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القاهرة ــ العربي الجديد

أبــــرزت الــرئــاســة املــصــريــة، أول مــن أمــس 
الجمهورية عبد  رئــيــس  اتــصــال  اإلثــنــن، 
ــولـــي عـــهـــد أبــوظــبــي  الـــفـــتـــاح الــســيــســي بـ
بــحــلــول شهر  لتهنئته  ــد،  ــ زايـ بـــن  مــحــمــد 
ــان، فـــي تـــواصـــل هـــو األول املــعــلــن  رمــــضــ
بـــن الـــطـــرفـــن مــنــذ نــحــو شـــهـــريـــن. وهــي 
مدة تخللتها أحداث عديدة أكدت اتساع 
الخالف بن مصر واإلمارات حول العديد 
من القضايا. وتحاول أبوظبي بالضغوط 
التفافية  ــراءات  ــإجــ وبــ أحــيــانــا،  املــبــاشــرة 
توجهات  على  التأثير  أخــرى،  أحيان  في 
ــة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا،  ــريـ الـــســـيـــاســـة املـــصـ
خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــتـــح قــــنــــوات لــلــتــواصــل 
وتحسن العالقات مع قطر وتركيا، األمر 

الذي يثير قلق أبوظبي بشدة.
وجــــــــاءت قـــضـــيـــة ســــد الـــنـــهـــضـــة لــتــؤكــد 
وقــوف  املصرين  واملــســؤولــن  للسيسي 
اإلمـــارات فــي موقع لــم يكن ُمتوقعا، من 
خالل وقوفها على الحياد، بل والتلويح 
بــضــخ اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي الــســودان 

وإثيوبيا
، والــــســــعــــي لـــلـــصـــلـــح بـــيـــنـــهـــمـــا بــــإطــــالق 
ــادرات مـــتـــكـــررة، عــلــى عــكــس االتـــجـــاه  ــبــ مــ
املـــصـــري املــنــطــقــي فـــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة، 
ــغــــالل الــــخــــالف  ــتــ والــــــــــذي يــــرغــــب فـــــي اســ
لتثبيت موقف  الــدولــتــن  بــن  الـــحـــدودي 
وتوحيد  الخرطوم،  في  الحاكمة  السلطة 
ــــوقـــــف دولـــــتـــــي املـــــصـــــب ضـــــــّد الـــتـــعـــنـــت  مـ
ــرار عــلــى املــــلء الــثــانــي  ــ ــ اإلثـــيـــوبـــي، واإلصـ
املــنــفــرد لــســد الــنــهــضــة مــن دون التوصل 

إلى اتفاق ملزم لقواعد امللء والتشغيل.
ــارات  ــ وخــــالل الــشــهــر املـــاضـــي، بــذلــت اإلمـ
ــنـــاع مــصــر والـــســـودان  جـــهـــودًا ســـريـــة إلقـ
إثيوبيا  تمّكن  جــذريــة  غير  فنية  بحلول 
ــلء الــثــانــي للسد،  فـــي كـــل األحـــــوال مـــن املــ
وتــحــقــق حــالــة مــؤقــتــة مـــن عــــدم اإلضــــرار 
بــنــهــايــة فترة  بــالــســودان ومــصــر تنتهي 
إلى  التوصل  عــدم  مع  الحالية،  الفيضان 

بغداد ـ زيد سالم

تــســعــى األحـــــــزاب والـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة 
تــأجــيــل عملية  إلـــى  الــعــراق  فــي  التقليدية 
اإلعالن عن أسماء مرشحيها لالنتخابات 
الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة، املـــقـــرر إجــــراؤهــــا في 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــقـــبـــل، ألســبــاب 
يعزوها مراقبون وناشطون إلى مخاوف 
أمنية والخشية على حياة املرشحن، فيما 
يــربــطــهــا آخـــــرون بــقــلــة ثــقــة هــــذه األحــــزاب 
بإمكانية فوز مرشحيها، كما في السابق. 
وأبــلــغــت هـــذه األحـــــزاب املــفــوضــيــة العليا 
بتأجيل  برغبتها  لالنتخابات،  املستقلة 
اإلعالن عن أسماء مرشحيها لالنتخابات 
املبكرة، بحسب وسائل إعالم عراقية، فيما 
جمانة  املفوضية  باسم  املتحدثة  اعتبرت 

غالي أن هذا األمر »غير قانوني«.
ــا، صــــــدر الــخــمــيــس  ــهــ ــان لــ ــيــ وفــــــي آخــــــر بــ
املاضي، أعلنت مفوضية االنتخابات في 
العراق أن فترة استقبال قوائم املرشحن 
ــبـــل األحــــــــــزاب والــــكــــتــــل الــســيــاســيــة  مــــن قـ
ستستمر حتى 17 إبريل/ نيسان الحالي 
)الـــســـبـــت املـــقـــبـــل(، فــيــمــا تـــتـــواصـــل فــتــرة 
تــســجــيــل الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة لــغــايــة 

األول من أيار/ مايو املقبل.
عباس  العراقي  البرملان  في  النائب  وأقــّر 
صـــــروط، بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وســائــل 
إعالم محلية، أمس الثالثاء، بخشية الكتل 
مرشحيها  أســمــاء  إعـــالن  مــن  السياسية 
لــخــوض االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة 
املــقــبــلــة. وقــــال صــــروط إن »بــعــض الــقــوى 
مرشحيها  اختيار  تحسم  لــم  السياسية 
لــغــايــة اآلن،  الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة  لبعض 
حول  املفاوضات  استمرار  مع  خصوصا 
تشكيل التحالفات االنتخابية«، مبينا أن 
املرشحن، خصوصا  على  »هناك خشية 
أن االنتخابات املقبلة ستكون عبر الدائرة 
كتلة مرشح  لكل  يكون  أن  املتعددة، على 
واحــد في الدائرة الــواحــدة«. وتبعا لذلك، 
أوضح النائب أنه »إذا تعرض أي مرشح 
ــا، فــســتــخــســر الــكــتــلــة الــتــي  الســـتـــهـــداف مــ
إلى  لها«، مشيرًا   

ً
رشّحته مقعدًا محتمال

أن »الكشف عن مرشحي القوى السياسية 
ســـيـــتـــّم فــــي وقـــــت قـــريـــب جـــــدًا مــــن مــوعــد 

االنتخابات« لهذا السبب.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
وائل الحازم أن دعوة األحزاب السياسية 

اتـــفـــاق نــهــائــي ومـــلـــزم لــجــمــيــع األطـــــراف 
يــضــع قــيــودًا عــلــى الــتــصــرفــات اإلثــيــوبــيــة 
ــقــــاهــــرة اســتــطــاعــت  املــســتــقــبــلــيــة. لـــكـــن الــ
اســتــمــالــة الــخــرطــوم واإلعـــــالن أخــيــرًا عن 
رفض هذه الحلول، وسط االكتفاء بتبادل 

املعلومات.
ــارات فـــي هــذا  ــ ــ والـــخـــالف بـــن مــصــر واإلمـ
امللف لم يخرج للعلن بعد، لكن مؤشرات 
ــانـــت لـــهـــا مــقــدمــات  الـــتـــوتـــر الـــواضـــحـــة كـ
عــلــى ُصــُعــد مختلفة عــلــى مــــدار الــعــامــن 
ــذيـــن شـــهـــدا شـــــدًا وجـــذبـــا  ــلـ املــــاضــــيــــن، الـ
ــقــــاهــــرة وأبــــوظــــبــــي عــلــى  مـــكـــتـــومـــا بــــن الــ
خــلــفــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة عــديــدة، 
أبــــرزهــــا الـــخـــالف حــــول طــريــقــة الــتــعــامــل 
املصريون  أصبح  الــذي  الليبي  امللف  مــع 
يــرون أن املــواقــف اإلمــارتــيــة ورطتهم فيه 
 عــن إقــدام 

ً
لسنوات مــن دون طــائــل، فضال

االنسحاب  على  اإلمــاراتــيــن  املستثمرين 
مـــن الـــعـــديـــد مـــن املـــشـــروعـــات، خــصــوصــا 
فــي العاصمة اإلداريـــة الــجــديــدة، وسحب 
االســتــثــمــارات الــتــي كــانــوا قــد وعـــدوا بها 
بحجة  تطويرها،  فــي  التباطؤ  أو  سابقا 
سوء اإلدارة املصرية لها، وأخيرًا تقاعس 
اإلمـــارات في مد يد العون ملصر في أزمة 
كــورونــا، مــن خــالل التباطؤ الــواضــح في 
عن  الحديث  وتصاعد  اللقاحات،  إرســـال 
مشروعات  لتنفيذ  إسرائيل  مع  التعاون 
تــنــمــويــة لــوجــســتــيــة ســتــؤثــر ســلــبــا على 
املقومات املصرية وأهمها قناة السويس. 
وذلـــك كله على الــرغــم مــن تــبــادل عــبــارات 
املــحــبــة بـــن الــســيــســي ومــحــمــد بـــن زايــــد، 
واالتــــصــــاالت واملــــشــــاورات املــســتــمــرة في 

جميع امللفات.
وحـــاولـــت اإلمـــــارات تــجــاوز حــالــة التوتر 
مــع الــقــاهــرة، إعــالمــيــا، بــواســطــة سياسة 
ــل اإلعــــــالم  ــ ــائـ ــ ــة مـــكـــثـــفـــة عـــبـــر وسـ ــيــ ــائــ دعــ
املـــمـــلـــوكـــة لـــهـــا، لـــصـــالـــح الـــســـيـــســـي، عــبــر 
الترويج إلنجازاته ومهاجمة معارضيه، 
بـــصـــورة يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا أكــثــر تــطــرفــا 
مــن تــلــك الــتــي اعــتــمــدتــهــا وســائــل اإلعـــالم 
املــصــريــة املــحــلــيــة. لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
بنشر  مغايرًا،  دورًا  الوسائل  هــذه  تلعب 
التقارب  تعطيل  تحاول  وشائعات  أنباء 
 عن إعادة 

ً
املصري التركي تحديدًا، فضال

الــتــركــيــز عــلــى نــقــاط الـــخـــالف، فــي الــوقــت 

املــــفــــوضــــيــــة لــــعــــدم اإلعــــــــــالن عـــــن أســــمــــاء 
املرشحن »أمــر مريب«، مبينا في حديث 
احتماالت  »هناك  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
ــار تــفــســيــر هــذه  ــ عـــديـــدة تــنــضــوي فـــي إطـ
الـــــــدعـــــــوة، ومــــنــــهــــا الـــــخـــــوف عــــلــــى حـــيـــاة 
بيع  منع عمليات  إلــى  إضافة  املرشحن، 
 عــن عـــدم الــثــقــة بن 

ً
ــراء الــذمــم، فــضــال وشــ

أنفسهم،  واملرشحن  السياسية  األحــزاب 
وهو احتمال بات واردًا وواضــحــا«. لكنه 
لــفــت إلـــى أن املــفــوضــيــة مــن جهتها »غير 
ملزمة قانونيا بالحفاظ على السّرية في 
ما يتعلق باإلعالن عن أسماء املرشحن، 
خصوصا أنــه مــن املــفــتــرض أن تــقــوم في 
17 إبريل بإغالق باب الترشح، ثم انتظار 
15 يوما إضافيا إلبداء رأيها باملرشحن 
بنزاهتهم،  الخاصة  اإلجــراءات  ومراجعة 

ثم اإلعالن عن األسماء«.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــكــيــانــات الــســيــاســيــة 
الحراك  أفرزها  التي  العراق  في  الجديدة 
الشعبي، فأوضح الناشط عمر محمد أن 
هــذه الكيانات »ال تــرغــب فــي اإلعـــالن عن 
أسماء مرشحيها في االنتخابات املبكرة، 
خـــشـــيـــة تـــعـــرضـــهـــم أو تــــعــــرض بــعــضــهــم 
الجماعات  أن  سيما  ال  اغتيال،  لعمليات 
املــســلــحــة واملــلــيــشــيــات تــعــتــزم قــمــع هــذه 
ــرق،  ــطــ ــيـــة بـــشـــتـــى الــ الــــحــــركــــات الـــســـيـــاسـ
وبالتالي فإن إعــالن أسماء مرشحن في 
على  كبيرة  مخاطرة  يعّد  الحالي  الوقت 
حـــيـــاة بــعــض الــنــاشــطــن واملــتــظــاهــريــن، 

الذي تظهر فيه القاهرة وأنقرة حريصتن 
أكثر من أي وقت مضى على إحــراز تقدم 
 على ذلك 

ّ
في املفاوضات بينهما، وال أدل

من اإلعالن املشترك عن االتصال الهاتفي 
بــــن وزيــــــــري خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن ســامــح 
شـــكـــري ومـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو خــالل 
أزمة قناة السويس، ووقف بعض البرامج 
املــعــارضــة لــلــنــظــام املــصــري فــي الــقــنــوات 

التي تبث من أنقرة وإسطنبول.
ــاق، كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة  ــيـ فـــي الـــسـ
العالقات  مجريات  على  مطلعة  مصرية 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــرة وأبـــــوظـــــبـــــي، لــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ بـــــن الـ
 الــســيــاســة اإلمــاراتــيــة تجاه 

ّ
الــجــديــد«، أن

»تـــبـــاطـــؤ  ــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــ ــأثـ ــ مـــصـــر تـ
الخاصة بمنح  تنفيذ وعودها  مصر في 
اإلمارات القدرة على امتالك وإدارة بعض 
 املعادلة 

ّ
األصول املصرية«، مشيرة إلى أن

من منظور أبوظبي كانت »منح املصرين 
مـــزيـــدًا مـــن املـــســـاعـــدات، مــقــابــل الــحــصــول 
ــــول حــقــيــقــيــة يــمــكــن االســتــثــمــار  عــلــى أصـ

فيها على املدى الطويل«.
 األجــهــزة السيادية 

ّ
وأضــافــت املــصــادر أن

املصرية كانت وما زالت ضد التوسع في 
إمكانية  أجنبية  أو  عربية  دولــة  أي  منح 
ــــول مــصــريــة عـــقـــاريـــة أو  الــتــحــكــم فـــي أصـ
ذات قيمة تــاريــخــيــة، وانــعــكــس هـــذا على 
الــطــريــقــة الــتــي أدار بــهــا الــنــظــام الــحــاكــم 
مــــشــــروع الـــعـــاصـــمـــة اإلداريـــــــــة الـــجـــديـــدة، 
ــتـــه وإدارتـــــــــــــــه لــلــجــيــش  ــيـ ــكـ ــلـ ــم مـ ــيـ ــلـ ــتـــسـ بـ
الــجــديــدة،  العمرانية  املجتمعات  وهيئة 
األمـــر الـــذي أثـــار حفيظة أبــوظــبــي. وكما 
ظ اإلمــاراتــيــون على ســوء استغالل 

ّ
يتحف

العام  املالية منذ عام ونصف  املساعدات 
ما  على  أيــضــا  يتحفظون  فإنهم  تقريبا، 
يــصــفــونــه بـــبـــطء الـــتـــوســـع فـــي إدخــالــهــم 
ــا فــــي مــلــكــيــة األصــــــــول مــــن خـــالل  ــكـ ــريـ شـ
ــره مــن  ــ ــيـ ــ ــــدوق مـــصـــر الــــســــيــــادي وغـ ــنـ ــ صـ
الرغم  فعلى  الــجــديــدة،  املالية  املؤسسات 
الــنــظــام حثيثا على طــريــق هذا  مــن سير 
 اإلمارات تراه بطيئا وغير 

ّ
التحول، إال أن

جاد بما فيه الكفاية.
ــــن، قــالــت  ــنـ ــ ـــن أمـــــس اإلثـ ـــاء أول مـ ــسـ ومــ
وزيرة التخطيط املصرية هالة السعيد، 
املتبقي  البهو  أخلى  الـــوزراء   مجلس 

ّ
إن

ــر بــــمــــيــــدان الــتــحــريــر  ــريـ ــتـــحـ بــمــجــمــع الـ
واإلدارات  املوظفن  من  القاهرة،  بوسط 
املــوجــودة بــه، معلنة قــرب طــرح املــذكــرة 
الخاصة باملجمع حتى يتقدم املطورون 
التطوير.  عملية  لتنفيذ  واملــســتــثــمــرون 
ولـــفـــتـــت إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم الـــتـــعـــاقـــد مــع 
املـــطـــوريـــن فـــي الـــربـــع األخـــيـــر مـــن الــعــام 
الحالي، بعد تلقي الطلبات كافة وبحث 

العروض املقدمة.

كــمــا أن هـــــؤالء قـــد يــتــعــرضــون لــحــمــالت 
ــر مـــســـبـــوقـــة إلفـــــشـــــال تـــرشـــحـــهـــم أو  ــيــ غــ
فــوزهــم«. ولــفــت محمد أيــضــا، فــي حديث 
لـ«العربي الجديد«، إلى أن »هذه الكيانات 
)الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة( ال تـــمـــلـــك حــتــى 
لــتــمــويــل مرشحيها  كــافــيــة  مـــصـــادر  اآلن 
ودعـــمـــهـــم بـــالـــدعـــايـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وهـــي 
تــعــتــمــد فــقــط عــلــى الــتــبــرعــات، وبــالــتــالــي 
فــإن فكرة اإلعـــالن املبكر، ســواء مــن طرف 
مفوضية االنتخابات أو الكيانات نفسها، 

أمر يحتاج إلى تخطيط مالي«.
وعــلــى الــرغــم مــن طلب األحــــزاب، يــبــدو أن 
رأي  لها  الــعــراقــيــة  االنــتــخــابــات  مفوضية 
جمانة  باسمها  املتحدثة  بّينت  إذ  آخـــر. 
أن  الجديد«،  لـ«العربي  في حديث  غــالي، 
»الدعوة التي تتحدث عنها كتل وأحزاب 
حول طلب تأجيل إعالن أسماء املرشحن 
ــيــــر قـــانـــونـــيـــة  ــات، هـــــي غــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــــي االنـ
تــســتــعــد  املـــفـــوضـــيـــة  ألن  مـــنـــطـــقـــيـــة،  وال 
حــالــيــا إلغـــــالق بــــاب اســـتـــالم اســـتـــمـــارات 
الدراسية  الشهادات  الترشيح، ثم دراســة 
للمرشحن ونزاهتهم واستقالليتهم من 
خـــالل الــتــعــاون مــع املــؤســســات والــدوائــر 
الــحــكــومــيــة الــعــراقــيــة«. وأكــــدت غــــالي  أن 
املرشحن  أسماء  عن  ستعلن  »املفوضية 
والكيانات السياسية بعد استكمال هذه 
اإلجـــــــراءات، حــيــث مـــن املــفــتــرض أن تــبــدأ 
االنتخابية  حمالتها  ذلـــك  بــعــد  األحــــزاب 

استعدادًا ليوم االقتراع«.

تقاعست اإلمارات 
في مد يد العون لمصر 

بأزمة كورونا

ال قرار إسرائيليًا بتغيير 
سياسة الضبابية 

تجاه العمليات

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

تستأنف إيران والدول املنضوية في 
االتفاق النووي، وبمشاركة أميركية، 
مفاوضات فيينا إلحياء االتفاق، غدًا 
الــخــمــيــس، بــعــد تأجيلها مــن مــوعــدهــا الــيــوم 
األربــعــاء، 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 
واضـــحـــة، مــع تــســريــبــات إيــرانــيــة لــم تــؤكــدهــا 
آالف  عــدة  »إعــطــاب  بـــ تسّببه  حــول  السلطات 
مــن أجــهــزة الــطــرد املـــركـــزي«، وتــلــويــح طهران 
الثاني  التطور  أمــا  املفاوضات،  د 

ّ
سيعق بأنه 

فتمثل بتصعيد إيراني كبير باإلعالن عن بدء 
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في املائة. 
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل حديث روســي عــن إمكان 
مــنــاقــشــة وثــيــقــة تــكــمــيــلــيــة لـــالتـــفـــاق الـــنـــووي 

تشمل قضايا إقليمية والتطوير العسكري.
وبعدما كان مقررًا استئناف مفاوضات فيينا 
الــيــوم األربــعــاء، أعــلــن رئــيــس الــوفــد اإليــرانــي، 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــاس عــراقــجــي، 
الخميس بعد  غــد  يــوم  إلــى  تأجيل االجتماع 
إصــابــة أحـــد أعــضــاء وفـــد االتـــحـــاد األوروبــــي 
ــيـــمـــا ذكــــــــرت الـــــدائـــــرة  ــا. فـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــيــــروس كـ ــفــ بــ
اإلعــالمــيــة فــي وزارة الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة أن 
املــشــاورات ستكون على شكل لقاءات ثنائية 
ومـــتـــعـــددة األطــــــــراف بــــن الـــجـــانـــب اإليــــرانــــي 

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 رافــايــيــل غـــروســـي،  عــن بــدء 
املائة.  في   60 بنسبة  اليورانيوم  تخصيب 
وقال عراقجي للتلفزيون اإليراني إن إيران 
املــركــزي بقدرة  للطرد  ألــف جهاز  »سترّكب 
إنتاجية تفوق 50 في املائة قدرات األجهزة 
املوجودة حاليا في نطنز«، مؤكدًا أنه سيتم 
بأجهزة  املتضررة  األجهزة  استبدال  أيضا 

أخرى.
من جهته، أعلن املتحدث باسم منظمة الطاقة 
الــــذريــــة اإليـــرانـــيـــة بـــهـــروز كـــمـــالـــونـــدي »إنــنــا 
نــقــاء 60 في  بــدرجــة  الــيــورانــيــوم  سنستخدم 
املـــائـــة فـــي إنـــتـــاج مــولــيــبــدنــوم املــســتــخــدم في 

صناعة األدوية املشعة«.
في سياق متصل، نقلت وكالة »تسنيم« عن 
مصادر إيرانية مطلعة عن 4 شروط إيرانية 
ــرورة  فــي مــفــاوضــات فيينا، األول هــو »ضـ
رفع جميع العقوبات«، ومنها التي فرضت 
فـــي عــهــد الــرئــيــســن األمــيــركــيــن الــســابــقــن 
ــد تـــرامـــب. والـــشـــرط  ــالــ ــاراك أوبـــامـــا ودونــ ــ بــ
الثاني، حسب املــصــادر، »رفــض مطلق ألي 
مــبــادرة عــلــى أســـاس خــطــوة بــخــطــوة«، أمــا 
الــثــالــث فــهــو عــــدم إطـــالـــة مــبــاحــثــات فيينا 
و»أن تفضي في وقت قصير إلى نتيجة أو 
تــتــوقــف«. أمــا الــشــرط الــرابــع فهو »ضــرورة 
ــع الــعــقــوبــات من  الــتــحــقــق الــحــقــيــقــي مــن رفـ

جانب إيران وليس بتعجل«.
الــهــجــوم  ويــأتــي تصعيد طــهــران ردًا عــلــى 
ــد املــاضــي،  ــاول مــنــشــأة نــطــنــز األحــ الــــذي طــ
واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفه، فيما أكد 
 الواليات املتحدة 

ّ
البيت األبيض اإلثنن أن

»ليست ضالعة بــأي شــكــل« فــي مــا حصل. 
لكن الالفت أمس كشف رئيس مركز بحوث 
الــبــرملــان اإليـــرانـــي، عــلــي رضـــا زاكـــانـــي، في 
هجوم  أن  اإليــرانــي،  التلفزيون  مــع  مقابلة 
نطنز »أعــطــب عــدة آالف مــن أجــهــزة الطرد 
املركزي«، غير أن الحكومة لم تؤكد أو تنِف 
صحة هذه األرقام. وانتقد زاكاني الحكومة، 
 إنـــه »يــتــم إرســــال بــعــض املــعــدات إلــى 

ً
قــائــال

ــارج إلصـــالحـــهـــا وعـــنـــدمـــا تـــعـــود هــذه  الــــخــ
ــدات تـــكـــون بـــداخـــلـــهـــا 300 بــــاونــــد مــن  ــعــ املــ
ــار إلــــى تــفــقــد بــرملــانــيــن  ــ املـــتـــفـــجـــرات«. وأشــ
املاضية منشآت متضررة من  الفترة  خالل 
 إن »بـــعـــض هــــذه املــنــشــآت 

ً
هــجــمــات، قـــائـــال
تعطل بالكامل«.

ــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  ــن جـــهـــتـــه، أكـــــد املـ مــ
ــــي، خـــــــالل مـــؤتـــمـــره  ــعـ ــ ــيـ ــ ــلــــي ربـ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
الصحافي األســبــوعــي االفــتــراضــي، أمـــس، أن 

خسائر«،  ف 
ّ
خل نطنز  فــي  التخريبي  »العمل 

مــن دون أن يــكــشــف عــن حــجــمــهــا، مــعــتــبــرًا أن 
الـــهـــجـــوم »دلـــيـــل عــلــى فــشــل األعـــــــداء وتــطــور 
الــصــنــاعــة الــنــوويــة اإليـــرانـــيـــة«. وعــــزا الــهــدف 
قـــدرات إيــران  إلــى »مــنــع توسيع  مــن العملية 
مــن جهة وإفــشــال املــفــاوضــات الناجحة لرفع 

الــعــقــوبــات الــظــاملــة«، و»مــنــع اســتــمــرار املــســار 
اء، لكننا لن نسمح لألعداء 

ّ
البن الدبلوماسي 

بتحقيق أهدافهم السياسية«. وأعلن أن بالده 
»تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فـــي الـــــرد عــلــى املــخــطــطــن 

واآلمرين واملنفذين لهذا الهجوم«.
مــقــابــل ذلــــك، كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي 

محمد جواد ظريف يؤكد أن استهداف نطنز 
»سيعزز« موقف طهران في مباحثات فيينا، 
غــيــر أنــــه اعــتــبــر أيــضــا أنــــه »ســيــعــقــد الــوضــع 
املباحثات،  فــي  املــتــحــدة«  لــلــواليــات  بالنسبة 
وذلــــــك خـــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
ــــروف، الـــذي زار  نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي الفـ

ــــران  ــــأن رد إيـ ــدد ظـــريـــف بـ ــ ــــس. وهــ طــــهــــران أمــ
ســيــكــون »حـــازمـــا« عــلــى هــجــوم نــطــنــز، مــؤكــدًا 
أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في املنشأة 
»بمعدالت أكثر سرعة ومن خالل أجهزة أكثر 
تــطــورًا«. وأضــاف ظريف أن فرصة مباحثات 
فــيــيــنــا لــيــســت مــفــتــوحــة بـــل مــــحــــدودة، داعــيــا 
الـــواليـــات املــتــحــدة واألطـــــراف األوروبـــيـــة إلــى 
الـــعـــودة ســريــعــا إلــــى الــتــزامــاتــهــمــا بــاالتــفــاق 
النووي وضرورة الرفع الفوري للعقوبات عن 
إيران. وشدد على أن بالده »ال تريد حربا مع 
إن  بالقول  املتحدة  الــواليــات  مخاطبا  أحـــد«، 
»ال  نطنز  في  التخريبي«  و»العمل  العقوبات 
يشكالن أدوات ضغط تفاوضية« لها، ومؤكدًا 

أن »اإلرهاب النووي لن يجدي نفعا«.
فــي املــقــابــل، أشـــار الفـــروف إلــى العملية التي 
تستهدف  أنها  إلــى  ملمحا  نطنز،  استهدفت 
إفشال مباحثات فيينا حول االتفاق النووي، 
إذ دان »أي محاولة لتقويض هذه املباحثات 
أو لــعــرقــلــتــهــا«. كــمــا نــــدد بــالــعــقــوبــات الــتــي 
ــد ثــمــانــيــة  ــ فـــرضـــهـــا االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي ضـ
أشــخــاص إيــرانــيــن، داعــيــا الــواليــات املتحدة 
إلــــى رفــــع جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن إيـــــــران. لكن 
املـــوقـــف الـــالفـــت لــــالفــــروف جــــاء خــــالل لــقــائــه 
الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي، ففي حن 
قال إن »الحل الوحيد من وجهة نظر موسكو 
هو العودة الكاملة وغير املشروطة للواليات 
املــتــحــدة إلـــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة املشتركة 
ــقــــرار 2231  )االتــــفــــاق الــــنــــووي( مـــع تــنــفــيــذ الــ
ــه »مــــن غــيــر مــقــبــول  ــد أنــ ــ ملــجــلــس األمــــــن«، وأكـ
ــران بــالــقــبــول بــظــروف جــديــدة في  مــطــالــبــة إيــ
إطـــار االتــفــاق الــنــووي أو أكــثــر مــن تعهداتها 
ــفــــاق«، غــيــر أنــــه أشـــــار إلــــى أنــــه »يــمــكــن  بــــاالتــ
إضافية حول  أو  تكميلية  وثيقة  أي  مناقشة 
اإلقليمية  الــقــضــايــا  منها  الــقــضــايــا،  مختلف 
أو الــتــطــويــر الــعــســكــري، خـــارج إطـــار االتــفــاق 
النووي في سياق تأمن أمن املنطقة والخليج 
ــــن جـــهـــتـــه، أكـــد  ــقــــة«. مـ ــنــــطــ املــ بـــحـــضـــور دول 
روحــانــي »اســتــمــرار الــجــهــود إلحــيــاء االتــفــاق 
الــنــووي كــاتــفــاق دولـــي متعدد األطــــراف لحل 
ــفـــاوض والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«،  ــتـ املـــشـــاكـــل عـــبـــر الـ
للعودة  ألميركا  الوحيد  »الطريق  أن  مضيفا 
ــو رفــــع الـــعـــقـــوبـــات«.  ــنــــووي هـ ــفــــاق الــ إلــــى االتــ
النووي،  االتفاق  أهمية  وشــدد روحاني على 
معلنا رفض بالده تغيير أي من بنوده، إذ قال 
»لسنا مستعدين للقبول بأقل منه وال نسعى 

إلى أكثر مما حصلنا عليه« في االتفاق.

ــبــات جــهــات  ــدت مــطــال ــاع ــص ت
محافظة في إيران باالنسحاب من 
مفاوضات فيينا، ردًا على هجوم 
»كيهان«،  صحيفة  وحثت  نطنز. 
المحافظين،  على  المحسوبة 
من  »االنسحاب  على  الحكومة 
جميع  وتعليق  الــمــحــادثــات، 
ــنــوويــة، واالنــتــقــام  ــزامــات ال ــت االل
وتفكيك  وتحديد  إسرائيل،  من 
المسؤولة  المحلية  التسلل  شبكة 
الصحيفة  وقالت  التخريب«.  عن 
تظهر  التي  ــة  األدل »رغــم  أمــس: 
كمحرض  المتحدة  الواليات  دور 
التخريب  عملية  عــلــى  رئــيــســي 
يثير  ما  لكّن  إيـــران،  ضد  الــنــووي 
األسى هو أن بعض رجال الدولة، 
من  المتحدة  الواليات  بتبرئتهم 
المسؤولية، يساعدون في جرائم 

واشنطن ضد الشعب اإليراني«.

ضغوط 
المحافظين

 القدس المحتلة 
نضال محمد وتد

في الوقت الذي طالب فيه وزير األمن 
بالتحقيق  غانتس  بني  اإلسرائيلي 
ــربــــي األنــــــبــــــاء« عــن  ــي هــــويــــة »مــــســ ــ فـ
بعد  إيـــران،  اإلسرائيلي ضد  النشاط 
الــتــفــجــيــر فــي مــنــشــأة نــطــنــز الــنــوويــة 
ــال مــــراســــل الــــشــــؤون  ــ فــــي طـــــهـــــران، قــ
إن  العسكرية في صحيفة »هآرتس« 
املنظومة  في  املستوى  رفيعة  جهات 
العسكرية واألمنية في إسرائيل تبدي 
شرت 

ُ
ن التي  األنــبــاء  مــن سلسلة  قلقا 

فــــي الـــصـــحـــف املـــحـــلـــيـــة واألجـــنـــبـــيـــة، 
استهداف  عملية  إلســرائــيــل  ونسبت 
األحمر،  البحر  في  اإليرانية  السفينة 
أســبــوع(، وتفجير نطنز،  )قــبــل نحو 
ــد املــاضــي. وبــحــســب الصحيفة،  األحـ
فـــــإن هـــــذه الـــجـــهـــات تــــبــــدي مـــخـــاوف 
مـــن فـــقـــدان الــســيــطــرة عــلــى »الـــحـــرب 
ــب الـــفـــضـــل فــي  ــاحــ ــــو صــ ــن هـ ــ عـــلـــى مـ
هــذه العمليات«، بن جهات وأطــراف 
سياسية وأخرى أمنية وفي املؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، مــضــيــفــة أن هــــنــــاك مــن 
يحاول توظيف التصعيد والتوتر مع 
الشخصية وحتى  طهران لحساباته 

فــــي الــــصــــراع بــــن األجــــهــــزة األمــنــيــة 
املــخــتــلــفــة، فـــي إشـــــارة عــلــى مـــا يــبــدو 
إلــى التوتر والــســبــاق بــن »املــوســاد« 
العسكرية األخــرى. وأشــارت  واألذرع 
»هــآرتــس« إلــى أن غانتس قــال إنــه لم 
يكن هناك قرار في إسرائيل بالعدول 
ــل مــا  عــــن ســـيـــاســـة الـــضـــبـــابـــيـــة فــــي كــ
وأضــافــت  الـــســـري.  بنشاطها  يتعلق 
أن جهات أمنية مختلفة لفتت إلى أن 
الــحــديــث ال يـــدور عــن تــســريــب عيني 
مــن بــن تــســريــبــات أخــــرى، وإنــمــا عن 
ســلــســلــة مـــن الــتــســريــبــات املــتــعــاقــبــة، 
فــــي ظــــل الـــتـــوتـــر الـــســـائـــد أخــــيــــرًا بن 
إســرائــيــل وإيــــــران، بــمــا يــلــمــح إلـــى أن 
التسريبات كانت مقصودة بشكل ال 
دولــة  للشك بمسؤولية  مــجــااًل  يــتــرك 
االحــتــالل عــن الــضــربــات التي تلقتها 
ــران أخـــيـــرًا. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن  ــ إيـ

مــســؤول أمــنــي ســابــق، وصــفــتــه بأنه 
رفــيــع املــســتــوى ومــطــلــع عــلــى الــحــرب 
ــران وإســرائــيــل، قــولــه:  الـــدائـــرة بــن إيــ
ــر غــيــر جـــيـــد، فــنــحــن في  ــ »يـــبـــدو األمــ
فترة يعاني فيها بعض قادة األجهزة 
األمنية من ضعف كبير في مواجهة 
مــتــخــذي الــــقــــرارات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
خاصة  بــعــالقــة  بعضهم  فــيــه  يتمتع 
ومختلفة عــن غــيــرهــم ومــقــربــون من 
نتنياهو.  بنيامن  الحكومة«  رئيس 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا املـــصـــدر لم 
يوضح الجهة املقصودة، إال أنه يبدو 
ــو رئـــيـــس »املــــوســــاد«  أن املـــقـــصـــود هـ
يوسي كوهن. وقال مصدر أمني آخر 
إن »التسريبات تهدف الحتساب هذه 
الــعــمــلــيــات لــصــالــح أطــــراف سياسية 
)نـــتـــنـــيـــاهـــو(«. مـــع ذلـــــك، أقــــر املــصــدر 
بــأنــه كــانــت هــنــاك حـــاالت قـــررت فيها 
إسرائيل الكشف عن بعض العمليات 
ولنقل  الوعي  املعركة على  كجزء من 
الرسائل إليـــران، ولكن األمــر يختلف 
الــكــابــيــنــت  يـــعـــقـــد  إذ ال  املـــــــــرة،  هــــــذه 
السياسي األمني جلسات، وال يوجد 
أي نـــقـــاش جــــدي فـــي هــيــئــات أمــنــيــة 
الضبابية«  »الــســيــاســة  بــشــأن  ــة  وازنــ

املتعلقة بالنشاطات ضد إيران.

)Getty( أكد ظريف أن استهداف نطنز سيعزز موقف طهران

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

»حماس« تدعو لإلفراج 
عن مرشحيها في 

سجون االحتالل
دعــــــت قـــائـــمـــة »الـــــقـــــدس مـــوعـــدنـــا« 
االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــركـــة 
»حـــمـــاس«، أمـــس الــثــالثــاء، االتــحــاد 
األوروبـــــي والــــدول الــضــامــنــة لسير 
الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، خــصــوصــا 
ــر  ــا وقـــطـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا وروسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــر وتـ مــــصــ
ــاد لــلــجــم  ــجــ »لـــلـــتـــدخـــل الـــســـريـــع والــ
اتــه والعمل  االحــتــالل ووقــف اعــتــداء
عــلــى حــمــايــة املـــســـار الــديــمــقــراطــي 
الفلسطيني والضغط على االحتالل 
لإلفراج عن مرشحي القائمة«، فيما 
أكـــدت رفــضــهــا تــأجــيــل االنــتــخــابــات 
 22 في  املقررة  العامة،  الفلسطينية 

مايو/أيار املقبل.
)العربي الجديد(

اقتحامات للمستوطنين
اقـــتـــحـــم مـــئـــات املـــســـتـــوطـــنـــن أمـــس 
الــثــالثــاء، بــاحــات املــســجــد األقــصــى 
بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي. 
ــنــــون قــبــر  ـــســــتــــوطــ كــــمــــا اقــــتــــحــــم مـ
ــلـــس،  ــابـ ــنــــة نـ يــــوســــف شــــرقــــي مــــديــ
وأدوا طــقــوســا ديــنــيــة. وســبــق ذلــك 
ــــالل املــنــطــقــة  ــتـ ــ اقـــتـــحـــام قــــــوات االحـ
مــــــا أدى  املــــســــتــــوطــــنــــن،  لــــتــــأمــــن 
ــات بــيــنــهــا وبـــن  ــهــ ــواجــ النــــــــدالع مــ
ــاالت اخــتــنــاق  ــ ــعـــت حـ الـــشـــبـــان، ووقـ
ــّمـــت  ــل لـــــلـــــدمـــــوع، تـ ــيــ بــــالــــغــــاز املــــســ
آليات  وجرفت  ميدانيا.  معالجتها 
اإلثنن،  أمس  أول من  املستوطنن، 
نحو 15 دونما من أراضــي جالود، 

جنوبي نابلس.
)العربي الجديد(

الكويت: سجن الشيخ جابر 
المبارك الصباح 

الـــوزراء فــي الكويت،  قــررت محكمة 
أمس الثالثاء، حبس رئيس مجلس 
الوزراء السابق الشيخ جابر املبارك 
الصباح )الصورة( احتياطيا، على 
ــة قــضــيــة »صــــنــــدوق الـــجـــيـــش«.  ــ ذمـ
ــل/ نــيــســان  ــريــ وحــــــددت يــــوم 27 إبــ
املــقــبــل مـــوعـــدًا لــجــلــســة الســتــكــمــال 
ــان الــشــيــخ  ــ الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة. وكـ
ــد مــثــل  ــ ــبــــاح قـ ــر املـــــبـــــارك الــــصــ ــابــ جــ
ــام مــحــكــمــة الــــــوزراء بــرفــقــة وزيـــر  أمــ
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع األســبــق الشيخ 
خــالــد الـــجـــراح الـــصـــبـــاح، والـــــذي ال 
يـــــزال مــســجــونــا، فـــي قــضــيــة فــســاد 
ــن أمـــــــوال  ــ ــلـــق بـــــاالخـــــتـــــالس مــ ــعـ ــتـ تـ
»صــنــدوق الــجــيــش« وهــو صندوق 
ــــروض ومــنــح  مــخــصــص لــتــقــديــم قــ
ــكـــريـــن الـــكـــويـــتـــيـــن  ــلـــعـــسـ ــة لـ ــيــ ــالــ مــ

وعائالتهم.
)العربي الجديد(

المعارضة السورية تتهم 
موريتانيا باالنحياز لألسد

ــنــــي لـــقـــوى  ــم »االئــــــتــــــالف الــــوطــ ــهــ اتــ
أمس  السورية،  واملعارضة«  الثورة 
الــــثــــالثــــاء، فــــي بــــيــــان، مـــوريـــتـــانـــيـــا 
ــى الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ بـــاالنـــحـــيـــاز إلـ
»إلــى مستنقع  واالنحدار  »املجرم«، 
اإلجرام والدماء الذي يغرق فيه مع 
تعين  خلفية  على  وذلــك  حلفائه«، 
ــــدى الـــنـــظـــام  ــيـــرًا لــ ــفـ ــيـــا سـ ــتـــانـ مـــوريـ
ــان رئــيــس  الـــســـوري فـــي دمـــشـــق. وكــ
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســـــد، قد 
ــي، أوراق  ــاضــ تــقــّبــل يــــوم األحـــــد املــ
اعــتــمــاد أحــمــد أدي مــحــمــد الــراظــي 

سفيرًا ملوريتانيا.
)العربي الجديد(

واشنطن تعزز قواتها 
في برلين

أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع األمــيــركــي لويد 
أوســن )الــصــورة(، أمــس الثالثاء، 
أن بالده سترفع عدد جنودها في 
أملانيا، كجزء من التزامها بتوطيد 
ــات مــــع بــــرلــــن، وذلـــــــك فــي  ــعــــالقــ الــ
مستهل أول زيارة رسمية يجريها 
إلى أوروبــا. وقال أوســن: سننشر 
إضافي  أميركي  عنصر   500 نحو 
فيسبادن،  منطقة  فــي  دائــم  بشكل 
ــريــــف الـــعـــام  ــه خــ ــ ــربـ ــ ــد أقـ ــوعــ ــــي مــ فـ

الحالي.
)فرانس برس(

على الرغم من تبادل 
االتصاالت وعبارات 

المحبة بين قيادات 
مصر واإلمارات في 

العلن، إال أن مؤشرات 
التوتر المكتوم بين 

الدولتين تزداد وضوحًا

كيف تشكل 
النظام الجزائري؟

للحديث تتمة...

مستوى 
قياسي 

في تخصيب 
اليورانيوم

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

ظل تحذيرات من انعكاسات ذلك على المباحثات

إيران تصّعد قبيل انطالق 
مفاوضات فيينا... وتداعيات 

تفجير نطنز مستمرة

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 

ضّد املطالبني بتمدين الدولة، طاملا 
أّن الحقيقة التي ال ينكرها أحد، أّن 

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 
االستقالل، لكْن ثمة أيضًا مسار 

فرضته ظروف موضوعية وسياقات 
تاريخية معينة، لعبت الدور األبرز 
في ذلك. فعندما تسلمت الحكومة 
املؤقتة السلطة عشية االستقالل 

عام 1962، كان 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 
)1954-1962( في تحقيق هدف 

االستقالل عبر جبهة واحدة، 
انصهرت فيها كل مكونات الحركة 

الوطنية، وبواحدية القرار والخيار 
وأحادية الوسائل واالتجاه الثوري. 
لت عقيدة 

ّ
وعلى هذا األساس، تشك

النظام السياسي في الجزائر، بحيث 
استوعب من تسلموا الحكم بعد 

االستقالل أّن 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 

واملؤسسات. ولذلك، استمّر الجيش 
حدد 

ُ
وجه وامل

ُ
في أداء نفس دور امل

للخيارات وصانع القرارات. 
ولهذا تستمر الحركة السياسية في 

الجزائر والِحراك الشعبي، في املطالبة 
بتمدين الدولة وإعفاء الجيش من 
األعباء السياسية ليتفرغ لوظائفه 
الحيوية. سيحتاج األمر بالتأكيد 

ملزيد من الوقت والنضال، وللعقالنية 
ب الصدام، 

ّ
السياسية التي تتجن

حفاظًا على املؤسسة، ومراكمة 
الظروف املناسبة لذلك انتصارًا 

للديمقراطية.
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العراق: هجوم على رتل 
للتحالف الدولي

ــابــــع  ــعــــــرض رتـــــــــل شـــــاحـــــنـــــات تــ تــــ
الــثــالثــاء،  أمــس  الــدولــي،  للتحالف 
لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة 
ـــر  املـــثـــنـــى جـــنـــوبـــي الــــــعــــــراق. وذكــ
مــصــدر أمــنــي، أن الــرتــل كـــان ينقل 

مــــــعــــــدات لــــوجــــســــتــــيــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
الدولي. وأضــاف أن الهجوم أسفر 
عـــن أضـــــرار مـــاديـــة. ولــــم تــعــلــن أي 
أن  إال  ــه،  ــنــ عــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  جـــهـــة 
واشـــنـــطـــن تــتــهــم فــصــائــل عــراقــيــة 
بالوقوف  بإيران  مرتبطة  مسلحة 

وراء الهجوم.
)األناضول( 

سد النهضة: الخرطوم 
لن تشارك في 

»مفاوضات عقيمة«
السودانين  املــفــاوضــن  كبير  أكــد 
فـــي مــلــف ســـد الــنــهــضــة، مصطفى 
حــســن الــزبــيــر، أمـــس الــثــالثــاء، أن 
بـــالده لــن تــشــارك فــي »مــفــاوضــات 
عــقــيــمــة« حـــول الــســد أثــبــت الــواقــع 
بــعــد »تغيير  »عــــدم جـــدواهـــا«، إال 
وآلــيــتــه« على  الــتــفــاوض  منهجية 
للخبراء  أكــبــر  دور  مــنــح  مــســتــوى 
واملــراقــبــن. وأضــــاف الــزبــيــر، وهــو 
الري  بــوزارة  الفني  رئيس الجهاز 
واملــوارد املائية في الخرطوم: »إذا 
وافق االتحاد األفريقي على تغيير 
لتكون  وآليته  التفاوض  منهجية 

أكثر فاعلية فسنشارك«.
)األناضول(

السودان يسلّم إثيوبيا 
61 أسيرًا

ـــم الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، أمـــس 
ّ
ســـل

ــيـــرًا من  الـــثـــالثـــاء، إثــيــوبــيــا 61 أسـ
ــي  ــدرالــ ــيــ ــفــ ــيــــش الــ ــجــ مـــنـــتـــســـبـــي الــ
اإلثــيــوبــي وقــواتــه املختلفة، وذلــك 
الــحــدودي، في  القالبات  فــي معبر 
واليــة الــقــضــارف شرقي الــســودان. 
»التسليم  أن  الــجــيــش  بــيــان  وذكـــر 
ــبـــاشـــرة وبـــحـــضـــور مــمــثــلــن  ــّم مـ تـــ
ــبـــن«، مــــن دون تــقــديــم  ــانـ مــــن الـــجـ
تفاصيل أخرى. وأعلنت الخرطوم، 
نهاية العام املاضي، السيطرة على 
أراٍض، قــالــت إنــهــا تــابــعــة لــهــا في 

منطقة حدودية مع إثيوبيا.
)األناضول(

»تحرير الشام« تعتقل 
مسلّحين أجانب

اعــتــقــلــت »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
أول  النصرة سابقا( مساء  )جبهة 

مــن أمــس اإلثــنــن، بعض األجــانــب 
املــنــتــمــن ملــجــمــوعــات مــســلــحــة في 
ــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، في  إدلــ
ــار حــمــلــة تــشــنــهــا ضـــد عناصر  إطــ
لتنظيم  باالنتماء  أجانب متهمن 
»داعـــش« وتنظيم »حــراس الدين« 
وآخرين متهمن بممارسة جرائم 

وانتهاكات في املنطقة. 
)العربي الجديد(

الجزائر ترفض تسلّم 
عناصر »داعش« من 

سورية
هيئة  الــجــزائــريــة  الحكومة  أبلغت 
ــدة، أمــــــس الــــثــــالثــــاء،  األمـــــــم املــــتــــحــ
رفــضــهــا تــســلــم مــقــاتــلــن ســابــقــن 
فـــي تــنــظــيــم »داعـــــــش« وأفـــــــراد من 
عــــائــــالتــــهــــم تـــحـــتـــجـــزهـــم »قــــــــوات 
في  )قــســد(  الديمقراطية«  ســوريــة 
مــخــيــمــات وســجــون شــمــال شرقي 
ــم إلـــى الــجــزائــر،  ســوريــة وإجـــالءهـ
هــويــتــهــم  مـــــن  ــبـــت  ــثـ ــتـ الـ مـــــن دون 
ــيــــر مـــعـــلـــومـــات  ــة وتــــوفــ ــريــ ــزائــ الــــجــ
وأدلة تثبت أنهم جزائريون فعليا. 
ورّدت الجزائر على الطلب األممي 
بمراسلة عبر بعثتها الدائمة لدى 
األمـــم املــتــحــدة فــي 19 مــــارس/آذار 
املاضي بالقول إنه »ال توجد أدلة 
ــمــّكــن مــن إثــبــات وجــود 

ُ
ملموسة ت

أشـــخـــاص مـــن جــنــســيــة جــزائــريــة، 
وعائالتهم  األجــانــب  املقاتلن  بن 
فــي شمال  املــوقــوفــن  أو  املعتقلن 

شرقي سورية«.
)العربي الجديد(

أنقرة، طرابلس ـ العربي الجديد

تكتسب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة 
االنــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
عــلــى رأس وفـــد ضـــّم 14 وزيـــــرًا، إلـــى تــركــيــا، 
والتي بدأها أول من أمس االثنن واستمرت 
الرسائل  يــومــن، أهمية مــزدوجــة، مــن حيث 
أنقرة  استمرار  لجهة  الــزيــارة،  بعثتها  التي 
فـــي أداء دور أســـاســـي فـــي هـــذا الــبــلــد، الـــذي 
يــشــكــل بــالــنــســبــة إلــيــهــا مــحــورًا أســاســيــا في 
الصراع الدائر مع أثينا حول الغاز في شرق 
املـــتـــوســـط، كــمــا بــالــنــســبــة لــحــجــز هــــذا الــبــلــد 
مقعدًا متقدما في مرحلة إعادة إعمار ليبيا، 
وهو ما تتهافت عليه دول عدة، لطاملا دعمت 

أحد أطراف الصراع الليبي في السابق. 
واخـــتـــتـــم الــدبــيــبــة زيــــارتــــه أمــــس إلــــى تــركــيــا 
بلقاءات أجراها وفده املرافق له، والذي ضّم 
14 وزيرًا، مع عدد من رجال األعمال األتراك، 
وذلـــك بــعــد تــوقــيــع 5 اتــفــاقــيــات بــن البلدين 
ــتــــعــــددة، شــمــلــت الـــكـــهـــربـــاء،  فــــي مــــجــــاالت مــ
ــتـــعـــاون  الـ ملـــجـــلـــس  األول  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ ضـــمـــن 
االســتــراتــيــجــي رفــيــع املــســتــوى بــن البلدين. 
ــاع قــــد حـــضـــره الــرئــيــس  ــمـ ــتـ ــــذا االجـ ــان هـ ــ وكــ
ــــان والــدبــيــبــة أول  الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
من أمس، وانتهى بإعالن الرجلن التزامهما 
الــذي كانت  البحرية  الحدود  باتفاق ترسيم 
قــد تــوصــلــت إلــيــه أنــقــرة مــع حــكــومــة الــوفــاق 
الليبية السابقة. وقال أردوغان خالل مؤتمر 
صحافي مشترك مع الدبيبة: »جددنا عزمنا 
بــشــأن« هـــذا االتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
أن »هــذه  الدبيبة  أكــد  الــعــام 2019، فيما  فــي 
االتفاقيات املوقعة بن بلدينا )مذكرة تفاهم 
أمــنــيــة وعــســكــريــة أيـــضـــا(، وخــصــوصــا تلك 
املتعلقة بترسيم الحدود البحرية، تقوم على 
أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا«. كما 
دعا الرئيس التركي املجتمع الدولي لتقديم 

»دعم صادق« إلى ليبيا، إلجراء االنتخابات 
فــي 24 ديسمبر/كانون  املــقــرر  فــي مــوعــدهــا 
األول املقبل، وفق الخريطة األممية. كما أشار 
إلى أنه جرى، خالل املباحثات، التأكيد على 
الرغبة املتبادلة بن البلدين في االرتقاء أكثر 
أن هدف  والــتــعــاون، مشددًا على  بالتضامن 
بالده الرئيسي »يتمثل بالحفاظ على سيادة 
ليبيا ووحدتها السياسية وسالمة أراضيها 
أنــقــرة »ســتــواصــل دعم  ورفـــاه شعبها«، وأن 
فعلت  كما  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة 

مع الحكومات الشرعية السابقة«. 
من  أكــثــر  تركيا  إلــى  الدبيبة  زيـــارة  وحملت 
إشارة للدور التركي في ليبيا، خصوصا أن 
الــزيــارة تأتي عقب زيــارتــن رسميتن،  هــذه 
ــة، لـــلـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة  ــيــ ــالــ ــة وإيــــطــ ــيـ ــانـ ــونـ يـ
الــزيــارة  طرابلس، فيما عــزت مــصــادر تركية 
ــة مـــشـــتـــركـــة. ورأى  ــاديـ ــتـــصـ إلـــــى مـــصـــالـــح اقـ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ مطلع،  تركي  مصدر 
النهاية  فــي  هــي  الحالية  الليبية  »الحكومة 
حــكــومــة مـــؤقـــتـــة، وال يــمــكــن عــقــد اتــفــاقــيــات 
عدد  حــضــور  لكن  البعيد،  املـــدى  على  معها 
كبير من وزرائها يظهر األهمية التي توليها 

الـــتـــوازنـــات شــرق  لتحقيق  جـــدًا  هــامــة  ليبيا 
ــان املــكــتــب اإلعــالمــي لحكومة  املــتــوســط«. وكـ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة قــد أعــلــن، إثـــر الــلــقــاء الــذي 
جمع أردوغان والدبيبة، أن الجانبن الليبي 
والتركي دَعَوا إلى عقد مؤتمر إقليمي للحوار 
»ضمان حقوق  والتعاون في شرق املتوسط لـ
الجانبن  أن  الــى  البيان  أشــار  الجميع«. كما 
املائي  الترسيم  التفاهم حــول  أكــدا أن مذكرة 
»تـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة لــلــمــصــالــح املـــشـــتـــركـــة لــكــال 
اإلقليمين،  والــتــعــاون  الــبــلــديــن واالســتــقــرار 
ــواردة بــهــا، والتعبير عن  ــ الـ وصــحــة املــبــادئ 

اإلرادة للمضي قدما في تأطيرها«.
وتنظر الدول الغربية بعن القلق إلى استمرار 
الــتــقــارب الليبي الــتــركــي، مــع وصـــول سلطة 
ــدة إلــــى طـــرابـــلـــس، وتــســلــمــهــا مــهــامــهــا  ــديـ جـ
رســمــيــا فـــي مــــــــــارس/آذار املــــاضــــي. وتــتــربــع 
الــتــي شهدت  الـــدول، فرنسا،  على رأس هــذه 
عــالقــتــهــا بــتــركــيــا مــرحــلــة تـــوتـــر مــتــصــاعــدة 
أخــيــرًا، ال سيما خـــالل املــرحــلــة الــتــي سبقت 
وصول السلطة االنتقالية إلى طرابلس، ومع 
اســتــمــرار مــراكــمــة الــطــرف الـــذي ســانــدتــه في 
الحرب الليبية، أي مليشيات اللواء املتقاعد 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، حـــصـــد الـــفـــشـــل الـــســـيـــاســـي 
والـــعـــســـكـــري. وحـــــول ذلـــــك، أعــــــادت صحيفة 
ــيـــون« الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــــس الـــثـــالثـــاء،  ــنـ ــيـ »لـــوبـ
الفرنسي  الرئيس  مستشار  بعودة  التذكير 
ــاكــــرون بــــول ســـولـــر، لــإلمــســاك  إيـــمـــانـــويـــل مــ
بامللف الليبي في مرحلة إعــادة اإلعــمــار في 
كحركة  بــــارزًا  دورًا  أدى  ســولــر  ــان  وكـ ليبيا. 
الــوصــل األســاســيــة بــن اإللــيــزيــه وحفتر في 
بداية عهد ماكرون، وذلك بعدما ساند الثوار 
الليبين في بداية الحراك في 2011 إلسقاط 
أن  الصحيفة  الــقــذافــي. وذكــــرت  نــظــام معمر 
بـــاريـــس تــســعــى لــوضــع حـــّد لــخــالفــاتــهــا مع 
ــول الـــخـــط الــــــذي يــجــب  ــ بـــرلـــن وإيـــطـــالـــيـــا حـ
ــا يــتــعــلــق بــلــيــبــيــا، حــيــث من  اعـــتـــمـــاده فـــي مـ
املنتظر أن يزور سولر روما للقاء املسؤولن 
عن هذا امللف. وقال مصدر استشاري مقرب 
املتقاعد خليفة حفتر، للصحيفة،  اللواء  من 
إن بول سولر، وهو عسكري سابق في فرقة 
املظلين، هو أحد املستشارين األكثر اطالعا 
وكــفــاءة حــول ليبيا فــي اإللــيــزيــه، مضيفا أن 
فرنسا »ترغب في إيجاد توافق بينها وبن 
إيطاليا، لكي يكون لهاتن الدولتن ثقل في 
أســـواق إعـــادة اإلعــمــار فــي ليبيا، فــي مقابل 
التأثير واملنافسة الروسية والتركية، إذ تريد 
أيضا كل من موسكو وأنقرة تقاسم الكعكة«.

األطراف الليبية لتركيا«. وأكد املصدر وجود 
»مصالح مشتركة بن الطرفن، إذ إن تركيا 
ترغب برؤية نتائج التطورات امليدانية عبر 
مكاسب اقتصادية تتعلق باالستثمار، وهو 
مـــا حــصــل بـــمـــشـــروع كــهــربــائــي وبــاتــفــاقــيــة 
حــــول املـــطـــار فـــي طـــرابـــلـــس، مــقــابــل مــصــالــح 
الخدمات  بتقديم  تتعلق  الليبية  للحكومة 

واإلصالحات لقطاعاتها«.
تــــــورك«، تــعــلــيــقــا على  ورأت صــحــيــفــة »خــبــر 
ــارة، أن أهــمــيــتــهــا تــكــمــن »لــجــهــة وجـــود  ــزيــ الــ
مطالب يونانية سبقتها من الحكومة الليبية 
لترسيم  تركيا  مــع  املــوقــعــة  االتفاقية  بــإلــغــاء 
وهو  بينهما«،  البحرية  الصالحيات  حــدود 
ــتـــطـــورات في  مـــا لـــم يــحــصــل، مــعــتــبــرة أن »الـ

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

زيارة رئيس الحكومة الفرنسية جان  تختلف تفسيرات دوافع طلب السلطات الجزائرية تأجيل 
كاستيكس، التي كانت مقررة السبت الماضي إلى الجزائر، مع بروز جملة من المعطيات التي 
بعض  من  الرغم  على  التطور  هذا  ويأتي  إضافية.  توترات  إلى  البلدين  بين  العالقات  تدفع 

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
قضية

وقعت تركيا وليبيا 
5 اتفاقيات اقتصادية 

خالل الزيارة

حجزت تركيا مقعدًا 
لها في الشراكة 

االقتصادية مع ليبيا، فيما 
أكدت طرابلس وأنقرة 

تمسكهما باتفاق ترسيم 
الحدود البحرية
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قراءات تونسية لزيارة سعيّد المصرية: ما الجدوى؟

تونس ــ وليد التليلي

في تهنئته للتونسين بمناسبة بداية شهر 
رمضان، قال الرئيس التونسي قيس سعّيد 
ــه تـــوّجـــه إلــــى املــســلــمــن واملــؤمــنــن  ــلــ إن ›‹الــ
إلــى اإلســالمــيــن‹‹، متابعا »ربنا قال  وليس 
كــان مسلما  آمــنــوا... وإبراهيم  الذين  أيها  يا 
إســالمــيــا... نحن مسلمون والحمد  ولــم يكن 
إلى  تــحــدث  اإلســــالم«. سعّيد  لله على نعمة 
الــتــونــســيــن، مــســاء أمـــس األول اإلثـــنـــن، من 
جـــامـــع الـــزيـــتـــونـــة، رمــــز اإلســــــالم الــتــنــويــري 
فــي املــغــرب الــعــربــي. وجـــاء تصريح سعّيد، 
بــعــد فــصــول مــن صـــراع مــفــتــوح بينه وبــن 
»النهضة« على مدى األشهر األخيرة، وبعد 
زيــارة إلــى القاهرة أثــارت جــداًل كبيرًا بهذا 
الخصوص في تونس. ورافقت لقاء سعّيد 
بــالــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
موجة من التعليقات والتحليالت، تراوحت 
بـــن مــهــلــلــن مـــن املــعــارضــة بــنــقــل الــتــجــربــة 
ــــع »اإلخـــــــــــوان املـــســـلـــمـــن« إلـــى  املــــصــــريــــة مـ
تــونــس، وبـــن متشائمن مــن هـــذه الــزيــارة 
التونسية  الديمقراطية  التجربة  بــتــراجــع 

وخلق محور إقليمي جديد.
ــر الــخــارجــيــة األســبــق، الــقــيــادي  واعــتــبــر وزيـ
فـــي حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« رفـــيـــق عــبــد الـــســـالم، 
ــه  ــد أنـ ــّيـ ــعـ ــه، أن »مـــشـــكـــلـــة سـ ــ ــ فــــي تــــدويــــنــــة ل
التي  الحكم  لنقل صــراعــات  الــفــرص  يتحّن 
يــخــوضــهــا مــن الـــداخـــل إلـــى الـــخـــارج، مثلما 
فعل مع السفراء الذين جلس معهم في قصر 
السياسية  فــي صــراعــاتــه  ليقحمهم  قــرطــاج 
العبثية، وهو يبحث اليوم عن االنــدراج في 
مظلة إقليمية معادية للديمقراطية ولثورات 
الـــشـــعـــوب ولــــــــروح الـــتـــحـــرر فــــي املـــنـــطـــقـــة«، 
القاهرة »ترتيبات  زيــارة  أن نتيجة  متوقعا 

ــة لــضــرب  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ ــدات اسـ ــ ــنــ ــ ــة وأجــ ــيـ ــنـ أمـ
الــديــمــقــراطــيــة ال غــيــر«. وقــــال إن »مـــا يعني 
قيس سعّيد أواًل وآخرًا، هو أن ينّصب نفسه 
األكبر والحبر األعظم، ولو كان  اإلمبراطور 
ذلك على جماجم التونسين والتونسيات«. 
لــت  وفــــي مــقــابــل تـــشـــاؤم عــبــد الـــســـالم، تــفــاء
رئيسة الحزب »الدستوري الحر« في تونس 
ــــارة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــزيـ ــ ــالـ ــ عـــبـــيـــر مــــوســــي بـ
اختالفها الكبير مع سعّيد، وقالت إن زيارة 
إلــى مصر مهمة وجــاءت  التونسي  الرئيس 
بعد سنوات من محاوالت جماعة »اإلخوان« 
فــي تــونــس تعطيل الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بن 
البلدين طيلة سنوات عدة، إال أن تلك الزيارة 
نجحت في كسر هذا الحاجز. وأضافت في 
أنــه يجب على  لقنوات مصرية،  تصريحات 
ســعــّيــد، بــعــد عـــودتـــه إلــــى تـــونـــس، أن يــقــوم 
بإصدار قرارات عملية ملنع تغلغل »اإلخوان« 

في  الــغــربــي،  قــاســم  السياسي  املحلل  اعتبر 
تصريح لـ«العربي الجديد«، أن زيارة الرئيس 
التونسي إلى مصر ال عالقة لها بتفاؤل املكي 
وال بتشاؤم عبد السالم، موضحا أن موقف 
عبد السالم يستند في تعليقه السلبي على 
الزيارة إلى تخوفات »النهضة« من أن سعّيد 
التعامل مع  التجربة املصرية في  يريد نقل 
الحركات اإلسالمية إلى تونس، في املقابل، 
قــد تدعم فــي جانب  فــإن تدوينة املكي ربما 
منها هذه التخوفات. وأضاف أن املكي يقول 
الــتــعــاون األمــنــي بــن ســعــّيــد والسيسي  إن 
ســـيـــنـــهـــي زمــــــن »اإلخــــــــــــــوان«، وكـــــــأن ســعــّيــد 
في  املصرية  التجربة  لنقل  إلــى مصر  ذهــب 
التعامل مع الحركات اإلسالمية، متابعا »ال 
النهضة  هــذا صحيح وال ذاك، فال تخوفات 

صحيحة، وال أوهام املكي أيضا«.
وأكـــد الــغــربــي أن الــزيــارة ال عــالقــة لها بهذه 

ــك االتـــحـــاد  ــذلــ ــتـــونـــســـي، وكــ فــــي املــجــتــمــع الـ
أثــار  تعليق  وفــي  املسلمن.  لعلماء  الــعــاملــي 
»الكتلة  عن  النائب  كتب  كثيرين،  استغراب 
الديمقراطية« وحركة »الشعب« هيكل املكي 
على مواقع التواصل االجتماعي: »التطابق 
ــتــــصــــورات بــــن تــونــس  ــــة وفـــــي الــ ــــرؤيـ ــي الـ فــ
ومصر... لقد انطلق العصفور ولن يعود إلى 
القفص، رئيسنا القادم من املستقبل... تنظيم 
اإلخــوان إلى زوال«. وعن هذه التصريحات، 

املـــخـــاوف وال بــالــجــوانــب االقـــتـــصـــاديـــة، وال 
بــالــتــعــاون املــالــي، فــزيــارة ســعــّيــد لــهــا عالقة 
بوجود تونس في مجلس األمن وبملف سد 
الــنــهــضــة والـــصـــراع املـــصـــري اإلثـــيـــوبـــي، ألن 
مصر تحشد اآلن أصواتا تتبنى موقفها في 
فــإن مصر والــســودان  املــلــف. وللتذكير،  هــذا 
يـــتـــمـــســـكـــان بـــمـــطـــلـــب تــــوســــيــــع الــــوســــاطــــة 
ــات املــتــحــدة واألمـــم  الـــدولـــيـــة، لــتــشــمــل الـــواليـ
املتحدة واالتــحــاد األوروبـــي، بينما تتمسك 
إثــيــوبــيــا بــوســاطــة االتـــحـــاد األفــريــقــي فــقــط. 
واعــتــبــر أن هـــذا هــو مــوضــوع الـــزيـــارة، وهــو 
أو  ما يفسر ذهــاب سعّيد بمفرده بال وزراء 
مــا يلغي أي  اقــتــصــاديــن، وهــو  مستشارين 
أو  اقتصادية  أبعاد  للزيارة  لتكون  إمكانية 

على عالقة باالستثمار.
ــز الـــــدراســـــات  ــركــ ــيــــس مــ ــه، أكــــــد رئــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
االســتــراتــيــجــيــة حـــول املــغــرب الــعــربــي، مدير 
الديوان الرئاسي األسبق عدنان منصر، في 
تصريح لـ«العربي الجديد«، أن هناك مبالغات 
من هذا الطرف أو ذاك حول الزيارة، معتبرًا 
أن هناك سببن رئيسين لها، األول أن سعّيد 
املــحــاور، ويأخذ  أن ُيظهر استقالله عن  أراد 
مسافة من التوجه الدبلوماسي لـ«النهضة«، 
وهـــنـــاك أيــضــا جــانــب فــيــه مــنــاكــفــة لــلــحــركــة، 
وعـــدا عــن ذلــك فــال يــوجــد أي مكسب لسعّيد 
وال لتونس مــن هــذه الـــزيـــارة. وتــابــع أنــه تم 
خالل هذه الزيارة التركيز من املصرين على 
وحصلوا  والــبــروتــوكــولــي،  النفسي  الجانب 
كانوا  مما  أكبر  تصريحات  على  سعّيد  مــن 
ينتظرون بخصوص سد النهضة، معتبرًا أن 
تصريح سعّيد كان متسرعا، على الرغم من 
أنه يعّبر عن املوقف الطبيعي التونسي، وهو 
مساندة مصر في نزاعها حول سد النهضة، 
ولكن القول إن موقف تونس سيكون املوقف 
ادعــاء  فهذا  الدولية  املحافل  كل  في  املصري 
مبالغ فيه من سعّيد. وحول مدى قدرة مصر 
وتونس على التأثير في املوقف الليبي وفي 
االنتخابات الليبية وربما بدعم غير مباشر 
بـــأن ال دور لتونس  فــرنــســا، رد مــنــصــر  مـــن 
ــذا الــــوجــــود تـــراجـــع  ــ فــــي لــيــبــيــا أســــاســــا، وهــ
الليبي  املشهد  مــن  تونس  وانسحبت  كثيرًا 
فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة. واعــتــبــر أن »رئــيــس 
دبلوماسية  هشاشة  حــالــة  فــي  الجمهورية 
كبيرة، ألنه ال يقرأ وال يستمع، وهو بصدد 
الــتــفــريــط فـــي الــتــجــربــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  تــمــثــلــهــا  ــتــــي  والــ لـــديـــنـــا، 

وتحديدًا خبراء الخارجية«.

فرنسا والجزائر

االهــتــمــام الــجــزائــري بــهــذه الـــزيـــارة، ســواء 
تمت أم لم تتم.

ــن الــجــمــعــة  ــلــ ــــري الـــــــذي أعــ ــزائـ ــ ــــجـ الـــطـــلـــب الـ
املـــاضـــي لــتــأجــيــل زيــــــارة كــاســتــيــكــس، قــبــل 
ــصــدر بشأنه 

ُ
يـــوم واحـــد مــن إجــرائــهــا، لــم ت

الحكومة الجزائرية بيانا تفصيليا يوضح 
ــذا الــــقــــرار الــــطــــارئ.  ــ ــروف ومـــالبـــســـات هـ ــ ظــ
الجزائر  أن  إلــى  أشـــارت  التسريبات  بعض 
ــــوزاري غير  بـــررت الــطــلــب بــضــعــف الــوفــد الـ
ما  كاستيكس،  كان سيرافق  الــذي  املناسب 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ما زال طلب السلطات الجزائرية 
مــــــــن بــــــــاريــــــــس تـــــأجـــــيـــــل زيــــــــــارة 
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
ــقـــررة يــوم  ــان كــاســتــيــكــس الـــتـــي كـــانـــت مـ جــ
الكثير  الــجــزائــر، يثير  إلــى  املــاضــي  السبت 
مــن الــتــســاؤالت حـــول خــلــفــيــات هـــذا الــقــرار 
ــل 

ّ
ــا إذا كــــان يــمــث ــه الــســيــاســيــة، ومــ ــعــ ودوافــ

مشروع أزمة سياسية جديدة بن البلدين، 
السياسية  الخطوات  الرغم من بعض  على 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بها  قــام  التي 
البلدين،  الــذاكــرة بن  مــاكــرون أخيرًا بملف 
بعد إقراراته األخيرة بمسؤولية بالده عن 
أرشيف  وفتح  جزائرين  مناضلن  اغتيال 

ثورة الجزائر.
لم ينتبه الكثير من متابعي ملف العالقات 
الــجــزائــريــة الــفــرنــســيــة، إلـــى تــصــريــح مثير 
وغـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــرئــيــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
ــبـــوع، قــــال فيه  املــجــيــد تــبــون قــبــل نــحــو أسـ
ــارة الـــتـــي كـــانـــت مــتــوقــعــة  ــزيــ مــعــلــقــا عــلــى الــ
الــجــزائــر،  إلـــى  الــحــكــومــة الفرنسية  لــرئــيــس 
إلــى معجزة، وهــي مجرد  إنها »لــن تفضي 
ــة إلــــى أن  ــافــ زيــــــارة تــقــنــيــة ودوريـــــــــة«. وإضــ
ــــح عـــــــدم حـــمـــاســـة  ــــوضـ ــذا يـ ــ ــهـ ــ تـــصـــريـــحـــا كـ
السلطات الجزائرية لهذه الزيارة وتوقيتها 
والظروف التي تسبقها، مع إخفاق البلدين 
ــي مـــعـــالـــجـــات مــلــف  ــ ــّدم فـ ــ ــقـ ــ ــي تـــحـــقـــيـــق تـ ــ فـ
الذاكرة، فإن التفسيرات الدبلوماسية تضع 
تصريحا كــهــذا خـــارج الــســيــاقــات املــعــتــادة 
الرسمي عن مستوى وطبيعة  التعبير  في 
ــرز أن ثــمــة  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــديـــن، وت  الــــعــــالقــــات بــــن الـــبـــلـ

مــشــاكــل دفــعــت تــبــون إلـــى خــفــض مستوى 

اللجنة  اجتماعات  تجميد  استمرار  يعني 
ــة الــفــرنــســيــة،  ــريـ ــزائـ ــجـ الــعــلــيــا املـــشـــتـــركـــة الـ
والتي يرأسها رئيسا الحكومة في البلدين، 
آخر  لم تنعقد منذ  لكنها  وتجتمع سنويا، 
ــانـــون األول  اجـــتـــمـــاع لــهــا فـــي ديــســمــبــر/ كـ
2017، تزامنا مع زيارة ملاكرون إلى الجزائر. 
وزاد تفّجر الحراك الشعبي في الجزائر في 
السياسية  والظروف   2019 شباط  فبراير/ 
ــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــالــ ــقــ ــتــ ــلــــت اســ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وتـــشـــدد الــخــطــاب 

الشعبي في التظاهرات، بسبب تصريحات 
البالد،  إزاء الوضع في  مسؤولن فرنسين 
قائد  اه 

ّ
تبن الــذي  الرسمي  الخطاب  وكــذلــك 

صالح،  أحمد  قايد  الفريق  الــراحــل  الجيش 
ضـــد فــرنــســا، مـــن تــعــقــيــدات الـــعـــالقـــات بن 

البلدين حتى الوقت الحالي.
ــــاالت  ــــصـ ــعـــض االتـ ــــن أن بـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
األخــــيــــرة بـــن تـــبـــون ومــــاكــــرون، وخـــطـــوات 
مــهــمــة اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي بــشــأن 
التاريخ والذاكرة العالق بن  معالجة ملف 

جماجم  مــن   36 الــجــزائــر  وتسليم  البلدين، 
املــقــاومــن الــجــزائــريــن الــتــي كــانــت مــودعــة 
ــــراره  فـــي مــتــحــف اإلنـــســـان فـــي بـــاريـــس، وإقـ
رســمــيــا بــفــتــح أرشــيــف الـــثـــورة الــجــزائــريــة، 
ــة الــفــرنــســيــة  ــدولــ واعـــتـــرافـــه بــمــســؤولــيــة الــ
عـــن اغـــتـــيـــال املــنــاضــلــن الـــجـــزائـــريـــن علي 
االنطباع  أعطت  أودان،  وموريس  بومنجل 
إيجابية  اتجاهات  العالقات تسير في  بأن 
اخــتــراق غير مسبوق  وتتجه نحو تحقيق 
فـــي الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة، إال أن جــمــلــة من 

ــرة فــــي ضـــــرب هـــذا  ــؤثــ ــطــــورات تـــبـــدو مــ ــتــ الــ
ــار مــــجــــددًا. يــتــصــدر هــــذه الـــتـــطـــورات،  املـــسـ
إبداء الجزائر عدم رضاها على ما تقترحه 
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة )ضــمــن تــقــريــر املـــؤرخ 
الجانب  أحــادي  بنيامن ستورا( كمشروع 
يضم 22 خطوة لتسوية امللفات التاريخية 
الــعــالــقــة، ووصــفــتــه الــجــزائــر بغير الــجــدي، 
أنشطة  إلى  التاريخية  امللفات  كونه يحّول 
األخذ  دون  من  رمزية،  وخطوات  احتفائية 
بــعــن االعـــتـــبـــار املــطــالــب الــثــالثــة لــلــجــزائــر 

ــا، وهــــــي االعــــــتــــــراف بــمــجــمــوع  ــرنــــســ ــن فــ ــ مـ
الجرائم الفرنسية، واالعتذار عنها رسميا، 

والتعويضات للضحايا.
ســلــســلــة الــبــحــث عـــن تــفــســيــرات لــلــتــطــورات 
الطارئة ومبررات تأجيل زيارة كاستيكس، 
ــراجــــع الــحــمــاســة  تـــقـــود إلـــــى اعـــتـــبـــار أن تــ
الــســيــاســيــة فــي الــجــزائــر إزاء هـــذه الــزيــارة 
مـــرتـــبـــط بـــســـعـــي الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
أو  تــأويــالت سياسية  أي  ب 

ّ
لتجن الــجــزائــر 

الــرأي العام في الجزائر،  إثــارة أسئلة لــدى 

بـــشـــأن مـــوعـــد الــــزيــــارة قــبــيــل االنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة املـــقـــررة فــي 12 يــونــيــو/ 
حـــزيـــران املــقــبــل. وكــانــت تــظــاهــرات الــحــراك 
الــشــعــبــي، الجمعة املــاضــي، قــد خــصــت في 
جزء هام من الشعارات التي ُرفعت، هتافات 
ــتـــي تـــزامـــنـــت مع  ــذه الــــزيــــارة، والـ لـــرفـــض هــ
زيـــــارة رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــوش الــفــرنــســيــة 
الفريق فرانسوا لوكوانتر. كما أن عددًا من 
األطراف السياسية في الجزائرية استبقت 
زيارة كاستيكس باإليحاء بإمكانية وجود 
ضــغــوط وإمــــــالءات فــرنــســيــة عــلــى السلطة 
الــجــزائــريــة بــشــأن مـــآالت هــذه االنــتــخــابــات. 
كما برز أيضا طلب وزير االتصال واملتحدث 
بلحمير،  عمار  الجزائرية  الحكومة  باسم 
الفرنسي  السفير  في مقابلة صحافية، من 
فــرانــســوا جــويــيــت، االمــتــنــاع عــن لــقــاء قــادة 
فيهم معارضون  بمن  الــجــزائــريــة  األحــــزاب 
 إن 

ً
وقــيــاديــون فــي الــحــراك الــجــزائــري، قــائــال

ومعرفته  الكبيرة  خبرته  »بفضل  السفير 
بحدود وقواعد املمارسة الدبلوماسية، لن 
يــتــردد، إذا لــزم األمــر، في اتخاذ اإلجـــراءات 
وزارة  وردت  الـــوضـــع«.  لتصحيح  الـــالزمـــة 
الخارجية الفرنسية على هذه التصريحات، 
قـــائـــلـــة إنـــهـــا »ال تــعــكــس جــــــودة عــالقــاتــنــا 
من  بدعم  تقويتها،  ديناميات  الثنائية وال 

أعلى املستويات« في البلدين.
خـــلـــف الــــعــــوامــــل املـــحـــلـــيـــة، تـــبـــدو الــــدوافــــع 
الــخــارجــيــة لـــهـــذه الـــتـــطـــورات أكـــبـــر بــكــثــيــر، 
ــن قــبــل الــجــانــب  ــدًا مـ إذ تــلــقــت الـــجـــزائـــر صــ
عبر  فــتــرة  منذ  مطالبتها  بــشــأن  الفرنسي 
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة واألمــنــيــة لباريس 
بــوقــف مــا تعتبرها املــغــالــطــات والــحــمــالت 
الــجــزائــر، وإنهاء  الفرنسية ضــد  اإلعــالمــيــة 
تـــحـــركـــات وأنـــشـــطـــة لــنــاشــطــن مــعــارضــن 
ــا، تــوفــر  ــهـ ــيـ ــزائـــري عــلــى أراضـ لــلــنــظــام الـــجـ
لهم الشرطة الفرنسية الحماية، ويعملون، 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ ــون، لـــصـــالـــح االســ ــ ــبـ بـــحـــســـب تـــ

الــفــرنــســيــة، وتــكــون بــاريــس قــد رفــضــت في 
السياق تسليمهم لها. من بن هؤالء عضو 
حــركــة »رشــــــاد« أمــيــر بـــوخـــرص )املـــعـــروف 
على مواقع التواصل االجتماعي بأمير دي 
زاد(، وقــائــد الــــدرك الــوطــنــي الــســابــق غالي 
بلقصير، وفارون آخرون مالحقون من قبل 
الــعــدالــة الــجــزائــريــة. هــذا الــرفــض الفرنسي 
تــعــتــبــره الـــجـــزائـــر نــوعــا مـــن الـــتـــواطـــؤ ضد 

أمنها الداخلي.
كـــمـــا ُيـــــــدرج مـــراقـــبـــون بـــعـــض الــتــوجــهــات 
النزاع  بملف  املتعلقة  ملــاكــرون  السياسية 
املغرب  طــرح  إلــى  وانحيازه  الصحراء،  في 
لحزبه  تمثيل  مكتب  بفتح  األخير  وقـــراره 
فـــي مــنــطــقــة الـــداخـــلـــة فـــي إقــلــيــم الــصــحــراء 
ــه بـــــــن املـــــــغـــــــرب وجـــبـــهـــة  ــيــ ــلــ املــــــتــــــنــــــازع عــ
خلقت  التي  العوامل  ضمن  البوليساريو، 
التوتر السياسي األخير. كذلك يبرز القلق 
الـــجـــزائـــري مـــن الــتــحــركــات الــفــرنــســيــة في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وهــــو مـــا بــــدا بــوضــوح 
فــي الــتــصــريــحــات األخـــيـــرة لــقــائــد الجيش 
الــــجــــزائــــري الـــفـــريـــق الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
رئيس  مع  املــاضــي،  الخميس  لقائه،  خــالل 
ــان الــجــيــوش الــفــرنــســيــة لــوكــوانــتــر في  أركــ
الـــجـــزائـــر، إذ شـــدد عــلــى انــشــغــال الــجــزائــر 
بأمنها في الجنوب والساحل، حيث توجد 
القوات الفرنسية، مع رفض الجزائر وجود 
ــقـــواعـــد الــفــرنــســيــة وتــعــتــبــر ذلــــك جــالــبــا  الـ
ــاب وتــشــويــشــا عــلــى خــطــة الــجــزائــر  لـــإلرهـ
ــو/ أيــــــار 2015(  ــايــ ــي مــ ـــــع عــلــيــهــا فــ

ّ
)املـــــوق

إلحالل السالم في مالي.
ورأى النائب السابق عن الجالية الجزائرية 
في فرنسا عبد القادر حدوش، في تصريح 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن كــل مــا يــحــدث في 
يقف  الفرنسية  الجزائرية  العالقات  طريق 
وراءه لوبي فرنسي ال يريد لهذه العالقات 
أن تتجاوز عقدتها التاريخية. وأضــاف أن 
الفرنسية  الحكومة  رئــيــس  ــارة  زيـ »تــأجــيــل 
أمــر مفاجئ إلــى حد مــا، ويجب البحث عن 
تــفــســيــره فـــي فــرنــســا، وأســتــبــعــد أن يــكــون 
الــقــرارات  أن »جملة  الــجــزائــر«، معتبرًا  فــي 
األخــيــرة ملــاكــرون فــي ملف الــذاكــرة أزعجت 
بجميع  فرنسا  في  اليميني  الجناح  كثيرًا 
فرنسا  ففي  للجزائر،  واملــنــاوئ  امــتــداداتــه، 
ــد عـــلـــى الـــجـــزائـــر بــنــجــاحــاتــهــا  ــاقـ ــوبـــي حـ لـ
االستعمارية«.  بالجرائم  االعــتــراف  يرفض 
ــذا الــجــنــاح يـــحـــاول تــعــطــيــل كل  ورأى أن هـ
اســتــجــابــة فــرنــســيــة لــلــمــطــالــب الــجــزائــريــة، 
ويؤجج في كل مناسبة النقاش والحمالت 
ــر،  ــزائـ اإلعـــالمـــيـــة حـــــول األوضــــــــاع فــــي الـــجـ
على  ويراهن  التاريخية  األخطاء  ويستغل 

استمرار الخالفات بن البلدين.

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

رفضت الجزائر ما اقترحته باريس لتسوية الملفات التاريخية العالقة )فرانس برس(

فرصة أخرى ضائعة 
لترتيب العالقات

مواقف ماكرون 
تجاه نزاع الصحراء من 

أبرز عوامل التوتر

اعتبر تبون قبل تأجيل 
زيارة كاستيكس أنها لن 

تفضي لمعجزة

عبد السالم: سعيّد 
يتحيّن الفرص لنقل 

صراعات الحكم للخارج

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

تعويض  لملف  جدية  أكثر  بمعالجة  باريس  مطالبتها  الجزائر  جددت 
ضحايا التجارب النووية الفرنسية، التي أجريت في الصحراء الجزائرية خالل 
الخارجية  ــر  وزي وقــال  االستعمار. 
الجزائري صبري بوقادوم )الصورة( 
أمس،  الفيديو  عبر  اجتماع  خالل 
من  معاناتها  تستذكر  الجزائر  »إن 
والتي  المدمرة  األسلحة  تجارب 
خلفت وفيات وأضرارًا لدى اآلالف 
مــن الــجــزائــريــيــن«، مــشــددًا على 
المسائل  معالجة  »تتوجب  ــه  أن
بــالــتــعــويــضــات عن  الــمــتــعــلــقــة 

التجارب بطريقة أكثر جدية«.

تعويضات التجارب النووية
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سياسة

  شرق
      غرب
تركيا: اإلفراج عن 14 

ضابطًا متقاعدًا
املــنــاوبــة في  الــصــلــح  أمــــرت محكمة 
الثالثاء، باإلفراج  أمــس  أنــقــرة، فجر 
عن 14 ضابطا متقاعدًا في البحرية 
ُحـــقـــق مــعــهــم عـــلـــى مــــــدار أيــــــام بــعــد 
ُعـــرف بــاســم »بيان  إصــدارهــم بيانا 
مـــونـــتـــرو«، ووقـــعـــه 104 مـــن ضــبــاط 
الــبــحــريــة املــتــقــاعــديــن الــذيــن هـــددوا 
فــــيــــه الــــحــــكــــومــــة بـــــــــإجـــــــــراءات بــعــد 
رفضهم شق قناة إسطنبول املائية، 
مونترو  اتفاقيتي  مــن  واالنــســحــاب 
ولـــــــوزان، والــســعــي لــكــتــابــة دســتــور 
جـــــديـــــد. وقــــــــــــررت، املـــحـــكـــمـــة فــــرض 
الرقابة العدلية على الضباط املفرج 
عــنــهــم، ومــنــعــهــم مـــن الــســفــر خـــارج 
الـــذي يقطنون فيه وخــارج  الــقــضــاء 

البالد.
)العربي الجديد(

باكستان: 3 قتلى 
باشتباكات الشرطة 

وإسالميين
أول  مساء  وشــرطــي  متظاهران  قتل 
مــن أمـــس اإلثـــنـــن، خـــالل مــواجــهــات 
عــنــيــفــة بــبــلــدة شـــهـــدرة الــقــريــبــة من 
الــشــرقــيــة، بــن موالن  مدينة الهـــور 
ــيــــة«  ــتــــانــ ــبــــاكــــســ ــــك الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة »لـ ــ ــــركـ ــــحـ لـ
ــة، وذلــــــك بــعــد  ــرطــ اإلســــالمــــيــــة والــــشــ
ساعات من اعتقال السلطات رئيس 
ــال قــائــد  ــ ــــوي. وقـ الــحــركــة ســعــد رضــ
ــور، غـــالم محمد دوغـــار،  شــرطــة الهــ
إن عشرة من رجــال الشرطة أصيبو 

كذلك في االشتباكات.
)أسوشييتد برس(

الفيليبين تستدعي 
السفير الصيني

أول  الفيليبينية  الحكومة  استدعت 
الصيني  السفير  اإلثــنــن،  أمــس  مــن 
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ ــلـ ــيــــان، لـ ــلــ ــيــ هـــــوانـــــغ شــ
الصينية  السفن  بمغادرة  مطالبها 
الــتــي تــم رصــدهــا أخــيــرًا فــي منطقة 
بها  تطالب  التي  املرجانية  الشعاب 
مــانــيــال فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، 
ــفـــور. وأعـــربـــت وكــيــلــة وزارة  عــلــى الـ
الــخــارجــيــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة إلــيــزابــيــث 
الصيني  للسفير  بــويــنــســوســيــســو، 
عن »استياء مانيال من الوجود غير 
الصينية،  للسفن  املستمر  القانوني 

والذي يشكل مصدر توتر إقليمي«.
)أسوشييتد برس(

انــزالق  إمكانية  القلق حيال  منسوب  يرتفع 
الــنــزاع فــي شــرق أوكــرانــيــا إلــى دائـــرة القتال 
األوسع نطاقا من جديد، مع تواصل التصعيد 
بن موسكو والغرب، بعدما أشــارت تقارير 
إلـــى تــحــّركــات كــبــيــرة لــلــجــنــود الــــروس على 
لواشنطن وحلف  واتــهــام موسكو  الــحــدود، 
شــمــال األطــلــســي بــتــحــريــك قــــوات عــســكــريــة، 
املــواجــهــات بــن الجيش  إلــى جانب تصاعد 
ــومـــن مــن  ــدعـ األوكـــــرانـــــي واالنـــفـــصـــالـــيـــن املـ
املتحدة وحلف  الــواليــات  وأعــربــت  موسكو. 
شــمــال األطــلــســي، أمـــس، عــن دعمهما القوي 
ألوكــرانــيــا، وحــــذرا روســيــا مــن املــضــي قدما 
في حشد قواتها على طول الحدود الشرقية 
مــوســكــو واشنطن  اتــهــمــت  فيما  ألوكــرانــيــا، 
»برميل  إلى  أوكرانيا  و»األطلسي« بتحويل 
بـــــارود«، معلنة عــن تــدريــبــات عــســكــريــة ردًا 
عــلــى »تـــهـــديـــدات« الــحــلــف. يــأتــي ذلـــك فيما 
يتصاعد خــرق وقــف إطـــالق الــنــار فــي شرق 
أوكــرانــيــا، حــيــث قــتــل أمـــس جــنــدي أوكــرانــي 

النفصالين  بهجوم  آخـــران  اثــنــان  وأصــيــب 
موالن لروسيا في منطقة دونباس.

ــال األمـــن الــعــام لحلف شــمــال األطــلــســي،  وقـ
ينس ستولتنبرغ، أمس الثالثاء، في مؤتمر 
ــرانــــي  صــحــافــي مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األوكــ
روسيا  »على  بروكسل:  في  كوليبا  دميترو 
ــــول  ــا داخـــــــل وحـ ــهــ ــد لـــحـــشـــد قــــواتــ ــ وضــــــع حـ
ــفــــزازاتــــهــــا وخـــفـــض  ــتــ أوكــــرانــــيــــا ووقـــــــف اســ
ــــرب ســتــولــتــنــبــرغ عن  الــتــصــعــيــد فـــــورًا«. وأعـ
دعـــم الــحــلــف »الــثــابــت« ألوكــرانــيــا، موضحا 
ومقلقة  مبررة  »غير  الروسية  التحركات   

ّ
أن

األسابيع  »فــي  ستولتنبرغ  وتابع  للغاية«. 
الـــجـــنـــود  آالف  ــا  ــ ــيـ ــ ــــت روسـ ــّركـ ــ حـ األخــــــيــــــرة، 
األوكــرانــيــة،  الــحــدود  إلــى  للقتال  املستعدين 
الضم  منذ  الروسية  للقوات  حشد  أكبر  فــي 
غير الشرعي لشبه جزيرة القرم عام 2014«.

ــا عـــلـــى الـــقـــوى  ــيــ ــرانــ ــا، تــضــغــط أوكــ ــ ــدورهـ ــ بـ
الغربية لدعمها »عمليا« في إطار مسعاها 
لــــصــــّد أّي عــــمــــل عـــــدائـــــي جــــديــــد مـــــن قــبــل 
روســـيـــا. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة األوكـــرانـــي 
دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا، فـــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
روسيا  بإمكان  يكون  »لن  مع ستولتنبرغ: 
مفاجأة أحد بعد اآلن. أوكرانيا وأصدقاؤها 
ــابـــع: »ال ولـــن نــضــّيــع  فـــي حــالــة يــقــظــة«. وتـ
الوقت، وفي حال قامت موسكو بأي خطوة 
متهورة أو أطلقت دوامة جديدة من العنف، 
كوليبا  والــتــقــى  بــاهــظــة«.  الكلفة  فستكون 
الحــقــا وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن الذي كان وصل إلى بروكسل لعقد 
مـــحـــادثـــات مـــع شـــركـــاء الــــواليــــات املــتــحــدة 
لكوليبا  بلينكن  وقــال  األطــلــســي.  فــي حلف 

عــلــى  ردًا  ــات،  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ بـ لــــلــــقــــيــــام  ــة  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
»تــهــديــدات« حــلــف األطــلــســي. وقـــال شويغو 
ه »ردًا على أنشطة 

ّ
في تصريحات متلفزة إن

الــتــحــالــف الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــهـــدد روســـيـــا، 
»على  وأضـــاف:  مناسبة«.  إجـــراءات  خذنا 

ّ
ات

مدى ثالثة أسابيع، تم نشر جيشن وثالث 

في  األميركية  السفارة  في  اجتماعهما  في 
بقوة  تقف  املــتــحــدة  »الــواليــات   

ّ
إن بلجيكا، 

مــع ســيــادة ووحــــدة أراضــــي أوكــرانــيــا. هــذا 
ــــت نــشــهــد فــيــه،  ــــاص فــــي وقـ مـــهـــم بــشــكــل خـ
لألسف، روسيا تتخذ إجــراءات استفزازية 
ــا«. ورد كــولــيــبــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اتــــجــــاه أوكـ لـــلـــغـــايـــة 
ــــه »فـــي الـــصـــراع الــحــالــي، يعتبر 

ّ
بــالــقــول إن

أمــرًا حاسما للغاية  الــواليــات املتحدة  دعــم 
ويحظى بتقدير عميق«.

همت كييف وحلفاؤها 
ّ
في املقابل، وبعدما ات

روسيا في األسابيع األخيرة بنشر عشرات 
آالف الـــجـــنـــود عــنــد الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا، 
قــال وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو 
 بــالده نــشــرت قــوات على حــدودهــا 

ّ
أمــس، إن

الغربية  الحدود  وحــدات جوية بنجاح عند 
لروسيا االتحادية في مناطق ألداء تدريبات 
 »الـــقـــوات أبـــدت اســتــعــدادًا 

ّ
قــتــالــيــة«. تــابــع أن

 وقدرة على أداء مهام تضمن أمن البالد 
ً
كامال

في  التدريبات  استكمال  وسيتم  العسكري 
غضون أسبوعن«. واتهم شويغو واشنطن 
وحلف األطلسي بحشد قواتهما عند حدود 
 القوات األميركية يتم نقلها 

ّ
روسيا، وقال إن

األطلسي  عبر  الشمالية  »أميركا  مــن  حاليا 
ــنــــاك تــحــركــا   »هــ

ّ
ــــى أوروبـــــــــا« وأضـــــــاف أن إلـ

للجنود فــي أوروبــــا إلــى الــحــدود الــروســيــة. 
األســود  البحر  فــي  الــقــوات األساسية  تتركز 

ومنطقة البلطيق«.
وتـــأتـــي تـــصـــريـــحـــات شـــويـــغـــو بـــعـــدمـــا اتــهــم 
ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي ريــابــكــوف  نــائــب وزيــ
»الـــواليـــات املــتــحــدة ودواًل أخــــرى فــي حلف 
ــيـــا عــمــدًا  شـــمـــال األطــلــســي بــتــحــويــل أوكـــرانـ
ــــي حـــديـــث  إلــــــى بـــرمـــيـــل بــــــــــارود« مـــضـــيـــفـــا فـ
الغربية »تزيد  الــدول   

ّ
أن أمــس،  للصحافين 

ــا«.  ــيــ ــرانــ ــة إلـــــى أوكــ ــلـــحـ إمــــداداتــــهــــا مــــن األسـ
تــصــعــيــد،  أّي  »إذا حــصــل  ريـــابـــكـــوف:  ــــال  وقـ
 ما يمكن لضمان أمننا 

ّ
فسنقوم بالطبع بكل

 كييف 
ّ
لكن كانوا،  أينما  وسالمة مواطنينا، 

وحلفاءها في الغرب سيتحّملون املسؤولية 
تفاقم مفترض«. في غضون  أّي  الكاملة عن 
ذلك، أعلن الجيش األوكراني في بيان أمس، 
عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنن آخرين 
بجروح، إثــر إطــالق نــار من قبل انفصالين 
موالن لروسيا، على بلدة مايورسك التابعة 

ملنطقة دونباس، شرقي البالد.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ميانمار 
شبح حرب

األمن 
السيبراني 
األميركي

اتـــحـــاد هـــذه األقـــلـــيـــات، والـــتـــي تــشــكــل ثلث 
ســـكـــان الــــبــــالد، مـــع األكـــثـــريـــة الـــبـــوذيـــة من 
»البامار« في الوسط، ملواجهة الجيش. هذا 
مراقبون مطلعون  يستبعده  ال  السيناريو 
عــلــى الــوضــع، رغــم الــتــاريــخ الــطــويــل أيضا 
من االحتراب بن اإلثنيات املختلفة ذاتها، 
وقــلــة الــثــقــة بــالــســلــطــة. لــكــنــه أيــضــا ينتظر 
ــابـــات حـــول إمــكــانــيــة حــصــول تــدخــالت  إجـ
فــي منطقة  تــحــول دونـــه،  إقليمية ودولــيــة 
ــات  ــ ــــواليـ ــــن الـ ــر بـ ــتــــوتــ ــدة الــ ــ ــديـ ــ تـــنـــافـــس شـ
لكل من  أن  ولــيــس خفيا  والــصــن.  املتحدة 
للوضع  املختلفة  مقاربته  البلدين  هــذيــن 
في ميانمار، إال أن تفلت الفوضى قد يكون 
 موحدًا في محاولة للجم التصعيد، 

ً
عامال

ــه أيـــضـــا رابــــطــــة دول  ــيـ ــا تــســعــى إلـ ــو مــ ــ وهـ
جنوب شرقي آسيا )آسيان(. وتكمن خشية 
بــعــض دول الــــجــــوار مـــن انــــــزالق مــيــانــمــار 
إلــى حــّمــام دم قــد يــطــول، فــي حجم الكارثة 
اإلنسانية التي ستنجم عن ذلك، وفيضان 

لــلــواليــات املــتــحــدة فـــي بــريــطــانــيــا بـــن عــامــي 
إيسترلي،  تتمتع  جهتها،  مــن  و2006.   2003
بالجيش  سابقة  اســتــخــبــارات  ضابطة  وهــي 
»محاربة  قسم  في  ومــديــرة سابقة  األميركي، 
اإلرهــــــاب« فـــي وكـــالـــة األمــــن الــقــومــي، بخبرة 
الهجومية  السيبرانية  العمليات  فــي  عميقة 
والــدفــاعــيــة. وإلـــى جــانــب وظيفتها فــي وكالة 
مديرة  أيضا  إيسترلي  عملت  القومي،  األمــن 
»مــورغــان ستانلي«، وتــرأســت مركز  لـــ إداريـــة 

دمج األمن السيبراني للشركة.
نائبة مستشار  إلى جانب  الثنائي  وسيعمل 
ــــي بــــــــــــــاإلدارة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــومـ ــقـ ــ األمـــــــــن الـ
اإللكترونية، آن نوبرغر. كذلك تم اإلعالن يوم 
 
ً
االثــنــن عــن اخــتــيــار روبــــرت ســيــلــفــرز، وكــيــال

لــالســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســة والــتــخــطــيــط في 
وزارة األمن الداخلي.

اإللكترونية  القيادة  رئيس  تحدث  أن  وسبق 
األميركية الجنرال بول ناكسون، في مارس/

بأكثر من  قامت  القيادة  أن  عــن  املــاضــي،  آذار 
الخارجية  الــتــهــديــدات  ملــواجــهــة  عملية«   20«
اإللــكــتــرونــيــة قــبــل االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة في 
 11« منها  املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   3
الــجــهــود  فـــي 9 دول«. وعـــقـــب  ـــفـــذت 

ُ
ن عــمــلــيــة 

الكبيرة هــذه، ذكــرت الــواليــات املتحدة أنــه لم 
األصــوات  تأثير على  أو  تزوير  تجر عمليات 
في االنتخابات، لكنها اتهمت روسيا صراحة 

لن يكون مصطلح الحرب األهلية، 
غريبا  ميانمار،  في  تكررت  ما  إذا 
على هذه الدولة الواقعة في جنوب 
التحذيرات  الــرغــم مــن  آســيــا. فعلى  شــرقــي 
االنقالب  يأخذ  أن  من  املتصاعدة،  األممية 
فــي األول  فــي ميانمار  ــذه الجيش 

ّ
نــف الـــذي 

الحكومة  املاضي، ضد  فبراير/ شباط  من 
املــدنــيــة وزعــيــمــتــهــا أونــــغ ســـان ســو تــشــي، 
الــبــالد إلــى حــرب أهلية، على غــرار الحرب 
في سورية، إال أن هذا السيناريو املحتمل 
ــتــــداد لــحــقــبــة 60 عــامــا  لـــن يـــكـــون ســــوى امــ
ــيـــش فــي  ــجـ ــكـــري بـــــن الـ ــسـ ــعـ ــــن الـــــنـــــزاع الـ مـ
مــيــانــمــار وأكـــثـــر مـــن 20 مــجــمــوعــة إثــنــيــة 
لكن  بالتهميش.  الشعور  تواصل  مسلحة، 
الــتــحــذيــرات الــجــديــدة، إثـــر االنـــقـــالب الــذي 
ــج تـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة عــــارمــــة يـــواصـــل  ــ أّجــ
الــجــيــش قــمــعــهــا، مــا أدى إلـــى ســقــوط أكثر 
الــيــوم وســط إمكانية  تــقــوم  مــن 700 قتيل، 
حـــصـــول ســـيـــنـــاريـــو مــخــتــلــف مــبــنــي عــلــى 

ــــدة إلــــى  ــــحـ ــتـ ــ انــــتــــقــــلــــت الـــــــواليـــــــات املـ
ــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــد فـ ــديــ مـــســـتـــوى جــ
إدارة  إعــالن  مع  السيبرانية،  الحرب 
ــايـــدن، أول مـــن أمــــس االثــنــن،  الــرئــيــس جـــو بـ
تــرشــيــح كـــل مـــن كــريــس إنــغــلــيــس، الــــذي كــان 
نائب املدير السابق لوكالة األمن القومي بن 
عامي 2006 و2014 ليكون أول مدير للسايبر 
اإلدارة، وجــن  فـــي  الـــوطـــنـــي  املـــســـتـــوى  عــلــى 
سابقة  استخبارات  ضابطة  وهــي  إيسترلي، 
فــي الــجــيــش األمــيــركــي، ســتــديــر وكــالــة األمــن 
التحتية. وتأتي هذه  البنى  السيبراني وأمن 
مكافحة  واشــنــطــن  نية  لتعكس  الترشيحات 
االختراقات األخيرة التي تعّرضت لها. وظهر 
هذا التوجه في كالم مستشار األمن القومي، 
أول من أمس االثنن، عندما  جيك سوليفان، 
اإلدارة عندما  فــي  أبــدى »فــخــره« بما »نبنيه 
يتعلق األمر باإلنترنت«، وشّدد على تصميم 
أمـــيـــركـــا عــلــى »حـــمـــايـــة شــبــكــاتــهــا ومــواجــهــة 
في  يشكله خصومنا  الـــذي  املــتــزايــد  التحدي 

الفضاء اإللكتروني«.
قــريــبــا  ردًا  اإلدارة  تــعــلــن  أن  ــتـــوقـــع  املـ ــن  ــ ومـ  
ــدز« الــــذي حصل  ــنـ ــراق »ســـــوالر ويـ ــتـ عــلــى اخـ
ــل وكـــــــــاالت  ــ ــمــ ــ أواخـــــــــــــر الـــــــعـــــــام املـــــــاضـــــــي وشــ
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة والـــشـــركـــات األمــيــركــيــة 
وســـط اعــتــقــاد بـــأن قــراصــنــة روســيــن هــم من 
قــامــوا بــتــنــفــيــذه. كــمــا تــعــّرضــت عــشــرات آالف 
في  املحلية  واملؤسسات  والبلديات  الشركات 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــهــجــوم إلــكــتــرونــي نفذته 
الصينية  الــدولــة  تدعمهم  قراصنة  مجموعة 
قـــامـــت بـــاخـــتـــراق خـــدمـــة الــبــريــد اإللــكــتــرونــي 
لــشــركــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« بــحــســب مـــا أعــلــن  
املــــدون بــريــان كــريــبــس املتخصص فــي األمــن 

السيبراني في شهر مارس/آذار املاضي.
ــادت لــجــنــة »ســايــبــر ســــوالريــــوم«، وهــي  ــ وأشــ
مــجــمــوعــة مــشــّكــلــة مــن الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي 
معتبرة  الجديدة،  بالتعيينات  والجمهوري، 
ــة إلــــى قــائــد  ــروريــ ــاجـــة ضــ فـــي بـــيـــان أن »الـــحـ
يــتــمــتــع بــســلــطــة قـــانـــونـــيـــة لــتــنــســيــق تــطــويــر 
وتــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة وطــنــيــة 
للدفاع عن كل شيء«، ما يشير إلى املصادقة 
ــلـــى الـــتـــرشـــيـــحـــن لــــن يــــواجــــه عــــراقــــيــــل فــي  عـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وجــــــاء تـــرشـــيـــح إنــغــلــيــس 
األمن  السابق لوكالة  املدير  بعدما كان نائب 
فــي عهدي  الــقــومــي بــن عــامــي 2006 و2014، 
ــــوش االبــــن  الـــرئـــيـــســـن الـــســـابـــقـــن، جـــــــورج بــ
ــاراك أوبـــامـــا. ومـــع أن إنــغــلــيــس لــم يــشــارك  ــ وبـ
فــي حـــروب مــيــدانــيــة، إال أن خــبــرتــه فــي األمــن 
الــقــومــي واســعــة، إذ كـــان نــائــبــا ملكتب الصن 
وكـــوريـــا فــي وكــالــة األمـــن الــقــومــي بــن عامي 
1998 و1999، ثم مدير املكتب بن عامي 1999 
 
ً
اتــصــال خــاصــا ممثال و2001. وكــــان ضــابــط 

تحذير  وبعد  إليها.   والنازحن  الالجئن 
كريستن  ميانمار،  إلــى  الخاصة  املبعوثة 
شــرانــر بــورغــنــر، فــي مـــارس/ آذار املــاضــي، 
من احتمال نشوب حرب أهلية على نطاق 
غير مسبوق في ميانمار، أعــادت املفوضة 
الــســامــيــة لــألمــم املــتــحــدة لــحــقــوق اإلنــســان، 
التحذير  الــثــالثــاء،  أمـــس  بــاشــلــيــه،  ميشيل 
من جرائم محتملة ضد اإلنسانية قد تكون 
ــكــبــت فــي مــيــانــمــار، مــشــيــرة إلـــى أن هــذا 

ُ
ارت

البلد »يتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع 
وأعربت  السورية«.  بالحرب  أشبه  النطاق 
في  الــوضــع  أن  »مـــن  عــن خشيتها  باشليه 
مطالبة  شــامــل«،  نـــزاع  إلــى  جه 

ّ
يت ميانمار 

»أال يسمح بتكرار أخطاء  املجتمع الدولي بـ
املاضي الدامية في سورية وغيرها«، داعية 
إلــــى وقــــف املـــذبـــحـــة. وبـــاإلضـــافـــة إلــــى عــدد 
منذ  سقطوا  الذين  املتظاهرين  من  القتلى 
االنــقــالب عــلــى يــد الــجــيــش، ذّكـــرت باشليه 
من  األول  منذ  ــقــلــوا 

ُ
اعــت 3080 شخصا  بــأن 

 عن صدور أحكام بإعدام 23 
ً
فبراير، فضال

شخصا بعد محاكمات سّرية.
أيا  أن  التحذيرات في  وتكمن خطورة هــذه 
مــن الــنــزاعــات طــويــلــة األمــــد، والــتــي امــتــدت 
لعقود، بن حركات التمرد اإلثنية والجيش، 
لم تشعل ميانمار إلى هذه الدرجة، بعدما 
ــــى املــــدن  ــــوارع الــــيــــوم إلـ ــــشـ ــــرب الـ ــلـــت حـ وصـ
التي تشكل قلب ميانمار، والتي  الرئيسية 
البامار األكثرية )68 في  إثنية  تشكل فيها 

بــمــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى عملية االقـــتـــراع. مع 
العلم أنه في الفترة بن مارس 2020 ومارس 
أس«  آي  أس  مــــركــــز»ســــي  أحـــصـــى  املــــاضــــي، 
للدراسات االستراتيجية والعاملية األميركي، 
150 مــحــاولــة اخــتــراق دولــيــة ومــحــلــيــة. وركــز 
إحـــصـــاء املـــركـــز عــلــى الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
ــلــــى الـــــــوكـــــــاالت الــــحــــكــــومــــيــــة، ومــــؤســــســــات  عــ
الــدفــاع وشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا، أو الــجــرائــم 
االقــتــصــاديــة الــتــي تــبــلــغ خــســائــرهــا أكــثــر من 
العام املاضي فقط،  مليون دوالر. وفي قائمة 
ظهر اســم الــصــن 33 مـــرة، وروســيــا نحو 30 
مـــرة، وقــراصــنــة إيــرانــيــن 13 مـــرة، وهجمات 

الــّســكــان(، فــي منطقة وادي نهر  املــائــة مــن 
إيــراوادي الواسعة. وللتذكير، فإن أكثر من 
كــاريــن وراخـــن  أهــمــهــا  إثــنــيــة مختلفة،   20
وشــــــــان وشــــــن وكـــــاشـــــن، تـــشـــكـــل أقـــلـــيـــات 
فـــي مــيــانــمــار، وهـــي جــمــيــعــهــا لــهــا أجنحة 
 منها بــن 100 

ّ
كـــل يــتــراوح عــديــد  مسلحة، 

تقاتلت هذه  اآلالف. ولطاملا  فــرد وعــشــرات 
ت فيه فكرة 

ّ
اإلثنيات مع الجيش، في بلد ظل

»الوطنية« ضعيفة نتيجة االنقسامات بعد 
الحكم  ثــم  البريطاني،  االستعمار  مــن  قــرن 
باإلضافة  الطويل،  العسكري  الديكتاتوري 
إلـــى ســـوء الــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــورات، التي 
جــعــلــت أكــثــريــتــهــا مــهــمــشــة وتــعــيــش على 
إثنية  تهريب املخدرات. وكانت 10 فصائل 
مسلحة قــد وقــعــت فــي مـــارس 2015 اتــفــاق 
 الحكومة 

ّ
وقـــف لــلــنــار مــع الــجــيــش فــي ظـــل

املدنية، لكن شعورًا غالبا دائما بعدم الثقة 
 يسود بن الطرفن، فاقمه فشل الزعيمة 

ّ
ظل

املسجونة حاليا، أونــغ سان سو تشي، في 
 أزمة الروهينغا.

ّ
حل

وكانت املجموعات املوقعة على اتفاق وقف 
الــنــار قــد اجــتــمــعــت فــي 13 مــــارس املــاضــي 
ــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لــــوقــــف حــمــلــة  ــشـ ــاقـ ــنـ ملـ
املعارضن  ضــد  الدموية  العسكرية  القمع 
لــالنــقــالب، حــيــث جـــرى الــبــحــث فـــي إيــجــاد 
ــوار مــســتــقــبــلــي مــع  ــحــ ــة مـــشـــتـــركـــة لــ ــيــ أرضــ
»الــلــجــنــة املــمــثــلــة لــلــبــيــاداونــغــســو هــلــوتــا«، 
وهي مجموعة املمثلن التشريعين الذين 
يــنــتــمــون لــلــمــعــارضــة الــــيــــوم، ومــعــظــمــهــم 
أصــبــح هــاربــا مــن بــطــش الــعــســكــر. وكــانــت 
فبراير   22 فــي  أعلنت  قــد  املجموعات  هــذه 
املــاضــي وقــف أي مــفــاوضــات حــول السالم 
مع العسكر. وقال الكولونيل من املتمردين، 
ــارس، إن »مــا  ــ ــار، فـــي اجــتــمــاع مـ ــ خـــون أوكــ
ــراف بـــنـــا أو الـــتـــعـــاون  ــ ــتـ ــ يــهــمــنــا لـــيـــس االعـ
الـــســـيـــاســـي، بـــل مـــا يــحــصــل لــلــمــواطــنــن«. 
ــفـــى«  ــنـ املـ ــلــــى »حــــكــــومــــة  عــ ذلـــــــك ردًا  وبــــــــدا 
املعارضة، التي طلبت دعم اإلثنيات، واعدة 

»ديمقراطية فيدرالية«.  بـ
ويـــجـــري الــحــديــث الـــيـــوم عـــن مـــشـــروع بن 
ــاء »جــيــش  ــشــ ــنــــيــــات واملــــعــــارضــــن، إلنــ اإلثــ
مسؤول  ورأى  العسكر.  ملقاومة  فــيــدرالــي«، 
في وزارة الخارجية التابعة إلثنية البامار 
ــنــــيــــات(، فــــي حــديــث  )نــــظــــام تــمــثــيــلــي لــــإلثــ
االقتراح  أن »هــذا  أنجلس تايمز«،  »لــوس  لـــ
يــفــهــم بـــأنـــه إعـــــالن حــــرب ضـــد الـــتـــاتـــمـــاداو 
ــنــــاك عــنــاصــر  ــيــــش(«، مــضــيــفــا أن »هــ ــجــ )الــ
فــي الــتــاتــمــاداو، الـــذي هــو أكــبــر فــي عــديــده 
لكن  تنقلب عليه.  قــد  اإلثــنــيــات،  مــن جميع 
فــي حــالــة الــحــرب األهــلــيــة، فــإن بعضها قد 
يختار أن يصبح زعيم حرب«. ويبلغ عديد 
الجيش في ميانمار 100 ألف عسكري، وهو 
والصن  روسيا  من  بعتاد عسكري  مجهز 
أمــا  والــهــنــد وكــوريــا الشمالية وإســرائــيــل. 
أكــبــر مــجــمــوعــة مــن املــتــمــرديــن )حـــوالـــي 25 
ألف مقاتل( فتنتمي إلى »جيش والية وا«، 
وتربطها عالقات جيدة بالصن، ولم تعلن 

معارضتها لالنقالب.
الــرغــم مــن ذلــك، فــإن تقارير صحافية  على 
عــــدة قـــد أشــــــارت إلــــى تـــحـــرك املــتــظــاهــريــن 
ــى املــنــاطــق  ــ ــار، إلـ ــامــ ــبــ والـــنـــاشـــطـــن، مــــن الــ
السالح  على  للتدرب  ميانمار،  في  النائية 
ــوارع،  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــع املــــتــــفــــجــــرات وحـــــــــرب الـ ــ ــنـ ــ وصـ
مـــع املـــتـــمـــرديـــن. وأعـــلـــنـــت إثــنــيــة الـــكـــاريـــن، 
ــنـــى  وجــــنــــاحــــهــــا املــــســــلــــح »االتــــــحــــــاد الـــوطـ
لــلــكــاريــن«، أنــهــا ســاعــدت أعـــدادًا كبيرة من 
الذين  العسكر،  من  الهرب  على  املعارضن 
نــفــذوا للمرة األولـــى منذ ســنــوات ضربات 
عسكرية على معاقل أساسية لالتحاد، ردًا 
على سيطرة مسلحيه على قاعدة للجيش، 
ــة، ومــقــتــل ــيـ ــنـ ــيـ ــن الـــــحـــــدود الـــصـ ــ  قـــريـــبـــة مـ

10 جــنــود نــظــامــيــن. هــكــذا، يــصــبــح الـــدور 
محوريا،  املسلحة  اإلثنيات  ستؤديه  الــذي 
لناحية ذهاب البالد إلى حرب دموية أكثر 
ــمـــرار تــســلــيــح وتــجــهــيــز  ــتـ ــة، مـــع اسـ ــراســ شــ
الجيش  انصياع  أو  وإيــوائــهــم،  املعارضن 

للتهدئة. 
)العربي الجديد(

الــواليــات املتحدة تــجــاه دول منها إيــران  مــن 
لعدة مرات كما ذكر اسم إسرائيل والسعودية 

وكوريا الشمالية ودول ومنظمات أخرى.
وشــــمــــلــــت الــــهــــجــــمــــات مـــــــحـــــــاوالت تـــخـــريـــب 
تكنولوجي، وسرقة أسرار صناعية، و»سرقة 
أسرار متعلقة بلقاح فيروس كورونا«، بحسب 
مـــا اتــهــمــت الــــواليــــات املــتــحــدة الـــصـــن. كــذلــك 
األميركي  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أعلن 
بــتــهــم مــحــاولــة  ــنـــة روس«  مــالحــقــتــه »قـــراصـ
تخريب أنظمة وسرقة بيانات والتالعب بها.

ومع ذلك يجهل البعض متى تتحول الحرب 
املهندس  إلى حرب فعلية، وذكــر  اإللكترونية 
ماناف فيرما في مقال له على موقع »ميديوم« 
املتخصص بنشر التدوينات التكنولوجية، أن 
إلكترونية  هجمات  تشنان  وروسيا  »الصن 
على الواليات املتحدة تهدف لشل اقتصادها«، 
 ال 

ً
مضيفا أن »الصن والواليات املتحدة مثال

مفتوحة،  بــحــرب  الــدخــول  حاليا  يستطيعان 
ــرب إلــكــتــرونــيــة  ــ ــبـــدو شــــن حـ ــذا قــــــررا كـــمـــا يـ ــ لـ
»سي  مركز  وضعها  لقائمة  ووفقا  بينهما«. 
الـــذي يــقــدم نصائح بشأن  أس أو« األمــيــركــي 
اإلنترنت في  فــإن خروقات  االلكتروني  األمــن 
القرن الحادي والعشرين أثرت على »مليارات 
من األشخاص« وسببت خسائر مادية هائلة.  
إدارة بايدن  التعيينات األخيرة، عزم  وتظهر 
الرئيس  عكس  الــســايــبــر،  ســالح  تطوير  على 
السابق دونــالــد تــرامــب، الــذي كــان ُينظر إليه 
عــلــى أنـــه كـــان ال يــكــتــرث بــاألمــن الــســيــبــرانــي، 
مـــع تقليله مـــن أهــمــيــة الــتــدخــل الـــروســـي في 
ألغى  كما   .2016 لعام  الرئاسية  االنتخابات 
فــي مجلس  السيبراني  األمــن  منصب منسق 
األمن القومي في عام 2018. وقد تم إدانة هذه 
املشرعن  قبل  الخطوة على نطاق واســع من 

في ذلك الوقت. 
الفيدرالي  االحتياطي  رئيس  أعلن  أن  وسبق 
املــركــزي األمــيــركــي( جيروم  األمــيــركــي )البنك 
بأول، يوم األحد املاضي، أنه يشعر بقلق من 
النطاق،  إلكتروني واســع  خطر وقــوع هجوم 
أكثر من قلقه من احتمال حصول أزمة مالية 
عـــام 2008.  الــتــي حــدثــت  لتلك  عــاملــيــة مماثلة 
وقال لبرنامج »60 دقيقة« على قناة »سي بي 
إس نيوز« األميركية، إن مخاطر حدوث أزمة 
شبيهة بأزمة عام 2008 مع حاجة الحكومات 
املــصــارف، هي مخاطر »منخفضة  إنقاذ  إلــى 
جدًا جــدًا«. وأضــاف أن »العالم يتغير، العالم 
يتطور، وكذلك املخاطر، وأقول إن الخطر الذي 
مشيرًا  اإللكتروني«،  الخطر  هو  أكثر  نراقبه 
إلى أن هذا مصدر قلق تتشاركه  الحكومات 
والــشــركــات الــخــاصــة الــكــبــيــرة، واملــالــيــة منها 

تحديدًا.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

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

ال يزال الحراك الشعبي سلميًا بمعظمه )فرانس برس(

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

تواصل إدارة الرئيس جو بايدن تعزيز األمن السيبراني األميركي، مع إجراء 
باختراقات  المتعلقة  التطورات  تواكب  أن  يُفترض  تعيينات،  سلسلة 

حصلت أخيرًا، اُتهمت فيها روسيا والصين
قضيةالغالف

تحذيرات أممية من تكرار 
السيناريو السوري

بايدن يستعين بالحرس القديم 
لتحصين المؤسسات

متابعة

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.

يجرى الحديث عن 
تشكيل جيش فيدرالي 

لمقاومة العسكر

إنغليس خبير بالملف 
الصيني وإيسترلي كانت 

من فريق أوباما

بحثت اإلثنيات المسلحة 
التعاون مع المعارضة 

ومساعدتها

موسكو تعلن عن 
تدريبات عسكرية ردًا على 

تهديدات »األطلسي«

لم يكترث ترامب 
ألهمية األمن اإللكتروني 

عكس إدارة بايدن

يتصاعد التوتر بين الغرب، 
ال سيما واشنطن وحلف 

األطلسي من جهة، 
وروسيا من جهة أخرى، 

بشأن أوكرانيا، وسط 
حديث متزايد عن حشود 

عسكرية
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إدانة النظام السوري باستخدام األسلحة الكيميائية

خطوة باتجاه المحاسبة؟

اتهمت المنظمة قوات 
سهيل الحسن 

بقصف سراقب بالكلور

أمين العاصي

ــة خـــــــــالل عـــــــام،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــرة الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
تـــتـــهـــم مــنــظــمــة حـــظـــر األســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري 
باستخدام أسلحة محرمة دوليا في الحرب 
السورية.  الــثــورة  على  للقضاء  بدأها  التي 
وتعزز هذه الخطوة اآلمال بقرب محاسبة 
في  األسلحة  هــذه  استخدام  املسؤولن عن 
م 

ّ
النظام، الذي أوهم املجتمع الدولي أنه سل

كل ترسانته من األسلحة املحرمة الدولية، 
ولــكــن الــوقــائــع أثــبــتــت بــطــالن هـــذا االدعــــاء. 
وأفادت منظمة حظر األسلحة الكيميائية، 
بــأن لديها »أسبابا  أمــس االثــنــن،  أول مــن 
ألقت  النظام  قــوات  بــأن  لالعتقاد«  معقولة 
قنبلة تــحــتــوي عــلــى غـــاز الــكــلــور عــلــى حي 
سكني في مدينة سراقب، الواقعة على بعد 
50 كــيــلــومــتــرًا جــنــوبــي حــلــب، فـــي فــبــرايــر/ 

شباط 2018.
واعتبر فريق املحققن املكلف تحديد هوية 
ــطـــرف املــــســــؤول عـــن هــجــمــات كــيــمــيــائــيــة  الـ
أن »ثــمــة دوافــــع مــعــقــولــة« بــإلــقــاء مــروحــيــة 
 
ً
»بــرمــيــال الــســوري  للنظام  تــابــعــة  عسكرية 

واحــــــدًا عــلــى األقـــــــل«. وأوضــــــح الــتــقــريــر أن 
»الــبــرمــيــل انــفــجــر نـــاشـــرًا غـــاز الــكــلــور على 
ــة واســـــعـــــة، مـــصـــيـــبـــا 12 شـــخـــصـــا«.  ــافـ مـــسـ
ــر قـــــــــوات الـــعـــمـــيـــد ســهــيــل  ــقــــريــ ــتــ واتـــــهـــــم الــ
الــحــســن، املــعــروف بـــ »الــنــمــر« والـــذي ُينظر 
فــي سورية،  إليه باعتباره »رجــل روســيــا« 
بالوقوف وراء عملية القصف، الذي حصل 
بعد يــوم واحـــد مــن إســقــاط طــائــرة روسية 
فــي ريــف إدلـــب، فــي مؤشر إلــى دور روســي 

األسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013.
وفي عام 2017 وحده سجل فريق »الشبكة 
الــســوريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان« مــا ال يــقــل عن 
ــذهــا الــنــظــام بن 

َّ
9 هــجــمــات كــيــمــيــائــيــة، نــف

يناير/ كانون الثاني وإبريل من العام عينه، 
فـــي إدلــــب وحـــمـــاة وريــــف دمــشــق ودمــشــق. 
وكان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة 
خــان شيخون في ريــف إدلــب الجنوبي في 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 76 مــدنــيــا،  إبـــريـــل،   4
، و16 سيدة، نتيجة قصف 

ً
بينهم 25 طفال

بــــصــــواريــــخ تــحــمــل غـــــــازات ســـامـــة ألــقــتــهــا 
طائرات ثابتة الجناح من طــراز »سوخوي 
الهجوم،  للنظام. وردًا على هذا  22« تابعة 
قـــصـــفـــت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــــي 7 إبـــريـــل 
مطار الشعيرات في ريف حمص الشمالي، 

بعشرات الصواريخ من طراز »توماهوك«.

إبــريــل 2018، قصفت طــائــرة تابعة  وفــي 7 
الشرقية  الــغــوطــة  فــي  دومـــا  مدينة  للنظام 
بـــغـــازات ســامــة، أودت يــومــهــا بــحــيــاة مــا ال 
ونساء،  أطفال  بينهم  70 شخصا،  عن   

ّ
يقل

بــحــســب تــقــاريــر إعــالمــيــة وحــقــوقــيــة. وأكــد 
 الغاز الذي 

ّ
سكان ومختصون في حينه أن

ــخــِدم في 
ُ
اســتــخــدم مــشــابــه لــذلــك الــــذي اســت

قــصــف الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، فـــي أغــســطــس/ 
أفـــادت   ،2019 ــار  أيــ مـــايـــو/  وفـــي   .2013 آب 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة فــي بــيــان بـــأن هناك 
ــأنـــف  ــتـ دالئــــــــل عــــلــــى أن الــــنــــظــــام ربــــمــــا اسـ
استخدام األسلحة الكيميائية، بما في ذلك 
هجوم يعتقد أنه كان بغاز الكلور في شمال 
غـــربـــي ســـوريـــة. وأوضـــــح رئـــيـــس »الــشــبــكــة 
الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان«، فـــضـــل عــبــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــغــنــي، فــي حــديــث لـــ
املجتمع الدولي اتهم عشرات املرات النظام 
ــة املــحــرمــة  ــلـــحـ ــتـــخـــدام األسـ ــــوري بـــاسـ ــــسـ الـ
الدولية. وأضاف أن منظمة حظر األسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة أصــــدرت تــقــريــريــن، ويتضمن 
اتهاما  والــثــانــي  لــلــنــظــام  اتــهــامــات   3 األول 
واحــدًا، أي أن هناك أربــع هجمات بأسلحة 
محرمة. وأشار إلى أن أهمية التقرير الثاني 
ــارة إلــــى مــســؤولــيــة قـــوات  »تــكــمــن فـــي اإلشــــ

النمر املــدعــومــة مــن قبل الــــروس، مــا يعني 
تورطا روسيا في هذه الهجمة«.

وأشار عبد الغني إلى أن تحقيقات منظمة 
حــظــر األســلــحــة »مــســتــمــرة حــــول هــجــمــات 
أخــــــرى، رغــــم مــــحــــاوالت الـــجـــانـــب الـــروســـي 
تخطي هذا امللف«، مضيفا أن التقرير الذي 
صدر يوم االثنن املاضي أتى من أعلى جهة 
دولية مختصة وبمنهجية صارمة جدًا، وال 
يستطيع الروس التشكيك في هذا التقرير. 
ــر أنـــــه »يــــجــــب إحــــالــــة االتــــهــــامــــن إلـــى  ــ ــ وذكـ
مجلس األمن الدولي الستخدام القوة ضد 
النظام السوري الذي ما زال يمتلك أسلحة 
كيميائية«، مشّددًا على أنه ال رادع للنظام 
إال بــالــتــدخــل الــعــســكــري الـــدولـــي، ألنـــه أعــاد 
استخدام األسلحة املحرمة بعد اإلعالن عن 
تدمير مخزونه من هذه األسلحة. إن النظام 

ال يهتم على اإلطالق باإلدانة فقط.
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح مــــديــــر مــــركــــز تــوثــيــق 
نضال  ســوريــة،  فــي  الكيميائية  االنتهاكات 
شــيــخــانــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن املــركــز 
ــق اســتــخــدام األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة من  »وثــ
قــبــل الــنــظــام الــســوري 262 مـــرة بــعــد صــدور 
بــمــقــتــل  تـــســـبـــب  مــــا  ــــي 2118،  ــدولـ ــ الـ ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
آخــــريــــن«.   13947 ــة  ــابــ وإصــ شــخــصــا   3423
ــــح أن املـــركـــز والـــفـــرق الــدولــيــة تمكنا  وأوضـ
من الوصول والتحقيق في 64 حادثة فقط. 
األسلحة  حــظــر  منظمة  أن  شــيــخــانــي  وذكـــر 
الكيميائية ستعقد االجتماع السنوي لدول 
األطــــراف فــي 20 إبــريــل الــحــالــي. وكــشــف أنه 
التصويت على مقترح  يتم  أن  املفترض  من 
الــنــظــام  فــرنــســي، يــقــضــي بتجميد عــضــويــة 
السوري في االتفاقية، ما يعني حرمانه من 
الــتــصــويــت واملــشــاركــة فــي أنــشــطــة املنظمة، 
بــمــا فــي ذلـــك تشكيل آلــيــة قــضــائــيــة تضمن 
حق محاكمة املسؤولن عن هذه االنتهاكات. 
ــة الــنــظــام من  ــ واعــتــبــر شــيــخــانــي تـــكـــرار إدانـ
مــنــظــمــة حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة »أمــــرًا 
ــدول األطــــــــراف فــي  ــ ــ مــهــمــا لــلــغــايــة إلقــــنــــاع الـ
االتفاقية باتخاذ قــرار صــارم يضمن توازن 
االتفاقية ومحاسبة املتورطن وعدم اإلفالت 
مــــن الــــعــــقــــاب«. وأوضــــــــح أن مــــركــــز تــوثــيــق 
ــــان شــريــكــا في  االنـــتـــهـــاكـــات الــكــيــمــيــائــيــة »كـ
في  الهوية،  وتحديد  التحقيق  فريق  تقرير 
اتــهــام الــعــام املــاضــي والــعــام الحالي. وشــّدد 
عــلــى أن مــحــاســبــة املــتــورطــن فــي اســتــخــدام 
األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة واجــــب أخـــالقـــي على 
الــــدول واألطــــــراف، فــالــتــهــاون فــي املحاسبة 
ــار  ــة الــــدمــ ــلـــحـ وفــــــي إخـــــــالء ســــوريــــة مــــن أسـ

الشامل، سيسبب أزمة لألمن العاملي.

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

قصف النظام دوما بالكيميائي عام 2013 )فرانس برس(

هذه  تكن  ولــم  القصف.  عملية  فــي  محتمل 
ــرة األولــــى الــتــي تــديــن بــهــا منظمة حظر  املـ
األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة الـــنـــظـــام الــــســــوري 
بــاســتــخــدام أســلــحــة مــحــرمــة دولــيــا، بعدما 
اتهمته في إبريل/ نيسان 2020 باستخدام 
عــام  ريـــف حــمــاة  فــي  الكيميائية  األســلــحــة 
التابع  التحقيق  فريق  منسق  وذكــر   .2017
أونــاتــي البـــوردي، في  للمنظمة سانتياغو 
بــيــان، أن فــريــقــه »خــلــص إلـــى وجـــود أســس 
معقولة لالعتقاد بأن مستخدمي السارين 
)محافظة  الــلــطــامــنــة  فــي  كيميائي  كــســالح 
 2017 آذار  مــــــــارس/  و30   24 فــــي  ــاة(  ــمــ حــ
والكلور فــي 25 مــارس 2017 هــم أشخاص 
ينتمون إلى القوات الجوية السورية«. وأكد 
طــائــرات  باستخدام  تــم  القصف  أن  الفريق 
عسكرية من طراز »سوخوي 22« ومروحية 
تــابــعــة لـــســـالح الـــجـــو الــــســــوري، مــســتــهــدفــا 
مــســتــشــفــى ومــحــيــطــه فـــي الـــبـــلـــدة. وهــــو ما 
أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا بحاالت 

اختناق، حسبما أفاد ناشطون.
ــان الــنــظــام قــد بــاشــر اســتــخــدام الــغــازات  وكـ
ــاوالت لــم  ــ ــحـ ــ الـــســـامـــة مـــبـــكـــرًا فــــي ســــيــــاق مـ
تنجح فــي الــقــضــاء عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة. 
ــذا الــــســــالح عـــلـــى نــطــاق  ــ ــتـــخـــدم هـ لــكــنــه اسـ
واســع في منتصف عــام 2013، حن قصف 
بغازات  دمشق  للعاصمة  الشرقية  الغوطة 
سامة، أدت إلى مقتل وإصابة آالف السكان 
الــرئــيــس  إدارة  واســـتـــغـــلـــت  املـــحـــاصـــريـــن. 
ــامـــا  ــحـــن بـــــــاراك أوبـ ــك الـ ــ األمـــيـــركـــي فــــي ذلـ
املـــجـــزرة، الــتــي لقيت صـــدًى دولــيــا واســعــا، 
كبيرة  ترسانة  تسليم  على  النظام  إلجبار 

من األسلحة املحرمة دوليا.
وفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول عام 2013، 
أصدر مجلس األمن الدولي قرارًا باإلجماع 
تحت الرقم 2118، يدين استخدام األسلحة 
بنزعها  ويطالبها  سورية،  في  الكيميائية 
وتــدمــيــرهــا. وانــضــم الــنــظــام فــي حينه إلــى 
معاهدة حظر األسلحة الكيميائية، سامحا 
بعمليات تفتيش عن األسلحة املحرمة من 
قبل خــبــراء املنظمة. وفــي مطلع عــام 2016 
الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  أعلنت 
الكيميائي  الــســالح  تــم تدمير مــخــزون  أنــه 
النظام  أن  أثبتت  الوقائع  لكن  في ســوريــة، 
ــم كــامــل تــرســانــتــه، مـــع اســتــخــدامــه 

ّ
لـــم يــســل

الــــغــــازات الـــســـامـــة الحـــقـــا مـــئـــات املــــــرات في 
مــنــاطــق عـــــدة. وأكــــــدت »الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق اإلنسان« أن النظام أعاد استخدام 
األسلحة الكيمائية 184 مرة بعد مصادقته 
ــدام وتــصــنــيــع  ــخـ ــتـ عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر اسـ


