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المشروع على العدوان

تركزت الهجمات الحوثية 
على جبهات مدغل 

ورغوان غرب مأرب

للحديث تتمة...

حرب حوثية 
مفتوحة على 

السعودية

الجولة 15 من مسار أستانة... تمييع جديد للقضية السورية

استبق الحوثيون إخراج واشنطن جماعة »أنصار اهلل« من قوائم اإلرهاب، باستهداف 
جديد لمطاري أبها وجدة بالطيران المسير، في الوقت الذي ال تزال المعارك مشتعلة 
على جبهة مأرب، التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها، بهدف تقوية وضعهم 

على طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية

عدن ـ العربي الجديد

رفع الحوثيون من منسوب ضغطهم 
على الرياض والحكومة اليمنية، إذ 
اســتــهــدفــوا، لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي أقــل 
 عن توسيع 

ً
من 24 ساعة، مطار أبها، فضال

قــصــفــهــم لـــيـــطـــاول مـــطـــار جــــــدة، بــطــائــرتــن 
مسيرتن. وفي ما يبدو أنه محاولة لتخفيف 
ــأرب، حــيــث استطاع  الــضــغــط عــن جــبــهــات مــ
اليمني، مدعومًا بغارات من طيران  الجيش 
التحالف، صد هجمات املسلحن الحوثين، 
أعـــلـــنـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة تــنــفــيــذ هــجــوم 
»نـــــوعـــــي« اســـتـــهـــدف مــــواقــــع وتــحــصــيــنــات 
مديرية  الصماء شمالي  تــالل  في  الحوثين 

باقم بمحافظة صعدة.
ويـــأتـــي تــصــعــيــد الــحــوثــيــن مـــن هجماتهم 
ضد السعودية، من خالل الطائرات املسيرة 
ــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــواريـ ــ ــــصـ والـ
ضغوط من األمم املتحدة، وأميركا واالتحاد 
األوروبي لوقف الحرب. كما جاء قبل دخول 
الله«  »أنصار  قــرار واشنطن شطب جماعة 
اإلرهابية  املنظمات  قــوائــم  مــن  )الحوثين( 
حيز التنفيذ اليوم الثالثاء. وكان الحوثيون 
قد أعلنوا، أمس األول األحد، أنهم استهدفوا 
مسّيرتن.  بطائرتن  السعودي  أبها  مطار 
والـــجـــمـــعـــة، أعــلــنــت جــمــاعــة »أنــــصــــار الــلــه« 
ــة«  ــاسـ ــــع عـــســـكـــريـــة »حـــسـ ــــواقـ ــداف مـ ــهــ ــتــ اســ
جــنــوبــي الــســعــوديــة، فــيــمــا أعــلــن الــتــحــالــف 
تــدمــيــر »مــســّيــرة حــوثــيــة مــفــخــخــة، حــاولــت 
ــــوب غـــربـــي  ــنـ ــ ــار أبـــــهـــــا« جـ ــ ــطـ ــ ــداف مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ

السعودية.
ــــس اإلثــــنــــن، تــنــفــيــذ  ــلــــن الـــحـــوثـــيـــون، أمـ وأعــ
السعودّين  وأبها  جــدة  هجوم على مطاري 
ــــب املـــتـــحـــدث  ــتـ ــ ــرتــــن مــــســــّيــــرتــــن. وكـ ــائــ ــطــ بــ
العسكري باسم »أنصار الله« يحيى سريع، 
في تغريدة، »بفضل الله وكرمه، سالح الجو 
املـــســـّيـــر يــنــفــذ هــجــومــًا جـــويـــًا عــلــى مــطــاري 
جـــدة وأبــهــا الــدولــيــن صــبــاح الــيــوم )أمـــس( 
اإلثـــنـــن، بــطــائــرتــي صــمــاد 3 وقــاصــف كــا 2. 

ــانـــت اإلصــــابــــة دقــيــقــة نــتــج عــنــهــا تــوقــف  وكـ
سريع  وقــال  متتاليتن«.  لساعتن  املطارين 
 »العمليات تــأتــي فــي إطـــار الـــرد املــشــروع 

ّ
إن

وحــصــاره  العسكري  الــعــدوان  تصعيد  على 
ــنـــي«، داعـــيـــًا  ــمـ ــيـ املــــتــــواصــــل عـــلـــى الـــشـــعـــب الـ
»املواطنن إلى االبتعاد عن املطارات واملواقع 

التي تستخدم ألغراض عسكرية«.
وفي حن تحدث سريع عن طائرتن، فإن بيان 
الــذي تقوده السعودية، أشــار إلى  التحالف، 
إســقــاط طــائــرة واحـــدة. وقــال املتحدث باسم 
املالكي،  تركي  الركن  العميد  التحالف  قــوات 
ــبـــاء الــســعــوديــة  فـــي بــيــان نــشــرتــه وكـــالـــة األنـ
)واس(، إن »قوات التحالف املشتركة تمكنت 
اعتراض وتدمير  )اإلثنن( من  اليوم  صباح 
طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها املليشيا 
الــحــوثــيــة اإلرهــــابــــيــــة، املـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة ومـــتـــعـــمـــدة الســـتـــهـــداف 
ــة«. وأضـــــــاف أن  ــيــ ــدنــ ــيـــن واألعـــــيـــــان املــ ــدنـ املـ
ــــاوالت املــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة اإلرهـــابـــيـــة  ــــحـ »مـ
ــان املــدنــيــة  ــ ــيـ ــ ــداء عـــلـــى املـــدنـــيـــن واألعـ ــ ــتـ ــ االعـ
بــطــريــقــة مــتــعــمــدة ومــمــنــهــجــة تــمــثــل جــرائــم 
حــرب«. وأضــاف أن »قــيــادة الــقــوات املشتركة 
نفذ اإلجراءات العملياتية 

ُ
للتحالف تتخذ وت

الـــالزمـــة لــحــمــايــة املــدنــيــن واألعـــيـــان املــدنــيــة 
اإلنساني  الــدولــي  القانون  مع  يتوافق  وبما 

وقواعده العرفية«.
ــمـــات  ــهــــة مــــــــــــأرب، تــــــركــــــزت هـــجـ ــبــ وعـــــلـــــى جــ
الحوثين، أمس اإلثنن، على جبهات مدغل 
ورغوان غربي املحافظة، وتحديدًا في محيط 
مــعــارك ضارية  مــع  بالتزامن  كــوفــل،  معسكر 
في جبل هيالن وصرواح. ويسعى الحوثيون 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــــأرب قــبــل الـــدخـــول فـــي أي 
ــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة،  ــدة مـ ــديـ مـــحـــادثـــات جـ
خــصــوصــًا فـــي ظـــل ضـــغـــوط إدارة الــرئــيــس 
األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن لــلــدفــع بــاتــجــاه إنــهــاء 
النزاع، الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في 
ــأن ســيــطــرة الــحــوثــيــن على  الــعــالــم. ومـــن شـ
إذ  الحكومة،  إلــى  مــأرب توجيه ضربة قوية 

يصبح شمال اليمن بكامله في أيديهم.

القوات الحكومية،  وقال مصدر عسكري في 
الحكومية  الـــقـــوات   

ّ
إن الــجــديــد«،  لـــ«الــعــربــي 

في  أحبطت عدة هجمات حوثية،  املشتركة، 
جبهة مدغل والجدعان، بعد معارك أسفرت 
عـــن ســقــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى من 
عددًا  الحكومية،  القوات  وخسرت  الجانبن. 
العميد  الــبــارزيــن، على رأســهــم  مــن الضباط 
»الـــلـــواء 203 مشاة  قــائــد  الــعــســودي،  محمد 
مــيــكــا« فـــي الــجــيــش الـــوطـــنـــي، جـــــراء قصف 
مــدفــعــي لــلــحــوثــيــن، وفــقــًا لــلــمــصــدر. ونــعــى 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
قــائــد الــكــتــيــبــة الــرابــعــة بــالــلــواء 141 الــتــابــع 
للجيش اليمني العقيد بندر القطيبي، الذي 

أمين العاصي

الــيــوم الثالثاء جولة جــديــدة مــن مسار  تعقد 
أســتــانــة فـــي مــديــنــة ســوتــشــي الــروســيــة على 
الــبــحــر األســـــود، بــمــشــاركــة الــثــالثــي الــضــامــن 
لتفاهمات هذا املسار، تركيا، وإيران، وروسيا، 
ودول الجوار السوري بصفة مراقبن، في ظل 
تالشي اآلمال بقرب التوصل إلى اتفاق يمكن 

أن يضع البالد على سّكة الحل السياسي.
الــذي يرأسه  ووصــل وفد املعارضة السورية، 
أحــمــد طــعــمــة، إلــــى مــديــنــة ســوتــشــي، صــبــاح 
أمس اإلثنن، للمشاركة في الجولة الجديدة. 
ــي تـــصـــريـــح لــــ«الـــعـــربـــي  ــ وأوضـــــــــح طـــعـــمـــة، فـ
الجديد«، أن وفد املعارضة يسعى إلى »إنقاذ 
اللجنة الدستورية التي يريد النظام القضاء 
عليها«. وأشـــار إلــى أن جــدول أعــمــال الجولة 
يتضمن »مــوضــوع تثبيت وقــف إطــالق النار 
ــى قــضــايــا  ــب، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــ فـــي مــحــافــظــة إدلــ
تتعلق بمنطقة شرقي نهر الفرات، والقضايا 
اإلنـــســـانـــيـــة، وإدخــــــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
عــبــر الـــحـــدود مـــن أكــثــر مـــن مــعــبــر«. وأكــــد أن 
وفــد املعارضة يعمل على إحـــداث انــفــراج في 

قتل »وهــو يــؤدي واجبه الوطني والبطولي 
اإلرهــابــيــة  الحوثية  املليشيات  مــواجــهــة  فــي 

املدعومة من إيران بمحافظة مأرب«.
»فرانس  لوكالة  وقال مسؤولون عسكريون، 
بـــــرس«، إن الــحــوثــيــن دفـــعـــوا فـــي الــســاعــات 
األخيرة باملئات من عناصرهم نحو مديرية 
ــّكــــنــــوا مــن  ــنــــوب مـــــــــأرب، وتــــمــ جـــبـــل مـــــــراد جــ
املــواقــع لساعات قبل  االســتــيــالء على بعض 
أن »يـــجـــبـــروا عــلــى الـــتـــراجـــع بــفــعــل الـــغـــارات 
ــاروا إلـــى أنـــه تــم نــصــب كمن  ــ الــجــويــة«. وأشـ
ــــن الـــحـــوثـــيـــن وأســـــــر 18 فــي  ــل عــــــدد مـ ــتــ وقــ
مــديــريــة حــريــب جــنــوب مــــأرب، بينما دّمـــرت 
آتية  للحوثين  تعزيزات  التحالف  مقاتالت 
في  لهم  تابعة  مــواقــع  مــن صنعاء، وقصفت 

مديرية مدغل شمالي مأرب.
وفـــــي صـــــــــرواح، دفــــعــــت جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 
بــتــعــزيــزات ضــخــمــة الســتــعــادة املـــواقـــع التي 
ـــس األول األحــــــد، فـــي جــبــهــات  خــســرتــهــا، أمـ
الــكــســارة وهـــيـــالن، وســـط اســتــمــاتــة لــلــقــوات 
النسبية  املكاسب  عن  الــدفــاع  في  الحكومية 
الــتــي تحققت بــعــد الــتــحــاق عـــدة كــتــائــب من 
ألــويــة الــحــمــايــة الــرئــاســيــة الــقــادمــة مــن أبــن 
بجبهات القتال. وبدأت نيران املعارك تقترب 
ــن مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــن فــــي مــحــيــط  أكـــثـــر مــ
صــــــرواح، بــعــد ســـقـــوط عــــدة قـــذائـــف حــوثــيــة 
فـــي مــحــيــط املــخــيــم، وفــقــًا ملـــصـــادر إعــالمــيــة. 
واتهمت الحكومة اليمنية الحوثين بقصف 
مخيم الزور للنازحن في صرواح بصاروخ 

الــعــديــد مــن املــلــفــات، مــســتــدركــًا بــالــقــول: لكن 
األمـــور صعبة. وأشـــار إلــى أن وفــد املعارضة 
السورية سيلتقي على هامش أعمال الجولة 
مــع الــجــانــب الـــروســـي، ومـــع املــبــعــوث األمــمــي 
ــن. وكــــانــــت عــقــدت  ــيـــدرسـ ــــى ســــوريــــة غـــيـــر بـ إلـ
 ،2019 األول  ديسمبر/كانون  فــي   14 الجولة 
تلفزيونية،  دائـــرة  عبر  ُعقد  اجتماعًا  أن  غير 
في إبريل/نيسان املاضي، بسبب تفشي وباء 
الثالثي  وزراء خارجية  اقتصر على  كورونا، 
ــار، الـــتـــركـــي  ــ ــسـ ــ الـــضـــامـــن لـــتـــفـــاهـــمـــات هـــــذا املـ
ــاووش أوغــــلــــو واإليـــــرانـــــي مــحــمــد  ــ ــ مــــولــــود جـ
ــــروف.  ــــواد ظـــريـــف، والــــروســــي ســيــرغــي الفـ جـ
الــجــولــة تــحــركــات دبلوماسية  وســبــقــت هـــذه 
كبير مساعدي  زار  حــيــث  إيــرانــيــة وروســـيـــة، 
وزيــر الخارجية اإليرانية علي أصغر خاجي 
والتقى  أيـــام،  قبل  دمشق  السورية  العاصمة 
رئــيــس الــنــظــام بــشــار األســـــد، قــبــل أن يــجــري 
نــفــس املـــســـؤول لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــن روس 
في موسكو في إطار تنسيق املواقف قبل بدء 

الجولة.
للنظام،  التابعة  »الـــوطـــن«،  صحيفة  وذكـــرت 
الــروســي لشؤون  للرئيس  الــخــاص  املمثل  أن 
الــشــرق األوســـط وبــلــدان أفريقيا، نائب وزيــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التقى سفير 
النظام في موسكو رياض حداد مرتن خالل 
األســـبـــوع املـــاضـــي. وأمـــــام الــجــولــة الــجــديــدة 
مــجــمــوعــة مـــن املــلــفــات الــعــالــقــة مـــن الــجــوالت 
الــســابــقــة، وخــاصــة مــوضــوع املعتقلن، الــذي 
لم يشهد أي تحريك، طيلة 14 جولة من هذا 
ــدأ فــي 23 يــنــايــر/كــانــون  ــان بـ املـــســـار، الــــذي كـ
الــثــانــي 2017 فـــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة، من 
»أجـــل تخفيف الــتــوتــر فــي ســـوريـــة، ومــراقــبــة 
اتفاق وقف إطــالق النار، والبحث في قضايا 

بالستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا. وقال 
ــانــــي، فـــي سلسلة  وزيــــر اإلعـــــالم مــعــمــر اإلريــ
»تستهدف  الحوثين  جماعة  إن  تــغــريــدات، 
النازحن في مأرب،  بشكل متعمد مخيمات 
وآخــرهــا مخيم الــــزور بــصــرواح الـــذي يضم 
اليمنية  الــحــكــومــة  وتـــقـــول  نــــــازح«.  ألــــف   20
ــر تــجــمــع  ــبـ إن مــحــافــظــة مــــــأرب تــحــتــضــن أكـ
للنازحن على مستوى البالد، وأن التصعيد 
الحوثي يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم. 
ــــن جــمــاعــة  ــدر بـــعـــد أي تـــعـــلـــيـــق مـ ولــــــم يــــصــ

الحوثين حول االتهامات الحكومية.
ــه مــحــاولــة للتخفيف عن  وفـــي مــا يــبــدو أنـ
جبهة مــــأرب، أعــلــن الــجــيــش الــيــمــنــي، أمــس 
ذ هجومًا »نوعيًا« استهدف 

ّ
اإلثنن، أنه نف

ــع وتــحــصــيــنــات الــحــوثــيــن فـــي تــالل  ــواقـ مـ
الــصــمــاء شــمــالــي مــديــريــة بــاقــم بمحافظة 
الرسمية، عن  صعدة. ونقلت وكالة »سبأ« 
العقيد في استخبارات اللواء التاسع مروان 
 قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 

ّ
الــكــمــالــي، قــولــه إن

تعزيزات  استهدفت  نوعية«  »عملية  ذت 
ّ
نف

للحوثين وتحصيناتهم في تالل الصماء، 
باقم،  بمديرية  الــدولــي  الخط  على  الواقعة 
ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومصرع 
ــيــــن. وأشــــــــــار إلــــى  ــوثــ  6 عــــنــــاصــــر مـــــن الــــحــ
مـــعـــلـــومـــات  بــــعــــد  جــــــــــاءت  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ »الــ  أن 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــا وحــــــــدة االســ ــهــ دقـــيـــقـــة رصــــدتــ
العسكرية عن تجهيزات للمليشيا لاللتفاف 
والــتــســلــل عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي«. 

إنــســانــيــة، مــنــهــا املــنــاطــق املـــحـــاصـــرة، ومــلــف 
املعتقلن«.

ــــوالت الــــتــــي عــــقــــدت، كـــــان وفـــد  ــجـ ــ وفـــــي كــــل الـ
املعتقلن  يطرح موضوع  السورية  املعارضة 
فــي سجون النظام الــســوري، الــذي لــم يكترث 
بهذا امللف خشية مواجهة دعاوى في محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة. ومــن املــرجــح أن يحضر ملف 
اللجنة الدستورية بقوة خالل املباحثات، بعد 
اللجنة  خمس جــوالت فاشلة من أعمال هــذه 
في مدينة جنيف، حيث من الواضح أن كتابة 
ــات  ــويـ ــن أولـ ــتـــور جـــديـــد لــلــبــالد لــيــســت مـ دسـ
النظام، الذي شرع عمليًا باإلعداد النتخابات 
رئاسية منتصف العام الحالي، وفق دستور 
ــد فــي  ــ ــار األســ ــاء بـــشـ ــقـ ــام 2012، لـــضـــمـــان بـ ــ عـ

السلطة لدورة جديدة مدتها 7 سنوات.
وشـــهـــدت الــفــتــرة مـــا بـــن الــجــولــتــن 14 و15 
والسياسية،  العسكرية  التطورات  من  الكثير 
ــذا املــــســــار أي قــيــمــة،  ــ ــقــــدت هـ ــا أفــ ــمـ ــتــــي ربـ والــ
وخــاصــة لجهة الــدفــع بــاتــجــاه حــل سياسي، 
في ظل مساٍع روسية إيرانية لتمييع القضية 
الــســوريــة وعــرقــلــة املــفــاوضــات الــتــي تــرعــاهــا 
ــــم املـــتـــحـــدة، بـــنـــاء عــلــى قــــــرارات الــشــرعــيــة  األمـ
الــدولــيــة. وكــانــت قــوات النظام تقدمت أواخــر 

مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال املــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة، أمس 
اإلثــنــن، إن زيــــارة املــبــعــوث األمــمــي الــخــاص 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، لطهران األسبوع 
املاضي، كانت »جيدة«، معربًا عن أمله في أن 

 لألزمة اليمنية.
ّ

تسفر عن حل
ســيــاســيــًا، اســتــقــبــل رئـــيـــس الـــــــوزراء معن 
عبدامللك، أمس اإلثنن، قيادات في »املجلس 
وحدة  رئيس  بينهم  الجنوبي«،  االنتقالي 
ــــؤون املــــفــــاوضــــات فــــي املـــجـــلـــس، نــاصــر  شــ
ــــى رئــيــس  مــحــمــد الـــخـــبـــجـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـ
في  الــســعــودي  واالرتـــبـــاط  التنسيق  لجنة 
الــلــواء محمد  الــريــاض،  عــدن لتنفيذ اتفاق 
بـــن ســعــد الــربــيــعــي. ونــقــلــت وكـــالـــة »ســبــأ« 
اللقاء  قــولــه، خــالل  امللك  عــن عبد  الرسمية 
الذي نفذته مليشيا  إن »الهجوم اإلرهابي 
عدن  مطار  واستهدف  االنقالبية  الحوثي 
الــــدولــــي )أواخــــــــر ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
املــاضــي(، بــالــتــزامــن مــع وصـــول الحكومة، 
يؤكد أننا جميعًا في خندق واحد، والعدو 
واضــــــــح، ومـــعـــركـــتـــنـــا مـــعـــه مـــصـــيـــريـــة، وال 
من  بدعم  االنتصار  إال  فيها  أمامنا  مجال 
أشــقــائــنــا فـــي دول تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
 بقيادة السعودية«. من جهته، أفاد املجلس 
فــــي بــــيــــان بـــــأن الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــعـــديـــد مــن 
استكمال  مقدمتها  وفـــي  ــلــحــة 

ُ
امل الــقــضــايــا 

تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والوقوف أمام 
احتياجات املواطنن.

 ،2020 مــــن  األول  ــربــــع  الــ ــي  ــ وفـ  ،2019 ــام  ــعــ الــ
تحت غطاء نــاري روســي في الشمال الغربي 
ــر لــتــفــاهــمــات  ــافـ مــــن ســــوريــــة، فــــي تــــجــــاوز سـ
مــســار أســتــانــة، الـــذي كــان حــدد نــطــاق منطقة 
إدلــب  فــي محافظة  الــرابــعــة  التصعيد  خفض 
ومــحــيــطــهــا، إال أن قـــوات الــنــظــام وروســيــا لم 
ــوات النظام  قـ تــفــق عــلــيــه. بــل إن 

ُ
ا يلتزما بــمــا 

ــراك  ــ ــد اســـتـــهـــداف الـــجـــنـــود األتـ ذهـــبـــت إلــــى حـ
تركيًا،  ردًا  استدعى  ما  وهــو  املراقبة،  ونقاط 
ــد قــــوات  ــّبـ ــــوي ومـــدفـــعـــي كـ تــجــلــى بــقــصــف جـ
ــقــــرة ومــوســكــو  ــا دفـــــع أنــ ــر، مــ ــائـ ــام خـــسـ ــنـــظـ الـ
إلـــى نـــزع فــتــيــل صــــراع عــلــى نــطــاق أوســــع من 
خــالل اتــفــاق عقد فــي العاصمة الــروســيــة في 
مــــارس/ آذار املـــاضـــي، والــــذي ال يـــزال ســاري 
فبراير/شباط  ومــنــذ  اللحظة.  حتى  املــفــعــول 
الــجــنــود  آالف  الــتــركــي  الــجــيــش  ــل  ــ أدخـ  2020
إلــى محافظة إدلـــب، حيث أقــام عــشــرات نقاط 
التمركز وأكثر من قاعدة عسكرية، في مؤشر 
واضح على أن أنقرة لن تسمح لقوات النظام 
بالتقدم أكثر. وخالل الشهر املاضي، استكمل 
ومراقبة  تمركز  نقاط  إنشاء  التركي  الجيش 
النظام  قــوات  التماس بن  على طــول خطوط 
وفـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، فــــي مــحــيــط 
الفصائل في  املنطقة حيث تقع سيطرة هــذه 

محافظة إدلب.
ورأى الباحث السياسي السوري عرابي عبد 
الحي عرابي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن مباحثات أستانة »باتت تقريبًا محصورة 
التركي والــروســي«، مضيفًا أن  بن الجانبن 
ــران مـــن ســـوريـــة هـــي فـــي محافظة  ــ »حــصــة إيـ
ديـــر الــــزور فــي أقــصــى الــشــرق وفـــي الــجــنــوب، 
إن  الــقــول  العاصمة دمــشــق، ويمكن  وخــاصــة 
أخــذوا ما يريدون«. وتوقع عرابي  اإليرانين 

أن يتضمن البيان الختامي نفس الكليشيهات 
حــــول الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة ووحـــــدة ســـوريـــة، 
مضيفًا: لكن األهم هو املوقف من مسألة وقف 
إطــالق النار في الشمال الغربي، فــإذا تضمن 
البيان تجديد اتفاق الهدنة، فإن هذا يعني أن 
للمساومات  إدلــب ستبقى خاضعة  محافظة 
والتصعيد. أما إذا نص البيان على وقف دائم 
الغربي  الــنــار، فهذا يعني أن الشمال  إلطــالق 
مـــن ســـوريـــة يــتــجــه نــحــو االســـتـــقـــرار ونــهــايــة 

العمليات العسكرية.
ــا مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مــن  ــهــ ــارتــ ــد خــــســ ــ ــعـ ــ وبـ
الخيارات  أريـــاف حماة وإدلـــب وحــلــب، باتت 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة أمــــــــام املـــعـــارضـــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
ــة مــــحــــدودة. ومــــن املـــرجـــح أن يــدفــع  الـــســـوريـ
الــجــانــبــان الــتــركــي والــروســي بــاتــجــاه تثبيت 
اتــفــاق مــوســكــو، فــي ظــل مــحــاوالت الستعادة 
الحركة على الطريق الدولي »أم 4« الذي يربط 

غربي البالد بشمالها ويقطع محافظة إدلب.
الـــجـــديـــدة فـــي ذروة فشل  وتــلــتــئــم الــجــولــة 
أمــمــي فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة في 
مدينة جنيف، سببه تعنت النظام السوري، 
املستند إلى دعم روسي إيراني هدفه عرقلة 
املساعي الدولية إليجاد حل سياسي وفق 
ــــي، وخـــاصـــة  ــــدولـ ــن الـ ــ قــــــــرارات مــجــلــس األمــ
قد  الروسي  الجانب  كــان  القرار 2254. وإذا 
هدف من إيجاد مباحثات أستانة إلى فصل 
املسارين العسكري والسياسي في القضية 
الــســوريــة لفتح الــبــاب أمـــام اســتــعــادة قــوات 
النظام السيطرة على األرض، فإن موسكو 
ــحـــل فــــي مــبــاحــثــات  تــــحــــاول اآلن حـــصـــر الـ
أســتــانــة، وهــو مــا يفسر عــدم الضغط على 
ــم املــتــحــدة في  الــنــظــام لتسهيل مــهــمــة األمــ

كتابة دستور جديد للبالد.

القوات الحكومية اليمنية تفتح جبهة 
في صعدة لتخفيف الضغط عن مأرب

أعلنت القوات الحكومية إحباط عدة هجمات للحوثيين في مأرب )فرانس برس(

)Getty( يسعى وفد المعارضة السورية إلى إنقاذ اللجنة الدستورية

زكريا الكمالي

احتاج السودان إلى 27 عامًا و335 
مليون دوالر كتعويضات للضحايا 

األميركيني )وعائالتهم الذين 
سقطوا بعمليات لـ«القاعدة«(، وفوق 

ذلك إلى تطبيٍع مع إسرائيل، حتى 
يغادر قوائم اإلرهاب األميركية، 

فيما احتاجت جماعة الحوثيني إلى 
27 يومًا فقط، وبيانات أممية عدة، 
لحصول ذلك. مجرد نزهة قضتها 

الجماعة في دهاليز التصنيف 
 هدوء، تمامًا كما 

ّ
ثم غادرت بكل

صنعت عند اجتياح صنعاء أواخر 
العام 2014.  

ال عالقة لألمر باإلعجاز اإللهي، 
على الرغم من أن الجماعة تزعم أنها 

تقاتل اليمنيني بتوجيهات إلهية. 
 وافٍر، غالبًا ما 

ٍّ
األمر عائد إلى حظ

يرأف بالجناة ويجعلهم في مواجهة 
عدالة عمياء، كما يحدث في مالعب 

كرة القدم. 
رياضيًا، إلغاء هدف شرعي أو 

شرعنة هدٍف باطل، إجراء ال تقوم 
به سوى تقنية »الفار« املثيرة للجدل، 

والتي تّم تطبيقها في مالعب كرة 
القدم خالل مباريات كأس العالم 

األخيرة )عام 2018(، كعنٍي ساحرة 
للتحقق من األخطاء التي قد يقع 
فيها حكم الساحة، بعد احتجاج 
الفريق الخصم. ويبدو أن البيت 
األبيض قد اعتمدها في مالعب 

السياسة أيضًا. 
ال يوجد تفسير منطقي للشطب 

الفوري من قوائم اإلرهاب األميركية، 
سوى أن اإلدارة في واشنطن قد 

طّبقت تقنية »الفار«، لشطب الجماعة 
من التصنيف رضوخًا لهدير 

املنظمات، وإبقاء العقوبة الوهمية 
مفروضة على ثالثة من قياداتها.
املهم اآلن هو السؤال عن الخطوة 

التالية: هل ستجلب اإلدارة األميركية 
 اليمنيني، أم أنها قد 

ّ
السالم لكل

منحت املليشيات شوطًا إضافيًا 
الستكمال اللعب الخشن؟

حتى اآلن، ال يبدو أن جماعة 
الحوثيني ستقوم بتعديل سلوكها، 

فهي تعتقد أن الرئيس جو بايدن 
ر فقط عن خطأ سلفه دونالد 

ّ
كف

ترامب.  كل املؤشرات تقول إن 
الجماعة لن تنصاع ألي دعوات 

دولية للسالم قبل اجتياح مأرب 
واالستيالء على منابع الثروة. وحتى 

تتحقق لها هذه الورقة التفاوضية 
الهامة، ستمارس مزيدًا من املراوغة.
تمتلك جماعة الحوثيني ورقة مهمة، 

تجعلها هي من تحدد زمان نزع 
فتيل الحرب، وهي ورقة الوضع 
اإلنساني. ماليني اليمنيني في 

مناطق نفوذها مجرد رهائن لديها، 
تستخدمهم البتزاز املجتمع الدولي، 
وهو ما جعل إدارة بايدن تعتقد أن 
إدارة سلفه قد سعت إلى توريطها 

في تصنيف تّم إقراره في الوقت 
الضائع، ولذلك كان هدفها األول 

هو التخلص من تبعات أكبر كارثة 
إنسانية على مستوى العالم.

تلتئم الجولة الجديدة 
من مسار أستانة السوري 

وأمامها مجموعة من 
الملفات العالقة من 

الجوالت السابقة، تحديدا 
المعتقلين
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  شرق
      غرب

سياسي جزائري يدعو 
إلى المصالحة 

دعــا رئيس حــزب »جبهة املستقبل« 
عــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد، أمـــس االثــنــن، 
مالية  »الــذهــاب نحو مصالحة  إلــى 
واقـــتـــصـــاديـــة« لـــصـــالـــح املـــســـؤولـــن 
املسجونن، واصفًا إياهم بـ«ضحايا 
النظام الفاسد«. ورأى بلعيد أن عددًا 
كــبــيــرًا مــن حــكــام الـــواليـــات ورؤســـاء 
ــات ومــــســــؤولــــن فــــي مــخــتــلــف  ــديـ ــلـ بـ
عــلــى  ــوا  ــرهــ أكــ الــحــكــومــيــة  اإلدارات 
الفساد. وفيما أشار إلى أن الرئيس 
خطابًا  »سيوجه  تبون  املجيد  عبد 
إلــى األمـــة خــالل األيـــام املــقــبــلــة«، أكد 

 البرملان«.
ّ

أنه »سيتم حل
)العربي الجديد(

اعتداءات متواصلة 
للمستوطنين واالحتالل

تــواصــلــت، أمـــس االثـــنـــن، اعـــتـــداءات 
ــوات االحــــتــــالل في  املــســتــوطــنــن وقــــ
مناطق متفرقة من الضفة والقدس. 
وأصــيــب الــشــاب صـــالح دراغــمــة من 
نابلس،  جنوب  الشرقي،  اللنب  قرية 
عليه  اعتدى  بعدما  الضفة،  شمالي 
املــســتــوطــنــون بــالــضــرب خـــالل زرعــه 

أشجار زيتون. 
)العربي الجديد(

ستولتنبرغ: »األطلسي« 
يغادر أفغانستان بالوقت 

المناسب
ــال األمـــــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال  ــ قــ
ــرغ  ــنـــبـ ــتـــولـــتـ ــنـــــس سـ ــ االطـــــلـــــســـــي يـ
)الصورة(، أمس االثنن، إن الحلف 
سيغادر أفغانستان »عندما يحن 
الوقت املناسب«، من دون املخاطرة 
املحرز«.  الكبير  التقدم  »إضعاف  بـ
»الكثير  أن  ســتــولــتــنــبــرغ  وأضــــاف 
مــــن املـــشـــكـــالت ال تـــــــزال مــــوجــــودة 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان«، مــطــالــبــًا حــركــة 
ــــد لـــلـــوفـــاء  ــزيـ ــ ــبــــذل املـ ــــان« بــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ

ببنود السالم.
)فرانس برس، رويترز(

العراق: إصابة 
ضابط باستهداف رتل 

لـ»التحالف«
أصيب ضابط عراقي، أمس االثنن، 
 ينقل إمدادات 

ً
بتفجير استهدف رتال

ــرت تــقــاريــر  ــ لــلــتــحــالــف الـــدولـــي. وذكـ
ــفـــة زرعــــت  مــحــلــيــة أن »عــــبــــوة نـــاسـ
عــلــى جــانــب الــطــريــق الــســريــع ضمن 
بلدة الرشيد في اليوسفية، جنوبي 
بغداد، انفجرت مستهدفة الرتل، ما 
أسفر عن إصابة الضابط الذي كان 

من ضمن حماية الرتل«.
)العربي الجديد(

تلتئم الجولة 
الجديدة في ذروة 

فشل أممي ألعمال 
اللجنة الدستورية

جالل بكور

تـــعـــرض مــقــر قـــيـــادة »الـــفـــرقـــة األولـــــى«، 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام الــــســــوري، في 
مــحــيــط مــديــنــة الــكــســوة، جــنــوب غربي 
ــــن، لــقــصــف  ــنـ ــ ــق، فـــجـــر أمـــــس اإلثـ ــشــ دمــ
متجدد من طيران االحتالل اإلسرائيلي، 
وذلك للمرة الثانية على التوالي خالل 
10 أيــام، ما أوقــع 10 قتلى في حصيلة 
أكــدتــهــا مـــصـــادر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
املسلحة  املليشيات  عناصر  مــن  هم 

ّ
جل

إسرائيل خالل  فت 
ّ
وكث إليـــران.  املوالية 

ــرة اســتــهــدافــهــا مــواقــع  ــيــ األشـــهـــر األخــ
تابعة لقوات النظام، ومواقع املليشيات 
اإليرانية وتلك الداعمة لها، واملوجودة 
ــددًا كـــبـــيـــرًا مــن  ــ فــــي ســــوريــــة، مـــوقـــعـــة عــ

القتلى في صفوف عناصرهم.
ــادر مـــطـــلـــعـــة لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الــجــديــد«، إن ثــالث ضــربــات بصواريخ 
»الفرقة  قيادة  مقر  أرض طاولت   - جو 
األولـــــــى« فـــي مــحــيــط مــديــنــة الــكــســوة، 
مقر  طاولت  كما  دمشق،  غربي  جنوب 
ما  ذاتــهــا،  للفرقة  التابع   »165 »الــفــوج 
أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية، 
ــنـــاصـــر مــن  ــقــــر يـــضـــم عـ مــضــيــفــة أن املــ
مــلــيــشــيــات تــابــعــة لـــ«الــحــرس الــثــوري« 

اإليراني، و«حزب الله« اللبناني.
وذكــــرت املـــصـــادر أن انــفــجــارات عنيفة 
ــا فــي  ــهــ ــ دوت فــــي املــنــطــقــة وســـمـــع دوّي
مــعــظــم أرجــــاء دمــشــق وريــفــهــا. وأكـــدت 
املصادر مقتل 10 من عناصر املليشيات 
هم من 

ّ
اإليرانية، جراء هذا القصف، جل

مــلــيــشــيــات »فــاطــمــيــون« املـــدعـــومـــة من 
ــي. وذكــــرت  ــرانــ »الـــحـــرس الــــثــــوري« اإليــ
طاول  اإلسرائيلي  القصف  أن  املصادر 
ــادة  ــيـ ــر قـ ــقــ ــًا، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى »مــ ــ ــــضـ أيـ
الــفــرقــة األولــــى« فــي الــكــســوة، و«الــفــوج 
الــرابــعــة«  لـــ«الــفــرقــة  165«، مــقــرات تتبع 
عــلــى طـــريـــق بـــيـــروت - دمـــشـــق الــقــديــم، 
املليشيات  فيها  تتمركز  مــقــرات  وهـــي 
ــة لـــقـــوات  ــافــ ــن إيـــــــــران، إضــ املــــدعــــومــــة مــ
اللبناني. وتحدث  الله«  »حزب  لـ تابعة 

»املرصد السوري«، من جهته، عن مقتل 
تسعة مــن الــعــنــاصــر املــســلــحــة املــوالــيــة 
إليران، من جنسيات غير سورية، وذلك 
بــعــد تــأكــيــده مقتل ســتــة، أربــعــة كــانــوا 
ــريـــق دمـــشـــق - بـــيـــروت  ــقـــرب مــــن طـ ــالـ بـ
إلى  الفتًا  الكسوة،  في  واثنان  السريع، 
ــصــفــت أيضا 

ُ
أن مــســتــودعــات أســلــحــة ق

فــي املــنــطــقــتــن. وكــانــت وكــالــة »ســانــا« 
لـــألنـــبـــاء، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، قــــد نــقــلــت 
ــه »فـــي  ــ ــه إنــ ــكـــري قــــولــ عــــن مــــصــــدر عـــسـ
تــمــام الــســاعــة الـــواحـــدة و18 دقــيــقــة من 
فــجــر )أمـــــس(، نــفــذ الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي 
عـــدوانـــًا بــرشــقــات صـــواريـــخ مــن اتــجــاه 
ــــوري املـــحـــتـــل واتــــجــــاه  ــســ ــ ــــوالن الــ ــجــ ــ الــ
ــداف  ــ ــ الـــجـــلـــيـــل، مــســتــهــدفــًا بـــعـــض األهـ
ــد  ــ ــة دمــــــشــــــق«. وأكــ ــنــ ــديــ ــي مـــحـــيـــط مــ ــ فــ
املـــصـــدر أن »وســـائـــط دفــاعــنــا الــجــوي 
تــصــدت لــصــواريــخ الـــعـــدوان وأسقطت 
الوكالة  تتطرق  أن  دون  من  معظمها«، 
إلــــى حــجــم الــخــســائــر الــتــي مــنــيــت بها 
قوات النظام، كما لم تذكر بشكل محدد 
املناطق واألهداف التي طاولها القصف 

اإلسرائيلي. 
ــانـــت طــــائــــرات حــربــيــة لـــالحـــتـــالل قد  وكـ
ــــذت فــــي 5 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الـــحـــالـــي، 

ّ
نــــف

سلسلة من الغارات الجوية على »الفوج 
»الفرقة األولــى« في قوات  165« التابع لـ
الـــنـــظـــام، واملــتــمــركــز فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
الــكــســوة، والــــذي تــقــول مــصــادر مطلعة 
إنــه تــحــّول إلــى قــاعــدة عسكرية إيرانية 
ــة. وتـــكـــمـــن أهــمــيــة  ــ ــوريــ ــ فـــــي جــــنــــوب ســ
»الـــفـــرقـــة األولــــــى« فـــي مــوقــعــهــا الــقــريــب 
مـــــن الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق، وتــــضــــم وفــــق 
مصادر »العربي الجديد« مخازن سّرية 
لألسلحة، وقواعد للمليشيات اإليرانية، 
لطيران  مستمرًا  هــدفــًا  منها  يجعل  مــا 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي الـــذي يسعى إلى 

الحد من الوجود اإليراني في سورية.
األخيرة  األشهر  خــالل  إسرائيل  فت 

ّ
وكث

وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تابعة 
اإليــرانــيــة  للمليشيات  وأخــــرى  لــلــنــظــام، 
ــات املـــســـلـــحـــة املــــوالــــيــــة لــهــا  ــوعــ ــمــ ــجــ واملــ
فـــي مــنــاطــق عــــدة فـــي ســـوريـــة. وأوقــعــت 
يناير/كانون   13 فــي  إسرائيلية  غـــارات 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي عـــلـــى مــــخــــازن أســلــحــة 
ــــع عـــســـكـــريـــة فــــي شـــــرق ســـوريـــة،  ــواقـ ــ ومـ
 عــلــى األقــــل مـــن قــــوات الــنــظــام 

ً
57 قــتــيــال

في  إليــران،  املوالية  املليشيات  وعناصر 
الضربات  بدء  منذ  األعلى  عّد 

ُ
ت حصيلة 

اإلسرائيلية في سورية. كما قتل في 22 
مــن الــشــهــر ذاتــــه، أربــعــة مــدنــيــن، بينهم 
طفالن، جراء قصف إسرائيلي استهدف 
مــحــيــط مــديــنــة حــمــاة فـــي وســـط الــبــالد، 
وفق ما أفاد إعالم النظام حينها. وكان 
الطيران اإلسرائيلي، استهدف أيضًا في 
السابع من يناير/كانون الثاني املاضي، 
ــة  ــرقـ ــفـ ـــ3 غــــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة مـــحـــيـــط »الـ ــ بــ
األولــى«، قرب الكسوة، وكتيبة »نجران« 
شـــمـــال غـــــرب الــــســــويــــداء عـــنـــد الـــحـــدود 
اإلدارية مع محافظة درعا، ومواقع أخرى 
على طريق دمشق – درعــا تنتشر فيها 
الله«،  و«حـــزب  إليـــران  موالية  مليشيات 
إضافة لقوات النظام واملليشيات املوالية 
ــال جــيــش االحــتــالل اإلســرائــيــلــي  لــهــا. وقـ
ــه قــصــف خــالل  فـــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي إنــ
العام 2020 حوالي 50 هدفًا في سورية، 

من دون أن يقّدم تفاصيل عنها.

10 قتلى في صفوف المليشيات
قصف إسرائيلي 

لـ»الفرقة األولى«
استهدف طيران 

االحتالل اإلسرائيلي، 
مجددًا، فجر أمس، 
مقر قيادة »الفرقة 

األولى« التابعة لقوات 
النظام السوري، في 

محيط دمشق، 
موقعًا عددًا من 

القتلى في صفوف 
المليشيات اإليرانية

القصف هو 
الثاني من نوعه 

خالل  10 أيام
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صالح الدين الجورشي

هل تتجه سياسة لي الذراع بني قطبي النزاع 
فـــي تــونــس نــحــو خـــط الــــاعــــودة؟ ســــؤال بــدأ 
ــان خـــال األيــــام األخــيــرة.  ــ يسيطر عــلــى األذهـ
فــالــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد وحـــزامـــه الــســيــاســي 
يــرفــضــان فــتــح نـــافـــذة أمــــام رئــيــس الــحــكــومــة 
الـــذي يــطــالــب بتمكينه من  هــشــام املــشــيــشــي، 
الــوزراء الذين يتهمهم سعّيد بالفساد  قائمة 
وتــضــارب املصالح )علمًا أن ال ملف قضائيًا 
ــه نحو  ــع بـ ــدفـ بــحــق هـــــــؤالء(، وذلـــــك بـــهـــدف الـ
االنسحاب واالستقالة، أو القبول بأن يصبح 
مــجــرد وزيـــر أول )بمثابة رئــيــس حكومة في 
نــظــام رئـــاســـي( يــصــمــت ويــنــفــذ. وفـــي خــطــوة 
تصعيدية في إطار الصراع بني الرجلني، أقال 
محسوبني  وزراء   5 اإلثــنــني،  أمــس  املشيشي، 

بغالبيتهم على سعّيد.
ورغم أن املعركة تبدو في ظاهرها قائمة بني 
 أعمق 

ً
رأسي السلطة التنفيذية، إال أن تحليا

أنه يكمن وراء ذلك منافسة  للمشهد، يكشف 

ــم بــني رجــلــني سيستمران  أكــبــر وأشــــرس وأهـ
لقد  الحالية.  الحكومة  عمر  مــن  أطـــول  لفترة 
فــشــلــت، حــتــى اآلن، كــل مـــحـــاوالت بــنــاء الثقة 
الغنوشي،  البرملان راشــد  بني سعّيد ورئيس 
رغــــم مـــــرور نــحــو ســنــة ونـــصـــف الــســنــة على 
األول  يــزال  األخــيــرة. ال  الرئاسية  االنتخابات 
ُمـــصـــرًا عــلــى اقــتــنــاعــه الــســابــق، الــــذي لخصه 
بليزير«،  يتنزل بمون  لم  »الــوحــي  إن  بالقول 
في إشارة إلى الحي الذي يوجد به مقر حركة 
»النهضة«، حتى أنه يعتبر »النهضة« بمثابة 
الخطر والعائق الذي من شأنه أن يمنعه من 
القيام بــدوره كرئيس يمارس سلطة واسعة، 
مفاصل  فــي  مــريــح  بشكل  يتحكم  يجعله  وال 
النظام السياسي، مع علمه بأن تونس نظامها 

برملاني ال رئاسي مثلما يرغب الرئيس.
إلى  الريبة  الغنوشي بعني  ينظر  املقابل،  في 
ساكن قرطاج. لم يطمئن إليه منذ البداية. لم 
الــتــي ظــهــرت مــنــذ اللحظة  تعجبه »نــزعــاتــه« 
األولى. رأى فيه شخصًا معاندًا، وهو ال يحب 
املــعــانــديــن. كــمــا اعــتــبــره شخصًا غــامــضــًا، ما 
جــعــلــه عــاجــزًا عــن أن يــبــنــي مــعــه اتــفــاقــًا، ولــو 
ــا جــعــل الــغــنــوشــي  ــو مـ وقــتــيــًا ومــرحــلــيــًا. وهــ
متوجسًا من سعّيد، إلى درجة االعتقاد بأنه 
يــرغــب بـــأن يــنــفــرد بــالــقــرار، وأن يــكــون وحــده 
املمسك بدفة الحكم، ويرفض أن يشاركه أحد 
في قيادة الباد، بحجة أن تونس بها رئيس 

واحد، وأنه املحبوب من الشعب.
الــيــوم لــم يعد سعّيد وحـــده فــي هــذا التنازع 
ــازت إلــــيــــه كــتــلــة  ــ ــحـ ــ ــلـــطـــة، وإنــــمــــا انـ ــلـــى الـــسـ عـ
ــة الـــشـــعـــب وحــــــــزب الـــتـــيـــار  ــ ــركـ ــ ــيـــة )حـ ــيـــاسـ سـ
الديمقراطي( متجانسة في هدفها األساسي، 

فــي بيان،  الــحــركــة،  أعــلــن مكتب  إذ  وللجميع. 
 األحــــــــزاب والـــقـــوى 

ّ
ــع كـــــل ــتـــشـــاور مــ ــيـ أنـــــه »سـ

ــــوم ُمــــعــــنّي لـــلـــنـــزول إلـــى  الـــوطـــنـــيـــة لــتــحــديــد يـ
الشارع، في مسيرة جماعية مساندة لحكومة 
هـــشـــام املـــشـــيـــشـــي، وحـــفـــاظـــًا عـــلـــى الــتــجــربــة 

وفـــي مــصــالــحــهــا الــظــرفــيــة. الــقــاســم املــشــتــرك 
»الــنــهــضــة«. لقد  بــني مــكــونــاتــهــا هــو الـــعـــداء لـــ
لتغذية  مهمة  أداة  للحركة  الــتــصــدي  أصــبــح 
االســتــقــطــاب الــثــنــائــي، وتــحــشــيــد املــنــاصــريــن 
وتأليب الرأي العام، ووضع مؤسسات الدولة 
والحكم في حالة تنافر وصــدام. لهذا لم يعد 
الصراع قائمًا فقط بني شخصني يختلفان في 
املــزاج واألفكار واألحــام، وإنما أصبح اليوم 
صراعًا حادًا بني قطبني يتجهان بسرعة نحو 

الصدام املباشر.
ــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــحـــركـــة  ــكــ ــن املــ ــ ــا صـــــــدر عــ ــ مــ
»الـــنـــهـــضـــة«، خــــال األيــــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، 
للبلد  ُمكلفة  ورطـــة سياسية  إلــى  يتحول  قــد 

ديمقراطية  ممارسة  التظاهر  الديمقراطية«. 
فــي ظــروف معينة تتسم  ال غبار عليها، لكن 
بالتنمر، وتسودها أجــواء مشحونة بخطاب 
قــرار  املــتــبــادل، قــد يصبح  الكراهية والــخــوف 
من هذا القبيل بمثابة صب الزيت على النار. 
وبدل أن يكون ذلك خطوة إيجابية في اتجاه 
يتحول  أن  يمكن  السياسي،  الــتــوازن  حماية 
الباب  يفتح  أن  إلــى منعرج خطير، من شأنه 
أمام نقل الصراع السياسي من املؤسسات إلى 

التطاحن املباشر بني املواطنني.
لهذا السبب تعالت أصوات عاقلة، مثل ما ورد 
السابق  »النهضة«  حركة  مرشح  لسان  على 
لـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق 
لــم يتردد  الــذي  مـــورو،  الفتاح  لرئيسها، عبد 
فـــي الــتــحــذيــر مـــن الـــوقـــوع فـــي هـــذا املــحــظــور، 
غير  الفعل  ردود  التريث، وتجنب  إلــى  داعــيــًا 
»الحزب  رئيسة  عليه  أقدمت  ومــا  املحسوبة. 
الــدســتــوري الــحــر« عبير مــوســي ليس سوى 
أن يدخل  يمكن  مؤشر عن سيناريو محتمل 
الباد في مأزق حاد. فقد أعلنت، من جهتها، 
ــا ســمــتــه »الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة«  الــــدعــــوة إلـــــى مــ
لــلــتــصــدي إلــــى اإلســـامـــيـــني، ومــنــع مـــا ادعـــت 
الــدولــة من قبل  أنــه محاولة »توظيف أجهزة 

املشيشي للبقاء في السلطة«.
فــي مــثــل هـــذه األجـــــواء يــصــبــح الـــشـــارع هو 
السيناريو،  أن هذا  الوسيلة والحكم. ورغم 
األخيرة،  اللحظات  في  التخلي عنه  يتم  قد 
الحالة  مــع  التعامل  تقتضي  الحكمة  أن  إال 
بــذكــاء شــديــد، وبنظرة مستقبلية،  الــراهــنــة 
في ضوء ما تواجهه التجربة الديمقراطية 

التونسية من مخاطر.

المشيشي 
يتحدى سعيّد

بــتــعــطــيــلــه الــتــعــديــل الــــــــوزاري، مــمــا أدى إلــى 
تــعــيــني وزراء مــؤقــتــني غــيــر مــتــفــرغــني لــهــذه 
الــذي يحظى  الـــوزارات. كما يوّجه املشيشي، 
بدعم من حلفائه في البرملان، حركة »النهضة« 
و»قــلــب تــونــس« و»ائــتــاف الــكــرامــة«، رسالة 
جديدة لسعّيد مفادها أن ال فائدة من تعطيل 
تم  املعنيني  الـــوزراء  وأن  الحكومي،  التعديل 

استبعادهم في نهاية األمر.
وكــان املشيشي قــد قــّدم إلــى البرملان الئحة 
لتعديل وزاري تضم 11 حقيبة، وبعد تمرير 
البرملان التعديل الوزاري، رفض سعّيد أداء 
الوزراء الجدد اليمني أمامه بسبب ما وصفه 
ــارب مــصــالــح بــشــأن  بــشــبــهــات فــســاد وتـــضـ
ــدد مــنــهــم، مـــن دون تــقــديــم أي دلــيــل على  عـ
ذلك. إزاء هذا الوضع، أصدر املشيشي أمس 
العدل  هــم وزيــر  بإقالة خمسة وزراء،  قـــرارًا 
والطاقة  الصناعة  ووزيـــرة  بوستة،  محمد 
واملــنــاجــم ســلــوى الــصــغــّيــر، ووزيـــر الشباب 

تونس ـ العربي الجديد

دخــل الــصــراع السياسي فــي تونس 
ــد تــعــطــيــل  ــعـ ــبـ مـــنـــعـــطـــفـــًا جــــــديــــــدًا؛ فـ
ــيـــس ســعــّيــد  ــتـــونـــســـي قـ الــــرئــــيــــس الـ
ــوزاري الـــذي أقـــره الــبــرملــان فــي 26  التعديل الــ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، بــرفــضــه أداء 
الــــــــوزراء الـــجـــدد الــيــمــني الـــدســـتـــوريـــة أمــامــه 
بسبب مــا وصــفــه بشبهات فــســاد وتــضــارب 
أي  مــن دون وجـــود  بــشــأن بعضهم،  مصالح 
دليل قضائي أو اتهامات رسمية على ذلك، رد 
املشيشي،  هشام  التونسية  الحكومة  رئيس 
أمــس اإلثــنــني، بإقالة خمسة وزراء كــان يريد 
استبدالهم في التعديل الوزاري. هذه اإلقاالت 
املشيشي،  من  عتبر خطوة تصعيدية 

ُ
ت التي 

ــوزراء  ــ تـــؤكـــد مــوقــفــه الـــقـــاضـــي بــاســتــبــعــاد الــ
الــخــمــســة، املـــحـــســـوب أغــلــبــهــم عــلــى ســعــّيــد، 
وتحرج رئيس الجمهورية أمام الــرأي العام، 

والــريــاضــة واإلدمـــــاج املــهــنــي كــمــال دقــيــش، 
ــرة أمـــاك الـــدولـــة والـــشـــؤون الــعــقــاريــة  ــ ووزيـ
لـــيـــلـــى جــــفــــال، ووزيـــــــــرة الـــفـــاحـــة واملــــــــوارد 
البحري.  الــبــحــري عاقصة  املــائــيــة والــصــيــد 
وتــــم تــكــلــيــف وزراء مـــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
باإلشراف على الــوزارات املذكورة بالنيابة، 
باإلضافة إلى مهامهم األصلية. في املقابل، 
ــراره أمــس،  لــم يبعد رئــيــس الــحــكــومــة فــي قــ
وزيــر الصحة فــوزي املهدي، على الرغم من 
أنه قام بتغييره في التعديل املقترح، وذلك 
حتى ال ُيتهم بتعطيل مرفق الصحة في عز 

أزمة كورونا.
ها تبقى منفتحة 

ّ
وأكدت رئاسة الحكومة »أن

 الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات 
ّ

على كل
التعديل الوزاري ليتمّكن الوزراء من مباشرة 
ــــور«. ُيــــذكــــر أن  ــتـ ــ ــــدسـ ــار الـ ــ ــ مـــهـــامـــهـــم، فــــي إطـ
املشيشي كان قد أقال قبل التعديل الحكومي، 
وزراء الداخلية توفيق شرف الدين، والبيئة 
التحقيق معه  يتم  )الـــذي  الــعــروي  مصطفى 
حاليًا( والثقافة وليد الزيدي، وقام بتقسيم 

وزارة الصناعة والطاقة إلى وزارتني.
فــي املــقــابــل، يــعــتــرض ســعــّيــد عــلــى التعديل 
مقربني  وزراء  واستبعاد  عمومًا  الحكومي 
منه، ولكنه يعترض في الظاهر على تعيني 
أربعة وزراء جدد بسبب ما وصفه بشبهات 
فساد وهم وزراء الصناعة والطاقة والصحة 

والتشغيل، من دون أن يعلن عن ذلك صراحة. 
وكــــان املــشــيــشــي قــد طــلــب أخــيــرًا رســمــيــًا من 
ســـعـــّيـــد إعــــامــــه بـــأســـمـــاء الـــــــــوزراء املــتــحــفــظ 
ــهـــات تــحــوم  ــبـ ــرى أن شـ ــ عـــلـــيـــهـــم، والـــــذيـــــن يــ
ل التعديل بسببهم، ولكن الرد 

ّ
حولهم، وعط

لم يــأِت من رئيس الجمهورية، مع استبعاد 
ــرد ألن ذلـــك ســيــحــمــل اتــهــامــات رسمية  أن يـ
لهذه الشخصيات، مع ما يستدعيه ذلك من 
تبعات قانونية على سعّيد بتوجيه اتهامات 

ال إثبات قانونيًا عليها.
»النهضة«  من حركة  دعمًا  املشيشي  ويلقى 
و»قــلــب تــونــس« و»ائـــتـــاف الــكــرامــة«، الــذيــن 
جددوا في بيانات سابقة دعمهم لحكومته. 
وعن تطورات األمــس، اعتبر رئيس البرملان، 
 
ّ
رئيس حركة »النهضة«، راشد الغنوشي، أن
إعفاء املشيشي 5 وزراء ُيعتبر »خطوة مؤقتة 
 دائمًا«، داعيًا إلى استكمال »بناء 

ً
وليس حا

املــخــولــة للحسم  ــهــا 
ّ
الــدســتــوريــة ألن املحكمة 

الــخــاف« املستجد. وأشـــار فــي تصريح  فــي 
»املشيشي  أن  إلــى  البرملان،  من  للصحافيني 
ــجــه إلـــى حـــل جــزئــي يــتــمــثــل فـــي الــتــوفــيــق 

ّ
يــت

الــدســتــوري ورعــايــة املصلحة...  الجانب  بــني 
هــو ال يتجه لــفــرض إرادتــــه أو لــلــمــرور بقوة 
ــمــا يتحرك فــي إطــار الــدســتــور«. وأضــاف 

ّ
وإن

هذه  تسريح  على  عاملون  »نحن  الغنوشي 
ــاك مـــســـاع إلرســـــــاء املــحــكــمــة  ــنــ الـــعـــطـــالـــة وهــ
الــدســتــوريــة«، مــضــيــفــًا: »إلــــى أن يــتــم إرســـاء 
الــــدســــتــــوريــــة يـــجـــب أن تــتــعــامــل  ــة  ــمـ ــكـ املـــحـ
األطــــــراف املــعــنــيــة بــمــرونــة حــتــى ال تتعطل 

مصالح الدولة واملجتمع«.
وفـــــي الــــســــيــــاق، وصـــــف رئـــيـــس كــتــلــة »قــلــب 
تــونــس« فــي الــبــرملــان، أســامــة الخليفي، قــرار 
ــوزراء  ــ ــدد مـــن الــ رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــإعـــفـــاء عــ
وتــكــلــيــف آخـــريـــن لـــإشـــراف عــلــى وزاراتـــهـــم 
»الـــقـــرار فـــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح  بــالــنــيــابــة بــــ
تعطيل  عقب  الحكومة  أداء  تحسني  وهــدفــه 
ــا يــضــمــن  ــمــ ــعــــديــــل الــــــــــــــوزاري األخـــــيـــــر بــ ــتــ الــ
ــة«. ودعـــــا الــخــلــيــفــي، في  ــ ــــدولـ اســـتـــمـــراريـــة الـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الـــبـــرملـــان إلــــى جعل 
ــاء املــحــكــمــة الــدســتــوريــة أولــويــة  مــســألــة إرســ
اعتبر  كما  املقبلة.  املرحلة  في  لعمله  مطلقة 
حــزب »األمــــل«، الـــذي تــقــوده سلمى اللومي، 
مــــديــــرة ديــــــــوان الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل الـــبـــاجـــي 
أولية  الــقــرار »خطوة  أن هــذا  السبسي،  قائد 
ـــب، ولـــــو جـــزئـــيـــًا، الــتــعــطــل 

ّ
إيـــجـــابـــيـــة لـــتـــجـــن

الدولة  الــذي أصــاب دوالــيــب تسيير  والشلل 
إثـــر حــالــة االنـــســـداد الــنــاتــجــة عــن االخــتــاف 
العميق، خصوصًا بني رئاستي الجمهورية 
ــوزاري«.  الــ التحوير  ــراء  إجـ حــول  والحكومة 
ودعـــا الــحــزب فــي بــيــان إلــى »اإلســــراع فعليًا 
الــدســتــوريــة وعلى  فــي استكمال املــؤســســات 
رأسها املحكمة الدستورية كأولوية مطلقة«.

ــن »الـــكـــتـــلـــة  ــ ــائــــب عـ ــنــ ــــي املــــقــــابــــل، انـــتـــقـــد الــ فـ
الــديــمــقــراطــيــة« املـــعـــارضـــة، زهــيــر املـــغـــزاوي، 
»الــهــروب  خــطــوة املــشــيــشــي، واصــفــًا إيــاهــا بـــ
ــرار املشيشي »لــن   قـ

ّ
ــام«. واعــتــبــر أن ــ إلـــى األمـ

يحل األزمــة، وذهب من خاله إلى التصعيد 
ومزيد من تأزيم الوضع، واليوم نعيش أزمة 

كبيرة وأخاقية«.
وينتقد مــراقــبــون فــي تــونــس مــوقــف سعّيد، 
وامتناعه  للدستور  الــخــاص  تأويله  بسبب 
عــن تنفيذ خــطــوة دســتــوريــة أقــرهــا البرملان 
إلى تنصيب  باإلضافة  للوزراء،  الثقة  بمنح 
نــفــســه ســلــطــة قــضــائــيــة وتـــوجـــيـــه اتــهــامــات 
قــانــونــي. وقــال  إثــبــات  لشخصيات مــن دون 
املــحــلــل الــســيــاســي عــبــد الــلــطــيــف الــحــنــاشــي، 
»العربي الجديد«، إن إعفاء 5 وزراء وتكليف  لـ
ــعــتــبــر خــطــوة 

ُ
آخـــريـــن بــمــهــامــهــم بــالــنــيــابــة ت

الدستورية  األزمــة  أمــام  إيجابية، خصوصًا 
والسياسية والصعوبات االقتصادية، وهي 
محاولة لترطيب األجواء والحد من االحتقان 
املــوجــود، الفــتــًا إلــى أن الــخــطــوة جـــاءت بعد 
واملختصني  بالخبراء  املشيشي  اجتماعات 
واألحزاب نهاية األسبوع املاضي، وهي التي 
الخطوة.  بــهــذه  املشيشي  تــكــون نصحت  قــد 
وأشــــار إلـــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــم يقدم 
أسماء الــوزراء الذين يتحفظ عليهم ألن ذلك 

يتطلب إدانة قضائية وهذا لم يحصل.

فشلت كل محاوالت بناء الثقة بين سعيّد والغنوشي )ياسين قائدي/األناضول(

يلقى المشيشي دعمًا من حلفائه )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بعد تعطيل الرئيس 
التونسي قيس 
سعيّد التعديل 

الوزاري الذي قّدمه 
رئيس الحكومة 

هشام المشيشي، 
رد األخير أمس 
بإقالة خمسة 

وزراء، معظمهم 
محسوبون على 

سعيّد، في خطوة 
نالت دعمًا من 

حلفاء رئيس 
الحكومة، فيما 

ُتنتظر انعكاسات هذا 
التطور داخليًا

الحدث

تونس: إقالة وزراء 
محسوبين على الرئيس

إضاءة

انفجار 
بالقصرين

أسفر انفجار لغم أرضي 
في جبل سمامة 

بمنطقة سبيطلة التابعة 
لمحافظة القصرين، 

عن إصابة فتاة تبلغ من 
العمر 13 سنة بإصابات 
متوسطة الخطورة. 

وأعلن المتحدث باسم 
المحكمة االبتدائية في 
القصرين رياض النويوي، 

في تصريح، أن النيابة 
العامة فتحت تحقيقًا في 

حيثيات الحادثة.

الغنوشي: المشيشي 
يتجه لحل جزئي ويتحرك 

في إطار الدستور

رئاسة الحكومة: 
منفتحون على كل 

الحلول الستكمال التعديل

سعيّد يريد أن يتحكم 
بمفاصل النظام السياسي 

في تونس

رغم أن المعركة في 
تونس هي ظاهريًا 

بين الرئيس قيس سعيّد 
ورئيس الحكومة هشام 

المشيشي، إال أن أزمة أكبر 
تختبئ خلف ما هو بائن

  شرق
      غرب

فرنسا 
والساحل 
األفريقي

مجموعة قمة الساحل، في نجامينا، أبعادًا 
الــذي يشارك  إلى ماكرون  داخلية بالنسبة 
فــيــهــا عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، بــعــد عـــام على 
استضافته زعماء دول الساحل في قمة بو 
في جنوب فرنسا، في يناير 2020. ويشارك 
في القمة الحالية الرئيس املوريتاني محمد 
االنتقالي  والرئيس  الغزواني،  الشيخ  ولــد 
في مالي باه نداو، ورئيس النيجر محمدو 
إيــســوفــو، بــاإلضــافــة إلـــى رئــيــس بــوركــيــنــا 
فـــاســـو روش مـــــارك كــريــســتــيــان كـــابـــوري، 
ورئــيــس الــدولــة املستضيفة إدريـــس ديبي. 
ــــذي حـــاول  ويـــواجـــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، الـ
ــدد مــن  ــ االســـتـــثـــمـــار الــــعــــام املــــاضــــي فــــي عــ
اإلنـــجـــازات عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
في املنطقة، تناميًا أيضًا للمشاعر املعادية 
لفرنسا فــي الــــدول األفــريــقــيــة املــعــنــيــة، كما 
يواجه أمزجة رؤسائها املتقلبني بني ناري 
تـــصـــاعـــد الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي مــــن الــــوجــــود 
ــه، وســـط  ــ الـــفـــرنـــســـي وااللـــــتـــــزام الـــرســـمـــي بـ
ة 

ّ
ضغوط من باريس لتسلم هــذه الــدول دف

بلدانها  في  والعسكرية  السياسية  القيادة 
بــشــكــل يــجــعــلــهــا أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى خــفــض 

بـــدأت أمــس االثــنــني، فــي العاصمة 
التشادية نجامينا، القمة السنوية 
ــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ ودول  ــا  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــ بــــــــني 
األفــــريــــقــــي، أو مــــا يـــعـــرف بــمــجــمــوعــة دول 
وبوركينا  النيجر  وهــي  الخمس،  الساحل 
وسط  وموريتانيا،  والتشاد  ومالي  فاسو 
أجواء ملبدة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون. فعلى الرغم من أن القمة 
املـــحـــدد مـــوعـــدهـــا مــســبــقــًا، والـــتـــي تستمر 
يــومــني وتــخــتــتــم الــيــوم الــثــاثــاء، تــأتــي في 
بــاريــس ودول  إطــار روتيني للتباحث بــني 
ــؤون املــنــطــقــة فــــي غـــرب  ــ ــــول شــ الـــســـاحـــل حـ
أفــريــقــيــا، ال ســيــمــا األمــنــيــة مــنــهــا، وتقييم 
التي  اإلرهــــاب  مكافحة  لعمليات  أطــرافــهــا 
تجرى منذ سنوات تحت إشــراف من قوات 
الــفــرنــســيــة، إال أن دخـــول فرنسا  »بـــرخـــان« 
عــامــهــا الــثــامــن مـــن الــتــدخــل الــعــســكــري في 
ارتــفــاع. وإذا  فــي  هــذه املنطقة، تبدو كلفته 
ــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة فــلــورانــس  كــانــت وزيـ
بارلي قد ملّحت، العام املاضي، إلى أن هذه 
القوات ستبقى في املنطقة لسنوات طويلة 
إلــى إعانات  فــإن ماكرون يحتاج  إضافية، 
القمة، حيث  »تكتيكية«، قد يشهدها ختام 
يــرجــح أن يعلن عــن إعـــادة مــئــات العناصر 
املنطقة  املوجودة في  الفرنسية  القوات  من 
ــإن الــقــمــة  ــك، فــ ــ ــدا ذلـ ــا عــ ــى بــــادهــــم. فـــي مـ إلــ
قــد ال تحمل تــغــيــيــرات جــذريــة فــي املــقــاربــة 
مــنــطــقــة  فــــي  ــا  ــ ــودهـ ــ وجـ إلدارة  الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــســاحــل، والـــتـــي تــبــنــت تــعــديــات عـــدة في 

اآلونة األخيرة.
ــــي الــــداخــــل  وتــــــــــزداد حـــســـاســـيـــة املــــســــألــــة فـ
الــفــرنــســي، بــعــدمــا كــشــف أحــــدث اســتــطــاع 
ــانــــون الـــثـــانـــي  ــايــــر/كــ ــنــ ــــي يــ ــرأي نـــشـــر فـ ــ ــلـ ــ لـ
املـــاضـــي، وأعـــــده »املــعــهــد الــفــرنــســي لــلــرأي 
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــــي  فـ أن 51  )إيـــــــفـــــــوب(«،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الــفــرنــســيــني لـــم يـــعـــودوا مــؤيــديــن لــلــوجــود 
الــفــرنــســي الــعــســكــري فـــي الـــســـاحـــل. وجـــاء 
االستطاع بعد مقتل 5 عسكريني فرنسيني 
أواخـــــــر الــــعــــام املــــاضــــي فــــي مــــالــــي، وكـــانـــت 
ــارة 13 جـــنـــديـــًا فــرنــســيــًا فــي  ســبــقــتــه خــــســ
حــــادث تــحــطــم مــروحــيــة عــســكــريــة فرنسية 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  البلد،  هــذا  فــي 
2019. والــعــام املــاضــي، خــســرت فــرنــســا 12 
جنديًا في حربها على اإلرهاب في املنطقة. 
وعــلــى بعد عــام مــن االنــتــخــابــات الرئاسية 
بــدأ السجال حــول هــذا الوجود،  الفرنسية، 
الذي غالبًا ما يكون مستفيضًا في اإلعام 
ــــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة  الـــفـــرنـــســـي، يــنــتــقــل إلـ
)البرملان( ومجلس الشيوخ، اللذين يفضل 
أعضاؤهما عادة عدم التطرق إلى االنخراط 

العسكري للجيش في الخارج.
هكذا، تحمل القمة العادية السابعة لرؤساء 

انــخــراطــهــا فــيــهــا. ومـــن املــفــتــرض أن ينضم 
دوليون،  شركاء  الثاثاء،  اليوم  القمة،  إلــى 
أيضًا،  انخراطهم  تعزيز  فــي  فرنسا  ترغب 

ماليًا وعسكريًا.
وكـــانـــت قــمــة بـــو قـــد أفــضــت الـــعـــام املــاضــي 
إلى تعزيزات عسكرية في منطقة »الحدود 
الـــثـــاثـــة« بـــني مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
ــــدة  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــدات املـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــو، بـــســـبـــب الـ ــ فــــــاســ

ــدة«  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــتـــطـــرفـــني، ال ســـيـــمـــا مـــــن »الـ
إرســـال فرنسا 600 جندي  مــع  و»داعـــــش«، 
الــدول إلى  إضــافــي، ليصل عددهم في تلك 
التكتيكية  النجاحات  بعض  ورغـــم   .5100
أمنيًا،  قاتمًا  يــزال  ال  الوضع  فــإن  سجلة، 

ُ
امل

حيث تتقاطع عوامل عدة، إثنية وسياسية 
ــا، يــســتــفــيــد  ــيـــرهـ وبــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وغـ
 
ّ
مــنــهــا املــتــطــرفــون لــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــم وشـــن

عمليات نوعية، وحتى مجازر، ضد القوات 
ــكــــن أيــــضــــًا ضــــد تــجــمــعــات  ــة، ولــ ــيـ ــامـ ــنـــظـ الـ
»يقظة  بـ الــيــوم،  فرنسا،  وتطالب  سكانية. 
معتبرة  وتنموية«،  وعسكرية  دبلوماسية 
أنها تمكنت من تحقيق إنجازات »نوعية« 
في مكافحة اإلرهاب في املنطقة، مستفيدة 
أيضًا من نزاعات الجماعات املتطرفة فيما 
بينها. ويؤكد الجيش الفرنسي أنه أضعف 
»داعـــش« وقــتــل عــددًا مــن قــادتــه فــي املغرب 
بــاريــس تــرى أن شركاءها  اإلســامــي. لكن 
ــقــــدمــــوا عـــلـــى خـــطـــوات  ــم يــ ــ ــــي الــــســــاحــــل لـ فـ

سياسية كبيرة. 
وتـــفـــضـــل بــــاريــــس الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــحـــوريـــن 
عــلــى  األول  يـــقـــوم  مـــشـــاركـــتـــهـــا،  لــتــخــفــيــف 
ــتـــدويـــل« الــــذي يــجــســده تــجــمــع الــقــوات  »الـ
الــخــاصــة الــجــديــد »تــاكــوبــا«، الـــذي يــشــارك 
والتشيكيني  اإلستونيني  مــن  عــشــرات  فيه 
 
ً
ــن يـــصـــبـــح فـــاعـــا ــ والــــســــويــــديــــني )لـــكـــنـــه لـ

سوى في وقت الحق خال العام الحالي(، 
الجيوش  إلــى  األمــور  والثاني على تسليم 
الوطنية التي تدربها مع االتحاد األوروبي. 
سياسيًا، تــرفــض بــاريــس الــتــحــاور مــع أي 
من قادة املجموعات املتطرفة، وهو ما يراه 
ضــرورة  خصوصًا،  مالي  في  العسكريون، 
ــاد آغ غــالــي،  ــ  )يـــرغـــبـــون فـــي الـــحـــوار مـــع إيـ
ــا،  ــن«، وأمـــــــــادو كـــوفـ ــ ــديــ ــ ــيــــم »أنـــــصـــــار الــ زعــ
ويوضح  مــاســيــنــا«(.  تحرير  »جبهة  زعــيــم 
قــمــة نجامينا  أن  الــعــكــس،  عــلــى  اإللـــيـــزيـــه، 
قيادة«  تستهدف  التي  الجهود  »تــعــزز  قــد 
واملسلمني«، وهي  اإلســام  جماعة »نصرة 
ــقـــاعـــدة«،  »الـ ـــ الــتــحــالــف املـــتـــطـــرف الـــتـــابـــع لـ
ــالـــي وكــــوفــــا قــائــديــهــا  والــــتــــي يــشــكــل آغ غـ

الرئيسيني. 
القمة  واستبقت مصادر فرنسية وتشادية 
»رويترز«، أن تشاد ستنشر نحو  مؤكدة، لـ
ألف جندي في املنطقة بني النيجر وبوركينا 
فاسو ومالي لدعم الجيوش الوطنية. وأكد 
أنــه سيتم  الــرئــاســة الفرنسية  مــســؤول فــي 
اإلعــان عن نشر الــقــوات خــال القمة. وقال 
مصدر مطلع على دراية باألفكار الفرنسية 
أن  فكرة  من  ببطء  يقتربون  »إنهم  للوكالة 
لكنها عملية  حـــدود،  لــه  العسكري  الــخــيــار 

بطيئة وال تمثل النهج الرسمي«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

األفريقي،  الساحل  منطقة  من  خروج  استراتيجية  إلى  فرنسا  تفتقد 
على  مصالحها  تتغلب  وحيث  القومي،  ألمنها  امتدادًا  تعتبره  الذي 

دعوات داخلية لالنسحاب ونفور شعبي منها في دول الساحل
تقرير

تعويل على إنجازات 
موضعية وضغوط 

لالنسحاب

تعول باريس على 
نجاحات تكتيكية وقوات 

»تاكوبا« الخاصة

تحمل قمة الساحل 
أبعادًا داخلية بالنسبة 

إلى ماكرون

ميانمار: احتجاجات أقل 
ومزيد من الجنود

واصل متظاهرون في ميانمار، أمس 
ــنــــني، احــتــجــاجــاتــهــم لــلــمــطــالــبــة  االثــ
باإلفراج عن الزعيمة أونغ سان سو 
تــشــي وإنـــهـــاء الــحــكــم الــعــســكــري، إال 
أن أعــدادهــم كــانــت أقـــل، بعدما نشر 
املــجــلــس الــعــســكــري عـــربـــات مــدرعــة 
ومـــزيـــدًا مـــن الــجــنــود فـــي الـــشـــوارع، 
وسط انقطاع شبه تاّم لإنترنت، ما 
يثير مخاوف من حملة قمع واسعة 
ضّد حركة االحتجاج على االنقاب. 
وفي مدينة رانغون، املعقل الرئيسي 
لــاحــتــجــاجــات، تــجــّمــع مــتــظــاهــرون 
فـــي أمـــاكـــن عـــــّدة لــلــمــطــالــبــة بــإنــهــاء 

االنقاب.
)رويترز، فرانس برس(

 
كوسوفو: فوز 

المعارضة اليسارية 
باالنتخابات

حـــقـــق حــــــزب املــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـي 
فـــي كـــوســـوفـــو، أمــــس اإلثــــنــــني، فـــوزًا 
واضـــحـــًا فـــي انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
مــبــكــرة أجـــريـــت، أمـــس األول، وســط 
جــائــحــة كـــورونـــا وركــــود اقــتــصــادي 
ومـــفـــاوضـــات مــتــوقــفــة مـــع صــربــيــا. 
ومع فرز 98 في املائة من األصــوات، 
حـــصـــل حــــــزب »فـــيـــتـــيـــفـــيـــنـــدوســـيـــه« 
)تــقــريــر املــصــيــر( الــيــســاري عــلــى 48 
ــة. وبــــذلــــك يــــكــــون مــتــقــدمــًا  ــ ــائـ ــ فــــي املـ
بــفــارق كــبــيــر عــن حــزبــي »كــوســوفــو 
الديمقراطي« من تيار يمني الوسط، 
الذي حصد 17 في املائة، و»الرابطة 
الــديــمــقــراطــيــة لــكــوســوفــو« املــحــافــظ 

الحاكم، الذي نال 13 في املائة.
)فرانس برس(

كابول: مقتل ثمانية 
من »داعش«

أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة، أمــس 
ــنـــني، مــقــتــل ســبــعــة مـــن عــنــاصــر  اإلثـ
ــم »داعــــــــــــــــش« وانــــــتــــــحــــــاري  ــيــ ــظــ ــنــ تــ
مفترض في عملية للقوات الخاصة 
على منزل بمدينة جال أباد مركز 
أفغانستان.  ننجرهار شرقّي  إقليم 
ــلــــيــــة فــي  ــة املــــحــ ــومــ ــكــ ــحــ وذكـــــــــــرت الــ
ــان، أن الـــقـــوات  ــيــ ــار، فــــي بــ ــنـــجـــرهـ نـ
الخاصة قامت بعملية نوعية على 
مــنــزل ســكــنــي فـــي مــنــطــقــة غوجكي 
إلــى مقتل  ــاد، أدت  أبـ بمدينة جــال 

جميع املسلحني داخله.
)العربي الجديد(
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غائب دائم عن البرلمان المصرياشتية يحذر من عزل القدسسد النهضة: تباين بشأن الوسطاء
»الصندوق اليهودي« أمام »الجنائية«

مبادرة كندية ضد االحتجاز التعسفي
مطالبات باستقالة عبد العال

67
سياسة

  شرق
      غرب
السودان: حزب األمة 

يطالب بحل »إزالة 
التمكين«

طـــالـــب »حــــــزب األمـــــــة« الـــســـودانـــي، 
ــــة  ــنــــن، بـــحـــل »لـــجـــنـــة إزالـ أمـــــس اإلثــ
تهدف  والتي  الحكومية،  التمكن« 
إلــــى إزالــــــة آثـــــار تــمــكــن نـــظـــام عمر 
الـــبـــشـــيـــر ومـــحـــاســـبـــة رمــــــــوزه عــلــى 
ــا الــحــزب  ــ اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد. ودعـ
»مفوضية  بـ اللجنة  اســتــبــدال  إلـــى 
ــا  مــكــافــحــة الــفــســاد«، مــنــتــقــدًا أداءهــ
الذي اعتبره »مؤججًا للصراع« في 
»بالتغول  اللجنة  ومتهمًا  الــبــاد، 

على مهام األجهزة العدلية«.
)األناضول(

جاووش أوغلو يلتقي 
نظيره اإلثيوبي

ــتـــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  الـ
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
ــيـــوبـــي  ــيـــره اإلثـ ــــس اإلثـــــنـــــن، نـــظـ أمــ
وأكد  أنــقــرة.  في  ديميكي ميكونن، 
ــو، خــــال الـــلـــقـــاء، أن  ــلـ جـــــاووش أوغـ
دبلوماسية  بعاقات  ترتبط  بــاده 
مشددًا  إثيوبيا،  مع  تاريخيًا  قوية 
ــنــــى الــــســــفــــارة  ــبــ خــــــــال افـــــتـــــتـــــاح مــ
اإلثـــيـــوبـــيـــة الـــجـــديـــد فـــي الــعــاصــمــة 
التركية، على الشراكة العميقة التي 
تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، فــيــمــا أكــــد نــظــيــره 
اإلثيوبي على استعداد أديس أبابا 

لتقوية التعاون مع أنقرة.
)األناضول(

ألمانيا: اتهام 5 طاجيك 
باالنتماء لـ»داعش«

ــتـــب املـــــدعـــــي االتـــــحـــــادي  ــكـ ــــن مـ ــلـ ــ أعـ
األملــانــي، أمــس اإلثــنــن، إن اتهامات 
ــي  ــنــ ــواطــ ــت لــــخــــمــــســــة مـــــــن مــ ــ ــهــ ــ وجــ
طاجيكستان اعتقلوا العام املاضي، 
ـــــش«، واإلعــــــــداد  »داعــ ـــ ــ بـــاالنـــتـــمـــاء لـــ
ــمــــال عـــنـــف إرهـــابـــيـــة مــــن خـــال  ألعــ
تــبــرعــات وتجنيد أشــخــاص.  جــمــع 
وقــــــــال املــــكــــتــــب فـــــي بــــيــــان إن أحــــد 
املــتــهــمــن، ويـــدعـــى عـــزيـــز جــــون ب، 
من  باثنن  صلة  على  بــأنــه  يشتبه 
ــيـــادات الــتــنــظــيــم فـــي أفــغــانــســتــان.  قـ
ــأن املـــتـــهـــمـــن يــنــتــمــون  ــ ويـــشـــتـــبـــه بــ
»داعـــش« فــي واليـــة شمال  لــــ لخلية 
الـــرايـــن فــســتــفــالــيــا. وقــــال الــبــيــان إن 
بمنفذي  صلة  على  كــانــوا  بعضهم 

هجومن في فيينا واستوكهولم.
)رويترز(

الفروف يحّمل بروكسل 
مسؤولية هدم العالقات

ــي،  ــروســ ــة الــ ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
ســــيــــرغــــي الفــــــــــــروف )الــــــــصــــــــورة(، 
ــنـــن، اســتــعــداد موسكو  أمـــس االثـ
ملــنــاقــشــة املــشــكــات املــتــراكــمــة في 
الــعــاقــات مــع االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
 بــروكــســل املــســؤولــيــة عن 

ً
مــحــمــا

ــال  ــ »هـــــــدم هـــيـــكـــل الـــــعـــــاقـــــات«. وقـ
ــات مــع  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ الفــــــــــــروف خــــــــال مــ
هافيستو،  بيكا  الفنلندي  نظيره 
فــــي ســــانــــت بــــطــــرســــبــــورغ: »نــحــن 
ــة املـــشـــكـــات  ــاقـــشـ ــنـ مــــســــتــــعــــدون ملـ
روسيا  مصالح  ذلــك  يلبي  عندما 
»هيكل  أن  رأى  لكنه  االتـــحـــاديـــة«، 
ــه عـــــن قــصــد  ــ ــدمـ ــ ــات تـــــم هـ ــعـــــاقـــ الـــ

بمبادرة من بروكسل«.  
)العربي الجديد(

الكونغو الديمقراطية: 
قتلى بهجوم لمتطرفين

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وجــمــاعــة 
»تجمع احــتــرام حــقــوق اإلنــســان«، 
أمــس اإلثــنــن، أن مسلحن يشتبه 
أنــــهــــم مـــتـــطـــرفـــون قـــتـــلـــوا جـــنـــودًا 
ومـــدنـــيـــن، فـــي هـــجـــوم عــلــى قــريــة 
ــتـــوري، شمال  نــدالــيــا فــي إقــلــيــم إيـ
شــــــرقــــــي الــــــــبــــــــاد. وقـــــــــــال مـــنـــســـق 
الجماعة، كريستوف مونيانديرو، 
ــنـــار عند  الـ إن املــهــاجــمــن فــتــحــوا 
دخولهم أول من أمس القرية، وأن 
املــعــايــنــة أكـــــدت مــقــتــل 13 مــدنــيــًا، 
فيما أكــد املــتــحــدث بــاســم الجيش 
ــغـــو تـــشـــيـــكـــودي  جــــولــــيــــس نـــجـــونـ

مقتل 3 جنود أثناء صّد الهجوم.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــواب  ــنــ ــاء مـــجـــلـــس الــ ــ ــــضـ ــــن أعـ ــالــــب عـــــــدٌد مـ طــ
ــيــــس املــجــلــس  املـــــصـــــري، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، رئــ
استقالته  بتقديم  الــعــال،  عبد  علي  الــســابــق 
ــال اســـتـــمـــرار  ــ ــبــــرملــــان، فــــي حـ مــــن عـــضـــويـــة الــ
ولجانه  العامة  جلساته  حضور  عــن  تغيبه 
الــنــوعــيــة. ودعــــا املــطــالــبــون رئــيــس املجلس 
ــكـــام الئــحــة  حــنــفــي جـــبـــالـــي، إلــــى تــطــبــيــق أحـ
العال، وحرمانه  الداخلية على عبد  البرملان 
من مكافآت وبــدالت حضور الجلسات لعدم 
استحقاقها له. ونّصت املادة 362 من الئحة 
املجلس على أنه »ال يجوز لعضو املجلس أن 
يتغيب أكثر من 3 جلسات في الشهر، إال إذا 
حصل على إجازة أو إذن من املجلس ألسباب 
تــبــرر ذلــــك. وإذا تــغــيــب الــعــضــو عــن حضور 
ــازة أو  جــلــســات املــجــلــس أو لــجــانــه بغير إجــ
رخص 

ُ
إذن، أو لم يحضر بعد مضي املــدة امل

ه 
ّ
له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حق

في املكافأة عن مدة الغياب«.
ــدد رئــيــس حـــزب »الــــعــــدل«، الــنــائــب عبد  وشــ
املــنــعــم إمــــــام، عــلــى ضــــــرورة تــطــبــيــق الئــحــة 
الــغــيــاب عــلــى عــبــد الـــعـــال، نــظــرًا لتغيبه عن 
انعقاد  منذ  إذن،  دون  مــن  املجلس  جلسات 
قبل  الــجــديــد  التشريعي  فــي فصله  الــبــرملــان 
أكثر من شهر. وقــال إمــام خال جلسة عامة 
لــلــبــرملــان، عـــقـــدت أمـــــس، إن »جــمــيــع الـــنـــواب 
الحظوا الفرق الكبير بن إدارة هذا املجلس 
الــبــرملــان  رئـــيـــس  ــابـــق، وأداء  الـــسـ واملـــجـــلـــس 

الـــحـــالـــي، ورئــيــســه الـــســـابـــق، والـــــذي يــرفــض 
ــاء عــلــيــه فــي  ــقــ ــــدم اإلبــ الـــحـــضـــور ردًا عـــلـــى عـ
السابق  املجلس  »رئيس  وأضــاف  منصبه«. 
لديه كافة الخيارات، فإما أن يحضر جلسات 
يــســتــقــيــل«.  أن  أو  نــــائــــب،  أي  مـــثـــل  ــان  ــرملـ ــبـ الـ
ة واملوازنة في 

ّ
بــدوره، رأى وكيل لجنة الخط

البرملان، ياسر عمر، إنه »إذا زهد عبد العال 
فـــي قــبــول الـــبـــدالت املـــالـــيـــة، فــعــلــيــه أن يعلن 
الـــدولـــة«. كما  تبرعه بها إلــى أّي مــن جــهــات 
دعا رئيس حزب »اإلصاح والتنمية«، عضو 
مجلس النواب السابق، محمد أنور السادات، 
 »هل االمتناع 

ً
عبد العال لاستقالة، متسائا

بإرادتك  الــخــروج  أم  الحل،  الحضور هو  عن 
ــه، مــنــعــًا لتطبيق  لــلــحــفــاظ عــلــى مــــاء الــــوجــ

أحكام الائحة؟«.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني املاضي، غادر 
عــبــد الــعــال مبنى الــبــرملــان وســـط الــقــاهــرة، 
الجلسة  في  الدستورية  اليمن  أدائــه  عقب 
استقرار  إثر  الجديد،  للمجلس  االفتتاحية 
حزب »مستقبل وطن« الحائز على األغلبية 
عــلــى تــرشــيــح رئــيــس املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
للمجلس  رئــيــســًا  الــســابــق، حنفي جــبــالــي، 
ــنـــذ حــيــنــهــا، لــــم تـــطـــأ قـــدمـــاه  ــنـــه. ومـ ــداًل مـ ــ بــ
ــاءت اإلطــــاحــــة بعبد  ــ املــجــلــس مــــجــــددًا. وجــ
الــعــال مــن منصبه، بــنــاًء عــلــى تــوصــيــة من 
دائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي املقربة، 
وتلقي الرئاسة تقارير من جهات سيادية، 
تــــوصــــي بــــعــــدم تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة لـــــه، بــســبــب 

الرفض الشعبي الواسع ألدائه.

أطلقت كندا، أمس اإلثنن، مبادرة تضم 58 دولة، تهدف إلى منع الدول من احتجاز 
مواطنن أجانب الستخدامهم كورقة ضغط دبلوماسي، وهي ممارسة تقول أوتاوا 
ــع وزراء الخارجية الــدول التي 

ّ
وواشنطن إن الصن ودواًل أخرى تستخدمها. ووق

الخارجية  للتنديد بما وصفه وزيــر  إعــان غير ملزم  املــبــادرة، على  فــي  انخرطت 
الــكــنــدي مـــارك غــارنــو بــالــســلــوك غــيــر املــقــبــول. وقـــال غــارنــو إن »انـــتـــزاع الــنــاس من 
األخــاق«،  مع  ويتنافى  القانون  يخالف  أمــر  للمساومة،  واستخدامهم  عائاتهم، 
واصفًا مبادرة باده بأنها األولى من نوعها. وأكد أن املبادرة ال تستهدف أي دولة، 
كما أن نّصها ال يتضمن ذلــك، لكنه شــّدد على أن الهدف منها هو زيــادة الضغط 
التي قد ترغب في  البلدان التي تحتجز مواطنن أجانب، وتلك  الدبلوماسي على 
اليابان وبريطانيا وأستراليا،  املــبــادرة،  املوقعة على  الــدول  القيام بذلك. ومن بن 
ــال مــســؤول كــنــدي لوكالة  ــــي )27 دولــــة(. وقـ والــــدول األعــضــاء فــي االتــحــاد األوروبـ
»رويــتــرز«، إن املــبــادرة جــاءت بسبب مخاوف من احتجاز الصن وإيــران وروسيا 
اإلعــان، نقلت صحيفة »غلوبال  الشمالية ملواطنن أجانب. وقبل تدشن  وكوريا 
املــبــادرة بمثابة  أن  اعتبارهم  الــدولــة، عــن »خــبــراء«  مــن  املدعومة  الصينية  تايمز« 

»هجوم عدائي غير مدروس، هدفه استفزاز الصن«.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــات فــي  ــة، عــــن خــــافــ ــادر خــــاصــ كــشــفــت مــــصــ
الـــــــرؤى بــــن مـــصـــر والـــــســـــودان بـــشـــأن خــطــة 
الــــتــــحــــرك الــــخــــاصــــة بـــــأزمـــــة ســـــد الـــنـــهـــضـــة 
ــادر،  ــ ــــصـ ــــت املـ ــالـ ــ ــة. وقـ ــيــ ــوبــ ــيــ ــلــــة اإلثــ واملــــمــــاطــ
»العربي الجديد«، إن الخاف الرئيسي بن  لـ
القاهرة والــخــرطــوم فــي هــذا الــصــدد، يتمثل 
فـــي االعـــتـــمـــاد عــلــى وســـاطـــة دولــــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة، الـــتـــي انــتــقــلــت إلــيــهــا رئــاســة 
االتحاد األفريقي، خلفًا لدولة جنوب أفريقيا.
وأضــافــت املــصــادر، أن الــقــاهــرة تتبنى رؤيــة 
خاصة بمنح دولة الكونغو الفرصة للوساطة، 
بــن مصر والــســودان مــن جهة وإثيوبيا من 
ــار اســتــنــفــاد كافة  جــهــة أخــــرى، وذلــــك فــي إطــ
الخطوات الرسمية والتفاوضية، قبل التوجه 
الــدولــي. وتابعت املصادر  إلــى مجلس األمــن 
»فــــي املــقــابــل ال يــــرى الــــســــودان فـــي االكــتــفــاء 
صحيحًا«،  خيارًا  منفرد  كوسيط  بالكونغو 
مرجعًا ذلك »لكون الكونغو ليس بمقدورها 
قدرتها على  املهمة، وكذلك عدم  بتلك  القيام 

إقناع أديس أبابا بتغيير مواقفها«.
وكــشــفــت املــصــادر أن الـــســـودان قـــدم مقترحًا 
ثـــقـــل دولــــــي،  بـــــإشـــــراك أطـــــــــراف ذات  ــر،  ملــــصــ
بإمكانها أداء دور في الضغط على إثيوبيا. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الــــخــــرطــــوم طــــرحــــت عــلــى 
الـــقـــاهـــرة إشـــــراك كـــل مـــن لـــنـــدن، الـــتـــي قــدمــت 
للخرطوم إشارات إيجابية بشأن استعدادها 
لاتحاد  باإلضافة  الوساطة،  في  للمشاركة 

األوروبي كشريكن أساسين في الوساطة.
وحمل وزير الري اإلثيوبي سيليشي بيكيلي 

ــة عـــدم  ــيـ ــودان مـــســـؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر والـ ــــرًا مـــصـ ــيـ ــ أخـ
مشيرًا  النهضة،  سد  بشأن  التفاق  التوصل 
إلى أن أديس أبابا »مرنة جدًا« باملفاوضات. 
ــوزراء الـــســـودانـــي، عــبــد الــلــه  ــ ــ وأكــــد رئــيــس الـ
النهضة يشكل  أن ســد  مــن جهته،  حــمــدوك، 
تهديدًا ألمن نحو 20 مليون سوداني، الفتًا 
إلـــى أن حــل مــســألــة الــســد يــجــب أن يــتــم وفــق 
القانون الدولي. وقال حمدوك: »متفقون على 
املــضــي قــدمــًا لــحــل مــلــف ســد النهضة ضمن 

الحلول األفريقية«.
الــخــارجــيــة املــصــريــة أعــلــنــت،  وكـــانـــت وزارة 
منتصف يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، أن 
االجــتــمــاع الــســداســي الــذي عقد، لبحث أزمــة 

ــد الــنــهــضــة أخـــفـــق فـــي تــحــقــيــق أي تــقــدم.  سـ
وعزت اإلخفاق في إحراز تقدم إلى »خافات 
حول كيفية استئناف املفاوضات والجوانب 
الــعــمــلــيــة  بــــــــــإدارة  الـــصـــلـــة  ــة ذات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلجـ
التفاوضية«. وأعلنت الخرطوم أنه »ال يمكن 
»الدائرة املفرغة  االستمرار« في ما وصفته بـ
ــا ال نــهــايــة،  ــى مـ ــة إلــ ــريـ ــدائـ مـــن املــبــاحــثــات الـ
تهديد«.  مــن  النهضة  ســد  يمثله  ملــا  بالنظر 
وذكرت وكالة األنباء السودانية أن »االجتماع 
الــســداســي، بــن وزراء الــخــارجــيــة والـــري في 
السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل 
لصيغة مقبولة ملواصلة التفاوض حول سد 

النهضة اإلثيوبي«.

رام اهلل ــ العربي الجديد

الصندوق  فلسطن  إدراج  عن  اشتية  محمد  الفلسطيني  الـــوزراء  رئيس  كشف 
كأحد  املحتلة،  والــقــدس  الغربية  الضفة  فــي  سينشط  الــذي  الــيــهــودي،  القومي 
أدوات االســتــيــطــان أمــــام املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــتــتــم مــقــاضــاتــه هــنــاك. 
الفلسطينية  للحكومة  األسبوعية  الجلسة  بمستهل  كلمة  في  اشتية،  وأوضــح 
الضفة  في  اليهودي سينشط  القومي  الصندوق  أن  االثنن،  أمس  الله،  رام  في 
الفلسطينين »الحذر من محاوالت تزوير وخداع،  الغربية والقدس، طالبًا من 
واالهــتــمــام بــأراضــيــهــم، وزراعــتــهــا، والــحــفــاظ عليها كما كــان دائــمــًا«. وأوضــح 
 الصندوق القومي اليهودي »مسجل في بريطانيا والواليات املتحدة 

ّ
اشتية أن

الــضــرائــب، وهــذه  تــبــرعــات ومــعــفــي مــن  وإســرائــيــل كجمعية خــيــريــة، يتقاضى 
األموال تستخدم في بناء املستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي«.

الــتــي ترتكبها  الــــوزراء الفلسطيني عــلــى رفــع كــافــة االنــتــهــاكــات  وشـــدد رئــيــس 
سلطات االحتال بحق أبناء الشعب الفلسطيني إلى املحكمة الجنائية الدولية، 
بــاعــتــبــارهــا جــرائــم حـــرب وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون الـــدولـــي اإلنــســانــي، 
والرعوية  البدوية  التجمعات  وإزالـــة  املواطنن،  بتهجير  املتعلقة  تلك  خاصة 
للقانون  انتهاك فاضح  في  التجمعات،  من  يطا، وغيرها  األغــوار، ومسافر  في 
الدولي، وتحٍد إلرادة املجتمع الدولي التي أعربت عن إدانتها تلك االنتهاكات، 
األيــام  خــال  املنظم،  املستوطنن  إرهـــاب  إلــى  اشتية  وتــطــّرق  بوقفها.  وطالبت 
بواطنة  بــال  ذهــب ضحيته  والـــذي  الفلسطيني،  الشعب  أبــنــاء  بحق  املــاضــيــة، 
من  للدهس  تعرضهما  بعد  نابلس،  فــي  قليل  كفر  مــن  عامر  وعـــزام  البيرة  مــن 
الــعــديــد من  فــي  األراضــــي  االعــتــداء على  إلــى عمليات  قبل مستوطنن، إضــافــة 
الفلسطينين دفــاعــًا عن   الــقــرى والــبــلــدات، والــتــي تسببت فــي إصــابــة عــشــرات 

بيوتهم وأراضيهم. 
ستضم  التي   ،»E1« مستوطنة  إقامة  االحتال  سلطات  محاوالت  اشتية  ودان 
ذلك  أدوميم«، وما سيتبع  »معاليه  ربطها بمستوطنة  ألف وحــدة، وسيتم   12
الضفة عن جنوبها.  األغــوار، وفصل شمال  املحتلة عن  القدس  عــزل ملدينة  من 
هذا  تنفيذ  ملنع  بالتدخل  الجديدة  األميركية  واإلدارة  الدولي  املجتمع  وطالب 

املخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتن.

توقع أحد المراقبين 
األمنيين تطور 

المعلومات المضللة

بيان تعزية أميركي 
بمقتل األتراك الـ13 

يستفّز أنقرة

التحقيقات المتعلقة 
باإلرهاب تترك بالعادة 

لـ»أف بي آي«

أردوغان: متفقون مع 
بغداد وأربيل على ضرب 

»الكردستاني«

اإلرهاب المحلي 
أوًال
واشنطن ـ العربي الجديد

ــنـــي  ــخ األمـ ــاريــ ــتــ ــكـــن تــفــكــيــك الــ ــمـ ُيـ
ــدة فــــــي املــــائــــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــواليـــــات املـ
ــيــــرة إلــــى ثــــاث مــراحــل  ســنــة األخــ
عــام 1917 بعد  لها في 

ّ
األولــى تدخ أساسية. 

اعتداء أملاني على سفينة بريطانية كان على 
العاملية  الحرب  خضّم  في  أميركيون،  متنها 
تــدخــلــهــا  والـــثـــانـــيـــة   ،)1918 ـ   1914( األولــــــى 
بعد االعــتــداء الياباني فــي بــيــرل هــاربــر عام 
ـ  الــثــانــيــة )1939  الــعــاملــيــة  الـــحـــرب  فـــي   ،1941
1945(، والثالثة بعد اعتداءات 11 سبتمبر/
أيلول 2001. في كل تلك املراحل كان املعتدي 
طــرفــًا خــارجــيــًا، يــدفــع بــاعــتــدائــه األمــيــركــيــن 
إلـــى الـــوحـــدة، وتــالــيــًا إلـــى تــأيــيــد أي رد فعل 
عــســكــري، مــهــمــا كــانــت كــلــفــتــه. فـــي الــســنــوات 
طرفًا  ليس  فالعدو  املخاطر،  تبّدلت  األخيرة 
خارجيًا، بل بات في الداخل األميركي، مهددًا 
املجتمع باالنقسام للمرة األولى منذ الحرب 
تــواجــه   .)1865 ـ   1861( األمــيــركــيــة  األهــلــيــة 
متطرفة  مليشيات  حاليًا  املــتــحــدة  الــواليــات 
»اإلرهـــــــــاب« مــــثــــل املـــتـــطـــرفـــن  ــة بــــــــــ ــومــ مــــوصــ
املؤمنن بتفوق العرق األبيض، الذين برزوا 
بــقــوة فــي النصف الــثــانــي مــن واليـــة الرئيس 
السابق دونــالــد تــرامــب، وصـــواًل إلــى اقتحام 
الثاني  يناير/كانون   6 فــي  هيل«  »كابيتول 
املاضي. كما تواجه هجمات إلكترونية، بدأت 
على شكل اختراق لحسابات تابعة ملؤسسات 
ومصارف وشركات وأحــزاب وسياسين في 
السنوات املاضية، وصواًل إلى نشر معلومات 
لة عززها تفشي وباء كورونا وانتشار 

ّ
مضل

نظريات املؤامرة حوله وحول اللقاحات.
فــي الــســيــاق، تــتــطــّرق الــتــقــاريــر األمــنــيــة إلــى 
عمليات إطاق النار التي عصفت بالواليات 
فــي السنوات األخــيــرة، والــتــي باتت  املتحدة 
حة، وفقًا للكاتب في صحيفة 

ّ
أولوية أمنية مل

»واشنطن بــوســت« نيك مــيــروف، الــذي أعــاد 
إلى األذهان عملية إطاق النار في إل باسو 
ـ تــكــســاس، فــي 3 أغــســطــس/آب 2019. وهــي 
و23 جريحًا،   

ً
قــتــيــا  23 فيها  ســقــط  مــجــزرة 

على يد املؤمن بتفوق العرق األبيض، باتريك 
كــــرازيــــوس، الــــذي قــطــع مــئــات الــكــيــلــومــتــرات 
وهو  قــولــه.  بحسب  الاتينين«  »لقتل  فقط 

»أف بي آي« أو الشرطة املحلية وغيرها من  لـ
وكاالت إنفاذ القانون.

ــوزارة تــعــرضــت لــانــتــقــاد مـــن الــحــزب  ــ ــ لــكــن الـ
الديمقراطي فــي بــورتــانــد بــواليــة أوريــغــون، 
خـــال االحــتــجــاجــات الــتــي عــّمــت الـــبـــاد بعد 
مقتل املــواطــن األســـود جــورج فلويد على يد 
أربعة ضباط شرطة بيض، في 25 مايو/أيار 
مينيسوتا.  بوالية  مينيابوليس  في  املاضي 
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب يدعم 
»القانون  رسالة  أســاس  على  األمنية  الحملة 
قـــــادة وزارة األمـــن  الـــتـــي رددهــــــا  ــنــــظــــام«،  والــ
املحلي  الــدور  غــذت تسييس  والتي  الداخلي، 
لـــــــلـــــــوزارة.  وهـــــو مــــا دعـــــا وولـــــــف إلـــــى إبـــــداء 
امتعاضه من السلوك املتناقض بن بورتاند 
ــب بـــدعـــوات  ــ ــ ــال: »أّرحـ ــقـ ــيـــل«، فـ و»كـــابـــيـــتـــول هـ
على  للتركيز  والــجــمــهــوريــن  الــديــمــقــراطــيــن 
الــتــطــرف الــداخــلــي، لكنني أشــعــر بــاإلحــبــاط، 
بــســبــب خــوضــنــا األمـــــر عــيــنــه فـــي بــورتــانــد 
املــاضــي، ولــم يتحدث معنا أحد  فــي الصيف 
بـــهـــذا الــــشــــأن«.  لــكــن مــهــمــة الـــــــوزارة ال يــبــدو 
املستشارة  رت 

ّ
حـــذ فقد  قريبًا،  ستنتهي  أنها 

السابقة في الــوزارة، إليزابيث نيومان، خال 
جــلــســة اســتــمــاع فـــي الــكــونــغــرس، فـــي الشهر 
ــرار »الـــتـــهـــديـــد  ــمــ ــتــ الـــحـــالـــي مــــن احـــتـــمـــال اســ
الــداخــلــي مــن 10 إلــى 20 عــامــًا«. مــا يعيد إلى 
ــــورج  ــــق جـ ــبـ ــ ــديــــث الــــرئــــيــــس األسـ األذهــــــــــان حــ
دبليو بوش عن »الحرب على اإلرهــاب«، بعد 
 10 مــن  أكــثــر  »ستستمر  والــتــي  سبتمبر،   11

ــن الــداخــلــي بــالــوكــالــة في  ــر األمــ ــع وزيــ مـــا دفـ
حــيــنــه، كــيــفــن مــاكــالــيــنــان، إلـــى إصــــدار خطة 
املــوّجــه«. وكانت  والعنف  اإلرهـــاب  »ملكافحة 
املــــرة األولــــى الــتــي تــحــدد فــيــهــا وزارة األمــن 
الداخلي مدى الخطر الذي يشكله املتطرفون 
إنشائها  منذ  البيض،  واملتفوقون  املحليون 
بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وحــددت الــوزارة 
»اإلرهــاب  لـــ رافـــدًا رئيسيًا  »الــتــطــرف«  سابقًا 
الداخلي«، مشيرة إلى أن العنصرين البيض 
عامي  في  قتل  عمليات  عن  كانوا مسؤولن 
مــن  ــر  ــ آخـ ــوع  ــ نـ أي  مــــن  ــر  ــثـ أكـ و2019،   2018

املهاجمن من أعراق أخرى.
ولــلــوزارة ووكــاالتــهــا دور هـــام، ملسؤوليتها 
الــحــدود واملــوانــئ والنقل وأنظمة  عن تأمن 
اإلنـــتـــرنـــت، عــلــمــًا أنــهــا فـــي الـــعـــادة تــتــرك أمــر 
مــراقــبــة الــجــمــاعــات املــتــطــرفــة والــتــحــقــيــقــات 
ــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــكـ ــقـــة بـــــــاإلرهـــــــاب ملـ ــلـ ــتـــعـ املـ
املوظفن  لكن حجم  آي«.  بي  »أف  الفيدرالي 
فيها، الذي يبلغ ثمانية أضعاف عدد موظفي 
أكثر  النخراطها  املجال  أفسح  آي«،  بي  »أف 
في مواجهة »اإلرهــاب الداخلي«، على الرغم 
مــن املــخــاوف مــن تأثير تــمــدد مهمة الـــوزارة 
على الحريات في الداخل. وأدت الوزارة دورًا 
في الفترة التي سبقت تنصيب الرئيس جو 
املاضي،  الثاني  بايدن، في 20 يناير/كانون 
»اإلرهــاب«  بـــ الخاص  نظامها  باستخدامها 
لتحذير الجمهور من الهجمات التي تشنها 
رت من »بيئة تهديد 

ّ
الجماعات املحلية. وحذ

مــتــزايــدة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة«. وجــــاء في 
املدفوعن  العنيفن،  »املتطرفن  أن  التحذير 
زات أيديولوجية، في سياق اعتراضهم 

ّ
بمحف

عــلــى االنـــتـــقـــال الـــرئـــاســـي )تـــحـــديـــدًا اقــتــحــام 
اّدعائهم املظلومية   

ّ
كابيتول هيل(، وفي ظل

املــبــنــيــة عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات كــــاذبــــة، يــمــكــن أن 
ارتكاب  أو  للتحريض  التعبئة  يستمروا في 
الــعــنــف«. وأملــحــت الــوكــالــة عــلــى لــســان وزيــر 
أمنها بــالــوكــالــة الــســابــق، تــشــاد وولـــف، إلى 
أنها »ال تملك الحق لحماية كابيتول هيل«، 

في سياق تحديد مسؤوليتها الداخلية.
ــا أســـاســـًا كــان  ــ ويـــعـــود الــســبــب إلـــى أن دورهـ
ــصــدر 

ُ
وقـــائـــيـــًا ولـــيـــس تــحــقــيــقــيــًا، أي أنـــهـــا ت

أعمال  وتــقــاريــر حــول  وتــحــذيــرات  تنبيهات 
عنف محتملة، وتترك مهمة تطبيق القانون 

سنوات«. وهو ما يضفي املخاوف من احتمال 
ــلـــي، وتـــطـــّور أســالــيــب  تـــطـــّور اإلرهــــــاب الـــداخـ

مواجهته في املقابل.
املتطرف،  واليمن  العنصرية  مخاطر  وعــدا 
ــيـــون أمــيــركــيــون،  ــنـ فــقــد شـــــّدد مــحــلــلــون وأمـ
تــهــم للتحوالت األمنية في  قــراء فــي مــعــرض 
على  التركيز  على ضـــرورة  املــاضــيــة،  الفترة 
ــاب الــداخــلــي« وأولــويــتــه على حساب  »اإلرهــ
االخـــتـــراق اإللــكــتــرونــي مــن جــهــات خــارجــيــة، 
مثل روســيــا وإيـــران والــصــن، وعلى الديون 
وعلى االقتصاد العاملي. وتطرق أول مسؤول 
املتحدة، غريغ  الواليات  في  املعلومات  ألمن 
تـــوهـــيـــل، فـــي مـــقـــال كــتــبــه ملـــوقـــع »هــومــانــد 
ســيــكــيــوريــتــي تـــــــوداي«، إلــــى مــســألــة الــتــقــدم 
وكيف  كــورونــا  لقاحات  تطوير  فــي  املشجع 
أنــه يجب أن يــكــون تــوزيــع الــلــقــاح وتطبيقه 
عــلــى نــطــاق واســـع عــلــى الــســكــان األميركين 
أولوية قصوى، لكنه توقف عند  ضرورة أن 
يتزامن توزيع اللقاحات، مع »الجمع الدقيق 
خصوصًا  بـــه«،  املرتبطة  للبيانات  والــكــامــل 
ــل املـــعـــلـــومـــات املــضــلــلــة الـــتـــي تــنــتــشــر.  فـــي ظـ
خاصة  تحديات  سيشّكل  »األمـــر  أن  واعتبر 
في  االنــغــمــاس  بفعل  الــســيــاســات،  لصانعي 
تأجيلها  إلــى  عمدوا  التي  القضايا  معالجة 

سابقًا، مثل أمن الهوية والخصوصية«.
وركز توهيل على املعلومات املضللة، كجزء 
مــن الــحــرب اإللــكــتــرونــيــة، وعــّرفــهــا كالتالي: 
»إنها اإلنشاء املتعّمد للمعلومات الخاطئة، 
ــــادة  حـ ردود  الســــتــــدعــــاء  ــدًا  قــــصــ املـــصـــمـــمـــة 
والــتــأثــيــر عــلــى الــجــمــاهــيــر املــســتــهــدفــة. ومــا 
يــعــزز قـــوة هـــذه املــعــلــومــات، هــو مشاركتها 
وسائل  مــرتــادي  مــن  مقصودة  غير  بطريقة 
الــتــحــقــق  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، مــــن دون 

مــن مــصــدرهــا ودقــتــهــا«. وأعــطــى مــثــااًل على 
تــّم »اســتــخــدام املعلومات املضللة  ذلــك حــن 
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــى نــــزاهــــة نــــظــــام االنـ لـــلـــهـــجـــوم عـ
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة األخـــيـــرة واملــؤســســات 
 املعلومات 

ّ
األميركية«. وتوقع »استمرار ضخ

املضللة، وحتى تطويرها«.
عززت  اإلعامي  التضليل  أن »حمات  ورأى 
ــاد لــلــنــســيــج االجــتــمــاعــي  ــتـــقـــطـــاب الــــحــ االسـ
ــع أنـــنـــا  ــوقــ ــعـــض تــ ــبـ ــتـــى أن الـ ــــي، حـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
نتجه نــحــو حـــرب أهــلــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أنها 
»قـــد تــكــون مــعــلــومــات مــضــلــلــة مــصــمــمــة عن 
ــا إلــى  ــ عــمــد لــلــتــحــريــض عــلــى الـــعـــنـــف«. ودعـ
اعتماد ثاث خطوات، أولها إعام الجمهور 
صانعي  وعــلــى  للهجوم،  يتعرضون  بأنهم 
ــن الـــــحـــــزبـــــن، الــــجــــمــــهــــوري  ــ الــــســــيــــاســــات مــ
ــاس.  ــ ــذا األسـ والـــديـــمـــقـــراطـــي، الــعــمــل عــلــى هــ
األميركي  الشعب  منح  الخطوات،  تلك  ثاني 
األدوات الازمة ملواجهة التهديد، عبر تغيير 
الرقمي  واملحتوى  اإلعــانــات  قــواعــد توجيه 
ــل املــنــصــات سجات 

ّ
إلـــى الــجــمــهــور، إذ تــحــل

الــذي  املحتوى  وتــقــّدم  بــك  الخاصة  التصفح 
تعتقد أنك ستهتم به. فهي تتبع املكان الذي 
تـــرغـــب فـــي الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــاتــك منه 
والنتيجة  املــصــادر.  لتلك  األولــويــة  وتعطي 
هــي أن الــعــديــد مــن األمــيــركــيــن عــالــقــون في 
مكان ال يــرون فيه ســوى معلومات مصممة 
لتتوافق مع آرائهم املسبقة واملفضلة. واعتبر 
تــدرك هــذا وتــغــذي تلك  أن الجهات الخبيثة 
لتحقيق  واآلراء  املشاعر  لتوجيه  املحركات 
أهدافها االستراتيجية. وقال: يمكننا تغيير 
الجمهور  مــن خــال تشجيع  الــعــام  الخطاب 
عــلــى »تــغــيــيــر الــقــنــاة« والــبــحــث عــن مــصــادر 
مــعــلــومــات أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الــتــي ال 

تتبنى آراء أو استنتاجات نتشاركها بشكل 
فمحاسبة  الخطوات  تلك  ثالث  أمــا  طبيعي. 

كل من ينشر معلومات مضللة.
لوكالة  السابق  املــديــر  نائب  رأى  مــن جهته، 
الهجرة والــجــمــارك بالواليات  قــوانــن  إنــفــاذ 
كــتــبــه  فـــــي رأي  ألــــبــــنــــس،  مــــاثــــيــــو  املــــتــــحــــدة 
أن  تـــــوداي«،  »هــومــانــد سيكيوريتي  ملــوقــع 
ــن الــــحــــدود، ســيــكــونــان عــنــوان  ــ الــهــجــرة وأمـ
 
ً
قليا تــراجــعــا  أنهما  الــحــالــي، معتبرًا  الــعــام 
فــي الفترة املــاضــيــة، بسبب كــورونــا. وأبــدى 
اعــتــقــاده بـــأن الـــخـــروج مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
إلى انفجار  يفرضها وبــاء كورونا، سيؤدي 
الوضع الــحــدودي. ووضــع خطوة إدارة جو 
بايدن بتجنيس ماين املهاجرين في سياق 
إدراكها خطورة هذا امللف. في املقابل، اعتبر 
البنى  أمــن  إدارة وكــالــة  فــي  السابق  املساعد 
أس.  آي.  »ســـي.  السيبراني  واألمـــن  التحتية 
إيه«، براين هاريل، أن الشركات اعتادت أمنيًا 
من  التحتية،  وبنيتها  تأمن شبكاتها  على 
دون التطرق إلى »الطرف الثالث«. وذكر في 
حديث ملوقع »هوماند سيكيوريتي توداي 
»، أن املــخــتــرقــن تــمــكــنــوا مـــن الــتــغــلــغــل عبر 
»الــطــرف الــثــالــث« فــي أي تــعــامــل إلــكــتــرونــي. 
ودعـــا هــاريــل إلـــى التنبه مــن تــزايــد النشاط 
اليسار،  إلــى  اليمن  من  املتطرف،  السياسي 
تحديدًا حركة »كيو أنون« اليمينية املتطرفة.
األمــــن  فــــي وزارة  ــابـــق  الـــسـ املــــســــؤول  وذكــــــر 
ــادرة  ــوم إيـــســـيـــغ، أن »أمـــيـــركـــا قــ ــلـــي، تــ ــداخـ الـ
اآلن  لكننا  تقليدية،  بــحــرب  االنــتــصــار  عــلــى 
نبدو كمنزل منقسم، وهو ما يمنح الفرصة 
لخصومنا لضربنا«. وقال في حديث ملوقع 
»هوماند سيكيوريتي تــوداي«: »لم نتمكن 

من التوصل إلى وضع حّد للخصوم«.

حرب جديدة ضد 
المتطرفين في 

الداخل والمعلومات 
المضللة

شّكلت مجزرة إل باسو في عام 2019 ذروة عنف المؤمنين بتفّوق العرق األبيض )فرانس برس(

أردوغان في مؤتمر ريزه أمس )األناضول(

يعتبر السودان أن سد النهضة يشكل تهديدًا ألمنه )عمر أرديم/األناضول(

وصف غارنو المبادرة بأنها األولى من نوعها )روجيريو باربوزا/فرانس برس(

من  انطالقًا  األمنية  خريطتها  رسم  إلى  المتحدة  الواليات  تسعى 
اليمينيين،  بالمتطرفين  المتمثل  الــداخــلــي«،  »اإلرهـــاب  مواجهة 
اإللكتروني  واألمن  األبيض،  العرق  بتفّوق  المؤمنون  رأسهم  وعلى 

والمعلومات المضللة

خاص

الحدث

تقريررصدتقرير

مـــا ال يــقــل عـــن أربـــعـــة مــخــابــئ ملسلحي 
قريتي  في  الكردستاني«  »العمال  حــزب 
ميرسيدا وإيكمالي الواقعتن على سفح 
جبل بخيرا، التابع لبلدة شيخان شرقي 
دهــــوك ضــمــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق. 
ــال مــســؤول محلي فــي بــلــدة شيخان  وقـ
الـــتـــابـــعـــة ملــحــافــظــة دهـــــــوك، فــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن القصف 
وقع في قريتن هجرهما أهلها منذ مدة 
لــيــســت قــصــيــرة بــســبــب مــســلــحــي حــزب 
العمال الذي يحتل مرتفعات جبل بخيرا 
واملناطق املحيطة بها بالكامل. وأضاف 
أن الــقــصــف تسبب بــانــفــجــارات ثــانــويــة، 
ُيعتقد أنها ناجمة عن مخازن ساح تم 
تدميرها من قبل الطيران التركي في تلك 
القدرة على معرفة  الضربات. وأكــد عدم 
ــربــــات فــي  حـــجـــم الـــخـــســـائـــر جـــــــراء الــــضــ
املنطقة  الحزب، بسبب خضوع  صفوف 
ــن قــــوات  ــا مــ ــلـــوهـ لـــهـــم بــشــكــل كـــامـــل وخـ

»البشمركة«. 
ــشــــؤون  ــالــ ــه، أكـــــــد الــــخــــبــــيــــر بــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم  فــي  السياسية 
»الــعــربــي  ــــرواري، فــي حــديــٍث لـــ ســامــان بــ
الـــجـــديـــد«، أن مــســلــحــي حـــزب »الــعــمــال« 
ــق الـــتـــي  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ يـــــحـــــاولـــــون تــــعــــويــــض املـ
خــســروهــا عــلــى الــحــدود بــالــتــمــدد داخــل 
مـــدن جــديــدة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، وهــو 
مـــا يــجــعــل مـــن احــتــمــالــيــة صــــدام مسلح 
بـــــن »الـــبـــشـــمـــركـــة« ومـــســـلـــحـــي الـــحـــزب 
وقـــت. ووصـــف مسلحي  وبـــأي  محتملة 
»نــقــطــة جـــذب مشاكل  »الــكــردســتــانــي« بـــ
أمـــنـــيـــة خـــطـــيـــرة لـــكـــل الــــــعــــــراق«، وحـــّمـــل 
»حكومة بــغــداد بــالــدرجــة األولـــى نتائج 
ــة فــــي املــنــاطــق  ــيـــه املـــعـــادلـ ــلـــت إلـ مــــا وصـ
الشمالية من العراق، الذي تحول ملناطق 
عسكرية ومواجهة مستمرة أسفرت عن 
تهجير أكثر من 500 قرية خال السنوات 

الثاث املاضية«.
إلـــــــى ذلــــــــك، أوقـــــفـــــت الــــشــــرطــــة الـــتـــركـــيـــة 
ــاديـــون  ــيـ قـ بــيــنــهــم  أمــــــس 718 شـــخـــصـــًا 
ــقــــراطــــي«  ــــوب الــــديــــمــ ــعـ ــ ــشـ ــ فـــــي حـــــــزب »الـ
لــاشــتــبــاه بــارتــبــاطــهــم بــحــزب »الــعــمــال 
الداخلية،  وزارة  وأفـــادت  الكردستاني«. 
ــّمــــت »مـــــصـــــادرة عـــــدد كـــبـــيـــر مــن  بــــأنــــه تــ
ــائــــق واملــــــــواد الــرقــمــيــة  ــوثــ ــة والــ ــلـــحـ األسـ
ــيــــة( خــال  ــابــ الـــخـــاصـــة بــاملــنــظــمــة )اإلرهــ
 أن العمليات شملت 

ً
مداهمات«، موضحة
40 مدينة في الباد. 

)العربي الجديد، األناضول، 
رويترز، فرانس برس(

الكردستاني«، مشيرًا إلى أن جيش باده 
ــحــًا خـــال املــرحــلــة األولـــى 

ّ
حــّيــد 42 مــســل

الــنــســر 2«، شمالي  مـــن عــمــلــيــة »مــخــلــب 
تـــريـــدون  كــنــتــم  »إذا  الـــــعـــــراق. وأضـــــــاف 
استمرار عاقات التحالف مع تركيا على 
صــعــيــد املــجــتــمــع الـــدولـــي وحــلــف شمال 
الوقوف  عن  التراجع  فعليكم  األطلسي، 
بجانب اإلرهابين«. وشّدد على أن »كل 
أو  الكردستاني  للعمال  الدعم  يقدم  من 
يؤيده أو يتعاطف معه، يداه ملطختان 
تلوا 

ُ
بدماء املواطنن األتراك الـ13 الذين ق

فـــي )مــنــطــقــة( غــــارا )شــمــالــي الــــعــــراق(«. 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــا: »كـــــل وســ ــائــ ــع قــ ــابــ وتــ
االجــتــمــاعــي الـــتـــي تــحــولــت إلــــى أجــهــزة 
مسؤولة  اإلرهــابــيــة  للمنظمات  دعــائــيــة 
عن مقتل األبرياء الـ 13«. وشّدد على أن 
»أنقرة متفقة مع كل من حكومتي بغداد 
وإقليم كردستان في شمال العراق على 
اجتثاث املنظمة اإلرهابية من جذورها«. 
واعتبر أنــه »لــم يعد بإمكان أي دولــة أو 
لــة  مــؤســســة أو كـــيـــان أو شــخــص مــســاء
تركيا عن عملياتها في العراق وسورية، 
ــارا«، وأن »أيـــًا مــن قنديل  بعد مــجــزرة غــ
ــال فــــي شــمــال  ــمـ ــعـ ــل الـ ــاقـ ــعـ ــار )مـ ــنـــجـ وسـ
ــعـــراق(، وســـوريـــة، لــم تــعــد أمــاكــن آمنة  الـ

لإلرهابين بعد اآلن«.
فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، نـــفـــى والـــــــي مــاطــيــة 
التركية، أيدين باروش، االّدعاءات بمقتل 
املواطنن األتراك في غارة جوية، مبينًا أن 
الطب العدلي أكد مقتل أحدهم برصاصة 
فــي الـــصـــدر، واآلخـــريـــن بــرصــاصــات في 
الرأس من مسافة قريبة. في غضون ذلك، 
ما  استهداف  التركية  املقاتات  واصلت 
في  »الكردستاني«  لـ معاقل  أنها  يعتقد 
شــمــالــي الـــعـــراق. وقــالــت مــصــادر أمنية، 
أمس االثنن، إن مقاتات تركية قصفت 

أدى إعــــدام 13 تــركــيــًا فــي شــمــال الــعــراق، 
إلــى نشوب أول أزمــة بن تركيا وأميركا 
فــي عــهــد الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، مــع اتــهــام 
ــزب »الـــعـــمـــال  ــ ــنـــطـــن بـــدعـــم حـ ــقــــرة واشـ أنــ
قــبــل  ــن  مــ األول  املـــتـــهـــم  الــــكــــردســــتــــانــــي«، 
أنقرة بتنفيذ الجريمة، وذلك على الرغم 
ــن بـــيـــان الــتــعــزيــة الـــــذي أعــلــنــتــه وزارة  مـ
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول مــن 
الخارجية  األحــد. واستدعت وزارة  أمس 
األميركي  السفير  اإلثنن،  أمس  التركية، 
ــقــــرة ديـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد لــتــبــلــغــه  ــــدى أنــ لـ
»بـــأشـــد الـــعـــبـــارات« رد فــعــل تــركــيــا على 
بيان الواليات املتحدة. وكانت الخارجية 
األميركية قد نــددت بمقتل األتـــراك الـــ13. 
ــيـــة نــيــد  ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـ وقــــــال املـ
املــتــحــدة تستنكر  »الـــواليـــات  بــرايــس إن 
ــتــــان  ــتــــل مــــواطــــنــــن أتــــــــــراك فـــــي كــــردســ قــ
العراق«. وأضاف أنه إذا صحت التقارير 
العمال  إلــى مسؤولية حــزب  الــتــي تشير 
الــكــردســتــانــي »فــإنــنــا نــنــدد بــهــذا العمل 
بأشد العبارات املمكنة«. وأعرب عن »بالغ 
ــزن« واشــنــطــن و»وقـــوفـــهـــا إلـــى جــانــب  حــ
تــركــيــا، الـــدولـــة الــحــلــيــفــة فــي األطــلــســي«، 

متقدمة بالتعازي لعائات الضحايا. 
مــن جهته انــتــقــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان الواليات املتحدة والغرب، 
ــة  ــدالـ ــعـ ــع لـــحـــزب »الـ ــابـ ــسـ ــر الـ ــمـ ــؤتـ ــي املـ فــ
ــيـــة« فــــي واليـــــــة ريــــــــزه، شــمــالــي  ــمـ ــنـ ــتـ والـ
بالقول:  لواشنطن  وتــوّجــه  تركيا.  شــرق 
العمال  بجانب  تقفون  ال  أنــكــم  »تــّدعــون 
الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية 
ووحــدات حماية الشعب الكردية، لكنكم 
ال شّك تدعمونهم وتساندونهم«. وقال: 
»اآلن صــدر بــيــان مــن الــواليــات املتحدة. 
ــن املـــفـــتـــرض أن  ــة. ألـــــم يـــكـــن مــ ــزحــ إنـــــه مــ
تــقــفــوا ضــد حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب؟ مــن الــواضــح  ووحـ
أنكم تدعمونهم وتقفون وراءهم«. ودعا 
الـــغـــرب إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن دعــــم »الــعــمــال 

أنقرة وواشنطن: أزمة بعهد بايدن
غارات متواصلة في الشمال العراقي

برزت أزمة جديدة 
بين تركيا والواليات 

المتحدة على خلفية 
بيان األخيرة مساء األحد 

حول إعدام 13 تركيًا 
في العراق
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أميركا



طهران تمنع وكالة الطاقة 
من مواصلة التفتيش

قطر تحاول التهدئة

طهران ستوقف تنفيذ 
البروتوكول اإلضافي بدءًا 

من 21 فبراير

طهران ـ صابر غل عنبري

خــرجــت إيـــــران بــمــواقــف جــديــدة 
اإلدارة  واضــــعــــة  اإلثــــنــــن،  أمـــــس 
ــادة  ــيـ ــقـ ــدة بـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
ــايــــدن، فـــي مـــصـــاف اإلدارة  الـــرئـــيـــس جـــو بــ
ــرامــــب، بينما  ــد تــ ــالــ الــســابــقــة بـــقـــيـــادة دونــ
ُســجــلــت زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران 
ــهـــود الــــدوحــــة لــتــهــدئــة  ــار جـ ــ ــــس، فــــي إطــ أمــ
طــهــران، وهي  مــع  العربي  ــــ  الغربي  التوتر 
الـــتـــي ســبــق لــهــا أن عـــرضـــت الـــتـــوســـط بن 

أميركا وإيران.
القطري  الــوزيــر  ُعقد بن  الــذي  اللقاء  وبعد 
ونظيره اإليــرانــي محمد جــواد ظــريــف، قال 
بـــن دول املنطقة  الــتــعــاون  ظـــريـــف: »يــجــب 
مستقرة«،  إقليمية  ترتيبات  إلــى  للوصول 
مــعــتــبــرًا أن »لــلــعــاقــات اإليـــرانـــيـــة الــقــطــريــة 
ــــروف مــســتــقــرة  دورًا مــهــمــا فــــي تــحــقــيــق ظــ
فــي املــنــطــقــة«. وأضــــاف أن »إيــــران مستعدة 
ــلـــيـــمـــي فــــي جــمــيــع  ــعــــاون اإلقـ ــتــ لـــتـــوســـيـــع الــ
املجاالت«. من جهته، أكد الوزير القطري أن 
وتعاون  توجه جديد  إلــى  بحاجة  »املنطقة 
ــا«، مـــشـــّددًا عــلــى أن »قطر  ــهـ شــامــل بــن دولـ
مستعدة ألداء دور محوري ومؤثر لتحقيق 
الــتــوتــرات فــي املنطقة«.  االســتــقــرار وخفض 
وكــانــت مــصــادر إيــرانــيــة مطلعة قــد كشفت 
القطرية،  الــزيــارة  الــجــديــد«، قبل  لـــ«الــعــربــي 
أنها »تأتي في سياق محاوالت قطرية لنزع 
فتيل أزمة املوقف من تنفيذ االتفاق النووي 
بن إيــران والواليات املتحدة«. وأضافت أن 

اتفاقا قائما بذاته، بل هو بروتوكول التفاق 
للتحقق  إضــافــيــة  أدوات  يـــوفـــر  ضــمــانــات 
ــــووي لـــــلـــــدول«. ويـــزيـــد  ــنـ ــ مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـ
الــبــروتــوكــول اإلضـــافـــي بـــدرجـــة كــبــيــرة من 
االستخدام  مــن  التحقق  على  الوكالة  قــدرة 
الـــدول  فــي  الــنــوويــة  املــــواد  السلمي لجميع 
وفي  شاملة.  ضمانات  باتفاقات  املرتبطة 
مــعــرض الـــرد عــلــى ســـؤال بــشــأن تلميحات 
ــيــــة أخــــيــــرا بـــالـــتـــوجـــه نـــحـــو صــنــاعــة  إيــــرانــ
ــتـــحـــدث بــاســم  ــال املـ ــ ــة، قـ ــنــــوويــ ــة الــ ــلـــحـ األسـ

الخارجية اإليرانية إن »موقف الجمهورية 
اإلسامية بشأن سلمية أنشطتها النووية 
)عــلــي خامنئي(  الــقــائــد  وفــتــوى  لــم يتغير 

بحظر األسلحة النووية ما زالت قائمة«.
وعــن بــدء إيــران إنتاج اليورانيوم املعدني، 
ذلــــك  أولــــــــت  بــــــــاده  إن  زادة  خـــطـــيـــب  ــال  ــ ــ قـ
النووي  العلم  تطوير  سياق  في  اهتمامها 
اإليراني »لكنها في االتفاق النووي أوقفت 
ــــروع«، مــعــتــبــرًا أن »الـــيـــورانـــيـــوم  ــشـ ــ هــــذا املـ
املــعــدنــي هـــو طــريــق الـــوصـــول إلـــى الــوقــود 
املتطور«. وأشار إلى استخدام هذا الوقود 
فــي مــفــاعــل بــالــعــالــم، مــؤكــدًا أن طــهــران »لــم 
تــفــعــل شــيــئــا ســـوى الــقــيــام بــأنــشــطــة بحث 
ــاج وقــــــود ملـــفـــاعـــل طـــهـــران«  ــتــ ــر إلنــ ــويـ ــطـ وتـ
األميركي  الطرفن  النووية. ودعــا  للبحوث 
واألوروبــي إلى تنفيذ التزاماتهما بداًل من 

توجيه انتقادات إليران. 
وكـــــــــان وزيـــــــــر االســـــتـــــخـــــبـــــارات اإليــــــرانــــــي، 
ــبـــوع املــاضــي  ـــح األسـ

ّ
مــحــمــود عـــلـــوي، قـــد مل

فــي ســيــاق حديثه عن  لــقــاء تلفزيوني،  فــي 
ــنـــووي اإليــــرانــــي إلــــى احــتــمــال  الــبــرنــامــج الـ
إذا  اإليرانية  النووية  تغيير االستراتيجية 
استمرت الــضــغــوط، وذلـــك مــن خــال القول 
إنــه »إذا تــم حشر قــط فــي زاويـــة فيمكن أن 
ــّر«.  يــظــهــر مــنــه ســـلـــوك ال يــظــهــر مـــن قـــط حــ
إلــــى تلك  إيــــــران  أنــــه »إذا دفـــعـــوا  وأضــــــاف 
ــة الـــنـــوويـــة( فـــإيـــران  ــلـــحـ االتـــجـــاهـــات )األسـ
يقع على  التقصير  بل  املقصرة  ليست هي 

عاتق من دفعها«.  
الجيش اإليراني،  أعلن  في سياق منفصل، 
أمس، عن مناورات إيرانية روسية مشتركة 
ــال املــحــيــط  ــمـ ــاه شـ ــيـ ــيــــوم الـــثـــاثـــاء فــــي مـ الــ
الـــهـــنـــدي، وفــــق مـــا أورده املـــركـــز اإلعـــامـــي 
ــاورات بــعــنــوان  ــ ــنـ ــ لــلــجــيــش. وأضــــــاف أن املـ
ــبــــحــــري«، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــنــــي الــ »الـــــحـــــزام األمــ
مشاركة وحدات السطح البحرية ووحدات 
في  البلدين  من  البحري  الساح  من  جوية 

هذه املناورات.
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بات عامل الوقت أساسيًا 
في موضوع وقف 

إيران تنفيذ البروتوكول 
اإلضافي من االتفاق 
النووي في 21 فبراير، 

وسط حراك دبلوماسي 
قطري جديد

مناورات بحرية إيرانية ـ روسية اليوم في المحيط الهندي )األناضول(

قطر تبذل جهودًا »كبيرة« منذ فترة لتقريب 
وجــهــات النظر بــن الــطــرفــن لــلــوصــول إلى 

حل لألزمة، وخفض التوترات في املنطقة.
في هذه األثناء، أعلن السفير اإليراني لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب 
ابادي، على تويتر، أمس االثنن، أن طهران 
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 
الشاملة  التفتيش  سلطات  إلنهاء  خطتها 
النووي  االتفاق  للوكالة بموجب  املمنوحة 
املــبــرم عــام 2015. وقـــال كــاظــم غــريــب ابــادي 
»ســيــتــم تــنــفــيــذ قـــانـــون )أقـــــره( الــبــرملــان في 
الــوقــت املــحــدد وتـــم إبـــاغ الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية اليوم )أمس اإلثنن( لضمان 
االنتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت 
املــنــاســب. وبعد كــل شــيء، الــنــوايــا الحسنة 

تجلب النوايا الحسنة!«.
وبــالــتــزامــن أكـــد املــتــحــدث بــاســم الخارجية 
اإليـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، أن مــوقــف 
اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة تــجــاه االتــفــاق 
الــنــووي لــم يتغير، والــعــقــوبــات على بــاده 
تـــزال  ال  اإلدارة  هــــذه  إن  وقـــــال  مـــتـــواصـــلـــة. 
الــســابــقــة،  تـــواصـــل نــهــج اإلدارة األمــيــركــيــة 
إلــى تغيير سياسة الضغوط  إيــاهــا  داعــيــا 
القصوى. وفي السياق، هدد خطيب زادة في 
بأن طهران  األسبوعي،  الصحافي  مؤتمره 
بدءًا  اإلضافي  البروتوكول  تنفيذ  ستوقف 
من 21 فبراير/شباط الحالي، في حال عدم 
تعهداتها  الـــنـــووي  االتـــفـــاق  أطــــراف  تنفيذ 
ولــــم تــرفــع الــعــقــوبــات حــتــى هــــذا الــتــاريــخ. 
ــد أن الــحــكــومــة اإليــرانــيــة مــلــزمــة بوقف  وأكـ
العمل بهذا البروتوكول وفق القانون الذي 
أقـــره الــبــرملــان اإليــرانــي، مشيرًا إلــى أن ذلك 
»يعني وقف عمليات التفتيش خارج اتفاق 
الضمانات«، وهو نظام للتفتيش والتحقق 
من االستخدامات السلمية للمواد النووية 
النووي.  االنتشار  كجزء من معاهدة حظر 
وأضاف أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية 
ــة »ســـيـــســـتـــمـــر، لـــكـــن ســيــتــم  ــ ــذريـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ
وقــف تنفيذ الــبــروتــوكــول اإلضــافــي«، الفتا 
إلــى أنــهــا عضو فــي مــعــاهــدة حظر انتشار 

األسلحة النووية.
وبــحــســب مـــوقـــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
 »الــبــروتــوكــول اإلضــافــي ليس 

ّ
ــإن الـــذريـــة، فـ
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