 
الـــكـــوارث والـــطـــوارئ، وتــوقــيــع بــروتــوكــول 
بشأن  والقطرية  التركية  الحكومتني  بــني 

الــنــوايــا املــتــعــلــق بــالــتــعــاون  تنفيذ خــطــاب 
حــــول تــنــفــيــذ الــفــعــالــيــات الـــكـــبـــرى، إضــافــة 
إلــــى االتـــفـــاق عــلــى بـــيـــان مــشــتــرك لــخــطــاب 
الــنــوايــا بــشــأن إقــامــة تــعــاون مؤسسي بني 
مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي ومــنــتــدى 
الـــدوحـــة، ومـــذكـــرة تــفــاهــم بــشــأن الــتــعــاون 
فـــي مـــجـــال املــــراســــم، واالجـــتـــمـــاع الــســابــع 
ع البلدان 

ّ
للجنة االستراتيجية العليا. ووق

تــنــمــيــة  إدارة  بــــني  ــفـــاهـــم  تـ مــــذكــــرة  ــًا  أيــــضــ
ودعــــم املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
للتنمية، ومــذكــرة  قــطــر  الــتــركــيــة ومــصــرف 
التركية،  املعايير  معهد  بــني  أخــرى  تفاهم 
وهيئة التقييس العامة القطرية. كما اتفق 
الثاني  التنفيذي  البرنامج  على  الجانبان 
ـ 2023 بني  الثقافة لعامي 2022  في مجال 
ووزارة  التركية،  والسياحة  الثقافة  وزارة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة الــقــطــريــة، والــبــرنــامــج 
الــــشــــبــــاب  مـــــجـــــال  فــــــي  األول  ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
لأعوام  البلدين  حكومتي  بني  والرياضة 

2022 ـ 2024.
في  للتعاون  بــرنــامــج  اتفاقية  توقيع  وتــم 
ومذكرة  الطبية  والعلوم  الصحة  مجاالت 
الشؤون  رئاسة  بني  التعاون  بشأن  تفاهم 
الدينية التركية ووزارة األوقاف والشؤون 
اإلســـالمـــيـــة الــقــطــريــة، وأخـــــرى بـــني مكتب 

وجمعية  التركية  الــرئــاســة  فــي  االستثمار 
رجال األعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية 

تعاون بني وكالتي »األناضول« و»قنا«.
وفــــي وقــــت الحـــــق، زار أردوغــــــــان الــقــاعــدة 
في  املشتركة  القطرية  ـ  التركية  العسكرية 
الــدوحــة. وقـــال أردوغــــان، فــي خــطــاب ألقاه 
»جميع شعوب  إن  للقاعدة،  زيــارتــه  خــالل 
ــم إخـــــــوة حـــقـــيـــقـــيـــون لـــتـــركـــيـــا،  ــ الـــخـــلـــيـــج هـ
بــغــض الــنــظــر عـــن أصـــولـــهـــم أو مــذاهــبــهــم 
أو مــعــتــقــداتــهــم«، مــضــيــفــًا أن بــــالده وقــطــر 
أهمية كبيرة لسالم وأمن منطقة  »توليان 
التركي:  الرئيس  وتابع  بأسرها«.  الخليج 
ــع دول  »نـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر تـــعـــاونـــنـــا مــ
الــخــلــيــج عــلــى أســـس االحـــتـــرام واملــصــلــحــة 
املـــتـــبـــادلـــة«. وحــــول الــعــالقــة الــثــنــائــيــة بني 
»وقــوف  ــة، ذّكـــر أردوغـــــان بـــ أنــقــرة والـــدوحـ
قــطــر دائــمــًا إلــى جــانــب تــركــيــا فــي هجمات 
املضاربة التي تستهدف االقتصاد التركي، 
حيث أظهرت ثقتها في تركيا«، مشددًا على 
 

ّ
»عدم التفريق بني األمن واالستقرار في كل

مــن قــطــر وبــلــدنــا«. كــمــا أكــد »تــقــديــم الــدعــم 
أسهموا  الــذيــن  القطريني  الـــالزم إلخــوانــنــا 
ــاور االســـتـــثـــمـــار  ــحــ ــي مــ ــي نـــمـــو تـــركـــيـــا فــ فــ

والتوظيف واإلنتاج والتصدير«.
املشتركة  االســتــراتــيــجــيــة  اللجنة   

ّ
أن يــذكــر 

بني قطر وتركيا، تأسست عام 2014، وهي 
البلدين،  بني  العالقات  للتشاور حول  آلية 
ــكـــس الـــتـــزامـــهـــمـــا بـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــعـ وتـ
والتنسيق. وُعقدت القمة األولى للجنة في 
 ،2015 األول  ديسمبر/كانون  فــي  الــدوحــة 
أســفــرت  مـــرات،   6 تأسيسها  مــنــذ  لتجتمع 
ــرام 68  ــــدورة الــســابــعــة أمـــس، عــن إبــ قــبــل الـ

اتفاقية متنوعة.
)األناضول، قنا(
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سياسة

اعتراض أميركي ال يعطل صفقة تسليح مصرية ـ كوريةقّمة قطرية ـ تركية في الدوحة تعزز التعاون

 »حـــمـــاس لن 
ّ
ــادر الــتــأكــيــد أن وجــــــددت املــــصــ

 
ً
موضحة الحالي«،  الوضع  باستمرار  تسمح 
تقول  ما  صدقية  ستثبت  املقبلة  »املرحلة   

ّ
أن

ــة«. واضـــــطـــــرت »حـــــمـــــاس« إلــــــى هـــذا  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
التصعيد اإلعالمي مع مصر، على وقع تزايد 
ــزة بتحقيق  املــطــالــبــات الــشــعــبــيــة لــهــا فـــي غــ
انفراجات اقتصادية وحياتية ومعيشية، بعد 

ونقلت  رفـــح«.  معبر  خــالل  مــن  الفلسطينيني 
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« عـــن مـــصـــادر فـــي »حــمــاس« 
التصعيد  تــدرس خــيــارات  إن »الحركة  قولها 
مــع إســرائــيــل، فــي ظــل حــصــار غــــزة، وتــبــاطــؤ 
إعــادة اإلعــمــار«، فيما أشــارت املصادر إلى أن 
»االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى 
واســــتــــهــــداف األســــــــرى ســتــفــجــر األوضـــــــــاع«. 

أن قــدمــت إلـــى أهــالــي الــقــطــاع وعــــودًا بتغيير 
ملموس في أوضاعهم املعيشية عقب الحرب 

األخيرة في مايو/أيار املاضي.
في  الفلسطينيون  يــريــده  الـــذي  التغيير  هــذا 
غزة »مرهون بتحرك الوسيط املصري بجدية، 
وإعادة العمل بالتفاهمات التي جرت في عهد 
الحكومة اإلسرائيلية السابقة بوساطته، لكن 

ذلــك لــم يــحــدث، وســط تــهــرب مــصــري ورفــض 
أن تسهل  مــقــتــرحــات يمكن  أي  مــع  الــتــعــاطــي 
اإلعمار  وتعيد  الفلسطينيني وسفرهم  حياة 
فــي الــقــطــاع«، وفـــق مــا قــالــت مــصــادر قــيــاديــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وبــعــدمــا كانت  فــي غـــزة لـــ
»حــمــاس« قــد نجحت فــي مــنــع مــحــاوالت من 
حــركــة »الــجــهــاد اإلســـالمـــي« فـــي األســبــوعــني 

األخيرين، لقصف تل أبيب ومناطق متاخمة 
لــلــقــطــاع، فــي إطـــار مــحــاوالتــهــا لتثبيت وقــف 
إطالق النار وإعطاء رسالة للوسيط املصري 
ــهــا تــضــبــط املـــيـــدان بـــقـــوة، الحــــظ مــراســل 

ّ
بــأن

»العربي الجديد« في أعقاب نشر التصريحات 
على لسان مصادر قيادية في »حماس« مساء 
غزة  الساحلية شمالي  املنطقة  االثــنــني، خلو 
من عناصر أمنية مهمتها ضبط امليدان ومنع 
مـــحـــاوالت الــفــصــائــل إلطـــالق صـــواريـــخ تجاه 
 عناصر 

ّ
األراضــــي املــحــتــلــة. وفـــي الـــعـــادة، فـــإن

أمن من »حماس« يوجدون بكثافة في املنطقة 
ومناطق حدودية أخرى ملنع أي تصعيد.

ــــوقـــــف »حــــــمــــــاس« الــــجــــديــــد وغـــيـــر  ــــل مـ ــبـ ــ وقـ
»العربي  لـ املعتاد تجاه مصر، قالت مصادر 
 رئــيــس الحركة فــي غــزة يحيى 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــدًا مـــن قـــيـــادة الــحــركــة، كــانــوا  ــ الـــســـنـــوار، ووفـ
يــنــوون فــي األيــــام املقبلة زيــــارة مــصــر، على 
أن يــتــجــهــوا مــنــهــا إلـــى قــطــر وتــركــيــا وربــمــا 
إيــــــران، لــكــن يـــبـــدو أن الـــقـــاهـــرة لـــم »تـــرحـــب« 
ــهــا لــم ترغب فــي إتمامها. في 

ّ
بــالــزيــارة أو أن

ــقـــابـــل، قــــال مــــصــــدران مـــصـــريـــان مــطــلــعــان  املـ
عــلــى الـــوســـاطـــة الــتــي تــقــودهــا الـــقـــاهـــرة بني 
الحكومة اإلســرائــيــلــيــة وفــصــائــل غــزة بشأن 
إعــادة إعمار القطاع وصفقة تبادل األسرى، 
»العربي الجديد«، إن القاهرة تدرك أن هناك  لـ
حــالــة تململ لــدى »حــمــاس« وفــصــائــل غــزة، 
مرجعني هذا التململ إلى النهج اإلسرائيلي 
فــي الــتــفــاوض، ولــيــس إلــى تــوجــه مــصــري أو 

سلوك مصري متعمد ضد الفلسطينيني.
 املسؤولني في القاهرة 

ّ
وقال أحد املصدرين إن

قــد أبلغوا أن هــذا النهج واملماطلة من  كــانــوا 
القاهرة  أبيب يضع  تــل  فــي  املسؤولني  جانب 
في حرج، لكون الوسيط املصري مع كل خطوة 
ذلك  على  وبــنــاًء  اإلسرائيليني،  رأي  يستطلع 
يــكــون الــتــوجــه لــلــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، وســط 
سعي مصري لتمرير اتفاق التهدئة وأي اتفاق 
مـــن شــأنــه الـــوصـــول إلــــى تــهــدئــة فـــي الــقــطــاع. 
 إن »الفصائل، وعلى 

ً
واستطرد املصدر، قائال

رأسها حماس، ترى أن مصر تضغط عليها من 
ها معنية 

ّ
أجل تقديم تنازالت، والقاهرة ترى أن

اتــفــاق تحت أي ظــرف لضمان  بالتوصل إلــى 
اســتــقــرار املــنــطــقــة، وهــــذه هـــي الــجــدلــيــة«. من 
جهته، تحدث املصدر اآلخــر عن »غضب لدى 
الــجــانــب املــصــري تــجــاه الــجــانــب اإلســرائــيــلــي 
لــه، نتيجة تغّير  الـــذي يسببه  الــحــرج  بسبب 
ــر، وهــو ما  املــوقــف اإلســرائــيــلــي بــني وقــت وآخـ
يسبب تعطل املــلــفــات الــتــي تــرعــاهــا الــقــاهــرة 
بشأن أوضاع قطاع غزة وتنفيذ مبادرة إعادة 
اإلعمار التي سبق أن أعلنها الرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي«.
بــــدورهــــا، قــالــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أخـــرى 
ــد«، إن »تـــحـــركـــات مــصــر  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
تنطلق  كوسيط،  لــدورهــا  ورؤيتها  وموقفها 
ــة مــفــادهــا أن مــلــف إعـــادة  بـــاألســـاس مـــن رؤيــ
اإلعمار ينبغي أن يكون بيد القاهرة وحدها، 
ألســبــاب عـــدة، فــي مقدمتها ضــمــان االعتماد 
فلسطينية  مـــفـــاوضـــات  أي  مــلــف  فـــي  عــلــيــهــا 
إســرائــيــلــيــة، مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، وهــو 
ــات  األمــــــر الــــــذي يـــدعـــم مــوقــفــهــا أمــــــام الــــواليــ
املتحدة األميركية، ودول أوروبية، عالوة على 
ضــمــان عــائــد اقــتــصــادي لــلــشــركــات املــصــريــة 
التي ستتولى تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار«. 
 القاهرة »لديها تخوفات 

ّ
وأضافت املصادر أن

طوال الوقت من دخول أطراف أخرى إقليمية 
على خــط هــذا املــلــف، اعــتــمــادًا على عالقاتها 
ذاتــه،  الــســيــاق  فــي  الفلسطينية«.  بالفصائل 
كــشــفــت وســـائـــل إعــــالم إســرائــيــلــيــة أن وزيـــر 
لــبــيــد، سيقوم  الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي يئير 
بزيارة للقاهرة هذا األسبوع لبحث القضية 
اإلسرائيليني  األســـرى  ومــلــف  الفلسطينية، 
 لبيد 

ّ
لدى »حماس«. وذكرت هذه الوسائل أن

ســيــلــتــقــي وزيــــر الــخــارجــيــة املـــصـــري ســامــح 
شكري وكبار املسؤولني املصريني اآلخرين.

تقريرالحدث

وّقع البلدان 15 
اتفاقية تعاون في 

عدد من المجاالت

توتر بين »حماس« والقاهرة

قالت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل باشليه أمس الثالثاء، 
اإلنسان  بحقوق  حــاد  لتدهور  أدى  غــزة  على  اإلسرائيلي  الحصار  إن 
حول  المتحدة  باألمم  افتراضية  جلسة  خالل  وأضافت  الفلسطيني. 
يمكن  أنه  المحتلة،  الفلسطينية  األراضــي  في  اإلنسان  حقوق  حالة 
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«.

تأثيرات الحصار

خاص

 غزة ــ ضياء خليل
القاهرة ــ العربي الجديد

عـــاد الــتــوتــر إلـــى الــعــالقــة بــني حركة 
»حــمــاس« ومــصــر الــتــي تتوسط في 
ملفات قطاع غزة األهم مع االحتالل 
اإلســرائــيــلــي، فــي أعــقــاب مــا تــعــتــبــره الــحــركــة 
تلكؤًا مصريًا في تنفيذ استحقاقات التهدئة 
فـــي الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر. وصــمــتــت »حـــمـــاس« 
طوال الشهرين املاضيني عن »تلكؤ« القاهرة 
الساخنة،  وملفاتها  غــزة  معالجة قضايا  في 
ــار  ــ ــمـ ــ وخــــصــــوصــــًا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــإعــــــادة اإلعـ
والــســفــر والــحــركــة الــتــجــاريــة عبر معبر رفــح، 
واستحقاقات الهدوء الدائم في القطاع، رغبة 
مــنــهــا فــي إعــطــاء الــفــرصــة لــلــوســيــط املــصــري 
بــنــاًء على طلبات هذا  االحــتــالل  مــع  للتدخل 
مصادر  وفــق  الحركة،  لكن  املتكررة.  الوسيط 
فوجئت  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  قيادية 
ل للتفاهمات 

ِّ
أكثر من مرة بموقف مصري معط

التي جــرت في أوقــات مختلفة مع »حماس«، 
وبـــأن الــقــاهــرة كــانــت أكــثــر تــشــددًا مــن املوقف 
اإلســرائــيــلــي فــي بــعــض الــقــضــايــا، وال سيما 
ــادة اإلعـــمـــار، بــعــدمــا نــقــل وســـطـــاء آخـــرون  ــ إعـ
للحركة مواقف إسرائيل في هذا الخصوص. 
لــعــدم التصعيد  الــرغــم مــن محاوالتها  وعــلــى 
اإلعالمي مع مصر، وجــدت »حماس« نفسها 
مــحــاصــرة أكــثــر مــمــا مــضــى، ومــطــلــوب منها 
اإلسرائيلي.  لالحتالل  مجانية  تهدئة  إعطاء 
ــق مــــصــــادر »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أعــطــت  ــ ووفــ
»حـــمـــاس« أكــثــر مـــن مــهــلــة لــلــوســيــط املــصــري 
لــلــمــضــي قــدمــًا فـــي الــتــفــاهــمــات مـــع االحــتــالل 
ــدء بـــإعـــمـــار مـــا دمـــــره هــذا  ــبــ ــلـــي والــ ــيـ اإلســـرائـ
االحتالل في القطاع وفق املنحة املصرية التي 
اإلمــــــارات وقــيــمــتــهــا 500  مـــن  تــمــت تغطيتها 
مليون دوالر، لكن على األرض لم يبدأ أي عمل 

حقيقي بعد.
وبــشــكــل مــفــاجــئ، هــاجــمــت حــركــة »حــمــاس« 
مساء أول من أمس االثنني، الوسيط املصري 
ــا تـــعـــهـــد بــه  ــ ــي تـــنـــفـــيـــذ مـ ــ ــل تـــلـــكـــؤه فـ ــ »فــــــي ظـ
للحركة مــن إعـــادة إعــمــار غــزة وتسهيل سفر 

القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة إن هــنــاك 
اتـــصـــاالت غــيــر مــعــلــنــة تــجــري فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن بــشــأن مــصــيــر مــقــعــد ســـوريـــة في 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
املقبلة، املــقــرر انــعــقــادهــا فــي الــجــزائــر في 
املــصــادر،  آذار املقبل. وأوضــحــت  مـــارس/ 
»العربي الجديد«، أن مصر  التي تحدثت لـ
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 
ــل يــكــون هــنــاك تــوافــق  املــقــبــلــة، فــعــلــى األقــ
بشأن حسم عودة سورية إلى مقعدها في 
القمة  الجامعة من خالل طرح امللف على 

التالية ليتم التصويت عليه«.
وحول طبيعة التحركات التي تقوم بها 
مصر في هذا اإلطار، أشارت املصادر إلى 
أن »األمــر عبارة عن اتــصــاالت ولقاءات 
قام بها وزير الخارجية سامح شكري، 
فيصل  الــســوري  بنظيره  لــقــاء  تخللها 
املقداد على هامش اجتماعات الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول املــاضــي، تبعتها اتــصــاالت على 
بقيادة  واالستخباري  األمني  املستوى 
رئــيــس جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة الــلــواء 
ــــادر أن  ــــل«. وكـــشـــفـــت املـــــصـ ــامـ ــ عـــبـــاس كـ
ــة إلـــى  كـــامـــل بـــحـــث مـــلـــف عــــــودة ســــوريــ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــع عـــدد مــن رؤســـاء 
أجهزة املخابرات العربية خالل املنتدى 
الـــذي استقبلته  الــعــربــي  االســتــخــبــاري 
الــقــاهــرة خـــالل شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني املاضي.
وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن هــنــاك تــيــاريــن 
داخــــل الــجــامــعــة؛ األول تـــقـــوده مــصــر مع 
عـــودة ســوريــة ملــقــعــدهــا، والــثــانــي تتبناه 
قــطــر، والـــذي يــرفــض تلك الخطوة بسبب 

األسد  بشار  نظام  ارتكبها  التي  الجرائم 
ــادر إلـــــى أن  ــ ــــصـ بـــحـــق شـــعـــبـــه. ولـــفـــتـــت املـ
قادت  القاهرة،  باشرتها  التي  االتصاالت 
ــتــــزاع مـــوافـــقـــة ضــمــنــيــة من  أخـــيـــرًا إلــــى انــ
ــى موقفًا 

ّ
بــعــض الـــــدول الــتــي كــانــت تــتــبــن

رافــضــًا لــعــودة ســوريــة إلـــى الــجــامــعــة في 
الراهن. وأكــدت املصادر أن املوقف  الوقت 
الـــذي يمثل عقبة فــي طريق  الــقــطــري هــو 
أطــراف  مــن  املــدعــومــة  املصرية  التحركات 
خليجية، مشيرة إلى أن مصر استطاعت 
أخيرًا تحييد مواقف تونس واملغرب، إلى 
حد بعيد. وقالت املصادر إن عودة سورية 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة تــخــضــع فـــي املــقــابــل 
لــلــتــوازنــات الـــدولـــيـــة، ولــلــصــراع بـــني كل 
من الواليات املتحدة األميركية وروسيا، 
الــذي تعمل فيه موسكو مع  الــوقــت  ففي 
بعودة دمشق  الدفع  على  عربية  أطــراف 
للجامعة، ما زالت هناك محاذير أميركية 
مــتــعــلــقــة بــمــوقــف واشـــنـــطـــن مـــن الــنــظــام 

الحاكم في سورية.
كما كشفت املصادر عن اتصاالت مصرية 
القاهرة  مساعي  بــشــأن  منفصلة  ســوريــة 
لــضــم دمــشــق إلـــى مــنــتــدى غـــاز املــتــوســط، 
 إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة 

ً
مشيرة

الــتــأثــيــر املــصــري داخــــل املــنــظــمــة الــولــيــدة 
من جهة، ومن جهة أخــرى لضمان أوراق 
ضغوط إقليمية في إطار التجاذبات التي 
أن  املــصــادر  املنطقة. وأوضــحــت  تشهدها 
لقاًء ثنائيًا جمع اللواء عباس كامل خالل 
مع  األخير  العربي  االستخباري  املنتدى 
حسام لوقا، مدير شعبة املخابرات العامة 
املــلــف بالتفصيل.  تــنــاول هـــذا  الــســوريــة، 
وتقتضي آلية عودة سورية إلى مقعدها 
للجامعة مشروع  الـــوزاري  املجلس  إقــرار 
ــــرار يـــرفـــع مـــن املـــنـــدوبـــني ويـــوضـــع أمـــام  قـ
القمة إلقراره. ويعود تاريخ غياب سورية 
عن الجامعة العربية إلى نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2011.

مصر تدفع لعودة 
سورية للجامعة العربية

فوجئت »حماس« أكثر 
من مرة بموقف مصري 

ل للتفاهمات معِطّ

القاهرة تدرك أّن هناك 
تملمًال لدى »حماس« 

وفصائل غزة

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

وّقعت قطر وتركيا، 
أمس الثالثاء، 15 اتفاقية 
تعاون، خالل زيارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان إلى 

الدوحة، والذي أكد 
الرغبة في التعاون مع 

دول الخليج

خاص
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  شرق
      غرب

فرنسا: توقيف مشتبه 
فيه بقتل خاشقجي

أوقــــفــــت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة فــي 
مـــطـــار رواســــــي شـــــارل ديـــغـــول في 
بــاريــس، أمــس الــثــالثــاء، السعودي 
ــد الـــعـــتـــيـــبـــي، إذ يـــشـــتـــبـــه فــي  ــالــ خــ
أنــــــــه كــــــــان ضــــمــــن الـــــفـــــريـــــق الــــــذي 
قـــتـــل اإلعــــالمــــي الـــســـعـــودي جــمــال 
ــوبـــر/ تــشــريــن  ــتـ خــاشــقــجــي فـــي أكـ
بــــالده  قــنــصــلــيــة  ــي  فــ  2018 األول 
فـــي إســطــنــبــول. وأوقـــفـــت الــشــرطــة 
لركوب  كان يستعد  فيما  العتيبي 
طــــائــــرة مـــتـــوجـــهـــة إلــــــى الــــريــــاض. 
وأفـــــــاد مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى املــلــف 
بــــأن الــعــتــيــبــي وضــــع فـــي الــحــبــس 
االحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة 

توقيف دولية أصدرتها تركيا.
)فرانس برس(

مصر: إخالء سبيل باتريك 
جورج

أمـــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة مـــــصـــــريـــــة، أمـــــس 
الـــثـــالثـــاء، بـــإخـــالء ســبــيــل الــنــاشــط 
الحقوقي باتريك جــورج زكــي على 
احتجازه ألكثر  بعد  املحاكمة،  ذمة 
مــن عــامــني أثــنــاء عــودتــه مــن رومـــا، 
وذلــك بتهمة نشر أخبار كاذبة عن 
ــادرة املــصــريــة  ــبــ مـــصـــر. وأعـــلـــنـــت املــ

الــشــخــصــيــة أن مــحــكــمــة  لـــلـــحـــقـــوق 
املنصورة أجلت محاكمة زكي حتى 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــقــبــل،  ــن  األول مـ
فيما أعرب رئيس الوزراء اإليطالي 
ماريو دراغي عن الرضا إزاء القرار.
)فرانس برس(

قتلى وجرحى بانفجار 
في البصرة

صيب 
ُ
قتل 4 أشخاص على األقل، وأ

4 آخـــــــــــــرون، أمــــــــس الــــــثــــــالثــــــاء، فــي 
نــاريــة مفخخة قرب  انفجار دراجـــة 
مستشفى في وسط البصرة، كبرى 
مــدن جنوبي الــعــراق. وأكــد محافظ 
البصرة أسعد العيداني أن التفجير 
نـــاجـــم عــــن دراجـــــــة مــفــخــخــة ركــنــت 
قــرب املستشفى  فــي شـــارع رئيسي 
ــع فــــي حــــي مـــكـــتـــظ. ورّجـــحـــت  ــواقــ الــ
مـــصـــادر أمــنــيــة الــعــراقــيــة أن يــكــون 
تنظيم »داعش« وراء االنفجار، فيما 
أكد مسؤولون أمنيون أن تحقيقات 

فتحت للكشف عن مالبساته.
)العربي الجديد(

الفروف في جولة شرق 
أوسطية

ــي،  ــة الــــروســ ــيـ يـــبـــدأ وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســيــرغــي الفـــــروف )الــــصــــورة(، يــوم 
األحد املقبل، جولة خارجية تقوده 
إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وتـــشـــمـــل األراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
املــحــتــلــة والـــجـــزائـــر واملـــغـــرب. وقـــال 
الروسي  للرئيس  الخاص  املبعوث 
إلــى الشرق األوســط ودول أفريقيا، 
ــر الــخــارجــيــة مــيــخــائــيــل  ــ نـــائـــب وزيـ
بـــوغـــدانـــوف، إن الفــــروف ســيــشــارك 
ــتـــدى  ــنـ فــــــي املــــــغــــــرب بــــاجــــتــــمــــاع مـ
 أن 

ً
ـ العربي، آمــال التعاون الــروســي 

»يــكــون هــنــاك تمثيل قـــوي وواســـع 
النطاق ألعضاء الجامعة العربية«.
)األناضول(

هولندا: رفض طلب 
استئناف بقضية ضد 

غانتس
ــلـــنـــت مــحــكــمــة هـــولـــنـــديـــة، أمـــس  أعـ
الثالثاء، عدم اختصاصها للبّت في 
استئناف قّدمه املواطن الفلسطيني 
الــهــولــنــدي إســمــاعــيــل زيــــــادة، ضد 
بــرفــض طلبه  قـــرار قضائي يقضي 
ــــن اإلســرائــيــلــي  ــــر األمـ ملــحــاكــمــة وزيـ
الــحــالــي بــنــي غــانــتــس عــلــى خلفية 
خالل  األخير  ارتكبها  حــرب  جرائم 
الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على غــزة في 
2014. وقالت محكمة االستئناف إن 
»املحاكم الهولندية ليست مختصة 
بــالــحــكــم عــلــى الــطــلــب«، مــعــتــبــرة أن 
االلتماس يتعلق بإجراءات قام بها 
»مــوظــفــون عــســكــريــون كــبــار نــفــذوا 
السياسة الرسمية لدولة إسرائيل«، 

ويتمتعون بحصانة وظيفية.
)فرانس برس(

بحث كامل الملف مع رؤساء أجهزة مخابرات عربية )خالد دسوقي/فرانس برس(

تبحث القاهرة وسيول الترخيص إلنتاج دبابة »K2« )جونغ يوان/فرانس برس(

)Getty( تزايد المطالبات الشعبية في غزة بتحقيق انفراجات اقتصادية ومعيشية

استقبال رسمي على شرف أردوغان في الديوان األميري )األناضول(

انتقادات للتلكؤ المصري تجاه غزة وتلويح 
بالعودة إلى التصعيد
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سياسة

قد تكون االستمرارية 
من أبرز سمات 

االنتقال الجديد

برلين ـ العربي الجديد

ــي  ــــب الــــــــبــــــــرملــــــــان األملــــــــانــــــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ
)الــبــونــدســتــاغ(، الـــيـــوم األربـــعـــاء، 
الــديــمــقــراطــي أوالف  ــراكـــي  ــتـ االشـ
يومًا   5860 بعد  ألملــانــيــا،  مستشارًا  شولتز، 
وحــزب  ميركل،  أنجيال  املستشارة  حكم  مــن 
االتــــحــــاد املــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، لــتــطــوي 
عتبر أشهر سيدة 

ُ
أملانيا صفحة ميركل التي ت

سياسية في العالم. وتبقى ميركل )67 عامًا( 
بعد أربع واليات، و16 عامًا في الحكم، إحدى 
وتتمتع  ــان،  األملــ لــدى  لة 

ّ
املفض الشخصيات 

بشعبية هائلة، وأظهر تحقيق أجــراه معهد 
ـــ72 فـــي املـــائـــة من  بــيــو أخـــيـــرًا أنــهــا تــحــظــى بــ
الــرغــم من  الــدولــيــة، على  الساحة  الثقة على 
التباينات التي حصلت في حكمها ال سيما 
 ،2015 عــام  لالجئني  أملانيا  أبـــواب  فتح  بعد 
الطموح في مجالي  واالنتقادات لها بغياب 
مكافحة الــتــغــّيــر املــنــاخــي وإضــفــاء الــحــداثــة 
تـــزال شعبية ميركل  ال  أملــانــيــا. وبينما  على 
مرتفعة، وهي التي وّدعت الحياة السياسية 
فــــي احـــتـــفـــال أقـــامـــتـــه لـــهـــا الــــقــــوات املــســلــحــة 
األملانية الخميس املاضي، داعية األملــان إلى 
الــتــفــاؤل بــاملــســتــقــبــل، يــبــقــى االخــتــبــار حــول 
حكم  نهج  ستبقى  »امليركلية«  كــانــت  إذا  مــا 
كــضــمــانــة ألملــانــيــا ورافـــعـــة لــقــوتــهــا الــعــاملــيــة، 

على الرغم من املآخذ عليها.
ــديـــات مـــلـــّحـــة بــــــرزت خــصــوصــًا  ولــــــوال تـــحـ
خالل األشهر األخيرة املاضية، على صعيد 
السياسة الخارجية، وفي الساحة األوروبية 
خــصــوصــًا، ألمــكــن الـــقـــول إن االســتــمــراريــة 
واالستقرار قد تكون من أبرز سمات االنتقال 
أملــانــيــا، إذ يصعب مــع حكومة  فــي  الجديد 
»إشـــــــــارات املــــــــرور« الــــجــــديــــدة، أي ائـــتـــالف 
االشــتــراكــيــني والــخــضــر والــلــيــبــرالــي الــحــر، 
الحديث عن تغييرات جذرية قد تطرأ على 

تميز األحزاب الثالثة الجديدة الحاكمة، عن 
، بفهم طبيعة التوجه 

ً
بعضها، تسمح قليال

الذي ستتخذه أملانيا خالل السنوات املقبلة. 
وأكــدت األحــزاب الثالثة، التي ستسعى إلى 
الوصول إلى تسويات في مواضيع خالفية، 
مثل البيئة وزيادة الضرائب على األغنياء، 
مثل  عــامــة،  عناوين  على  التقاعد،  ومسألة 
أهمية الحرية والعدالة واالستدامة، واتفقت 
على ضرورة تحضير أملانيا للمستقبل عبر 
 عن 

ً
فــضــال التحتية،  البنية  فــي  االســتــثــمــار 

الــوقــود األحــفــوري،  تقليص االعــتــمــاد على 
ــواًل. وتــبــدو  ــمــ والـــتـــرويـــج ملــجــتــمــع أكـــثـــر شــ
الــتــغــيــيــرات األســاســيــة الــتــي يــســعــى إليها 
االجتماعي  الصعيد  على  منصبة  شولتز، 
أنها مسألة  الــداخــلــي، ويعتبر  االقــتــصــادي 
أدت إلــى خــســارة حزبه فــي 2005، وصعود 
ميركل لـ16 عامًا، مع مواصلة إدارة فترة ما 

االقتصاد  انتعاش  واستعادة  كورونا  بعد 
ــانــــي. ويـــرغـــب شــولــتــز بـــرفـــع الــضــرائــب  األملــ
عــلــى األغـــنـــيـــاء، واعــتــمــاد ســيــاســات قريبة 
مــن الــعــّمــال، وهـــو أمـــر ال يــحــبــذه الليبرالي 
ــّر، الـــقـــريـــب مـــن عـــالـــم األعــــمــــال، والــــذي  الــــحــ
يفضل مقاربة صديقة للسوق الحرة. ويريد 
الخضر، بعدما أخفقت ميركل في وعودها 
»الــبــيــئــيــة«، أن يــدخــل مــشــروع االنــتــقــال في 
استخدام الطاقة، أخيرًا، حّيز التنظيم، وبقاء 
طموحاتها  تقليص  سياسة  ضمن  أملــانــيــا 
الــنــوويــة، واعــتــمــاد الــطــاقــة املــســتــدامــة. كما 
التي  الــنــقــاط  مــن  االســتــدانــة،  تعتبر مسألة 

تحتاج إلى تسوية بني الثالثي الحاكم. 
أما على الصعيد الخارجي، فتبدو استقاللية 
القرار األوروبي، واألمن املشترك، األولى على 
ــد، حــيــث ال تــزال  أجــنــدة شــولــتــز طــويــلــة األمــ
»الناتو«  لفكرة  كثيرًا  متحمسة  غير  أملانيا 
ـ مــاكــرون،  الــتــي تطرحها فرنسا  األوروبــــي، 
مؤمنني  بأغلبيتهم،  األملــــان  يـــزال  ال  وحــيــث 
بأهمية حلف شمال األطلسي، الذي اعتبرته 
باريس في حالة »موت سريري«، وبضرورة 
 
ً
بقاء القوات األميركية على أراضيهم. فضال

عن أن الخضر واالشتراكيني الديمقراطيني، 
حـــزبـــان يــرفــضــان تــبــديــة الـــقـــوة الــعــســكــريــة، 
وكل ما يرتبط باستعراضها. لكن الحماس 

األملــانــي للوحدة األوروبــيــة، الــذي مّيز عهد 
مــيــركــل، لـــن يــقــل فـــي الــعــهــد الـــجـــديـــد، حيث 
ــًا بــامــتــيــاز، وكــذلــك  ــيــ يــعــتــبــر شــولــتــز أوروبــ
شركاؤه في التحالف، ومن املتوقع أن يعمل 
ديناميات  تسريع  على  الــجــديــد،  املستشار 
االنــدمــاج األوروبـــي، لكبح جماح »التيارات 
الـــســـيـــاديـــة« وصـــعـــود الـــحـــركـــات الــيــمــيــنــيــة 
يتوقع  كما  خصوصًا.  املنطقة  في  املتطرفة 
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« 
ــيـــا  ــــزب الـــخـــضـــر مــــن روسـ الـــــــذي يـــتـــخـــذه حــ
الخارجية  السياسة  على  تــأثــيــره  والــصــني، 
األملانية الجديدة، بعدما حافظت ميركل مع 
هــذيــن الــبــلــديــن عــلــى عــالقــة مــتــوازنــة مبنية 
االختالف  إلــى  اضطرتها  البراغماتية،  على 
ــنـــطـــن. وال يـــعـــرف مــصــيــر مــشــروع  مـــع واشـ
روسيا  من  الغاز  لنقل   »2 الشمالي  »السيل 
إلى أملانيا وأوروبـــا، في عهد شولتز، حيث 
يعتبره الــخــضــر »مــشــروع ابـــتـــزاز« روســـي، 
تتعلق  به ألسباب  الليبراليون  يشكك  فيما 
منه،  املــالــي  واملــــردود  الخارجية  بالسياسة 
التسلح،  زيـــادة  قــد يساعد موسكو على  مــا 
موقفًا  الديمقراطي  االشتراكي  يتخذ  بينما 
ــه كـــان  ــ ــا أنــ ــمـ ــيـ ــروع، السـ ــ ــشــ ــ مــنــفــتــحــًا مــــن املــ
شريكًا لحكومة ميركل. من جهة أخرى، أكد 
اتفاقية االســتــثــمــارات  أن  الــجــديــد  االئــتــالف 
ــا والـــصـــني، ســيــكــون مــن الصعب  ــ بــني أوروبـ

املصادقة عليها قريبًا.
وأكد الشركاء في الحكومة األملانية الجديدة، 
ــرة لـــأطـــلـــســـي، ومـــع  ــابـ ــعـ ــة الـ ــراكـ ــشـ أهـــمـــيـــة الـ
ــتـــحـــدة، واعـــتـــبـــروهـــا »الـــركـــيـــزة  الــــواليــــات املـ
األســاســيــة لــتــحــركــات أملــانــيــا الــدولــيــة«. لكن 
ــك ال يـــبـــدد تــــراجــــع الـــثـــقـــة املـــتـــواصـــل فــي  ــ ذلـ
الشريك األميركي، منذ عهد الرئيس السابق 
ــب، والـــخـــشـــيـــة مــــن أن يــصــبــح  ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ
األميركية  العالقات  تطبع  التي  الصفة  ذلــك 
ـ األوروبــيــة، ال سيما أن عهد جــو بــايــدن، لم 
يكن مشجعًا، إن كان في االنسحاب األميركي 
أملانيا  كــانــت  حيث  أفغانستان،  مــن  املتهور 
ــالـــف الــــعــــســــكــــري، أو فــي  ــتـــحـ ــــي الـ ــًا فـ ــكـ ــريـ شـ
الصفعة التي وّجهها بايدن إلى فرنسا، في 
أزمـــة صفقة الــغــواصــات مــع أســتــرالــيــا. وفــي 
هذا الخصوص، يفترض أن تنكب الحكومة 
ــعـــب دورهــــــــا فــــي صــيــاغــة  ــلـــى لـ ــدة عـ ــديــ ــجــ الــ
ســيــاســة واضـــحـــة تـــجـــاه مــنــطــقــة املــحــيــطــني 
الهندي والهادئ، نظرًا لدور أوروبا )بقيادة 
أملانية ـ فرنسية(، ألن تكون »الصوت الثالث« 

في الصراع الصيني ـ األميركي.

تغادر أنجيال ميركل 
الحكم في ألمانيا بعد 
16 عامًا في السلطة، 
جعلتها أشهر سياسية 

في العالم، فيما يواجه 
خليفتها أوالف شولتز، 

مع انطالقة عهده، 
عددًا كبيرًا من التحديات

)Getty/خالل حفل وداعها في برلين، 2 ديسمبر الحالي )شون غالوب

سياسة هذا البلد. وبني يمني الوسط الذي 
كــانــت تمثله مــيــركــل، ويــســار الــوســط الــذي 
سيحكم أملانيا، تبدو الهوية األيديولوجية 
لــلــوهــلــة األولـــــى، مــســألــة هــامــشــيــة، لـــم تكن 
في  الناخبني،  لتصويت  األســاســي  املــحــرك 
حيث  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول  انــتــخــابــات 
لعب العامل الشخصي، دورًا، في توجهات 
املجّرب  شولتز،  اخــتــاروا  الــذيــن  املقترعني، 
فـــي حــكــومــة مـــيـــركـــل، عــلــى أرمـــــني الشــيــت، 

مرشح حزب ميركل، الفاقد لكاريزمتها.
الرؤية،  التسويات على  تغليب  كان  وبعدما 
السمة التي طبعت عهد ميركل، منذ أن خلفت 
مـــن خــــالل هــذا  غـــيـــرهـــارد شـــــــرودر، وأدارت 
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 
ــذا الــنــهــج، أو إعـــــادة حـــزبـــه الـــعـــريـــق، بعد  هــ
سنوات طويلة تراجع فيها دوره، إلى موقع 
قيادي ومتمايز، من دون الخروج عن ثوابت 
أصــبــحــت مــتــجــذرة فـــي الــســيــاســة األملــانــيــة، 
األوروبــيــة،  بالهوية  العميق  اإليــمــان  ومنها 
وتــفــضــيــل املـــقـــاربـــة الــجــيــواقــتــصــاديــة، على 

الجيوسياسية. 
وإذا كانت ميركل قد نجحت في إدارة أزمات 
االنــكــمــاش  مــن  عــهــدهــا،  امتحنت  متالحقة 
ــادي وأزمــــــة الـــيـــونـــان املـــالـــيـــة، إلــى  ــتـــصـ االقـ
املتواصلة  النظامية  غير  الهجرة  مــوجــات 
فــي أوروبــــا، إلــى وبـــاء كــورونــا الـــذي فضح 
العلمي،  الصعيد  على  األوروبــــي  الــتــراجــع 
وحيت كانت العوملة والرأسماليات الكبرى، 
أولــــى ضــحــايــا الـــوبـــاء، ال يــبــدو مـــا ينتظر 
 ســـخـــونـــة، إذ يــنــطــلــق عــهــده 

ّ
ــل ــ شـــولـــتـــز، أقــ

األفق  في  املتجددة، ويلوح  أوكرانيا  بأزمة 
احتمال غزو روسي لهذا البلد، الذي يشكل 
تخّيم  تــزال  ال  التي  للصراعات  مهمًا  فالقًا 
على العالقة بني أوروبا الشرقية والغربية. 
وإذا كانت أوروبــا الشرقية تعتبر االمتداد 
الـــحـــيـــوي ألملـــانـــيـــا، يــســتــعــد شــولــتــز أيــضــًا 
الــســيــاديــة، لبعض  الــنــزعــات  إلدارة مــعــارك 
دول املــنــطــقــة، وعـــلـــى رأســـهـــا بـــولـــنـــدا. أمــا 
الجديد  األملاني  املستشار  فسينتظر  غربًا، 
مــصــيــر االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، 
في إبريل/نيسان املقبل، ملعرفة ما إذا كان 
ســيــمــضــي قـــدمـــًا فـــي الـــشـــراكـــة الـــقـــويـــة بني 
باريس وبرلني، كما كانت في عهد ميركل 

وإيمانويل ماكرون.
ــتــــالف  ــومــــي الئــ ــكــ ــحــ ــل الــــبــــرنــــامــــج الــ ــ ــمـ ــ وحـ
»إشــارات املــرور« الكثير من األفكار العامة، 
التي  التباينات  لكن  لم تجِر بلورتها،  التي 

شولتز يرث تحديات قديمة ــ جديدة

ألمانيا تودع أنجيال ميركل

Wednesday 8 December 2021
األربعاء 8 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  4  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2655  السنة الثامنة


