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العالقات المصرية ــ اإلماراتية
النهضة وتباطؤ في تنفيذ الوعود

اتخذت إيران خطوة تصعيدية كبيرة قبيل انطالق مفاوضات فيينا لبحث إعادة
العمل باالتفاق النووي ،عبر إعالنها بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء  60في
المائة ،وذلك كرد على التفجير الذي استهدف منشأة نطنز يوم األحد الماضي ،في
ظل تحذيرات من انعكاسات ذلك على المباحثات

للحديث تتمة...

كيف تشكل
النظام الجزائري؟
عثمان لحياني

ملاذا يستمر الحراك الشعبي في
الجزائر في رفع شعار «دولة مدنية
ال عسكرية» ،ما دام هناك رئيس
وحكومة وبرملان ومؤسسات مدنية؟
وفي املقابل ،ملاذا تنزعج السلطة
من هذا الشعار وتشن الحروب
ّ
ضد املطالبني بتمدين الدولة ،طاملا
ّأن الحقيقة التي ال ينكرها أحد ،أنّ
الجيش هو صانع القرار ومن يختار
الرؤساء منذ االستقالل؟
قد تكون شهوة السلطة والحكم
والسيطرة عند العسكر عمومًا،
هي الدافع وراء تمركز الجيش في
قلب نظام الحكم في الجزائر منذ
االستقاللْ ،
لكن ثمة أيضًا مسار
فرضته ظروف موضوعية وسياقات
تاريخية معينة ،لعبت الدور األبرز
في ذلك .فعندما تسلمت الحكومة
املؤقتة السلطة عشية االستقالل
عام  ،1962كان جيش التحرير
قادمًا من الجبال والشعاب والحدود،
متكئًا على الشرعية الثورية وعلى
مشروعية البندقية التي حسمت
املوقف لصالحه في النهاية ،قبل أن
ُيحكم الجيش قبضته على السلطة
بالكامل بعد تحييد الرئيس أحمد بن
بلة في يونيو/حزيران .1965
هذا املنحى التاريخي الذي صنع
الظروف األولى لتمركز الجيش في
قلب نظام الحكم ،متصل بمنحى
آخر يتعلق بنجاح حركة التحرير
( )1962-1954في تحقيق هدف
االستقالل عبر جبهة واحدة،
انصهرت فيها كل مكونات الحركة
الوطنية ،وبواحدية القرار والخيار
وأحادية الوسائل واالتجاه الثوري.
ّ
وعلى هذا األساس ،تشكلت عقيدة
النظام السياسي في الجزائر ،بحيث
استوعب من تسلموا الحكم بعد
االستقالل ّأن إخفاقات الحركة
الوطنية قبل ثورة التحرير ،مردها
إلى تعدد األطر والخيارات والوسائل،
وأن النجاح في تحقيق االستقالل
ارتبط بوجود إطار ثوري واحد،
ولذلك اختار بناة الدولة الوطنية البقاء
ضمن الخيار األحادي نفسه ،وإعدام
كل تعدد في األطر ،ومحاربة كل
تعددية سياسية أو فكرية.
منذ االستقالل وضع حكام
الجزائر البالد داخل مربع مغلق ال
يقبل بأي تعددية ،وأعطب ذلك كل
محاولة لالنتقال من منظومة العمل
الثوري املوجه ،إلى منظومة الدولة
ّ
استمر الجيش
واملؤسسات .ولذلك،
ُ
ُ
في أداء نفس دور املوجه واملحدد
للخيارات وصانع القرارات.
ولهذا تستمر الحركة السياسية في
والحراك الشعبي ،في املطالبة
الجزائر ِ
بتمدين الدولة وإعفاء الجيش من
األعباء السياسية ليتفرغ لوظائفه
الحيوية .سيحتاج األمر بالتأكيد
ملزيد من الوقت والنضال ،وللعقالنية
ّ
السياسية التي تتجنب الصدام،
حفاظًا على املؤسسة ،ومراكمة
الظروف املناسبة لذلك انتصارًا
للديمقراطية.

مستوى
قياسي
في تخصيب
اليورانيوم

على الرغم من تبادل
االتصاالت وعبارات
المحبة بين قيادات
مصر واإلمارات في
العلن ،إال أن مؤشرات
التوتر المكتوم بين
الدولتين تزداد وضوحًا
القاهرة ــ العربي الجديد

أبـ ــرزت الــرئــاســة امل ـصــريــة ،أول مــن أمــس
اإلث ـنــن ،اتـصــال رئـيــس الجمهورية عبد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ب ــول ــي ع ـه ــد أبــوظ ـبــي
مـحـمــد ب ــن زايـ ــد ،لتهنئته بـحـلــول شهر
رمـ ـض ــان ،ف ــي ت ــواص ــل ه ــو األول املـعـلــن
ب ــن ال ـط ــرف ــن م ـنــذ ن ـحــو ش ـه ــري ــن .وهــي
مدة تخللتها أحداث عديدة أكدت اتساع
الخالف بني مصر واإلمارات حول العديد
من القضايا .وتحاول أبوظبي بالضغوط
امل ـبــاشــرة أح ـيــانــا ،وب ــإج ــراءات التفافية
في أحيان أخــرى ،التأثير على توجهات
ال ـس ـي ــاس ــة امل ـص ــري ــة م ـح ـل ـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ف ـت ــح قـ ـن ــوات ل ـل ـتــواصــل
وتحسني العالقات مع قطر وتركيا ،األمر
الذي يثير قلق أبوظبي بشدة.
وجـ ـ ـ ــاءت ق ـض ـي ــة سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ل ـتــؤكــد
للسيسي واملـســؤولــن املصريني وقــوف
اإلم ــارات فــي موقع لــم يكن ُمتوقعًا ،من
خالل وقوفها على الحياد ،بل والتلويح
بـضــخ اسـتـثـمــارات كـبـيــرة فــي ال ـســودان
وإثيوبيا
 ،وال ـ ـس ـ ـعـ ــي ل ـل ـص ـل ــح ب ـي ـن ـه ـم ــا ب ــإط ــاق
مـ ـب ــادرات م ـت ـك ــررة ،ع ـلــى ع ـكــس االت ـج ــاه
امل ـص ــري املـنـطـقــي ف ــي الـلـحـظــة الـحــالـيــة،
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــرغـ ــب ف ـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـخ ــاف
ال ـح ــدودي بــن الــدولـتــن لتثبيت موقف
السلطة الحاكمة في الخرطوم ،وتوحيد
مـ ــوقـ ــف دولـ ـ ـت ـ ــي امل ـ ـصـ ــب ض ـ ـ ـ ّـد ال ـت ـع ـنــت
اإلث ـي ــوب ــي ،واإلص ـ ــرار عـلــى املـ ــلء الـثــانــي
املـنـفــرد لـســد الـنـهـضــة مــن دون التوصل
إلى اتفاق ملزم لقواعد امللء والتشغيل.
وخـ ــال الـشـهــر امل ــاض ــي ،بــذلــت اإلمـ ــارات
ج ـه ــودًا س ــري ــة إلق ـن ــاع م ـصــر والـ ـس ــودان
ّ
بحلول فنية غير جــذريــة تمكن إثيوبيا
ف ــي ك ــل األح ـ ــوال م ــن امل ــلء ال ـثــانــي للسد،
وت ـح ـقــق حــالــة مــؤق ـتــة م ــن ع ــدم اإلضـ ــرار
بــال ـســودان وم ـصــر تنتهي بـنـهــايــة فترة
الفيضان الحالية ،مع عــدم التوصل إلى

تصعد قبيل انطالق
إيران
ّ
مفاوضات فيينا ...وتداعيات
تفجير نطنز مستمرة

طهران ،فيينا ـ العربي الجديد

تستأنف إيران والدول املنضوية في
االتفاق النووي ،وبمشاركة أميركية،
مفاوضات فيينا إلحياء االتفاق ،غدًا
الـخـمـيــس ،بـعــد تأجيلها مــن مــوعــدهــا الـيــوم
األرب ـعــاء ،فــي ظــل تطورين بــارزيــن ُيتوقع أن
يهيمنا على مسار املحادثات ،األول تداعيات
التفجير الذي استهدف منشأة نطنز النووية
األحــد ،وال تــزال التفاصيل حول نتائجه غير
واض ـح ــة ،مــع تـســريـبــات إيــران ـيــة لــم تــؤكــدهــا
السلطات حــول ّ
تسببه بــ«إعـطــاب عــدة آالف
ـزة الـطــرد امل ــرك ــزي» ،وتـلــويــح طهران
مــن أجـهـ ّ
بأنه سيعقد املفاوضات ،أمــا التطور الثاني
فتمثل بتصعيد إيراني كبير باإلعالن عن بدء
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء  60في املائة.
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل حديث روســي عــن إمكان
م ـنــاق ـشــة وث ـي ـقــة تـكـمـيـلـيــة ل ــات ـفــاق ال ـن ــووي
تشمل قضايا إقليمية والتطوير العسكري.
وبعدما كان مقررًا استئناف مفاوضات فيينا
الـيــوم األرب ـعــاء ،أعـلــن رئـيــس الــوفــد اإليــرانــي،
م ـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ع ـب ــاس عــراق ـجــي،
تأجيل االجتماع إلــى يــوم غــد الخميس بعد
إصــابــة أح ــد أع ـضــاء وف ــد االت ـح ــاد األوروب ــي
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا .ف ـي ـم ــا ذكـ ـ ـ ــرت الـ ــدائـ ــرة
اإلعــامـيــة فــي وزارة الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة أن
املـشــاورات ستكون على شكل لقاءات ثنائية
ومـ ـتـ ـع ــددة األطـ ـ ـ ــراف ب ــن ال ـج ــان ــب اإلي ــران ــي
واألطراف املتبقية في االتفاق النووي.
لكن التطور األبــرز كان إعالن عراقجي ،من
فيينا أمس ،أن بالده أبلغت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في رسالة وجهتها أمس إلى
مــديــر الــوكــالــة رافــاي ـيــل غ ــروس ــي ،عــن بــدء
تخصيب اليورانيوم بنسبة  60في املائة.
وقال عراقجي للتلفزيون اإليراني إن إيران
ّ
«ستركب ألــف جهاز للطرد املــركــزي بقدرة
إنتاجية تفوق  50في املائة قدرات األجهزة
املوجودة حاليًا في نطنز» ،مؤكدًا أنه سيتم
أيضًا استبدال األجهزة املتضررة بأجهزة
أخرى.
من جهته ،أعلن املتحدث باسم منظمة الطاقة
ال ــذري ــة اإلي ــرانـ ـي ــة بـ ـه ــروز ك ـم ــال ــون ــدي «إن ـنــا
سنستخدم الـيــورانـيــوم بــدرجــة نـقــاء  60في
امل ــائ ــة ف ــي إن ـت ــاج مــولـيـبــدنــوم املـسـتـخــدم في
صناعة األدوية املشعة».
في سياق متصل ،نقلت وكالة «تسنيم» عن
مصادر إيرانية مطلعة عن  4شروط إيرانية
فــي مـفــاوضــات فيينا ،األول هــو «ض ــرورة
رفع جميع العقوبات» ،ومنها التي فرضت
ف ــي عـهــد الــرئـيـســن األمـيــركـيــن الـســابـقــن
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ودون ــال ــد ت ــرام ــب .وال ـش ــرط
الثاني ،حسب املـصــادر« ،رفــض مطلق ألي
م ـبــادرة عـلــى أس ــاس خـطــوة بـخـطــوة» ،أمــا
ال ـثــالــث ف ـهــو ع ــدم إط ــال ــة م ـبــاح ـثــات فيينا
و«أن تفضي في وقت قصير إلى نتيجة أو
تـتــوقــف» .أمــا الـشــرط الــرابــع فهو «ضــرورة
الـتـحـقــق الـحـقـيـقــي مــن رف ــع الـعـقــوبــات من
جانب إيران وليس بتعجل».
ويــأتــي تصعيد ط ـهــران ردًا عـلــى الـهـجــوم
ال ــذي ط ــاول مـنـشــأة نـطـنــز األح ــد املــاضــي،
واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفه ،فيما أكد
ّ
البيت األبيض اإلثنني أن الواليات املتحدة
«ليست ضالعة بــأي شـكــل» فــي مــا حصل.
لكن الالفت أمس كشف رئيس مركز بحوث
ال ـبــرملــان اإلي ــران ــي ،عـلــي رض ــا زاك ــان ــي ،في
مقابلة مــع التلفزيون اإليــرانــي ،أن هجوم
نطنز «أعـطــب عــدة آالف مــن أجـهــزة الطرد
تنف
املركزي» ،غير أن الحكومة لم تؤكد أو ِ
صحة هذه األرقام .وانتقد زاكاني الحكومة،
ً
قــائــا إن ــه «يـتــم إرس ــال بـعــض امل ـعــدات إلــى
الـ ـخ ــارج إلص ــاح ـه ــا وع ـن ــدم ــا ت ـع ــود هــذه
امل ـ ـعـ ــدات ت ـك ــون ب ــداخ ـل ـه ــا  300ب ــاون ــد مــن
امل ـت ـف ـج ــرات» .وأش ـ ــار إل ــى تـفـقــد بــرملــانـيــن
خالل الفترة املاضية منشآت متضررة من
ً
ه ـج ـمــات ،ق ــائ ــا إن «ب ـع ــض ه ــذه املـنـشــآت
تعطل بالكامل».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـكــومــة
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــي رب ـ ـي ـ ـعـ ــي ،خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــره
الصحافي األسـبــوعــي االف ـتــراضــي ،أم ــس ،أن

ضغوط
المحافظين

تــصــاعــدت مــطــالــبــات جــهــات
محافظة في إيران باالنسحاب من
مفاوضات فيينا ،ردًا على هجوم
نطنز .وحثت صحيفة «كيهان»،
المحسوبة على المحافظين،
الحكومة على «االنسحاب من
الــمــحــادثــات ،وتعليق جميع
االلــتــزامــات الــنــوويــة ،واالنــتــقــام
من إسرائيل ،وتحديد وتفكيك
شبكة التسلل المحلية المسؤولة
عن التخريب» .وقالت الصحيفة
أمــس« :رغــم األدلــة التي تظهر
دور الواليات المتحدة كمحرض
رئــيــســي عــلــى عملية التخريب
ّ
لكن ما يثير
الــنــووي ضد إيـــران،
األسى هو أن بعض رجال الدولة،
بتبرئتهم الواليات المتحدة من
المسؤولية ،يساعدون في جرائم
واشنطن ضد الشعب اإليراني».

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

في الوقت الذي طالب فيه وزير األمن
اإلسرائيلي بني غانتس بالتحقيق
فـ ــي هـ ــويـ ــة «مـ ـس ــرب ــي األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء» عــن
النشاط اإلسرائيلي ضد إي ــران ،بعد
الـتـفـجـيــر فــي مـنـشــأة نـطـنــز الـنــوويــة
فـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،ق ـ ــال مـ ــراسـ ــل الـ ـش ــؤون
العسكرية في صحيفة «هآرتس» إن
جهات رفيعة املستوى في املنظومة
العسكرية واألمنية في إسرائيل ُتبدي
قلقًا مــن سلسلة األنـبــاء التي نشرت
ف ــي ال ـص ـح ــف امل ـح ـل ـي ــة واألج ـن ـب ـي ــة،
ونسبت إلســرائـيــل عملية استهداف
السفينة اإليرانية في البحر األحمر،
(قـبــل نحو أس ـبــوع) ،وتفجير نطنز،
األح ــد املــاضــي .وبـحـســب الصحيفة،
ف ـ ــإن ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات تـ ـب ــدي م ـخ ــاوف
م ــن فـ ـق ــدان ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى «ال ـح ــرب
عـ ـل ــى مـ ــن هـ ــو ص ــاح ــب الـ ـفـ ـض ــل فــي
هــذه العمليات» ،بني جهات وأطــراف
سياسية وأخرى أمنية وفي املؤسسة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ـض ـي ـفــة أن هـ ـن ــاك مــن
يحاول توظيف التصعيد والتوتر مع
طهران لحساباته الشخصية وحتى

ّ
«العمل التخريبي فــي نطنز خلف خسائر»،
مــن دون أن يـكـشــف عــن حـجـمـهــا ،مـعـتـبـرًا أن
ال ـه ـج ــوم «دلـ ـي ــل ع ـلــى ف ـشــل األع ـ ـ ــداء وت ـطــور
الـصـنــاعــة ال ـنــوويــة اإلي ــران ـي ــة» .وع ــزا الـهــدف
مــن العملية إلــى «مـنــع توسيع ق ــدرات إيــران
مــن جهة وإفـشــال املـفــاوضــات الناجحة لرفع

ف ــي ال ـ ـصـ ــراع ب ــن األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
املـخـتـلـفــة ،ف ــي إش ـ ــارة ع ـلــى م ــا يـبــدو
إلــى التوتر والـسـبــاق بــن «املــوســاد»
واألذرع العسكرية األخــرى .وأشــارت
«هــآرتــس» إلــى أن غانتس قــال إنــه لم
يكن هناك قرار في إسرائيل بالعدول
ع ــن س ـي ــاس ــة ال ـض ـبــاب ـيــة ف ــي ك ــل مــا
يتعلق بنشاطها ال ـس ــري .وأضــافــت
أن جهات أمنية مختلفة لفتت إلى أن
الـحــديــث ال ي ــدور عــن تـســريــب عيني
مــن بــن تـســريـبــات أخ ــرى ،وإن ـمــا عن
سـلـسـلــة م ــن ال ـت ـســري ـبــات املـتـعــاقـبــة،
ف ــي ظ ــل ال ـت ــوت ــر ال ـس ــائ ــد أخـ ـيـ ـرًا بني
إســرائ ـيــل وإي ـ ــران ،بـمــا يـلـمــح إل ــى أن
التسريبات كانت مقصودة بشكل ال
ً
يـتــرك مـجــاال للشك بمسؤولية دولــة
االحـتــال عــن الـضــربــات التي تلقتها
إيـ ــران أخ ـي ـرًا .ونـقـلــت الـصـحـيـفــة عن

ال قرار إسرائيليًا بتغيير
سياسة الضبابية
تجاه العمليات

م ـســؤول أم ـنــي ســابــق ،وصـفـتــه بأنه
رفـيــع املـسـتــوى ومـطـلــع عـلــى الـحــرب
ال ــدائ ــرة بــن إي ــران وإســرائ ـيــل ،قــولــه:
«يـ ـب ــدو األم ـ ــر غ ـيــر ج ـي ــد ،ف ـن ـحــن في
فترة يعاني فيها بعض قادة األجهزة
األمنية من ضعف كبير في مواجهة
مـتـخــذي ال ـ ـقـ ــرارات ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يتمتع فـيــه بعضهم بـعــاقــة خاصة
ومختلفة عــن غـيــرهــم وم ـقــربــون من
رئيس الحكومة» بنيامني نتنياهو.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ــذا امل ـص ــدر لم
يوضح الجهة املقصودة ،إال أنه يبدو
أن امل ـق ـص ــود ه ــو رئ ـي ــس «امل ــوس ــاد»
يوسي كوهني .وقال مصدر أمني آخر
إن «التسريبات تهدف الحتساب هذه
الـعـمـلـيــات لـصــالــح أطـ ــراف سياسية
(ن ـت ـن ـي ــاه ــو)» .م ــع ذل ـ ــك ،أقـ ــر امل ـصــدر
بــأنــه كــانــت هـنــاك ح ــاالت ق ــررت فيها
إسرائيل الكشف عن بعض العمليات
كجزء من املعركة على الوعي ولنقل
الرسائل إلي ــران ،ولكن األمــر يختلف
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،إذ ال ي ـع ـق ــد ال ـكــاب ـي ـنــت
السياسي األمني جلسات ،وال يوجد
أي ن ـق ــاش جـ ــدي ف ــي ه ـي ـئــات أمـنـيــة
وازن ــة بـشــأن «الـسـيــاســة الضبابية»
املتعلقة بالنشاطات ضد إيران.

الـعـقــوبــات ال ـظــا ّملــة» ،و«م ـنــع اسـتـمــرار املـســار
الدبلوماسي البناء ،لكننا لن نسمح لألعداء
بتحقيق أهدافهم السياسية» .وأعلن أن بالده
«ت ـح ـت ـفــظ بـحـقـهــا ف ــي ال ـ ــرد ع ـلــى املـخـطـطــن
واآلمرين واملنفذين لهذا الهجوم».
مـقــابــل ذلـ ــك ،ك ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي

محمد جواد ظريف يؤكد أن استهداف نطنز
«سيعزز» موقف طهران في مباحثات فيينا،
غـيــر أن ــه اعـت ـبــر أي ـضــا أن ــه «سـيـعـقــد الــوضــع
بالنسبة لـلــواليــات املـتـحــدة» فــي املباحثات،
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك مــع
نـظـيــره الــروســي سـيــرغــي الفـ ــروف ،ال ــذي زار

تقاعست اإلمارات
في مد يد العون لمصر
بأزمة كورونا

العراق :مخاوف ترجئ كشف
أسماء المرشحين لالنتخابات

أكد ظريف أن استهداف نطنز سيعزز موقف طهران ()Getty

قلق من تداعيات الثرثرة
مخاوف إسرائيلية من تنافس داخلي

اتـ ـف ــاق ن ـهــائــي ومـ ـل ــزم لـجـمـيــع األط ـ ــراف
يـضــع ق ـيــودًا عـلــى الـتـصــرفــات اإلثـيــوبـيــة
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة .ل ـك ــن الـ ـق ــاه ــرة اس ـت ـطــاعــت
اسـتـمــالــة ال ـخــرطــوم واإلع ـ ــان أخ ـي ـرًا عن
رفض هذه الحلول ،وسط االكتفاء بتبادل
املعلومات.
وال ـخ ــاف بــن مـصــر واإلم ـ ــارات فــي هــذا
امللف لم يخرج للعلن بعد ،لكن مؤشرات
ال ـت ــوت ــر ال ــواضـ ـح ــة ك ــان ــت ل ـه ــا م ـقــدمــات
عـلــى ُصـ ُـعــد مختلفة عـلــى م ــدار الـعــامــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ال ـل ــذي ــن شـ ـه ــدا شـ ـ ـدًا وج ــذب ــا
م ـك ـت ــومــا ب ــن الـ ـق ــاه ــرة وأب ــوظـ ـب ــي عـلــى
خـلـفـيــات سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة عــديــدة،
أب ــرزه ــا ال ـخ ــاف حـ ــول طــري ـقــة الـتـعــامــل
مــع امللف الليبي الــذي أصبح املصريون
يــرون أن املــواقــف اإلمــارتـيــة ورطتهم فيه
ً
لسنوات مــن دون طــائــل ،فضال عــن إقــدام
املستثمرين اإلمــاراتـيــن على االنسحاب
م ــن ال ـعــديــد م ــن املـ ـش ــروع ــات ،خـصــوصــا
فــي العاصمة اإلداري ــة الـجــديــدة ،وسحب
االسـتـثـمــارات الـتــي كــانــوا قــد وع ــدوا بها
سابقًا أو التباطؤ فــي تطويرها ،بحجة
سوء اإلدارة املصرية لها ،وأخيرًا تقاعس
اإلم ــارات في مد يد العون ملصر في أزمة
كــورونــا ،مــن خــال التباطؤ الــواضــح في
إرســال اللقاحات ،وتصاعد الحديث عن
التعاون مع إسرائيل لتنفيذ مشروعات
تـنـمــويــة لــوجـسـتـيــة س ـتــؤثــر سـلـبــا على
املقومات املصرية وأهمها قناة السويس.
وذل ــك كله على الــرغــم مــن تـبــادل عـبــارات
امل ـح ـبــة ب ــن الـسـيـســي وم ـح ـمــد ب ــن زاي ــد،
واالتـ ـص ــاالت وامل ـ ـشـ ــاورات املـسـتـمــرة في
جميع امللفات.
وح ــاول ــت اإلم ـ ــارات ت ـجــاوز حــالــة التوتر
مــع ال ـقــاهــرة ،إعــامـيــا ،بــواسـطــة سياسة
دع ــائـ ـي ــة م ـك ـث ـف ــة عـ ـب ــر وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
امل ـم ـل ــوك ــة لـ ـه ــا ،ل ـص ــال ــح ال ـس ـي ـس ــي ،عـبــر
الترويج إلنجازاته ومهاجمة معارضيه،
ب ـص ــورة يـمـكــن ال ـق ــول إن ـهــا أك ـثــر تـطــرفــا
مــن تـلــك الـتــي اعـتـمــدتـهــا وســائــل اإلع ــام
امل ـصــريــة املـحـلـيــة .لـكــن ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه،
تلعب هــذه الوسائل دورًا مغايرًا ،بنشر
أنباء وشائعات تحاول تعطيل التقارب
ً
املصري التركي تحديدًا ،فضال عن إعادة
الـتــركـيــز عـلــى ن ـقــاط ال ـخ ــاف ،فــي الــوقــت

الذي تظهر فيه القاهرة وأنقرة حريصتني
أكثر من أي وقت مضى على إحــراز تقدم
ّ
في املفاوضات بينهما ،وال أدل على ذلك
من اإلعالن املشترك عن االتصال الهاتفي
ب ــن وزيـ ـ ـ ــري خ ــارجـ ـي ــة ال ـب ـل ــدي ــن ســامــح
ش ـك ــري وم ــول ــود ج ـ ــاووش أوغ ـل ــو خــال
أزمة قناة السويس ،ووقف بعض البرامج
امل ـعــارضــة لـلـنـظــام امل ـصــري فــي الـقـنــوات
التي تبث من أنقرة وإسطنبول.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر حـكــومـيــة
مصرية مطلعة على مجريات العالقات
ب ـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وأب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
ال ـجــديــد» ،أن الـسـيــاســة اإلمــارات ـيــة تجاه
م ـص ــر تـ ــأثـ ــرت ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ب ــ«ت ـب ــاط ــؤ
مصر في تنفيذ وعودها الخاصة بمنح
اإلمارات القدرة على امتالك وإدارة بعض
ّ
األصول املصرية» ،مشيرة إلى أن املعادلة
من منظور أبوظبي كانت «منح املصريني
م ــزي ـدًا م ــن امل ـس ــاع ــدات ،مـقــابــل الـحـصــول
ع ـلــى أصـ ــول حـقـيـقـيــة يـمـكــن االسـتـثـمــار
فيها على املدى الطويل».
ّ
وأضــافــت املـصــادر أن األجـهــزة السيادية
املصرية كانت وما زالت ضد التوسع في
منح أي دولــة عربية أو أجنبية إمكانية
الـتـحـكــم ف ــي أصـ ــول م ـصــريــة ع ـقــاريــة أو
ذات قيمة تــاريـخـيــة ،وانـعـكــس ه ــذا على
الـطــريـقــة ال ـتــي أدار بـهــا ال ـن ـظــام الـحــاكــم
مـ ـش ــروع ال ـع ــاص ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـج ــدي ــدة،
ب ـت ـس ـل ـي ــم م ـل ـك ـي ـت ــه وإدارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـل ـج ـيــش
وهيئة املجتمعات العمرانية الـجــديــدة،
األم ـ ّـر ال ــذي أث ــار حفيظة أبــوظـبــي .وكما
يتحفظ اإلمــاراتـيــون على ســوء استغالل
املساعدات املالية منذ عام ونصف العام
تقريبًا ،فإنهم يتحفظون أيـضــا على ما
ي ـص ـفــونــه ب ـب ــطء ال ـت ــوس ــع ف ــي إدخــال ـهــم
ش ــري ـك ــا فـ ــي م ـل ـك ـيــة األصـ ـ ـ ــول مـ ــن خ ــال
ص ـ ـنـ ــدوق مـ ـص ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــادي وغ ـ ـيـ ــره مــن
املؤسسات املالية الـجــديــدة ،فعلى الرغم
مــن سير الـنـظــام حثيثًا على طــريــق هذا
ّ
التحول ،إال أن اإلمارات تراه بطيئًا وغير
جاد بما فيه الكفاية.
وم ـ ـسـ ــاء أول مـ ــن أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن ،قــالــت
وزيرة التخطيط املصرية هالة السعيد،
ّ
إن مجلس ال ــوزراء أخلى البهو املتبقي
ب ـم ـج ـمــع ال ـت ـح ــري ــر بـ ـمـ ـي ــدان ال ـت ـحــريــر
بوسط القاهرة ،من املوظفني واإلدارات
املــوجــودة بــه ،معلنة قــرب طــرح املــذكــرة
الخاصة باملجمع حتى يتقدم املطورون
واملـسـتـثـمــرون لتنفيذ عملية التطوير.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
امل ـط ــوري ــن ف ــي ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن ال ـعــام
الحالي ،بعد تلقي الطلبات كافة وبحث
العروض املقدمة.

طـ ـه ــران أم ـ ــس .وه ـ ــدد ظ ــري ــف بـ ــأن رد إيـ ــران
سـيـكــون «حــازمــا» عـلــى هـجــوم نـطـنــز ،مــؤكـدًا
أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في املنشأة
«بمعدالت أكثر سرعة ومن خالل أجهزة أكثر
تـطــورًا» .وأضــاف ظريف أن فرصة مباحثات
فـيـيـنــا لـيـســت مـفـتــوحــة ب ــل مـ ـح ــدودة ،داع ـيــا
ال ــوالي ــات املـتـحــدة واألط ـ ــراف األوروب ـي ــة إلــى
الـ ـع ــودة ســري ـعــا إل ــى ال ـتــزامــات ـه ـمــا بــاالت ـفــاق
النووي وضرورة الرفع الفوري للعقوبات عن
إيران .وشدد على أن بالده «ال تريد حربًا مع
أح ــد» ،مخاطبًا الــواليــات املتحدة بالقول إن
العقوبات و«العمل التخريبي» في نطنز «ال
يشكالن أدوات ضغط تفاوضية» لها ،ومؤكدًا
أن «اإلرهاب النووي لن يجدي نفعًا».
فــي املـقــابــل ،أش ــار الف ــروف إلــى العملية التي
استهدفت نطنز ،ملمحًا إلــى أنها تستهدف
إفشال مباحثات فيينا حول االتفاق النووي،
إذ دان «أي محاولة لتقويض هذه املباحثات
أو ل ـعــرق ـل ـت ـهــا» .ك ـمــا نـ ــدد بــال ـع ـقــوبــات الـتــي
ف ــرض ـه ــا االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ضـ ــد ث ـمــان ـيــة
أشـخــاص إيــرانـيــن ،داعـيــا الــواليــات املتحدة
إلـ ــى رفـ ــع ج ـم ـيــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ــن إي ـ ـ ــران .لكن
امل ــوق ــف ال ــاف ــت ل ــاف ــروف جـ ــاء خـ ــال لـقــائــه
الــرئـيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي ،ففي حني
قال إن «الحل الوحيد من وجهة نظر موسكو
هو العودة الكاملة وغير املشروطة للواليات
املـتـحــدة إل ــى خـطــة الـعـمــل الـشــامـلــة املشتركة
(االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي) م ــع تـنـفـيــذ الـ ـق ــرار 2231
ملـجـلــس األمـ ـ ــن» ،وأكـ ــد أن ــه «م ــن غ ـيــر مـقـبــول
مـطــالـبــة إي ــران بــالـقـبــول ب ـظــروف جــديــدة في
إط ــار االت ـفــاق ال ـنــووي أو أكـثــر مــن تعهداتها
ب ــاالتـ ـف ــاق» ،غ ـيــر أنـ ــه أش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه «يـمـكــن
مناقشة أي وثيقة تكميلية أو إضافية حول
مختلف الـقـضــايــا ،منها الـقـضــايــا اإلقليمية
أو الـتـطــويــر الـعـسـكــري ،خ ــارج إط ــار االتـفــاق
النووي في سياق تأمني أمن املنطقة والخليج
بـ ـحـ ـض ــور دول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» .مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ــد
روحــانــي «اسـتـمــرار الـجـهــود إلحـيــاء االتـفــاق
ال ـنــووي كــاتـفــاق دول ــي متعدد األط ــراف لحل
امل ـش ــاك ــل ع ـبــر ال ـت ـف ــاوض وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة»،
مضيفًا أن «الطريق الوحيد ألميركا للعودة
إل ــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ه ــو رف ــع ال ـع ـقــوبــات».
وشــدد روحاني على أهمية االتفاق النووي،
معلنًا رفض بالده تغيير أي من بنوده ،إذ قال
«لسنا مستعدين للقبول بأقل منه وال نسعى
إلى أكثر مما حصلنا عليه» في االتفاق.

بغداد ـ زيد سالم

تـسـعــى األح ـ ـ ــزاب وال ـك ـي ــان ــات الـسـيــاسـيــة
التقليدية فــي ال ـعــراق إل ــى تــأجـيــل عملية
اإلعالن عن أسماء مرشحيها لالنتخابات
ال ـبــرملــان ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،املـ ـق ــرر إجـ ــراؤهـ ــا في
أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ـق ـبــل ،ألس ـبــاب
يعزوها مراقبون وناشطون إلى مخاوف
أمنية والخشية على حياة املرشحني ،فيما
يــربـطـهــا آخ ـ ــرون بـقـلــة ثـقــة ه ــذه األحـ ــزاب
بإمكانية فوز مرشحيها ،كما في السابق.
وأب ـل ـغــت ه ــذه األح ـ ــزاب املـفــوضـيــة العليا
املستقلة لالنتخابات ،برغبتها بتأجيل
اإلعالن عن أسماء مرشحيها لالنتخابات
املبكرة ،بحسب وسائل إعالم عراقية ،فيما
اعتبرت املتحدثة باسم املفوضية جمانة
غالي أن هذا األمر «غير قانوني».
وفـ ـ ــي آخـ ـ ــر بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،صـ ـ ــدر ال ـخ ـم ـيــس
املاضي ،أعلنت مفوضية االنتخابات في
العراق أن فترة استقبال قوائم املرشحني
مـ ــن ق ـب ــل األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـكـ ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة
ستستمر حتى  17إبريل /نيسان الحالي
(ال ـس ـب ــت املـ ـقـ ـب ــل) ،ف ـي ـمــا ت ـت ــواص ــل ف ـتــرة
تـسـجـيــل ال ـت ـحــال ـفــات ال ـس ـيــاس ـيــة لـغــايــة
األول من أيار /مايو املقبل.
وأقـ ّـر النائب في البرملان العراقي عباس
ص ـ ــروط ،بـحـســب م ــا نـقـلــت ع ـنــه وســائــل
إعالم محلية ،أمس الثالثاء ،بخشية الكتل
السياسية مــن إع ــان أس ـمــاء مرشحيها
ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة املـبـكــرة
املـقـبـلــة .وق ــال ص ــروط إن «بـعــض الـقــوى
السياسية لــم تحسم اختيار مرشحيها
لبعض ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة لـغــايــة اآلن،
خصوصًا مع استمرار املفاوضات حول
تشكيل التحالفات االنتخابية» ،مبينًا أن
«هناك خشية على املرشحني ،خصوصًا
أن االنتخابات املقبلة ستكون عبر الدائرة
املتعددة ،على أن يكون لكل كتلة مرشح
واحــد في الدائرة الــواحــدة» .وتبعًا لذلك،
أوضح النائب أنه «إذا تعرض أي مرشح
الس ـت ـه ــداف م ــا ،فـسـتـخـســر الـكـتـلــة الـتــي
ً
ّ
رشحته مقعدًا محتمال لها» ،مشيرًا إلى
أن «الكشف عن مرشحي القوى السياسية
س ـي ـت ـ ّـم ف ــي وق ـ ــت ق ــري ــب جـ ـ ـدًا م ــن مــوعــد
االنتخابات» لهذا السبب.
م ــن ج ـه ـت ــه ،اع ـت ـب ــر ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ــراق ــي
وائل الحازم أن دعوة األحزاب السياسية

تحتاج مفوضية االنتخابات وقتًا لدراسة أسماء المرشحين (حيدر حمداني/فرانس برس)

املـ ـف ــوضـ ـي ــة ل ـ ـعـ ــدم اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن أسـ ـم ــاء
املرشحني «أمــر مريب» ،مبينًا في حديث
لـ»العربي الجديد» ،أن «هناك احتماالت
ع ــدي ــدة ت ـن ـضــوي ف ــي إطـ ــار تـفـسـيــر هــذه
ال ـ ــدع ـ ــوة ،ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـخ ـ ــوف عـ ـل ــى ح ـي ــاة
املرشحني ،إضافة إلــى منع عمليات بيع
ً
وش ــراء الــذمــم ،فـضــا عــن ع ــدم الـثـقــة بني
األحــزاب السياسية واملرشحني أنفسهم،
وهو احتمال بات واردًا وواضـحــا» .لكنه
لـفــت إلــى أن املـفــوضـيــة مــن جهتها «غير
ّ
السرية في
ملزمة قانونيًا بالحفاظ على
ما يتعلق باإلعالن عن أسماء املرشحني،
خصوصًا أنــه مــن املـفـتــرض أن تـقــوم في
 17إبريل بإغالق باب الترشح ،ثم انتظار
 15يومًا إضافيًا إلبداء رأيها باملرشحني
ومراجعة اإلجــراءات الخاصة بنزاهتهم،
ثم اإلعالن عن األسماء».
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـك ـيــانــات الـسـيــاسـيــة
الجديدة في العراق التي أفرزها الحراك
الشعبي ،فأوضح الناشط عمر محمد أن
هــذه الكيانات «ال تــرغــب فــي اإلع ــان عن
أسماء مرشحيها في االنتخابات املبكرة،
خ ـش ـيــة ت ـع ــرض ـه ــم أو تـ ـع ــرض بـعـضـهــم
لعمليات اغتيال ،ال سيما أن الجماعات
املـسـلـحــة وامل ـل ـي ـش ـيــات ت ـع ـتــزم ق ـمــع هــذه
ال ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـش ـت ــى الـ ـط ــرق،
وبالتالي فإن إعــان أسماء مرشحني في
الوقت الحالي ّ
يعد مخاطرة كبيرة على
ح ـي ــاة ب ـعــض ال ـنــاش ـطــن وامل ـت ـظــاهــريــن،

ك ـمــا أن ه ـ ــؤالء ق ــد ي ـت ـعــرضــون لـحـمــات
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة إلفـ ـ ـش ـ ــال ت ــرشـ ـحـ ـه ــم أو
فــوزهــم» .ولـفــت محمد أيـضــا ،فــي حديث
لـ»العربي الجديد» ،إلى أن «هذه الكيانات
(ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة) ال ت ـم ـلــك حـتــى
اآلن م ـص ــادر كــافـيــة لـتـمــويــل مرشحيها
ودع ـم ـه ــم ب ــال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وهــي
تـعـتـمــد فـقــط عـلــى ال ـت ـبــرعــات ،وبــالـتــالــي
فــإن فكرة اإلع ــان املبكر ،ســواء مــن طرف
مفوضية االنتخابات أو الكيانات نفسها،
أمر يحتاج إلى تخطيط مالي».
وعـلــى الــرغــم مــن طلب األح ــزاب ،يـبــدو أن
مفوضية االنـتـخــابــات الـعــراقـيــة لها رأي
آخ ــر .إذ ّ
بينت املتحدثة باسمها جمانة
غــاي ،في حديث لـ»العربي الجديد» ،أن
«الدعوة التي تتحدث عنها كتل وأحزاب
حول طلب تأجيل إعالن أسماء املرشحني
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ه ـ ــي غـ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة
وال م ـن ـط ـق ـي ــة ،ألن املـ ـف ــوضـ ـي ــة تـسـتـعــد
حــال ـيــا إلغ ـ ــاق بـ ــاب اسـ ـت ــام اس ـت ـم ــارات
الترشيح ،ثم دراســة الشهادات الدراسية
للمرشحني ونزاهتهم واستقالليتهم من
خ ــال الـتـعــاون مــع املــؤسـســات والــدوائــر
الـحـكــومـيــة ال ـعــراق ـيــة» .وأكـ ــدت غ ــاي أن
«املفوضية ستعلن عن أسماء املرشحني
والكيانات السياسية بعد استكمال هذه
اإلج ـ ـ ــراءات ،حـيــث م ــن امل ـف ـتــرض أن تـبــدأ
األحـ ــزاب بـعــد ذل ــك حمالتها االنتخابية
استعدادًا ليوم االقتراع».
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شرق
غرب
«حماس» تدعو لإلفراج
عن مرشحيها في
سجون االحتالل
دعـ ـ ــت ق ــائـ ـم ــة «الـ ـ ـق ـ ــدس م ــوع ــدن ــا»
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـح ــرك ــة
«ح ـمــاس» ،أمــس الـثــاثــاء ،االتـحــاد
األوروب ـ ــي والـ ــدول الـضــامـنــة لسير
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،خـصــوصــا
مـ ـص ــر وتـ ــرك ـ ـيـ ــا وروسـ ـ ـي ـ ــا وق ـط ــر
«ل ـل ـتــدخــل ال ـس ــري ــع والـ ـج ــاد لـلـجــم
االحـتــال ووقــف اعـتــداءاتــه والعمل
ع ـلــى ح ـمــايــة املـ ـس ــار الــدي ـم ـقــراطــي
الفلسطيني والضغط على االحتالل
لإلفراج عن مرشحي القائمة» ،فيما
أك ــدت رفـضـهــا تــأجـيــل االنـتـخــابــات
الفلسطينية العامة ،املقررة في 22
مايو/أيار املقبل.
(العربي الجديد)
اقتحامات للمستوطنين
اق ـت ـح ــم مـ ـئ ــات امل ـس ـت ــوط ـن ــن أم ــس
ال ـثــاثــاء ،بــاحــات املـسـجــد األقـصــى
بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ك ـ ـمـ ــا اق ـ ـت ـ ـحـ ــم مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون ق ـبــر
يـ ــوسـ ــف شـ ــرقـ ــي م ــديـ ـن ــة ن ــاب ـل ــس،
وأدوا طـقــوســا ديـنـيــة .وس ـبــق ذلــك
اق ـت ـح ــام قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال املـنـطـقــة
ل ـ ـتـ ــأمـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن ،مـ ـ ــا أدى
النـ ـ ـ ــدالع م ــواجـ ـه ــات ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ال ـش ـب ــان ،ووق ـع ــت حـ ــاالت اخـتـنــاق
بـ ــال ـ ـغـ ــاز املـ ـسـ ـي ــل ل ـ ـلـ ــدمـ ــوع ،ت ـ ّـم ــت
معالجتها ميدانيًا .وجرفت آليات
املستوطنني ،أول من أمس اإلثنني،
نحو  15دونمًا من أراضــي جالود،
جنوبي نابلس.
(العربي الجديد)
الكويت :سجن الشيخ جابر
المبارك الصباح

قــررت محكمة ال ــوزراء فــي الكويت،
أمس الثالثاء ،حبس رئيس مجلس
الوزراء السابق الشيخ جابر املبارك
الصباح (الصورة) احتياطيًا ،على
ذمـ ــة ق ـض ـيــة «ص ـ ـنـ ــدوق ال ـج ـي ــش».
وحـ ـ ــددت يـ ــوم  27إب ــري ــل /نـيـســان
امل ـق ـبــل م ــوعـ ـدًا لـجـلـســة السـتـكـمــال
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـق ـض ـيــة .وكـ ــان الـشـيــخ
ج ــاب ــر املـ ـ ـب ـ ــارك الـ ـصـ ـب ــاح قـ ــد مـثــل
أم ــام مـحـكـمــة الـ ـ ــوزراء بــرفـقــة وزيــر
الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع األس ـبــق الشيخ
خــالــد الـ ـج ــراح ال ـص ـب ــاح ،وال ـ ــذي ال
ي ـ ــزال م ـس ـجــونــا ،ف ــي ق ـض ـيــة فـســاد
ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ــاالخـ ـ ـت ـ ــاس م ـ ــن أم ـ ـ ــوال
«ص ـنــدوق الـجـيــش» وهــو صندوق
م ـخ ـصــص ل ـت ـقــديــم ق ـ ــروض وم ـنــح
م ــالـ ـي ــة ل ـل ـع ـس ـك ــري ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــن
وعائالتهم.
(العربي الجديد)

المعارضة السورية تتهم
موريتانيا باالنحياز لألسد
اتـ ـه ــم «االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ــوطـ ـن ــي ل ـقــوى
الثورة واملعارضة» السورية ،أمس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،م ــوري ـت ــان ـي ــا
ب ــاالن ـح ـي ــاز إلـ ــى ال ـن ـظ ــام ال ـس ــوري
«املجرم» ،واالنحدار «إلــى مستنقع
اإلجرام والدماء الذي يغرق فيه مع
حلفائه» ،وذلــك على خلفية تعيني
م ــوري ـت ــان ـي ــا س ـف ـي ـرًا ل ـ ــدى ال ـن ـظ ــام
ال ـس ــوري فــي دم ـشــق .وك ــان رئـيــس
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ب ـشــار األس ـ ــد ،قد
ت ـقـ ّـبــل يـ ــوم األح ـ ــد امل ــاض ــي ،أوراق
اعـتـمــاد أح ـمــد أدي مـحـمــد الــراظــي
سفيرًا ملوريتانيا.
(العربي الجديد)
واشنطن تعزز قواتها
في برلين

أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي لويد
أوســن (ال ـصــورة) ،أمــس الثالثاء،
أن بالده سترفع عدد جنودها في
أملانيا ،كجزء من التزامها بتوطيد
الـ ـع ــاق ــات مـ ــع بـ ــرلـ ــن ،وذل ـ ـ ــك فــي
مستهل أول زيارة رسمية يجريها
إلى أوروبــا .وقال أوســن :سننشر
نحو  500عنصر أميركي إضافي
بشكل دائــم فــي منطقة فيسبادن،
فـ ــي م ــوع ــد أقـ ــربـ ــه خ ــري ــف الـ ـع ــام
الحالي.
(فرانس برس)
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تختلف تفسيرات دوافع طلب السلطات الجزائرية تأجيل زيارة رئيس الحكومة الفرنسية جان
كاستيكس ،التي كانت مقررة السبت الماضي إلى الجزائر ،مع بروز جملة من المعطيات التي
تدفع العالقات بين البلدين إلى توترات إضافية .ويأتي هذا التطور على الرغم من بعض

الخطوات السياسية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا بملف الذاكرة بين
البلدين ،بعد إقراره بمسؤولية بالده عن اغتيال مناضلين جزائريين ،غير أن عوامل أخرى تبقى
مؤثرة في ضرب أي تقدم في مسار التعاون بين البلدين

فرنسا والجزائر

اعتبر تبون قبل تأجيل
زيارة كاستيكس أنها لن
تفضي لمعجزة

فرصة أخرى ضائعة
لترتيب العالقات

مواقف ماكرون
تجاه نزاع الصحراء من
أبرز عوامل التوتر

الجزائر ــ عثمان لحياني

ما زال طلب السلطات الجزائرية
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل زيـ ـ ـ ـ ــارة
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
ج ــان كــاسـتـيـكــس ال ـت ــي ك ــان ــت م ـق ــررة يــوم
السبت املــاضــي إلــى الـجــزائــر ،يثير الكثير
مــن ال ـت ـســاؤالت ح ــول خـلـفـيــات ه ــذا ال ـقـ ّـرار
ودوافـ ـع ــه ال ـس ـيــاس ـيــة ،وم ــا إذا ك ــان يـمــثــل
مشروع أزمة سياسية جديدة بني البلدين،
على الرغم من بعض الخطوات السياسية
التي قــام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون أخيرًا بملف الــذاكــرة بني البلدين،
بعد إقراراته األخيرة بمسؤولية بالده عن
اغتيال مناضلني جزائريني وفتح أرشيف
ثورة الجزائر.
لم ينتبه الكثير من متابعي ملف العالقات
ال ـجــزائــريــة الـفــرنـسـيــة ،إل ــى تـصــريــح مثير
وغ ـي ــر م ـس ـبــوق ل ـلــرئ ـيــس الـ ـج ــزائ ــري عـبــد
املـجـيــد ت ـبــون قـبــل نـحــو أس ـب ــوع ،ق ــال فيه
مـعـلـقــا ع ـلــى ال ــزي ــارة ال ـت ــي ك ــان ــت مـتــوقـعــة
لــرئـيــس الـحـكــومــة الفرنسية إل ــى الـجــزائــر،
إنها «لــن تفضي إلــى معجزة ،وهــي مجرد
زيـ ـ ــارة تـقـنـيــة ودوري ـ ـ ـ ــة» .وإض ــاف ــة إلـ ــى أن
تـ ـص ــريـ ـح ــا ك ـ ـهـ ــذا يـ ــوضـ ــح ع ـ ـ ــدم ح ـم ــاس ــة
السلطات الجزائرية لهذه الزيارة وتوقيتها
والظروف التي تسبقها ،مع إخفاق البلدين
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ف ـ ــي مـ ـع ــالـ ـج ــات مـلــف
الذاكرة ،فإن التفسيرات الدبلوماسية تضع
تصريحًا كـهــذا خ ــارج الـسـيــاقــات املـعـتــادة
في التعبير الرسمي عن مستوى وطبيعة
ُ
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وت ـ ـبـ ــرز أن ثـمــة
مـشــاكــل دف ـعــت ت ـبــون إل ــى خـفــض مستوى

تعويضات التجارب النووية
جددت الجزائر مطالبتها باريس بمعالجة أكثر جدية لملف تعويض
ضحايا التجارب النووية الفرنسية ،التي أجريت في الصحراء الجزائرية خالل
االستعمار .وقــال وزيــر الخارجية
الجزائري صبري بوقادوم (الصورة)
خالل اجتماع عبر الفيديو أمس،
«إن الجزائر تستذكر معاناتها من
تجارب األسلحة المدمرة والتي
خلفت وفيات وأضرارًا لدى اآلالف
مــن الــجــزائــريــيــن» ،مــشــددًا على
أنــه «تتوجب معالجة المسائل
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــويــضــات عن
التجارب بطريقة أكثر جدية».
رفضت الجزائر ما اقترحته باريس لتسوية الملفات التاريخية العالقة (فرانس برس)

االه ـت ـمــام ال ـجــزائــري ب ـهــذه ال ــزي ــارة ،ســواء
تمت أم لم تتم.
الـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن ال ـج ـم ـعــة
امل ــاض ــي ل ـتــأج ـيــل زيـ ـ ــارة كــاس ـت ـي ـكــس ،قـبــل
ُ
ي ــوم واح ــد مــن إجــرائ ـهــا ،لــم ت ـصــدر بشأنه
الحكومة الجزائرية بيانًا تفصيليًا يوضح
ظ ـ ــروف وم ــابـ ـس ــات هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار الـ ـط ــارئ.
بعض التسريبات أش ــارت إلــى أن الجزائر
ب ــررت الـطـلــب بـضـعــف الــوفــد الـ ــوزاري غير
املناسب الــذي كان سيرافق كاستيكس ،ما

يعني استمرار تجميد اجتماعات اللجنة
ال ـع ـل ـيــا امل ـش ـت ــرك ــة ال ـج ــزائ ــري ــة ال ـفــرن ـس ـيــة،
والتي يرأسها رئيسا الحكومة في البلدين،
وتجتمع سنويًا ،لكنها لم تنعقد منذ آخر
اج ـت ـم ــاع ل ـهــا ف ــي دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول
 ،2017تزامنًا مع زيارة ملاكرون إلى الجزائر.
وزاد ّ
تفجر الحراك الشعبي في الجزائر في
فبراير /شباط  2019والظروف السياسية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــت اسـ ـتـ ـق ــال ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـس ــاب ــق
ع ـبــد ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،وت ـش ــدد الـخـطــاب

الشعبي في التظاهرات ،بسبب تصريحات
في البالد،
مسؤولني فرنسيني إزاء الوضع ّ
وكــذلــك الخطاب الرسمي الــذي تبناه قائد
الجيش الــراحــل الفريق قايد أحمد صالح،
ض ــد فــرن ـســا ،م ــن ت ـع ـق ـيــدات ال ـع ــاق ــات بني
البلدين حتى الوقت الحالي.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن بـ ـع ــض االت ـ ـصـ ــاالت
األخـ ـي ــرة ب ــن ت ـب ــون ومـ ــاكـ ــرون ،وخ ـط ــوات
مـهـمــة ات ـخ ــذه ــا ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي بـشــأن
معالجة ملف التاريخ والذاكرة العالق بني

البلدين ،وتسليم الـجــزائــر  36مــن جماجم
امل ـقــاومــن الـجــزائــريــن الـتــي كــانــت مــودعــة
ف ــي مـتـحــف اإلن ـس ــان ف ــي ب ــاري ــس ،وإقـ ــراره
رسـمـيــا بـفـتــح أرش ـيــف ال ـث ــورة الـجــزائــريــة،
واعـ ـت ــراف ــه ب ـم ـســؤول ـيــة ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة
ع ــن اغ ـت ـي ــال امل ـنــاض ـلــن ال ـج ــزائ ــري ــن علي
بومنجل وموريس أودان ،أعطت االنطباع
بأن العالقات تسير في اتجاهات إيجابية
وتتجه نحو تحقيق اخـتــراق غير مسبوق
ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ،إال أن جـمـلــة من

تقرير

قراءات تونسية لزيارة سعيّد المصرية :ما الجدوى؟
بعد فصول من الخالف
مع حركة «النهضة»،
وزيارة مثيرة للجدل إلى
القاهرة ،أضاف الرئيس
التونسي قيس سعيّد
فصًال جديدًا إلى الصراع
مع اإلسالميين في بالده
تونس ــ وليد التليلي

في تهنئته للتونسيني بمناسبة بداية شهر
ّ
سعيد
رمضان ،قال الرئيس التونسي قيس
إن ‹›الـ ـل ــه ت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى امل ـس ـل ـمــن واملــؤم ـنــن
وليس إلــى اإلســامـيــن›› ،متابعًا «ربنا قال
يا أيها الذين آمـنــوا ...وإبراهيم كــان مسلمًا
ولــم يكن إســامـيــا ...نحن مسلمون والحمد
ّ
سعيد تـحــدث إلى
لله على نعمة اإلس ــام».
الـتــونـسـيــن ،م ـســاء أم ــس األول اإلث ـن ــن ،من
ج ــام ــع ال ــزي ـت ــون ــة ،رمـ ــز اإلسـ ـ ــام ال ـت ـنــويــري
ّ
سعيد،
فــي املـغــرب الـعــربــي .وج ــاء تصريح
بـعــد فـصــول مــن ص ــراع مـفـتــوح بينه وبــن
«النهضة» على مدى األشهر األخيرة ،وبعد
ً
زيــارة إلــى القاهرة أثــارت جــدال كبيرًا بهذا
ّ
الخصوص في تونس .ورافقت لقاء سعيد
بــالــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي،
موجة من التعليقات والتحليالت ،تراوحت
بــن مـهـلـلــن مــن امل ـعــارضــة بـنـقــل الـتـجــربــة
املـ ـص ــري ــة مـ ــع «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» إل ــى
تــونــس ،وب ــن متشائمني مــن ه ــذه الــزيــارة
بـتــراجــع التجربة الديمقراطية التونسية
وخلق محور إقليمي جديد.
واعـتـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة األس ـبــق ،الـقـيــادي
ف ــي ح ــرك ــة «ال ـن ـه ـضــة» رف ـي ــق ع ـبــد ال ـس ــام،
فـ ــي ت ــدويـ ـن ــة ل ـ ــه ،أن «م ـش ـك ـل ــة س ـع ـ ّـي ــد أن ــه
ّ
يتحي الـفــرص لنقل صــراعــات الحكم التي
يـخــوضـهــا مــن ال ــداخ ــل إل ــى ال ـخ ــارج ،مثلما
فعل مع السفراء الذين جلس معهم في قصر
قــرطــاج ليقحمهم فــي صــراعــاتــه السياسية
العبثية ،وهو يبحث اليوم عن االنــدراج في
مظلة إقليمية معادية للديمقراطية ولثورات
الـ ـشـ ـع ــوب ولـ ـ ـ ــروح الـ ـتـ ـح ــرر فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة»،
متوقعًا أن نتيجة زيــارة القاهرة «ترتيبات

أم ـن ـي ــة وأج ـ ـن ـ ــدات اس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة ل ـضــرب
الــديـمـقــراطـيــة ال غ ـيــر» .وق ــال إن «م ــا يعني
ً
ّ
أوال وآخرًا ،هو أن ّ
ينصب نفسه
سعيد
قيس
اإلمبراطور األكبر والحبر األعظم ،ولو كان
ذلك على جماجم التونسيني والتونسيات».
وف ــي م ـقــابــل ت ـش ــاؤم ع ـبــد الـ ـس ــام ،تـفــاء لــت
رئيسة الحزب «الدستوري الحر» في تونس
ع ـب ـيــر م ــوس ــي بـ ــالـ ــزيـ ــارة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ّ
سعيد ،وقالت إن زيارة
اختالفها الكبير مع
الرئيس التونسي إلــى مصر مهمة وجــاءت
بعد سنوات من محاوالت جماعة «اإلخوان»
فــي تــونــس تعطيل ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بني
البلدين طيلة سنوات عدة ،إال أن تلك الزيارة
نجحت في كسر هذا الحاجز .وأضافت في
تصريحات لقنوات مصرية ،أنــه يجب على
س ـعـ ّـيــد ،ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى ت ــون ــس ،أن يـقــوم
بإصدار قرارات عملية ملنع تغلغل «اإلخوان»

ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـت ــون ـس ــي ،وك ــذل ــك االتـ ـح ــاد
الـعــاملــي لعلماء املسلمني .وفــي تعليق أثــار
استغراب كثيرين ،كتب النائب عن «الكتلة
الديمقراطية» وحركة «الشعب» هيكل املكي
على مواقع التواصل االجتماعي« :التطابق
ف ــي الـ ــرؤيـ ــة وف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــورات ب ــن تــونــس
ومصر ...لقد انطلق العصفور ولن يعود إلى
القفص ،رئيسنا القادم من املستقبل ...تنظيم
اإلخــوان إلى زوال» .وعن هذه التصريحات،

عبد السالم :سعيّد
يتحيّن الفرص لنقل
صراعات الحكم للخارج

أثارت زيارة سعيّد إلى القاهرة جدًال كبيرًا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

اعتبر املحلل السياسي قــاســم الـغــربــي ،في
تصريح لـ»العربي الجديد» ،أن زيارة الرئيس
التونسي إلى مصر ال عالقة لها بتفاؤل املكي
وال بتشاؤم عبد السالم ،موضحًا أن موقف
عبد السالم يستند في تعليقه السلبي على
ّ
سعيد
الزيارة إلى تخوفات «النهضة» من أن
يريد نقل التجربة املصرية في التعامل مع
الحركات اإلسالمية إلى تونس ،في املقابل،
فــإن تدوينة املكي ربما قــد تدعم فــي جانب
منها هذه التخوفات .وأضاف أن املكي يقول
إن ال ـت ـعــاون األم ـنــي بــن سـعـ ّـيــد والسيسي
س ـي ـن ـهــي زمـ ـ ــن «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،وك ـ ـ ــأن س ـعـ ّـيــد
ذهــب إلــى مصر لنقل التجربة املصرية في
التعامل مع الحركات اإلسالمية ،متابعًا «ال
هــذا صحيح وال ذاك ،فال تخوفات النهضة
صحيحة ،وال أوهام املكي أيضًا».
وأك ــد الـغــربــي أن الــزيــارة ال عــاقــة لها بهذه

املـ ـخ ــاوف وال بــال ـجــوانــب االق ـت ـص ــادي ــة ،وال
بــالـتـعــاون املــالــي ،فــزيــارة سـعـ ّـيــد لـهــا عالقة
بوجود تونس في مجلس األمن وبملف سد
الـنـهـضــة والـ ـص ــراع امل ـص ــري اإلث ـي ــوب ــي ،ألن
مصر تحشد اآلن أصواتًا تتبنى موقفها في
هــذا املـلــف .وللتذكير ،فــإن مصر وال ـســودان
يـ ـتـ ـمـ ـسـ ـك ــان بـ ـمـ ـطـ ـل ــب تـ ــوس ـ ـيـ ــع الـ ــوسـ ــاطـ ــة
الــدول ـيــة ،لـتـشـمــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واألم ــم
املتحدة واالتـحــاد األوروب ــي ،بينما تتمسك
إثـيــوبـيــا بــوســاطــة االت ـح ــاد األفــري ـقــي فـقــط.
واعـتـبــر أن ه ــذا هــو مــوضــوع ال ــزي ــارة ،وهــو
ّ
سعيد بمفرده بال وزراء أو
ما يفسر ذهــاب
مستشارين اقـتـصــاديــن ،وهــو مــا يلغي أي
إمكانية لتكون للزيارة أبعاد اقتصادية أو
على عالقة باالستثمار.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات
االسـتــراتـيـجـيــة ح ــول امل ـغــرب الـعــربــي ،مدير
الديوان الرئاسي األسبق عدنان منصر ،في
تصريح لـ»العربي الجديد» ،أن هناك مبالغات
من هذا الطرف أو ذاك حول الزيارة ،معتبرًا
أن هناك سببني رئيسيني لها ،األول أن ّ
سعيد
أراد أن ُيظهر استقالله عن املـحــاور ،ويأخذ
مسافة من التوجه الدبلوماسي لـ»النهضة»،
وه ـن ــاك أي ـضــا جــانــب فـيــه مـنــاكـفــة لـلـحــركــة،
ّ
لسعيد
وع ــدا عــن ذلــك فــا يــوجــد أي مكسب
وال لتونس مــن هــذه ال ــزي ــارة .وتــابــع أنــه تم
خالل هذه الزيارة التركيز من املصريني على
الجانب النفسي والـبــروتــوكــولــي ،وحصلوا
ّ
سعيد على تصريحات أكبر مما كانوا
مــن
ينتظرون بخصوص سد النهضة ،معتبرًا أن
ّ
سعيد كان متسرعًا ،على الرغم من
تصريح
أنه ّ
يعبر عن املوقف الطبيعي التونسي ،وهو
مساندة مصر في نزاعها حول سد النهضة،
ولكن القول إن موقف تونس سيكون املوقف
املصري في كل املحافل الدولية فهذا ادعــاء
ّ
سعيد .وحول مدى قدرة مصر
مبالغ فيه من
وتونس على التأثير في املوقف الليبي وفي
االنتخابات الليبية وربما بدعم غير مباشر
م ــن فــرن ـســا ،رد مـنـصــر ب ــأن ال دور لتونس
ف ــي ل ـي ـب ـيــا أسـ ــاسـ ــا ،وه ـ ــذا الـ ــوجـ ــود ت ــراج ــع
كثيرًا وانسحبت تونس مــن املشهد الليبي
ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة .واع ـت ـبــر أن «رئـيــس
الجمهورية فــي حــالــة هشاشة دبلوماسية
كبيرة ،ألنه ال يقرأ وال يستمع ،وهو بصدد
ال ـت ـفــريــط ف ــي ال ـت ـجــربــة الــدب ـلــومــاس ـيــة الـتــي
ل ــدي ـن ــا ،والـ ـت ــي تـمـثـلـهــا وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
وتحديدًا خبراء الخارجية».

الـ ـتـ ـط ــورات تـ ـب ــدو م ــؤث ــرة ف ــي ض ـ ــرب ه ــذا
املـ ـس ــار مـ ـج ــددًا .ي ـت ـصــدر هـ ــذه ال ـت ـط ــورات،
إبداء الجزائر عدم رضاها على ما تقترحه
الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة (ض ـمــن تـقــريــر امل ــؤرخ
بنيامني ستورا) كمشروع أحــادي الجانب
يضم  22خطوة لتسوية امللفات التاريخية
الـعــالـقــة ،ووصـفـتــه الـجــزائــر بغير الـجــدي،
ّ
يحول امللفات التاريخية إلى أنشطة
كونه
احتفائية وخطوات رمزية ،من دون األخذ
ب ـعــن االع ـت ـب ــار امل ـطــالــب ال ـثــاثــة لـلـجــزائــر

م ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا ،وهـ ـ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ـم ـج ـمــوع
الجرائم الفرنسية ،واالعتذار عنها رسميًا،
والتعويضات للضحايا.
سـلـسـلــة الـبـحــث ع ــن تـفـسـيــرات لـلـتـطــورات
الطارئة ومبررات تأجيل زيارة كاستيكس،
تـ ـق ــود إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن تـ ــراجـ ــع ال ـح ـمــاســة
الـسـيــاسـيــة فــي ال ـجــزائــر إزاء ه ــذه الــزيــارة
م ــرت ـب ــط ب ـس ـ ّعــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
الـجــزائــر لتجنب أي تــأويــات سياسية أو
إثــارة أسئلة لــدى الــرأي العام في الجزائر،

ب ـش ــأن م ــوع ــد الـ ــزيـ ــارة ق ـب ـيــل االن ـت ـخــابــات
الـبــرملــانـيــة املـقـبـلــة امل ـق ــررة فــي  12يــونـيــو/
ح ــزي ــران املـقـبــل .وكــانــت ت ـظــاهــرات الـحــراك
الـشـعـبــي ،الجمعة املــاضــي ،قــد خـصــت في
جزء هام من الشعارات التي ُرفعت ،هتافات
ل ــرف ــض ه ــذه الـ ــزيـ ــارة ،وال ـت ــي ت ــزام ـن ــت مع
زي ـ ــارة رئ ـي ــس أرك ـ ــان ال ـج ـيــوش الـفــرنـسـيــة
الفريق فرانسوا لوكوانتر .كما أن عددًا من
األطراف السياسية في الجزائرية استبقت
زيارة كاستيكس باإليحاء بإمكانية وجود
ض ـغــوط وإمـ ـ ــاءات فــرنـسـيــة عـلــى السلطة
الـجــزائــريــة بـشــأن م ــآالت هــذه االنـتـخــابــات.
كما برز أيضًا طلب وزير االتصال واملتحدث
باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحمير،
في مقابلة صحافية ،من السفير الفرنسي
فــرانـســوا جــويـيــت ،االمـتـنــاع عــن لـقــاء قــادة
األح ــزاب الـجــزائــريــة بمن فيهم معارضون
ً
وقـيــاديــون فــي الـحــراك الـجــزائــري ،قــائــا إن
السفير «بفضل خبرته الكبيرة ومعرفته
بحدود وقواعد املمارسة الدبلوماسية ،لن
يـتــردد ،إذا لــزم األمــر ،في اتخاذ اإلج ــراءات
ال ــازم ــة لتصحيح ال ــوض ــع» .وردت وزارة
الخارجية الفرنسية على هذه التصريحات،
ق ــائ ـل ــة إنـ ـه ــا «ال ت ـع ـكــس جـ ـ ــودة عــاقــات ـنــا
الثنائية وال ديناميات تقويتها ،بدعم من
أعلى املستويات» في البلدين.
خ ـل ــف الـ ـع ــوام ــل امل ـح ـل ـي ــة ،تـ ـب ــدو الـ ــدوافـ ــع
ال ـخــارج ـيــة ل ـه ــذه ال ـت ـط ــورات أك ـب ــر بـكـثـيــر،
إذ تـلـقــت ال ـج ــزائ ــر ص ـ ـدًا م ــن ق ـبــل الـجــانــب
الفرنسي بـشــأن مطالبتها منذ فـتــرة عبر
الـقـنــوات الــدبـلــومــاسـيــة واألمـنـيــة لباريس
بــوقــف مــا تعتبرها املـغــالـطــات والـحـمــات
اإلعــامـيــة الفرنسية ضــد الـجــزائــر ،وإنهاء
ت ـح ــرك ــات وأن ـش ـط ــة ل ـنــاش ـطــن م ـعــارضــن
ل ـل ـن ـظــام ال ـج ــزائ ــري ع ـلــى أراض ـي ـه ــا ،تــوفــر
لهم الشرطة الفرنسية الحماية ،ويعملون،
ب ـح ـس ــب تـ ـ ـب ـ ــون ،لـ ـص ــال ــح االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

الـفــرنـسـيــة ،وت ـكــون بــاريــس قــد رفـضــت في
السياق تسليمهم لها .من بني هؤالء عضو
حــركــة «رشـ ـ ــاد» أم ـيــر ب ــوخ ــرص (امل ـع ــروف
على مواقع التواصل االجتماعي بأمير دي
زاد) ،وقــائــد ال ــدرك الــوطـنــي الـســابــق غالي
بلقصير ،وفارون آخرون مالحقون من قبل
الـعــدالــة الـجــزائــريــة .هــذا الــرفــض الفرنسي
تـعـتـبــره ال ـج ــزائ ــر نــوعــا م ــن ال ـت ــواط ــؤ ضد
أمنها الداخلي.
ك ـم ــا ُي ـ ـ ــدرج م ــراقـ ـب ــون ب ـع ــض ال ـتــوج ـهــات
السياسية ملــاكــرون املتعلقة بملف النزاع
في الصحراء ،وانحيازه إلــى طــرح املغرب
وق ــراره األخير بفتح مكتب تمثيل لحزبه
ف ــي مـنـطـقــة ال ــداخ ـل ــة ف ــي إق ـل ـيــم ال ـص ـحــراء
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازع ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ب ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب وجـ ـبـ ـه ــة
البوليساريو ،ضمن العوامل التي خلقت
التوتر السياسي األخير .كذلك يبرز القلق
ال ـج ــزائ ــري م ــن ال ـت ـحــركــات ال ـفــرن ـس ـيــة في
م ـن ـط ـقــة ال ـس ــاح ــل ،وهـ ــو م ــا بـ ــدا بــوضــوح
فــي الـتـصــريـحــات األخ ـي ــرة لـقــائــد الجيش
الـ ـج ــزائ ــري ال ـف ــري ــق ال ـس ـع ـيــد ش ـن ـقــري ـحــة،
خــال لقائه ،الخميس املــاضــي ،مع رئيس
أركـ ــان الـجـيــوش الـفــرنـسـيــة لــوكــوانـتــر في
ال ـج ــزائ ــر ،إذ ش ــدد عـلــى ان ـش ـغــال الـجــزائــر
بأمنها في الجنوب والساحل ،حيث توجد
القوات الفرنسية ،مع رفض الجزائر وجود
ال ـق ــواع ــد ال ـفــرن ـس ـيــة وت ـع ـت ـبــر ذلـ ــك جــالـبــا
ل ــإر ّه ــاب وت ـشــوي ـشــا ع ـلــى خ ـطــة ال ـجــزائــر
(امل ـ ــوق ـ ــع ع ـل ـي ـهــا ف ــي م ــاي ــو /أيـ ـ ــار )2015
إلحالل السالم في مالي.
ورأى النائب السابق عن الجالية الجزائرية
في فرنسا عبد القادر حدوش ،في تصريح
ل ــ»ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن كــل مــا ي ـحــدث في
طريق العالقات الجزائرية الفرنسية يقف
وراءه لوبي فرنسي ال يريد لهذه العالقات
أن تتجاوز عقدتها التاريخية .وأضــاف أن
«تــأجـيــل زي ــارة رئـيــس الحكومة الفرنسية
أمــر مفاجئ إلــى حد مــا ،ويجب البحث عن
تـفـسـيــره ف ــي فــرن ـســا ،وأس ـت ـب ـعــد أن يـكــون
فــي ال ـجــزائــر» ،معتبرًا أن «جملة ال ـقــرارات
األخـيــرة ملــاكــرون فــي ملف الــذاكــرة أزعجت
كثيرًا الجناح اليميني في فرنسا بجميع
امـتــداداتــه ،وامل ـنــاوئ للجزائر ،ففي فرنسا
ل ــوب ــي ح ــاق ــد ع ـل ــى الـ ـج ــزائ ــر بـنـجــاحــاتـهــا
يرفض االعـتــراف بالجرائم االستعمارية».
ورأى أن ه ــذا ال ـج ـنــاح ي ـح ــاول تـعـطـيــل كل
اس ـت ـجــابــة فــرنـسـيــة لـلـمـطــالــب ال ـجــزائــريــة،
ويؤجج في كل مناسبة النقاش والحمالت
اإلع ــامـ ـي ــة ح ـ ــول األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ال ـج ــزائ ــر،
ويستغل األخطاء التاريخية ويراهن على
استمرار الخالفات بني البلدين.

رصد

ليبيا وتركيا :شراكة أولى في إعادة اإلعمار
حجزت تركيا مقعدًا
لها في الشراكة
االقتصادية مع ليبيا ،فيما
أكدت طرابلس وأنقرة
تمسكهما باتفاق ترسيم
الحدود البحرية
أنقرة ،طرابلس ـ العربي الجديد

تكتسب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة
االن ـت ـقــال ـيــة الـلـيـبـيــة ع ـبــد الـحـمـيــد الــدبـيـبــة،
عـلــى رأس وف ــد ض ـ ّـم  14وزيـ ـ ـرًا ،إل ــى تــركـيــا،
والتي بدأها أول من أمس االثنني واستمرت
يــومــن ،أهمية مــزدوجــة ،مــن حيث الرسائل
التي بعثتها الــزيــارة ،لجهة استمرار أنقرة
ف ــي أداء دور أس ــاس ــي ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،ال ــذي
يـشـكــل بــالـنـسـبــة إلـيـهــا م ـحــورًا أســاسـيــا في
الصراع الدائر مع أثينا حول الغاز في شرق
امل ـت ــوس ــط ،ك ـمــا بــالـنـسـبــة لـحـجــز ه ــذا الـبـلــد
مقعدًا متقدمًا في مرحلة إعادة إعمار ليبيا،
وهو ما تتهافت عليه دول عدة ،لطاملا دعمت
أحد أطراف الصراع الليبي في السابق.
واخ ـت ـتــم الــدب ـي ـبــة زي ــارت ــه أم ــس إل ــى تــركـيــا
بلقاءات أجراها وفده املرافق له ،والذي ّ
ضم
 14وزيرًا ،مع عدد من رجال األعمال األتراك،
وذل ــك بـعــد تــوقـيــع  5اتـفــاقـيــات بــن البلدين
ف ــي مـ ـج ــاالت مـ ـتـ ـع ــددة ،ش ـم ـلــت ال ـك ـه ــرب ــاء،
ض ـم ــن االجـ ـتـ ـم ــاع األول مل ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
االسـتــراتـيـجــي رفـيــع املـسـتــوى بــن البلدين.
وك ـ ــان هـ ــذا االج ـت ـم ــاع ق ــد ح ـض ــره الــرئ ـيــس
الـتــركــي رجــب طـيــب أردوغـ ــان والــدبـيـبــة أول
من أمس ،وانتهى بإعالن الرجلني التزامهما
باتفاق ترسيم الحدود البحرية الــذي كانت
قــد تــوصـلــت إلـيــه أن ـقــرة مــع حـكــومــة الــوفــاق
الليبية السابقة .وقال أردوغان خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع الدبيبة« :جددنا عزمنا
ب ـشــأن» ه ــذا االت ـفــاق ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه
فــي الـعــام  ،2019فيما أكــد الدبيبة أن «هــذه
االتفاقيات املوقعة بني بلدينا (مذكرة تفاهم
أم ـن ـيــة وع ـس ـكــريــة أيـ ـض ــا) ،وخ ـصــوصــا تلك
املتعلقة بترسيم الحدود البحرية ،تقوم على
أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا» .كما
دعا الرئيس التركي املجتمع الدولي لتقديم

عقد خالل الزيارة االجتماع األول لمجلس التعاون االستراتيجي (آدم ألتان/فرانس برس)

«دعم صادق» إلى ليبيا ،إلجراء االنتخابات
فــي مــوعــدهــا املـقــرر فــي  24ديسمبر/كانون
األول املقبل ،وفق الخريطة األممية .كما أشار
إلى أنه جرى ،خالل املباحثات ،التأكيد على
الرغبة املتبادلة بني البلدين في االرتقاء أكثر
بالتضامن والـتـعــاون ،مشددًا على أن هدف
بالده الرئيسي «يتمثل بالحفاظ على سيادة
ليبيا ووحدتها السياسية وسالمة أراضيها
ورف ــاه شعبها» ،وأن أنـقــرة «سـتــواصــل دعم
حكومة الوحدة الوطنية الليبية كما فعلت
مع الحكومات الشرعية السابقة».
وحملت زي ــارة الدبيبة إلــى تركيا أكـثــر من
إشارة للدور التركي في ليبيا ،خصوصًا أن
هــذه الــزيــارة تأتي عقب زيــارتــن رسميتني،
ي ــون ــان ـي ــة وإيـ ـط ــالـ ـي ــة ،ل ـل ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة
طرابلس ،فيما عــزت مـصــادر تركية الــزيــارة
إل ـ ــى م ـص ــال ــح اق ـت ـص ــادي ــة م ـش ـت ــرك ــة .ورأى
مصدر تركي مطلع ،لـ«العربي الجديد» ،أن
«الحكومة الليبية الحالية هــي فــي النهاية
ح ـكــومــة م ــؤق ـت ــة ،وال يـمـكــن ع ـقــد ات ـفــاق ـيــات
معها على امل ــدى البعيد ،لكن حـضــور عدد
كبير من وزرائها يظهر األهمية التي توليها

وقعت تركيا وليبيا
 5اتفاقيات اقتصادية
خالل الزيارة
األطراف الليبية لتركيا» .وأكد املصدر وجود
«مصالح مشتركة بني الطرفني ،إذ إن تركيا
ترغب برؤية نتائج التطورات امليدانية عبر
مكاسب اقتصادية تتعلق باالستثمار ،وهو
م ــا ح ـصــل ب ـم ـش ــروع ك ـهــربــائــي وبــات ـفــاق ـيــة
ح ــول امل ـط ــار ف ــي ط ــراب ـل ــس ،م ـقــابــل مـصــالــح
للحكومة الليبية تتعلق بتقديم الخدمات
واإلصالحات لقطاعاتها».
ورأت صـحـيـفــة «خ ـبــر ت ـ ــورك» ،تـعـلـيـقــا على
ال ــزي ــارة ،أن أهـمـيـتـهــا تـكـمــن «ل ـج ـهــة وج ــود
مطالب يونانية سبقتها من الحكومة الليبية
بــإلـغــاء االتفاقية املــوقـعــة مــع تركيا لترسيم
حــدود الصالحيات البحرية بينهما» ،وهو
م ــا ل ــم ي ـح ـصــل ،مـعـتـبــرة أن «ال ـت ـط ــورات في

ليبيا هــامــة ج ـدًا لتحقيق ال ـت ــوازن ــات شــرق
امل ـتــوســط» .وك ــان املـكـتــب اإلعــامــي لحكومة
الــوحــدة الــوطـنـيــة قــد أع ـلــن ،إث ــر الـلـقــاء الــذي
جمع أردوغان والدبيبة ،أن الجانبني الليبي
والتركي َ
دع َوا إلى عقد مؤتمر إقليمي للحوار
والتعاون في شرق املتوسط لـ«ضمان حقوق
الجميع» .كما أشــار البيان الــى أن الجانبني
أكــدا أن مذكرة التفاهم حــول الترسيم املائي
«ت ـح ـم ــل أه ـم ـي ــة ل ـل ـم ـصــالــح امل ـش ـت ــرك ــة لـكــا
الـبـلــديــن واالس ـت ـقــرار وال ـت ـعــاون اإلقليميني،
وصـحــة امل ـبــادئ الـ ــواردة بـهــا ،والتعبير عن
اإلرادة للمضي قدمًا في تأطيرها».
وتنظر الدول الغربية بعني القلق إلى استمرار
الـتـقــارب الليبي الـتــركــي ،مــع وص ــول سلطة
ج ــدي ــدة إلـ ــى ط ــراب ـل ــس ،وتـسـلـمـهــا مـهــامـهــا
رس ـم ـيــا ف ــي مـ ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي .وت ـتــربــع
على رأس هــذه ال ــدول ،فرنسا ،الـتــي شهدت
عــاقـتـهــا بـتــركـيــا مــرح ـلــة ت ــوت ــر مـتـصــاعــدة
أخ ـي ـرًا ،ال سيما خ ــال املــرحـلــة الـتــي سبقت
وصول السلطة االنتقالية إلى طرابلس ،ومع
اسـتـمــرار مــراكـمــة ال ـطــرف ال ــذي ســانــدتــه في
الحرب الليبية ،أي مليشيات اللواء املتقاعد
خ ـل ـي ـف ــة حـ ـفـ ـت ــر ،حـ ـص ــد الـ ـفـ ـش ــل ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـع ـس ـك ــري .وحـ ــول ذلـ ــك ،أعـ ـ ــادت صحيفة
«ل ــوب ـي ـن ـي ــون» ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
التذكير بعودة مستشار الرئيس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون بـ ــول س ــول ــر ،لــإم ـســاك
بامللف الليبي في مرحلة إعــادة اإلعـمــار في
ليبيا .وك ــان ســولــر أدى دورًا ب ــارزًا كحركة
الــوصــل األســاسـيــة بــن اإللـيــزيــه وحفتر في
بداية عهد ماكرون ،وذلك بعدما ساند الثوار
الليبيني في بداية الحراك في  2011إلسقاط
نـظــام معمر ال ـقــذافــي .وذك ــرت الصحيفة أن
ب ــاري ــس تـسـعــى لــوضــع ح ـ ّـد لـخــافــاتـهــا مع
ب ــرل ــن وإي ـط ــال ـي ــا حـ ــول الـ ـخ ــط الـ ـ ــذي يـجــب
اع ـت ـم ــاده ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـلـيـبـيــا ،ح ـيــث من
املنتظر أن يزور سولر روما للقاء املسؤولني
عن هذا امللف .وقال مصدر استشاري مقرب
من اللواء املتقاعد خليفة حفتر ،للصحيفة،
إن بول سولر ،وهو عسكري سابق في فرقة
املظليني ،هو أحد املستشارين األكثر اطالعًا
وكـفــاءة حــول ليبيا فــي اإللـيــزيــه ،مضيفًا أن
فرنسا «ترغب في إيجاد توافق بينها وبني
إيطاليا ،لكي يكون لهاتني الدولتني ثقل في
أس ــواق إع ــادة اإلع ـمــار فــي ليبيا ،فــي مقابل
التأثير واملنافسة الروسية والتركية ،إذ تريد
أيضًا كل من موسكو وأنقرة تقاسم الكعكة».
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شرق
غرب
العراق :هجوم على رتل
للتحالف الدولي
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض رت ـ ـ ـ ــل ش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــات ت ــاب ــع
للتحالف الــدولــي ،أمــس الـثــاثــاء،
لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة
املـ ـثـ ـن ــى جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .وذك ـ ــر
مـصــدر أم ـنــي ،أن الــرتــل ك ــان ينقل

م ـ ـ ـعـ ـ ــدات ل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ــال ــف
الدولي .وأضــاف أن الهجوم أسفر
ع ــن أض ـ ــرار م ــادي ــة .ول ــم تـعـلــن أي
جـ ـه ــة م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا عـ ـن ــه ،إال أن
واش ـن ـط ــن ت ـت ـهــم ف ـصــائــل عــراق ـيــة
مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف
وراء الهجوم.
(األناضول)

سد النهضة :الخرطوم
لن تشارك في
«مفاوضات عقيمة»
أكــد كبير املـفــاوضــن السودانيني
فــي مـلــف س ــد الـنـهـضــة ،مصطفى
حـســن الــزب ـيــر ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،أن
ب ــاده لــن ت ـشــارك فــي «مـفــاوضــات
عـقـيـمــة» ح ــول ال ـســد أث ـبــت الــواقــع
«ع ــدم ج ــدواه ــا» ،إال بـعــد «تغيير
منهجية الـتـفــاوض وآلـيـتــه» على
مـسـتــوى مـنــح دور أك ـبــر للخبراء
واملــراق ـبــن .وأض ــاف الــزبـيــر ،وهــو
رئيس الجهاز الفني بــوزارة الري
واملــوارد املائية في الخرطوم« :إذا
وافق االتحاد األفريقي على تغيير
منهجية التفاوض وآليته لتكون
أكثر فاعلية فسنشارك».
(األناضول)
السودان يسلّم إثيوبيا
 61أسيرًا
ّ
س ــل ــم ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،أم ــس
ال ـث ــاث ــاء ،إث ـيــوب ـيــا  61أس ـي ـرًا من
م ـن ـت ـس ـب ــي الـ ـجـ ـي ــش الـ ـفـ ـي ــدرال ــي
اإلثـيــوبــي وقــواتــه املختلفة ،وذلــك
فــي معبر القالبات ال ـحــدودي ،في
واليــة الـقـضــارف شرقي الـســودان.
وذك ــر بـيــان الـجـيــش أن «التسليم
ت ـ ـ ّـم م ـب ــاش ــرة وب ـح ـض ــور مـمـثـلــن
م ــن ال ـج ــان ـب ــن» ،م ــن دون تـقــديــم
تفاصيل أخرى .وأعلنت الخرطوم،
نهاية العام املاضي ،السيطرة على
أراض ،قــالــت إن ـهــا تــابـعــة لـهــا في
ٍ
منطقة حدودية مع إثيوبيا.
(األناضول)
«تحرير الشام» تعتقل
مسلّحين أجانب
اع ـت ـق ـلــت «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام»
(جبهة النصرة سابقًا) مساء أول

مــن أمــس اإلث ـنــن ،بعض األجــانــب
املـنـتـمــن ملـجـمــوعــات مـسـلـحــة في
إدل ـ ــب ،ش ـم ــال غ ــرب ــي س ــوري ــة ،في
إط ــار حـمـلــة تـشـنـهــا ض ــد عناصر
أجانب متهمني باالنتماء لتنظيم
«داع ــش» وتنظيم «حــراس الدين»
وآخرين متهمني بممارسة جرائم
وانتهاكات في املنطقة.
(العربي الجديد)

الجزائر ترفض تسلّم
عناصر «داعش» من
سورية
أبلغت الحكومة الـجــزائــريــة هيئة
األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أمـ ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
رف ـض ـهــا ت ـس ـلــم م ـقــات ـلــن ســابـقــن
ف ــي تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» وأف ـ ـ ــراد من
عـ ــائـ ــات ـ ـهـ ــم تـ ـحـ ـتـ ـج ــزه ــم «قـ ـ ـ ــوات
ســوريــة الديمقراطية» (قـســد) في
مـخـيـمــات وس ـجــون شـمــال شرقي
ســوريــة وإج ــاء ه ــم إل ــى ال ـجــزائــر،
م ـ ــن دون ال ـت ـثـ ـب ــت م ـ ــن هــوي ـت ـهــم
الـ ـج ــزائ ــري ــة وت ــوفـ ـي ــر م ـع ـل ــوم ــات
وأدلة تثبت أنهم جزائريون فعليًا.
ّ
وردت الجزائر على الطلب األممي
بمراسلة عبر بعثتها الدائمة لدى
األم ــم املـتـحــدة فــي  19مـ ــارس/آذار
املاضي بالقول إنه «ال توجد أدلة
ُ ّ
ملموسة تـمــكــن مــن إث ـبــات وجــود
أش ـخ ــاص م ــن جـنـسـيــة جــزائــريــة،
بني املقاتلني األجــانــب وعائالتهم
املعتقلني أو املــوقــوفــن فــي شمال
شرقي سورية».
(العربي الجديد)
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الغالف

تتصاعد
التحذيرات األممية
من إمكانية اتجاه
ميانمار إلى حرب
أهلية طويلة
األمد ،على غرار
سورية ،جراء
انقالب الجيش
على الحكومة
المدنية واستمرار
حراك المعارضة،
وهو ما يحتاج
حكمًا إلى تدخل
األقليات اإلثنية
المسلحة ،في
النزاع الدائر

ميانمار

ال يزال الحراك الشعبي سلميًا بمعظمه (فرانس برس)

شبح حرب
إغراءات
الجيش
من أهم الفصائل
المسلحة اإلثنية في
ميانمار ،جيش أراكان،
جيش تحرير كاشين ،وجيش
تانغ للتحرير الوطني
(ضمن «الحلف الشمالي»)،
وتستخدم أسلحة صينية.
وتمكن الجيش من إغراء
إثنيات صغيرة ومنحها
دورًا في سلطته الجديدة.
كما أعلن وقفًا أحاديًا
إلطالق النار مع فصائل
لم تعارض انقالبه.

تحذيرات أممية من تكرار
السيناريو السوري
لن يكون مصطلح الحرب األهلية،
إذا ما تكررت في ميانمار ،غريبًا
على هذه الدولة الواقعة في جنوب
شــرقــي آسـيــا .فعلى الــرغــم مــن التحذيرات
األممية ّ املتصاعدة ،من أن يأخذ االنقالب
ال ــذي نــفــذه الجيش فــي ميانمار فــي األول
من فبراير /شباط املاضي ،ضد الحكومة
املــدن ـيــة وزعـيـمـتـهــا أون ــغ س ــان ســو تـشــي،
الـبــاد إلــى حــرب أهلية ،على غــرار الحرب
في سورية ،إال أن هذا السيناريو املحتمل
ل ــن ي ـك ــون سـ ــوى امـ ـت ــداد لـحـقـبــة  60عــامــا
مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــزاع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري بـ ــن الـ ـجـ ـي ــش فــي
م ـيــان ـمــار وأكـ ـث ــر م ــن  20م ـج ـمــوعــة إثـنـيــة
مسلحة ،تواصل الشعور بالتهميش .لكن
ال ـت ـحــذيــرات ال ـجــديــدة ،إث ــر االن ـق ــاب الــذي
ّ
أج ـ ــج تـ ـظ ــاه ــرات ش ـع ـب ـيــة ع ــارم ــة ي ــواص ــل
الـجـيــش قـمـعـهــا ،مــا أدى إل ــى سـقــوط أكثر
مــن  700قتيل ،تـقــوم الـيــوم وســط إمكانية
حـ ـص ــول س ـي ـن ــاري ــو م ـخ ـت ـلــف م ـب ـنــي عـلــى

ات ـح ــاد ه ــذه األق ـل ـي ــات ،وال ـت ــي تـشـكــل ثلث
س ـك ــان الـ ـب ــاد ،م ــع األك ـث ــري ــة ال ـب ــوذي ــة من
«البامار» في الوسط ،ملواجهة الجيش .هذا
السيناريو ال يستبعده مراقبون مطلعون
عـلــى الــوضــع ،رغــم الـتــاريــخ الـطــويــل أيضًا
من االحتراب بني اإلثنيات املختلفة ذاتها،
وق ـلــة الـثـقــة بــالـسـلـطــة .لـكـنــه أي ـضــا ينتظر
إج ــاب ــات ح ــول إم ـكــان ـيــة ح ـصــول تــدخــات
إقليمية ودول ـيــة تـحــول دون ــه ،فــي منطقة
تـ ـن ــاف ــس شـ ــديـ ــدة الـ ـت ــوت ــر بـ ــن الـ ــواليـ ــات
املتحدة والـصــن .ولـيــس خفيًا أن لكل من
هــذيــن البلدين مقاربته املختلفة للوضع
في ميانمار ،إال أن تفلت الفوضى قد يكون
ً
عامال موحدًا في محاولة للجم التصعيد،
وهـ ــو م ــا ت ـس ـعــى إلـ ـي ــه أيـ ـض ــا رابـ ـط ــة دول
جنوب شرقي آسيا (آسيان) .وتكمن خشية
ب ـعــض دول الـ ـج ــوار م ــن انـ ـ ــزالق مـيــانـمــار
إلــى حـ ّـمــام دم قــد يـطــول ،فــي حجم الكارثة
اإلنسانية التي ستنجم عن ذلك ،وفيضان

الالجئني والنازحني إليها .وبعد تحذير
املبعوثة الخاصة إلــى ميانمار ،كريستني
شــرانــر بــورغـنــر ،فــي م ــارس /آذار املــاضــي،
من احتمال نشوب حرب أهلية على نطاق
غير مسبوق في ميانمار ،أعــادت املفوضة
الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة لـحـقــوق اإلن ـســان،
ميشيل بــاشـلـيــه ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،التحذير
من جرائم محتملة ضد اإلنسانية قد تكون
ُ
ارتـكـبــت فــي مـيــانـمــار ،مـشـيــرة إل ــى أن هــذا
البلد «يتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع
النطاق أشبه بالحرب السورية» .وأعربت
باشليه عــن خشيتها «م ــن أن الــوضــع في
ّ
ميانمار يتجه إلــى ن ــزاع شــامــل» ،مطالبة
املجتمع الدولي بـ«أال يسمح بتكرار أخطاء
املاضي الدامية في سورية وغيرها» ،داعية
إل ــى وق ــف امل ــذب ـح ــة .وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى عــدد
القتلى من املتظاهرين الذين سقطوا منذ
ّ
االن ـقــاب عـلــى يــد الـجـيــش ،ذك ــرت باشليه
ُ
بــأن  3080شخصًا اعــتـقـلــوا منذ األول من
ً
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ّ
شخصًا بعد محاكمات سرية.
وتكمن خطورة هــذه التحذيرات في أن أيًا
مــن ال ـنــزاعــات طــويـلــة األم ــد ،وال ـتــي امـتــدت
لعقود ،بني حركات التمرد اإلثنية والجيش،
لم تشعل ميانمار إلى هذه الدرجة ،بعدما
وص ـل ــت حـ ــرب ال ـ ـشـ ــوارع الـ ـي ــوم إلـ ــى امل ــدن
الرئيسية التي تشكل قلب ميانمار ،والتي
تشكل فيها إثنية البامار األكثرية ( 68في

بحثت اإلثنيات المسلحة
التعاون مع المعارضة
ومساعدتها
يجرى الحديث عن
تشكيل جيش فيدرالي
لمقاومة العسكر

املــائــة مــن الـ ّـس ـكــان) ،فــي منطقة وادي نهر
إيــراوادي الواسعة .وللتذكير ،فإن أكثر من
 20إثـنـيــة مختلفة ،أهـمـهــا كــاريــن وراخ ــن
وشـ ـ ـ ــان وشـ ـ ــن وك ـ ــاش ـ ــن ،ت ـش ـك ــل أق ـل ـي ــات
ف ــي م ـيــان ـمــار ،وه ــي جـمـيـعـهــا لـهــا أجنحة
ّ
مسلحة ،ي ـتــراوح عــديــد ك ــل منها بــن 100
فــرد وعـشــرات اآلالف .ولطاملا تقاتلت هذه
ّ
اإلثنيات مع الجيش ،في بلد ظلت فيه فكرة
«الوطنية» ضعيفة نتيجة االنقسامات بعد
قــرن مــن االستعمار البريطاني ،ثــم الحكم
الديكتاتوري العسكري الطويل ،باإلضافة
إل ــى س ــوء ال ـتــوزيــع ال ـع ــادل ل ـل ـثــورات ،التي
ج ـع ـلــت أك ـثــري ـت ـهــا مـهـمـشــة وت ـع ـيــش على
تهريب املخدرات .وكانت  10فصائل إثنية
مسلحة قــد وقـعــت فــي م ــارس  2015اتـفــاق
ّ
وق ــف لـلـنــار مــع الـجـيــش فــي ظ ــل الحكومة
املدنية ،لكن شعورًا غالبًا دائمًا بعدم الثقة
ّ
ظل يسود بني الطرفني ،فاقمه فشل الزعيمة
املسجونة حاليًا ،أونــغ سان سو تشي ،في
ّ
حل أزمة الروهينغا.
وكانت املجموعات املوقعة على اتفاق وقف
ال ـنــار قــد اجـتـمـعــت فــي  13م ــارس املــاضــي
ملـ ـن ــاقـ ـش ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات لـ ــوقـ ــف ح ـم ـلــة
القمع العسكرية الدموية ضــد املعارضني
لــان ـقــاب ،حـيــث ج ــرى الـبـحــث ف ــي إيـجــاد
أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـت ــرك ــة ل ـ ـحـ ــوار م ـس ـت ـق ـب ـلــي مــع
«الـلـجـنــة املـمـثـلــة لـلـبـيــاداونـغـســو هـلــوتــا»،
وهي مجموعة املمثلني التشريعيني الذين
ي ـن ـت ـمــون ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـ ـيـ ــوم ،ومـعـظـمـهــم
أص ـبــح هــاربــا مــن بـطــش الـعـسـكــر .وكــانــت
هــذه املجموعات قــد أعلنت فــي  22فبراير
املــاضــي وقــف أي مـفــاوضــات حــول السالم
مع العسكر .وقال الكولونيل من املتمردين،
خ ــون أوك ـ ــار ،ف ــي اج ـت ـمــاع م ـ ــارس ،إن «مــا
ي ـه ـم ـنــا ل ـي ــس االع ـ ـتـ ــراف ب ـن ــا أو ال ـت ـع ــاون
ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ــل م ــا ي ـح ـصــل ل ـل ـمــواط ـنــن».
وبـ ـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك ردًا عـ ـل ــى «ح ـ ـكـ ــومـ ــة امل ـن ـف ــى»
املعارضة ،التي طلبت دعم اإلثنيات ،واعدة
بـ«ديمقراطية فيدرالية».
وي ـج ــري ال ـحــديــث ال ـي ــوم ع ــن م ـش ــروع بني
اإلثـ ـنـ ـي ــات وامل ـ ـعـ ــارضـ ــن ،إلن ـ ـشـ ــاء «ج ـيــش
فـيــدرالــي» ،ملقاومة العسكر .ورأى مسؤول
في وزارة الخارجية التابعة إلثنية البامار
(ن ـ ـظـ ــام ت ـم ـث ـي ـلــي ل ــإثـ ـنـ ـي ــات) ،فـ ــي حــديــث
لــ«لــوس أنجلس تايمز» ،أن «هــذا االقتراح
ي ـف ـهــم ب ــأن ــه إع ـ ــان حـ ــرب ض ــد ال ـت ــات ـم ــاداو
(ال ـ ـج ـ ـيـ ــش)» ،م ـض ـي ـفــا أن «هـ ـن ــاك عـنــاصــر
فــي ال ـتــات ـمــاداو ،ال ــذي هــو أكـبــر فــي عــديــده
مــن جميع اإلثـنـيــات ،قــد تنقلب عليه .لكن
فــي حــالــة الـحــرب األهـلـيــة ،فــإن بعضها قد
يختار أن يصبح زعيم حرب» .ويبلغ عديد
الجيش في ميانمار  100ألف عسكري ،وهو
مجهز بعتاد عسكري من روسيا والصني
والـهـنــد وكــوريــا الشمالية وإســرائ ـيــل .أمــا
أكـبــر مـجـمــوعــة مــن املـتـمــرديــن (ح ــوال ــي 25
ألف مقاتل) فتنتمي إلى «جيش والية وا»،
وتربطها عالقات جيدة بالصني ،ولم تعلن
معارضتها لالنقالب.
على الــرغــم مــن ذلــك ،فــإن تقارير صحافية
عـ ــدة ق ــد أشـ ـ ــارت إلـ ــى ت ـح ــرك امل ـت ـظــاهــريــن
والـ ـن ــاشـ ـط ــن ،م ــن الـ ـب ــام ــار ،إل ـ ــى امل ـنــاطــق
النائية في ميانمار ،للتدرب على السالح
وصـ ـ ـنـ ــع امل ـ ـت ـ ـف ـ ـجـ ــرات وح ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـش ـ ــوارع،
م ــع امل ـت ـم ــردي ــن .وأع ـل ـن ــت إث ـن ـيــة ال ـك ــاري ــن،
وجـ ـن ــاحـ ـه ــا املـ ـسـ ـل ــح «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــى
لـلـكــاريــن» ،أنـهــا ســاعــدت أع ــدادًا كبيرة من
املعارضني على الهرب من العسكر ،الذين
نـفــذوا للمرة األول ــى منذ سـنــوات ضربات
عسكرية على معاقل أساسية لالتحاد ،ردًا
على سيطرة مسلحيه على قاعدة للجيش،
ق ــريـ ـب ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـص ـي ـن ـي ــة ،وم ـق ـتــل
 10ج ـنــود نـظــامـيــن .ه ـكــذا ،يـصـبــح ال ــدور
الــذي ستؤديه اإلثنيات املسلحة محوريًا،
لناحية ذهاب البالد إلى حرب دموية أكثر
ش ــراس ــة ،م ــع اس ـت ـم ــرار تـسـلـيــح وتـجـهـيــز
املعارضني وإيــوائـهــم ،أو انصياع الجيش
للتهدئة.
(العربي الجديد)

متابعة

تبادل اتهامات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا
يتصاعد التوتر بين الغرب،
ال سيما واشنطن وحلف
األطلسي من جهة،
وروسيا من جهة أخرى،
بشأن أوكرانيا ،وسط
حديث متزايد عن حشود
عسكرية

يرتفع منسوب القلق حيال إمكانية انــزالق
الـنــزاع فــي شــرق أوكــرانـيــا إلــى دائ ــرة القتال
األوسع نطاقًا من جديد ،مع تواصل التصعيد
بني موسكو والغرب ،بعدما أشــارت تقارير
إل ــى ت ـحـ ّـركــات كـبـيــرة لـلـجـنــود الـ ــروس على
الـحــدود ،واتـهــام موسكو لواشنطن وحلف
ش ـمــال األط ـل ـســي بـتـحــريــك قـ ــوات عـسـكــريــة،
إلــى جانب تصاعد املــواجـهــات بــن الجيش
األوك ـ ــران ـ ــي واالن ـف ـص ــال ـي ــن امل ــدع ــوم ــن مــن
موسكو .وأعــربــت الــواليــات املتحدة وحلف
شـمــال األطـلـســي ،أمــس ،عــن دعمهما القوي
ألوكــران ـيــا ،وح ــذرا روس ـيــا مــن املـضــي قدمًا
في حشد قواتها على طول الحدود الشرقية
ألوكــران ـيــا ،فيما اتـهـمــت مــوسـكــو واشنطن
و«األطلسي» بتحويل أوكرانيا إلى «برميل
ب ـ ــارود» ،معلنة عــن تــدري ـبــات عـسـكــريــة ردًا
ع ـلــى «ت ـه ــدي ــدات» ال ـح ـلــف .يــأتــي ذل ــك فيما
يتصاعد خــرق وقــف إط ــاق الـنــار فــي شرق
أوكــران ـيــا ،حـيــث قـتــل أم ــس جـنــدي أوكــرانــي

وأصـيــب اثـنــان آخ ــران بهجوم النفصاليني
موالني لروسيا في منطقة دونباس.
وق ــال األم ــن ال ـعــام لحلف شـمــال األطـلـســي،
ينس ستولتنبرغ ،أمس الثالثاء ،في مؤتمر
ص ـحــافــي م ــع وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األوك ــران ــي
دميترو كوليبا في بروكسل« :على روسيا
وضـ ـ ــع حـ ــد ل ـح ـش ــد ق ــواتـ ـه ــا داخ ـ ـ ــل وحـ ــول
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ووق ـ ـ ــف اسـ ـتـ ـف ــزازاتـ ـه ــا وخ ـفــض
الـتـصـعـيــد ف ـ ــورًا» .وأعـ ــرب سـتــولـتـنـبــرغ عن
دع ــم الـحـلــف «ال ـثــابــت» ألوكــران ـيــا ،موضحًا
ّ
أن التحركات الروسية «غير مبررة ومقلقة
للغاية» .وتابع ستولتنبرغ «فــي األسابيع
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،حـ ـ ّـركـ ــت روس ـ ـيـ ــا آالف ال ـج ـن ــود
املستعدين للقتال إلــى الـحــدود األوكــرانـيــة،
فــي أكبر حشد للقوات الروسية منذ الضم
غير الشرعي لشبه جزيرة القرم عام .»2014
بـ ــدورهـ ــا ،ت ـض ـغــط أوك ــرانـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـق ــوى
الغربية لدعمها «عمليًا» في إطار مسعاها
ل ـ ـصـ ـ ّـد ّ
أي عـ ـم ــل ع ـ ــدائ ـ ــي جـ ــديـ ــد م ـ ــن ق ـبــل
روس ـي ــا .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األوك ــران ــي
دم ـي ـت ــرو كــول ـي ـبــا ،ف ــي امل ــؤت ـم ــر الـصـحــافــي
مع ستولتنبرغ« :لن يكون بإمكان روسيا
مفاجأة أحد بعد اآلن .أوكرانيا وأصدقاؤها
ف ــي حــالــة ي ـق ـظــة» .وت ــاب ــع« :ال ول ــن نـضـ ّـيــع
الوقت ،وفي حال قامت موسكو بأي خطوة
متهورة أو أطلقت دوامة جديدة من العنف،
فستكون الكلفة بــاهـظــة» .والـتـقــى كوليبا
الح ـقــا وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن الذي كان وصل إلى بروكسل لعقد
م ـح ــادث ــات م ــع ش ــرك ــاء الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
فــي حلف األطـلـســي .وقــال بلينكن لكوليبا

في اجتماعهما في السفارة األميركية في
ّ
بلجيكا ،إن «الــواليــات املـتـحــدة تقف بقوة
مــع س ـيــادة ووح ــدة أراض ــي أوكــران ـيــا .هــذا
م ـه ــم ب ـش ـكــل خـ ــاص ف ــي وقـ ــت ن ـش ـهــد ف ـيــه،
لألسف ،روسيا تتخذ إجــراءات استفزازية
ل ـل ـغ ــاي ــة ا ّت ـ ـجـ ــاه أوكـ ــران ـ ـيـ ــا» .ورد كــول ـي ـبــا
بــال ـقــول إن ــه «ف ــي ال ـص ــراع ال ـحــالــي ،يعتبر
دعــم الــواليــات املتحدة أم ـرًا حاسمًا للغاية
ويحظى بتقدير عميق».
ّ
في املقابل ،وبعدما اتهمت كييف وحلفاؤها
روسيا في األسابيع األخيرة بنشر عشرات
آالف ال ـج ـنــود ع ـنــد الـ ـح ــدود م ــع أوك ــران ـي ــا،
قــال وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو
ّ
أمــس ،إن بــاده نـشــرت قــوات على حــدودهــا

الـ ـغ ــربـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ،ردًا ع ـلــى
«ت ـهــديــدات» حـلــف األطـلـ ّســي .وق ــال شويغو
في تصريحات متلفزة إنه «ردًا على أنشطة
ال ـت ـحــالــف ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـه ــدد روس ـي ــا،
ّ
اتخذنا إج ــراءات مناسبة» .وأض ــاف« :على
مدى ثالثة أسابيع ،تم نشر جيشني وثالث

موسكو تعلن عن
تدريبات عسكرية ردًا على
تهديدات «األطلسي»

أكد بلينكن وقوف الواليات المتحدة إلى جانب أوكرانيا (جوهانا غيرون/فرانس برس)

وحــدات جوية بنجاح عند الحدود الغربية
لروسيا االتحادية في مناطق ألداء تدريبات
ّ
قـتــالـيــة» .تــابــع أن «ال ـق ــوات أب ــدت اسـتـعــدادًا
ً
كامال وقدرة على أداء مهام تضمن أمن البالد
العسكري وسيتم استكمال التدريبات في
غضون أسبوعني» .واتهم شويغو واشنطن
وحلف األطلسي بحشد قواتهما عند حدود
ّ
روسيا ،وقال إن القوات األميركية يتم نقلها
حاليًا مــن «أميركا الشمالية عبر األطلسي
ّ
إلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا» وأض ـ ـ ــاف أن «هـ ـن ــاك تـحــركــا
للجنود فــي أوروب ــا إلــى ال ـحــدود الــروسـيــة.
تتركز الـقــوات األساسية فــي البحر األســود
ومنطقة البلطيق».
وت ــأت ــي ت ـصــري ـحــات شــوي ـغــو ب ـعــدمــا ات ـهــم
نــائــب وزي ــر ال ـخــارج ـيــة سـيــرغــي ريــابـكــوف
ً
«ال ــوالي ــات املـتـحــدة ودوال أخ ــرى فــي حلف
ش ـم ــال األط ـل ـســي ب ـت ـحــويــل أوك ــران ـي ــا عـمـدًا
إلـ ـ ــى ب ــرم ـي ــل بـ ـ ـ ـ ــارود» م ـض ـي ـف ــا فـ ــي ح ــدي ــث
ّ
للصحافيني أمــس ،أن الــدول الغربية «تزيد
إمـ ــدادات ـ ـهـ ــا م ــن األس ـل ـح ــة إلـ ــى أوك ــرانـ ـي ــا».
وقـ ــال ري ــاب ـك ــوف« :إذا ح ـصــل ّ
أي تـصـعـيــد،
ّ
فسنقوم بالطبع بكل ما يمكن لضمان أمننا
ّ
وسالمة مواطنينا ،أينما كانوا ،لكن كييف
ّ
سيتحملون املسؤولية
وحلفاءها في الغرب
الكاملة عن ّ
أي تفاقم مفترض» .في غضون
ذلك ،أعلن الجيش األوكراني في بيان أمس،
عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنني آخرين
بجروح ،إثــر إطــاق نــار من قبل انفصاليني
موالني لروسيا ،على بلدة مايورسك التابعة
ملنطقة دونباس ،شرقي البالد.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

قضية
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة إل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى ج ــدي ــد فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الحرب السيبرانية ،مع إعــان إدارة
الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ،أول م ــن أم ــس االث ـنــن،
تــرشـيــح ك ــل م ــن كــريــس إنـغـلـيــس ،الـ ــذي كــان
نائب املدير السابق لوكالة األمن القومي بني
عامي  2006و 2014ليكون أول مدير للسايبر
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ــوط ـن ــي ف ــي اإلدارة ،وجــن
إيسترلي ،وهــي ضابطة استخبارات سابقة
فــي الـجـيــش األم ـيــركــي ،سـتــديــر وكــالــة األمــن
السيبراني وأمن البنى التحتية .وتأتي هذه
الترشيحات لتعكس نية واشـنـطــن مكافحة
االختراقات األخيرة التي ّ
تعرضت لها .وظهر
هذا التوجه في كالم مستشار األمن القومي،
جيك سوليفان ،أول من أمس االثنني ،عندما
أبــدى «فـخــره» بما «نبنيه فــي اإلدارة عندما
يتعلق األمر باإلنترنت»ّ ،
وشدد على تصميم
أم ـي ــرك ــا ع ـلــى «ح ـم ــاي ــة شـبـكــاتـهــا ومــواج ـهــة
التحدي املـتــزايــد ال ــذي يشكله خصومنا في
الفضاء اإللكتروني».
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـع ـلــن اإلدارة ردًا قــريـبــا
ع ـلــى اخ ـت ــراق «س ـ ــوالر وي ـن ــدز» الـ ــذي حصل
أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـع ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي وش ـ ـم ـ ــل وك ـ ـ ـ ــاالت
الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة وال ـش ــركــات األمـيــركـيــة
وس ــط اعـتـقــاد ب ــأن قــراصـنــة روس ـيــن هــم من
قــامــوا بـتـنـفـيــذه .كـمــا تـعـ ّـرضــت ع ـشــرات آالف
الشركات والبلديات واملؤسسات املحلية في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لـهـجــوم إلـكـتــرونــي نفذته
مجموعة قراصنة تدعمهم الــدولــة الصينية
ق ــام ــت ب ــاخ ـت ــراق خ ــدم ــة ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي
ل ـشــركــة «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ب ـح ـســب م ــا أعـلــن
امل ــدون بــريــان كــريـبــس املتخصص فــي األمــن
السيبراني في شهر مارس/آذار املاضي.
وأش ـ ــادت لـجـنــة «ســاي ـبــر سـ ــوالريـ ــوم» ،وهــي
ّ
مـجـمــوعــة مـشــكـلــة مــن الـحــزبــن الــديـمـقــراطــي
والجمهوري ،بالتعيينات الجديدة ،معتبرة
ف ــي ب ـي ــان أن «ال ـح ــاج ــة ض ــروري ــة إلـ ــى قــائــد
ي ـت ـم ـتــع ب ـس ـل ـطــة ق ــان ــون ـي ــة لـتـنـسـيــق تـطــويــر
وت ـن ـف ـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة وطـنـيــة
للدفاع عن كل شيء» ،ما يشير إلى املصادقة
ع ـل ــى ال ـت ــرش ـي ـح ــن لـ ــن يـ ــواجـ ــه ع ــراقـ ـي ــل فــي
م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ .وج ـ ــاء ت ــرش ـي ــح إنـغـلـيــس
بعدما كان نائب املدير السابق لوكالة األمن
الـقــومــي بــن عــامــي  2006و ،2014فــي عهدي
ال ــرئ ـي ـس ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن ،ج ـ ــورج ب ـ ــوش االبـ ــن
وبـ ــاراك أوب ــام ــا .وم ــع أن إنـغـلـيــس لــم يـشــارك
فــي ح ــروب مـيــدانـيــة ،إال أن خـبــرتــه فــي األمــن
الـقــومــي واس ـعــة ،إذ كــان نــائـبــا ملكتب الصني
وكــوريــا فــي وكــالــة األم ــن الـقــومــي بــن عامي
 1998و ،1999ثم مدير املكتب بني عامي 1999
ً
و .2001وك ــان ضــابــط ات ـصــال خــاصــا ممثال

تواصل إدارة الرئيس جو بايدن تعزيز األمن السيبراني األميركي ،مع إجراء
سلسلة تعيينات ،يُفترض أن تواكب التطورات المتعلقة باختراقات
حصلت أخيرًا ،ا ُتهمت فيها روسيا والصين

األمن
السيبراني
األميركي

بايدن يستعين بالحرس القديم
لتحصين المؤسسات

ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة فــي بــريـطــانـيــا بــن عــامــي
 2003و .2006مــن جهتها ،تتمتع إيسترلي،
وهــي ضابطة اسـتـخـبــارات سابقة بالجيش
األميركي ،ومــديــرة سابقة في قسم «محاربة
اإلرهـ ـ ــاب» ف ــي وك ــال ــة األم ــن ال ـقــومــي ،بخبرة
عميقة فــي العمليات السيبرانية الهجومية
والــدفــاعـيــة .وإلــى جــانــب وظيفتها فــي وكالة
األمــن القومي ،عملت إيسترلي أيضًا مديرة
إداري ــة لــ«مــورغــان ستانلي» ،وتــرأســت مركز
دمج األمن السيبراني للشركة.
وسيعمل الثنائي إلى جانب نائبة مستشار
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
اإللكترونية ،آن نوبرغر .كذلك تم اإلعالن يوم
ً
االث ـنــن عــن اخـتـيــار روبـ ــرت سـيـلـفــرز ،وكـيــا
لــاسـتــراتـيـجـيــة وال ـس ـيــاســة والـتـخـطـيــط في
وزارة األمن الداخلي.
وسبق أن تحدث رئيس القيادة اإللكترونية
األميركية الجنرال بول ناكسون ،في مارس/
آذار املــاضــي ،عــن أن القيادة قامت بأكثر من
« 20عملية» ملــواجـهــة الـتـهــديــدات الخارجية
اإللـكـتــرونـيــة قـبــل االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة في
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،منها «11
3
ُ
عـمـلـيــة نـ ـف ــذت ف ــي  9دول» .وع ـق ــب ال ـج ـهــود
الكبيرة هــذه ،ذكــرت الــواليــات املتحدة أنــه لم
تجر عمليات تزوير أو تأثير على األصــوات
في االنتخابات ،لكنها اتهمت روسيا صراحة

بـمـحــاولــة الـتــأثـيــر عـلــى عملية االقـ ـت ــراع .مع
العلم أنه في الفترة بني مارس  2020ومارس
املـ ــاضـ ــي ،أحـ ـص ــى م ــرك ــز«س ــي أس آي أس»
للدراسات االستراتيجية والعاملية األميركي،
 150مـحــاولــة اخ ـتــراق دول ـيــة ومـحـلـيــة .وركــز
إح ـص ــاء امل ــرك ــز ع ـلــى ال ـه ـج ـمــات الـسـيـبــرانـيــة
عـ ـل ــى ال ـ ــوك ـ ــاالت الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وم ــؤسـ ـس ــات
الــدفــاع وشــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا ،أو الـجــرائــم
االقـتـصــاديــة الـتــي تـبـلــغ خـســائــرهــا أكـثــر من
مليون دوالر .وفي قائمة العام املاضي فقط،
ظهر اســم الـصــن  33م ــرة ،وروس ـيــا نحو 30
م ــرة ،وقــراصـنــة إيــرانـيــن  13م ــرة ،وهجمات

لم يكترث ترامب
ألهمية األمن اإللكتروني
عكس إدارة بايدن
إنغليس خبير بالملف
الصيني وإيسترلي كانت
من فريق أوباما

مــن الــواليــات املتحدة تـجــاه دول منها إيــران
لعدة مرات كما ذكر اسم إسرائيل والسعودية
وكوريا الشمالية ودول ومنظمات أخرى.
وش ـ ـم ـ ـلـ ــت ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ت ـخ ــري ــب
تكنولوجي ،وسرقة أسرار صناعية ،و«سرقة
أسرار متعلقة بلقاح فيروس كورونا» ،بحسب
م ــا ات ـه ـمــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـص ــن .كــذلــك
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي
مــاح ـق ـتــه «ق ــراص ـن ــة روس» ب ـت ـهــم م ـحــاولــة
تخريب أنظمة وسرقة بيانات والتالعب بها.
ومع ذلك يجهل البعض متى تتحول الحرب
اإللكترونية إلى حرب فعلية ،وذكــر املهندس
ماناف فيرما في مقال له على موقع «ميديوم»
املتخصص بنشر التدوينات التكنولوجية ،أن
«الصني وروسيا تشنان هجمات إلكترونية
على الواليات املتحدة تهدف لشل اقتصادها»،
ً
مضيفًا أن «الصني والواليات املتحدة مثال ال
يستطيعان حاليًا الــدخــول بـحــرب مفتوحة،
لـ ــذا ق ـ ــررا ك ـم ــا ي ـب ــدو ش ــن حـ ــرب إل ـك ـتــرون ـيــة
بينهما» .ووفقًا لقائمة وضعها مركز «سي
أس أو» األمـيــركــي ال ــذي يـقــدم نصائح بشأن
األمــن االلكتروني فــإن خروقات اإلنترنت في
القرن الحادي والعشرين أثرت على «مليارات
من األشخاص» وسببت خسائر مادية هائلة.
وتظهر التعيينات األخيرة ،عزم إدارة بايدن
على تطوير ســاح الـســايـبــر ،عكس الرئيس
السابق دونــالــد تــرامــب ،الــذي كــان ُينظر إليه
عـلــى أن ــه ك ــان ال يـكـتــرث بــاألمــن الـسـيـبــرانــي،
م ــع تقليله م ــن أهـمـيــة ال ـتــدخــل ال ــروس ــي في
االنتخابات الرئاسية لعام  .2016كما ألغى
منصب منسق األمــن السيبراني فــي مجلس
األمن القومي في عام  .2018وقد تم إدانة هذه
الخطوة على نطاق واســع من قبل املشرعني
في ذلك الوقت.
وسبق أن أعلن رئيس االحتياطي الفيدرالي
األمـيــركــي (البنك املــركــزي األمـيــركــي) جيروم
بأول ،يوم األحد املاضي ،أنه يشعر بقلق من
خطر وقــوع هجوم إلكتروني واســع النطاق،
أكثر من قلقه من احتمال حصول أزمة مالية
عــاملـيــة مماثلة لتلك الـتــي حــدثــت ع ــام .2008
وقال لبرنامج « 60دقيقة» على قناة «سي بي
إس نيوز» األميركية ،إن مخاطر حدوث أزمة
شبيهة بأزمة عام  2008مع حاجة الحكومات
إلــى إنقاذ املـصــارف ،هي مخاطر «منخفضة
جدًا جـدًا» .وأضــاف أن «العالم يتغير ،العالم
يتطور ،وكذلك املخاطر ،وأقول إن الخطر الذي
نراقبه أكثر هو الخطر اإللكتروني» ،مشيرًا
إلى أن هذا مصدر قلق تتشاركه الحكومات
وال ـشــركــات الـخــاصــة الـكـبـيــرة ،واملــالـيــة منها
تحديدًا.
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس ،فرانس برس)
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شرق
غرب
تركيا :اإلفراج عن 14
ضابطًا متقاعدًا
أم ــرت محكمة الـصـلــح امل ـنــاوبــة في
أنـقــرة ،فجر أمــس الثالثاء ،باإلفراج
عن  14ضابطًا متقاعدًا في البحرية
ُحـ ـق ــق م ـع ـهــم ع ـل ــى مـ ـ ــدار أيـ ـ ــام بـعــد
إصــدارهــم بيانًا ُع ــرف بــاســم «بيان
م ــون ـت ــرو» ،ووق ـع ــه  104م ــن ضـبــاط
الـبـحــريــة املـتـقــاعــديــن الــذيــن ه ــددوا
ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات ب ـعــد
رفضهم شق قناة إسطنبول املائية،
واالنـسـحــاب مــن اتفاقيتي مونترو
ول ـ ـ ــوزان ،وال ـس ـعــي لـكـتــابــة دس ـتــور
ج ـ ــدي ـ ــد .وقـ ـ ـ ـ ـ ــررت ،املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ــرض
الرقابة العدلية على الضباط املفرج
ع ـن ـهــم ،وم ـن ـع ـهــم م ــن ال ـس ـفــر خ ــارج
الـقـضــاء ال ــذي يقطنون فيه وخــارج
البالد.
(العربي الجديد)
باكستان 3 :قتلى
باشتباكات الشرطة
وإسالميين
قتل متظاهران وشــرطــي مساء أول
مــن أم ــس اإلث ـن ــن ،خ ــال مــواجـهــات
عـنـيـفــة ب ـب ـلــدة ش ـه ــدرة ال ـقــري ـبــة من
مدينة اله ــور الـشــرقـيــة ،بــن موالني
ل ـ ـحـ ــركـ ــة «ل ـ ـب ـ ـيـ ــك الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة»
اإلس ــامـ ـي ــة والـ ـش ــرط ــة ،وذلـ ـ ــك بـعــد
ساعات من اعتقال السلطات رئيس
ال ـحــركــة س ـعــد رض ـ ــوي .وقـ ــال قــائــد
شــرطــة اله ــور ،غ ــام محمد دوغ ــار،
إن عشرة من رجــال الشرطة أصيبو
كذلك في االشتباكات.
(أسوشييتد برس)
الفيليبين تستدعي
السفير الصيني
استدعت الحكومة الفيليبينية أول
مــن أمــس اإلث ـنــن ،السفير الصيني
ه ـ ــوان ـ ــغ شـ ـيـ ـلـ ـي ــان ،ل ـل ـت ــأك ـي ــد ع ـلــى
مطالبها بمغادرة السفن الصينية
الـتــي تــم رصــدهــا أخ ـي ـرًا فــي منطقة
الشعاب املرجانية التي تطالب بها
مــانـيــا فــي بـحــر ال ـصــن الـجـنــوبــي،
عـلــى ال ـف ــور .وأع ــرب ــت وكـيـلــة وزارة
ال ـخــارج ـيــة الـفـيـلـيـبـيـنـيــة إلـيــزابـيــث
بــويـنـســوسـيـســو ،للسفير الصيني
عن «استياء مانيال من الوجود غير
القانوني املستمر للسفن الصينية،
والذي يشكل مصدر توتر إقليمي».
(أسوشييتد برس)
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إدانة النظام السوري باستخدام األسلحة الكيميائية

خطوة باتجاه المحاسبة؟
بعد االتهام الثاني
في غضون عام من
منظمة «حظر األسلحة
الكيميائية» للنظام
السوري ،باستخدام
األسلحة الكيميائية
ضد المدنيين ،يطرح
التساؤل حول ما إذا
كانت محاسبة المتورطين
قد اقتربت
أمين العاصي

ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام،
ت ـت ـه ــم م ـن ـظ ـمــة ح ـظ ــر األس ـل ـح ــة
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
باستخدام أسلحة محرمة دوليًا في الحرب
التي بدأها للقضاء على الـثــورة السورية.
وتعزز هذه الخطوة اآلمال بقرب محاسبة
املسؤولني عن استخدام هــذه األسلحة في
ّ
النظام ،الذي أوهم املجتمع الدولي أنه سلم
كل ترسانته من األسلحة املحرمة الدولية،
ولـكــن الــوقــائــع أثـبـتــت بـطــان ه ــذا االدع ــاء.
وأفادت منظمة حظر األسلحة الكيميائية،
أول مــن أمــس االث ـنــن ،بــأن لديها «أسبابًا
معقولة لالعتقاد» بــأن قــوات النظام ألقت
قنبلة تـحـتــوي عـلــى غ ــاز الـكـلــور عـلــى حي
سكني في مدينة سراقب ،الواقعة على بعد
 50كـيـلــومـتـرًا جـنــوبــي ح ـلــب ،ف ــي فـبــرايــر/
شباط .2018
واعتبر فريق املحققني املكلف تحديد هوية
ال ـط ــرف املـ ـس ــؤول ع ــن ه ـج ـمــات كـيـمـيــائـيــة
أن «ث ـمــة دوافـ ــع مـعـقــولــة» بــإلـقــاء مــروحـيــة
ً
عسكرية تــابـعــة للنظام ال ـســوري «بــرمـيــا
واح ـ ـ ـدًا ع ـلــى األق ـ ـ ــل» .وأوضـ ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن
«ال ـبــرم ـيــل انـفـجــر ن ــاش ـرًا غ ــاز ال ـك ـلــور على
مـ ـس ــاف ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ،م ـص ـي ـب ــا  12ش ـخ ـص ــا».
واتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـتـ ـق ــري ــر ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـعـ ـمـ ـي ــد س ـه ـيــل
الـحـســن ،امل ـعــروف ب ـ «الـنـمــر» وال ــذي ُينظر
إليه باعتباره «رجــل روسـيــا» فــي سورية،
بالوقوف وراء عملية القصف ،الذي حصل
بعد يــوم واح ــد مــن إسـقــاط طــائــرة روسية
فــي ريــف إدل ــب ،فــي مؤشر إلــى دور روســي

محتمل فــي عملية القصف .ولــم تكن هذه
امل ــرة األول ــى الـتــي تــديــن بـهــا منظمة حظر
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
بــاسـتـخــدام أسـلـحــة مـحــرمــة دول ـيــا ،بعدما
اتهمته في إبريل /نيسان  2020باستخدام
األسـلـحــة الكيميائية فــي ري ــف ح ـمــاة عــام
 .2017وذكــر منسق فريق التحقيق التابع
للمنظمة سانتياغو أونــاتــي الب ــوردي ،في
ب ـيــان ،أن فــريـقــه «خـلــص إل ــى وج ــود أســس
معقولة لالعتقاد بأن مستخدمي السارين
كـســاح كيميائي فــي الـلـطــامـنــة (محافظة
حـ ـم ــاة) ف ــي  24و 30مـ ـ ـ ــارس /آذار 2017
والكلور فــي  25مــارس  2017هــم أشخاص
ينتمون إلى القوات الجوية السورية» .وأكد
الفريق أن القصف تــم باستخدام طــائــرات
عسكرية من طراز «سوخوي  »22ومروحية
تــاب ـعــة ل ـس ــاح ال ـج ــو الـ ـس ــوري ،مـسـتـهــدفــا
مـسـتـشـفــى ومـحـيـطــه ف ــي ال ـب ـل ــدة .وه ــو ما
أدى إلى إصابة حوالي  50شخصًا بحاالت
اختناق ،حسبما أفاد ناشطون.
وك ــان الـنـظــام قــد بــاشــر اسـتـخــدام ال ـغــازات
الـ ـس ــام ــة م ـب ـك ـرًا فـ ــي سـ ـي ــاق م ـ ـحـ ــاوالت لــم
تنجح فــي الـقـضــاء عـلــى ال ـث ــورة الـســوريــة.
ل ـك ـنــه اس ـت ـخ ــدم ه ـ ــذا الـ ـس ــاح ع ـل ــى ن ـطــاق
واســع في منتصف عــام  ،2013حني قصف
الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق بغازات
سامة ،أدت إلى مقتل وإصابة آالف السكان
املـ ـح ــاص ــري ــن .واس ـت ـغ ـل ــت إدارة الــرئ ـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ذلـ ــك الـ ـح ــن ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
امل ـج ــزرة ،الـتــي لقيت ص ـ ً
ـدى دول ـيــا واسـعــا،
إلجبار النظام على تسليم ترسانة كبيرة
من األسلحة املحرمة دوليًا.
وفي نهاية شهر سبتمبر /أيلول عام ،2013
أصدر مجلس األمن الدولي قرارًا باإلجماع
تحت الرقم  ،2118يدين استخدام األسلحة
الكيميائية في سورية ،ويطالبها بنزعها
وتــدمـيــرهــا .وان ـضــم الـنـظــام فــي حينه إلــى
معاهدة حظر األسلحة الكيميائية ،سامحًا
بعمليات تفتيش عن األسلحة املحرمة من
قبل خـبــراء املنظمة .وفــي مطلع عــام 2016
أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية
أنــه تــم تدمير مـخــزون الـســاح الكيميائي
في ســوريــة ،لكن الوقائع أثبتت أن النظام
ّ
ل ــم يـســلــم كــامــل تــرســان ـتــه ،م ــع اسـتـخــدامــه
ال ـ ـغـ ــازات ال ـس ــام ــة الح ـق ــا م ـئ ــات املـ ـ ــرات في
م ـنــاطــق ع ـ ــدة .وأكـ ـ ــدت «ال ـش ـب ـكــة ال ـســوريــة
لحقوق اإلنسان» أن النظام أعاد استخدام
األسلحة الكيمائية  184مرة بعد مصادقته
ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة ح ـظ ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام وتـصـنـيــع
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األسلحة الكيميائية في سبتمبر .2013
وفي عام  2017وحده سجل فريق «الشبكة
ال ـســوريــة لـحـقــوق اإلن ـس ـ َّـان» مــا ال يـقــل عن
 9هـجـمــات كـيـمـيــائـيــة ،نــفــذهــا ال ـن ـظــام بني
يناير /كانون الثاني وإبريل من العام عينه،
ف ــي إدلـ ــب وح ـم ــاة وريـ ــف دم ـشــق ودم ـشــق.
وكان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة
خــان شيخون في ريــف إدلــب الجنوبي في
 4إب ــري ــل ،ال ـتــي راح ضـحـيـتـهــا  76مــدنـيــا،
ً
بينهم  25طفال ،و 16سيدة ،نتيجة قصف
بـ ـص ــواري ــخ ت ـح ـمــل غ ـ ـ ــازات س ــام ــة ألـقـتـهــا
طائرات ثابتة الجناح من طــراز «سوخوي
 »22تابعة للنظام .وردًا على هذا الهجوم،
ق ـص ـف ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي  7إب ــري ــل
مطار الشعيرات في ريف حمص الشمالي،
بعشرات الصواريخ من طراز «توماهوك».

اتهمت المنظمة قوات
سهيل الحسن
بقصف سراقب بالكلور

وفــي  7إبــريــل  ،2018قصفت طــائــرة تابعة
للنظام مدينة دوم ــا فــي الـغــوطــة الشرقية
ب ـغــازات ســامــة ،أودت يــومـهــا بـحـيــاة مــا ال
ّ
يقل عن  70شخصًا ،بينهم أطفال ونساء،
بـحـســب ت ـقــاريــر إعــام ـيــة وحـقــوقـيــة .وأكــد
ّ
سكان ومختصون في حينه أن الغاز الذي
ُ
اسـتـخــدم مـشــابــه لــذلــك ال ــذي اســت ـخـ ِـدم في
ق ـصــف ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة ،ف ــي أغـسـطــس/
آب  .2013وف ــي م ــاي ــو /أيـ ــار  ،2019أف ــادت
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــان ب ــأن هناك
دالئـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام رب ـ ـمـ ــا اس ـت ــأن ــف
استخدام األسلحة الكيميائية ،بما في ذلك
هجوم يعتقد أنه كان بغاز الكلور في شمال
غ ــرب ــي س ــوري ــة .وأوض ـ ــح رئ ـي ــس «الـشـبـكــة
الـ ـس ــوري ــة ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ،ف ـض ــل عـبــد
الـغـنــي ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
املجتمع الدولي اتهم عشرات املرات النظام
ال ـ ـسـ ــوري ب ــاس ـت ـخ ــدام األسـ ـلـ ـح ــة امل ـحــرمــة
الدولية .وأضاف أن منظمة حظر األسلحة
الـكـيـمـيــائـيــة أصـ ــدرت تـقــريــريــن ،ويتضمن
األول  3ات ـهــامــات لـلـنـظــام وال ـثــانــي اتهامًا
واح ـدًا ،أي أن هناك أربــع هجمات بأسلحة
محرمة .وأشار إلى أن أهمية التقرير الثاني
«ت ـك ـمــن ف ــي اإلشـ ـ ــارة إل ــى م ـســؤول ـيــة ق ــوات

النمر املــدعــومــة مــن قبل ال ــروس ،مــا يعني
تورطًا روسيًا في هذه الهجمة».
وأشار عبد الغني إلى أن تحقيقات منظمة
ح ـظــر األس ـل ـحــة «م ـس ـت ـمــرة ح ــول هـجـمــات
أخـ ـ ــرى ،رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي
تخطي هذا امللف» ،مضيفًا أن التقرير الذي
صدر يوم االثنني املاضي أتى من أعلى جهة
دولية مختصة وبمنهجية صارمة جدًا ،وال
يستطيع الروس التشكيك في هذا التقرير.
وذك ـ ــر أن ـ ــه «يـ ـج ــب إحـ ــالـ ــة االتـ ـه ــام ــن إل ــى
مجلس األمن الدولي الستخدام القوة ضد
النظام السوري الذي ما زال يمتلك أسلحة
ّ
مشددًا على أنه ال رادع للنظام
كيميائية»،
إال بــالـتــدخــل الـعـسـكــري الــدولــي ،ألنــه أعــاد
استخدام األسلحة املحرمة بعد اإلعالن عن
تدمير مخزونه من هذه األسلحة .إن النظام
ال يهتم على اإلطالق باإلدانة فقط.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أوضـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر مـ ــركـ ــز تــوث ـيــق
االنتهاكات الكيميائية فــي ســوريــة ،نضال
شـيـخــانــي ،لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن املــركــز
«وث ــق اس ـت ـخــدام األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة من
قـبــل الـنـظــام ال ـســوري  262م ــرة بـعــد صــدور
ال ـ ـقـ ــرار الـ ــدولـ ــي  ،2118مـ ــا ت ـس ـبــب بـمـقـتــل
 3423ش ـخ ـصــا وإص ــاب ــة  13947آخ ــري ــن».
وأوضـ ــح أن امل ــرك ــز وال ـف ــرق الــدول ـيــة تمكنا
من الوصول والتحقيق في  64حادثة فقط.
وذك ــر شـيـخــانــي أن منظمة حـظــر األسلحة
الكيميائية ستعقد االجتماع السنوي لدول
األط ــراف فــي  20إبــريــل الـحــالــي .وكـشــف أنه
من املفترض أن يتم التصويت على مقترح
فــرنـســي ،يـقـضــي بتجميد عـضــويــة الـنـظــام
السوري في االتفاقية ،ما يعني حرمانه من
الـتـصــويــت وامل ـشــاركــة فــي أنـشـطــة املنظمة،
بـمــا فــي ذل ــك تشكيل آل ـيــة قـضــائـيــة تضمن
حق محاكمة املسؤولني عن هذه االنتهاكات.
واع ـت ـبــر شـيـخــانــي ت ـك ــرار إدانـ ــة ال ـن ـظــام من
مـنـظـمــة ح ـظــر األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة «أمـ ـرًا
م ـه ـمــا ل ـل ـغــايــة إلقـ ـن ــاع ال ـ ــدول األطـ ـ ـ ــراف فــي
االتفاقية باتخاذ قــرار صــارم يضمن توازن
االتفاقية ومحاسبة املتورطني وعدم اإلفالت
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــاب» .وأوضـ ـ ـ ــح أن م ــرك ــز تــوث ـيــق
االن ـت ـهــاكــات الـكـيـمـيــائـيــة «كـ ــان شــري ـكــا في
تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية ،في
اتـهــام الـعــام املــاضــي والـعــام الحالي .وشـ ّـدد
عـلــى أن مـحــاسـبــة امل ـتــورطــن فــي اسـتـخــدام
األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة واج ــب أخ ــاق ــي على
الـ ــدول واألطـ ـ ــراف ،فــالـتـهــاون فــي املحاسبة
وفـ ـ ــي إخ ـ ـ ــاء سـ ــوريـ ــة مـ ــن أس ـل ـح ــة ال ــدم ــار
الشامل ،سيسبب أزمة لألمن العاملي.

