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التصعيد تجاه كوبا والصين:  افتعال توترات بال نتائج

يتجه الوضع اإلنساني والحياتي للمدنيين اليمنيين إلى مزيد من التدهور، مع إعالن 
إدارة الرئيس األميركي الخاسر دونالد ترامب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، فيما 
سارعت منظمات إنسانية للتحذير من هذا األمر، الذي قد تكون له تداعيات عسكرية 

وسياسية أيضًا

عدن ـ العربي الجديد

يثير إعالن إدارة الرئيس األميركي 
تـــرامـــب تصنيف  الــخــاســر دونـــالـــد 
الحوثيني جماعة إرهابية املخاوف 
من حجم التداعيات التي سيتسبب بها هذا 
بل  سياسيًا،  أو  عسكريًا  فقط  ليس  الــقــرار، 
إنــســانــيــًا عــلــى وجـــه الــخــصــوص، إذ حـــذرت 
ــة مــــن أن املـــدنـــيـــني، الـــذيـــن  ــيـ ــاثـ مــنــظــمــات إغـ
يــعــانــون مــن أســـوأ أزمـــة إنسانية وفــق األمــم 
أول ضحايا  الــذيــن سيكونون  هــم  املــتــحــدة، 
هـــذا الـــقـــرار، خــصــوصــًا أن جــمــاعــة »أنــصــار 
الله« )الحوثيني( تسيطر على مطار صنعاء 
الدخول  نقطة  يشكل  الــذي  الحديدة  وميناء 

الرئيسية للمساعدات اإلنسانية إلى اليمن.
وفـــي حــني يــرجــح أن تــكــون لــلــقــرار تــداعــيــات 
عــســكــريــة، خــصــوصــًا بــعــد إعــــالن الحوثيني 
االحتفاظ بحق الرد، فإن من شأن التصنيف 
إلى  التعقيد  من  مزيدًا  أن يضيف  األميركي 
جهود األمم املتحدة الستئناف أي محادثات 
اليمنية  والحكومة  الحوثيني  بني  سياسية 
الجديدة، والتي رحبت عبر وزارة الخارجية 
ــاإلعـــالن األمـــيـــركـــي بــاعــتــبــاره يــنــســجــم مع  بـ
مطالبها. وفــي حني لم تستبعد أن تكون له 
عــواقــب »غير مقصودة« على كــل مــن عملية 
الــــســــالم واألوضـــــــــاع اإلنـــســـانـــيـــة، أكــــــدت فــي 
املقابل أنها ستواصل تقديم دعمها للجهود 
األممية التي تقودها األمم املتحدة للتوصل 

إلى سالم دائم وشامل.
ــة األمــــيــــركــــي مــايــك  ــيـ ــن وزيــــــر الـــخـــارجـ ــلــ وأعــ
بومبيو، أمــس االثــنــني، أن الــواليــات املتحدة 
ــف الــحــوثــيــني فـــي الــيــمــن عــلــى أنــهــم 

ّ
ســتــصــن

العقوبات  أن تدخل  إرهابية«، على  »جماعة 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/   19 فــي  التنفيذ  حيز 
الحالي، أي قبل يــوم واحــد من انتهاء والية 
ترامب  في 20 يناير، إال إذا عرقل الكونغرس 

ذلــك.  وقــال بومبيو، في بيان، إن التصنيف 
يـــهـــدف إلـــــى »مـــحـــاســـبـــة )الـــحـــوثـــيـــني( عــلــى 
ــة، بــمــا فــيــهــا الــهــجــمــات  ــيــ ــابــ أعــمــالــهــم اإلرهــ
العابرة للحدود التي تهدد السكان املدنيني 
وذكر  التجاري«.  والشحن  التحتية  والبنية 
إلــى وضــع زعيم جماعة  أنــه يهدف  بومبيو 
ــلـــك الـــحـــوثـــي، وعــبــد  ــار الـــلـــه« عــبــد املـ »أنــــصــ
ــو شقيق  ــن الـــحـــوثـــي، وهــ ــديـ ــدر الـ الـــخـــالـــق بــ
الــحــرس الجمهوري،  ألــويــة  عبد امللك وقــائــد 
ــقــــة املــــركــــزيــــة  ــنــــطــ ــة، واملــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـــــــقـــــــوات الـ
الــحــاكــم، وهو  يحيى  الــلــه  وعــبــد  العسكرية، 
الــقــائــد املــيــدانــي والــعــســكــري لــلــحــوثــيــني في 

اليمن، على قائمة اإلرهابيني الدوليني.
وأقّر بومبيو بأن بالده تدرك املخاوف من أن 
اإلنــســانــي في  الــوضــع  التصنيف على  يؤثر 
ط التخاذ 

ّ
اليمن، الفتًا إلى أن واشنطن تخط

إجــــــــراءات لــلــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــراتــه ببعض 
األنشطة اإلنسانية والواردات إلى اليمن.

أكبر  يعيش  اليمن  إن  املتحدة  األمــم  وتــقــول 
أزمــــة إنــســانــيــة فــي الــعــالــم، ويــحــتــاج 80 في 
ــذر  ــدة. وحــ ــاعــ ــســ ــن الـــســـكـــان إلـــــى املــ ــة مــ ــائــ املــ
أن ماليني  املتحدة مــن  األمـــم  كــبــار مسؤولي 
األشــــخــــاص يـــواجـــهـــون املـــجـــاعـــة، وأن ثــمــة 
املساعدات.  لتقديم  األمـــوال  مــن  ملزيد  حاجة 
وتــمــثــل جــمــاعــة »أنـــصـــار الــلــه« ســلــطــة األمــر 
الواقع في شمال اليمن، ويتعني على وكاالت 
اإلغـــاثـــة الــعــمــل مــعــهــا لــتــقــديــم املـــســـاعـــدة، إذ 
ــدادات عبر مطار  يأتي موظفو اإلغاثة واإلمـ
صنعاء وميناء الحديدة الخاضعني لسيطرة 

الحوثيني.
ــؤول الــــشــــؤون  ــ ــسـ ــ ــد ســــكــــوت بــــــــول، مـ ــ ــاشـ ــ ونـ
ــام«  ــفــ ــســ ــرع مــنــظــمــة »أوكــ ــ اإلنـــســـانـــيـــة فــــي فــ
الخيرية في الواليات املتحدة، أمس، الرئيس 
األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن إلـــغـــاء هــذا 
الــتــصــنــيــف بــمــجــرد تــولــيــه الــســلــطــة، واصــفــًا 
اإلجراء األميركي بأنه »يأتي بنتائج عكسية 

النرويجي  بـــدوره، حــث املجلس  وخــطــيــرة«. 
لــالجــئــني الــحــكــومــة األمــيــركــيــة عــلــى تــوفــيــر 
»إجــراءات حماية وضمانات واضحة« تكفل 
والوقود  الغذاء  تسليم  العقوبات  تعرقل  أال 
ــبــــالد »وســــــط كـــارثـــة  ــاء الــ ــحــ والــــــــــدواء فــــي أنــ
»ندعو  بيان:  في  وأضـــاف،  كاملة«.  إنسانية 
بايدن إلى التحرك عند توليه السلطة لضمان 
اليمنيني  املدنيني  استمرار حصول  إمكانية 
على املساعدات الحيوية«. وقال الباحث في 
بيتر سالزبوري،  الدولية  األزمــات  مجموعة 
الجديد  األميركي  التصنيف   

ّ
إن في تغريدة، 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــس األمـــيـــركـــي  أيــــــام وتــنــتــهــي واليــــــة الـــرئـ
ــر دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، ومــــعــــه وزيـــــر  ــاســ ــخــ الــ
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــيــبــو الــــذي كــــان منذ 
توليه منصبه في إبريل/نيسان عام 2018، 
رأس الــحــربــة فــي تنفيذ ســيــاســات تــرامــب، 
وقـــد بـــدا خــيــر ممثل لــتــصــوراتــه، ال بــل إنــه 
ــان وراء مـــواقـــف عــــدة مــتــشــددة اتــخــذهــا  كــ
الرئيس. ويسارع بومبيو وكبار مساعديه 
فــي األيــــام األخـــيـــرة مــن عــمــر إدارة تــرامــب، 
إلـــى اســتــكــمــال اإلجـــــــراءات الــتــي يــعــتــقــدون 
أنها ستعزز إرثهم وإرث الرئيس الذي قلب 
مختلف املعادالت، وال سيما تلك التي كان 
بــــاراك أوبــامــا عــلــى ترسيخها.  عــمــل سلفه 
وكانت كوبا خير مثال على ذلــك، في حني 
كانت  والدبلوماسية  التجارية  الــحــرب  أن 
الصني.  تجاه  لالستراتيجية  األبــرز  السمة 
ــار بــومــبــيــو غـــضـــب بـــكـــني يـــوم  ــ وبـــعـــدمـــا أثــ
الــســبــت املــاضــي عــنــدمــا أعــلــن وقـــف القيود 

قــد يــؤدي إلــى »عــقــاب جماعي لليمنيني من 
خــــالل الــتــســبــب بــمــجــاعــة مـــع إلـــحـــاق ضــرر 
ضئيل بالحوثيني، إن لم يكن دفعهم )أكثر( 
ــقــــرار مــنــتــظــرًا  إلــــى جـــانـــب إيـــــــــران«.  وكـــــان الــ
 3 فــي  األميركية  الرئاسية  االنــتــخــابــات  منذ 
ر األمني 

ّ
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وحذ

العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، في 
»حاليًا  يــواجــه  اليمن  أن  مــن  نوفمبر،  نهاية 
الخطر الوشيك بحدوث أسوأ مجاعة عرفها 
العالم منذ عقود«. وأضاف »أطالب الجميع 
ـــخـــاذ أي إجـــــراءات مــن شــأنــهــا أن 

ّ
ــب ات

ّ
بــتــجــن

تفاقم الــوضــع املــتــردي أســاســًا«، فــي تلميح 
إغاثية  منظمات  وكانت  األميركي.  للتهديد 
 عمليات 

ّ
 هذا القرار قد يشل

ّ
قد حذرت من أن

إيصال املساعدات اإلنسانية. فقد تعيق هذه 
الخطوة األميركية، وفقًا ملنظمات، التواصل 
مع املسؤولني الحوثيني واستخدام املنظومة 
املصرفية، ودفع األموال للعاملني في املجال 
الــصــحــي، وشــــراء األغـــذيـــة والـــوقـــود، وحتى 
الــقــدرة عــلــى الــوصــول إلـــى شبكة اإلنــتــرنــت. 
ــــى هـــذه  إلــ تــســتــجــب  لــــم  تــــرامــــب  إدارة  لـــكـــن 

الدعوات إال جزئيًا.
ويــهــدد إدراج الــحــركــة عــلــى قــائــمــة اإلرهــــاب 
بعرقلة محادثات السالم التي تقودها األمم 
املتحدة، إذ قد يتسبب في معوقات قانونية 
إلشــراك الحوثيني فيها. وقــد يتبني ذلــك من 

املــفــروضــة عــلــى االتـــصـــاالت الــدبــلــومــاســيــة 
األمــيــركــيــة مــع املــســؤولــني الــتــايــوانــيــني، من 
املقبلة  األيــام  في  بومبيو  يعيد  أن  املتوقع 
ا 

ً
 لإلرهاب«، وفق

ً
 راعية

ً
تصنيف كوبا »دولة

لــعــدد مـــن املـــســـؤولـــني فـــي اإلدارة تــحــدثــوا 
ــــرس« األمـــيـــركـــيـــة.  لـــوكـــالـــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــ
 

ّ
ــذه الـــخـــطـــوات الـــجـــديـــدة فـــي ظــل ــأتـــي هــ وتـ

املــــزيــــد مــن  لـــوضـــع  تــــرامــــب  مـــســـاعـــي إدارة 
الــعــراقــيــل فــي طــريــق الــرئــيــس املنتخب جو 

بايدن، وتعقيد دبلوماسية إدارته املقبلة.
إزاء  وكــان  ترامب قد اتخذ موقفًا متشددًا 
كــوبــا، وتـــراجـــع عــن الــعــديــد مــن الــعــقــوبــات 
في  رفعتها  أو  أوبــامــا  إدارة  الــتــي خففتها 

إطار تقارب أوسع مع الجزيرة. 
وكان شطب كوبا من قائمة »الدول الراعية 
لإلرهاب« مكونًا رئيسيًا في هذا الجهد، في 
حني كانت إعادة إدراجها على القائمة هدفًا 
طــويــل املــــدى لــبــومــبــيــو. وقــــال املــســؤولــون 
»أسوشييتد بــرس«، شرط  لـ الذين تحدثوا 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، إنـــه لـــم يتضح 
الالزمة  الفنية  املعايير  كانت جميع  إذا  ما 
ــادة كــوبــا إلـــى الــقــائــمــة تــم اســتــيــفــاؤهــا.  إلعــ
ــه من املتوقع أن يشير بومبيو 

ّ
أن وأضافوا 

ــوبـــي لـــلـــزعـــيـــم الــفــنــزويــلــي  ــكـ ــم الـ ــدعــ إلـــــى الــ
نـــيـــكـــوالس مـــــــادورو كــمــبــرر رئــيــســي لــهــذه 

الخطوة.
املاضي،  القرن  الستينيات من  أوائــل  ومنذ 
عــنــدمــا قــطــع الــجــانــب األمــيــركــي الــعــالقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع هـــافـــانـــا، وفــــرض حــظــرًا 
ــقـــب قـــيـــام  ــن عـ ــديـ ــلـ ــبـ ــارة بـــــني الـ ــجــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
إلى  بــالــبــالد  الــتــي تحولت  الكوبية  الــثــورة 
االشــتــراكــيــة، كــان مــحــور سياسة الــواليــات 
املــتــحــدة تـــجـــاه كـــوبـــا يــتــمــثــل فـــي عــقــوبــات 
ــة تــــهــــدف إلــــــى عــــــزل الـــحـــكـــومـــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
أوباما  إدارة  بــدأت  عــام 2014،  الكوبية. في 
تــحــواًل فــي الــســيــاســة بــعــيــدًا عــن العقوبات 

إعالن املتحدث باسم حكومة الحوثيني غير 
املعترف بها دوليًا، ضيف الله الشامي، الذي 
له  معنى  »ال  األمــيــركــي  التصنيف  أن  اعتبر 
بالقدر  له تأثيرات  على األرض«، ولــن تكون 
الـــذي يتم تــصــويــره. وحـــذر، فــي تصريحات 
ــيــــرة« الـــنـــاطـــقـــة بــلــســان  نــقــلــتــهــا قـــنـــاة »املــــســ
الــجــمــاعــة، مــن أن الـــقـــرار األمــيــركــي سيقطع 
الطريق على الخطوات األممية لوقف الحرب 
والحصار ويسعى إلطالة النزاع. كما ُيخشى 
الــخــطــوة األمــيــركــيــة الحوثيني إلى  تــدفــع  أن 
ــجــرى 

ُ
قــطــع مــحــادثــات عــبــر قـــنـــوات خــلــفــيــة ت

مع السعودية بشأن وقــف إطــالق النار على 
مستوى البالد.

من جهته، كتب القيادي في الجماعة محمد 
علي الحوثي، في تغريدة، إن »سياسة إدارة 
إرهــابــيــة، وما  إرهــابــيــة وتصرفاتها  تــرامــب 
أزمــة في  تقدم عليه مــن سياسات يعّبر عــن 
بحق  ونحتفظ  مــدان  وهــو تصرف  التفكير، 

الرد«.
ــاء، رحـــبـــت وزارة الــخــارجــيــة  ــنــ فـــي هــــذه األثــ
ــّبـــرت عن  الــســعــوديــة بــالــقــرار األمـــيـــركـــي، وعـ
تطلعها إلى أن يساهم في »وضع حٍد ألعمال 
مليشيا الحوثي اإلرهابية وداعميها، حيث 
إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك املليشيات، 
ــاف تــــزويــــد هـــــذه املـــنـــظـــمـــة اإلرهـــابـــيـــة  ــ ــقـ ــ وإيـ
بالصواريخ والطائرات دون طيار واألسلحة 

ونحو تطبيع العالقات، وشملت التغييرات 
إلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية لإلرهاب 
ــام 2015،  ــك فـــي مـــايـــو/أيـــار عــ ــ الـــدولـــي وذلـ
واســتــعــادة الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة معها 
القيود  وتخفيف   ،2015 يــولــيــو/تــمــوز  فــي 
املالية  والتحويالت  السفر  على  املفروضة 
والتجارة واالتصاالت والخدمات املصرفية 

واملالية وذلك بني عامي 2015 و2016.
لكن ترامب عاد بعقارب الساعة إلى الوراء، 
وكشف عن سياسة جديدة تجاه كوبا في 
عام 2017، إذ فرض عقوبات جديدة عليها 
العالقات  لتطبيع  املبذولة  الجهود  وقلص 

بني الدولتني. 
وبحلول عام 2019، تخلت إدارة ترامب إلى 
حــد كبير عــن الــعــالقــات مــع هــافــانــا، وزادت 
ــات لــلــضــغــط عـــلـــى حـــكـــومـــة كــوبــا  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
بسبب ما قالت واشنطن في مناسبات عدة، 
إنه يعود النتهاكات حقوق اإلنسان ودعم 

كوبا لحكومة مادورو.
أعلن في يونيو/حزيران عام  ترامب  وكــان 
واشنطن  الــذي وقعته  االتفاق  إلغاء   ،2017
وهافانا نهاية 2014 واملتعلق ببدء تطبيع 
الـــعـــالقـــات بـــني الــجــانــبــني، بــمــفــعــول فـــوري 
منددًا بهذا االتفاق الذي قال إنه »ال يساعد 
»اتفاق  الكوبيني بل يعزز النظام«، ووعد بـ
والــواليــات  الكوبيني  إلــى  بالنسبة  أفــضــل« 
ــــو مــــا لــــم يـــحـــصـــل، إذ يـــغـــادر  املـــتـــحـــدة. وهـ
ترامب تاركًا العالقات بني البلدين في حالة 
»الحرب«، ومخفقًا في ملف آخر كان  أشبه بـ

تعّهد بتسويته على طريقته.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــن بـــومـــبـــيـــو الــســبــت 
املاضي إلغاء جميع القيود املفروضة على 
األميركيني  الدبلوماسيني  بني  االتــصــاالت 
واملــــســــؤولــــني الـــتـــايـــوانـــيـــني. وكــــانــــت هـــذه 
ــيـــود مــطــبــقــة مـــنـــذ أن تــبــنــت الــــواليــــات  ــقـ الـ
املتحدة رسميًا سياسة »صني واحدة« عام 

النوعية واألموال لتمويل مجهودها الحربي 
والستهداف الشعب اليمني وتهديد املالحة 
ــيـــؤدي هــذا  ــوار. كــمــا سـ ــجــ الـــدولـــيـــة ودول الــ
التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية 
الحوثية  املليشيا  قـــادة  وسيجبر  الــقــائــمــة، 
املدعومة مــن إيـــران على الــعــودة بشكل جاد 

إلى طاولة املشاورات السياسية«.
أمـــا فــي طــهــران، فــقــال املــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخطوة  إن  زادة  خطيب  سعيد  الــخــارجــيــة 
»مــحــكــومــة بــالــفــشــل وغــيــر مــثــمــرة«، معتبرًا 
أنــهــا »نــابــعــة عــن إدارة أمــيــركــيــة مفلسة في 
تــركــة مشؤومة  لتخلف وراءهـــا  أيامها  آخــر 

أخرى«.
ــــك، أكــــد الــبــاحــث واملــحــلــل الــســيــاســي  إلــــى ذلـ
»العربي  اليمني مصطفى ناجي، في حديث لـ
يــعــزز  ال  الـــحـــوثـــيـــني  »إدراج  أن  ــد«،  ــديــ ــجــ الــ
مــن قــــدرات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وخصوصًا 
أن هـــنـــاك قــــــرارات ســابــقــة تــحــد مـــن حــضــور 
ــًا، وتــمــنــع عــنــهــم الــتــســلــيــح،  ــيـ الــحــوثــيــني دولـ
ــم يلتزم بها أحــد، وهي قــادرة على تعزيز 

َ
ول

مــوقــف ودور الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة«. وأضـــاف 
»تـــعـــزيـــز قــــــدرات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة شــيء 
، وبناء 

ً
آخــر، وقــد يكون عبر تسليحها مثال

مــؤســســة أمــنــيــة وعــســكــريــة، وتــنــفــيــذ بــنــود 
الحوثي  تسليح  عــدم  ومتابعة   ،2216 القرار 

أو فصائل مسلحة أخرى«.

1979، واعترفت ببيكني بعد قطع العالقات 
الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة مــع تــايــبــيــه. وكــان 
بــومــبــيــو بــمــثــابــة رأس الــحــربــة فـــي جــهــود 
إدارة ترامب ملالحقة الصني بسبب أفعالها 
وانــتــهــاك  للمعارضة  وقمعها  تـــايـــوان،  فــي 
حــقــوق اإلنــســان فــي التبيت وهــونــغ كونغ 
بحسب  الـــبـــالد،  غــربــي  شينغيانغ  وإقــلــيــم 
في  النزاع  عن   

ً
فضال األميركية،  االتهامات 

بحر الصني الجنوبي.
ــــى 9  ــــى الـــــــــوراء، وتـــحـــديـــدًا إلـ ــالــــعــــودة إلـ وبــ
فبراير/شباط عام 2017، بعد أيام من توليه 
منصبه، قال ترامب في اتصال مع الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــني بــيــنــغ إنـــــه ســيــحــتــرم 
الـــواحـــدة«. لكن بعد ذلــك،  سياسة »الــصــني 

بـــدأ يــخــرج عــن تــعــهــده، مــن خـــالل التحدث 
التايوانية تساي  الرئيسة  الهاتف مع  عبر 
ــغ ويــــن، والــتــشــكــيــك فـــي الـــتـــزام الـــواليـــات  إنـ
املتحدة بسياسة »الصني الواحدة«. وبينما 
ــات املـــتـــحـــدة عــلــى عــالقــات  حــافــظــت الــــواليــ
الــصــني، لكنها حــافــظــت أيضًا  رســمــيــة مــع 
على عــالقــات غير رسمية مــع تــايــوان، بما 

في ذلك توفير املساعدة الدفاعية لها.
وأميركا غير  الصني  بــني  العالقات  وكــانــت 
واضــحــة املــعــالــم فــي الــبــدايــة، كــحــال ترامب 
الرئاسية  كــان بنى حملته  الــذي  وخياراته 
على معاداة بكني ومواجهتها. وفي إبريل/

ترامب  عــام 2017، بعد قمة جمعت  نيسان 
والرئيس الصيني في فلوريدا، رّوج ترامب 

البلدين.  بــني  العالقة  فــي  الــهــائــل«  »للتقدم 
العام نفسه،  وفــي منتصف شهر مايو من 
كشف وزير التجارة األميركي ويلبر روس 
ــزاء بني  ــ الــنــقــاب عـــن اتــفــاقــيــة مـــن عــشــرة أجـ
املنتجات  تجارة  لتوسيع  وواشنطن  بكني 
ــر، وتـــحـــديـــدًا  ــهــ والــــخــــدمــــات. لـــكـــن بـــعـــد أشــ
الجمركية  الــرســوم  بـــدأت  الــعــام 2018،  فــي 
الــضــخــمــة تــســتــهــدف الـــــــــواردات الــصــيــنــيــة 
مماثلة.  بــإجــراءات  بكني  لتنتقم  وتــتــوالــى، 
ولعل أكثر ما يلخص سياسة إدارة ترامب 
تـــجـــاه الـــصـــني، قــــول نـــائـــب الـــرئـــيـــس مــايــك 
بنس في 4 أكتوبر/تشرين األول عام 2018، 
 الـــواليـــات املــتــحــدة »ســتــعــطــي األولـــويـــة 

ّ
إن

للمنافسة على التعاون«، ملكافحة »العدوان 
االقتصادي« الصيني.

دت األحــداث في هونغ كونغ العالقات 
ّ
وعق

أكــثــر بــني الــدولــتــني، إذ وقـــع تــرامــب فــي 27 
مشروع   ،2019 عــام  الثاني  نوفمبر/كانون 
قـــانـــون لــدعــم املــتــظــاهــريــن فـــي املــســتــعــمــرة 
الــبــريــطــانــيــة الـــســـابـــقـــة، قــبــل أن يــنــهــي في 
وقـــت الحـــق وتــحــديــدًا فــي 14 يــولــيــو 2020 
ــونـــغ، ردًا على  ــخـــاص لــهــونــغ كـ الـ الـــوضـــع 
القومي  لــألمــن  لــقــانــون جــديــد  تمرير بكني 
ـــاءت جــائــحــة كــورونــا  خـــاص بــاملــديــنــة. وجـ
التوترات خصوصًا بعدما وصف  لتصّعد 
»الصيني«، وحّمل بكني  ترامب الفيروس بـ

املسؤولية عن انتشاره في العالم.
أميركا والصني  وفي نهاية املطاف، فشلت 
في إدارة العالقات بينهما. وهو ما عبر عنه 
 في 23 يوليو املاضي، 

ً
بومبيو نفسه، قائال

 »التعامل مع الصني قد فشل« وأن »حقبة 
ّ
إن

قد  الصيني  الشيوعي  الحزب  مع  التعامل 
ولت«. وفي نوفمبر وديسمبر/كانون األول 
املاضيني مع اقتراب موعد انتقال السلطة، 
بـــدأ تـــرامـــب بــتــكــثــيــف ضــغــطــه عــلــى الــصــني 

إلبراز أنه كان صارمًا مع بكني كما وعد.

منظمات إغاثية تحّذر من العواقب 
اإلنسانية للقرار األميركي

يحتاج 80 في المائة من سكان اليمن إلى المساعدة )أحمد الباشا/فرانس برس(

أعاد ترامب العالقات بين كوبا وأميركا إلى الوراء )إيفا-ماري أوزكاتيغوي/فرانس برس(

زكريا أحمد

تصالحت الدول الخليجية بعد 
قطيعة ومعركة إعالمية طاحنة 

استمرت أكثر من ثالث سنوات، 
وربما تتصالح الواليات املتحدة مع 
إيران والصني، بعد رحيل الرئيس 

األميركي »األضحوكة« دونالد 
ترامب، ويتصالح اإلثيوبيون، 

والليبيون كذلك، في ما بينهم، 
وتتصالح تركيا واإلمارات، إال 

اليمن، فال إمكانية لحدوث ذلك في 
املستقبل القريب، رغم أن الحكمة 

يمانية، كما يقول حديث نبوي. 
املمكن الوحيد الذي في مقدور اليمن 

أن يصنعه خالل العام الجديد، هو 
أن يختفي من الخريطة، أو يمضي 

إلى مزيٍد من التشرذم والتفكك. 
أما في ما يخّص املجاعة، فلن 

تستطيع أي دولة، ربما، إزاحة اليمن 
من عرش أسوأ أزمة إنسانية على 

مستوى العالم، والفضل في ذلك 
يعود إلى أطراف محلية تعتاش 

من الحرب، وليسوا ألني أفئدة وأرق 
قلوب، وفق الحديث النبوي.  بعد 
نجاح املصالحة الخليجية، في 5 

يناير/كانون الثاني الحالي، بدأ األمل 
يتسرب إلى الشارع اليمني، بأن 

تنعكس مخرجات قمة »الُعال« على 
اليمن أيضًا، باعتبار هذا البلد كان 
من األشّد تضررًا من أزمة الخليج، 

حيث أجبره املقاطعون على مقاطعٍة 
ال ناقة له فيها، كما تحولت أراضيه 

إلى مسرح لكسر عظم بني األطراف. 
 لم يعد في 

ّ
بالنسبة لليمن، الحل

أيدي األطراف الداخلية املتصارعة. 
خرجت األمور من قبضتهم، 

وباتوا مجرد أدوات ملعركة تصفية 
حسابات بني العبني إقليميني كبار، 

 أيضًا في يد األمم 
ّ

ولن يكون الحل
تهم 

ُ
املتحدة، املنظمة الدولية التي ت

بأنها تبيع الوهم فقط. 
بعد تبخر الفرص التي جلبها 

فيروس كورونا في العام املاضي، 
رت املصالحة الخليجية فرصة 

ّ
وف

نادرة لألطراف اليمنية، من أجل 
توسيع النقاشات وإشراك وسطاء 

إقليميني، مثل الكويت التي سبق أن 
احتضنت مشاورات الـ90 يومًا بني 
الحوثيني والحكومة، لكن إذا لم يتم 

 قاتمًا 
ً
اغتنام الفرصة، فإن مستقبال

ينتظر اليمنيني، حيث تتربص بهم 
ة في عدن والحديدة، 

ّ
اتفاقات هش

قد تنفجر إلى معركة شاملة ما لم 
يتم تدعيمها باتفاق سالم شامل، 

وتتخل األطراف املحلية عن أنانيتها. 
الحكومة املعترف بها دوليًا، وجدت 
في تفجيرات مطار عدن ضالتها، 

ولذلك ستقطع أي خيط تنوي 
األمم املتحدة مّده نحو السالم مع 

الحوثيني، املتهم األول بالوقوف وراء 
الهجوم. وجماعة الحوثيني، ال تريد 
وقف الحرب بشكل كامل، بل رفع 

الحصار املفروض من التحالف على 
املنافذ، وإجراء تفاهمات إنسانية 

في ملف األسرى واالقتصاد.

يتكفل وزير الخارجية 
األميركي، مايك بومبيو، 

بتنفيذ استراتيجية 
الرئيس دونالد ترامب، 

تجاه كل من الصين 
وكوبا التي يصرّ على 

إعادة العالقات معها 
إلى ما قبل زمن باراك 

أوباما

اعتمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة العقوبات ضد كوبا، وقد 
من  واسعة  قائمة   ،2017 يونيو/حزيران  منذ  العقوبات  تلك  شملت 
الكيانات والشركات التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش، فضًال 
عن عقوبات طاولت العديد من 
وشركة  والسفن،  الشحن  شركات 
ــة،  ــلــدول ــنــفــط الــمــمــلــوكــة ل ال
والتحويالت  السفر  على  وقيود 
وزارة  ــرت  ــظ ح كــمــا  ــة.  ــي ــمــال ال
سبتمبر/ في  األميركية  الخارجية 
كوبا  زعيم  دخــول   ،2019 أيلول 
)الصورة(  كاسترو  راؤول  السابق 

إلى أميركا.

سياسة العقوبات
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  شرق
      غرب

محكمة إسرائيلية 
تمدد اعتقال »مقاوم 

المقالع«
مـــــددت مــحــكــمــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــس 
سعيد  الفلسطيني  اعتقال  اإلثنني، 
ــنــــة(، والـــــــذي اشــتــهــر  ــة )51 ســ ــرمـ عـ
بمقاومته لالحتالل باملقالع. وذكر 
نادي األسير الفلسطيني، في بيان، 
الــعــســكــريــة فـــي سجن  أن املــحــكــمــة 
الله، مددت  عوفر، غربي مدينة رام 
اعتقال عــرمــة، مــن قرية ديــر جرير، 
شرق رام الله، حتى الخميس املقبل. 
وكان االحتالل قد اعتقل عرمة يوم 

الجمعة املاضي.
)األناضول(

 
فريدمان يفاخر بدعمه 

لالستيطان

أعلن السفير األميركي في إسرائيل 
ديــــفــــيــــد فــــــريــــــدمــــــان )الــــــــصــــــــورة(، 
فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام لـــجـــنـــة الــســيــاســة 
واالســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــبــــرملــــانــــيــــة 
ــــني، أن  ــنـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس االثـ
ــة لــالســتــيــطــان  ــمــ ــداعــ الــــــقــــــرارات الــ
الفلسطينية  لــألراضــي  واالحــتــالل 
الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة  ــة،  والـــســـوريـ
الــرئــيــس الــخــاســر دونـــالـــد تــرامــب، 
ــال  ــن أهـــــم »إنـــــجـــــازاتـــــه«. وقــ هــــي مــ
ــــه ســـيـــغـــادر مــنــصــبــه بـــعـــد نــحــو  إنـ
9 أيـــــام، بــعــد 4 ســـنـــوات مـــن تــولــي 
ــــدول  ــذا املـــنـــصـــب. واعـــتـــبـــر أن الـ ــ هـ
أن  »أدركــــت  الــتــي طّبعت عالقاتها 
الــواليــات  إلــى الشراكة مــع  الطريق 

املتحدة يمر عبر إسرائيل«.
)األناضول(

 
إسرائيل ُتعيّن ممثًال 
مؤقتًا في المغرب

عــّيــنــت إســـرائـــيـــل الــســفــيــر الــســابــق 
 
ً
لــــدى مــصــر دافـــيـــد غــوفــريــن مــمــثــال
دبــلــومــاســيــًا »مـــؤقـــتـــًا« فـــي املــغــرب. 
وذكـــــرت هــيــئــة الـــبـــث اإلســرائــيــلــيــة، 
ــه تــــقــــرر تــعــيــني  ــ ــ ــــس اإلثــــــنــــــني، أنـ ــ أمـ
غــوفــريــن »رئــيــســًا مــؤقــتــًا للممثلية 
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
الــربــاط«، مشيرة إلــى أنــه سيتوجه 
ــان املـــغـــرب  ــ ــــى املــــغــــرب قـــريـــبـــًا. وكــ إلـ
وإسرائيل قد أعلنا، الشهر املاضي، 
ــح مـــكـــاتـــب  ــتــ قـــــرارهـــــمـــــا بـــــــإعـــــــادة فــ
أبيب  تل  في  الدبلوماسي  التمثيل 

والرباط.
)األناضول(

سلطنة ُعمان: مرسوم 
يحدد آليات انتقال الحكم

أصدر سلطان ُعمان هيثم بن طارق 
)الــصــورة(، أمــس اإلثــنــني، مرسومًا 
ــة مـــــحـــــددة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع آلـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــــي بـ ــقـــــضـ ــ يـ
السلطنة،  في  الحكم  واليــة  النتقال 
ــــى  ــــي عـــهـــد لـــلـــمـــرة األولـ وتـــعـــيـــني ولـ
ــد مــــرور  ــعـ فــــي تـــاريـــخـــهـــا، وذلـــــــك بـ

في  الحكم  مقاليد  توليه  على  عــام 
السلطنة. وذكر التلفزيون العماني 
أن املــــرســــوم يــقــضــي »بـــوضـــع آلــيــة 
ــة  مـــحـــددة ومــســتــقــرة النـــتـــقـــال واليـ
ــع آلــيــة  الــحــكــم فـــي الــســلــطــنــة، ووضــ
تــعــيــني ولـــي الــعــهــد، وبـــيـــان مهامه 
واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ 
القضاء  واستقالل  القانون  ســيــادة 

كأساس للحكم«.
)فرانس برس(

 
لبنان: إبقاء التحقيق 

بانفجار المرفأ بيد صوان
ــرت الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــإلعـــالم  ــ ذكــ
اللبنانية )الحكومية(، أمس اإلثنني، 
الـــجـــزائـــيـــة،  الـــتـــمـــيـــيـــز  مـــحـــكـــمـــة  أن 
بــرئــاســة الــقــاضــي جــمــال الــحــجــار، 
بتحقيقات  السير  وقــف  طلب  ردت 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت. وأوضـــحـــت 
ــادة املــلــف إلـــى املحقق  ــ أنـــه تــمــت إعـ
الــعــدلــي الــقــاضــي فـــادي صـــوان، من 
دون البت بطلب نقل الدعوى املقدم 
حسن  علي  السابقني  الوزيرين  من 
ــتـــر، لـــالرتـــيـــاب  ــيـ خــلــيــل وغـــــــازي زعـ
ــــروع، مــــا يـــعـــنـــي أن الـــقـــاضـــي  ــشــ ــ املــ
جلسات  مــعــاودة  يستطيع  صـــوان 

التحقيق.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة، القاهرة 
العربي الجديد 

يـــزداد االســتــيــطــان اإلســرائــيــلــي تغواًل 
فـــي األراضــــــي املــحــتــلــة، مــســتــفــيــدًا من 
ــدر  ــيـــركـــي. وأصــ ــر األمـ الـــضـــوء األخـــضـ
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامني 
ــنــــني، تــعــلــيــمــاتــه  نــتــنــيــاهــو، أمــــس اإلثــ
لــلــجــهــات املــخــتــصــة لــلــمــصــادقــة على 
بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة 

الغربية. 
وجـــــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــــن كــشــف 
ــة الـــعـــامـــة »كــــان  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلذاعـــــــــة اإلسـ
إلـــى  يـــتـــجـــه  االحـــــتـــــالل  أن  أمــــــس   »11
 املـــصـــادقـــة عــلــى بـــنـــاء وتــبــيــيــض 850 
وحــــــــــــدة اســــتــــيــــطــــانــــيــــة جـــــــديـــــــدة فـــي 
املحتلة،  الغربية  الضفة  مستوطنات 
خالل األيام القريبة املقبلة التي تفصل 
عن تنصيب بايدن رئيسًا في الواليات 

املتحدة. 
وبــحــســب مــوقــع اإلذاعــــــة فــإنــه يــتــوقــع 
الحالي،  األســبــوع  نهاية  يتم حتى  أن 
إقرار واملصادقة على نحو 500 وحدة 
إيتمار وبيت  في مستوطنات  سكنية 
ــــت  ــيــ ــ ــــرون وأورانــ ــومــ ــ ــــي شــ ــافـ ــ إيــــــل وشـ
املصادقة  سيتم  كما  زئيف.  وجفعات 
على نحو 250 وحدة سكنية أخرى في 
البؤرة االستيطانية غوفي نحما و100 
وحدة سكنية في البؤرة االستيطانية 

طال منشيه.
وفـــيـــمـــا تــتــحــضــر الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
لــتــولــي الــرئــيــس املــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
يناير/كانون   20 فــي  رسميًا  الرئاسة 
ــاف وزيـــــر  ــتــــضــ ــي الــــحــــالــــي، اســ ــانــ ــثــ الــ
ــامـــح شـــكـــري،  الـــخـــارجـــيـــة املــــصــــري سـ
أمــس اإلثــنــني، نظرائه األملــانــي هايكو 
مـــاس والــفــرنــســي جـــان إيـــف لــودريــان 
واألردنـــــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، ملــنــاقــشــة 
ــيــــاء مـــحـــادثـــات الــــســــالم بــني  ســـبـــل إحــ
الرغم  على  والفلسطينيني،  إســرائــيــل 
 أي تــحــرك لــن يــكــون قـــادرًا على 

ّ
مــن أن

تجاوز القرارات التي اتخذها الرئيس 
الــخــاســر دونــالــد تــرامــب خــالل واليته 
القضية.  هـــذه  تصفية  إلـــى  والــهــادفــة 
وجرى اجتماع أمس بتنسيق مع وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض املالكي. 

وقالت وزارة الخارجية املصرية أمس، 
إن الــهــدف مــن االجــتــمــاع الــربــاعــي هو 
 الــفــلــســطــيــنــيــني واإلســـرائـــيـــلـــيـــني 

ّ
ــث ــ حـ

على التفاوض على »تسوية سياسية 
ــة وشـــامـــلـــة« عــلــى أســـــاس إقــامــة  ــادلـ عـ
الــقــدس  عــاصــمــتــهــا  فلسطينية  دولــــة 
الشرقية، على األراضــي التي احتلتها 

إسرائيل في عام 1967. 
ــان الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  ــ وكـ
أعلن في شهر ديسمبر/ قد  السيسي 

الـــقـــاهـــرة  أن  ــي  ــ ــاضـ ــ املـ األول  ــون  ــ ــانـ ــ  كـ
الــدولــتــني  تعمل مــن أجـــل تحقيق حــل 
الفلسطيني   - اإلســـرائـــيـــلـــي   لــلــصــراع 
ــيــــرات اإلقــلــيــمــيــة  ــتــــغــ »مــــــع مـــــراعـــــاة الــ
والــــدولــــيــــة«، فـــي إشـــــارة إلــــى انــتــخــاب 
أربــــــع دول عــربــيــة  ــــدن، وتـــطـــبـــيـــع  ــايـ ــ بـ

للعالقات مع إسرائيل.
ــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة األنــ ــالـ وذكــــــرت وكـ
 عن املجتمعني، »ترحيبهم 

ً
»وفا«، نقال

باالجتماع ملا ُيمثله من فرصة ملناقشة 
السالم  عملية  لدفع  املمكنة  الخطوات 
في الشرق األوسط، وخلق بيئة مواتية 
الفلسطينيني  بــني  الــحــوار  الستئناف 
ــــدوا، فــي  ــــاشـ واإلســـرائـــيـــلـــيـــني«. كـــمـــا نـ
بــيــان مــشــتــرك، »كـــال الــطــرفــني تعميق 
التعاون والحوار بينهما على أساس 
املــتــبــادلــة«، مرحبني بقرار  االلــتــزامــات 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة اسـ

التعاون مع إسرائيل. 
التام  وأكد وزراء الخارجية »التزامهم 
بـــدعـــم جــمــيــع الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
تحقيق ســالم عــادل ودائـــم فــي الشرق 
ا للقانون الدولي وقرارات 

ً
األوسط وفق

الــــدولــــي ذات الــصــلــة،  مــجــلــس األمــــــن 
ــتــفــق عــلــيــهــا« فـــي إطـــار 

ُ
ــددات امل ــحــ واملــ

مــبــادرة الــســالم الــعــربــيــة. كــمــا شـــددوا 
عــلــى أن تــســويــة الــصــراع عــلــى أســاس 
حــل الــدولــتــني هــو مطلب ال غــنــى عنه 
لــتــحــقــيــق ســـــالم شـــامـــل فــــي املــنــطــقــة، 
مــعــربــني عـــن اســـتـــعـــدادهـــم لــلــعــمــل مع 
ــتـــحـــدة مــــن أجـــــل تــيــســيــر  الـــــواليـــــات املـ
ــات الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى ســـالم  ــاوضــ ــفــ املــ

شامل وعادل ودائم في املنطقة.
ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وتـــعـــقـــيـــبـــًا عــلــى  فـ
استيراد اإلمارات بضائع املستوطنات، 
ــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي  ــوّعــ تــ
الــدول  أمـــس، بمالحقة  اشــتــيــة،  محمد 
الــتــي تــســتــورد بــضــائــع املــســتــوطــنــات 
املــقــامــة عــلــى أراضــــي الــضــفــة الغربية، 
مشددًا على أن التعامل معها مخالف 
ر مــن 

ّ
لــــلــــقــــانــــون الــــــــدولــــــــي. كــــمــــا حــــــــــذ

تــصــاعــد اعــــتــــداءات املــســتــوطــنــني ضد 
الفلسطينيني في الضفة، متحدثًا عن 
»تجييش غير مسبوق« للمستوطنني، 
أي  »لــن تسيطر عليها  كيانات  وبــنــاء 

حكومة إسرائيلية«. 
الخارجية  وزارة  طالبت  جهتها،  مــن 
واملغتربني الفلسطينية، مجلس األمن 
الدولي، بتحمل مسؤولياته، والتدخل 
محيط  في  إسرائيلية  حفريات  لوقف 
األقـــصـــى، وذلــــك تعقيبًا على  املــســجــد 
ــيــــة  إعــــــــالن دائــــــــــرة األوقــــــــــــاف اإلســــالمــ
إسرائيلية في ساحة  وجــود حفريات 
البراق وقرب باب املغاربة، املؤدي إلى 

»األقصى«.

اجتماع رباعي إلحياء المحادثات

تغول استيطاني جديد
يستعجل االحتالل 

المصادقة على بناء 
مزيد من الوحدات 

االستيطانية قبيل تسلم 
جو بايدن الحكم في 

أميركا

توعد اشتية بمالحقة 
الدول التي تستورد 

بضائع المستوطنات



عاد الصراع بين 
رجل األعمال 

السوري رامي 
مخلوف ورئيس 

النظام بشار األسد 
إلى الواجهة 

مجددًا، إذ اشتكى 
مخلوف أخيرًا من 

سيطرة السلطات 
األمنية على 

ممتلكاته، مطالبًا 
بإعادة حقوقه 

كاملة، في حين 
يضع البعض 
المستجدات 

األخيرة في 
سياق مرحلة 
من الضغوط 

القصوى على 
مخلوف ألسباب 

عدة

القاهرة ـ العربي الجديد

واقتصادية،  قانونية  مصرية  مصادر  قالت 
 جـــهـــاز املــخــابــرات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

العامة املصري يبحث تحركات بعض رجال 
ــال املـــصـــريـــن، خــــال الــفــتــرة األخـــيـــرة،  ــمـ األعـ
لنقل رؤوس أموال كبيرة من السوق املصري 
ــة اإلمـــــــارات، وضــخــهــا فـــي شــراكــات  إلـــى دولــ
مـــع مــســتــثــمــريــن ومـــجـــمـــوعـــات إســرائــيــلــيــة، 
االنــفــتــاح اإلســرائــيــلــي على  مستغلن حــالــة 
 ما 

ّ
الــســوق اإلمـــاراتـــي. وأضــافــت املــصــادر أن

يزعج النظام املصري هو كون هذه الخطوة 
تأتي في وقت يعاني فيه االقتصاد املصري 
تــداعــيــات جائحة  مــلــحــوظــا نتيجة  تــراجــعــا 

كورونا.
 مــــســــؤولــــي مــلــف 

ّ
وبـــحـــســـب املــــــصــــــادر، فـــــــإن

االقتصاد في جهاز املخابرات العامة عقدوا 
سلسلة اجتماعات أخــيــرًا مــع عــدد مــن كبار 
رجــــال األعـــمـــال املــصــريــن، الــذيــن يرتبطون 
ــات مــــع مــســتــثــمــريــن إســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــراكــ ــشــ بــ
حذروهم خالها من االستمرار في توجههم 
الــرامــي إلــى إخـــراج مبالغ كبيرة مــن السوق 

املصري، عبر عمليات خروج من مشروعات 
قائمة بالفعل، لنقلها إلى السوق اإلماراتي، 
داعــــن إيـــاهـــم إلــــى مــواصــلــة االســتــثــمــار في 
مــصــر وجــــذب رؤوس األمـــــوال اإلســرائــيــلــيــة 
ــــل الـــبـــاد، نــظــيــر تــســهــيــات  ملـــشـــروعـــات داخـ
كــبــيــرة سيحصلون عــلــيــهــا. ووفـــق املــصــادر 
 الــرســالــة الــتــي نــقــلــهــا مــســؤولــو 

ّ
ــا، فــــإن ــهـ ذاتـ

ــابــــرات الــعــامــة  ــتــــصــــادي فــــي املــــخــ ــلـــف االقــ املـ
ــــال االجـــتـــمـــاعـــات  املـــصـــريـــة، تــــم الـــتـــأكـــيـــد خـ
أنــهــا تعد بمثابة رســالــة شخصية من  على 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــــذي شــدد 
التسهيات  بتقديم  معنية  الــدولــة   

ّ
أن عــلــى 

املــشــكــات  جــمــيــع  وحـــل  للمستثمرين،  كــافــة 
التي تواجههم.

 األجهزة املعنية في مصر 
ّ
وكشفت املصادر أن

ــدد من  رصــــدت أخـــيـــرًا تــأســيــس وتــســجــيــل عـ
رجــال األعمال املصرين شركات جديدة في 
استثمارات  لتدشن  ــارات، تمهيدًا  اإلمـ دولــة 
ــال إســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــمــ ــات ورجـــــــال أعــ ــركــ ــع شــ مــ
فــي مــجــاالت الــســيــاحــة والــطــاقــة والتصنيع 
واالتــصــاالت.  العقاري  واالستثمار  الغذائي 
الـــدراســـات املصرية   

ّ
أن املـــصـــادر  وأوضـــحـــت 

 هناك تهديدًا كبيرًا لقطاع السياحة 
ّ
تؤكد أن

التي جرت  التطبيع  اتفاقات  املــصــري، جــراء 
أخــيــرًا بــن دول عربية وإســرائــيــل، فــي وقت 
يـــزيـــد فـــيـــه الـــتـــخـــوف مــــن أن تــتــجــه الــكــتــلــة 
الخليجية التي كانت تسافر إلى مصر، نحو 

إسرائيل خال الفترة املقبلة.
وكــانــت رئــيــســة »مــجــلــس األعــمــال اإلمــاراتــي 
حسان  فلور  التأسيس(،  )قيد  اإلسرائيلي« 
نــاحــوم، قــد قــالــت فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
 »عـــــدد الـــشـــركـــات اإلســرائــيــلــيــة 

ّ
املــــاضــــي، إن

املــقــرر أن تــعــمــل فــي دولــــة اإلمـــــارات سيصل 
 
ً
إلى 500 شركة قبل نهاية عام 2020«، مشيرة

إلــــى 250 شــركــة يملكها  يــصــل  »مــــا   
ّ
أن إلــــى 

)تاريخ  الدولة حاليا  في  تعمل  إسرائيليون 
الــتــصــريــح فــي أكــتــوبــر(«. وأضـــافـــت نــاحــوم، 
»املستثمرين   

ّ
إن صحافية،  تصريحات  فــي 

اإلســرائــيــلــيــن يتطلعون إلـــى بــنــاء شــراكــات 
استراتيجية مع نظرائهم من دولة اإلمــارات 
فــي قــطــاعــات اقــتــصــاديــة عـــدة، فــي مقدمتها 
والــزراعــة  واالبــتــكــار  املــتــقــدمــة  التكنولوجيا 
الــحــديــثــة والسياحة  الــحــيــويــة والــصــنــاعــات 
 إلـــــى »ســـرعـــة 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري«، داعـ والــ

تــدشــن خــط الــطــيــران املــبــاشــر بــن أبوظبي 
ودبـــي مــن جــهــة، وتــل أبــيــب مــن جهة أخــرى، 
أمــام تبادل السياحة  إلــى جانب فتح املجال 
اإلمــارات وإسرائيل«. وأوضحت ناحوم  بن 
اإلسرائيلي«  اإلمــاراتــي  األعــمــال   »مجلس 

ّ
أن

ـــال مــن  ــمـ ــال األعــ ــ يـــضـــم 1000 عـــضـــو مــــن رجــ
ع وزير االستخبارات 

ّ
البلدين. من جانبه، توق

اإلســـرائـــيـــلـــي، إيـــلـــي كـــوهـــن، فـــي ســبــتــمــبــر/
أيــلــول املــاضــي، أن يبلغ حــجــم الــتــجــارة بن 
إســرائــيــل واإلمـــــارات والــبــحــريــن، 5 مــلــيــارات 
دوالر، خــــال ســـنـــوات قــلــيــلــة، وذلـــــك بــمــا ال 
في  واعتبر،  والسياحة.  االستثمارات  يشمل 
 »الدول التي تسعى 

ّ
تصريحات صحافية، أن

ــقـــرار ورفـــاهـــيـــة شعوبها  ــتـ إلــــى األمــــن واالسـ
وتحقيق اإلمكانيات االقتصادية، تمّر ألجل 

ذلك عبر عاقات مع دولة إسرائيل«.
املـــركـــز األول في   اإلمــــــارات احــتــلــت 

ّ
أن يــذكــر 

ــي الـــربـــع  ــة فــ ــادرات املـــصـــريـ ــ ــــصــ اســـتـــقـــبـــال الــ
الــعــام املــاضــي، إذ بلغت قيمة تلك  األول مــن 
الصادرات في تلك الفترة، 747 مليون دوالر.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية 
عــلــى صــلــة بــمــلــف ســـد الــنــهــضــة إن تحقيق 
أي إنــجــاز فــي مفاوضات السد بــات مرتبطا 
بتدخل أجنبي كبير ومؤثر، لعملية وساطة 
شــامــلــة عــلــى املــســتــويــن الــســيــاســي والــفــنــي. 
أنــه مــن الصعب تــصــور استكمال  واعــتــبــرت 
مــــســــار املــــفــــاوضــــات تـــحـــت رعــــايــــة االتــــحــــاد 
األفــريــقــي، حــتــى بــعــد انــتــهــاء رئــاســة جنوب 
أفريقيا وتسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة 

االتحاد رسميا الشهر املقبل.
»العربي  لـ الــتــي تحدثت  املــصــادر،  وأضــافــت 

الــجــديــد«، أن إصــــرار الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
ــــي الـــري والــخــارجــيــة، على  ممثلة فــي وزارتـ
إســنــاد مــهــمــة صــيــاغــة مــســودة االتـــفـــاق إلــى 
الــخــبــراء الــتــابــعــن لــاتــحــاد األفــريــقــي »نقل 
ــــى طــريــق  ــفــــاوضــــات مــــن حــلــقــة مـــفـــرغـــة إلـ املــ
مـــســـدود«. وكــشــفــت أن إثــيــوبــيــا، الــتــي كانت 
مستفيدة من تضييع الوقت في هذه النقطة 
وأبــدت موافقتها على املــســودة األولــى التي 
وضــعــهــا الـــخـــبـــراء، فـــاجـــأت الــجــمــيــع خــال 
بالتحفظ  األول،  أمــس  الــســداســي،  االجتماع 
ــة لــلــخــبــراء،  ــعـ ــاد صـــاحـــيـــات واسـ ــنـ عــلــى إسـ
الرسمية  والـــوفـــود  الــحــكــومــات  أن  بــاعــتــبــار 
الــتــي يجب أن تبت فــي تفاصيل بعض  هــي 

املسائل املهمة، وليس أي طرف آخر.
وذكرت املصادر أن هناك إيمانا في القاهرة 
بأن حالة الضبابية التي تخيم على مصير 
املفاوضات حاليا لن تنتهي إال باللجوء مرة 
أخـــرى ملجلس األمـــن الـــدولـــي، ورفـــع شكوى 
جديدة، مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ عملية 
املقبل، لربما  الثاني للسد في الصيف  املــلء 
يـــؤدي هـــذا الــطــريــق إلـــى تــدخــل مختلف من 
أطــراف غربية عــدة. وأوضــحــت أن هــذا يأتي 
بــعــد اإلشـــــارات الــتــي تلقتها الــقــاهــرة خــال 
الزيارة األخيرة للرئيس املصري عبد الفتاح 
القيادات  إلــى بــاريــس، ومــن بعض  السيسي 
ــقـــربـــة مــــن دائـــــــرة الــرئــيــس  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة املـ
ــــدن، وأكــــــــدت أن  ــايـ ــ ــو بـ ــيــــركــــي الـــفـــائـــز جــ األمــ
القوى األوروبية والواليات املتحدة لن تقبل 
بإيقاع أضــرار بمصر أو السودان، وعرضت 
االســـتـــعـــداد التـــخـــاذ خـــطـــوات جـــديـــدة خــال 
الشتاء الحالي، لتقديم رؤى وسيطة مغايرة 
ملــا هــو مــطــروح اآلن على طــاولــة املفاوضات 

املتعثرة برعاية االتحاد األفريقي.
ــأن الــســيــســي  ــ ــ ــــت بـ ــــدركـ ــتـ ــ لــــكــــن املــــــصــــــادر اسـ

للنصائح  الكاملة  االســتــجــابــة  مــن  متخوف 
ــــدام على  الــغــربــيــة، والــتــي تضمنت عـــدم اإلقـ
تــدويــل القضية مـــرة أخــــرى، نــظــرًا لصعوبة 
ــر، لحل  ــثـ الــثــقــة فـــي أن تــتــحــرك دولــــــة، أو أكـ
األزمة، من دون أن يحدث في الحقيقة خاف 
في مجلس األمن كما حدث الصيف املاضي. 
وأشارت إلى أن جزءًا من االتصاالت املصرية 
الرئاسة  مستوى  على  الحالية،  الــســودانــيــة 
ــــول ضــمــان  واملـــجـــلـــس الــــســــيــــادي، يـــــــدور حــ
الــســودانــي حـــال االتــفــاق  املــصــري  التنسيق 

على اتخاذ هذه الخطوة.
ووفــقــا ملــا نشرته »الــعــربــي الــجــديــد« سابقا 
حول هذه القضية، فإن املسؤولن الفرنسين 
نصحوا بعدم اتخاذ هذه الخطوة، من واقع 
خبرتهم الخاصة، عندما فشلوا في توفيق 
وجهات النظر بن واشنطن وبكن إلصدار 
بيان يطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية. 
في إشارة لضرورة امتناع إثيوبيا عن ملء 
السد للمرة األولى، قبل التوصل إلى اتفاق، 
األمر الذي لم يتم، وأفشل املساعي املصرية 
بل  املاضي،  يونيو/حزيران  في  التي جــرت 
األفريقي،  االتــحــاد  في جعبة  بامللف  وألقى 
الـــــــذي ســـمـــحـــت وتــــيــــرة املــــفــــاوضــــات الــتــي 
األول  املــلء  عملية  بإتمام  إلثيوبيا  يرعاها 
ــك الـــوقـــت،  لــلــســد مـــن دون إخـــطـــار. وفــــي ذلــ

كــانــت مصر تسعى، مــدعــومــة مــن الــواليــات 
ــــروع قـــــــرار يــتــضــمــن  ــــشـ ــرح مـ ــطــ املــــتــــحــــدة، لــ
ثاثة أقسام. األول يؤكد على دعــوة كل من 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان إلـــى استئناف 
املفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق بشأن 
قـــواعـــد مـــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة بشكل 
ويمنع  الــجــمــيــع،  مــصــالــح  يضمن  مستديم 
إلــحــاق الــضــرر بـــأي طـــرف. والــقــســم الثاني 
يتضمن دعـــوة الـــدول إلــى االلــتــزام بمبادئ 
املائية  الحقوق  في حماية  الــدولــي  القانون 
وأن  األزرق،  للنيل  املشاطئة  الـــدول  لجميع 
ــفــــاق مــنــظــمــا آللـــيـــة دائـــمـــة لفض  يـــكـــون االتــ
ــراف. أمــا  ــ الــنــزاعــات الــتــي قــد تنشأ بــن األطـ
ــالــــث، فـــيـــدعـــو جـــمـــيـــع األطـــــــراف  ــثــ الـــقـــســـم الــ
-واملقصود بذلك إثيوبيا بالطبع- إلى عدم 
اتــخــاذ أي خــطــوات أحـــاديـــة الــجــانــب بشأن 

السد إال بعد التوصل إلى اتفاق.
وفـــي املــقــابــل، اســتــطــاعــت إثــيــوبــيــا، مدعومة 
ــاء فــي  ــاد األفــــريــــقــــي ودول أعــــضــ ــ ــــحـ ــن االتـ مــ
مــجــلــس األمـــــن، كــالــصــن وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
االتحاد  رعاية  تحت  محصورًا  الــنــزاع  إبقاء 
األفــريــقــي، بحجة أن املــنــظــمــات الــقــاريــة هي 
األجــدر بالنظر في النزاعات الداخلية. وهي 
النقطة التي ركز عليها ممثل عن إثيوبيا في 
مجلس األمــن، خال طلبه، في جلسة عقدت 
أخيرًا، عدم نظر املوضوع في مجلس األمن، 
فرنسا  وتتمتع  بــه.  مختص  غير  واعــتــبــاره 
اإلثيوبية،  الحكومة  لــدى  عالية  بمصداقية 
كونها إحدى الدول التي شارك مستثمروها 
فـــي إنـــشـــاء الـــســـد، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه ال 
ــرر عــلــى  ــ ــأي ضـ ــ ــعـــود الـــعـــمـــل بـ تـــتـــصـــور أن يـ
القاهرة، وفقا للحديث الذي »كانت له صبغة 
إيــجــابــيــة أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى« بحسب 

املصادر املصرية. 
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بعدم  عتاب،  بلهجة  األســد،  بشار  مخلوف 
االكتراث حيال كل ما حصل له، مطالبا إياه 
»تطبيق أحكام ومواد الدستور من خال  بـ

إعادة كامل حقوقنا إلينا«.
 أفراد 

ّ
وكانت مصادر إعامية أشارت إلى أن

يــتــبــعــون ملليشيا يــقــودهــا خــضــر الــطــاهــر، 
أقــــدمــــوا فـــي األيــــــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة على 

جميع وثائق شركاته، بما فيها اجتماعات 
وسجاتها  الــشــركــة  لتلك  الــعــامــة  الهيئات 
التجارية، األمــر الــذي سيتيح حرية تزوير 
ــامــــة وقـــــــــرارات  اجــــتــــمــــاعــــات الـــهـــيـــئـــات الــــعــ
الشركات، بما يتوافق  إدارات تلك  مجالس 
مع تلك اإلجراءات والقرارات املزورة املتخذة 
من قبلهم بتلك التواريخ أو غيرها.  واتهم 

اقــتــحــام عـــدد مــن الــعــقــارات الــتــي يمتلكها 
وتفريغها  ومحيطها،  دمشق  في  مخلوف 
من محتوياتها والسيطرة عليها. وخضر 
الــطــاهــر، هــو أحـــد الــواجــهــات االقــتــصــاديــة 
الجديدة للنظام، إذ بات أحد الذين أوكلت 
لعائلة  االقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  إدارة  إليهم 

األسد عوضا عن مخلوف.

واجهات اقتصادية جديدة للنظام
ومــنــذ ظــهــور مــشــكــلــة مــخــلــوف األســــد إلــى 
العلن، ينظر البعض إلى هذا الخاف على 
ــه قــد يــتــحــول إلـــى صــــراع داخــــل الطائفة  أنـ
ولكل  الطرفان،  إليها  ينتمي  التي  العلوية 
 
ّ
ــلـــهـــا. إال أن مــنــهــمــا قـــاعـــدتـــه وأتـــبـــاعـــه داخـ

املــعــارض الــعــلــوي عيسى إبــراهــيــم، رئيس 

»حــركــة الــشــغــل املــدنــي فــي ســـوريـــة«، أشــار 
إلى أنه »ليس األسد االبن أو رامي مخلوف 
ــامـــات طــائــفــيــة داخــــل الــطــائــفــة الــعــلــويــة  زعـ
ويــتــنــازعــان زعــامــتــهــا، فــالــعــلــويــون ليسوا 
أو  كتلة واحــدة وليس لهم مرجعية دينية 
املــعــارض،  وفيهم  املــوالــي  ففيهم  سياسية، 
ــل تـــنـــوعـــات  ــ ــى جـــانـــبـــي ذلــــــك فـــيـــهـــم كـ ــلــ وعــ
ــن الـــبـــعـــث والــــقــــومــــي الـــســـوري  األحـــــــــزاب مــ
إلــخ...  والليبرالين  واملستقلن  والشيوعي 
وبــالــتــالــي ال يــمــكــن الــحــديــث عــن تــداعــيــات 
ــتـــرض بـــن األســـــد ومــخــلــوف  ــفـ ـ

ُ
لــلــخــاف امل

داخل الطائفة، إال من ضمن تداعياته على 
عموم السورين، في حال كانت له تداعيات 
كخاف ُمفترض. فقد كــان رامــي مخلوف - 
م يزل بزعمي- أحد الواجهات االقتصادية 

َ
ول

لألسد االبن، كما حسام القاطرجي وسامر 
االقتصادية  الواجهات  الفوز وغيرهما من 
دير وتستثمر املال السوري املنهوب 

ُ
التي ت

مــنــذ عـــقـــود، فـــي ســـوريـــة وكـــذلـــك فـــي دول 
العالم«.

ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــيــــم، فــــي حـ وأكــــــد إبــــراهــ
 »رامـــــي مــخــلــوف كــمــا األســـد 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــوريــــن فــي  ــســ ــا غـــيـــرهـــمـــا مــــن الــ ــمـ االبــــــــن، كـ
املعارضة واملواالة، يستخدمان العصبيات 
تحقيق  ســبــيــل  فـــي  األدوات  مـــن  وغـــيـــرهـــا 
السلطة  على  واإلبــقــاء  اقــتــصــاديــة  مصالح 
والـــنـــفـــوذ، كــمــا جــــرى فـــي الــخــطــب الــديــنــيــة 
والــوطــنــيــة الــتــي ألــقــاهــا األســــد االبــــن أمـــام 
املؤسسة الدينية السنية في دمشق، وكذلك 
ــي مــخــلــوف الــخــلــيــط مـــن ديــن  ــ مــنــشــور رامـ
واقتصاد وسياسة وخرافة على صفحته«.

وعن احتمالية تطور الخاف، أشار إبراهيم 
إلــى أنــه »حــتــى اآلن يتم الــحــديــث بـــدون أي 
أدلة عن خاف بن الطرفن، ومن ضمن ذلك 
مــصــادرة ممتلكات وحــبــس مــوظــفــن لــدى 

رامي مخلوف. 
نـــعـــم، هـــنـــاك خــــاف فـــي بــعــض الــتــفــاصــيــل 
واألدوار  الثروة  تقاسم  إدارة  بينهما حول 
ولـــيـــس فـــي الـــتـــوجـــه الــــعــــام، خــصــوصــا مع 
بــلــوغ أبــنــاء األســـد االبـــن وأبــنــاء رامـــي سن 
بفتح مشاريعه  منهم  كــل  وقــيــام  الــشــبــاب، 
ــل طـــــرف فــــي الــحــصــة  ــة كــ ــبــ الــــخــــاصــــة، ورغــ
األكبر، كونه صاحب الحق في الثروة، وفق 
مــنــظــوره. وكــذلــك مــع بــحــث رامــــي مخلوف 
عـــن دور ســيــاســي اقــتــصــادي لـــه وألســرتــه 
ــة مــخــلــوف  ــلـ ــائـ ــكـــل عـ ــيــــس لـ الـــصـــغـــيـــرة، ولــ
املــتــنــوعــة بــالــرأي الــســيــاســي وبــاملــوقــف من 
الــنــظــام فــي ســوريــة، فــي حـــال ذهـــاب األســد 
االبــن، وهــو يستخدم السبل كلها لتحقيق 
السبل  األســـد يستخدم  بــشــار   

ّ
أن ذلـــك. كما 

كـــافـــة لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة الـــتـــي تــــدر عليه 
الثروة. لذلك ترى كل منهما يتحدث بالدين 
والـــوطـــن والــلــغــة والــــعــــادات والــتــقــالــيــد وال 
يتحدث بما هو مسؤول عنه من سلطة أو 
ثــروة أو صاحيات، وكيفية وضع كل ذلك 
السياسي  القانون والدولة والنظام  بــإدارة 
وليس  طبيعة،  سياسية  حــيــاة  عــن  الناتج 
عن اعتبار أنفسهم مصدرا ومعيارا لكل ما 

تقدم«. 
ـــن قــبــيــل   »مـــــا عـــــدا ذلــــــك، مـ

ّ
وأشــــــــار إلـــــى أن

ــنــــاك مــــن قــبــل  مــــصــــادرة مـــزعـــومـــة هـــنـــا وهــ
التفاصيل،  إغــراق للسورين في  فــان، هو 
لتعمية املشهد السوري العام، الذي يشترك 
بمعزل عن موقفهم  السوريون جميعا  فيه 
ــيـــاســـي، حـــيـــث الـــفـــقـــر واملـــــــوت وســـرقـــة  الـــسـ
التحتية،  البنية  وتــدمــيــر  الــعــامــة  الـــثـــروات 
وسرقة وجود السورين، وبشكل رئيس من 
قبل مافيا حاكمة، والحقا من قبل زعامات 
جميعا  فنحن  مــرتــزقــة.  مــعــارضــة  مافيوية 
كــســوريــن بــمــواجــهــة مــجــرمــن يستثمرون 
ا عبر الدين أو الوطن أو أي عصبية قد 

َ
ِبن

ــقـــاء على  تــكــون مــفــيــدة لــهــم فـــي ســبــيــل اإلبـ
حالة االستثمار بنا«. 

رصدخاص

صراع األسد ـ مخلوف يتجدد

قتل 3 مدنيين في مناطق سيطرة »قسد«، أمس اإلثنين. وقالت مصادر 
محلية إن مجهولين هاجموا المدعو اطليوش الالفي الشتات، وهو 
بريف دير  العقيدات، وابنه، في قرية حوايج ذيبان  من وجهاء قبيلة 
الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. إلى ذلك، قتل شاب إثر 
مشاجرة بين عناصر من »قسد« وآخرين من قوات النظام في الحسكة. 
الغربي،  درعا  ريف  باقتحام  هدد  النظام  أن  مصادر  نقلت  األثناء،  في 

متذرعًا بعودة »الخاليا اإلسالمية« إلى المنطقة.

قتلى في مناطق »قسد«

قضية

عماد كركص

ــرة الــتــي  ــيــ ــة األخــ ــالـ أثــبــتــت الـــرسـ
ــــي مــخــلــوف، رجــل  بــعــث بــهــا رامـ
ــــوري، وابـــــــن خـــال  ــســ ــ ــال الــ ــمـــ األعـــ
 
ّ
أن النظام بشار األســد، إلى األخير،  رئيس 
خطوط االتصال مقطوعة بن الطرفن، في 
كانت  بينهما بعدما  األزمــة  حن تتصاعد 
املاضي.  الــعــام  السطح منتصف  إلــى  طفت 
فــقــد أشـــــار مـــخـــلـــوف، فـــي مــنــشــور لـــه على 
موقع »فيسبوك«، أول من أمس األحــد، إلى 
»أثرياء الحرب« لجأوا إلى   من وصفهم بـ

ّ
أن

بعقود  عائلته  وممتلكات  ممتلكاته  بــيــع 
مزورة، مخاطبا بشار األسد، بصفته رئيس 
مجلس القضاء األعلى والسلطة التنفيذية 
ــادة حــقــوقــه  ــ ــإعـ ــ والـــعـــســـكـــريـــة واألمــــنــــيــــة، بـ
ــزال الــعــقــوبــة بــمــن أقـــدمـــوا على  ــ كــامــلــة، وإنـ
ذلـــك. ومــنــذ تصاعد الــخــاف بــن الطرفن، 
يــتــوقــع مــراقــبــون أن يــتــحــّول إلـــى مــواجــهــة 
مباشرة بينها، في حال لم يخضع مخلوف 
للضغوط، واستمرار األسد في محاصرته 

وماحقته.

اتهام األسد بعدم االكتراث
ونشر مخلوف، عبر »فيسبوك«، نّص رسالة 
قال إنه أرسلها لألسد. وأشار مخلوف في 
الرسالة إلى أن توجيهها جاء بعد منعه من 
املثول أمام القضاء، وعدم اإلجابة على أي 
إلــى جهات  أرسلها سابقا  التي  الكتب  مــن 
»الـــعـــصـــابـــات«،  ــا بــــ ــاهـ ــفـــا إيـ مــخــتــلــفــة، واصـ
ومــعــتــبــرًا نــفــســه مــن ضــحــايــاهــا، مــن خــال 
إلى  أمــاكــه. ولفت مخلوف  االستياء على 
تتمتع بسلطات  الــتــي  الــعــصــابــات  تــلــك  أن 
األمنية، عمدت  السلطة  أهمها  من  واسعة، 
إلــى أســلــوب جــديــد مــن خــال تــزويــر عقود 
ووكــاالت بيع، واإلقــدام على بيع ممتلكاته 

وعائلته.
ولــفــت إلـــى أن عــنــاصــر أمــنــيــة داهـــمـــت مــقــّر 
 فــي الــســادس مــن يناير/

ً
أحــد مكاتبه لــيــا

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، واســتــحــوذت على 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر مصرية خاصة لـ
بــفــتــح  املــــصــــري  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ  

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

األجواء مع قطر وإعادة رحات الطيران 
املـــبـــاشـــر بـــن الــبــلــديــن وشـــيـــك لــلــغــايــة، 
 الــنــظــام املــصــري ملتزم أمــام 

ّ
 أن

ً
مــؤكــدة

شـــركـــائـــه الــخــلــيــجــيــن بـــاالنـــخـــراط في 
ــفــــاق املـــصـــالـــحـــة الــــــذي تــم  ــتــــزامــــات اتــ الــ

توقيعه أخيرًا. 
وحـــــول اســتــكــمــال خـــطـــوات املــصــالــحــة 
وتـــســـمـــيـــة مـــصـــر ســـفـــيـــرًا لـــهـــا فــــي قــطــر 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن  ــعـــاقـ ــودة الـ ــ ــ وعـ
الدولتن، قالت املصادر: »القرار لن يتم 
اتخاذه بشكل مخصص لقطر، ولكن من 
املنتظر أن يكون ضمن الحركة الدورية 
ــي تـــجـــريـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ لـــلـــســـفـــراء الــ
 »تعين مصر 

ّ
 إلى أن

ً
املصرية«، مشيرة

في  قطر سيكون  في  لها  سفيرًا جديدًا 
أقصى  على  املقبل  آذار  مـــارس/  نهاية 
 زيـــارة 

ّ
تــقــديــر«. وأوضــحــت املــصــادر أن

ــري عـــلـــي شـــريـــف  ــطــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــالــ وزيــــــــر املــ
أعقاب  في  أيــام،  قبل  للقاهرة،  العمادي 
ــاق املـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة  ــفــ تـــوقـــيـــع اتــ
الفتتاح أحد الفنادق اململوكة ملجموعة 
مباحثات  تخللتها  القطرية،  »الــديــار« 
اقتصادية مع مسؤولن مصرين، كان 
مـــن بـــن ثــمــارهــا إنـــهـــاء الـــخـــافـــات بن 
مــجــمــوعــة »الـــديـــار« والــجــانــب املــصــري 
بشأن أحد املشروعات العقارية الضخمة 
في القاهرة الجديدة، وإصــدار القرارات 
الازمة بشأن تسهيل واستئناف العمل 
بـــاملـــشـــروع املــعــطــل مــنــذ ســـنـــوات عـــدة. 
إمكانية  بشأن  املبدئي  التوافق  تــّم  كما 
املشروعات  في  االستثمار  في  املشاركة 
الكبرى التي تعكف السلطات في مصر 
 عــن الــتــطــرق إلــى 

ً
عــلــى تنفيذها، فــضــا

مشاريع في العاصمة اإلدارية الجديدة 
ومدينة العلمن الجديدة.

من جهة أخرى، كشفت املصادر عن بدء 
اقتصاديا  دعــمــا  مــصــر  تلقي  إجـــــراءات 
ــار تـــفـــاهـــمـــات جـــرت  ــ ــ ــا، فــــي إطـ ســــعــــوديــ
: »كـــان هــنــاك اتفاق 

ً
بــن الــبــلــديــن، قــائــلــة

ــقـــاهـــرة والــــريــــاض بـــشـــأن حــزمــة  بـــن الـ
ــدات، بـــعـــضـــهـــا نـــفـــطـــي واآلخــــــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
ــم الـــتـــوافـــق بــشــأنــهــا بعد  ــتـــصـــادي، تـ اقـ
تـــوقـــيـــع الـــقـــاهـــرة عـــلـــى وثـــيـــقـــة تــشــكــيــل 
تــجــمــع الـــــــدول املـــشـــاطـــئـــة عـــلـــى الــبــحــر 
العام  مطلع  السعودية،  بقيادة  األحمر 
املــــاضــــي«. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أنــــه تم 

إرجاء تنفيذ االتفاق مرات عدة.
 وزير الدولة للشؤون الخارجية 

ّ
يذكر أن

اإلمــاراتــي أنـــور قــرقــاش اعتبر، أول من 
 فــتــح األجـــــواء مــع قطر 

ّ
أمـــس األحــــد، أن

»خـــطـــوة إيــجــابــيــة لــبــنــاء الـــثـــقـــة«، لكنه 
 »هــنــاك قــضــايــا مــع قــطــر ال تــزال 

ّ
 أكـــد أن

وقال  أجــل حلها«.  من  للتعاون  تحتاج 
 »عــــودة 

ّ
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن

قد  املــعــتــادة  ملسيرته  الخليجي  الــعــمــل 
بدأت«.

ــافــــت الــــســــعــــوديــــة، األســــبــــوع  ــتــــضــ واســ
ــــي، الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الـــحـــاديـــة  ــــاضـ املـ
واألربـــــعـــــن الــــتــــي شــــهــــدت حــــل الــــنــــزاع 
ــي الــــــــــــذي قــــــامــــــت الــــــريــــــاض  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
أثره  على  والقاهرة  واملنامة  وأبوظبي 
بــفــرض حــصــار على قطر قبل أكــثــر من 
ثاث سنوات. وعلى أثر هذه املصالحة، 
أعــلــنــت الهيئة الــعــامــة لــلــطــيــران املــدنــي 
اإلمـــاراتـــيـــة إعـــــادة فــتــح املـــجـــال الــجــوي 
ــع قــطــر،  واســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة الـــطـــيـــران مـ
اعتبارًا من السبت املاضي، في 9 يناير/ 
ــي الــــحــــالــــي. كـــمـــا أعـــــادت  ــانـ ــثـ ــون الـ ــانــ كــ
البحرين فتح مجالها الجوي مع قطر، 
أمــس اإلثــنــن. كذلك، أعــادت السعودية، 
ــي، فــتــح املـــنـــافـــذ الــبــريــة  ــاضــ الــســبــت املــ
والــبــحــريــة والـــجـــويـــة مـــع قـــطـــر، بــعــدمــا 
حزيران  يونيو/  فــي  أغلقتها  قــد  كانت 

عام 2017.

مصر تعيد فتح األجواء 
مع قطر

تتزايد المخاوف 
المصرية من تداعيات 

التطبيع بين اإلمارات 
وإسرائيل، مع توجه 

رجال أعمال مصريين نحو 
السوق اإلماراتية لعقد 

شراكات مع إسرائيليين

في إطار محاوالتها 
لحلحلة أزمة مفاوضات 

سد النهضة اإلثيوبي، 
تفكر القاهرة باللجوء 
مرة أخرى إلى مجلس 

األمن الدولي لرفع 
شكوى جديدة ضد 

أديس أبابا
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تقترب إثيوبيا من عملية الملء الثاني للسد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

رجال أعمال إسرائيليون في دبي، أكتوبر الماضي )كريم صاحب/فرانس برس(

قرار بإعادة رحالت الطيران المباشر بين البلدين )إيريك بيرمونت/فرانس برس(

  شرق
      غرب

سّد النهضة: السودان 
يلّوح بـ»خيارات أخرى«

أكد وزير الخارجية السوداني، عمر 
قمر الدين )الصورة(، أمس اإلثنن، 
أن باده تملك خيارات عدة في ملف 
لم  النهضة اإلثيوبي، في حــال  سد 
ــدورة الـــجـــديـــدة لــاتــحــاد  ــ ــ تــنــجــح الـ
األفــريــقــي فــي رعــايــة جــولــة مجدية 
ــدول الـــثـــاث  ــ ــ ــفـــاوض بــــن الـ ــتـ مــــن الـ
)الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا(. ولــم 
الــديــن تفاصيل عــن تلك  يــذكــر قمر 
الخرطوم  أن  إلــى  الخيارات، مشيرًا 
الجديدة  الـــدورة  أن تكون  تأمل في 
لاتحاد األفريقي في فبراير/شباط 
ــبـــل، فـــرصـــة لـــجـــولـــة أخــــــرى مــن  ــقـ املـ
التفاوض يحقق عبرها السودان ما 

يصبو إليه.
)العربي الجديد(

العراق: تظاهرات 
الناصرية مستمرة

استمرت االحتجاجات الشعبية في 
الــعــراق،  جنوبي  الناصرية،  مدينة 
ــنــــن، لــلــيــوم الــــرابــــع على  أمــــس االثــ
حمات  بإنهاء  للمطالبة  الــتــوالــي، 
من  الناشطن  االعتقال واستهداف 
الخطف  أو  االغتيال  خال عمليات 
الـــتـــي تــنــفــذهــا جـــمـــاعـــات مــســلــحــة. 
وتكررت مشاهد األيــام املاضية مع 
تــفــريــق الــقــوى األمــنــيــة الــتــظــاهــرات 
بــالــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع، وبــإطــاق 

النار في الهواء.
)العربي الجديد(

الفياض: العقوبات 
األميركية إساءة للعراق

ــد  ــشــ ــة »الــــحــ ــئــ ــيــ ــــس هــ ــيــ ــ وصـــــــــف رئــ
الشعبي« في العراق، فالح الفياض، 
أمــس اإلثــنــن، قــرار العقوبات الــذي 
األمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  أعــلــنــتــه 
ــراق  ــعــ ــلــ ة لــ ــه »إســـــــــــــــاء ــ ــأنــ ــ ــه، بــ ــ ــقـ ــ ــــحـ بـ
والعراقين«. وجاء في بيان أصدره 
األمــن  مستشار  لقائه  هــامــش  على 
القومي العراقي، قاسم األعرجي، أن 
التعاون بينهما مستمر »في مجال 
تــعــزيــز األمــــن والــحــفــاظ عــلــى البلد 
الــخــزانــة  واملـــواطـــن«. وكــانــت وزارة 
األمـــيـــركـــيـــة، قـــد فـــرضـــت الــعــقــوبــات 
املاضي  الجمعة  يــوم  الفياض  على 
ــقــــوق  ــات حــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ »صـ ـــ ــ لـ

اإلنسان«.
)األناضول(

تركيا تدعو اليونان إلى 
بحث قضية قبرص

دعا وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، أمس 
االثـــنـــن، الـــيـــونـــان، إلـــى مــحــادثــات 
ــن الــشــهــر  اســتــكــشــافــيــة اعـــتـــبـــارًا مـ
الـــــحـــــالـــــي. وأكـــــــــــد، خــــــــال مـــؤتـــمـــر 
مــع وزيــر خارجية  صحافي عقده 
»جمهورية شمال قبرص التركية« 
)املعلنة من جانب واحــد( تحسن 
أرطـــغـــرل أوغـــلـــو، فـــي أنـــقـــرة، على 
ــاواة فــي  ــ ــسـ ــ ضـــــــرورة »مـــنـــاقـــشـــة املـ
الــســيــادة وتــحــقــيــق حـــل الــدولــتــن 
فــي جــزيــرة قــبــرص«. وأوضــــح أنــه 
»لـــــم يـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــائــج 
بخصوص حل املشكلة القبرصية 
منذ 52 عاما، وأن مفاوضات إنشاء 
االتـــحـــاد الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الــجــزيــرة 

وصلت إلى نهايتها«.
)األناضول(

الصومال يتعّهد 
بمواصلة الحرب ضد 

»الشباب«
ــاع فــي  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــــب وزيـــــــــر الـ ــائـ ــ شـــــــــّدد نـ
الفتاح  عبد  الصومالية،  الحكومة 
ــلــــى أن  قـــــاســـــم، أمـــــــس االثــــــنــــــن، عــ
عناصر  ضد  العسكرية  العمليات 
الــشــبــاب«، ستستمر حتى  »حــركــة 
»تـــحـــقـــيـــق الــــنــــصــــر«. ونـــقـــلـــت عــنــه 
إن  قوله  الصومالية  األنباء  وكالة 
عن  العسكرية ستكون  »العمليات 
والــغــارات  املباشرة  املــعــارك  طريق 
إلـــى عمليات  بــاإلضــافــة  الــجــويــة، 
ــة للتصدي  ــيـ ــام األرضـ ــغـ األلـ إزالـــــة 

لخطر عناصر الحركة«.
)قنا(

وّجه رامي مخلوف رسالة جديدة إلى بشار األسد )فرانس برس(

تحفظت إثيوبيا 
على إسناد صالحيات 

واسعة للخبراء

اتهم مخلوف بشار 
األسد بعدم االكتراث حيال 

كل ما حصل له

إبراهيم: مخلوف 
ال يزال أحد الواجهات 

االقتصادية لألسد

مرحلة من الضغوط القصوى بعد استبدال 
الواجهات االقتصادية للنظام
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الرئيس القرغيزي 
المنتخب يعد بإصالحات

أكــــد الــرئــيــس الــقــرغــيــزي املــنــتــخــب، 
أنـــه سيعمل على  ــبـــاروف،  صـــدر جـ
ــيــــق إصــــــــاحــــــــات ســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــحــ تــ
واقــتــصــاديــة ويـــحـــارب الــفــســاد في 
الــبــاد خـــال فــتــرة حــكــمــه. وأوضـــح 
ــاروف فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي  ــ ــبـ ــ جـ
عقب فوزه في االنتخابات الرئاسية 
الــفــســاد   

ّ
أن األحـــــــد،  ــــس  أمـ مــــن  أول 

تــرســخ فــي مختلف املــجــاالت خال 
الــســنــوات الــثــاثــن املــاضــيــة، داعــيــا 

الجميع لدعم الدولة في مكافحته.
)األناضول(

قالن: بايدن يرغب بفتح 
صفحة جديدة مع تركيا

قــــــــال املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم قــالــن )الــصــورة(، 
 أنـــقـــرة عــلــى تـــواصـــل مـــع طــاقــم 

ّ
إن

الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب جــو 
 األخير يرغب 

ّ
بايدن، مشيرًا إلى أن

وفتح  تركيا  مــع  العاقات  بتطوير 
ــدة. وذّكــــــــر قــــالــــن فــي  ــ ــديـ ــ صـــفـــحـــة جـ
تــلــفــزيــونــي مـــســـاء أول من  حـــديـــث 
 بــايــدن زار تركيا 

ّ
أمـــس األحــــد، بـــأن

للرئيس  نائبا  كــان  مـــرات عندما   4
 
ّ
ــاد بـــأن ــ ــاراك أوبـــامـــا. وأفـ ــ الــســابــق بـ
ــابـــي مــع  ــل إيـــجـ ــرة عـــلـــى تــــواصــ ــقــ أنــ

طاقم بايدن الحالي.
)األناضول(

شكري يحّرض اإلدارة 
األميركية الجديدة على 

المنظمات
قال وزير الخارجية املصري سامح 
ــه يــتــوجــب عــلــى اإلدارة  شـــكـــري، إنــ
األمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة تــحــت رئــاســة 
فــي تجميع  أن تعتمد  بـــايـــدن،  جــو 
مــعــلــومــاتــهــا عـــن مــصــر عــلــى عــمــوم 
الــشــعــب املـــصـــري ومــخــتــلــف فــئــاتــه، 
ولـــــيـــــس فــــقــــط عــــلــــى مــــــن وصـــفـــهـــم 
ــفـــئـــات الـــتـــي ال تــمــثــل الــشــعــب  »الـ ـــ بـ
وتـــــــروج ألكـــــاذيـــــب«. وذكــــــر شــكــري 
ردًا على  مــؤتــمــر صـــحـــافـــي،  خــــال 
بايدن،  إدارة  العاقة مع  ســؤال عن 
خصوصا في ملف حقوق اإلنسان، 
األميركية  اإلدارة  تــشــارك  مصر   

ّ
أن

الــجــديــدة هـــذا الـــحـــرص، لكنه حــذر 
مـــن »تـــرويـــج املــعــلــومــات الــخــاطــئــة 
التطرف  تنتهج  منظمات  بواسطة 

والعنف«.
)العربي الجديد(

ميركل: إغالق حسابات 
ترامب يطرح إشكالية

اعـــــتـــــبـــــرت املـــــســـــتـــــشـــــارة األملــــانــــيــــة 
أنــجــيــا مــيــركــل، أن إغــــاق الــعــديــد 
مــن شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
الرئيس  وبينها »تويتر« حسابات 
املنتهية واليــتــه دونــالــد  األمــيــركــي 
تــــرامــــب »يــــطــــرح إشـــكـــالـــيـــة«. وقــــال 
املتحدث باسمها، شتيفن شيبرت، 
خال مؤتمر صحافي أمس اإلثنن 
إنـــه »مـــن املــمــكــن الــتــدخــل فــي حرية 
الــتــعــبــيــر، لــكــن وفــــق الـــحـــدود الــتــي 
وضــعــهــا املـــشـــرع ولــيــس بـــقـــرار من 
إدارة شركة«، مضيفا »لهذا السبب 
ترى املستشارة أن إغاق حسابات 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي بــشــكــل نــهــائــي 

يطرح إشكالية«.
)فرانس برس(

غوتيريس يسعى 
لوالية ثانية

نقلت وكالة »بلومبيرغ« األميركية 
لــأنــبــاء، أول مـــن أمـــس األحـــــد، عن 
ــيــــن مـــطـــلـــعـــن، قـــولـــهـــم  ــلــــومــــاســ دبــ
املـــتـــحـــدة  ــم  لــــأمــ ــام  ــ ــعـ ــ الـ األمـــــــن   

ّ
إن

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية 
فــي مجلس األمـــن بــأنــه يـــود البقاء 
ــة ثــانــيــة عــنــدمــا  فـــي مــنــصــبــه لـــواليـ
تـــنـــتـــهـــي واليـــــتـــــه الـــحـــالـــيـــة نــهــايــة 
الــعــام. وأضـــاف الــدبــلــومــاســيــون أن 
ــح  ــ غـــوتـــيـــريـــس ســيــبــلــغ عـــلـــى األرجـ
ــة لـــأمـــم  ــامــ ــعــ رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
املــتــحــدة فــولــكــان بـــوزكـــيـــر، بـــقـــراره 

بشكل رسمي قريبا. 
)رويترز(

طهران ـ العربي الجديد

أعلن الجيش اإليراني، أمس اإلثنن، أن قواته 
الــبــحــريــة ســتــجــري »مـــــنـــــاورات صــاروخــيــة 
ُعمان.  الثاثاء، في مياه بحر  اليوم  كبرى«، 
جرى 

ُ
وأوضـــح فــي بــيــان لــه أن املـــنـــاورات ست

كــنــارك اإليرانية  امــتــداد ساحل جــزيــرة  على 
فـــي بــحــر ُعــــمــــان، كــاشــفــا عـــن مـــشـــاركـــة قطع 
فيها.  وقتالية  صــاروخــيــة  بحرية  ووحــــدات 
ــاورات لــيــومــن  ــ ــنـ ــ ومــــن املـــقـــرر أن تــســتــمــر املـ
بحضور رئيس هيئة األركان العامة للقوات 
املسلحة اإليرانية، محمد باقري. و»املناورات 
الصاروخية الكبرى« هي الثالثة من نوعها 
للقوات املسلحة اإليرانية في األيام األخيرة، 
ــرات  ــائــ ــطــ بـــعـــد مــــــنــــــاورات كــــبــــرى لــــســــاح الــ
اإليــرانــيــة ومــنــاورات  الــحــدود  املسلحة على 

»التعبئة البحرية« في مياه الخليج.
وســـبـــق لــلــجــيــش اإليــــرانــــي أن أطـــلـــق، فـــي 5 
مناورات  أكبر  الحالي،  الثاني  يناير/كانون 
لساح الطائرات املسّيرة القتالية، هي األولى 

ِخب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
ُ
انت

»العمال« في كوريا  أمينا عاما لحزب  أون 
لــه، في تغيير  الشمالية بعدما كــان رئيسا 
رمزي ولكنه يهدف إلى تعزيز قبضته، وفق 
األنــبــاء  مــا يعتبر محللون. وذكـــرت وكــالــة 
خب، 

ُ
الكورية الشمالية الرسمية أن كيم انت

أول من أمس األحد »باإلجماع« أمينا عاما 
ــخــب رئيسا 

ُ
لــلــحــزب. مــع الــعــلــم أن كــيــم انــت

للحزب خال مؤتمره السابق في عام 2016. 
وتــعــّد هــذه الــخــطــوة فــرصــة لتعزيز مكانة 
الزعيم الكوري الشمالي الذي ورث السلطة 
عــن أبــيــه كــيــم جــونــغ إيـــل فــي 2011. وأعـــاد 
تح 

ُ
افت الــذي  الحاكم  الثامن للحزب  املؤتمر 

يوم الثاثاء املاضي في بيونغ يانغ، إرساء 
ــان قـــد تـــم الــتــخــلــي  األمـــانـــة الــعــامــة الـــتـــي كــ
عنها في عام 2016، وعمد أيضا إلى تغيير 

املسميات وفقا لذلك. 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــكــ ــ وأضـــــــــافـــــــــت وكــــــــالــــــــة األنـــــــــبـــــــــاء الــ
الـــشـــمـــالـــيـــة أن »جـــمـــيـــع املــــنــــدوبــــن عـــّبـــروا 

محافظة  فــي  ليومن  واستمرت  نوعها،  مــن 
البرية  الحدود  الباد، وعلى  سمنان، وســط 
ــئـــات من  والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة. وشـــاركـــت املـ
ــائـــرات املـــســـّيـــرة الــقــتــالــيــة واالنــتــحــاريــة  الـــطـ
فــي هـــذه املـــنـــاورات، الــعــائــدة لــلــقــوات األربـــع 
التابعة للجيش، أي القوات البحرية والبرية 

والجوية والدفاع الجوية.
ــلــــق »الــــحــــرس  ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي، أطــ
الــــــثــــــوري« اإليــــــرانــــــي مــــــنــــــاورات »الـــتـــعـــبـــئـــة 
ــثــــة فـــــي جـــــزيـــــرة فــــارســــي  ــالــ ــثــ الــــبــــحــــريــــة« الــ
املــنــاورات في  اإليرانية في الخليج. وجــاءت 
الحرس 10 بحارة  الرابعة الحتجاز  الذكرى 
بحرية  قطعة   700 فيها  وشــــارك  أمــيــركــيــن، 
خفيفة وثقيلة تابعة لبحرية الحرس. وسبق 
لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــحــرس، حــســن ســـامـــي، أن 
أزاح، يوم الجمعة املاضي، الستار عن قاعدة 
صاروخية بحرية تحت األرض على شواطئ 

الخليج، ُوصفت بأنها »استراتيجية«.
وتــــأتــــي املـــــنـــــاورات والــــخــــطــــوات الــعــســكــريــة 
ــي إطــــــار اســــتــــعــــدادات إيـــرانـــيـــة  ــة فــ ــيــ ــرانــ اإليــ
ملــواجــهــة أي حــــرب مــحــتــمــلــة قـــد تـــحـــدث مع 
الواليات املتحدة، مع ارتفاع منسوب التوتر 
بن طهران وواشنطن أخيرًا، وسط اتهامات 
مــتــبــادلــة بــالــســعــي إلـــى إشـــعـــال الـــحـــرب. وال 
الواليات  قيام  احتمال  عدة  تقارير  تستبعد 
املتحدة، خال الفترة املتبقية لوالية الرئيس 
األمــيــركــي الــخــاســر دونــالــد تــرامــب، بتوجيه 
ضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية.
ودفعت الواليات املتحدة في اآلونة األخيرة 
املنطقة،  إلــى  استراتيجية  عسكرية  مــعــدات 
ــيـــج بـــتـــحـــركـــات  ــلـ ــا فـــــي الـــخـ ــهــ ــواتــ وقـــــامـــــت قــ

ــار  بــيــنــهــا وبـــــن الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة »فـــــي إطــ
معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية«.

وأضاف خطيب زادة، في مؤتمره الصحافي 
ــر خـــدمـــة  ــبــ ــي، أمـــــــس اإلثــــــنــــــن، عــ ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ األســ

ـــل« وســــــط الــتــصــفــيــق.   ــامـ ــكــ ــم الــ ــهـ ــمـ ــــن دعـ  عـ
ــقـــب والـــوظـــائـــف  ــلـ ــإن الـ ــ ــراء، فــ ــبــ ووفــــقــــا لــــخــ
ــدة بـــمـــثـــابـــة خــــطــــوة رمـــــزيـــــة. وقــــال  ــديــ ــجــ الــ
الـــبـــاحـــث فــــي املـــعـــهـــد الـــعـــاملـــي لـــلـــدراســـات 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة فــي الــعــاصــمــة الــكــوريــة 
 تغيير 

ّ
الجنوبية سيول، آهن شان ـ إيل، إن

اللقب »طريقة أخرى غير مباشرة لاعتراف 
ــا عـــام  ــهـ ــالـ ــّم إدخـ ــ بـــإخـــفـــاق الـــخـــطـــط الـــتـــي تـ
2016«، بــمــا فــي ذلـــك الــنــظــام الــجــديــد الــذي 
كــــان يــشــتــمــل عــلــى وجــــود مــنــصــب رئــيــس. 
 »كــيــم أراد تــكــويــن صـــورة جــديــدة 

ّ
ورأى أن

مختلفة عــن صـــورة أبــيــه مــن خــال تحّوله 
إلـــى رئــيــس، لــكــنــه يــبــدو أنـــه يــشــعــر مــجــددًا 
بالحاجة إلى التشديد على الرابط مع عهد 
ز قــيــادتــه فـــي هــذه 

ّ
ســلــفــه، مـــن أجـــل أن ُيـــعـــز

األوقات الصعبة«.
ــكــــوري  ــة لـــلـــزعـــيـــم الــ ــــل املــــؤتــــمــــر فــــرصــ

ّ
ومــــث

الـــــشـــــمـــــالـــــي لـــــــــإقـــــــــرار بــــفــــشــــل ســـيـــاســـتـــه 
االقــتــصــاديــة، مــعــتــرفــا بـــأن »كـــل الــقــطــاعــات 
كما   .2016 منذ  أهدافها  تحقق  لم  تقريبا« 
أنـــشـــأ املـــؤتـــمـــر مــكــتــبــا ســيــاســيــا جـــديـــدًا ال 
الصغرى  يضّم كيم يو جونغ، شقيقة كيم 

ومستشارته. 
ــم  ــوائــ ــي قــ ــ ــغ فــ ــ ــونـ ــ ــو جـ ــ ــم يــ ــيــ ولـــــــم تـــظـــهـــر كــ
األشـــخـــاص املــعــيــنــن فـــي الــلــجــنــة املــركــزيــة 
ــك الــحــن  ــ ــتـــى ذلــ ــانــــت حـ ــلـــحـــزب والــــتــــي كــ لـ
ل 

ّ
عضوًا مناوبا فيه، وهو أمر يبدو أنه يمث

انــتــكــاســة لـــهـــذه الـــشـــابـــة الـــتـــي نــجــحــت في 
تثبيت نفسها واحدة من أقوى شخصيات 
ــك، اعــتــبــر محللون  الــنــظــام املــنــعــزل. مـــع ذلــ
الكورية  »يونهاب«  لوكالة  تصريحات  في 

الجنوبية، أنه بغض النظر عن دور شقيقة 
ــا  الــزعــيــم فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم، إال أن دورهـ
السياسي سيبقى كما هو من دون تغيير. 
بــــارزًا فــي شــؤون  ــى دورًا 

ّ
تــتــول أنــهــا  ورأوا 

الـــــدولـــــة، بـــمـــا يــشــمــل شــــــؤون الـــكـــوريـــتـــن، 
باإلضافة إلى أنها من أسرة الزعيم. وأشار 
طلق بيونغ يانغ 

ُ
محللون إلى احتمال أن ت

وكالة جديدة، ومنح كيم يو جونغ موقعا 
رئيسيا فيها.

وتوجهت األنظار وفق »يونهاب« كذلك إلى 
كبار مسؤولي  أحــد  يونغ وون،  ترقية جو 
الــــحــــزب، إلــــى عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة املــكــتــب 
ال يشغله حاليا  الـــذي  املنصب  الــســيــاســي، 
ســـوى 5 أفــــراد، مــن بينهم الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي. وكان جو دائما ما ُيشاهد برفقة 

كيم خال جوالته امليدانية العام املاضي.
ويقول محللون إن كوريا الشمالية استغلت 
هـــذا املــؤتــمــر مــن أجـــل تــوجــيــه رســالــة تحٍد 
إلى الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن، 
وإظهار عامات الحذر بعد عاقة مضطربة 
بن كيم والرئيس األميركي الخاسر دونالد 
تــرامــب، رغــم عقدهما ثــاث قمم فــي عامي 

الكوري  الزعيم  أن  العلم  مــع  و2019.   2018
الشمالي قال األسبوع املاضي، إن الواليات 

حدة هي »العدّو األكبر« لباده.
ّ
املت

ويأتي التغيير في اللقب في وقت تعّهد فيه 
كيم، يوم األربعاء املاضي، بتعزيز القدرات 
الــدفــاعــيــة لــبــاده الــتــي تمتلك قـــوة نــوويــة. 
في  تقريبا  القطاعات  بأن »جميع  واعترف 
اقــتــصــاد الــبــاد لــم تحقق أهــدافــهــا«، ُمــقــّرًا 
بـــإخـــفـــاق ســيــاســتــه االقـــتـــصـــاديـــة. وكـــانـــت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قـــد أصــبــحــت أكــثــر عــزلــة 
من أي وقت مضى بعد إغاق حدودها في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020، فـــي مــحــاولــة 
لحماية نفسها من انتشار فيروس كورونا 
الـــذي ظهر فــي جارتها الــصــن، أواخـــر عام 

.2019
أيــضــا مناسبة لبيونغ  املــؤتــمــر  وكـــان هـــذا 
يــانــغ لتنظيم اســتــعــراض عــســكــري، حسب 
مــا أفــــاد الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، أمــس 
ــرت هــيــئــة األركــــــان املــشــتــركــة  ــ اإلثـــنـــن. وذكــ
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، أنــهــا اكتشفت عــامــات 
املؤتمر  ملرافقة  عــرض عسكري  إقــامــة  على 
مــســاء األحـــد فــي بيونغ يــانــغ، مشيرة إلى 
أنــه »ربــمــا يــكــون مــجــرد تــدريــب«. مــع العلم 
أن الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جــاي 
املحادثات  فــي  أساسيا  دورًا  أدى  الــذي  إن، 
التي جرت بن كيم وترامب، كشف أن سيول 
ستنتهز فرصة تغيير اإلدارة في واشنطن 
لتحقيق »تحول كبير« في املفاوضات بن 
الــكــوريــتــن، وبـــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يانغ 

بعدما وصلت إلى طريق مسدود.
)فرانس برس، رويترز(

ـــ »املـــشـــبـــوهـــة«. وســبــق  ــهــــران بــ وصــفــتــهــا طــ
يـــوم الخميس  الــجــيــش األمـــيـــركـــي،  أن أعــلــن 
من  استراتيجيتن  قاذفتن  إرســال  املاضي، 
طراز »بي 52« إلى الخليج، في رابع مهمة من 
هذا القبيل، مؤكدًا أن الخطوة جاءت بهدف 

»ردع العدوان«.
ـــق املـــتـــحـــدث بــاســم 

ّ
ــي املـــلـــف الـــــنـــــووي، عـــل فــ

الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
على تصريحات برملانية بشأن اعتزام إيران 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي  طرد 
العقوبات.  رفع 

ُ
ت لم  إذا  املقبل،  الشهر  أواخــر 

ونفى وجــود توجه لــدى بــاده لطرد هــؤالء 
املــفــتــشــن، ومـــؤكـــدًا عــلــى اســتــمــرار الــتــعــاون 

»الفيديو كونفرانس«، أن القانون الذي أقّره 
ــح بشكل  الــبــرملــان أخــيــرًا بــهــذا الــشــأن »واضــ
كامل، ويدعو إلى وقف تنفيذ الرقابة خارج 
أطــراف  تلتزم  لم  في حــال  الضمانات،  اتفاق 
االتـــفـــاق الـــنـــووي بــالــتــزامــاتــهــا«. واعــتــبــر أن 
»هذا ال يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية«.

الطاقة  املتحدث باسم هيئة  أكد  املقابل،  في 
ــونـــدي، أن  ــالـ ــمـ ــة، بــــهــــروز كـ ــيــ ــرانــ الــــذريــــة اإليــ
»املطروح بحسب القانون الذي أقّره مجلس 
الــــشــــورى اإلســــامــــي )الــــبــــرملــــان(، هــــو وقـــف 
اإلضـــافـــي«،  لــلــبــروتــوكــول  الــطــوعــي  التنفيذ 
إن طهران ليست بصدد طــرد مفتشي   

ً
قائا

الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. وأضــــاف، 
أنــه في حال  البرملانية،  لوكالة »خانه ملت« 
فإنه »سيتم وقف  الــبــروتــوكــول  وقــف تنفيذ 

عمليات التفتيش املرتبطة به«.
بعدما  اإليرانية،  التوضيحات  وجــاءت هذه 
قـــال عــضــو هــيــئــة رئــاســة الــبــرملــان اإليـــرانـــي، 
ــــادي فــــراهــــانــــي، لــلــتــلــفــزيــون  ــرأبـ ــ ــيـ ــ أحــــمــــد أمـ
اإليــــرانــــي، يــــوم الــســبــت املـــاضـــي، إن طــهــران 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مفتشي  »ســتــطــرد 
العقوبات  أميركا  ترفع  لــم  مــا  الــذريــة حتما، 
املــالــيــة واملــصــرفــيــة والــنــفــطــيــة قــبــل يــــوم 21 
فبراير/شباط املقبل«. من جهته، رأى املدير 
رافايل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
ــنـــن، إن إحـــيـــاء االتــفــاق  ــي، أمــــس االثـ غـــروسـ
النووي اإليراني يجب أن يتم خال األسابيع 
القليلة املقبلة. وأضــاف، في مقابلة في إطار 
مؤتمر »رويترز نيكست« التي تنظمه وكالة 
»رويترز«، أنه »من الواضح أنه ليست لدينا 

أشهر طويلة. أمامنا أسابيع على األرجح«.

عزل ترامب

تفاصيل 
اقتحام 

الكونغرس

ــرة األولــــــــى فــــي 5  ــ ــ مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ فــــي املـ
نواب مشروع  فبراير/شباط 2020(. وطرح 
ــرار يــطــالــب بــنــس بــتــفــعــيــل املــــــادة 25 في  ــ قـ
الدستور، والذي لم يسبق تفعيله. وتسمح 
املـــــــادة لـــنـــائـــب الـــرئـــيـــس ومـــجـــلـــس الـــــــوزراء 
بــعــزل الــرئــيــس لــعــدم أهــلــيــتــه لــلــحــكــم. ومــن 
املــتــوقــع أن يــجــري تــصــويــت مــســجــل الــيــوم 
ــان بــنــس مــــوجــــودًا فـــي مبنى  ــ ــاء. وكـ ــثـــاثـ الـ
هاجمه  عندما  عائلته  مع  هيل«  »كابيتول 
أنــصــار تــرامــب، يــوم األربــعــاء املــاضــي. وفي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ال يــتــبــادل بــنــس الــحــديــث 
مــع تـــرامـــب. لــكــن الــجــمــهــوريــن لــم يكترثوا 
بتفعيل املادة املذكورة. ولم يرد مكتب بنس 
على اســتــفــســارات عــن األمـــر. وفــي األســبــوع 

املاضي، قال مصدر إنه يعارض الفكرة.
وقـــالـــت بــيــلــوســي إنــــه إذا لـــم يــتــحــرك بنس 
املــــجــــلــــس عــلــى  يــــــصــــــّوت  املــــمــــكــــن أن  فــــمــــن 
يتم  وقـــد  »الــتــمــرد«.  بتهمة  تــرامــب  محاكمة 
الــتــصــويــت عــلــى تــوجــيــه االتـــهـــام لــه بنهاية 
يــرّد مساعدون لزعيم  الحالي. ولم  األسبوع 

مــلــخــص مــكــاملــتــه مـــع مـــكـــارثـــي: »تــــم الــعــثــور 
وعبوات  حــارقــة  وقنابل  بــنــادق طويلة  على 
ــة أكــبــر  ــارثـ ــادي كـ ــفـ ــا يــشــيــر إلــــى تـ نـــاســـفـــة، مـ
بصعوبة«. وأكد مكارثي له أن وزارة الدفاع 
تــعــمــل مـــع ســلــطــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون املحلية 
األمنية،  االســتــعــدادات  لتنسيق  واالتــحــاديــة 
ــان أحــد  ــرو نــفــســه كــ ــ ــتـــحـــام. وكـ قــبــل يــــوم االقـ
أفراد الجيش األميركي في العراق، وأظهرته 
مــع زمائه.  الكونغرس  فــي  الــصــور محتميا 
وقـــال لصحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« عــن يــوم 
االقتحام: »كان علينا إما الوقوف ملرة أخيرة 
)في الكونغرس وإقرار فوز بايدن بالرئاسة( 

أو القتال للخروج من هناك«.
مـــن جــهــتــه، الم رئـــيـــس شـــرطـــة الــكــونــغــرس 
املــســتــقــيــل ســتــيــفــن ســـونـــد مـــســـؤولـــي األمـــن 
فــــي »كـــابـــيـــتـــول هــــيــــل«، مــعــتــبــرًا فــــي حـــديـــٍث 
»عرقلوا  أنهم  بوست«،  »واشنطن  لصحيفة 
جهوده الستدعاء الحرس الوطني«. ونقلت 
الصحيفة عنه قوله إن املشرفن عليه ترددوا 
فـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوات رســمــيــة لــطــلــب الــحــرس 

ــاع فــي الكونغرس  تــتــســارع األوضــ
األميركي على وقع مساعي رئيسة 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــواب، الـــديـــمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
العقوبات  أقــســى  لــفــرض  بيلوسي،  نانسي 
عــلــى الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــخــاســر دونـــالـــد 
تـــرامـــب، قــبــل انــتــهــاء واليــتــه رســمــيــا فــي 20 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي. وبـــاشـــرت 
الــضــغــط، بطرحها  قــيــادة عملية  بــيــلــوســي 
مــســألــة تــفــعــيــل نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
املـــــادة 25 مـــن الـــدســـتـــور، الــتــي تــنــّص على 
عــــزل الـــرئـــيـــس لـــعـــدم أهــلــيــتــه لــلــحــكــم، قبل 
مباشرة مساءلته. وال يقتصر الضغط على 
تـــرامـــب مـــن الــديــمــقــراطــيــن فــقــط، بـــل يــدعــو 
الجمهورين  والــشــيــوخ  الــنــواب  مــن  العديد 
إلــى استقالته. ومــســاء أمــس االثــنــن، باشر 
الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون حــمــلــتــهــم لــعــزل 
ترامب من منصبه في أسبوع، ربما ينتهي 
األميركي  الرئيس  بتصويت قد يجعل منه 
الــوحــيــد فــي تــاريــخ الــواليــات املــتــحــدة الــذي 
يــقــدم للمحاكمة مــرتــن بــهــدف عــزلــه )بـــرأه 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــار الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ ــراق أنـ ــ ــتــ ــ أظــــهــــر اخــ
األمــيــركــي الــخــاســر دونـــالـــد تــرامــب 
مبنى »كابيتول هيل« في العاصمة 
األمــيــركــيــة واشــنــطــن فـــي 6 يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي الـــحـــالـــي، ضــعــف الــتــدابــيــر األمــنــيــة 
املتخذة، سواء لناحية االنتشار األمني حول 
املبنى، أو في التعامل مع األحداث املتسارعة 
أو حتى في استدعاء قــوات إضافية لفرض 
ــام. وبـــعـــد صـــدمـــة االقـــتـــحـــام، فـــي أول  ــنـــظـ الـ
اختراق من نوعه ملبنى »كابيتول هيل« منذ 
املبنى  لواشنطن وإحــراق  البريطاني  الغزو 
األميركية  السلطات  عــام 1812، حــاولــت  فــي 
اســــتــــيــــعــــاب األحـــــــــــــــداث. وبــــــــــــدأت الــــخــــطــــوة 
املبنى  عــن  الــدفــاع  فــي  املقّصرين  بمحاسبة 
األمنية،  الرتب  ذوي  من  بعضهم  واستقالة 
ثــــم اعـــتـــقـــال كــــل مــــن اقـــتـــحـــمـــه، مــــع الــتــهــديــد 
بــأحــكــام قــضــائــيــة قــاســيــة. ال تـــريـــد أمــيــركــا 
التي  فالخطوات  هــؤالء،  بمحاسبة  االكتفاء 
ــا رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي  ــقـــودهـ تـ
بـــيـــلـــوســـي تـــشـــي بــنــّيــتــهــا مـــعـــاقـــبـــة تـــرامـــب 
اقتحام  على  املتظاهرين  تحريضه  بسبب 
ــذ بــعــن االعــتــبــار  الــكــونــغــرس، مــن دون األخـ
مغادرته البيت األبيض في 20 يناير الحالي 
مع انتهاء واليته. ال يبدو الهدف األساسي 
مـــن خـــطـــوات الــســلــطــات األمــيــركــيــة معاقبة 
املــتــســبــبــن واملـــحـــّرضـــن ومــرتــكــبــي عملية 
اقتحام الكونغرس فحسب، بل منع أي فرد 
 ،

ً
أو مــجــمــوعــة مـــن الــتــفــكــيــر بــذلــك مــســتــقــبــا

القصوى، خصوصا  العقوبات  طائلة  تحت 
أن االختبار األول سيكون في يوم تنصيب 

الرئيس املنتخب جو بايدن في 20 يناير.
ــــي مــع  ــنـ ــ وحــــــول الـــتـــعـــاطـــي الـــقـــضـــائـــي واألمـ
الجيش  ــر  كــشــف وزيـ الــكــونــغــرس،  مقتحمي 
األميركي رايان مكارثي للنائب الديمقراطي 
ــد،  ــن أمــــس األحــ جــايــســن كـــــرو، مـــســـاء أول مـ
 عــن 25 قضية إرهــاب 

ّ
أنــه تــم فتح مــا ال يــقــل

محلية نتيجة هجوم أنصار ترامب. وكشف 
ــو عـــضـــو لــجــنــة الــــقــــوات املــســلــحــة  ــ كــــــرو، وهـ
ــنـــواب أيـــضـــا، أن مــكــارثــي أبــلــغــه  بــمــجــلــس الـ
بـــأن وزارة الـــدفـــاع )الــبــنــتــاغــون( كــانــت على 
التي  املحتملة  التهديدات  من  »بمزيد  درايــة 
األيــام  فــي  املحتملون«  اإلرهــابــيــون  يشكلها 
ــال كـــرو في  الــتــي تسبق تنصيب بــايــدن. وقـ

الجمهورين في املجلس كيفن مكارثي، الذي 
ــايـــدن، على  صــــّوت بـــاالعـــتـــراض عــلــى فــــوز بـ

طلب للتعليق.
ــن زمـــائـــهـــا  ــ ــلـــوســـي وكـــثـــيـــر مـ ــيـ وشـــــــــــّددت بـ
الجمهورين،  من  قليل  وعــدد  الديمقراطين 
ــه ال يــنــبــغــي ائـــتـــمـــان تــــرامــــب عــلــى  ــ ــلـــى أنــ عـ
اســتــكــمــال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه الـــتـــي تــنــتــهــي في 
ــــدت فـــي رســـالـــة إلـــى زمــائــهــا  20 يــنــايــر. وأكـ
الـــنـــواب، أول من  الــديــمــقــراطــيــن فــي مجلس 
بسرعة حماية  »سنتحرك  أنــه  األحـــد،  أمــس 
الرئيس  هــذا  ألن  وديمقراطيتنا،  لدستورنا 
مــعــا«. وسبق  يــمــثــل خــطــرًا وشــيــكــا عليهما 
لــبــيــلــوســي أن دعـــــت الـــــنـــــواب، يـــــوم الــســبــت 
املاضي، إلى العودة لواشنطن لتقرير كيفية 
الهجوم  في  مسؤوليته  على  ترامب  معاقبة 

الدامي على مبنى »كابيتول هيل«.
اتهام  الئــحــة  األقـــل  برملانيا على   180 ـــع 

ّ
ووق

ــة لـــتـــرامـــب، وجــــــاء فــيــهــا أنـــــه »أدلـــــى  ــهـ مـــوّجـ
بــتــصــريــحــات عـــمـــدًا« شــجــعــت عــلــى اقــتــحــام 
مبنى الكونغرس من قبل أنصاره. وبحسب 
فإن  كايبورن،  جيمس  الديمقراطي  النائب 
املــذكــرة يمكن أن تبحث هــذا األســبــوع. وقال 
يــحــصــل  قــــد  ــك  ــ ذلـ إن  أن«،  أن  ــــي  »سـ لــشــبــكــة 

الوطني، حتى بعد ورود معلومات تفيد بأن 
الحشد الذي دعاه ترامب إلى واشنطن، ربما 

سيكون أكبر بكثير من التظاهرات السابقة.
وكــشــفــت تــصــريــحــات ســونــد مـــدى االرتـــبـــاك 
الــبــيــروقــراطــي الـــذي ســاد خــال ذلــك النهار، 
والــــذي اســتــفــاد مــنــه أنــصــار تــرامــب مثيرين 
الــرعــب فــي صفوف أعــضــاء الكونغرس. وما 

»)الـــيـــوم( الــثــاثــاء أو )غــــدًا( األربــــعــــاء«. لكن 
اإلجـــراء طويل ومعقد بحّد ذاتـــه، إلــى درجــة 
ــا عـــدة فـــي املــعــســكــر الــديــمــقــراطــي  أن أصـــواتـ
اعتبرت أنه قد يبطئ خطط بايدن، الذي جعل 
معالجة أزمة فيروس كورونا أولويته. وقال 
كايبورن: »لنمنح الرئيس املنتخب 100 يوم 
أكثر  له بمعالجة  للسماح  بداية واليته،  في 
يمكننا  »ربــمــا  إلــحــاحــا«، مضيفا  الــقــضــايــا 
تقديم املواد )الخاصة بإجراءات العزل( بعيد 
ذلك«. وكايبورن هو الشخصية الثالثة في 
ــيـــادات الــديــمــقــراطــيــن فـــي مجلس  تــرتــيــب قـ
ــفـــادي هــذه  ــه مـــن املــمــكــن تـ ــر أنــ ــ ــنــــواب، وذكـ الــ
إرســال  قبل  أشهر  باالنتظار بضعة  املشكلة 
الشيوخ.  إلــى مجلس  الرسمي  االتــهــام  ملف 
ــد تــــــرك مـــنـــصـــبـــه، لــكــن  ــ ــــب قـ ــرامـ ــ ــيــــكــــون تـ وســ
إدانته ستحول بينه وبن ترشيح نفسه في 
السيناتور  رأى  من جانبه،   .2024 رئاسيات 
الديمقراطي جو مانشن، في حديٍث لشبكة 
»سي أن أن«، أن إجراءات العزل بعد 20 يناير 
»لــن يكون لها أي معنى«. لكن إطــاق إجــراء 
»عزل« للمرة الثانية سيترك بصمة ال تمحى 
لــم يــتــعــرض أي رئيس  عــلــى أداء تــرامــب، إذ 

أميركي في السابق لهذه اإلهانة.
تــرامــب، في  اتــهــمــوا  قــد  وكـــان الديمقراطيون 
على  بالضغط   ،2019 األول  ديسمبر/كانون 
أوكــــرانــــيــــا لــلــتــحــقــيــق فــــي تـــصـــرفـــات بـــايـــدن، 
لـــكـــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
ــرأه مـــن الــتــهــمــة. واحــتــمــاالت  الــجــمــهــوريــن بــ
نــجــاح الــديــمــقــراطــيــن فـــي مــســعــاهــم األخــيــر 
تــرامــب ضعيفة مــن غير دعــم الحزبن.  لعزل 
ــنــــواب  ــــن الــ ــتـــى اآلن مـ ــقـــط حـ ــة فـ ــ ــعـ ــ وقـــــــال أربـ
الجمهورين علنا، إنه ال ينبغي أن يستكمل 
إذا  وحتى  منصبه.  في  الباقية  أيامه  ترامب 
لترامب  رسميا  اتهاما  الــنــواب  مجلس  وّجـــه 
مرة ثانية، فلن ينظر مجلس الشيوخ في األمر 
 تقدير، أي في آخر يوم 

ّ
قبل 19 يناير، على أقل

كــامــل سيقضيه تــرامــب فــي الــبــيــت األبــيــض. 
الشيوخ  مجلس  تــرامــب  محاكمة  وستشغل 
خال األسابيع األولــى من حكم بايدن، األمر 
تعيينات  على  املصادقة  دون  الــذي سيحول 
الــوزراء والتحرك في األولــويــات، مثل تدابير 

مكافحة فيروس كورونا.
في املعسكر الجمهوري، علق السيناتور بات 
تومي على مسألة عزل ترامب بالقول: »لست 
مــتــأكــدًا حــتــى مــن أنـــه يمكن عـــزل شــخــص لم 
يعد في السلطة«. واعتبر، في حديٍث لشبكة 
»ستكون  الرئيس  استقالة  أن  أن«،  أن  »ســي 
الحل األفضل«. وأضاف أنه منذ االنتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املاضي »غرق دونالد ترامب في مستوى من 
أفــعــااًل ال يمكن تصّورها  الــجــنــون، وارتــكــب 
ــم تـــومـــي إلـــــى عــضــوي  وال تـــغـــتـــفـــر«. وانــــضــ
مجلس الشيوخ الجمهورين بن ساس وليزا 
موركوفسكي في الدعوة إلى استقالة ترامب.

أول  آالن كيتزينغر،  الــنــائــب  قـــال  مــن جــهــتــه، 
ــبـــارًا مـــن يــــوم الــخــمــيــس  ــتـ جـــمـــهـــوري دعــــا اعـ
املـــاضـــي إلـــى إعــــان أن الــرئــيــس »غــيــر أهـــل« 
لــشــغــل مــنــصــبــه، لــشــبــكــة »أي بـــي ســـــي«، إن 
»أفــضــل شــيء لــوحــدة الــبــاد هــو أن يستقيل 
ترامب«. لكن امللياردير األميركي املنعزل في 
البيت األبيض والــذي تخلى عنه العديد من 
بنائبه مايك بنس،  مــع فتور عاقته  وزرائـــه 
لم يعط أي إشارة إلى أنه مستعد لاستقالة، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت الــصــحــافــة األمــيــركــيــة عن 
ــابــــه عــلــى  ــتــــشــــاريــــه. وبــــعــــد حـــــــذف حــــســ مــــســ
أخــرى  اجتماعي  تــواصــل  وشبكات  »تويتر« 
تــريــد تــجــنــب تــحــريــض جــديــد عــلــى الــعــنــف، 
باتت لــدى تــرامــب بــدائــل مــحــدودة للتواصل 
ــت، تـــواصـــل  ــ ــوقــ ــ ــهــــور. فـــــي هــــــذا الــ ــمــ مـــــع الــــجــ
الــســلــطــات الــبــحــث عــن املــتــظــاهــريــن املــؤيــديــن 
ــدروا تــهــديــدات  ــ لــلــرئــيــس الــخــاســر الــذيــن أصـ
بــالــقــتــل ضـــد بــنــس وبــيــلــوســي، وهــمــا ثــانــي 
الهجوم  الــدولــة، خــال  أكبر مسؤولي  وثالث 
»أن بي  لـــ »كابيتول هيل«. ووفقا  على مبنى 
ى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر 

ّ
سي«، تلق

من 40 ألف معلومة من الجمهور على موقعه، 
خصوصا مقاطع فيديو يتم حاليا تحليلها.
)فرانس برس، رويترز(

ســـقـــوط 5 قــتــلــى، بــيــنــهــم شـــرطـــي، وعـــشـــرات 
الــجــرحــى، ســـوى تــأكــيــد عــلــى هـــذا االرتـــبـــاك. 
اخترقوا  تــرامــب  أنــصــار  أن  التفاصيل،  وفــي 
»كابيتول  أدراج  على  للشرطة   

ّ
الــهــش الخط 

ــيـــل«، فــاتــصــلــت عـــمـــدة واشـــنـــطـــن مــوريــيــل  هـ
بـــــاوزر بــالــبــنــتــاغــون، وطــلــبــت تــعــبــئــة قـــوات 
العاصمة،  فــي  الوطني  الــحــرس  مــن  إضافية 
لكن البنتاغون شّدد على أن الطلب »يجب أن 
يأتي أواًل من شرطة كابيتول هيل«. وخال 
تــواصــل الــبــنــتــاغــون مــع ســونــد، بـــدا األخــيــر 
تــائــهــا، مــن دون حــســم مــوقــفــه، إلـــى أن ُسئل 
»أيها القائد سوند هل تطلب قوات الحرس 
رّد  كــابــيــتــول؟«، حينها  إلـــى مبنى  الــوطــنــي 
ســونــد »نــعــم«. ولــم يتمكن الــحــرس الوطني 
من تلبية النداء سوى بعد 4 ساعات ألسباب 
لــوجــســتــيــة. مـــع الــعــلــم أن شــرطــة »كــابــيــتــول 
العاصمة واشــنــطــن، رفضتا  هــيــل« وشــرطــة 
الكونغرس، من  اقتحام  من  أيــام  قبل  عرضا 

البنتاغون ملّدهما بقوات إضافية.
ورأت »نيويورك تايمز« أن الفوضى أظهرت 
عـــــدم وجــــــود خـــطـــة مــنــســقــة لـــــدى الــــوكــــاالت 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــلــــدفــــاع ضــــد أي هــــجــــوم عــلــى 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  مـــبـــنـــى »كـــابـــيـــتـــول هــــيــــل«، عـ
حول  األمــنــيــة  للسلطات  سابقة  تصريحات 
»التهديد املتزايد لإرهاب املحلي«. وفي هذا 
املـــوضـــوع إشــــارة إلـــى منظمة »كــيــو أنــــون«، 
الـــتـــي كـــانـــت مـــن الـــداعـــمـــن واملـــشـــاركـــن في 
التحقيقات  مكتب  تصنيف  رغـــم  االقــتــحــام، 
بــأنــهــا »تهديد  لــهــا  الــفــيــدرالــي »أف بــي آي« 
الوكاالت  الصحيفة  والمــت  إرهابي محلي«. 
بسبب  هيل«  »كابيتول  وشــرطــة  الفيدرالية 
عـــدم إصـــدارهـــم تــحــذيــرات جـــّديـــة فـــي األيـــام 
التي سبقت أعمال الشغب، تحديدًا إلمكانية 
تــحــّول الــتــجــّمــع إلـــى أعــمــال عــنــف. وأشــــارت 
ــه عــلــى الــرغــم من  »نــيــويــورك تــايــمــز« إلـــى أنـ
اليمينية  للحركات  املكثفة  الدعوات  انتشار 
االجتماعي،  التواصل  على وسائل  املتطرفة 
وتعهدها باملواجهة وحتى إراقــة الدماء، إال 
أن وزارة األمــن الداخلي دعــت وكــاالت إنفاذ 
الــقــانــون املــحــلــيــة إلـــى إنــشــاء غــرفــة عمليات 
ــابــــق ألعـــمـــال  ــــوم الــــســ ــيـ ــ ــــي الـ ــة فـــقـــط فـ ــاصــ خــ
الشغب، والتي قــال بعض خبراء األمــن إنها 

جاءت متأخرة جدًا.
وألقت »نيويورك تايمز« الضوء على تدوينات 
املشاركن في االقتحام على موقع »فيسبوك«، 
إذ قال أحدهم إن »كابيتول هيل هو هدفنا. كل 
شيء آخر هو إلهاء«. في املقابل، ذكر شخص 
آخـــــر أن »كـــــل عـــضـــو فـــاســـد فــــي الــكــونــغــرس 
مـــوجـــود فـــي غـــرفـــة مــغــلــقــة، وهــــي فـــرصـــة لن 
ــــى نـــوايـــا  ــارة إلـ ــ ــ ــــرة أخــــــــرى«، فــــي إشـ تـــتـــكـــرر مـ
املقتحمن في إراقة الدماء. وذكرت الصحيفة 
أن املــشــاغــبــن لـــم يــنــاقــشــوا فــقــط الــخــطــوات 
الــلــوجــســتــيــة أثـــنـــاء رحــلــتــهــم إلــــى الــعــاصــمــة، 
بــل أيــضــا »احــتــالــهــا« عبر نصب الخيام في 
 عن نقل 

ً
الشوارع والنوم في السيارات، فضا

أسلحة وذخائر. وتحدث بعضهم عن »أنواع 
 عما 

ً
فــضــا األفــضــل الستخدامها«،  الــذخــيــرة 

ُيمكن  كــان »سيتم توفير اإلسعافات« ملن  إذا 
أن ُيصابوا خال االقتحام.

وكــــان ُيــمــكــن أن يــكــون األمــــر أســــوأ مـــن ذلــك 
بكثير. فقد ذكر موقع قناة »فوكس نيوز« أن 
مسؤولن من »أف بي آي« التقوا مجموعات 
مــن املــتــطــرفــن قــبــل التجمع املــؤيــد لــتــرامــب، 
ــب الــســفــر إلـــى الــعــاصــمــة. 

ّ
ــهــم عــلــى تــجــن

ّ
لــحــث

وذكـــــر مـــصـــدر مــطــلــع لــلــقــنــاة أنــــه »مــــن غير 
الـــواضـــح، فــي هـــذه املــرحــلــة، عـــدد املتطرفن 
الــذيــن تــم االتــصــال بــهــم، قبل 6 يــنــايــر«. كما 
أفــادت قناة »أن بي سي نيوز« بــأن »أف بي 
ر شرطة »كابيتول هيل« من احتمال 

ّ
آي« حذ

وقوع أعمال عنف في 6 يناير.

المناورات اإليرانية اليوم ستكون الثالثة من نوعها في الفترة األخيرة )األناضول(

أميركيان يضعان الزهور تكريمًا لقتلى اقتحام »كابيتول هيل« )فرانس برس(

)Getty( تدفع بيلوسي باتجاه عزل ترامب ثم مساءلته

باشر مجلس النواب 
األميركي، خطوات 

تشريعية ضد 
الرئيس األميركي 

الخاسر دونالد 
ترامب، بهدف 

عزله ثم مساءلته. 
وتدعو رئيسة 

المجلس، نانسي 
بيلوسي، نائب 

الرئيس مايك بنس، 
إلى تفعيل المادة 

25 من الدستور، 
بهدف منع ترامب 
من الترشح مجددًا 

للرئاسة

الوكاالت  بين  التنسيق  ضعف  مــدى  الكونغرس  أحــداث  أظهرت 
كل  معاقبة  األميركية  السلطات  ونية  القانون،  إلنفاذ  الحكومية 

المشاركين والمحّرضين في عملية االقتحام، كي ال تتكرر مستقبًال
رصدالحدث

بيلوسي تبدأ مسارًا تشريعيًا 
إلطاحة الرئيس الخاسر

ضعف بيروقراطي أمني 
واستجابة محدودة

إضاءةمتابعة 

عودة
بيرنز

اختار الرئيس األميركي 
المنتخب جو بايدن، أمس 
اإلثنين، الدبلوماسي وليام 

بيرنز، لتولي إدارة وكالة 
االستخبارات المركزية »سي 

آي ايه«. وقال بايدن إن »بيل 
)وليام( بيرنز دبلوماسي 
نموذجي يتمتع بخبرة 

عقود على الساحة 
العالمية )من أجل( إبقاء 

شعبنا وبلدنا في أمن 
وسالم«.

من الصعب تمرير المادة 
25 بسبب رفض بنس 

تفعيلها حتى اآلن

حّذر »أف بي آي« 
شرطة »كابيتول هيل« 

من أعمال العنف

تهدف إجراءات 
العزل إلى منع ترامب من 

الترشح في 2024

إيران لن تطرد 
مفتشي الوكالة الدولية 

للطاقة الذريّة

اسُتبعدت شقيقة 
الزعيم من المكتب 

السياسي الجديد

أنصار ترامب: 
كابيتول هيل هو هدفنا. 

كل شيء آخر هو إلهاء

تواصل إيران مناوراتها 
العسكرية، التي بدأتها 

من فترة، ومن المقرر أن 
تجري اليوم »المناورات 

الصاروخية الكبرى« في 
بحر ُعمان

عزز الزعيم الكوري 
الشمالي، كيم جونغ 

أون قبضته على 
السلطة، بعد تعيينه 

مساء األحد، أمينًا 
عامًا لحزب »العمال« 

الحاكم
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التطبيع مع االحتالل خيانة
الخالصي: مطالب المتظاهرين حق مغتصب 

يرفض الخالصي 
مشاركة المتظاهرين في 

االنتخابات المقبلة

بغداد ـ عادل النواب

يــتــوقــف املـــرجـــع الــديــنــي الــعــراقــي 
الشيخ جواد الخالصي عند جملة 
ــداث واملــلــفــات املــهــمــة في  ــ مـــن األحــ
الساحة الــعــراقــيــة، خــال حــديــث مــع »العربي 
الجديد« أجــري معه في العاصمة بغداد، من 
خــــال مــكــتــبــه اإلعــــامــــي. ويــتــضــمــن الــحــديــث 
موقفه من التظاهرات الشعبية، واالنتخابات 
املبكرة املتوقع أن تجرى في 6 يونيو/حزيران 
املقبل ما لم ينجح مخطط األحزاب لتأجيلها، 
السياسية  ــزاب  ــ األحـ إلـــى جــانــب رؤيــتــه ألداء 
والتطبيع مع إسرائيل، وأخيرًا دعوات العودة 

إلى البيوت الطائفية السياسية.
ــد املــــراجــــع الــديــنــيــة  ــ وُيـــعـــتـــبـــر الـــخـــالـــصـــي أحـ
الرئيسية في املذهب الجعفري، والتي تتخذ 
الكاظمية في بغداد مقرًا لها على  من مدينة 
خـــاف املــرجــعــيــات الــديــنــيــة األخـــــرى. وُيــمــثــل 
امــــتــــدادًا لــلــمــدرســة الــخــالــصــيــة، الـــتـــي بـــرزت 
الرئيسية ضــد االحــتــال  الــواجــهــات  كــإحــدى 
البريطاني للعراق مطلع القرن املاضي، والتي 
مثلها املرجع الديني محمد مهدي الخالصي 

الكبير، جد املرجع الشيخ جواد الخالصي.
ومـــنـــذ انـــــــدالع االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــي 
العراق، يؤكد الخالصي وقوفه مع التظاهرات. 
ويبني أن »تلك املطالب حق شرعي مغتصب 
ألبناء الــعــراق، وكــان يجب أن تــؤدى )تعطى( 
إليهم«. إال أنه يؤكد، في الوقت نفسه، أن »أّي 
ــغــلــت 

ُ
شــــيء مــنــهــا لـــم يــنــفــذ إلــــى اآلن، بـــل اســت

ــوه كـــــان بــعــضــهــا أكــــثــــر ضــعــفــا  ــ ــ لـــتـــبـــديـــل وجـ
ولكن  )األميركي(.  االحتال  ملشروع  وخنوعا 
التظاهرات تبقى حقا مشروعا، وهي إيجابية 

والزمة«.
ويـــشـــرح الــخــالــصــي مــوقــفــه مـــن االنــتــخــابــات 
املــبــكــرة بــالــقــول إن »االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة إن 
تـــحـــقـــقـــت- وهـــــو مــــا يـــشـــكـــك الـــكـــثـــيـــرون فــيــه- 

ــروع الـــوطـــنـــي لــلــتــحــرر  ــشــ ــركــــي( إال املــ ــيــ )األمــ
مـــنـــه، وهــــــذا ال يـــتـــم إال عـــبـــر مـــؤتـــمـــر وطــنــي 
لــم تــشــارك في  شعبي عـــام، يضم شخصيات 
في  تــتــورط  ولــم  الحالية،  السياسية  العملية 
ــدم الـــعـــراقـــي خــــال الــفــتــرة املـــاضـــيـــة. وهـــذا  ــ الـ
مــا تبنيناه بعد االحــتــال مباشرة مــن خال 
املؤتمر التأسيسي العراقي الوطني«. ويشرح 
الـــخـــالـــصـــي مـــفـــهـــوم »املــــؤتــــمــــر الــتــأســيــســي 
الـــعـــراقـــي الـــوطـــنـــي« بــأنــه يــعــود إلــــى بــدايــات 
االحـــتـــال. ويـــوضـــح أنـــه عــبــر دعــــوة املــدرســة 
»مؤتمر جامع ورافض لاحتال  الخالصية لـ
ومشروعه«، تمت دعوة »كل القوى اإلسامية، 
السنية والشيعية، والقوى الوطنية والقومية 
السابق.  النظام  واجهت  التي  شرائحها  بكل 
ــان املــؤتــمــر عــابــرًا لــلــخــاف الــقــومــي  وبــذلــك كـ
ــر كــــل هـــــذه الـــقـــوى.  ــمـ ــم املـــؤتـ الـــديـــنـــي. بــــل ضــ
وُدعــَي إليه املسيحيون والصابئة املندائيون 
ــل الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة. ولـــم  ــ واأليـــــزيـــــديـــــون وكــ

 األشخاص 
ّ

إال الدعوة والحضور   من 
َ
ُيستثن

ــوا فـــي جـــرائـــم الـــنـــظـــام وكـــانـــوا  ــاركــ الـــذيـــن شــ
ــان املــــؤتــــمــــر خـــيـــمـــة شــامــلــة  ــكــ ــــن أدواتـــــــــــه. فــ مـ
لــكــل الـــعـــراقـــيـــني وجــبــهــة مـــواجـــهـــة مـــع نــظــام 
املؤتمر  البغيض. وأكـــد  االحــتــال ومــشــروعــه 
عــلــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة الــتــي لــم يتمكن أحــد 
الكبريات  بعد  الثوابت،  وهــذه  تجاوزها.  من 
الـــثـــاث، الـــوحـــدة والــهــويــة واالســـتـــقـــال، هي 
األجانب،  أيــدي  من  السيادي  القرار  استعادة 
ورفض املحاصصة وإدانة العملية السياسية 
بـــكـــل مــفــاصــلــهــا الــعــبــثــيــة الــعــقــيــمــة، ومــنــهــا 
شكلت  التي  والحكومات  املزيفة  االنتخابات 
وكــانــت ســبــب الــفــســاد والـــهـــاك االقــتــصــادي. 
والـــيـــوم ال بــديــل إال بــنــفــس الــتــوجــه، وحــركــة 

املؤتمر وتركيبته الشاملة«.
املدعومة  املسلحة  العراقية  الفصائل  وحــول 
مــن إيــــران واملــتــورطــة بــأعــمــال إجــرامــيــة على 
أســـس طــائــفــيــة، يــؤكــد الــخــالــصــي أن »بــعــض 
تــلــك الــفــصــائــل تتستر بــاالرتــبــاط بـــإيـــران، أو 
قبل  مــن  يــوجــه  وبعضها  دينية،  بمرجعيات 
االحــــتــــال )األمــــيــــركــــي( مـــبـــاشـــرة. واملــشــكــلــة 
املــهــمــة هــي أن االحــتــال هــو الـــذي أنــشــأ هــذه 
ــراق(، وهــو  ــعـ الــحــالــة )حــالــة املــلــيــشــيــات فــي الـ
رها، حتى لتوريط 

ّ
الذي يستفيد منها ويسخ

إيران وتشويه صورتها. وهذا ما نبهنا إليه 
مــرارًا وتكرارًا. ولكننا في  إخواننا اإليرانيني 
الوقت نفسه ال نقبل بمخطط االحتال بجعل 

ــدوًا أن ُيــنــســيــنــا املـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة  ــ ــران عـ ــ إيــ
مــع الــكــيــان الصهيوني وداعــمــيــه، وهــم دعــاة 
ــاري الـــقـــديـــم، بــــل نــحــّمــل  ــمـ ــعـ ــتـ املــــشــــروع االسـ
أصابت  التي  الكارثة  كل  االحــتــال مسؤولية 

شعبنا«.
ويدعو الخالصي إلى توحيد األوقاف الدينية 
في العراق، مبينا أن »األوقــاف كانت موحدة 
االحتال  أن سفير   

ّ
إال كذلك.  تبقى  أن  ويجب 

)األمــــيــــركــــي( أصــــــدر قـــــــرارًا مــجــحــفــا مــخــالــفــا 
لــلــقــانــون الــــدولــــي واملـــحـــلـــي بــتــقــســيــم الــوقــف 
إلـــى وقــفــني أو أكــثــر، مــن أجـــل تــرســيــخ الفتنة 
لنهب  أعوانهم  من  للفاسدين  املجال  وإتاحة 
املال العام. وبذلك فإن العودة إلى األصل هي 
الطبيعي والشرعي، وليست إنشاًء أو خيااًل، 

والتقسيم هو القرار الباطل والظالم«.
أو  الدائر حول الصراع  الحديث  ومعلقا على 
التنافس بني مرجعيتي قم والنجف ووجود 
مساٍع إيرانية ملصادرة القرار الديني الشيعي 
ــه »يـــوجـــد  ــ ــنـــجـــف، يـــقـــول الـــخـــالـــصـــي إنـ مــــن الـ
تنافس طبيعي بني كل املرجعيات، حتى في 
املــكــان الـــواحـــد. وهــنــاك مــمــارســات مدسوسة 
وغير طبيعية ومشبوهة ضمن هذا التنافس. 
وال يمكن مصادرة القرار الشيعي من الشعب 
العراقي، خصوصا حني يحظى بقرار الشعب 
الــعــراقــي كــلــه، بــامــتــداده اإلســامــي والوطني. 
وهـــــذا مـــا نــعــمــل عــلــيــه، وتــتــبــنــاه كـــل الــقــوى 
الـــوطـــنـــيـــة، ضــمــن مـــشـــروع املـــؤتـــمـــر الــعــراقــي 

املوحد العام املمثل للشعب العراقي«.
ويتحدث الخالصي عن التطبيع مع االحتال 
االسرائيلي بالقول إن »التطبيع يشّكل خيانة 
 غـــــــادرًا، خــصــوصــا فـــي فــتــرة 

ً
عــظــمــى وعـــمـــا

الــتــصــعــيــد الــصــهــيــونــي، وعـــلـــى يـــد مــجــرمــي 
على  يعملون  وهــم  أنفسهم،  املتطرف  اليمني 
تمرير واقــعــهــم وإخــفــاء مفاسدهم مــن خال 
االنتصارات املزيفة، مع تحقيق املصالحة مع 
املتسلطني  مــن  والضعيفة  الخانعة  الجهات 
ــة. ونــحــن ال نــقــر بــاالعــتــراف بكيان  عــلــى األمــ
الــتــاريــخــيــة، ورأيــنــا  فــي أرض فلسطني  آخـــر 
ــدة  ــ ــرعـــي وقـــانـــونـــي فــــي أن فــلــســطــني واحـ شـ
اّدعــوا  ملــن  الــقــدس. ولكننا نقول  وعاصمتها 
السير مع املقررات الدولية: إنكم نقضتم حتى 
الصهاينة  مع  العاقة  أســس  من  تدعونه  ما 
ــم الـــــذيـــــن نــــقــــضــــوا كـــــل املـــــقـــــررات  ــهــ ــيــ ــمــ وداعــ
يؤدي  والتطبيع  الثابتة.  الدولية  والقوانني 
في  الحسم  ألن  الــصــفــوف،  تمايز  إلــى  عمليا 
الــصــراع ال يــكــون إال مــن خـــال هـــذا التمايز. 
والــتــطــبــيــع يــبــقــى أمــــرًا فــوقــيــا مــفــروضــا على 

الحكومات وال تقبله الشعوب«.

8
سياسة

يعتبر المرجع الديني 
العراقي جواد الخالصي 

أن االحتجاجات حق 
مشروع، ويشير إلى أن 

البديل عن االنتخابات 
المقبلة قد يكون 

انتفاضة عارمة

يدعو الخالصي إلى توحيد األوقاف الدينية في العراق )العربي الجديد(

تــزويــرًا. وإذا كانت  ستكون األضعف واألكثر 
االنــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة قــــد شـــابـــهـــا الـــفـــســـاد 
والتزوير، ولم يشارك فيها إال أقل من 10 في 
املائة ممن يحق لهم املشاركة في االنتخابات، 
ــلـــة ســـتـــكـــون نــســبــة  ــبـ ــقـ فــــــإن االنــــتــــخــــابــــات املـ
املقاطعة فيها أغلبية، ألن الجميع أصبحوا ال 
 الخديعة وصــرف األمـــوال بني 

ّ
يــرون فيها إال

جماعات الفساد املعروفة«.
وحول البدائل عن ذلك، يتحدث الخالصي عن 
خيارات عدة، من بينها »انتفاضة جماهيرية 
ــاء نـــظـــام ســيــاســي جــــديــــد«، أو  عـــارمـــة وإنــــشــ
الذهاب إلى »انتخابات نزيهة، في ظل عملية 
سياسية وطنية وسليمة، وبقانون انتخابات 
الوضع  لتغيير  حقيقيا  منفذًا  فتكون  سليم، 
فــي الـــعـــراق«. ويـــشـــدد، فــي الــوقــت ذاتــــه، على 
رفــضــه »مــشــاركــة املــتــظــاهــريــن، خصوصا من 
فــي  األول(  )أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  تـــشـــريـــن  ــوار  ــ ثــ
السياسية  العملية  وكــل  املقبلة  االنــتــخــابــات 
الحالية«. ويعتبر أن من يشارك في االنتخابات 
سوف »يتحمل لوحده آثار هذه املمارسة، بعد 
عجز الحكومة، املتولدة من األزمة، عن تقديم 
أي مجرم من قتلة املتظاهرين أو محاكمة أحد 
املفسدين. بل جرت، بعد ذلك، عمليات اغتيال 
جـــديـــدة اســتــهــدفــت بــعــض الـــوجـــوه املــعــروفــة 
من املتظاهرين، وكان آخرهم صاح العراقي 
الذي فقدناه هذه األيــام أثناء إجــراء الحوار«. 
ويــعــتــبــر أن »االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة ال يــمــكــن 
أن تـــكـــون أفـــضـــل مـــن ســابــقــاتــهــا، فـــا تغيير 
السياسية  العملية  أن  نــرى  أننا ال  فيها. كما 
 
ً
الــقــائــمــة يــمــكــن أن تــخــرج لــنــا ولــشــعــبــنــا حــا

حقيقيا نافعا«. ويتابع »الخاصة أن العملية 
ــــؤدي إلــــى صـــاح،  ــن تـ الــســيــاســيــة فـــاســـدة ولــ
رة للعدو، فلن تؤدي إلى الحلول 

ّ
وإنها ُمسخ

والحرية الحقيقية«.
ويصف الخالصي تجربة األحزاب اإلسامية، 
عاما،   18 بعد  الــعــراق  في  والسنية،  الشيعية 
بــأنــهــا »ال تــمــثــل إال نــفــســهــا«. ويــضــيــف أنــه 
بعد قبولها »الدخول في العملية السياسية، 
البريطاني  األميركي  االحتال  مشروع  وهــي 
هويتها  فــقــدت  تقييمنا  فــي  فإنها  املــعــروف، 
شيعية  بأنها  وصفها  يمكن  وال  اإلســامــيــة، 
نفسها  إال  تــمــثــل  ال  فــهــي  ــك  ــذلـ وبـ أو ســنــيــة، 
واملــشــروع الــذي تنتمي إليه. فالذي فشل هو 
مـــشـــروع االحـــتـــال واإلســـــام األمــيــركــي ومــن 
سار معه، وليس اإلسام السياسي الذي كان 
املــقــاوم والــرافــض  وال يــزال ثابتا على موقفه 

ملشروع االحتال«.
ويــعــتــبــر أنـــه »ال بــديــل عــن مــشــروع االحــتــال 

Tuesday 12 January 2021
الثالثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021 م  28  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2325  السنة السابعة


