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في هجوم هو األكثر دموية الذي يشنه الطيران اإلسرائيلي في سورية ،سقط نحو
 60قتيًال من قوات النظام والمليشيات الموالية لها ،في قصف استهدف قواعد
عسكرية في محافظة دير الزور ،وكان الالفت الكشف عن تنسيق أميركي-إسرائيلي
سبق القصف

استنفار وتدريبات
إسرائيلية في الجوالن
المحتل (جالء مرعي/
فرانس برس)

غارات دير الزور
للحديث تتمة...

أي فرصة أخيرة؟
أسامة علي

منذ تدويل امللف الليبي ،لم تعد
األزمة وحلها ليبيني ،على الرغم
من الدعوات والشعارات العريضة
لضرورة أن يكون الحوار ليبيًا-
ّ
ليبيًا من دون تدخل خارجي .ومع
التواجد الفعلي لتركيا وروسيا
واإلمارات وفرنسا ،والقائمة
تطول ،فإن وكالءهم على األرض
باتوا أيضًا ممثليهم على طاولة
التفاوض .ويبدو أن تهديدات
رئيسة البعثة األممية في ليبيا،
ستيفاني وليامز ،ملن وصفتهم
بـ«الديناصورات» ،تعبيرًا عن طول
أعمارهم في املشهد السياسي،
لم تكن إال تهديدات لضبط طريقة
توزيع مواقعهم الجديدة .فبعد
مسار طويل من الخالفات حول
مناصب السلطة الجديدة املنتظرة،
جاء السفير األميركي ريتشارد
ّ
ليضمن في تصريحاته
نورالند
تهديدًا آخر غير مباشر ،قبل
ساعات من بدء االجتماع املباشر
ألعضاء اللجنة االستشارية
املنبثقة عن ملتقى الحوار
ً
السياسي ،قائال إن «لديها فرصة
لتشكيل حكومة موحدة» ،كما
لديها التفويض الستعادة سيادة
ليبيا ،لكنه استدرك بالقول «غير
أننا نخشى ّأن فرصتهم للقيام
بذلك لن تدوم إلى األبد».
ّ
اللجنة التي شكلتها وليامز من
بعض أعضاء ملتقى الحوار
ملناقشة خالفاتهم بشأن اختيار
أعضاء السلطة الجديدة ،بدأت أمس
األربعاء اجتماعًا مباشرًا يستمر
أربعة أيام ،ويبدو أنه سيكون
الوحيد ،فعند اإلعالن عن تشكيل
اللجنة قبل أسبوعني ،شددت
وليامز على أنها «ستكون محددة
زمنيًا بشكل صارم».
في األثناء ،شارف قادة األمر
الواقع على االنتهاء من زياراتهم
السرية واملعلنة ،إلى القاهرة وأنقرة
وباريس وروما ،وربما غيرها،
ُليطرح تساؤل عن الصلة بني نتائج
تلك الزيارات غير املعلنة و«الفرصة
األخيرة» التي تحدث عنها السفير
األميركي ،والزمن الصارم لعمل
اللجنة الذي شددت عليه وليامز؟
يبدو أن كالم السفير األميركي
كان خطابًا دبلوماسيًا ورسالة
غير مباشرة للمطالبني بحل عبر
تغيير الطبقة السياسية الحالية،
فها هي فرصتهم األخيرة التي
لن تدوم ،والبديل الذي لم يحدده
إذا ما انتهت هذه الفرصة هم
أعضاء حزب األمر الواقع ،سواء في
طرابلس أو في شرق ليبيا .تبدو
ترجمة كل تلك التطورات واضحة
في معالم الحراك الحاصل داخليًا،
فوزير الداخلية فتحي باشاغا
يستعد إلطالق عملية أمنية في
الغرب ،زمنها لن يقل عن العام.
يقابل ذلك اجتماع الفت استضافته
مدينة البريقة ،ملناقشة ترتيبات
ميزانية البالد .وليس خافيًا داللة
عقد اللقاء في البريقة وترؤسه من
وزير الخارجية محمد سيالة املعني
بسياسات البالد خارجيًا وليس
بإدارة الشؤون املالية.

أمين العاصي

في أعنف قصف ُيعتقد أن إسرائيل
مـســؤولــة عـنــه فــي ســوريــة مـنــذ بــدء
غــارات ـهــا فــي ه ــذا الـبـلــد ،استهدفت
م ـق ــات ــات ج ــوي ــة ب ـع ـش ــرات ال ـ ـغـ ــارات قــواعــد
ومـ ــراكـ ــز ع ـس ـكــريــة وأم ـن ـي ــة إي ــرانـ ـي ــة م ـســاء
ال ـثــاثــاء-األرب ـعــاء فــي دي ــر ال ــزور فــي أقصى
ال ـ ـشـ ــرق الـ ـ ـس ـ ــوري ،فـ ــي رسـ ــالـ ــة إســرائ ـي ـل ـيــة
واضحة بوضع الوجود اإليراني في سورية
على رأس أولوياتها .والــافــت أن الضربات
ُ ِّ
ن ــف ــذت بتنسيق أم ـيــركــي-إســرائ ـي ـلــي وبـنــاء
على معلومات استخبارية قدمتها الواليات
املتحدة ،وفــق ما كشفت وكالة «أسوشييتد
برس» ،وذلك في األيام األخيرة إلدارة دونالد
تــرامــب ،قبيل تسلم الديمقراطي جــو بايدن
الحكم في  20يناير /كانون الثاني الحالي،
وسط توتر شديد تشهده املنطقة تخوفًا من
تطورات أمنية في هذه املرحلة.
وب ـع ــد أي ـ ــام قـلـيـلــة م ــن ه ـج ــوم م ـمــاثــل على
قــواعــد تـتـبــع لـلـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي في
جـنــوب ســوريــة ،اسـتـهــدف قصف جــوي ليل
الثالثاء-األربعاء العديد من املواقع واملقرات
ف ــي دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور وريـ ـفـ ـه ــا ،ل ـي ـس ـقــط ع ـش ــرات
الضحايا من عناصر قــوات النظام السوري
واملليشيات اإليرانية املتمركزة في املنطقة،
ما بني قتيل وجريح .وذكــرت وكالة «سانا»
ً
الـتــابـعــة لـلـنـظــام ،نـقــا عــن مـصــدر عسكري،
أنه «في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق
(بالتوقيت املحلي) من فجر اليوم (األربعاء)،
ق ــام ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ب ـعــدوان ج ــوي على
مدينة ديــر ال ــزور ومنطقة الـبــوكـمــال ،ويتم
حــال ـيــا تــدق ـيــق ن ـتــائــج الـ ـ ـع ـ ــدوان» ،م ــن دون
تفاصيل إضافية.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت ش ـب ـكــة «ف ـ ــرات ب ــوس ــت»
اإلخبارية املحلية إن القصف استهدف مواقع
ملـلـيـشـيــات «ل ـ ــواء زي ـن ـب ـيــون» الـبــاكـسـتــانــي،
و«ل ــواء فاطميون» األفـغــانــي ،و«الـفــوج ،»47
و«كتائب حزب الله» العراقية .وأشــارت إلى
أن املــواقــع املستهدفة هــي :مدينة البوكمال
ومحيطها ،وأطراف مدينة امليادين ،وشارع
بورسعيد ومقر األمــن العسكري فــي مدينة
ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـل ــواء  ،137وتـلــة
الـحـجـيــف ،وم ـخــازن ع ـيــاش ،ومـحـيــط مطار
دير الــزور ،ومقر «فاطميون» الواقع بالقرب
م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة ع ـ ـي ـ ــاش ،وج ـ ـبـ ــل ث ـ ـ ـ ــردة ،وح ــي
ال ـع ـمــال وأط ـ ــراف هــراب ـلــش .وأكـ ــدت الشبكة
وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف

أعنف قصف
إسرائيلي
ألهداف
إيرانية
خروقات
في إدلب

جددت قوات النظام
السوري ،أمس األربعاء،
خرق وقف إطالق النار
في إدلب ،وقصفت
بالمدفعية والصواريخ
بلدات كنصفرة وسفوهن
والفطيرة وفليفل
ومجدليا ،ضمن ريف
إدلب الجنوبي ،موقعة
أضرارًا مادية ،فيما ردت
فصائل المعارضة بقصف
مواقع للنظام على
محاور التماس في جبل
الزاوية ،ومحور قريتي
حزارين والدار الكبيرة
جنوبي إدلب .إلى ذلك،
شنت قوات تابعة لـ«هيئة
تحرير الشام» مداهمة
في قرية ترمانين بريف
إدلب الشمالي ،واعتقلت
 3أشخاص.

املـلـيـشـيــات وقـ ــوات ال ـن ـظــام ،مـشـيــرة إل ــى أن
ه ــذه الـ ـغ ــارات «ه ــي األعـ ـن ــف» م ـنــذ سـيـطــرة
امل ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة ع ـلــى أغ ـل ــب مـحــافـظــة
ديــر ال ــزور أواخ ــر عــام  .2017مــن جهته ،قال
املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن القصف
اسـتـهــدف املنطقة املـمـتــدة مــن مــديـنــة ال ــزور
إل ــى ال ـح ــدود ال ـســوريــة-ال ـعــراق ـيــة ف ــي بــاديــة
ال ـبــوك ـمــال ،وط ـ ــاول م ـس ـتــودعــات ومـعـسـكـرًا
فـ ــي أط ـ ـ ـ ــراف م ــديـ ـن ــة ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور ،ومـ ــواقـ ــع
ومـسـتــودعــات أسـلـحــة فــي بــاديــة الـبــوكـمــال،
وأخ ــرى فــي بــاديــة امل ـيــاديــن ،تــابـعــة لـكــل من
قوات النظام و«حزب الله» اللبناني والقوات
اإليرانية واملجموعات املوالية لها.
ً
وت ـح ــدث امل ــرص ــد ع ــن س ـقــوط  57ق ـت ـيــا في
القصف ،بينهم  14عنصرًا من قوات النظام،
باإلضافة إلى  43آخرين من املقاتلني املوالني
إلي ـ ــران ،بـيـنـهــم  16عــراق ـيــا و 11عـنـصـرًا من
لواء «فاطميون» األفغاني .كذلك ،أصيب 37
آخ ــرون بـجــروح بعضهم فــي ح ــاالت خطرة،
وفق املرصد .في املقابل ،نقلت وسائل إعالم
إيرانية عن «مصدر مسؤول» لم تسمه قوله
إنــه لــم يسقط أي قتيل إيــرانــي فــي االعـتــداء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وت ـع ـ ّـد حـصـيـلــة الـقـتـلــى ه ــذه،
وفق ما قال مدير املرصد رامي عبد الرحمن
لوكالة «فرانس بــرس»« ،األكثر دموية التي
توقعها غــارات إسرائيلية في ســوريــة» منذ
ب ــدء االحـ ـت ــال بـقـصــف م ــواق ــع ف ــي س ــوري ــة.
وبـ ـحـ ـس ــب عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن ،فـ ـ ــإن الـ ـض ــرب ــات
اإلســرائـيـلـيــة ج ــاءت بـعــد أي ــام مــن اسـتـقــدام
«لواء فاطميون» األفغاني املوالي إليران أربع
شاحنات ّ
محملة أسلحة إيرانية من الجانب
العراقيّ ،
تم تفريغ حمولتها في مستودعات
في املواقع املستهدفة.
واملالحظ أن القصف الجوي استهدف هذه

تحدث المرصد عن
سقوط  57قتيًال إضافة
إلى إصابة  37آخرين
بومبيو ناقش الغارة
الجوية مع كوهين في
واشنطن
املرة مقر جهاز األمن العسكري (األكثر قسوة
في أجهزة النظام األمنية) داخل مدينة دير
ال ـ ــزور ،وأكـ ــدت م ـص ــادر مـحـلـيــة لــ«الـعــربــي
الجديد» أن قـيــادات إيرانية تتخذ مــن هذا
املبنى مقرًا لها ،مؤكدة أن طيرانًا ُيعتقد أنه
إسرائيلي نفذ  50غــارة على مواقع للنظام
واإليــرانـيــن فــي عموم محافظة ديــر الــزور.
فيما تحدثت شبكة «عني الفرات» اإلخبارية
امل ـح ـل ـيــة ع ــن «ح ــال ــة م ــن ال ـت ـخ ـب ــط» ت ـســود
صفوف املليشيات اإليرانية في مدينة دير
ال ـ ــزور ،مـشـيــرة إل ــى ه ــذه املـلـيـشـيــات نقلت
عـنــاصــر وس ـيــارات ـهــا مــن املــرب ـعــات األمـنـيــة

متابعة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ارتفعت حدة التوتر الحدودي بني السودان
وإث ـي ــوب ـي ــا ،إل ــى مــرح ـلــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،إذ
أعلنت الـخــرطــوم ،أمــس األربـعــاء ،أن طائرة
حربية إثيوبية اخـتـ ّـرقــت مجالها الـجــوي،
ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي تـفــقــد فـيــه رئ ـيــس مجلس
الـسـيــادة ال ـســودانــي ،الـقــائــد الـعــام للجيش
السوداني ،الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
قــوات بــاده في واليــة القضارف الحدودية.
في هذا الوقت ،دخلت اإلمارات والسعودية
على خــط الــوســاطــة بــن الـخــرطــوم وأديــس
أبابا ،لتخفيف حدة التوتر بينهما.
وبـ ـ ـ ــدأ الـ ـت ــوت ــر ال ـ ـسـ ــودانـ ــي اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي فــي
ن ــوف ـم ـب ــر/ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،بـعــد
ت ـح ــرك ــات لـلـجـيــش الـ ـس ــودان ــي ف ــي منطقة
الفشقة الحدودية ،بغرض حماية املزارعني
وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن م ـ ــن اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات م ـج ـم ــوع ــات
إثيوبية ،تقول الخرطوم إنها مدعومة من
الجيش اإلثيوبي .كما هدفت تلك التحركات
أراض تحت سيطرة إثيوبيا
إلــى استعادة
ٍ
منذ  23عامًا .ووجدت التحركات السودانية
اع ـت ــراض ــات ك ـب ـيــرة م ــن أديـ ــس أب ــاب ــا ،الـتــي
اتهمت الجيش الـســودانــي بقتل العشرات
مــن مــواطـنـيـهــا وتـشــريــد امل ــزارع ــن وإت ــاف
أراض زراعية ،متهمة أطرافًا أخرى بالعمل
ٍ
على تخريب العالقات السودانية اإلثيوبية.
وأكـ ـ ــدت أدي ـ ــس أب ــاب ــا أن ـه ــا غ ـيــر راغـ ـب ــة في
الدخول في حرب مع السودان.
ودخـ ـل ــت اإلمـ ـ ـ ــارات وال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى خط
الـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف حـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر بــن
الـســودان وإثيوبيا ،إذ التقى وفــد إمــاراتــي
ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم م ـ ــع ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـس ــؤول ــن
ال ـس ــودان ـي ــن ،ب ـعــد ل ـقــائــه ف ــي وقـ ــت ســابــق
الجانب اإلثيوبي .واجتمع الوفد اإلماراتي،
ف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة م ــن م ـســاء أم ــس األول،

بــرئـيــس املـفــوضـيــة الـقــومـيــة لـلـحــدود معاذ
تنقو ،الــذي أطلع اإلماراتيني على الوثائق
والـخــرائــط الـتــي تثبت أحقية ال ـســودان في
األراضي محل النزاع ،إضافة إلى االتفاقيات
املبرمة بني الخرطوم وأديــس أبابا في هذا
ّ
يتوجه
ال ـخ ـصــوص .وعـلــى الـصـعـيــد ذاتـ ــه،
عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ض ـمــن حـمـلــة دبـلــومــاسـيــة
يقودها السودان لتوضيح موقفه من النزاع
م ــع إث ـيــوب ـيــا .وس ـبــق ألع ـض ــاء ف ــي مجلس
الـسـيــادة أن زاروا تـشــاد وجـنــوب الـســودان
وإريتريا.
واتهمت وزارة الخارجية السودانية ،أمس
األرب ـع ــاء ،طــائــرة إثيوبية بــاخـتــراق املجال

ّ
تفقد البرهان
القوات السودانية في
والية القضارف

رسائل الهجوم «االستثنائي»

وصف القائد السابق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية «أمان»،
عاموس يادلين ،هجمات دير الــزور باالستثنائية ،قائًال في تغريدات
عبر «تويتر» إن هذا الهجوم دليل على أن إسرائيل «مصممة على
مواجهة القدرات العسكرية التي تبنيها إيران في العمق السوري».
وأضاف يادلين ،الذي يرأس «مركز أبحاث األمن القومي» ،أن القصف
يمثل رسالة إليران أن تل أبيب لن تتوقف عن العمل في سورية حتى في
عهد الرئيس األميركي الجديد جو بايدن.

خاص

وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا
الجوي السوداني .وذكرت الوزارة ،في بيان،
«أنه في تصعيد خطير وغير مبرر ،اخترقت
طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية
اإلثيوبية» .وحذرت من أن هذا األمر «يمكن
أن تـكــون لــه عــواقــب خـطـيــرة ،ويتسبب في
مــزيــد مــن الـتــوتــر فــي املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة».
وطالبت «إثيوبيا بوقف التصعيد ،وعــدم
ً
تكرار مثل تلك األعمال العدائية مستقبال،
نظرًا النعكاساتها الخطيرة على مستقبل
العالقات الثنائية بني البلدين ،وعلى األمن
واالستقرار في منطقة القرن األفريقي».
وزار البرهان ،أمس األربعاء ،والية القضارف
ال ـتــي تـشـهــد ت ــوت ـرًا ح ــدودي ــا م ـت ـصــاع ـدًا مع
إث ـيــوب ـيــا .وال ـت ـقــى ال ـق ـي ــادات الـعـسـكــريــة في
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،حـ ـي ــث تـ ـق ــع امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ـس ـكــريــة
الشرقية ،كبرى املناطق العسكرية في البالد.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها للبرهان
بـعــد تـفـجــر ال ـن ــزاع ال ـح ــدودي بــن ال ـســودان
وإثيوبيا حول منطقة الفشقة ،وبدء عمليات
أراض يقول إن
الجيش السوداني السترداد
ٍ
إثيوبيا تحتلها .وأعلن الجيش السوداني،
فــي بـيــان ،أن زي ــارة الـبــرهــان ،يــرافـقــه رئيس
أرك ـ ــان ال ـج ـيــش ال ـفــريــق أول مـحـمــد عـثـمــان
ال ـح ـســن ،ل ــوالي ــة ال ـق ـض ــارف ،ت ــأت ــي «ضـمــن
جــولــة روتـيـنـيــة لـتـفـقــد ال ـق ــوات ف ــي االت ـجــاه
االس ـت ــرات ـي ـج ــي الـ ـش ــرق ــي» .وأكـ ـ ــدت م ـصــادر
عسكرية في السودان ،أمس األربعاء ،سقوط
مروحية عسكرية بمنطقة الشوك في والية
القضارف على الحدود السودانية اإلثيوبية،
ونجاة طاقمها ّ
املكون من نقيبني في الجيش
السوداني.
وب ـعــد س ــاع ــات م ــن ت ـحــذيــر امل ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي ،في
مؤتمر صحافي في أديس أبابا ،السودان من
نفاد صبر بالده إزاء استمرار الخرطوم في
الحشد العسكري على الـحــدود ،اتهم تنقو،

إل ــى امل ـق ــرات الــواق ـعــة ب ــن م ـن ــازل املــدنـيــن.
ول ــم تـعـلــن إس ــرائ ـي ــل مـســؤولـيـتـهــا ع ــن هــذه
الـهـجـمــات حـتــى م ـســاء أم ــس ،ورف ــض وزيــر
شـ ـ ـ ــؤون املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات تـ ـس ــاح ــي ه ـن ـغ ـبــي،
ردًا ع ـلــى سـ ــؤال م ــن إذاع ـ ــة «ري ـش ـيــت بـيــت»
اإلسرائيلية ،التعليق حول مسؤولية بالده،
لـكـنــه أضـ ــاف أن إســرائ ـيــل ت ـضــرب األهـ ــداف
اإليرانية في سورية «مرة بعد أخرى ...عندما
تملي علينا ذلك معلومات املخابرات ووفقًا
لقدراتنا العملياتية».
لكن الالفت كان ما نقلته وكالة «أسوشييتد
ب ــرس» عــن م ـســؤول اسـتـخـبــاراتــي أميركي
جـ ــوم ،ل ـ ــم ت ـس ـم ــه،
ب ـ ـ ـ ــارز عـ ـل ــى عـ ـل ــم بـ ــال ـ ـه ـ ـ ُ ِّ
أن الـ ـض ــرب ــات ال ـج ــوي ــة نـ ــفـ ــذت بـ ـن ــاء عـلــى
مـعـلــومــات اسـتـخـبــاريــة قــدمـتـهــا ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،واسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ـسـ ـت ــودع ــات فــي
ُ
س ــوري ــة ك ــان ــت ت ـس ـت ـخ ــدم كـ ـج ــزء م ــن خــط
األنابيب لتخزين وتجهيز أسلحة إيرانية،
بحسب امل ـس ــؤول .وذك ــر امل ـســؤول أن وزيــر
الخارجية األمـيــركــي مــايــك بومبيو ناقش
الغارة الجوية مع رئيس «املوساد» يوسي
كوهني ،في اجتماع بمطعم ميالنو الشهير
فــي واشـنـطــن ي ــوم اإلث ـن ــن .وق ــال امل ـســؤول
إن املستودعات كانت بمثابة خط أنابيب
ملكونات تدعم البرنامج الـنــووي اإليــرانــي.

وك ـ ــان ال ـط ـي ــران اإلس ــرائ ـي ـل ــي ق ــد ق ـصــف في
الـســابــع مــن الشهر الـحــالــي أهــدافــا عسكرية
إيــرانـيــة فــي جنوب ســوريــة شملت محافظة
الـ ـس ــوي ــداء ألول م ـ ــرة .وال ي ـت ـب ـنــى ال ـجــانــب
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـ ــادة ال ـ ـغـ ــارات ع ـلــى األه ـ ــداف
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ب ـش ـك ــل رس ـ ـمـ ــي ،ولـ ـك ــن ال ـج ـيــش
اإلســرائـيـ ّلــي ق ــال قـبــل أسـبــوعــن فــي تقريره
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هدفًا في سورية ،من دون أن ّ
يقدم تفاصيل
عن األهــداف التي قصفت .كما قــال املتحدث
بــاســم الجيش اإلســرائـيـلــي أفيخاي أدرعــي،
في  18نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،غداة
إعالن إسرائيل عن قصفها «أهدافًا عسكرية
لفيلق الـقــدس اإليــرانــي وللجيش الـســوري»
ّ
فــي جنوب ســوريــة ،إن إسرائيل «ستواصل
ال ـت ـح ـ ّـرك وفـ ــق ال ـح ــاج ــة ل ـض ــرب ال ـت ـمــوضــع

اإليــرانــي في سورية الــذي يشكل خطرًا على
االستقرار اإلقليمي» .من جهته ،أعلن رئيس
األركـ ــان اإلســرائـيـلــي أفـيــف كــوخــافــي الشهر
املــاضــي أن الـضــربــات الـصــاروخـيــة «أبـطــأت
وتيرة ترسيخ الوجود اإليراني في سورية».
وكـ ــان ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي ق ــد ان ـتــزع
جــان ـبــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ري ــف دي ــر ال ـ ــزور الـشــرقــي
جنوب نهر الفرات من تنظيم «داعش» أواخر
عــام  ،2017فنشر ق ــوات إيــرانـيــة ومليشيات
متعددة من مدينة امليادين غربًا إلى مدينة
البوكمال وشرقًا بطول أكثر من  50كيلومترًا.
وتشير املعطيات إلــى أن طهران تعتبر دير
الــزور ذات أهمية كبيرة لها ،خصوصًا أنها
تـقــع فــي منتصف مـمــر ب ــري تخطط لجعله
أمرًا واقعًا يبدأ من إيران وينتهي على البحر
املتوسط مرورًا بالعراق.
ورأى املحلل العسكري العميد أسعد الزعبي،
في حديث مع «العربي الجديد» ،أن القصف
ال ـجــوي لـيــل ال ـث ــاث ــاء-األرب ـع ــاء ضــد املــواقــع
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ديـ ــر الـ ـ ــزور «يــؤكــد
اإلصـ ـ ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـيــس ع ـلــى ال ـح ــد من
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــة ،ب ــل الـقـضــاء
عليه ،وهــذا واضــح مــن خــال حجم الـغــارات
ونوعها وأهدافها».
وتضاربت األنباء حول مصير قاعدة «اإلمام
علي» في ريــف مدينة البوكمال على الحدود
السورية العراقية ،إذ أشــارت مصادر محلية
إلـ ــى أن الـ ـق ــاع ــدة ت ـع ــرض ــت ل ـق ـصــف وصـفـتــه
بـ«الشديد» في الضربات املنفذة فجر األربعاء،
مــا أدى إل ــى تــدمـيــر جــانــب مـنـهــا .وأك ــد مدير
مركز «الشرق نيوز» فراس عالوي ،في حديث
ّ
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن الـقــاعــدة «تعرضت
ل ـ ـضـ ــربـ ــات ،ولـ ـك ــن ال ت ــوج ــد م ـع ـل ــوم ــات عــن
األضرار»ّ .
وبي عالوي أن القاعدة «تقع جنوب
شرقي البوكمال بحدود  3كيلومترات» ،مشيرًا
إلــى أن الجانب اإليــرانــي بــدأ أواخــر عــام 2018
بإنشائها عـلــى مــراحــل لـتـكــون مـقـرًا للحرس
الثوري ،وتعرضت لقصف من طيران التحالف
الــدولــي عــدة م ــرات .وأوض ــح أن القاعدة تضم
مليشيات إيرانية ،وأسلحة متوسطة وثقيلة،
مشيرًا إلى أن القائد السابق لـ«فيلق القدس»
اإلي ــران ــي قــاســم سـلـيـمــانــي زار ه ــذه الـقــاعــدة
ق ـب ـيــل مـقـتـلــه م ـط ـلــع الـ ـع ــام امل ــاض ــي .وكــانــت
«فــوكــس ن ـيــوز» األمـيــركـيــة قــد ن ـشــرت أواخ ــر
عام  2019صــورًا التقطتها األقمار الصناعية
تـظـهــر ش ــروع إيـ ــران ف ــي ب ـنــاء ق ــاع ــدة «اإلم ــام
علي» ،مشيرة إلى أنه من املقرر أن تؤوي آالف
العناصر ،كما يمكن إخفاء شاحنات وكميات
كبيرة من املعدات العسكرية داخلها بحسب
ال ـص ــور ال ـتــي الـتـقـطـتـهــا األق ـم ــار الـصـنــاعـيــة.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن الـ ـص ــور ال ـف ـضــائ ـيــة أظ ـه ــرت
ـان م ـخ ـت ـل ـفــة ت ــم ب ـن ــاؤه ــا حــديـثــا
خ ـم ـســة مـ ـب ـ ٍ
وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة ،كما تظهر في
الجزء الشمالي الغربي من القاعدة  10مخازن
مبان
إضافية مع حماية خارجية أقل ،وأيضًا
ٍ
جديدة وهياكل تخزين الصواريخ .وأضافت
أن هذه ستكون من أكبر القواعد التي تبنيها
إيـ ـ ــران ف ــي س ــوري ــة ،وأسـ ـن ــدت مـهـمــة بـنــائـهــا
لـ«فيلق القدس».
وك ــان مــركــز «ج ـســور» ل ـلــدراســات قــد أشــار
في تقرير صدر عنه منتصف العام املاضي
إلــى أن قــاعــدة «اإلم ــام عـلــي» أكـبــر وأضخم
ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة اإليــران ـيــة فــي ســوريــة،
وهي «محصنة تحصينًا عاليًا جدًا» .ووفق
املركز ،تضم القاعدة آالف الجنود ومختلف
أص ـنــاف ال ـق ــوات ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ـنــاك 13
مــوقـعــا عـسـكــريــا إيــران ـيــا فــي مـحــافـظــة ديــر
الزور وحدها.

سد النهضة :االتحاد األفريقي يقترح لقاءات منفردة
خـ ــال اج ـت ـم ــاع م ــع سـ ـف ــراء ودب ـلــومــاس ـيــن
وم ـم ـث ـل ــي امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
املـعـتـمــديــن ب ــال ـس ــودان ،ف ــي ال ـخــرطــوم أمــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،إث ـيــوب ـيــا ب ــوج ــود أط ـم ــاع قــديـمــة
لها في األراض ــي الزراعية السودانية .وقال
إن «الـ ـتـ ـع ــدي ــات اإلث ـي ــوب ـي ــة ع ـل ــى األراضـ ـ ــي
الـســودانـيــة ب ــدأت مـنــذ ع ــام  ،1957فــي خــرق
واض ــح التـفــاقـيــات ال ـح ــدود الـتــاريـخـيــة بني
ال ـب ـلــديــن» .وات ـه ــم «إث ـيــوب ـيــا بــالـتـمـلــص من
ال ـتــزامــات ـهــا ب ـخ ـصــوص ات ـفــاق ـيــات ال ـح ــدود
املحسوم أمرها منذ عام  ،»1903مشيرًا إلى
«ام ـتــاك ال ـســودان كــل الــوثــائــق واملـسـتـنــدات
املؤيدة ملوقفه وسيادته على األراضــي التي
دخلتها الـقــوات املسلحة الـســودانـيــة» .وأكــد
تـنـقــو «إق ـ ـ ــرار ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة بصحة
م ــوق ــف الـ ـس ــودان ب ـش ــأن مـلـكـيــة األراض ـ ــي»،
مـ ـن ــوه ــا إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ل ـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم ،خ ـ ـ ــال ج ـم ـيــع
اج ـت ـمــاعــات ال ـل ـجــان ط ــوال ال ـف ـتــرة املــاضـيــة،
التطرق إلى إعادة النظر في اتفاق الحدود».
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» أن الـسـفـيــر
اإلثيوبي لدى السودان بيتال أميرو ،أشار،
خالل االجتماع مع السفراء ،إلى أن «الجيش
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي اسـ ـت ــول ــى ع ـل ــى  9م ـع ـس ـكــرات
داخ ــل األراضـ ــي اإلثـيــوبـيــة خ ــال الشهرين
املاضيني» .وأضــاف« :ينبغي إيقاف هجوم
الـجـيــش ال ـس ــودان ــي عـلــى إثـيــوبـيــا إليـجــاد
حل بالوسائل السلمية» .وتابع أن «اللجنة
ال ـخ ــاص ــة ب ـتــرس ـيــم الـ ـح ــدود ب ــن ال ـس ــودان
وإث ـي ــوب ـي ــا عـ ــام  1972ل ــم ت ــرف ــع ت ـقــاريــرهــا
حول حل مشكلة الزراعة واالستيطان ،كما
أن امل ــزارع ــن اإلثـيــوبـيــن ال يمكن إزاحـتـهــم
مــن ه ــذه املـنـطـقــة» .بـ ــدوره ،أك ــد مــديــر إدارة
القانون الــدولــي واملـعــاهــدات في الخارجية
السودانية سيد الطيب ،خالل اللقاء ،التزام
بــاده بحل كافة الخالفات مع دول الجوار
بالوسائل السلمية.

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر في وزارة املوارد املائية والري
امل ـص ــري ــة أن م ـفــوض ـيــة االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي،
وجنوب أفريقيا ،الرئيس الحالي لالتحاد،
اق ـت ــرح ـت ــا خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،عـقــد
جلسات مشتركة مــع الــوفــود الدبلوماسية
والفنية لكل من مصر وإثيوبيا والـســودان،
كــل عـلــى ح ــدة .وي ـهــدف ذل ــك لبحث وجـهــات
نظر كل منها حول مفاوضات سد النهضة،
بعيدًا عن االجتماعات الثالثية والسداسية
وامل ــراق ـب ــن وال ـخ ـب ــراء ،وذلـ ــك لـلـحـفــاظ على
املسار األفريقي للمفاوضات ،والتأكيد على
حـ ــرص امل ـف ــوض ـي ــة والـ ــدولـ ــة ال ــرئ ـي ــس عـلــى
إحـ ــداث ت ـقــدم مـلـمــوس قـبــل تــولــي الـكــونـغــو
الديمقراطية رئاسة االتحاد .وقالت املصادر،
فــي تصريحات خاصة لـ«العربي الجديد»،
إن املفوضية عرضت عقد تلك االجتماعات
بـصــورة ســريــة ،نـظـرًا ملــا بــات يمثله اإلعــان
مـ ــن ع ـ ــبء ع ـل ــى ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف امل ـش ــارك ــة
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،بـسـبــب وضـ ــوح االخ ـتــاف
الكبير في وجهات النظر ،وانعكاس تــداول
الـبـيــانــات فــي وســائــل اإلع ــام بالسلب على
العالقات بني الدول الثالث وجنوب أفريقيا.
لكن ما زالــت الــدول الثالث  -وتحديدًا مصر
والسودان  -تشكك في أن تثمر تلك اللقاءات
عــن أي نـتــائــج إيـجــابـيــة .وأض ــاف ــت املـصــادر
أن م ـصــر ع ــارض ــت إشـ ـ ــراك خـ ـب ــراء االت ـح ــاد
األفريقي في أي مناقشات ثنائية بسبب عدم
الوثوق بهم من ناحية ،وعدم تمتعهم باإلملام
الكافي بطبيعة املشاكل العالقة بني القاهرة
وأديـ ـ ــس أب ــاب ــا ،وم ـت ـط ـل ـبــات ال ـخ ــرط ــوم ،من
ناحية أخرى .وبناء على ذلك ،فإن املناقشات
املـ ـق ــرر إجـ ــراؤهـ ــا سـتـنـحـصــر ف ــي مـســألـتــن
فقط ،أوالهما طبيعة االجتماعات السداسية
والثالثية التي يمكن لجميع األطــراف قبول

الفيضان في السودان يُظهر خطورة عدم التنسيق بشأن السد (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

االش ـت ــراك ب ـهــا ،وثــانـيـتـهـمــا طبيعة االت ـفــاق
املنشود من املنظورين السياسي والقانوني
فقط ،على أن تترك الجوانب الفنية للوفود
الفنية والخبراء املحليني املختارين من كل
دولة.
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن الـ ـح ــراك األفــري ـقــي
الـحــالــي ،ال ــذي ربـمــا لــن ينتج أي أث ــر ،حتى
تسليم جنوب أفريقيا رئاسة االتحاد ،يأتي
كــرد فعل على االتـجــاه املـصــري والـســودانــي
لتدويل القضية مــرة أخ ــرى ،خاصة فــي ظل
الـتـصـعـيــد الـسـيــاســي ال ـقــائــم بـيـنـهـمــا وبــن
إثـيــوبـيــا ،على خلفية ال ـنــزاع ال ـحــدودي بني
أديس أبابا والخرطوم ،والذي يتخذ منحى
تصعيديًا باضطراد ،بلغ أمس ،قيام رئيس
املجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد
الفتاح البرهان بزيارة والية القضارف لتفقد
القوات على الحدود ،وإعــان الخرطوم أنها
سترد على االعتداءات اإلثيوبية بعد انتشار
أنباء عن سقوط طائرة سودانية في املنطقة.
وقـلـلــت امل ـصــادر مــن أهـمـيــة ال ـحــراك املقترح

فــي ظــل الـتــوتــر الـسـيــاســي ال ـقــائــم .وكشفت،
فــي الــوقــت نفسه ،تلقي تعليمات مــن مكتب
مدير املخابرات العامة الـلــواء عباس كامل،
املسؤول التنسيقي عن التحرك املصري في
األزمـ ــة ،لتجهيز الـبـيــانــات الـفـنـيــة الـجــديــدة
الالزمة لدعم أي خطوة تتخذها القاهرة على
الصعيد الدولي ،بما في ذلك تقديم شكوى
رسـمـيــة ملـجـلــس األمـ ــن .وذكـ ــرت امل ـص ــادر أن
ال ــوض ــع ال ـف ـنــي ل ـســد الـنـهـضــة وإشـكــالـيــاتــه
اختلفت بـعــض ال ـشــيء عـمــا كــانــت عليه في
الصيف املــاضــي ،عندما لجأت مصر للمرة
األولى إلى مجلس األمن ،حيث تبني بالدليل
الـقــاطــع ع ــدم ال ـت ــزام إثـيــوبـيــا ب ــروح أو نص
اتفاق املبادئ املوقع في مــارس /آذار ،2015
بعد إنجازها املــلء األول للسد دون إخطار
مصر أو الـســودان .كما أن الوضع املأساوي
الــذي شهدته معظم مناطق الـســودان خالل
ف ـتــرة الـفـيـضــان امل ــاض ــي ،بــالـتــزامــن مــع مــلء
ال ـســد ،أك ــد ال ـخ ـطــورة الجسيمة الـتــي يمكن
أن يشكلها السد في حــال عــدم التنسيق في

فترات انحسار الفيضان والجفاف املتوسط
وال ـ ـحـ ــاد واملـ ـمـ ـت ــد ،نـ ـظـ ـرًا ل ـض ـعــف الـ ـس ــدود
ال ـس ــودان ـي ــة ومـ ـح ــدودي ــة بـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة
وسوء حالة مرافقها .وشــددت املصادر على
أن اتفاق املبادئ لم يبق منه شيء تقريبًا قيد
التنفيذ.
وسبق أن قال وزير الطاقة واملياه اإلثيوبي
س ـي ـل ـي ـشــي ب ـي ـك ـي ـلــي إن بـ ـ ــاده ت ـن ـفــذ امل ـب ــدأ
الخامس من االتفاق «بالحرف الواحد» ،وأنها
أطلعت دولتي املصب على جميع االحتماالت
خ ــال م ـفــاوضــات واش ـن ـطــن ،ال ـعــام املــاضــي،
وأن حــالــة ال ـج ـفــاف ت ـحــدي ـدًا ي ـقــدر احـتـمــال
حـصــولـهــا بــأقــل م ــن أرب ـع ــة ف ــي امل ــائ ــة خــال
أول عامني ،وفقًا ألكثر التحليالت تشاؤمًا،
وأن ـهــا تـلـتــزم بـعــدم اإلضـ ــرار بــالــدولـتــن في
تلك الـحــالــة .وأش ــار إلــى أن اإلخـطــار املسبق
ُ
الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق
هــو إخـطــار دولـتــي املصب بــأي ظ ــروف ،غير
منظورة أو طــارئــة ،تستدعي إعــادة الضبط
لعملية تشغيل الـســد .ويتضمن هــذا املبدأ
ب ـن ـدًا آخـ ــر ت ـف ـســره أدي ـ ــس أب ــاب ــا لـصــالـحـهــا
فقط ،هو «االتفاق على الخطوط اإلرشادية
وق ــواع ــد الـتـشـغـيــل ال ـس ـنــوي لـســد الـنـهـضــة،
وال ـتــي يـجــوز ملــالــك الـســد ضبطها مــن وقــت
آلخر» .وعليه ،ترى إثيوبيا أن مصر اعترفت،
بتوقيعها على هذا البند ،بالسيادة املطلقة
لـهــا عـلــى ال ـســد ،وت ــرفــض م ـشــاركــة الـقــاهــرة
والـ ـخ ــرط ــوم ف ــي ت ـح ــدي ــد ق ــواع ــد الـتـشـغـيــل
طويلة األمــد ،إال في حــدود التأكد من «عدم
اإلضرار» باعتباره مبدأ منصوصًا عليه في
االتفاق ذاته .وبالتالي فإن القراءة اإلثيوبية
لهذه العبارات املطاطة وحمالة األوجه ،التي
وقعت عليها مصر والسودان قبل  5سنوات،
ت ـس ـم ــح ب ـت ـم ـلــص إث ـي ــوب ـي ــا مـ ــن واج ـب ــات ـه ــا
الـطـبـيـعـيــة وف ـق ــا ل ـق ــواع ــد م ـش ــارك ــة األن ـه ــار
والقوانني واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
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شرق
غرب
المقاومة تتصدى
لتوغل آلية إسرائيلية
جنوب غزة
ق ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــت مـ ـ ــدف ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال
اإلســرائـيـلــي ،أم ــس األرب ـع ــاء ،نقطة
رصد للمقاومة الفلسطينية شرقي
مــديـنــة خ ــان يــونــس ،ج ـنــوب قطاع
غزة ،بالتزامن مع استهداف قناصة
فلسطينيني ال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة
املتوغلة في املنطقة .ونشر االحتالل
اإلسرائيلي صورًا لجرافة عسكرية
ت ـت ـبــع الـ ـق ــوة ال ـه ـنــدس ـيــة امل ـتــوغ ـلــة
شرق خان يونس ،للقيام بعمليات
ٌتجريف ،وقــد أصيبت برصاصات
أطلقت من الجانب الفلسطيني ،من
دون اإلبالغ عن إصابات.
(العربي الجديد)
روحاني يصف ترامب
بـ«اإلرهابي التاريخي»

أكـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ح ـســن
روحاني (الصورة) ،أمس األربعاء،
أن نـهــايــة عـهــد الــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب «تعني فشل سياسة
ال ـض ـغ ــوط الـ ـقـ ـص ــوى» ع ـل ــى ب ــاده
التي «ستجني ثمار صبرها خالل
ال ـش ـه ــور امل ـق ـب ـل ــة» ،م ــع ت ـس ـلــم جــو
ب ــاي ــدن ال ــرئ ــاس ــة .وش ـ ّـب ــه روح ــان ــي
نـهــايــة إدارة تــرامــب بنهاية العهد
املـلـكــي فــي إي ـ ــران ،واص ـفــا الــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـخ ــاس ــر ب ـ ــ»اإلرهـ ــابـ ــي
التاريخي».
(العربي الجديد)

العراق :هدوء
حذر في ذي قار
شـ ـ ـه ـ ــدت مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـنـ ــاصـ ــريـ ــة فــي
مـحــافـظــة ذي ق ــار ،ج ـنــوب ال ـع ــراق،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،هـ ــدوءًا حـ ــذرًا ،بعد
أيـ ــام م ــن االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة،
وال ـ ـتـ ــي قــاب ـل ـت ـهــا ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـيــة
بقمع مـفــرط .وشـهــد محيط ساحة
الـحـبــوبــي فــي ال ـنــاصــريــة ،انـتـشــارًا
أمنيًا مكثفًا ،فيما سعى محافظ ذي
قار ناظم الوائلي ،للنأي بنفسه عن
اعـتـقــال املـتـظــاهــريــن ،ملقيًا باللوم
فــي ذل ــك عـلــى قـ ــرارات خـلـيــة األزم ــة
ّ
في املحافظة ،والتي شكلها رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي.
(العربي الجديد)
أردوغان يبلغ بوتين
دعم سالم كاراباخ
بـحــث الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان ،أمس األربعاء ،مع نظيره
الروسي فالديمير بوتني ،تطورات
إقـلـيــم نــاغــورنــو ك ــاراب ــاخ ،املـتـنــازع
ع ـل ـيــه ب ــن أذربـ ـيـ ـج ــان وأرم ـي ـن ـي ــا.
وأبـلــغ الرئيس التركي ،بــوتــن ،في
اتصال هاتفي ،تصميم بالده «على
توفير الــدعــم واإلسـهــامــات ُالالزمة
فــي املــرحـلــة ال ـجــديــدة ال ـتــي فتحت
بــاســم ال ـســام فــي املـنـطـقــة» ،معربًا
عـ ــن رغـ ـبـ ـت ــه فـ ــي ت ــوفـ ـي ــر الـ ـظ ــروف
املالئمة للتعايش في كاراباخ بدون
الحاجة لقوات حفظ السالم ونقاط
املراقبة .ورأى بحسب بيان الرئاسة
ال ـتــرك ـيــة ،أن ذل ــك «سـيـظـهــرمـجــددًا
م ـ ـ ــدى جـ ـ ـ ــدوى ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة
الروسية».
(األناضول)
«شارل ديغول» تعود
للمتوسط منتصف العام
أعـ ـلـ ـن ــت ب ـ ــاري ـ ــس ،أول م ـ ــن أم ــس
ـرات
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،أن ح ــامـ ـل ــة ال ـ ـطـ ــائـ ـ ّ
الفرنسية «ش ــارل دي ـغــول» ستنفذ
خ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــف األول م ـ ــن الـ ـع ــام
الـحــالــي ،مـهـ ّـمــة فــي ش ــرق املتوسط

وف ـ ــي امل ـح ـي ــط الـ ـهـ ـن ــدي ،فـ ــي إطـ ــار
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ض ـ ّـد
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .وق ــال ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدف ــاع
فلورانس بارلي (الصورة) إن املهمة
قواتنا املشاركة في
«ستكون تعزيز
ّ
عملية شامال» ،الشق الفرنسي من
عـمـلـيــة ال ـت ـحــالــف ،مـضـيـفــة أن ذلــك
ّ
«يؤكد إرادتنا في مكافحة اإلرهاب
بشكل دائم وغير مشروط».
(فرانس برس)
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تقرير

خــال ســنــوات طويلة مــن عمر تــونــس ،كــان شــارع بورقيبة وسط
العاصمة ،شاهدًا على تحوالت سياسية واجتماعية عرفتها البالد
على مدى عقود ،وصوًال إلى الثورة على نظام زين العابدين بن علي
قبل  10سنوات من اليوم ،ليختزل تاريخًا من النضال من أجل الحرية

أسئلة العشرية الثانية للثورة

عقد على هروب بن علي

شارع بورقيبة

لم يلمس المواطن
التونسي ،في العشرية
األولى للثورة ،نتائج
اقتصادية واجتماعية،
لتبرز تساؤالت حول
المرحلة المقبلة

قصة مكان يختزل تفاصيل
من الثورة التونسية

تونس ــ وليد التليلي

بمرور عشر سنوات على هروب
الرئيس التونسي املخلوع زين
العابدين بن علي من البالد في
 14يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي  ،2011بعد نحو
ش ـهــر م ــن ان ـ ــدالع االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة
وتصاعدها التدريجي عقب إحــراق الشاب
محمد البوعزيزي نفسه في  17ديسمبر/
كانون األول  ،2010تدخل الثورة التونسية
ع ــام ـه ــا الـ ـع ــاش ــر ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـن ـج ــزات
وأيـ ـض ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـح ــدي ــات واألزمـ ـ ــات
التي تراكمت على مــدى السنوات .صحيح
ّ
وتتحمل
أن أسباب هــذه األزم ــات متعددة،
مـســؤولـيـتـهــا الـكـثـيــر م ــن األط ـ ـ ــراف ،إال أن
ج ــذوره ــا ت ـعــود إل ــى ع ـقــود م ــن ال ـخ ـيــارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـج ـت ـم ـع ـيــة
ال ـخ ــاط ـئ ــة .وبـ ـق ــدر االرت ـ ـيـ ــاح إلـ ــى تـحـقـيــق
ّ
التقدم في
الـثــورة أهدافها السياسية بعد
مجال الحريات والديمقراطية وعــدم قدرة
أن ـصــار ال ـث ــورة امل ـض ــادة عـلــى إس ـقــاط هــذا
املنجز ،إال أن التونسيني ينتظرون تحقيق
مطلبها األه ــم ،أي مــا صــدحــت بــه حناجر
الشباب الغاضب في ديسمبر/كانون األول
« 2010شغل ،حرية ،كرامة وطنية».
وإذا كان من شاهد على الثورة منذ اليوم
األول الندالعها وحتى هروب بن علي ،فإنه
ش ــارع بــورقـيـبــة ،ال ـشــارع الــرئـيــس فــي قلب
الـعــاصـمــة تــونــس ،وال ــذي يحمل كــل رمــوز
ال ـت ـحــوالت الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة التي
عرفتها الـبــاد على مــدى عقود مــن الزمن،
وهو الشارع الــذي يفتح املدينة اإلفرنجية
في مــوازاة املدينة العتيقة التي تنتهي في
«باب ْب َح ْر» ،كما ينطقها التونسيون.
ه ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــارع ك ـ ــان شـ ــاه ـ ـدًا ع ـل ــى أي ـ ـ ــام لــن
ينساها التونسيون ،مــا ُع ــرف بالخميس
األســود في  26يناير/كانون الثاني 1978
(ال ــذي شهد مــواجـهــات بــن العمال ونظام
الـحـبـيــب بــورق ـي ـبــة) ث ــم ثـ ــورة الـخـبــز ف ــي 3
ي ـن ــاي ــر ( 1984الـ ـت ــي ش ـه ــدت اح ـت ـجــاجــات
ً
عـلــى رف ــع أس ـعــار ال ـخ ـبــز) ،وصـ ــوال إل ــى 14
يناير  2011عندما سقط نظام بن علي بعد
سلسلة احتجاجات عمت البالد التونسية
منذ  17ديسمبر  ،2010عندما أقــدم محمد
ال ـبــوعــزيــزي ع ـلــى إح ـ ــراق نـفـســه أمـ ــام مقر
م ـحــاف ـظــة س ـي ــدي ب ــوزي ــد اح ـت ـج ــاجــا عـلــى
الظلم والفقر .وبينما يحفظ العالم تاريخ
 17ديـسـمـبــر ،ف ــإن وف ــاة ال ـبــوعــزيــزي كانت
في  5يناير  ،2011وهو التاريخ الذي ألهب

االحتجاجات في جميع أرجاء البالد لتصل
تدريجيًا إلى العاصمة في  11يناير ،بينما
كـ ــان ال ـض ـحــايــا ي ـت ـســاق ـطــون ف ــي أك ـث ــر من
مدينة.
رحلة الثورة

في  12يناير  2011تم اعتقال املتحدث باسم
حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـش ـيــوعــي امل ـح ـظ ــور ،حمة
الـهـمــامــي ،بتهمة الـتــآمــر على أمــن الــدولــة،
وبقي في دهاليز وزارة الداخلية في شارع
بــورقـيـبــة ي ــوم ــن .يــذكــر الـتــونـسـيــون كيف
اتجهت زوجته ،املناضلة الحقوقية راضية
النصراوي ،صباح  14يناير إلــى أمــام مقر
وزارة الداخلية للمطالبة بإطالق سراحه،
قبل سقوط النظام بساعات ،وهــي صــورة
بقيت راسخة في أذهــان التونسيني .يذكر
الهمامي فــي تصريحات كثيرة عــن هاتني
الـلـيـلـتــن ك ـيــف ك ــان م ـق ـي ـدًا إل ــى س ــري ــر في
قبو الــداخـلـيــة ،عندما وصـلــت إلـيــه صباح
 14يناير أصوات الجماهير خارجًا تنادي
بالحرية ،بينما كــان االرتـبــاك والـخــوف قد
ّ
عما صفوف أعــوان الــوزارة وهم يتحدثون
عـ ــن مـ ـح ــاول ــة اق ـت ـح ــام ـه ــا مـ ــن ال ـج ـمــاه ـيــر
ّ
الغاضبة الـتــي غــطــت كــل شبر فــي الـشــارع
ال ـطــويــل وك ــان ــت ت ـن ــادي «ديـ ـق ــاج /إرح ــل»
و«الشعب يريد إسقاط النظام».
ق ـب ــل ذل ـ ــك ب ـل ـي ـلــة ،مـ ـس ــاء  13ي ـن ــاي ــر ،أع ـلــن
ّ
االتحاد العام التونسي للشغل أن ما يحدث
ف ــي ت ــون ــس ث ـ ــورة ش ـع ـب ـيــة ،وأن مـ ـب ــادرات
النظام جاءت متأخرة ،ليعلن في  14يناير
عن إضــراب عام في تونس ،ليتوافد اآلالف
أمـ ــام م ـقــر االتـ ـح ــاد ،غ ـيــر بـعـيــد ع ــن ش ــارع
بورقيبة ،في ٍّ
تحد صارخ للحواجز األمنية
التي وضعها نظام بن علي ،لتلتحم بعدها
جموع املتظاهرين أمام وزارة الداخلية.
يقول القيادي النقابي في جامعة البنوك،
املعارض في الحزب الديمقراطي التقدمي،
ال ـشــاذلــي ف ـ ــارح ،إن ــه ف ــي ص ـبــاح  14يناير
كــان مــن أول الواصلني إلــى شــارع الحبيب
بــورقـيـبــة حـيــث ض ــرب مــوع ـدًا مــع موظفني
ون ـقــاب ـيــن م ــن ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي لـتــأطـيــر
مشاركتهم فــي اإلض ــراب الـعــام ال ــذي دعت
إل ـيــه املــركــزيــة الـنـقــابـيــة حـيـنـهــا .ويضيف
ف ــارح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :كــانــت الساعة
تشير إلــى حــوالــي السابعة وخمس عشرة
دقيقة عندما وصـلـ ُـت إلــى شــارع بورقيبة،
ُ
حيث كانت خيوط سقوط النظام تنسج من
دون تخطيط ،بل بإرادة شعبية».
ويتابع أن الشارع كان في الساعات األولى

يحمل الشارع كل
رموز التحوالت التي
عرفتها البالد
بعد عقد من الثورة
ال يزال الشارع مظلة
آمنة للتعبير

مــن صـبــاح  14يناير قليل الـحــركــة مــا عدا
بعض املارة ،قبل أن تبدأ وفود املوظفني من
القطاع الــذي ينتسب إليه في التوافد عند
مــدخــل أح ــد ال ـف ــروع املـصــرفـيــة الـتــي يعمل
فيها على الضفة املقابلة لــوزارة الداخلية.
عند الرصيف التقت جموع املوظفني ،وفي
حــدود الثامنة والنصف توجهت إلــى مقر
االتحاد العام التونسي للشغل في «بطحاء
محمد علي» ،وفق روايــة فــارح ،الــذي يقول
إنه كان آخر الوافدين إلى هناك بعدما فرغ
من تنظيم صفوف موظفي القطاع املصرفي
املشاركني في مسيرة اإلضراب العام.
وي ـض ـي ــف ف ـ ـ ــارح أنـ ـ ــه فـ ــي ح ـ ـ ــدود ال ـس ــاع ــة
التاسعة والنصف صباحًا ،وعند وصوله
إل ــى «بـطـحــاء محمد ع ـلــي» ،كــانــت األحـيــاء
املتفرعة عــن املـكــان مزدحمة بــالـنــاس ،قبل
أن تـنـطـلــق امل ـس ـيــرة الـشـعـبـيــة ن ـحــو وزارة
الــداخـلـيــة عـبــر ش ــارع بــورقـيـبــة ،واسـتـغــرق
ق ـط ــع األم ـ ـتـ ــار ال ـف ــاص ـل ــة ب ــن أول ال ـش ــارع
ون ـه ــاي ـت ــه س ــاع ــة مـ ــن الـ ــزمـ ــن ح ـت ــى تـصــل
الـجـمــوع إل ــى مـقـصــدهــا بـعــدمــا اصـطــدمــت
بأول حاجز للشرطة وتمكنت من كسره .في
األثناء كانت مسيرة املحامني التي انطلقت
م ــن ش ـ ــارع بـ ــاب ب ـن ــات ت ـت ـق ـ ّـدم أي ـض ــا نحو
ش ــارع الحبيب بورقيبة ليكون املحامون
أول امل ـل ـت ـح ـمــن بــال ـن ـقــاب ـيــن أمـ ـ ــام وزارة
الداخلية ،تلتها مسيرات أخرى للمواطنني
وشخصيات سياسية تــوافــدت على املكان
الذي كان محاصرًا بعناصر األمن بالزيني
النظامي واملدني.
ويعتبر القيادي النقابي أن شارع بورقيبة
رحلة عمر ،إذ يختزل سنوات من النضال
من أجل لحظة الحرية ،دارت أغلب فصولها
في محيط ال يتجاوز الكيلومتر الواحد بني
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مقر االتـحــاد العام التونسي للشغل ومقر
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـتـقــدمــي وك ــل زواي ــا
شارع بورقيبة في كل املحطات.
مظلة للتعبير

من جهتهم ،كان املحامون ّ
بزيهم الرسمي
في قلب االحتجاجات منذ انطالق الثورة
ف ــي سـ ـي ــدي ب ــوزي ــد والـ ـقـ ـص ــري ــن ،ف ـف ــي 22
ديـسـمـبــر  ،2010ت ـجـ ّـم ـعــوا ف ــي شـ ــارع بــاب
بنات الــذي يضم املحاكم وهيئة املحامني،
ّ
منددين بالنظام وممارساته ،ونظموا وقفة
احتجاجية فــي كــامــل مـحــاكــم الجمهورية
ف ــي  31ديـسـمـبــر ،للتعبير ع ــن تضامنهم
مع املطالب الشعبية ،وقامت قــوات النظام
آنذاك باالعتداء عليهم.
وال يــزال املحامي ضياء الــديــن م ــورو ،بعد
عشر سـنــوات مــن ال ـثــورة ،يعتبر أن شــارع
ب ــورق ـي ـب ــة ه ــو ال ـ ـشـ ــارع األكـ ـث ــر رم ــزي ــة فــي
تــونــس وأن ذل ــك امل ـكــان ال ــذي التحمت فيه
مسيرة املحامني بعباءاتهم السوداء في 14
يناير  2011بجماهير الغاضبني هو اإلطار
الطبيعي لكل التعبيرات والتظاهرات مهما
كان نوعها أو لونها السياسي .ويقول مورو
لـ«العربي الجديد» ،إنه بعد عقد من الثورة
ال يـ ــزال شـ ــارع بــورقـيـبــة يـحـتــوي الجميع
ويــوفــر املظلة اآلمـنــة للتعبير عــن الغضب

والفرح والرفض والتوق إلى التغيير .وعلى
الرغم من أن هواجس كثيرة كانت تختلج
صـ ــدور امل ـحــامــن ع ـنــد ان ـط ــاق مسيرتهم
مــن مقر قصر الـعــدالــة فــي بــاب بـنــات نحو
شارع بورقيبة ،إال أن وقع خطى املحامني،
بحسب م ــورو ،كــان يكسر حــواجــز الخوف
كـلـمــا تـقــدمــت املـسـيــرة مــن مـصـيــر مجهول
ينتظرهم وينتظر البالد في تلك اللحظة.
وي ـض ـيــف أن اقـ ـت ــراب امل ـح ــام ــن م ــن بــوابــة
وزارة الــداخـلـيــة مــع ق ـيــادات سياسية كــان
الخوف من البناية
كافيًا إلنهاء عقود من ّ
ال ــرم ــادي ــة ال ـتــي طــاملــا تـجــنــب الـتــونـسـيــون
حتى املرور بجانب أسوارها.
هـ ــذا ال ـ ـشـ ــارع الـ ــرمـ ــز ،ي ـع ــرف ــه ال ـتــون ـ ُس ـيــون
ب ـشــارع بــورقـيـبــة ،وه ــو االس ــم ال ــذي أطـلــق
عـلــى كــل ال ـش ــوارع الــرئـيـسـيــة فــي كــل املــدن
أثناء حكم الرئيس الحبيب بورقيبة ،وفي
بعضها تماثيل تجسد بعض حركاته ،أزال
أغلبها نظام بن علي بعد سنة  ،1987بما
فيها تمثاله في العاصمة.
ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث ال ـتــون ـســي ع ــدن ــان مـنـصــر،
م ــدي ــر ديـ ـ ـ ــوان ال ــرئـ ـي ُــس األس ـ ـبـ ــق مـنـصــف
املــرزوقــي ،في كتاب نشر منذ أيــام بعنوان
«س ـنــوات ال ــرم ــل» ،إن لـلـشــارع الــرئـيــس في
العاصمة مع التماثيل والنصب التذكارية
قصة ضاربة في القدم ،فقد كان اسمه األول

إضاءة

لــم يـكــن الــوصــول إلــى منطقة ل ـســودة ،التي
تبعد  12كيلومترًا عــن مركز مدينة سيدي
ب ــوزي ــد ،ويـقـيــم فـيـهــا ع ــدد م ــن أفـ ــراد عائلة
محمد ال ـبــوعــزيــزي ،ال ــذي يـعـ ّـد رم ــز الـثــورة
ً
التونسية ،سهال ،إذ يختصر الطريق الوعر
املحاط ببعض أشجار الزيتون وثمار التني
الشوكي (الصبار) ،والــذي يــؤدي إلــى منزل
ج ــد الـ ـب ــوع ــزي ــزي ،الـ ـ ــذي ي ـح ـت ـفــظ بــال ـعــربــة
ال ـتــي ك ــان يـجــرهــا األخ ـيــر قـبــل ح ــرق نفسه
في  17ديسمبر /كانون األول  ،2010والتي
التهمت الـنـيــران أجـ ـ ً
ـزاء مـنـهــا ،لكنها بقيت
شاهدة على الحادثة بعد مضي  10أعــوام،
ح ـك ــاي ــة الـ ـح ــرم ــان وال ـت ـه ـم ـي ــش .وب ـم ـج ــرد
ال ــدخ ــول إل ــى قــريــة س ـيــدي صــالــح الـتــابـعــة
للسودة ،وتحديدًا إلى منطقة زراعية يشقها
طريق غير معبد ،يغيب أي أثــر للحركة أو
املواصالت ،إذ ال يوجد بها الكثير من املنازل،
باستثناء بعض املباني الحجرية املهجورة،
واملزارع ،وهناك يعيش جد البوعزيزي.
أم ــام املـنــزل الــريـفــي الكبير ،يمكن مشاهدة
مـسـتــودع كبير مبني مــن الـحـجــارة ويضم
غرفتني منفصلتني؛ واح ــدة كبيرة وأخــرى
صغيرة توجد فيها عربة البوعزيزي .عربة
كـبـيــرة وثـقـيـلــة يـكـســوهــا ال ـغ ـبــار ،ومحملة
بالعديد مــن املستلزمات املـتــروكــة والكتب
واألكياس البالستيكية .وتوجد في الغرفة
ّ
نافذة صغيرة ،يبدو أن سنوات مضت منذ
فـتـحـهــا آلخ ــر مـ ــرة .ال ش ــيء س ــوى الـجـمــاد
فــي ه ــذا امل ـكــان ،ولـكـنــه الـجـمــاد ال ــذي يخبر

تعطل في المسار
السياسي التونسي الذي
يواجه مشاكل عدة
الغنوشي :تم تصميم
النظام االنتخابي لمنع
وصول حزب واحد

لم يلمس الناس نتائج اقتصادية واجتماعية للثورة (ياسين قائدي/األناضول)

متابعة

في منزل جد البوعزيزي ...عربة محمد كل ما تبقى
سيدي بوزيد ـ بسمة بركات

هــو «ش ــارع جــول فـيــري» ،رئـيــس الحكومة
ُ
الفرنسية التي احتلت فــي عهدها تونس.
وم ـنــذ  1899انـتـصــب الـتـمـثــال امل ــذك ــور في
قلب الشارع مؤكدًا رمزية الغزو والسيادة
الجديدة في البالد ،وكــان على التونسيني
طيلة ستني عامًا ّ
تحمل وجود ذلك النصب،
ليتم تفكيكه فــي األي ــام األول ــى لالستقالل
( .)1956وبقي الشارع من دون تماثيل إلى
حـ ــدود عـهــد بــورق ـي ـبــة .وحـ ــده اب ــن خـلــدون
ك ــان فــي مـكــانــه الـصـحـيــح (تـمـثــالــه ماسكًا
بـكـتــابــه ف ــي ال ـج ـهــة األخ ـ ــرى م ــن الـ ـش ــارع)،
منزويًا ومراقبًا ومتفرجًا في ذهاب الزعيم
(بورقيبة) وعودته ،وقــدوم كل اآلخرين ثم
ذهابهم.
ول ـط ــامل ــا كـ ــان هـ ــذا الـ ـش ــارع ن ـبــض ال ـح ـيــاة
فــي تــونــس ،أك ــان لـلـنــاس املـتــوجـهــن نحو
املـقــاهــي الكثيرة املـتــرامـيــة هنا وه ـنــاك ،أو
ق ــاع ــات الـسـيـنـمــا ،أم أله ــل الـثـقــافــة وال ـفــن،
وك ــان شــاهـدًا على والدة صحف وعــروض
ثقافية وم ـب ــارزات شعرية ون ــدوات أدبـيــة،
فيما املسرح البلدي فيه يستضيف لقرن من
الــزمــن مسرحيات ومـهــرجــانــات موسيقية
وسينمائية تونسية ودولية (أيــام قرطاج
املسرحية والسينمائية واملــوسـيـقـيــة) ،ما
جعل من تونس ومن الشارع قبلة املبدعني
العرب واألفارقة بالخصوص.

يـطــرح التونسيون ،واملـتــابـعــون للثورة
التونسية من خارجها ،أسئلة العشرية
الـ ـج ــدي ــدة ،ب ـش ــيء م ــن ال ـت ـف ــاؤل أح ـيــانــا
والـ ــري ـ ـبـ ــة أحـ ـي ــان ــا أخ ـ ـ ـ ــرى ،أخ ـ ـ ـ ـذًا بـعــن
االعتبار حقيقة اإلنجازات التي تحققت
بعد مــرور عقد كامل على انــدالعـهــا في
 17ديسمبر/كانون األول  ،2010وهروب
الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي
في  14يناير/كانون الثاني  .2011وبقدر
االرتـ ـي ــاح لـلـمـنـجــزات ،ف ــإن ع ــدم اكـتـمــال
مـ ـس ــار الـ ـ ـث ـ ــورة ،واألزمـ ـ ـ ـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة واألم ـن ـيــة،
ال ـتــي ال تـنـتـهــي ،ت ـطــرح ت ـس ــاؤالت حــول
مصير املرحلة املقبلة.
رئـيــس املـجـلــس الـتــأسـيـســي ال ــذي أنجز
الدستور التونسي الجديد ،مصطفى بن
جعفر ،يقول لـ«العربي الجديد» :عندما
نـتـحــدث عــن ال ـث ــورة الـتــونـسـيــة نتحدث
عنها بكثير من الفخر واالع ـتــزاز ،ألنها
قطعت مــن نــاحـيــة مــع فـتــرة االسـتـبــداد،
وألنـهــا أظـهــرت ،مــن ناحية أخ ــرى ،قــدرة
على إدارة األزمــات ،ولم تفشل ،باملقارنة
م ـ ــع تـ ـ ـج ـ ــارب مـ ـم ــاثـ ـل ــة .ولـ ـ ــو اح ـت ــرم ـن ــا
الــدسـتــور ،لكنا أنهينا بـنــاء املؤسسات
ال ــدس ـت ــوري ــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
وب ـ ـ ــرأي ـ ـ ــه ،ف ـ ـ ــإن م ـ ــا ه ـ ــو مـ ـ ـط ـ ــروح خ ــال
ً
الـعـشــريــة ال ـجــديــدة ه ــو أوال اسـتـعـجــال
اسـتـكـمــال مــا لــم يـنـجــز ،والـسـعــي لبحث
ُ
اآللـيــات التي تمكن من الـخــروج من هذا
املــأزق االقتصادي ،والتفكير في نموذج
تـ ـنـ ـم ــوي جـ ــديـ ــد ،ومـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـق ـض ــاي ــا
املتعلقة باملنظومة السياسية ،خصوصًا
ال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي وق ــان ــون األحـ ــزاب،
ألنها الطريق نحو مجتمع ديمقراطي.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـ ــرى الـ ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي
ومــديــر مــركــز ال ــدراس ــات االستراتيجية
األسـ ـب ــق ط ـ ــارق الـ ـكـ ـح ــاوي ،ف ــي حــديــث
ً
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ه ـن ــاك تـعـطــا
فــي امل ـســار الـسـيــاســي ال ــذي يــواجــه عــدة

م ـش ــاك ــل .ف ــامل ـس ــار ال ي ـخ ـلــو م ــن تـشـتــت
واض ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة
ع ـلــى ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،وع ـقــد الـتـحــالـفــات.
وبــالـتــالــي ،أصـبــح ال ـســؤال حــول إن كــان
النظام السياسي مناسبًا أم ال .ويبني أن
ً
هناك تعطال واضـحــا حتى فــي الجانب
املحلي ،حيث كان من املفروض االنطالق
فـ ــي املـ ـج ــال ــس الـ ـجـ ـه ــوي ــة .وب ـ ــرأي ـ ــه ف ــإن
«ال ـقــوانــن املتعلقة بتفعيل صالحيات
الـحـكــم املـحـلــي ال ت ــزال معطلة ،مــن دون
أن ن ـن ـســى اإلش ـ ـكـ ــال امل ـت ـع ـلــق بــامل ـســألــة
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة ،ودون هــذه،
ف ــإن اإلص ــاح ــات الــديـمـقــراطـيــة ستكون
مـ ـه ــددة» .وي ـب ــن ال ـك ـح ــاوي أن ال ـنــاس
ال ي ـم ـك ـن ـهــم الـ ــدفـ ــاع ع ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي ،وه ــم ال يـلـمـســون
نـتــائــج اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة .ويشير
إلى أنه معروف من خالل الديمقراطيات،
وال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة ،أن ه ـنــاك ازدهـ ــارًا
يتحقق ،ولـكــن فــي الـحــالــة التونسية لم
يلمس الناس ذلك لغاية اليوم .ويضيف
أن ج ــزءا مــن الـنــاخـبــن ع ــادوا للمقارنة
بـمــا ك ــان قـبــل ال ـث ــورة ،وه ــذا هــو الخطر
الحقيقي الذي يهدد املسار الديمقراطي،
وعـلــى كــل الـقــوى الديمقراطية أن تفهم
أنه من دون إصالحات حقيقية ستصبح
الــديـمـقــراطـيــة م ـه ــددة ،خـصــوصــا أن ــه ال
وجـ ـ ــود ل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة م ـح ـص ـنــة .وي ــرى
ً
أن ه ـن ــاك م ـش ـكــا حـقـيـقـيــا ف ــي ال ـق ـيــادة
السياسية للبالد ،وال بد من هزة حقيقية،
ووجود قيادة قادرة على املحافظة على
النظام الديمقراطي ،وتقوم بإصالحات
اقتصادية.
ً
وت ـف ــاع ــا م ــع هـ ــذا الـ ـط ــرح ال ـ ــذي ي ـبــرزه
الكحالوي بخصوص النظام السياسي،
يذهب رئيس مجلس الـنــواب (البرملان)

راشد الغنوشي إلى التأكيد على وجود
صـ ــراع عـنـيــف ب ــن ال ـن ـظــامــن الــرئــاســي
والبرملاني ،ألن التونسيني عاشوا لعقود
مــع الـنـظــام املــركــزي ،وهـنــاك تـخــوف من
الحكم املحلي وتــوزيــع السلطة ،ولذلك
فامليزانية املرصودة له ما زالت ضعيفة،
وف ــق ت ـقــديــره .وي ـقــول الـغـنــوشــي ،خــال
نـ ــدوة نـظـمـهــا امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأبـحــاث
ودراسـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات ب ـت ــون ــس وم ــرك ــز
الدراسات اإلستراتيجية والدبلوماسية
حــول «ال ـثــورة التونسية :أي عــاقــة بني
ال ــدول ــة وامل ـج ـت ـمــع» أم ــس األول ،إن جل
األنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة فــي الـعــالــم الـيــوم
بــرملــان ـيــة ،وت ــون ــس تـعـيــش صـعــوبــة في
الـسـلـطــة م ــن خ ــال امل ــزج ب ــن الـنـظــامــن
ال ـبــرملــانــي وال ــرئ ــاس ــي .وي ـع ـت ـبــر أن ــه تم
تصميم الـنـظــام االنـتـخــابــي فــي تونس
ملنع وص ــول حــزب واح ــد للسلطة ،وهو
أمر مفهوم ،بعد سنوات من حكم الحزب
الواحد واالستبداد.
وح ـ ـق ـ ـقـ ــت الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة ،خـ ــال
عشريتها األولــى ،منجزًا حقوقيًا كبيرًا،
ت ـم ـثــل ف ــي عـ ـش ــرات الـ ـق ــوان ــن ال ـحــام ـيــة
لحقوق الناس ،في التقاضي والسجون
وال ـف ـضــاء ال ـع ــام بـكــل م ـكــونــاتــه .وب ــدأت
تـ ـت ــأس ــس عـ ــاقـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع الـ ــدولـ ــة
ومؤسساتها والشرطة والقضاء .ويرى
رئ ـيــس ال ــراب ـط ــة الـتــونـسـيــة ل ـلــدفــاع عن
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ج ـم ــال مـسـلــم أن ــه بعد
 10أعـ ـ ـ ــوام مـ ــن الـ ـ ـث ـ ــورة ل ــوح ــظ تـقـلــص
ف ــي م ـن ـســوب ال ـث ـقــة ب ـمــؤس ـســات الــدولــة
ودول ــة ال ـقــانــون .ويـضـيــف ،فــي تصريح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه رغ ــم تحقيق
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـك ــاس ــب خ ـ ــال ال ـع ـشــريــة
األولـ ـ ــى ،إال أن ه ـن ــاك ع ــدة م ـخ ــاوف من
ح ـ ـصـ ــول ت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ـك ــاس ــب،
خصوصًا في مجال الحريات والحقوق،
فالحقوق االقتصادية واالجتماعية هي
األس ـ ــاس ،وش ـعــار ال ـث ــورة «ش ـغــل حرية
كــرامــة وطـنـيــة» ،لــم يتحقق مـنــه الشغل
وال ـكــرامــة ب ـعــد .وي ـبــن أن امل ـخ ــاوف هي
م ــن املـ ـن ــاخ الـ ـع ــام وال ـ ـصـ ــراع الـسـيــاســي
واألزم ـ ــة ال ـحــاص ـلــة ،وم ــن ال ـع ـنــف ال ــذي
أص ـبــح يـطـغــى عـلــى ال ـجــانــب السياسي
والشارع .ويقول مسلم إنه يجب تعزيز
ال ـح ـقــوق املـكـتـسـبــة وامل ـحــاف ـظــة عـلـيـهــا،
وعدم التراجع عما تحقق ،خصوصًا أنه
لوحظت بوادر لذلك في بعض الحريات،
وال بد من تطبيق ما تم االتفاق عليه.
وليد...

قصة شــاب تونسي عــاش الـحــرمــان ،وحمل
بجسده النحيل عربة ثقيلة محملة بالوجع
وبصعوبة العيش في منطقة تفتقر ألبسط
املستلزمات الحياتية.
فـ ــي ق ــري ــة ال ـ ـجـ ــد ،ج ـل ــس عـ ــم الـ ـب ــوع ــزي ــزي،
أح ـمــد ،وه ــو فــي الـعـقــد ال ـســادس مــن عـمــره،
وقــد انعكست آث ــار الـسـنــوات على مالمحه،
وب ــدا إرهـ ــاق الـعـمــل الـفــاحــي املـضـنــي على
محياه .ويـقــول أحـمــد ،لــ«الـعــربــي الجديد»،
إنه «مضى على وجود عربة البوعزيزي في
هذا املستودع قرابة  10أعوام .فبعد الحادثة
بـنـحــو ش ـهــر ،جلبها شـقـيــق مـحـمــد ،ســالــم،
إلــى هنا» ،مضيفًا أنــه «املكان الوحيد الذي
يمكنهم االحتفاظ فيه بالعربة ،وهي تقريبًا
كل ما تبقى من ذكراه وبالتالي مهما كانت
اإلغراءات فلن ّ
نفرط بها».
يـتــذكــر ال ـعــم عــاقــة مـحـمــد بـجــدتــه ،وتــدعــى
ز ّع ــرة ،والـتــي كــانــت تقطن فــي امل ـنــزل .يقول
إن ـ ــه ك ـ ــان يـ ــزورهـ ــا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،وال ي ـفــوت
مـنــاسـبــة إال ويـطـمـئــن عـلـيـهــا ،بــل كـثـيـرًا ما
كـ ــان يـخـبــئ بـعـضــا م ــن ت ـلــك ال ـفــاك ـهــة الـتــي
ك ــان يبيعها عـلــى عــربـتــه إلرســال ـهــا إلـيـهــا،
وي ـنــزعــج عـنــدمــا ي ــراوغ ــه عـمــه وال يحملها
للجدة .توفيت زعرة بعد نحو عام من وفاة
البوعزيزي حزنًا على حفيدها .يؤكد العم
أنهم فوجئوا جميعًا بحرق األخـيــر نفسه،
وأن ـهــم اض ـط ــروا ل ـســرد تـفــاصـيــل مــا حصل
للجدة نـظـرًا لسؤالها املتكرر عــن حفيدها.
ّ
ويلفت املـتـحــدث نفسه إلــى أن ابــن شقيقه،
وفي آخر لقاء جمعهما ،أخبره أنه كان ينوي
اقتناء شاحنة صغيرة لبيع الـغــال بعدما

سئم من مالحقات شرطة البلدية ،وتعب من
حمل العربة الكبيرة والتي جلبت له الكثير
م ــن امل ـشــاكــل وامل ـ ـطـ ــاردات ،و«ل ـك ــن ال ـق ــدر لم
ّ
يمهله الوقت لتحقيق حلمه» .ويلفت إلى أن
البوعزيزي نشأ في عائلة فقيرة وكان يعمل
إلعالة أسرته.
يـسـتــرجــع أح ـمــد تـفــاصـيــل ال ـحــادثــة عندما
وردهـ ـ ـ ـ ــم خـ ـب ــر ح ـ ـ ــرق اب ـ ـ ــن ش ـق ـي ـق ــه م ـح ـمــد
مستشفى
جـســده ،ويـقــول إنـهــم هــرعــوا إلــى ّ ُ
صفاقس ،ولكن تم إخبارهم هناك بأنه نقل
إلــى مستشفى الحروق البليغة بنب عروس
جنوب العاصمة تــونــس .ذهـبــوا إلــى هناك،
وكانت الضمادات تغلف كامل جسده ،مشيرًا
إلى أنه بالكاد ملحه من وراء حاجز زجاجي،

فيما لم ينطق محمد بأي حرف ولم يشعر
حتى بوجودهم ،ولكنه كان يتحرك .ويتابع
أنهم لم يتوقعوا أن تتوالى األحداث بسرعة،
خـصــوصــا بـعــد وف ــاة اب ــن شقيقه ،إل ــى حني
ه ــروب الــرئـيــس املـخـلــوع زي ــن الـعــابــديــن بن
علي في  14يناير /كانون الثاني عام ،2011

لم يتغير شيء في
واقع المنطقة بعد 10
سنوات على الثورة

عربة البوعزيزي في مستودع منزل جده (العربي الجديد)

ليبيا :اللجنة االستشارية تبحث السلطة الموحدة
فال أحد كان يصدق ما يحصل ،وفق أحمد
البوعزيزي.
مصير عائلة الـبــوعــزيــزي املصغرة،
وح ــول
ّ
يقول العم إنها «تشتتت ولم يبق من أفرادها
في سيدي بوزيد أحد ،فمنزل العائلة أغلق
ب ـع ــد أن ه ــاج ــرت وال ـ ـ ــدة م ـح ـم ــد ،م ـنــوب ـيــة،
إل ــى كـنــدا بــرفـقــة ابنتها ليلى الـتــي انتقلت
للدراسة هـنــاك ،ولكنهما لــم تـعــودا لسيدي
بــوزيــد منذ أع ــوام عــدة ،ونـحــن على اتصال
ّ
مستمر بهما» .ويلفت إلــى أن «املضايقات
والشائعات كانت كبيرة وأرهقتهم حينها،
مثل رواج أخبار عن حصولهم على أموال»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ـهــم «ل ــم يـجـنــوا ش ـي ـئــا» ،وأن ــه
شـخـصـيــا كـ ــان س ـيــرفــض أي شـ ــيء ألنـ ــه ال
يــوجــد مــا يـعــوض ابــن أخـيــه .ويـبــن أنــه من
املفارقات أن دفتر العالج املجاني الذي كان
يتمتع به برفقة عائلته املكونة من  7أفــراد
سحب منه ،وبالتالي هو يعتمد على عمله
في النشاط الــزراعــي ،على الرغم من أن هذا
الـقـطــاع تــراجــع وأص ـبــح يـعــانــي رك ــودًا غير
مسبوق ،وبالتالي بالكاد يتمكن من إعالة
عائلته ،وفق قوله.
ب ــدوره ،يوضح ابــن عم محمد البوعزيزي،
ويدعى الهادي البوعزيزي ،أنه على الرغم
من مــرور  10أعــوام على الثورة ،فلم يتغير
شـ ــيء ف ــي واقـ ـ ــع م ـن ـط ـق ـت ـهــم ،ف ــال ـع ــدي ــد مــن
الشبان عاطلون عن العمل ،وال تنمية وال أي
بــوادر لإلصالح .ويشير إلى أنه باستثناء
الــرئ ـيــس األس ـب ــق املـنـصــف امل ــرزوق ــي ال ــذي
زارهـ ــم ،فــإنــه لــم ي ــأت أي م ـســؤول للمنطقة
منذ أعوام عدة.

بدأت اللجنة االستشارية
المنبثقة عن الحوار
السياسي الليبي أعمالها،
أمس ،في جنيف ،فيما
يواصل رئيس مجلس
نواب طبرق عقيلة صالح
حراكه السياسي في باريس
طرابلس ــ العربي الجديد

ان ـط ـل ـق ــت أم ـ ـ ــس ،األربـ ـ ـع ـ ــاء ،أع ـ ـمـ ــال ال ـل ـج ـنــة
االس ـت ـش ــاري ــة امل ـن ـب ـث ـقــة ع ــن م ـل ـت ـقــى ال ـح ــوار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــي ،فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ج ـن ـيــف
السويسرية ،والتي يؤمل منها التوصل إلى
صيغة شكل الحكم خالل املرحلة االنتقالية في
البالد ،واختيار املرشحني للسلطة التنفيذية.
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع هـ ــذا الـ ـح ــراك ال ـ ــذي ال ت ــزال
تــرعــاه األم ــم املـتـحــدة ،وهــو مـحـصــور زمنيًا،
ي ـتــواصــل الـ ـح ــراك ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أك ـث ــر من
صعيد ،إذ التقى رئيس مجلس نــواب طبرق
عقيلة صالح ،أمــس ،في العاصمة الفرنسية
ب ــاري ــس ،الــرئ ـيــس إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ضمن
زي ــارت ــه إل ــى فــرنـســا ال ـتــي ب ــدأت ي ــوم اإلثـنــن
املــاضــي .وأعلنت البعثة األممية فــي ليبيا،
أمس ،عن انطالق اجتماع اللجنة االستشارية
املـنـبـثـقــة ع ــن مـلـتـقــى الـ ـح ــوار ال ـس ـيــاســي في
جنيف ،موضحة في بيان ،أن اللجنة ستبدأ

اجتماعًا مباشرًا هذا األسبوع في قصر األمم
في املدينة السويسرية في الفترة من  13إلى
 16يناير /كانون الثاني الحالي (أي من أمس
األربعاء حتى بعد غد السبت) ،وذلك بإشراف
املبعوثة األممية باإلنابة إلى ليبيا ستيفاني
وليامز .وذكرت البعثة أنه ّ
تم تأسيس اللجنة
االس ـت ـش ــاري ــة أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــوالي ــة م ـح ــددة زمـنـيــا
بـشـكــل صـ ــارم ،وسـتـكــون مهمتها الرئيسية
مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار
السلطة التنفيذية املوحدة ،وتقديم توصيات
م ـل ـمــوســة وع ـم ـل ـيــة ل ـت ـقــرر ب ـشــأن ـهــا الـجـلـســة
الـعــامــة للملتقى .ولفتت البعثة فــي بيانها،
إلى أن موعد االنتخابات الوطنية سيظل في
 24ديسمبر /كــانــون األول  ،2021مــؤكــدة أن
أعضاء اللجنة ال ــ 18يمثلون تنوعًا جغرافيًا
ّ
وسياسيا واسع النطاق.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ان ـع ـقــاد الـلـجـنــة ،رأى السفير
األملاني في ليبيا أوليفر أوفتشا ،أن العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد «ت ــدخ ــل مــرحـلــة
ح ــاسـ ـم ــة» ،داعـ ـي ــا أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة وجـمـيــع
األط ــراف السياسية املعنية إلــى «االسـتـفــادة
القصوى من التنسيق مع بعثة األمم املتحدة
ل ـلــدعــم لـ ــدى ل ـي ـب ـيــا ،وت ـم ـه ـيــد ال ـط ــري ــق نحو
س ـل ـط ــة ت ـن ـف ـيــذيــة م ـ ــوح ـ ــدة» ،وذل ـ ـ ــك بـحـســب
ّ
تـغــريــدة لــه عـلــى «تــوي ـتــر» .كـمــا ح ــث السفير
األميركي في ليبيا ،ريتشارد نورالند ،أعضاء
اللجنة االسـتـشــاريــة عـلــى اسـتـثـمــار الفرصة
لتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة .وأكد نورالند،
في تغريدة للسفارة عبر «تويتر» ،أن أعضاء
الـجـنــة لــديـهــم الـتـفــويــض فــي اجـتـمــاعـهــم في
جنيف الستعادة سيادة ليبيا واالستجابة

لدعوة الشعب للتغيير .وأوضح أن االجتماع
«يأتي في منعطف حاسم» ،مشيرًا إلى أن لدى
أعضاء اللجنة فرصة لتشكيل سلطة تنفيذية
مؤقتة ،يمكن أن تمهد الطريق لالنتخابات
ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ،وتـ ـض ــع ت ـط ـل ـعــات جـمـيــع
الليبيني فوق مصالح بعض األطراف الليبية
والخارجية ،على ّ
حد تعبيره.
وكــانــت م ـصــادر لـيـبـيــة قــد أكـ ــدت ،لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن هــدف اللجنة «مناقشة وجهات
ن ـظ ــر م ـخ ـت ـل ـفــة بـ ـش ــأن ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ال ـجــديــدة ،وم ــن بينها مـقـتــرح ب ـقــاء املجلس
ال ــرئ ــاس ــي ال ـحــالــي وتـشـكـيــل ح ـكــومــة وح ــدة
وطـ ـنـ ـي ــة م ـن ـف ـص ـل ــة لـ ـت ــول ــي م ـ ـهـ ــام امل ــرحـ ـل ــة
الـتـمـهـيــديــة ال ـت ــي سـتـفـضــي إل ــى ان ـت ـخــابــات
وطـنـيــة فــي نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ،تــزامـنــا مع
جهود أخرى يبذلها أعضاء اللجنة القانونية
من أجــل االنتهاء من إنشاء قاعدة دستورية
تجري وفقها االنتخابات».
وبالتزامن ،بحث رئيس مجلس نــواب طبرق
عـقـيـلــة ص ــال ــح ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،م ــع الــرئـيــس
ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،ف ــي ب ــاري ــس،
س ـبــل ت ـعــزيــز ال ـحــل الـسـلـمــي ف ــي لـيـبـيــا .كما

طرابلس :إنشاء غرفة
أمنية لمتابعة عملية
«صيد األفاعي»

التقى صالح والوفد املرافق له خالل الزيارة،
أمس أيضًا ،رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
جيرارد الرشيه وذلك للمرة الثانية ،بعدما قد
كــان التقاه يــوم اإلثـنــن .وبحسب مــا تناقلت
وس ــائ ــل إع ـ ــام لـيـبـيــة م ـح ـل ـيــة ،فـ ــإن م ــاك ــرون
استمع من ضيفه إلى شرح مفصل عن الوضع
في ليبيا وسبل تعزيز الحل السلمي والدور
الفرنسي املطلوب إلعادة استتباب االستقرار،
كما جــرت مناقشة مكافحة اإلره ــاب ووضــع
حد لتدفق الالجئني عبر ليبيا إلى أوروبا.
أمـ ـنـ ـي ــا ،ت ـس ـت ـعــد ح ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق ال ـل ـي ـب ـيــة،
بالتنسيق مــع أط ــراف دولـيــة وإقليمية عــدة،
إلطـ ــاق الـعـمـلـيــة األم ـن ـيــة «ص ـي ــد األف ــاع ــي»،
وال ـت ــي ك ــان ق ــد أع ـل ــن عـنـهــا وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة
فتحي باشاغا يــوم الجمعة املــاضــي ،لضبط
السالح واملجموعات املسلحة في غرب البالد،
في خطوة أولــى ضمن خطة أوســع ناقشتها
ال ـ ــوزارة مــع مـســؤولــن أمـيــركـيــن مـنــذ يناير
 .2019وأك ـ ــدت مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن حـكــومــة
طــرابـلــس لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،وج ــود رعــايــة
أمـيــركـيــة لـلـخـطــة مـنــذ وق ــت ب ـهــدف تقويض
سلطة املليشيات ،لكنها أشارت إلى أن حرب
ال ـلــواء املـتـقــاعــد خليفة حفتر عـلــى طرابلس
عــرق ـلــت الـتـنـفـيــذ مـ ــرات ع ـ ــدة .وأك ـ ــدت وزارة
الداخلية ،أمس ،أن العملية ستكون بـ«قيادة
وطنية للتنسيق اإلقليمي والتنفيذ املحلي»،
مـضـيـفــة أن ـهــا سـتـعـلــن ع ــن «ال ـغ ــرف ــة األمـنـيــة
العليا» في  17يناير .وذكرت أن باشاغا التقى
مـســؤولــي شــركــة «روز بــارتـنــز» البريطانية،
أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،لبحث إمـكــانـيــة عقد
شراكة معها للتعاون األمني.
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شرق
غرب
بومبيو يستقيل
خالل أسبوع

أعلن وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو (الصورة) ،في تغريدة أمس
األربعاء ،أنه سيستقيل من منصبه
بعد أسبوع ،وستتم أرشفة حسابه
الحكومي على «تويتر» .كما ألغى
بومبيو آخــر زي ــارة لــه إلــى الـخــارج
كوزير للخارجية األميركية ،كانت
مـقــررة أمــس األرب ـعــاء إلــى بلجيكا.
وذكــرت وزارة الخارجية األميركية،
في بيان أن بومبيو قــرر البقاء في
واش ـن ـطــن لتسهيل «ان ـت ـقــال سلس
ومنظم» للسلطة مع فريق الرئيس
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب جـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن .وأعـ ـلـ ـن ــت
الخارجية أن إلغاء جميع الرحالت
ال ــذي فرضته ال ــوزارة أخـيـرًا يشمل
زيارة لتايوان كان من املقرر أن تقوم
بـهــا الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة ل ــدى األمــم
املتحدة كيلي كرافت.
(فرانس برس ،رويترز)

بوركينا فاسو :مقتل
جندي و 11مسلحاً
أع ـل ــن ج ـي ــش ب ــورك ـي ـن ــا ف ــاس ــو ،فــي
ب ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،مـ ـقـ ـت ــل ج ـ ـنـ ــدي و11
«إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــا» ،فـ ــي «اش ـ ـت ـ ـبـ ــاك» وق ــع
السبت املاضي ،في منطقة كومبري
شمال البالد قرب الحدود مع مالي.
وذكـ ــر أن «وح ـ ــدة عـسـكــريــة قــدمــت،
الـسـبــت ،لــدعــم فــي دي بــي (عناصر
م ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــون ي ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدون الـ ـجـ ـي ــش)
تعرضت لهجوم مــن قبل مسلحني
في محيط كومبري» .وأوضح «قتل
جندي خــال االشتباك وجــرح ستة
مــن الجانب الـصــديــق» ،مضيفًا أنه
«ت ــم تـحـيـيــد  11إره ــاب ـي ــا» م ــن دون
أن ي ـحــدد ال ـج ـمــاعــة املـسـلـحــة الـتــي
ينتمون إليها.
(فرانس برس)
الناصرة :االحتالل يعتدي
على تظاهرة ضد نتنياهو
اع ـ ـت ـ ــدت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
أمـ ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،ع ـ ـلـ ــى تـ ـظ ــاه ــرة
اح ـت ـج ــاج ـي ــة ضـ ــد حـ ـض ــور رئ ـيــس
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو
(الـ ـ ـص ـ ــورة) إلـ ــى م ــدي ـن ــة ال ـن ــاص ــرة.

واعتقلت الشرطة عددًا من القيادات
والـ ـك ــوادر الـسـيــاسـيــة امل ـشــاركــة في
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة ،ب ـي ـن ـه ــم األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
ل ـل ـت ـج ـم ــع ال ــوطـ ـن ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
مـصـطـفــى ط ــه ،الـ ــذي أط ـلــق ســراحــه
الح ـ ـقـ ــا .وجـ ـ ـ ــاءت ال ـت ـظ ــاه ــرة خ ــال
زيــارة نتنياهو مركز التطعيم ضد
كورونا في الناصرة.
(العربي الجديد)

الصومال :مقتل
قيادي من «الشباب»
أعلن مسؤولون صوماليون ،أمس
األرب ـ ـعـ ــاء ،مـقـتــل ق ـي ــادي م ــن حــركــة
«ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب» فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـكــريــة
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة غ ـ ـ ــدو ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـبـ ــاد.
ونـقـلــت وك ــال ــة األن ـب ــاء الـصــومــالـيــة
عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن ع ـس ـك ــري ــن قــول ـهــم
إن «الـجـيــش تمكن مــن تــدمـيــر عــدة
قــواعــد لحركة الشباب فــي غــدو ،ما
أس ـفــر عــن تصفية ق ـيــادي ب ــارز من
حركة الشباب».
(قنا)
كيم يتعهد بتعزيز
«الردع النووي»
أك ــد الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي ،كيم
جونغ أون ،أن بالده ستعزز قدراتها
النووية ،وستعمل على «بناء قدرات
عسكرية أقوى من قدراتها الحالية».
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـك ــوري ــة
الـشـمــالـيــة ،أم ــس األرب ـع ــاء ،عــن كيم
ق ـ ــول ـ ــه ،ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام م ــؤتـ ـم ــر ل ـح ــزب
الـعـمــال الـحــاكــم« ،بينما نـعــزز قــوة
ردع ال ـحــرب ال ـنــوويــة ،نـحـتــاج إلــى
بــذل كــل مــا فــي وسعنا لبناء أقــوى
ق ــدرات عسكرية» ،متعهدًا باملضي
في تنفيذ هذه املخططات .وكان كيم
ّ
أعلن أن بالده أكملت خططها لبناء
غواصة تعمل بالدفع النووي.
(قنا ،فرانس برس)
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انطلق أمس األربعاء ،مسار عزل الرئيس األميركي الخاسر دونالد ترامب،
من مجلس النواب ،على وقع مخاوف أمنية متصاعدة من عنف
أنصاره ،مع اقتراب موعد تنصيب جو بايدن رئيسًا في  20يناير

نصائح «رايتس
ووتش»

ترامب يواجه
المحاكمة الثانية

قال المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن
رايتس ووتش» كينيث روث ،أمس ،إن
على الرئيس األميركي المنتخب جو
بايدن العمل على استعادة مصداقية
بالده في ما يتعلق بحقوق اإلنسان
في الداخل والخارج ،وذلك بعد ما
وصفه بــأربــع ســنــوات مــن «امتهان
الــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة» .وأضــاف
روث في حديث لوكالة «رويترز» ،أن
الرئيس دونالد ترامب استهان بحقوق
اإلنسان ،واتهمه «بالتودد لكل حاكم
مستبد» .ودعــا روث بــايــدن إللغاء
صفقات السالح لبعض دول الشرق
األوسط.

واشنطن تحت حماية
أمنية مكثفة

واشنطن ـ العربي الجديد

أح ـيــا مـجـلــس ال ـن ــواب األم ـيــركــي،
أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،م ـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع
عـ ـل ــى اقـ ـتـ ـح ــام أن ـ ـصـ ــار ال ــرئ ـي ــس
ال ـخــاســر دون ــال ــد ت ــرام ــب مـبـنــى الـكــونـغــرس
في محاولة لعرقلة التصديق على فــوز جو
بايدن بالرئاسة ،بمحاكمة ترامب ووضعه
أمــام محاولة عــزل للمرة الثانية ،في سابقة
بـتــاريــخ ال ــوالي ــات املـتـحــدة .أس ـبــوع لــم يهدأ
فيه الديمقراطيون الساعون لعزل الرئيس
ّ
قـبــل أي ــام مــن انـتـهــاء والي ـتــه ،فــي ظ ــل أج ــواء
مــن التشنج ومـخــاوف أمنية متصاعدة من
عنف مـنــاصــريــه ،ال سيما فــي يــوم تنصيب

بايدن في  20يناير/كانون الثاني الحالي،
وسط تعزيزات وحشد عسكري غير مسبوق
إلتمام هذه العملية بدون مشاكل .ومع رفض
نائب الرئيس األميركي ،مايك بنس ،أول من
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ال ـت ـج ــاوب م ــع ط ـلــب مجلس
النواب تفعيل التعديل  25بالدستور لتنحية
ترامب ،مضى الديمقراطيون أمس األربعاء،
قدمًا فــي مسعاهم لعزل الــرئـيــس ،مــن خالل
الـتـصــويــت م ــع ع ــدد م ــن الـجـمـهــوريــن على
بند مساءلة ترامب لتتجه الكرة إلــى ملعب
مجلس الشيوخ .ويأتي ذلــك فيما يتواصل
حائط الدعم لترامب بالتآكل ،مع انفضاض
ّ
مزيد من الجمهوريني من حوله ،في حني أن
آخــريــن مــن الـحــزب وإن لــم يصوتوا لصالح

باور إلدارة «وكالة التنمية»

وقع اختيار الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن على سامانثا باور
(الصورة) ،سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة في عهد
الرئيس السابق باراك أوباما ،إلدارة
الوكالة األميركية للتنمية الدولية،
وهــي الــوكــالــة الــمــســؤولــة عن
المساعدات اإلنسانية والتنموية
األجــنــبــيــة األمــيــركــيــة .ووصـــف
بايدن بــاور ،أمــس ،بأنها «صوت
ضـــمـــيـــر ووضــــــــوح أخـــاقـــي
معروف عالميًا» ،مشيرًا إلى أنها
«الموظفة العامة التي صقلتها
األزمات والدبلوماسية».

عزل الرئيس لكنهم لم يعترضوا على إجراء
الــدي ـم ـقــراط ـيــن ،كـمــا ك ــان ال ـح ــال ف ــي أوق ــات
سابقة وقــف فيها الجمهوريون سـدًا منيعًا
للدفاع عن الرئيس ومساعدته على تجاوز
سلسلة ال نهاية لها من األزمات .وقبل نحو
أس ـب ــوع ع ـلــى ان ـت ـهــاء واليـ ــة ت ــرام ــب ،انـطـلــق
مسار عــزل الرئيس الجمهوري فــي مجلس
ال ـنــواب أم ــس األرب ـع ــاء ،مــع الـتـصــويــت على
بند املساءلة الــذي يتهمه بالتحريض على
ال ـت ـمــرد ف ــي خ ـطــاب أم ــام أن ـص ــاره األس ـبــوع
امل ــاض ــي ،قـبــل أن يقتحم حـشــد منهم مبنى
الكونغرس ،فــي واقـعــة أودت بحياة خمسة
أش ـخ ــاص .وم ـمــا ج ــاء ف ــي ن ــص قـ ــرار الـعــزل
ال ـ ــذي ن ـش ــرت ــه وك ــال ــة «أس ــوش ـي ـي ـت ــد ب ــرس»
ّ
أن «م ـســاء لــة ت ــرام ــب تــأتــي بـسـبــب الـجــرائــم
وال ـج ـنــح الـجـسـيـمــة ال ـتــي ارت ـك ـب ـهــا» .واتـهــم
نص القرار ترامب بـ«التحريض على التمرد
ّ
والعصيان» وأوضح أن املادة  3من التعديل
الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر ل ـل ــدس ـت ــور «ت ـح ـظ ــر ع ـل ــى أي
شخص انخرط في تمرد تولي أي منصب».
وأض ـ ــاف« :تـ ــورط تــرامــب فــي جــرائــم وجنح
جسيمة من خالل التحريض على العنف بما
فــي ذلــك فــي  6يناير الحالي وقبله» .وتابع
النص« :عـ ّـرض ترامب أمن الواليات املتحدة
ومؤسساتها الحكومية للخطر بشكل كبير،
وهـ ــو ي ـه ــدد س ــام ــة ال ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ـق ــراط ــي،
ويتدخل في االنتقال السلمي للسلطة ،لذلك،
سيظل تهديدًا لألمن القومي والديمقراطية
والدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه».
وخ ــال الـجـلـســة ،ق ــال رئـيــس لجنة الـقــواعــد
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي جـيـمــس
م ــاك ـغ ـف ــرن ،إنـ ــه «ت ـن ـب ـغــي م ـحــاس ـبــة ت ــرام ــب
عـلــى الـهـجــوم ال ــذي شجعه ودع ــا لــه وال ــذي
اسـتـهــدف ال ـكــون ـغــرس» ،مـضـيـفــا« :األضـ ــرار
الـتــي لحقت باملبنى يمكن إصــاحـهــا ،لكن
ال ـضــرر ال ــذي لـحــق بديمقراطيتنا ال يمكن
إصالحه» .من جهته ،قال النائب الجمهوري
توم كول إن «األحــداث الصادمة في  6يناير

سـت ـظــل ف ــي ذاك ــرتـ ـن ــا ،ل ـكــن ن ـحــن كـمــؤسـســة
عـلـيـنــا أن ن ــوح ــد ص ـفــوف ـنــا ،وال أرى شيئًا
يدعو لالنقسام أكثر من هذا اإلجــراء .علينا
أن نسعى للمصالحة».
وي ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـتـ ـص ــوي ــت ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
أم ــس تـلـقــائـيــا إل ــى م ـحــاك ـمــة ال ــرئ ـي ــس أم ــام
مجلس الشيوخ الــذي ال يــزال يسيطر عليه
الجمهوريون .ويتعني موافقة ثلثي أعضاء
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ إلدان ـ ـ ــة تـ ــرامـ ــب ،وهـ ــو مــا
ي ـت ـط ـلــب م ــواف ـق ــة  17ج ـم ـه ــوري ــا ع ـلــى األق ــل
م ــن أع ـض ــاء املـجـلــس امل ــائ ــة لـصــالــح اإلدانـ ــة.
وفـ ــي ح ــن أن ال ـت ـط ــورات س ــري ـع ــة ،إال أنـهــا
ال تـضـمــن إج ـبــار تــرامــب عـلــى ت ــرك منصبه
قبل تنصيب الديمقراطي جو بايدن في 20
يناير الحالي .فتوقيت املساءلة في مجلس
الشيوخ غير واض ــح ،وقــد يمتد إلــى رئاسة
بــايــدن .وسيتولى الديمقراطيون السيطرة
عـلــى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي  20ي ـنــايــر .وك ــان
زع ـي ــم ال ـج ـم ـهــوريــن ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ،
ميتش ماكونيل ،قــال فــي وقــت سابق إنــه ال
يمكن أن تـبــدأ املحاكمة قبل ع ــودة املجلس
من العطلة في  19يناير الحالي .لكن زعيم
األقلية الديمقراطية باملجلس تشاك شومر
قــال للصحافيني فــي وقــت ســابــق إنــه يمكن
استدعاء مجلس الشيوخ لنظر القضية.
ومضى الديمقراطيون ،أمــس ،قدمًا بإجراء
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى م ـس ــاء ل ــة ت ــرام ــب تـمـهـيـدًا
لـعــزلــه ،بـعــدمــا رف ــض مــايــك بـنــس مـســاء أول
من أمس الثالثاء ،طلبهم بتفعيل التعديل 25
بالدستور لتنحية الرئيس .وقــال بنس في
رسالة إلــى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس
النواب« :ال أعتقد أن مثل هذا اإلجــراء يصب
فــي مصلحة أمتنا أو يتفق مــع دسـتــورنــا».
وأق ــر مجلس ال ـنــواب مـســاء ال ـثــاثــاء ،ق ــرارًا،
بــات رمــزيــا ،يطالب بنس رسميًا بالتحرك.
وصدر القرار بأغلبية  223صوتًا مقابل .205
فــي غـضــون ذل ــك ،ظـهــر مــزيــد مــن الـعــامــات
ع ـلــى ت ــراج ــع س ـي ـطــرة ت ــرام ــب ع ـلــى حــزبــه،

أصبح دونالد ترامب أكثر عزلة من أي وقت مضى (جابين بوتسفورد)Getty/

لم يحث زعماء
الجمهوريين نوابهم على
التصويت ضد العزل
السماح للحرس الوطني
المنتشر في واشنطن
بحمل أسلحة

نافالني يعود إلى موسكو األحد :مواجهة جديدة مع السلطة
أعلن المعارض الروسي
أليكسي نافالني ،أمس ،قرار
عودته إلى موسكو يوم
األحد المقبل ،متسلحًا
بدعم غربي واسع ،ما
يفتح مواجهة جديدة له
مع السلطات
أع ـل ــن املـ ـع ــارض ال ــروس ــي الـ ـب ــارز ألـيـكـســي
نافالني ،الذي يتعافى حاليًا في أملانيا من
عملية تسميم توجه أصابع االتهام الغربية
ف ـي ـهــا إل ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ،أم ـ ــس األربـ ـ ـعـ ـ ــاء ،أن ــه
سيعود إلى روسيا يوم األحد املقبل ،وذلك
على الــرغــم مــن التهديد ال ــذي يــواجـهــه في
بلده بعقوبة السجن .وكتب املعارض األبرز
للكرملني ،عبر تطبيق «إنـسـتـغــرام»« :لقد
نجوت .واآلن (الرئيس الروسي فالديمير)
بــوتــن ال ــذي أص ــدر األم ــر بقتلي يطلب من
موظفيه أن يفعلوا كل شيء حتى ال أعود»،
كاشفًا أنه حجز رحلة على طيران «بوبيدا»
للعودة في  17يناير /كانون الثاني الحالي
إلــى روسـيــا .وأض ــاف نافالني أنــه «لــم يكن
ه ـنــاك أي شــك بـخـصــوص ال ـع ــودة أو عــدم
ال ـع ــودة بــالـنـسـبــة إلـ ــي .بـبـســاطــة ألن ـنــي لم
أغــادر .انتهى بي املطاف في أملانيا لسبب
واح ـ ـ ــد :ل ـق ــد حـ ــاولـ ــوا ق ـت ـل ــي» .وفـ ــي مـقـطــع
فيديو أرفقه باملنشور ،كتب نافالني« :هذا
الصباح ،قمت بتماريني االعتيادية التي
كـنــت أق ــوم بـهــا كــل ي ــوم عـلــى م ــدار األشـهــر
القليلة املاضية ،وقلت لنفسي إنني شفيت
عمليًا .لذلك ،راجعت رحالت شركة بوبيدا
واش ـت ــري ــت ت ــذك ــرة ل ـل ـعــودة إل ــى مــوس ـكــو».
بــدوره ،نشر الناشط من صندوق مكافحة
الفساد التابع لنافالني ،غيورغي ألبوروف،
عبر «تويتر» ،صورة لتفاصيل الرحلة التي
س ـي ـكــون ع ـلــى مـتـنـهــا املـ ـع ــارض ال ــروس ــي،
مــرف ـقــة بـتـعـلـيــق «ش ـ ــيء م ــا ي ـخ ـبــرنــي بــأن
مطار فنوكوفو سيكون ممتلئًا يوم األحد».

ونــافــالـنــي مــوجــود فــي أملــانـيــا مـنــذ أواخ ــر
أغسطس /آب املاضي ،بعدما أصيب بإعياء
شديد خالل رحلة من سيبيريا إلى موسكو
للقيام بحملة انتخابية ،وأدخل املستشفى
في مدينة أومسك ،حيث بقي  48ساعة ثم
نقل إلى برلني في غيبوبة .وخرج نافالني
مــن املستشفى فــي أوائ ــل سبتمبر /أيـلــول
املاضي ،وخلصت ثالثة مختبرات أوروبية
إلــى أنــه ّ
سمم بمادة «نوفيتشوك» التي تم
تـطــويــرهــا خ ــال الـحـقـبــة الـســوفـيـيـتـيــة من
أجل أغراض عسكرية .استنتاج أكدته أيضًا
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،رغم نفي
مــوسـكــو امل ـت ـكــرر ل ــأم ــر ،حـتــى أن الــرئـيــس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن قـ ــال ف ــي شهر
ديسمبر /كانون األول املاضي ،إن روسيا
كانت لـ«تنجز مهمة تسميم نافالني بشكل
ً
كامل» لو أنها أرادت ذلك فعال.
ومنذ خروجه من الغيبوبة ،يتهم نافالني
وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــروس ـي ــة بــالــوقــوف
وراء مـحــاولــة قتله بـنــاء عـلــى طـلــب بــوتــن،
وهـ ــو م ــا ي ــرف ـض ــه ال ـك ــرم ـل ــن ب ـش ـكــل ق ــاط ــع.
وأثـ ــارت القضية أزم ــة دبـلــومــاسـيــة جــديــدة
بــن مــوسـكــو والـ ــدول الـغــربـيــة ،بـعــدمــا منع
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـســؤولــن
ال ــروس مــن الـبـقــاء على أراض ـيــه ،مــن بينهم
رئـيــس االس ـت ـخ ـبــارات الـفـيــدرالـيــة ألكسندر
بورتنيكوف .وردًا على ذلك ،أعلنت موسكو
فرض عقوبات مضادة ،وحظرت بقاء العديد
من ممثلي دول االتحاد األوروبي في روسيا،
وهو إجــراء طاول خصوصًا فرنسا وأملانيا
والسويد ،التي كانت قد أعلنت مختبراتها
وجــود مــادة نوفيتشوك في جسم نافالني.
ويتهم األخير وحلفاؤه الكرملني بمحاولة
بتهديده بالسجن.
منع عودته إلى روسيا ُ
وي ــوم ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،قــدمــت أوراق إلــى
مـحـكـمــة ف ــي مــوسـكــو تـطـلــب تـحــويــل حكم
بالسجن مع وقــف التنفيذ صــدر في العام
 2014ضــد نافالني بعد محاكمة نـ ّـدد بها
قضاة أوروبـيــون باعتبارها مسيسة ،إلى
عقوبة بالسجن الفعلي .وطالبت مصلحة
السجون الفيدرالية نافالني بالحضور إلى
مكتبها ،بما يتماشى مع شــروط العقوبة

موقوفة التنفيذ التي صدرت ضده إلدانته
فـ ــي  2014ب ـت ـه ـم ـتــي االخـ ـ ـت ـ ــاس وغ ـس ـيــل
األم ـ ـ ــوال ،وال ـت ــي رف ـض ـهــا بــاع ـت ـبــار أن لها
دوافع سياسية .وحذرت مصلحة السجون
من أن نافالني سيواجه عقوبة السجن إذا
لــم يـحـضــر ،لـكـنــه أك ــد أن عـقــوبـتــه مــوقــوفــة
الـتـنـفـيــذ انـتـهــت ف ــي  30ديـسـمـبــر /كــانــون
األول املاضي ،مشيرًا أيضًا إلى أن املحكمة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ح ـك ـمــت بــأن

نافالني :رأيت أنني
ُ
شفيت كليًا واشتريت
بطاقة العودة

إدانته قبل أعوام كانت غير قانونية .وحول
ذلــك ،جـ ّـدد القول في مقطع الفيديو األخير
«إنهم يفعلون كل شيء لتخويفي».
وكــان تحقيق في «احتيال واســع النطاق»
قــد فتح فــي أواخ ــر ديسمبر املــاضــي ،بحق
نافالني أيضًا ،حيث أشارت لجنة التحقيق
الفيدرالية الروسية إلــى أن شبهات تحوم
حول إنفاق نافالني مبلغ  356مليون روبل
( 3.9ماليني يورو) ،ألغراض شخصية ،كان
مصدرها تبرعات جمعتها منظمات عدة،
خصوصًا جمعيات تكافح الفساد أو معنية
بحماية حقوق اإلنسان «يديرها نافالني».
وكان موقع «بلينغكات» ،من جهته ،قد نشر
في منتصف ديسمبر ،تقريرًا يفيد بتحديده
 8عمالء من جهاز االستخبارات الروسية
م ـتــورطــن ف ــي مــراق ـبــة امل ـع ــارض لـسـنــوات.
وأواخ ـ ـ ــر ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ك ـشــف نــافــالـنــي

نافالني موجود في ألمانيا منذ أواخر أغسطس (ديميتار ديلكوف/فرانس برس)

عن مكاملة هاتفية مسجلة قــال إنــه أجراها
مــع رج ــل وصـفــه بــأنــه عـضــو فــي مجموعة
مــن ضـبــاط جـهــاز األم ــن ال ـف ـيــدرالــي ،الــذيــن
زعم أنهم سمموه في أغسطس ثم حاولوا
التغطية على األمــر ،لكن الجهاز الفيدرالي
رفض االعتراف بالتسجيل ،واعتبره مزيفًا.
وأصرت السلطات الروسية على أن األطباء
الــذيــن عالجوا نافالني فــي سيبيريا ،قبل
نقله جوًا إلى أملانيا ،لم يجدوا أي أثر للسم،
وطالبوا املسؤولني األملان بتقديم أدلة على
تسممه .ومـنــذ ذلــك الــوقــت ،ن ـ ّـددت موسكو
مرارًا برواية التسميم ،معتبرة أنها مؤامرة
غربية ،ومشككة في النمط الصحي لحياة
املعارض األبرز لبوتني .كما ترفض موسكو
فتح تحقيق جنائي حول الواقعة ،بحجة أن
أملانيا ترفض نقل بياناتها إلى روسيا.
(فرانس برس ،رويترز)

مــع تصويت عــدد مــن الجمهوريني لصالح
مساءلته للمرة الثانية ،في حدث لم يسبق
أن تعرض له رئيس أميركي .وكانت النائبة
ليز تشيني ،إحدى قادة األقلية الجمهورية
ّ
في مجلس النواب ،قد قالت إن ترامب «جمع
ه ــذا ال ـح ـشــد ...وأش ـعــل ه ــذا ال ـه ـجــوم» على
مبنى الـكــونـغــرس يــوم ال ـســادس مــن يناير
الحالي .وأضافت تشيني ،ابنة ديك تشيني
النائب الجمهوري السابق للرئيس جورج
دبليو ب ــوش ،فــي بـيــان «ســأصــوت ملساءلة
الــرئ ـيــس» .وه ــو الـتــوجــه نـفـســه ال ــذي أعلن
عـنــه ن ــواب جـمـهــوريــون آخـ ــرون .ول ــم يحث
زع ـم ــاء ال ـج ـم ـهــوريــن ف ــي امل ـج ـلــس نــوابـهــم
ّ
عـلــى الـتـصــويــت ضــد عــزل تــرامــب .ال بــل إن
صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز» وشـبـكــة «ســي
أن أن» ،ذكرتا الثالثاء ،أن ميتش ماكونيل
زعيم األغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ
ّ
والذي يتمتع بنفوذ كبير في الحزب ،ليس
م ـس ـتــاء م ــن حـمـلــة الــدي ـم ـقــراط ـيــن ملـســاء لــة

تــرامــب ،ملمحًا إل ــى أن ال ـحــزب الجمهوري
كــان يتطلع للتخلي عنه بعد الهجوم على
الـكــونـغــرس .وذك ــرت «نـيــويــورك تــايـمــز» أن
ماكونيل يعتقد أن حملة املساءلة ستسهل
ّ
ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـلــص الـ ـح ــزب م ــن تـ ــرامـ ــب .ل ـكــن
ماكونيل لم يحسم موقفه بشأن ما إذا كان
ّ
سيصو ّت فــي نهاية املـطــاف لعزل الرئيس
أم ال ،ألنـ ــه يـنـتـظــر االط ـ ــاع ع ـلــى تفاصيل
القرار االتهامي ليبني على الشيء مقتضاه.
وق ــد ي ـكــون مــاكــونـيــل امل ـف ـتــاح لنتيجة هــذا
اإلج ـ ـ ــراء ال ـت ــاري ـخ ــي ،ألن ت ـصــري ـحــا علنيًا
واحـ ـ ـ ـدًا ي ـم ـكــن أن ي ـش ـجــع أعـ ـض ــاء مـجـلــس
الـشـيــوخ الـجـمـهــوريــن عـلــى إدان ــة الرئيس
ال ـخ ــام ــس واألربـ ـ ـع ـ ــن لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة.
ً
وهناك دالئل متزايدة على أن فصيال كبيرًا
م ــن ال ـج ـم ـهــوريــن ي ــري ــد تـطـهـيــر ح ــزب ــه من
تــرامــب ،وف ــق مــا تـقــول وكــالــة «أسوشييتد
ب ـ ـ ــرس» .وب ــال ـف ـع ــل ،ف ـق ــد اس ـت ـق ــال عـ ــدد مــن
امل ـس ــؤول ــن وأعـ ـض ــاء ف ــي ح ـكــومــة الــرئـيــس

احتجاجًا على تصرفاته األخـيــرة .كما أنه
استغرق األمــر مــا يـقــرب مــن أسـبــوع لنائب
الــرئـيــس مــايــك بـنــس ،ال ــذي تــوتــرت عالقته
بترامب إلــى حــد كبير ،ليعلن أنــه لــن يلجأ
إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور
لـعــزل ت ــرام ــب .فــي امل ـقــابــل ،ال ي ــزال الــرئـيــس
ي ـت ـم ـتــع ب ـب ـعــض ال ــدع ــم الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري .وق ــد
قــال ن ــواب جمهوريون يـعــارضــون مساعي
املـســاء لــة إن الــديـمـقــراطـيــن يـبــالـغــون نظرًا
ألن ترامب على وشك ترك السلطة .ومع أن
ترامب أصبح أول رئيس في تاريخ أميركا
ي ــواج ــه مــرتــن ن ــص ات ـه ــام ف ــي الـكــونـغــرس
ضمن إجــراء عــزل ،لكنه كــان ما زال مقتنعًا
أول مــن أمــس الـثــاثــاء بــأن أح ـدًا لــن ّ
يعجل
مـغــادرتــه البيت األبـيــض حتى نهاية فترة
واليـتــه فــي  20يـنــايــر .ومــن أالم ــو فــي واليــة
تكساس ،حــاول اتخاذ موقف أقــل عدوانية
مما كان عليه األسبوع املاضي ،مستحضرًا
وقـ ــت «ال ـ ـسـ ــام وال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء» .ك ــذل ــك ،رأى أن

اإلج ــراء ال ــذي يستهدفه مـجــرد م ـنــاورة من
الديمقراطيني ،وهي «استمرار ألكبر حملة
مطاردة في التاريخ».
ورغم ثقته الواضحة ودعم بعض املسؤولني
املنتخبني املخلصني للغاية ،أصبح دونالد
ترامب أكثر عزلة من أي وقت مضى ،ليس فقط
سياسيًا ،بل أيضًا في الفضاء اإللكتروني ،إذ
علق موقع «يوتيوب» التابع لشركة «غوغل»
أول من أمــس الثالثاء موقتًا ،قناته ،وحذف
تسجيل فيديو النتهاكه قواعد املوقع التي
تمنع التحريض على العنف.
في غضون ذلك ،ال تزال األنظار مركزة نحو
حفل تنصيب جــو بــايــدن الــذي مــن املـقــرر أن
ي ــؤدي الـيـمــن تـحــت حــراســة م ـشــددة فــي 20
يناير الـحــالــي ،مـبــاشــرة على درج ــات مبنى
الـكــابـيـتــول .وسـمــح الـبـنـتــاغــون ال ــذي انتقد
لتأخره األربـعــاء املاضي في إرســال الحرس
ال ــوط ـن ــي ،هـ ــذه امل ـ ــرة بـنـشــر  15ألـ ــف جـنــدي
للحفاظ على األمــن خالل مراسم التنصيب،
ووضـ ـع ــت ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـف ــدرا ُلـ ـي ــة واش ـن ـطــن
تحت حماية أمنية مكثفة ،ونصبت حواجز
إسمنتية لـســد أب ــرز م ـحــاور وس ــط املــديـنــة،
كما أحاطت أســاك شائكة بعدد من املباني
الفدرالية بينها البيت األبيض.
وبدأ عناصر الحرس الوطني املنتشرون في
شوارع واشنطن القيام بدوريات مسلحة في
ساعة متأخرة من الثالثاء ،في تحول كبير
في موقف املسؤولني ،قبيل تنصيب بايدن،
بـحـســب وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس» .وك ــان ــت قد
تـمــت تعبئة الـجـنــود أســاســا لـتـقــديــم الــدعــم
الـلــوجـسـتــي ف ــي ال ـغــالــب ل ـشــرطــة واش ـن ـطــن.
واإلث ـنــن ق ــال الـجـنــرال دان ـيــال هــوكــانـســون،
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول مـ ـكـ ـت ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ف ــي
الـبـنـتــاغــون ،إن ــه لــم ُيـسـمــح لـهــم بـعــد بحمل
أس ـل ـحــة .وأض ـ ــاف هــوكــان ـســون إن تـفــويــض
عناصر الحرس لالنتشار في مهمة لتطبيق
ال ـقــانــون يـسـمــح خــالـهــا بـحـمــل ال ـســاح مع
صالحية القيام بتوقيفات ،سيكون «الخيار
األخير» إذا خرج الوضع عن السيطرة.
ولـ ـ ــم ي ـت ـض ــح بـ ـع ــد مـ ــا ال ـ ـ ــذي ت ـغ ـي ــر م ـســاء

7

الثالثاء ،لكن ذلك يشير إلى ازدياد املخاوف
م ـ ــن عـ ـن ــف ومـ ـخـ ـطـ ـط ــات أنـ ـ ـص ـ ــار ت ــرام ــب
خ ـصــوصــا ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ــن ال ـع ـثــور على
قنابل محلية الصنع قرب مبنى الكونغرس
عـنــد اقـتـحــامــه .وق ــد أك ــد خ ـبــراء فــي مجال
األمن بالفعل ،ازدياد الدردشات على مواقع
التواصل االجتماعي في األيام األخيرة بني
متطرفني ومناصرين لترامب بشأن القيام
بمسيرات مسلحة والتهديد بأعمال عنف
في ّالعاصمة األميركية ومدن أخرى.
وح ـ ــذر مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي «أف
ّ
بــي آي» فــي وثيقة داخـلـيــة مــن أن أنـصــارًا
لـ ـت ــرام ــب ي ـخ ـط ـط ــون ل ـت ـن ـظ ـيــم تـ ـظ ــاه ــرات
مسلحة في الواليات الخمسني خالل الفترة
ّ
املمتدة من نهاية هــذا األسبوع إلــى موعد
أداء اليمني الدستورية .مــن جهتها ،قالت
شبكة «إن بي سي» األميركية ،الثالثاء ،إن
جماعات يمينية متطرفة تدعو الستهداف
مسؤولني حكوميني يــوم تنصيب بــايــدن.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـش ـب ـك ــة أن تـ ـل ــك ال ـج ـم ــاع ــات
تـسـتـخــدم رســائــل مـشـفــرة وغ ــرف محادثة
ســريــة للتنسيق فــي مــا بينها ،وأن بعض
أفرادها ينشرون معلومات لصناعة قنابل
وأسلحة بشكل يدوي.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـت ـحــركــات املـفـتــرضــة ألنـصــار
ت ــرام ــب ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ح ـم ـلــة االع ـت ـق ــاالت
الواسعة ضد مقتحمي الكونغرس األسبوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاقّ ،
رجـ ـ ـح ـ ــت وزارة
ال ـعــدل األمـيــركـيــة أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء أن
تشمل اتهامات بحق مشاركني فــي اقتحام
الكونغرس ،العصيان والتآمر واللتني تصل
وقال
عقوبة كل منهما إلى السجن  20عامًاّ .
م ــدع ــي عـ ــام واش ـن ـط ــن مــاي ـكــل ش ــروي ــن إن ــه
يـتــوقــع رف ــع مـئــات ال ــدع ــاوى الجنائية على
خلفية اقـتـحــام الـكــابـيـتــول مــن قـبــل أنـصــار
ل ـلــرئ ـيــس الـ ـخ ــاس ــر .بـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــار سـتـيـفــن
دانتونو ،القائم بأعمال مدير املكتب امليداني
ملكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ،إلى
فتح «أكثر من  150ملفًا» حتى اآلن .وأوضح
ّ
في مؤتمر صحافي أن «هذا األمر ال يعكس
س ـ ــوى رأس ج ـب ــل ال ـج ـل ـي ــد» .وقـ ـ ــال مــايـكــل
ش ــروي ــن «س ـب ــق أن وج ـه ـنــا تـهـمــا ف ــي أكـثــر
ّ
مــن  70قضية» ،مضيفًا أن الـعــدد اإلجمالي
«سيبلغ مئات ،على ما أظن» .وفي تفاصيل
مثيرة جــديــدة عــن يــوم اقتحام الكونغرس،
أفـ ــاد ش ــروي ــن ب ــأن ــه ت ــم ال ـع ـثــور ع ـلــى قـنــابــل
م ـح ـل ـيــة ال ـص ـن ــع م ـ ـ ــزودة ب ــأج ـه ــزة تــوق ـيــت،
بالقرب من مبنى الكابيتول أثناء اقتحامه
في السادس من يناير الحالي.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،بـ ـ ــرز مـ ــوقـ ــف الف ــت
لـهـيـئــة األركـ ـ ــان األم ـيــرك ـيــة امل ـش ـتــركــة ،الـتــي
تـضـ ّـم ق ــادة ال ـقــوات املسلحة بأفرعها كافة،
والـتــي قــالــت فــي رســالــة إلــى العسكريني ،إن
الجيش ملتزم بحماية الدستور ضد جميع
األعـ ـ ـ ــداء األجـ ــانـ ــب وامل ـح ـل ـي ــن ،وإن ب ــاي ــدن
سيصبح الـقــائــد الـ ــ 46لـلـقــوات املسلحة في
 20يناير املقبل .واعتبرت الهيئة أن اقتحام
الكونغرس مــن قبل مــؤيــدي تــرامــب «هجوم
مباشر على ّالعملية الدستورية» .وشـ ّـددت
ّ
ّ
والتجمع
على أن «الحق في ّ حرية التعبير
ال يمنح أح ـدًا الـحــق فــي اللجوء إلــى العنف
ّ
التمرد» .وحرصت الرسالة
العصيان أو
أو
ّ
التي وقعها خصوصًا رئيس هيئة األركــان
املشتركة الـجـنــرال م ــارك ميلي ،على تنبيه
ّ
ال ـع ـس ـكــريــن األم ـي ــرك ـي ــن ك ــاف ــة إلـ ــى أن من
ّ
واجب كل منهم الدفاع عن الواليات املتحدة
ّ
ودستورها ومؤسساتها.

جمهورية أفريقيا الوسطى :اتفاق سالم ُولد ميتًا

تشهد جمهورية أفريقيا
الوسطى فصًال آخر من
الصراع على السلطة،
وذلك بوجوه قديمة
تسعى لفرض توازنات
جديدة ،بعدما عزّز الرئيس
فوستين أرشانج تواديرا
سلطته بدعم روسي

ع ـل ــى ُب ـع ــد أس ــاب ـي ــع ق ـل ـي ـلــة م ــن مـ ـ ــرور ع ــام
ع ـلــى ات ـف ــاق ال ـس ــام امل ــوق ــع ب ــن الـحـكــومــة
ّ
فــي جـمـهــوريــة أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ،فــي ظــل
رئاسة فوستني أرشانج تــواديــرا ،وبني 14
ً
فصيال مسلحًا في البالد ،بعضهم سيطر
عـلــى الـعــاصـمــة بــانـغــي فــي ال ـعــام  ،2013ال
تــزال الـحــرب األهلية فــي هــذا البلد ،الواقع
ف ــي قـلــب أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ،والـ ــذي تـحــده
الـ ـس ــودان وج ـن ــوب الـ ـس ــودان وال ـكــام ـيــرون
وتـ ـش ــاد وجـ ـه ــوري ــة ال ـك ــون ـغ ــو وال ـكــون ـغــو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،دائ ـ ـ ــرة ،ب ـع ـنــاويــن ج ــدي ــدة.
ال ـف ـصــل ال ـجــديــد م ــن ال ـع ـنــف ي ــأت ــي ليكمل
سلسلة متواصلة من االنقالبات ومحاوالت
االنقالب ،والتاريخ الدموي ،منذ االستقالل
عن فرنسا في العام  .1960ويبدو من جولة
العنف األخيرة ،والتي ارتفعت ّ
حدتها منذ
ما قبل االنتخابات الرئاسية والتشريعية
الـتــي جــرت فــي  27ديسمبر /كــانــون األول
املــاضــي ،وأبـقــت تــواديــرا فــي الحكم لوالية
ثــانـيــة ،أنـهــا لــن تكتمل إال فــي بــانـغــي .وقد
يكون ذلك ما ّ
يفسر اشتداد الهجمات ،أمس،
من قبل املسلحني املتمردين ،الذين انضووا
في تحالف جديد منذ  19ديسمبر املاضي،
عـلــى ض ــواح ــي ال ـعــاص ـمــة ،عـلــى ال ــرغ ــم من
الــدعــم الكبير ال ــذي يحظى بــه الرئيس من
ال ـق ــوات األم ـم ـيــة امل ــوج ــودة ف ــي ه ــذا الـبـلــد،
وال ـت ـح ـل ـيــق امل ـت ــواص ــل مل ـق ــات ــات «مـ ـي ــراج»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وال ـ ــوج ـ ــود الـ ــروسـ ــي الـكـثـيــف

ّ
ودعــم الـقــوات الــروانــديــة .ونـفــذ املـتـمــردون،
الــذيــن ي ـقــودون ت ـمــردًا ضــد نـظــام تــواديــرا،
هـجــومــن م ـتــزام ـنــن ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،عند
مدخل بانغي ،فيما أكــدت حكومة فيرمني
نـجــريـبــادا أنــه تـ ّـم الـتـصــدي لهما .وأوضــح
وزير الداخلية هنري وانزيت لينغويسارا
ّ
ّ
«سريات من الجيش تعرضت لهجومني
أن
مـتــزامـنــن (ع ـلــى مـســافــة  9و 12كيلومترًا
مــن وســط الـعــاصـمــة) ،لكن بفضل شجاعة
قــوات ـنــا وال ــدع ــم ال ـث ـنــائــي ،تـمـكـنــا م ــن صـ ّـد
امل ـه ــاج ـم ــن الـ ـف ــاري ــن ح ــالـ ـي ــا» ،م ـض ـي ـفــا أن
«دورية ملينوسكا (القوات األممية) واجهت
عناصر مسلحة».
ويضم التحالف الذي يعرف باسم الـ«سي
ب ــي س ــي» أو تـحــالــف «الــوط ـن ـيــن م ــن أجــل
التغيير» ،ستًا من أقوى الجماعات املسلحة
التي تسيطر على ثلثي جمهورية أفريقيا
ال ــوسـ ـط ــى مـ ـن ــذ ان ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـح ـ ــرب األه ـل ـي ــة
قـبــل ثـمــانــي س ـن ــوات .وتــأتــي فــي مقدمتها
فصائل من مليشيات الـ«سيليكا» املسلمة
والـ«أنتي باالكا» املسيحية .وكان التحالف
َ
قــد أعــلــن فــي  19ديسمبر املــاضــي ،أي قبل
أيام من االنتخابات الرئاسية والتشريعية،
ع ــن ت ـم ــرد مل ـن ــع إع ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب تـ ــواديـ ــرا.
وتستعيد الـعــديــد مــن الــوجــوه السياسية
القديمة إلــى جــانــب زعـمــاء حــرب ،عبر هذا
ً
الـتـحــالــف ،فـصــا جــدي ـدًا مــن ال ـص ــراع ،عبر
مهاجمة العاصمة ،ليطغى التوتر املسلح
على االنتخابات ،التي أفــرزت فوز الرئيس
بوالية ثانية ،أعلن عنه في  4يناير /كانون
على
الثاني الحالي ،بعد حصول تــواديــرا ّ
أكثر من  50في املائة من األصوات ،ما جنبه
جولة إعادة في وجه  16مرشحًا للرئاسة.
ّ
وش ــن امل ـت ـمــردون مـنــذ انـتـخــابــات ديسمبر
ّ
هـجـمــات متفرقة ومتتالية صــدتـهــا قــوات
حـفــظ ال ـســام وج ـنــود روان ــدي ــون وال ـقــوات
شبه العسكرية الــروسـيــة ،وكــذلــك الجنود
النظاميون ،لكن ذلك كان عادة ما ينفذ في
بلدات بعيدة عن العاصمة .أما اشتباكات
أمــس ،فهي األولــى التي تحدث على أبــواب
بانغي ،وتحديدًا في منطقتي «بي كا »11
و«ب ــي كــا  ،»12ومــن ناحية منطقة بيمبو.

أكد الجيش صدّ هجمات المتمردين (فلوران فيرنيه/فرانس برس)

تتهم السلطة الرئيس
السابق فرنسوا بوزيزيه
بتأجيج العنف
ويطالب التحالف بإلغاء نتائج االنتخابات،
باعتبار أنـهــا لــم تشمل ســوى جــزء بسيط
من البالد ،وذلك بعدما عرقلوا إجراءها في
املناطق الواقعة تحت سيطرتهم ،فيما عدد
كبير من النازحني والالجئني لم يتمكن من
التصويت.
وتـتـهــم الـسـلـطــة فــي بــانـغــي ،وكــذلــك ال ــدول
ال ــداعـ ـم ــة ل ـه ــا ،ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق فــرن ـســوا
بــوزيــزيــه ( ،)2013 - 2003وال ــذي ع ــاد إلــى
ال ـب ــاد ف ــي أواخـ ــر ال ـع ــام  2019م ــن املـنـفــى،
ُ
ورفض ترشحه للرئاسة أخيرًا من املحكمة
الدستورية ،بالوقوف وراء التحالف املسلح

ال ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي ك ــان ــت ب ـعــض ف ـصــائ ـلــه قد
ساهمت باالنقالب على بوزيزيه ،وبعضها
حــارب قبل أعــوام من أجــل عودته للسلطة.
ً
وكان اتفاق سالم بني الحكومة و 14فصيال
مسلحًاّ ،
وتم التفاوض حوله في الخرطوم،
ّ
ثــم ُوق ــع فــي فبراير /شباط  ،2019قــد منح
ّ
البالد فرصة للتعافي .لكن هذا االتفاق ظل
ّ
هشًا ،إذ ّ
ثبت سيطرة الفصائل املسلحة على
حــوالــي ثلثي الـبــاد ،وأدى إلــى مشاركتها
في الحكم عبر وزراء ومستشارين ،وخلق
م ـعــارضــة لـلــرئـيــس ،حـيــث ات ـهــم بمواصلة
منح زعماء الحرب االمتيازات ،على حساب
سلطة الدولة .لكن حتى الفصائل املسلحة
االتفاق ،وواصلت
نفسها لم تكن راضية عن ّ
التمرد عليه ،ال سيما أن شقه املتعلق بدمج
ال ـف ـصــائــل ف ــي ال ـج ـيــش ل ــم ي ـت ـح ـقــق .وج ــاء
استحقاق االنـتـخــابــات ،ال ــذي كــان تــواديــرا
يــريــد تأجيله بسبب فـيــروس كــورونــا قبل
أن يـعــدل عــن ذل ــك ،كقنبلة مــوقــوتــة فـ ّـجــرت
دائـ ــرة الـعـنــف ال ـجــديــدة م ــن دون أن يـكــون

واضـحــا كيف ستنتهي .وال ي ــزال تــواديــرا
يحظى بدعم عسكري روســي ،ال سيما أن
شــركــة مــرتــزقــة «فــاغ ـنــر» تنشط فــي الـبــاد
مـنــذ  ،2018وب ــدع ــم عـسـكــري روانـ ـ ــدي .أمــا
فرنسا ،التي انسحبت قواتها من هذا البلد
عــام  2016والـتــي ال ت ــزال تــرى فيه امـتــدادًا
ل ـن ـفــوذهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ف ـقــد ك ــان ــت تفضل
أن تــرى وجهًا جــديـدًا فــي السلطة ،وهــي ال
تــزال ممسكة بخيوط التواصل مع الكثير
من الفصائل املسلحة في هذا البلد الغني
ب ــالـ ـث ــروات ،وح ـي ــث ت ـس ـعــى ل ـص ـ ّـد ال ـن ـفــوذ
الروسي املتنامي .إال أن الخشية من دخول
البالد في حمام دم جديدّ ،
يرجح أن يكون
قد لجم تدخلها وحصره بــاإلشــراف جويًا
على حماية بانغي.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء جـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ـهـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة،
واملـتــواصـلــة ،فــإن العاصمة بانغي تعاني
م ـم ــا ي ـش ـب ــه الـ ـحـ ـص ــار ،إذ لـ ــم ت ـع ــد امل ـ ــواد
الغذائية والبضائع تصل إليها بانتظام.
ك ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت األسـ ـ ـع ـ ــار ب ـش ـك ــل ج ـن ــون ــي،
وه ــي تـعـتـمــد فـقــط عـلــى ال ـطــريــق الـشــرقـيــة
مــع الـكــامـيــرون .وأعـلــن رئيس ال ــوزراء ،أول
مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،ع ــودة مــواكـبــة الـقــوافــل
التجارية عسكريًا .وبعد عقود من الحرب،
ال تزال جمهورية أفريقيا الوسطى من أفقر
الـ ــدول فــي ال ـعــالــم ،ويـحـتــاج ثـلـثــا سكانها
ملساعدات إنسانية ،بحسب األمم املتحدة.
وفيما يحاول املتمردون اليوم فرض قواعد
جديدة للعبة ،حيث لم يتوانوا في سلسلة
هجمات متتابعة عن مواجهة حتى القوات
األممية ،وكذلك قوات دولية داعمة للسلطة،
يــرى الباحث تييري فيكولون ،مــن املعهد
الـفــرنـســي لـلـعــاقــات الــدول ـيــة «إي ـف ــري» ،أن
«ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ت ــري ــد إرغـ ــام
تواديرا على حوار جديد».
وأش ـ ـ ــار ف ــي ح ــدي ــث لـصـحـيـفــة «ل ــوم ــون ــد»
الـفــرنـسـيــة ،نـشــر أول مــن أم ــس ،إل ــى سعي
املـ ـتـ ـم ــردي ــن ل ــدف ــع ال ــرئـ ـي ــس «إل ـ ـ ــى ت ـقــاســم
ال ـس ـل ـطــة ،ب ـعــدمــا ش ـع ــروا ب ــأن ــه أص ـب ــح في
موقع بإمكانه فيه االستئثار بكل شيء ،إثر
إعادة انتخابه».
(العربي الجديد)
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مقترحات لتفعيل «صفقة القرن»

لقاء منوتشين ـ السيسي
يحاول الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ،عبر
اتصاالت مع إدارة دونالد
ترامب ،الحصول على
مساعدات مالية للقاهرة،
وهو ما حضر خالل
زيارة وزير الخزانة
ستيفن منوتشين

القاهرة ـ العربي الجديد

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
م ـ ـصـ ــريـ ــة وغ ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة بـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
ل ــ«ل ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن ت ـطــرق
امل ـب ــاح ـث ــات ال ـت ــي دارت ب ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــزان ــة
األميركي ستيفن منوتشني والرئيس املصري
عبد الـفـتــاح السيسي ،فــي الـقــاهــرة األسـبــوع
املاضي ،إلى أفكار ومقترحات مصرية لزيادة
ال ــدع ــم امل ـن ـصــوص عـلـيــه ف ــي ال ـبــرنــامــج ال ــذي
كانت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب
قد أعلنته في ورشــة املنامة .وكانت الورشة،
عقدت في يونيو/حزيران  ،2019وخصصت
لعرض الشق االقتصادي ملا يسمى بـ«صفقة
ال ـق ــرن» أو مــا ب ــات ي ـعــرف بــ«خـطــة أب ــراه ــام»
لـتـطـبـيــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة م ــع دولـ ــة االح ـتــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن ج ــول ــة
منوتشني في املنطقة ،والتي كانت مقررة منذ
بــدايــة الشهر املــاضــي ،وشملت عــدة عواصم
خليجية والقاهرة والخرطوم ،وقطعها بسبب
األح ــداث األخـيــرة فــي واشنطن ،كانت تهدف
ف ــي ج ــزء مـنـهــا إل ــى تـسـيـيــر ال ـت ـفــاه ـمــات بني
الدول العربية ودولة االحتالل ،لضمان البناء
على ما تم تحقيقه ،في نهاية عهد ترامب ،من
إع ــان تطبيع الـعــاقــات .كما هــدفــت للتأكيد
على وفاء واشنطن بوعودها لدعم العواصم
الـتــي وافـقــت على اتـخــاذ هــذه الـخـطــوة ،وفي
الــوقــت نـفـســه اس ـت ـمــرار عـمــل دوائـ ــر مختلفة
في األوساط املؤيدة إلسرائيل داخل الوزارات
األمـيــركـيــة املـعـنـيــة ،لـضـمــان اس ـت ـفــادة ال ــدول
املحيطة بفلسطني من تدفقات مالية من دول
خليجية وتـسـهـيــات وم ـســاعــدات أمـيــركـيــة،
مقابل تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت املصادر أنــه منذ تطبيع اإلمــارات

تحديدًا مع اسرائيل ،وعدم انعكاس الخطوات
املـتـتــالـيــة عـلــى األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة ل ــدول
امل ـح ـي ــط ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر األك ـث ــر
ت ـض ــررًا م ــن اس ـت ـم ــرار م ـم ــارس ــات االح ـت ــال،
وال ـس ـي ـســي يـ ـح ــاول ،بــالـتـنـسـيــق م ــع الـعــاهــل
األردني امللك عبدالله الثاني ورئيس السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة مـحـمــود ع ـب ــاس ،حـشــد جـهــود
دب ـلــومــاس ـيــة .ك ـمــا أن ــه ي ـح ــاول إب ـ ــداء مــوقــف
مستقل عــن مـســار التطبيع امل ـت ـســارع ،الــذي
تقوده اإلمــارات ،وتحاول جر السودان ودول
أخرى إليه ،بحيث تحافظ على معايير معينة
وح ــدود واض ـحــة ملـسـتــوى التطبيع الـعــربــي،
ً
دون االنــدفــاع إلــى سبيل قد يفقد مصر أوال،
واألردن ثانيًا ،أهميتهما اإلقليمية بالنسبة
لواشنطن والعواصم الغربية.
وذك ـ ــرت املـ ـص ــادر أن ال ـل ـق ــاءات األخـ ـي ــرة بني
وزيـ ـ ــري ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري س ــام ــح شـكــري
واألردني أيمن الصفدي ،وبني وزراء خارجية
فلسطني ري ــاض املــال ـكــي وفــرن ـســا ج ــان إيــف
لــودريــان وأملــانـيــا هايكو مــاس ،كانت تهدف
إل ــى إع ــادة إل ـقــاء ال ـضــوء عـلــى الـقـضــايــا التي
مــن شــأنـهــا إظ ـهــار اس ـت ـمــرار مـعــانــاة الشعب
الفلسطيني من جهة ،وتعقد أوضاع محيطه
اإلقليمي ،وتوتر العالقات بني دولة االحتالل
ومصر واألردن من جهة أخــرى .وهــدفــت ،في
الــوقــت نفسه ،للتشديد على أن تـجــاوز هذه
الـقـضــايــا املـهـمــة لـحـســاب تطبيع اقـتـصــادي
ش ـع ـبــي ب ــن دول ال ـخ ـل ـيــج ودولـ ـ ــة االح ـت ــال
ربما يحدث حراكًا في وسائل اإلعالم ،ويلبي
أهدافًا سطحية لدوائر صنع القرار األميركية،
لكنه لن ينهي القضية الفلسطينية.
وب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــإن الـ ـقـ ـي ــادة امل ـص ــري ــة
ع ـ ّـب ــرت مل ـنــوت ـشــن خ ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارة األخـ ـي ــرة،
وكــذلــك لـتــرامــب مــن خ ــال ات ـص ــاالت ســابـقــة،
ع ــن ضـ ــرورة تـقــديــم م ـســاعــدات كـبـيــرة ملصر
في إطــار التخطيط لشرق أوســط جديد ،بما
يساعدها على استيعاب األزمــات التي يمكن
األراضي الفلسطينية .وأشارت
تصديرها من
ُ
إل ــى أن ه ــذه امل ـســألــة أب ـل ـغــت ب ــوض ــوح أيـضــا
لوزراء خارجية االتحاد األوروبي ،باعتبارها
مــن األرك ــان األســاسـيــة لـجـهــود الـتــوصــل إلــى
حل نهائي للقضية من وجهة النظر الغربية.
وعــن فــرص الـتــزام اإلدارة األميركية القادمة
بما تم بحثه ،أو التوافق عليه في االتصاالت
ال ـس ــاب ـق ــة ،وخ ـ ــال ج ــول ــة م ـن ــوت ـش ــن ،ذك ــرت
املـ ـص ــادر أن ال ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي أع ـط ــى مصر
والـســودان رسائل طمأنة عن حــرص النواب،
والـ ــدوائـ ــر ،وامل ـس ــؤول ــن ال ـح ـكــوم ـيــن ،الــذيــن
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يدعمون الخطة األميركية على عــدم اإلخــال
بأي تعهدات سابقة .لكن املشكلة هي أن عهد
ترامب انتهى دون تفعيل رسمي لبنود الشق
االقتصادي من الصفقة ،األمر الذي ترجح معه
املصادر املصرية أن يعاد النقاش فيها الحقًا،
ول ـك ــن شـ ــرط ف ـتــح إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
املنتخب جو بايدن للملف مبكرًا .وهذا األمر
لــن يـتــأتــى إال بــإلـحــاح م ـصــري وأردنـ ــي على
طرح القضية في املنابر الدولية ،وترويجها
فــي األوسـ ــاط الــدبـلــومــاسـيــة مــن منظورهما
الـ ـخ ــاص ،ول ـي ــس م ــن امل ـن ـظ ــور اإلمـ ــاراتـ ــي أو
الخاص بدولة االحتالل.
فـمــن وجـهــة نـظــر حـكــومــة بـنـيــامــن نتنياهو
تـتــراجــع أهـمـيــة تــرضـيــة ودع ــم دول املـحـيــط،
طاملا توافر ملمارساتها االستيطانية الغطاء
السياسي الكافي من واشنطن ،أو دول الخليج
املطبعة حديثًا ،والتي بدورها لم يعد هناك
م ــا يـحـتــم عـلـيـهــا ت ـمــويــل ال ـشــق االق ـت ـصــادي
مــن الـخـطــة األمـيــركـيــة بـعــد الـتـطـبـيــع ،وبـنــاء
ع ــاق ــات م ـب ــاش ــرة م ــع دول ـ ــة االح ـ ـتـ ــال ،وفــق

عهد ترامب انتهى دون
تفعيل الشق االقتصادي
من الصفقة

بعض الرؤى لديها ،وكذلك في واشنطن .وفي
السياق ،كشف أحد املصادر املصرية املطلعة
أن ال ـخ ــاف ح ــول غ ـيــاب ال ـشــق االق ـت ـصــادي،
ومـ ـح ــاول ــة دولـ ـ ــة االح ـ ـتـ ــال ودول خـلـيـجـيــة
االلتفاف عليه ،وعدم التزام حكومة نتنياهو
ببعض اإلج ــراءات التي كانت قــد وعــدت بها
القاهرة ّ
وعمان على سبيل التهدئة والتوطئة
لـ«صفقة القرن» بشكلها القديم ،تمثل أسبابًا
تــؤدي إلــى عرقلة الــزيــارة التي كــان نتنياهو
ينوي القيام بها إلى القاهرة الشهر املاضي،
وكذلك ممانعة مصر في اتخاذ خطوات أكبر
نحو التطبيع الشعبي ،أسوة باإلمارات.
ورغـ ــم تـسـلـيــم الـسـيـســي ب ـض ــرورة التنسيق
مع إسرائيل ،استراتيجيًا وعسكريًا وأمنيًا،
وض ـ ــرورة تــوسـيــع رق ـعــة الـتـعــامــل مـعـهــا في
املـجــال الـعــربــي ،إال أنــه كــان يــرى منذ البداية
بعض اإلشكاليات في الخطة ،مثل ضبابية
رؤي ــة واشـنـطــن لـلــواجـبــات الـتــي يمكن ملصر
القيام بها ،وعــدم معقولية عدد من املشاريع
االقتصادية واملساعدات التي تتضمن الخطة
دعــم النظام املصري بها ،حتى مع استبعاد
م ـســألــة ال ـتــوطــن وتـ ـب ــادل األراض ـ ـ ــي ،وكــذلــك
ع ــدم وضـ ــوح ال ـت ــزام ــات ال ـت ـمــويــل .وبـحـســب
املـصــادر فقد كــان السيسي يــرى أن األولــويــة
إلنجاح الخطة أن تكون عبر تقديم الحكومة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،خـ ـط ــوات م ـل ـمــوســة لـتـحـســن
عالقتها بمحيطها الـعــربــي ،ويـكــون ذلــك في
ش ـكــل مـ ـس ــاع ــدات ،لــوجـيـسـتـيــة واق ـت ـصــاديــة

وفـنـيــة ،يمكن لـ ــإدارة اإلســرائـيـلـيــة أن تــروج
بـهــا لـفـكــرة املـصــالـحــة الـشــامـلــة ،الـتــي يعتبر
السيسي أنها ضرورية للغاية .كما أنه حاول
مرارًا إقناع اإلدارة األميركية بصعوبة مهمة
تكليف مـصــر بـ ــإدارة امل ـلــف األم ـنــي فــي غــزة،
وال ـس ـي ـطــرة عـلــى حــركــة «ح ـم ــاس» وتحجيم
قــوت ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،والـ ـت ــي س ـبــق لـلـسـيـســي
م ـح ــاول ــة إنـ ـج ــازه ــا ف ــي ص ـ ــورة «امل ـصــال ـحــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» ،وال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــدت ان ـت ـك ــاس ــة
ك ـبــرى ف ــي ع ــام  ،2019وأن تـسـعــى واشـنـطــن
لتأمني ودعــم التحركات املصرية بمزيد من
املساعدات املالية للقاهرة وغزة على السواء.
أما املشكلة األخرى فتتعلق بطبيعة املشاريع
التي تدخل ضمن «الحزمة التحفيزية إلنجاز
الخطة» ،حيث أبلغ السيسي إدارة ترامب ،منذ
عام تقريبًا ،بضرورة مراعاة حساسية وضع
الجيش املصري في سيناء ،واستثناء بعض
املناطق من احتمالية ضمها لتلك املشاريع.
ك ـمــا اع ـت ـبــر أن ب ـعــض امل ـق ـت ــرح ــات ال ـخــاصــة
بــالـتـمــويــل وال ـق ــروض «تـفـتـقــد للموضوعية
وال ـس ــرع ــة امل ـط ـل ــوب ــة» ،وع ـ ــدم رب ـط ـهــا بشكل
مباشر بضرورة دعم جهود مصر في تنمية
سيناء ،ماليًا ،كمرحلة أولى ،قبل التطرق ملثل
هذه املشاريع طويلة األمد.
ووفقًا للشق االقتصادي من «صفقة القرن»،
وال ـ ـ ــذي ت ــرغ ــب ك ــل م ــن الـ ـق ــاه ــرة وعـ ـم ــان فــي
مراجعته والبناء عليه ،فسوف تحصل مصر
عـلــى  9.167مـلـيــارات دوالر مــن قيمة املبالغ
املــال ـيــة ،محتلة املــركــز الـثــانــي بـعــد األراض ــي
الفلسطينية التي ستحصل على  27.8مليار
دوالر ،وقبل األردن الذي سيحصل على 7.365
مليارات دوالر ،ولبنان الــذي سيحصل على
 6.325م ـل ـي ــارات دوالر .وس ـي ـتــم تخصيص
نصف مليار دوالر لتطوير منشآت ومرافق
الطاقة في سيناء ،وجعل مدنها قابلة للحياة
وجـ ــاذبـ ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،وت ـخ ـص ـي ــص نـصــف
مليار دوالر لتطوير منشآت ومرافق املياه في
سيناء لـجــذب مــزيــد مــن االسـتـثـمــار واألي ــدي
العاملة املستدامة .وسيتم تخصيص نصف
م ـل ـيــار دوالر إلن ـش ــاء شـبـكــة ط ــرق مـتـكــامـلــة
ب ــن م ــدن س ـي ـن ــاء ،ل ـتــدع ـيــم ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
ال ـج ــاذب ــة لــاس ـت ـث ـمــار .وأخـ ـيـ ـرًا ،سيخصص
نصف مليار دوالر لدعم املشاريع السياحية
في جنوب سيناء على ساحل البحر األحمر.
ً
وسيخصص إجماال  2مليار دوالر للنهوض
باألوضاع املعيشية في سيناء ،وإنهاء حالة
الفوضى والفقر واملعاناة التي تعاني منها
املدن الكبرى والقرى.

