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في تطور خرق الهدوء الحذر الذي ساد 
العسكرية  العملية  عــقــب  أمـــس  مــن  أول 
للجيش املغربي التي أدت إلبعاد عناصر 
مــحــســوبــة عــلــى جــبــهــة بــولــيــســاريــو من 
الــســاح في  الــكــركــرات مــنــزوعــة  منطقة 
الصحراء، وإعــادة فتح املعبر الحدودي 
مع موريتانيا الذي كانت أغلقته الجبهة 
مغربية  عسكرية  مصادر  أعلنت  هناك، 
ــة لــحــمــل  ــيــ ــر آلــ ــيـ ــــس األحــــــــد، عــــن تـــدمـ أمــ
األســلــحــة شــرق الــجــدار األمــنــي بمنطقة 

املحبس.
وقـــالـــت املــــصــــادر الــعــســكــريــة املــغــربــيــة، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــهــا وســـائـــل إعـــام 
 تدمير اآللية جاء »بعد رصد 

ّ
محلية، إن

ــزازات عــــدة لــلــجــبــهــة، عــبــر إطـــاق  ــفـ ــتـ اسـ
النيران من دون إحداث أي أضرار بشرية 
ــة بـــصـــفـــوف الــــقــــوات املــســلــحــة  ــاديــ أو مــ

امللكية«.
وبــحــســب أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة في 
ــاريــــس، عبد  ــة الــعــســكــريــة فـــي بــ املــــدرســ
الــــرحــــمــــان مــــكــــاوي، فـــــإن تـــدمـــيـــر اآللـــيـــة 
ــة واضـــحـــة إلــــى مـــن يــهــمــه األمــــر،  ــالـ »رسـ
وقوة  بكل صرامة  املغرب سيواجه  بــأن 
امللكي  للجيش  بوليساريو  اســتــفــزازات 
املغربي على طول الجدار األمني«. واتهم 
مكاوي في حديث مع »العربي الجديد«، 
إلى  املنطقة  »جــر  بـــ بــولــيــســاريــو،  جبهة 

حرب مفتوحة«. 
نفسها  تضع  »بوليساريو  فــإن  وبــرأيــه 
في وضعية الهروب إلى األمام من خال 
قرارها العودة إلى حمل الساح والقيام 
على  امللكية  املسلحة  الــقــوات  باستفزاز 
ــنـــي، مـــا قـــد يــجــر إلــــى حــرب  ــدار األمـ الـــجـ
لها عواقب وخيمة على  مفتوحة تكون 

املنطقة ككل«.
ــي عــن  ــربــ ــغــ ويـــــأتـــــي إعــــــــان الــــجــــيــــش املــ
تــدمــيــر اآللــيــة بــعــد 24 ســاعــة عــن إعــان 
»بــولــيــســاريــو«، »نــهــايــة االلـــتـــزام بوقف 
إطـــــــــاق الـــــــنـــــــار«، واســــتــــئــــنــــاف الـــعـــمـــل 
الــقــتــالــي ضــد املــغــرب، ردًا عــلــى العملية 
الـــتـــي نــفــذهــا الــجــيــش املـــغـــربـــي إلعــــادة 
تعرقل  كانت  الــذي  الكركرات  فتح معبر 
الجبهة.  على  محسوبة  عناصر  حركته 
الــجــبــهــة تكليف مــا تسميه  كــمــا أعــلــنــت 
»الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــأمـــــن«، بـــاتـــخـــاذ 
بتنفيذ  املتعلقة  والــتــدابــيــر  اإلجــــــراءات 
ــة الـــــحـــــرب، وذلـــــــك فــي  ــالــ مـــقـــتـــضـــيـــات حــ
خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا تـــأزيـــم الـــوضـــع في 

إعان  بالتزامن مع  وكــان الفتًا  املنطقة. 
»بــولــيــســاريــو« نــهــايــة االلـــتـــزام بــاتــفــاق 
وقف إطــاق النار، الــذي وقع عام 1991، 
حديثها عن تنفيذها هجمات بالقذائف 
منطقتي  فــي  والــرشــاشــات  الصاروخية 

املحبس والكركرات.
 هذه األوضــاع، ال يبدو أن أزمة 

ّ
وفي ظل

الـــكـــركـــرات ســتــنــتــهــي هــنــا، بــعــد أن بــات 
اتفاق وقف إطاق النار مهددًا بالنسف 
فــي أي لــحــظــة، ال ســيــمــا أن اإلعــــان عن 
»نهاية االلتزام بوقف إطاق النار« يأتي 
لقيادة  مــتــواتــرة  فــي ســيــاق تصريحات 
»بــولــيــســاريــو« طــيــلــة األشــهــر املــاضــيــة، 
تدفع في اتجاه العودة إلى نقطة الصفر، 
مشاركتها  في  النظر  بإعادة  بتهديدها 
»العودة  في عملية السام ككل، تارة، وبـ

إلى حمل الساح« تارة أخرى.
وفي الوقت الذي تتهم فيه »بوليساريو« 
»نسف« قرار وقف إطاق النار،  املغرب بـ
ــادة جـــيـــشـــه عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــ ــيـ ــ بـــعـــد قـ
الــكــركــرات،  إغـــاق معبر  الجمعة إلنــهــاء 
تشير املعطيات املتوفرة، إلى أن الرباط 
ــــال بـــاغـــات  غـــيـــر راغــــبــــة، ســــــواء مــــن خـ
وسائل  تنقله  مــا  أو  الــرســمــيــة،  الجيش 
ــر  ــتـــوتـ ــيــــة، فـــــي رفـــــــع الـ ــمــ اإلعــــــــــام الــــرســ
العسكرية  العملية  توسيع  أو  باملنطقة 
مع ما يعنيه ذلك من نسف التفاق وقف 

النار.
لــكــن هـــذا االلـــتـــزام بــاتــفــاق وقـــف إطـــاق 
ــدمــــت  ــي حـــــــال أقــ ــ ــن يـــصـــمـــد فــ ــ ــار، لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
»بوليساريو« على خطوات تهدد األمن 
الـــقـــومـــي لــلــمــغــرب ووحــــدتــــه الـــتـــرابـــيـــة. 

الدولية  الــدراســات  ويؤكد مدير مختبر 
حول إدارة األزمــات في جامعة القاضي 
عــيــاض بــمــراكــش، إدريــــس لــكــريــنــي، في 
حديث مع »العربي الجديد »، أن »الرباط 
وإن كانت حريصة على الشرعية الدولية 
وعلى اتفاق وقــف إطــاق الــنــار، إال أنها 
لن تتساهل مع كل ما من شأنه تهديد 
أمنها وأمن املنطقة، وهي مستعدة لكل 

الخيارات«.
مــن جهته، يــرى رئــيــس مــركــز الصحراء 
وأفريقيا للدراسات االستراتيجية، عبد 
الــفــاتــحــي، أن »الــجــبــهــة تسعى  الــفــتــاح 
ــادة مــلــف نـــزاع الــصــحــراء  الــيــوم، إلـــى إعــ
ــامـــرة لــن  ــي مـــغـ ــ ــفـــر، وهـ ــى نــقــطــة الـــصـ ــ إلـ
تنجح فيها تمامًا بالنظر إلى التغيرات 
فــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة ولــوضــعــهــا 

السياسي الضيق«.
ــل لــلــيــوم الـــثـــانـــي على  ـــى ذلـــــك، تـــواصـ إلـ
التوالي، أمس، عبور املزيد من شاحنات 
نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع، الـــتـــي كـــانـــت تــحــركــات 
»بــولــيــســاريــو« قــد عــرقــلــت ســيــرهــا منذ 
ثــاثــة أســابــيــع، فــي كــا االتــجــاهــني، بني 
املغرب وموريتانيا عبر املركز الحدودي 

للكركرات.
وكان املغرب قد أطلق في الساعات األولى 
املاضي، عملية  الجمعة  يــوم  من صباح 
موالني  لطرد  العدائية«  »غير  بـ وصفها 
الــكــركــرات،  »بــولــيــســاريــو« مــن منطقة  لـــ
لتأمني تدفق السلع واألفــراد عبر املعبر 
الحدودي مع موريتانيا هناك، في حني 
وقف  التفاق  »نهاية«  الجبهة  اعتبرتها 

إطاق النار و»بداية« للحرب.

تباين بين قادة 
االحتالل بشأن تحقيق 

هدوء طويل األمد

للحديث تتمة...

الرئاسة  بايدن  جو  لتسلم  المتبقي  الوقت  من  االستفادة  اإلسرائيلي  االحتالل  يحاول 
يضع  قد  ما  المحتلة،  القدس  في  خصوصًا  االستيطان،  تسريع  عبر  األميركية، 
بينه وبين  الخالف  انفجر  الدولتين، والذي كان  المتمسك بحل  بايدن،  ضغوطًا على 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سابقًا

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي مــن  ــتــ ــ ســــــــّرع االحــ
ــد الــــــقــــــدس املـــحـــتـــلـــة  ــويــ ــهــ ــة تــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
وزرعــــهــــا بــاملــســتــوطــنــات، وفــصــلــهــا 
عـــن مــديــنــة بــيــت لــحــم، عــبــر املــضــي قــدمــًا في 
الجزء  للمستوطنني في  الوحدات  بناء مئات 
العربية  الفلسطينية  الغالبية  ذات  الــشــرقــي 
مــن املــديــنــة، وذلــــك فــي ســبــاق مــع الــزمــن قبل 
ــتـــخـــب جــو  ــنـ ــــي املـ ــــركـ ــيـ ــ ــيــــس األمـ ــرئــ دخــــــــول الــ
في  بمعارضته لاستيطان  املــعــروف  بــايــدن، 
الــضــفــة والــــداعــــم لــحــل الـــدولـــتـــني، إلــــى الــبــيــت 
يقوم  أن  املقرر  لزيارة من  األبيض. واستباقًا 
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  بها 
إلسرائيل، خال أيام، وسيخرق فيها األعراف 
أول  سيكون  إنــه  إذ  األميركية،  الدبلوماسية 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة أمـــيـــركـــي يــــــزور مــســتــوطــنــة 
الــلــه فــي الضفة الغربية،  »بــســاغــوت« فــي رام 
اإلســـكـــان  أعــلــنــت وزارة  املـــحـــتـــل،  والــــجــــوالن 
املستوطنات،  مراقبة  ومجموعة  اإلسرائيلية 
أمــس األحـــد، أن إســرائــيــل قـــّررت املــضــي قدمًا 
في بناء مئات املنازل الجديدة للمستوطنني 
املحتلة.  )الشرقية(  بالقدس  في حي حساس 
لتشييد  مناقصات  اإلســكــان  وزارة  وأطــلــقــت 
أكــثــر مــن 1257 وحـــدة جــديــدة فــي مستوطنة 
املحتلة  الــقــدس  هــامــاتــوس« جنوب  »جفعات 
أراضــي  مــن  طباليا  لخربة  تتبع  أراٍض  على 
بلدتي بيت صفافا وبيت جاال في محافظتي 
ــا قـــوبـــل بــرفــض  ــو مـ ــقـــدس وبـــيـــت لـــحـــم، وهــ الـ
الفلسطينيني، الذين حــذروا من خطورته في 

سياق تسريع العمل باملشروع االستيطاني.
وتـــأتـــي املـــنـــاقـــصـــات بــمــوجــب خــطــة أحــيــاهــا 
الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  رئيس 
فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي، لـــبـــنـــاء 3000 
معارضة  تسببت  بعدما  استيطانية  وحـــدة 
دولـــيـــة فـــي تــجــمــيــدهــا. وأعـــلـــنـــت الــــــــوزارة أن 
العطاء سينتهي في 18 يناير/كانون الثاني 
اليمني  بــايــدن  أداء  يــومــني مــن  املقبل، أي قبل 
ــالـــد تــرامــب،  الــدســتــوريــة خــلــفــًا لــلــرئــيــس دونـ
الذي ساندت إدارته االستيطان بشكل زايدت 
فــيــه عــلــى الــيــمــني الــصــهــيــونــي نــفــســه. وقــالــت 
اآلن«،  »الــســام  املستوطنات،  مراقبة  منظمة 
ومنتقدون إن البناء هناك سيعزل مدينة بيت 

لحم الفلسطينية عن القدس. 
وقال الخبير املختص في شؤون االستيطان، 
»العربي الجديد«، إن اإلعان  خليل تفكجي، لـ
اإلســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد بــخــصــوص بـــنـــاء أكــثــر 
استيطانية هو محاولة من  من 1200 وحــدة 
الــعــمــل بهذا  الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة لتسريع 
أكــثــر من  الـــذي تعطل  االستيطاني،  املــشــروع 
مــــرة بــســبــب مــشــكــات تــتــعــلــق بــمــلــكــيــة جــزء 
عليها مستوطنة  التي ستقام  األراضــــي،  مــن 
في  اللوثرية  للكنيسة  هــامــاتــوس«  »جفعات 
ــقــــدس، حــيــث مـــارســـت الــحــكــومــة األملــانــيــة  الــ
ضغوطًا على حكومة االحتال ملنع البناء في 
تلك األراضـــي. ولفت إلــى أن إعــان املناقصة، 
الــثــالــثــة، حيث كانت  للمرة  األحـــد، يتم  أمــس 
آخـــر مـــرة أعــلــن عــنــهــا قــبــل ســتــة شـــهـــور، لكن 
أحــــدًا مـــن املـــقـــاولـــني لـــم يـــشـــارك فــيــهــا وقــتــهــا. 
الجديد يشكل حلقة في  أن املخطط  وأوضــح 
سلسلة مستوطنات مشروع القدس عام 2020 
الرامي إلى عزل القدس بالكامل عن محيطها 
دونــمــًا   950 عــلــى  ســتــقــام  حــيــث  الفلسطيني، 
من أراضي خربة طباليا املقسمة بني أراضي 
أماك غائبني وأخرى ملواطنني وثالثة أميرية. 
وأشــــــار إلــــى أن إقـــامـــة مــســتــوطــنــة »جــفــعــات 
هاماتوس« تهدف الى إقامة بيت لحم يهودية 
ربــط مستوطنتي »جيلو« و»جبل  مــن خــال 
أبو غنيم« وإقامة نحو تسعة فنادق إلحكام 
الجنوبية  الجهة  مــن  بالكامل  املدينة  إغـــاق 
وعـــزل صـــور بــاهــر وبــيــت صــفــافــا والــشــرفــات 

بالكامل عن بيت ساحور وبيت لحم.
وقــــال املــتــحــدث بــاســم »الـــســـام اآلن« بــريــان 
ــز، إن الـــخـــطـــوة تــســمــح لــلــمــقــاولــني بــبــدء  ــفـ ريـ
املزايدة على العطاءات، وهي عملية ستنتهي 
ــام فــقــط مــن تنصيب بــايــدن، موضحًا  قــبــل أيـ
أنه يمكن أن يبدأ البناء بعد ذلك في غضون 
أشهر. وأوضحت الحركة، في بيان، أن »هذه 
ــاق الـــــســـــام«، مــضــيــفــة أن  ــ ــ ضــــربــــة قـــاتـــلـــة آلفـ
إســرائــيــل »تستغل األســابــيــع األخــيــرة إلدارة 
تــرامــب مــن أجـــل إرســــاء حــقــائــق عــلــى األرض 

سيكون من الصعب للغاية التراجع عنها من 
أجل تحقيق السام«.

وبــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن حــكــم تـــرامـــب، الـــذي 
لليمني  كبير  بشكل  مواتية  سياساته  كــانــت 
الــصــهــيــونــي املــتــطــرف فـــي إســـرائـــيـــل، والــــذي 
ــنــــات، تـــواجـــه  ــتــــوطــ حــــــــّرض عـــلـــى بــــنــــاء املــــســ

إســرائــيــل واقــًعــا جــديــًدا فــي ظــل حــكــم بــايــدن، 
الـــذي مــن املــرجــح أن يعيد املــوقــف األمــيــركــي 
السابق الذي اعتبر املستوطنات غير شرعية 
الفلسطينيني.  مع  السام  أمــام  عقبة  وتشكل 
وزار بـــايـــدن إســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة في 
مــنــصــب  يـــتـــولـــى  كــــــان  عـــنـــدمـــا  ــام 2010  ــ ــعـ ــ الـ

نــائــب الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، وأدلــى 
إلعانها  إســرائــيــل  فيها  انــتــقــد  بتصريحات 
أثناء وجوده في املنطقة عن خطة لبناء 1600 
وحدة في مستوطنة »رامات شلومو«. وكانت 
قــويــة لاحتال  إدارة أوبــامــا وجــهــت ضــربــة 
اإلســرائــيــلــي فـــي الـــعـــام 2016، عــنــدمــا صــوت 

مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي بــــــ14 صـــوتـــًا لــصــالــح 
مشروع قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي في 
األراضي الفلسطينية، فيما امتنعت الواليات 
الفيتو.  تستخدم  ولــم  التصويت  عن  املتحدة 
وكانت منظمة »السام اآلن« أعلنت، الخميس 
املاضي، موافقة إسرائيل على بناء 96 وحدة 
في  »رامـــات شلومو«  في  استيطانية جديدة 
الشرقية، ضمن مشروع كان يفترض  القدس 
أن ينفذ في 2010 لكنه علق بسبب معارضة 
بـــايـــدن. وتــســبــب الـــقـــرار اإلســرائــيــلــي فــي ذلــك 
الـــوقـــت بــتــوتــر الــعــاقــات مـــع الــبــيــت األبــيــض 
ــــال حــمــلــتــه  ــلــــن بــــايــــدن، خـ ألشـــهـــر عــــــدة. وأعــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة، أن إدارتــــــــه ســـتـــجـــدد مــعــارضــة 
تعتبر  التي  للمستوطنات  املتحدة  الــواليــات 
غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل 
ــــني الـــجـــانـــبـــني  ــــام بـ ــــسـ عـــقـــبـــة أمـــــــام إحـــــــال الـ

اإلسرائيلي والفلسطيني. 
الفلسطينية  الرئاسة  باسم  املتحدث  وانتقد 
نبيل أبـــو رديــنــة، أمـــس األحــــد، طـــرح الــعــطــاء. 
ــذا الـــقـــرار االســتــيــطــانــي  ــ وقـــــال، فـــي بـــيـــان، »هـ
ــــاوالت حــكــومــة  ــــحـ ــتــــمــــرار ملـ ــو اســ الــــجــــديــــد، هــ
االحـــتـــال قــتــل حــل الــدولــتــني املـــدعـــوم دولــيــًا، 
التي  الــدولــيــة  الشرعية  ــرارات  قــ لكل  والتنكر 
أكـــــــدت مــــــــرارًا أن االســـتـــيـــطـــان جــمــيــعــه غــيــر 
شرعي«. وأكد القيادي في حركة »فتح« حاتم 
»العربي الجديد«، أن  عبد القادر، في حديث لـ
»ما نشهده هذه األيــام يمثل ذروة التصعيد 
ــقـــدس املــحــتــلــة ومــحــاولــة  اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي الـ
منتقدًا   ، فــيــهــا«  الفلسطيني  الــوجــود  طــمــس 
الــدول العربية التي سارعت إلى التطبيع مع 
دولــة االحــتــال، بل تجاوز بعضها الخطوط 
الـــحـــمـــراء فــلــســطــيــنــيــًا وعــربــيــًا وحـــتـــى عــاملــيــًا 
املقامة  املستوطنات  فــي  باالستثمار  بالبدء 
على أراضي الفلسطينيني. وأكد الناطق باسم 
حركة »حماس« حــازم قاسم، أمــس األحــد، أن 
استقبال اإلمارات رئيس مجلس املستوطنات 
الصهيونية في الضفة الغربية وعقد اتفاقات 
اقتصادية معه، يشكل دعمًا حقيقيًا للنشاط 
االســـتـــيـــطـــانـــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ولــفــت 
قــاســم، فــي تــصــريــح، إلـــى أن تــزايــد الــعــاقــات 
بـــــني اإلمـــــــــــارات ومــــكــــونــــات االســــتــــيــــطــــان فــي 
الضفة الغربية، يعزز من قدرة االحتال على 
ــتـــعـــمـــاري، وهــو  تــطــبــيــق مــخــطــط الـــضـــم االسـ
يــؤكــد الــتــضــلــيــل الــــذي مــارســتــه الـــــدول الــتــي 
وقعت اتفاقات التطبيع عندما أعلنت أن هذه 

االتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم.

حركتي  قيادة  من  وفد  وصل 
»فتح« و»حماس« الفلسطينيتين، 
ــرة،  ــاه ــق ــد، إلـــى ال ــ أمـــس األحـ
ــزة، إلجـــراء  ــن قــطــاع غـ آتــيــًا م
الثنائية  اللقاءات  من  مجموعة 
والمسؤولين  الحركتين،  بين 
العامة  المخابرات  جهاز  فــي 
مصادر  ــت  ــح وأوض الــمــصــري. 
أن  الجديد«،  لـ»العربي  مصرية، 
وفد »فتح«، ترأسه القيادي في 
الحركة أحمد حلس، فيما ترأس 
المكتب  عضو  »حماس«  وفد 
إلى  الفتة  الحية،  خليل  السياسي 
أن الزيارة تأتي بهدف بحث ملف 
المصالحة الداخلية. ومن المقرر 
اآلتي  »حماس«  وفــد  ينضم  أن 
من  آخر  وفد  إلى  القطاع  من 
الخارج بقيادة نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة صالح العاروري.

»حماس« و»فتح« 
تبحثان المصالحة

القدس المحتلة 
العربي الجديد

هـــدد رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ــيـــاهـــو، أمــــــس األحــــــد،  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــني نـ
في  الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــتــدفــيــع 
قطاع غزة »ثمنًا باهظًا«، وذلك عقب 
قــصــف جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
ــع لـــحـــركـــة حــمــاس  ــواقــ فـــجـــر أمـــــس مــ
في قطاع غــزة، وذلــك ردًا على إطاق 
أســدود  باتجاه مستوطنة  صــواريــخ 

ووسط إسرائيل الليلة املاضية. 
ونقل موقع »عــرب 48« عن نتنياهو 
هاجم  اإلسرائيلي  »الجيش  إن  قوله 
أهــــــدافــــــًا لــــحــــمــــاس فـــــي قــــطــــاع غـــــزة، 
ــوم )أمــــــس األحـــــــــد(، ولـــن  ــيــ صـــبـــاح الــ
نقبل أي هجمات ضد دولة إسرائيل 
ــــددًا  ــهـ ــ ومـــــواطـــــنـــــيـــــهـــــا«. وأضـــــــــــــاف مـ
ــنــــي أحــــــذر املـــنـــظـــمـــات اإلرهـــابـــيـــة  »أنــ
ــة كـــورونـــا،  ــزة، حــتــى خـــال أزمــ فـــي غــ
ــأال يــمــتــحــنــونــا«. وتـــابـــع نــتــنــيــاهــو  بــ
»أنني ال أفصح عن تفاصيل خطتنا 
لــهــم إن ثمن  أقـــول  الــعــســكــريــة، لكني 
باهظا  الــعــدوانــيــة سيكون  اســتــمــرار 
ــيـــاق نـــفـــســـه، أطــلــق  جـــــــدا«. وفـــــي الـــسـ
رئــيــس حـــزب »كــاحــول لــفــان« ووزيـــر 

ــلــــي، بـــنـــي غــانــتــس،  ــيــ األمــــــن اإلســــرائــ
أمـــــــــس، تــــهــــديــــدًا ضـــــد املــــدنــــيــــني فــي 
األخــيــرة  »ليلتنا  أن  معتبرًا  الــقــطــاع، 
لـــم تــكــن هـــادئـــة وحـــركـــة حــمــاس هي 
املــســؤولــة عــن ذلـــك. ونــحــن نعمل في 
عدة اتجاهات، عسكرية وأخــرى، من 
أجل تحقيق هــدوء طويل األمــد. وإذا 
لم تنجح حماس في امتحان الهدوء، 
ســتــكــون الــنــتــائــج قــاســيــة بــالــنــســبــة 
لقيادتها أواًل وبالنسبة لسكان قطاع 
غــــــــزة«. وكــــــان نـــاطـــق بـــلـــســـان جــيــش 
االحتال أشــار إلــى أن األخير قصف 
مواقع  املدفعية  وبنيران  بالطائرات 
لحركة »حماس« في قطاع غــزة، بما 
للحركة،  تابعة  تحتية  بنى  ذلــك  فــي 
الفتًا إلى أن الجيش يجري تقديرات 
ــلــــوضــــع املـــــيـــــدانـــــي. وأشــــــــــار مـــوقـــع  لــ
»يــديــعــوت أحــرونــوت« إلــى أن جيش 

أول عبر منظومة  اعترض  االحتال، 
القبة الحديدية، أحد الصواريخ التي 
أطلقت باتجاه أســدود، فيما لم تكن 
ــنـــاك حـــاجـــة العــــتــــراض الــــصــــاروخ  هـ
ــــام  الـــثـــانـــي. وتـــحـــدثـــت وســــائــــل اإلعـ
عن  املاضية،  األيــام  في  اإلسرائيلية، 
تأهب واســتــعــداد فــي دولــة االحتال 
الغتيال  السنوية  الــذكــرى  بمناسبة 
قـــائـــد »ســــرايــــا الــــقــــدس« فـــي الــجــهــاد 
اإلســامــي بهاء أبــو العطا، في العام 

املاضي.
فــــــي هــــــــذه األثــــــــنــــــــاء، كــــشــــف يـــوســـي 
يهشوع، املراسل العسكري لصحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرنـــوت« أنـــه فــي الــوقــت 
الــذي يبدي فيه عــدد من قــادة جيش 
ــيـــس هــيــئــة  ــــال، وضــمــنــهــم رئـ ــتـ ــ االحـ
ــــي وقــــائــــد  ــافـ ــ ــوخـ ــ األركــــــــــــــان أفـــــيـــــف كـ
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــيــــة فــ ــنــــوبــ املــــنــــطــــقــــة الــــجــ
للتوصل  حماسة  هليفي،  هرتسلي 
األمر  تهدئة طويلة  ينظم  اتفاق  إلــى 
ــيــــس جـــهـــاز  ــــع »حــــــمــــــاس«، فــــــان رئــ مـ
ــاد يــــوســــي كــــوهــــني وقــــيــــادات  ــ ــــوسـ املـ
ــحــــذرون مـــن مثل  عــســكــريــة أخـــــرى يــ
هذا االتفاق، على اعتبار أن التوصل 
لتهدئة يتطلب أواًل تحقيق الردع في 

مواجهة الفصائل الفلسطينية.

أطلقت مناقصة لتشييد 1257 وحدة جديدة في »جفعات هاماتوس« )أحمد غرابلي/فرانس برس(

مصادر عسكرية: تدمير اآللية جاء بعد رصد استفزازات لبوليساريو )فضل سنا/فرانس برس(

وليد التليلي

لّوحت املبعوثة األممية إلى ليبيا 
باإلنابة، ستيفاني ويليامز، بما 
تملكه من دعم وربما قوة إنفاذ 
في ملفها الشائك، ليبيا. وقالت 

بكل وضوح للصحافيني املعتمدين 
في نيويورك، وليس في  الحوار 

السياسي في تونس، إّن »املجتمع 
الدولي لديه الوسائل الالزمة ملنع 
املفسدين، بما في ذلك استخدام 

العقوبات وفقًا لقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة«.

وبغّض النظر عن مآالت الحوار 
السياسي، وقفزًا فوق رأي الليبيني، 

يظهر املجتمع الدولي وكأنه حازم 
هذه املرة في طرح مشروع لليبيا، 
وله أن يفعل ذلك بما أن الليبيني لم 

 واحدًا إلنهاء 
ً
يطرحوا مشروعًا بديال

أزمتهم بأنفسهم ويتفقوا على 
مسار يتالءم مع طموحات شعبهم 

وخصوصيات بلدهم.
وفي ساعة متأخرة من مساء 

السبت، وبينما كان املتحاورون في 
ضاحية قمرت التونسية يتصارعون 

حول آلية اختيار املجلس الرئاسي 
والحكومة ويتقاذفون قوائم 

األسماء املرشحة من عواصم عربية 
بالخصوص، كان أعضاء ليبيون 

من مجلس النواب واملجلس األعلى 
للدولة وهيئة الدستور، غير بعيد، 
ينظمون مؤتمرًا صحافيًا موحدًا 

إلبداء رأيهم في املسار الذي اختاره 
املجتمع الدولي. دعوا البعثة األممية 

للذهاب إلى االستفتاء على الدستور، 
مؤكدين أن أي حوار ال يؤدي إلى 

االستفتاء على الدستور لن يحقق 
ما ينتظره الليبيون.

ودعا املجتمعون إلى عدم املساس 
بمشروع الدستور املنجز، مشددين 

على أن االستفتاء هو الفيصل.
سبحان من جمعهم من جديد 
بعدما كانوا على مدى سنوات 

يتنازعون شرعية تفتتت بسبب 
صراعاتهم، ولكن هذا االجتماع وإن 

كان محمودًا، إال أنه جاء متأخرًا، ألن 
األشقاء الليبيني فوتوا كل الفرص 

من بني أيديهم وفتحوا بالدهم 
لكل الغرباء بما يحملونه من عتاد 

ورصاص، تقاتلوا وتصارعوا 
واختلفوا حول كل شيء، وكان 

بعضهم مستعدًا لتقسيم ليبيا من 
أجل البقاء في السلطة. واليوم قد 
يكون األوان قد فات على التوافق 

وإنقاذ هذا البلد من الداخل، ليأتي 
الحل وُيفرض من الخارج، برغم 

ما تدعيه األمم املتحدة وتظهره من 
نّيات حسنة.

صحيح أن شراهة بعض الدول 
وطمعها في ثروات ليبيا قد يكونان 

السبب في املأساة، ولكن هؤالء 
ولجوا إلى طرابلس وبنغازي وسرت 

بأياٍد ليبية سّهلت ذلك وقِبلت على 
نفسها بيع بالدها بسبب النهم 

والطمع.
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بغداد ـ زيد سالم

عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــن مـــصـــادر 
عــراقــيــة رفــيــعــة املــســتــوى فـــي بـــغـــداد، أن 
ــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
شــكــل وفـــــدًا وزاريـــــــًا رفـــيـــعـــًا، يــضــم أيــضــًا 
قــيــادات أمــنــيــة وعــســكــريــة، لبحث مسألة 
ــال مــحــافــظــة  ــمــ ــدة جــــــرف الـــصـــخـــر شــ ــلــ بــ
بـــابـــل. وتــســيــطــر عــلــى املــنــطــقــة مجموعة 
أبــرزهــا  بـــإيـــران،  املــرتــبــطــة  مــن املليشيات 
»كتائب حــزب الــلــه«، و»الــنــجــبــاء«، وجند 
أهل  و»الخراساني«، و»عصائب  اإلمــام«، 
الحق«، وتمنع القوات العراقية الحكومية 
من دخولها منذ استعادة السيطرة على 

البلدة نهاية 2014. 
وجــــرت مـــحـــاوالت ســابــقــة، فــي حكومتي 
حيدر العبادي، وعادل عبد املهدي، بدفع 
من األمم املتحدة وأطراف سياسية، لحل 
مـــوضـــوع جـــرف الــصــخــر، إال أنــهــا بـــاءت 
بالفشل. وتحدث مسؤولون وسياسيون 
ــات عـــديـــدة انــتــهــت  ــاطـ عـــراقـــيـــون، عـــن وسـ
بــالــفــشــل، شملت زيــــارة بــيــروت وطــهــران 

لبحث ملف البلدة.
وأمـــس األحـــد، أبــلــغ مــســؤول عــراقــي بــارز 
أن حكومة  الجديد«،  »العربي  بغداد،  في 
الــتــحــرك نحو ملف   

ً
فــعــا بـــدأت  الكاظمي 

جرف الصخر، وهي شكلت خلية عمل من 
األعرجي،  قاسم  الوطني  األمــن  مستشار 
ورئيس أركان الجيش الفريق عبد األمير 
الشعبي  الــحــشــد  يــارالــلــه، ورئــيــس هيئة 
فــالــح الــفــيــاض، إضــافــة إلـــى وكــيــل وزارة 
الهجرة واملهجرين كريم النوري، وقيادات 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة مــخــتــلــفــة. وســتــعــمــل 
الــخــلــيــة عــلــى بـــدء مــفــاوضــات مـــع زعــمــاء 
الفصائل التي تسيطر على جرف الصخر، 
ومــــحــــاولــــة إقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــســـمـــاح لــلــوفــد 
الــدخــول للبلدة واالطــــاع على أحــوالــهــا، 
إمــكــانــيــة تطبيع األوضــــاع فيها،  وبــحــث 
وإعادة أهلها إليها قبيل االنتخابات في 
يونيو/حزيران املقبل، على غرار اتفاقية 
تــطــبــيــع األوضــــــــاع فــــي مـــديـــنـــة ســنــجــار، 
غــربــي املـــوصـــل الــشــهــر املـــاضـــي، املــوقــعــة 
بــني أربــيــل وبــغــداد. وأضـــاف املــســؤول أن 

 اتـــصـــاالتـــهـــا، وقــد 
ً
الــخــلــيــة بـــاشـــرت فـــعـــا

ــــراف أخـــرى  ــر لـــقـــاءات مـــع أطـ يــتــطــلــب األمــ
غير تلك املوجودة في العراق، )من دون أن 
يسميها( إذ إن رفض فتح البلدة وإعادة 
أهلها إليها كان قد صدر بشكل شخصي 
مـــن قــبــل زعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« اإليـــرانـــي 

السابق قاسم سليماني، وفقًا لقوله.
املــــحــــاولــــة  ــنـــجـــح  تـ تــــوقــــعــــات أن  وحــــــــول 
الحكومية الجديدة في استعادة السيطرة 
على جــرف الصخر، قــال املسؤول إنــه من 
الحكومي  الوفد  بدخول  السماح  املرجح 
التقاط  يتم  وأن  املقبلة،  بالفترة  للبلدة 
صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو فــيــهــا. وقـــد يصار 
لإلعان أنها بحاجة ملزيد من اإلجــراءات 
ــا، لـــكـــن عــمــلــيــًا ال  ــهـ ــيـ إلعـــــــادة ســـكـــانـــهـــا إلـ
املسلحة  للجماعات  حقيقية  نية  تــوجــد 
بتسليم البلدة واالنسحاب منها. وحاليًا 
يـــطـــرحـــون مــــوضــــوع انـــســـحـــاب الــــقــــوات 
األمــيــركــيــة مــن الــعــراق مــقــابــل االنــســحــاب 
ــا مـــوقـــع  ــهــ ــبــــار أنــ ــتــ ــن الــــبــــلــــدة، عـــلـــى اعــ ــ مـ
استراتيجي وتعتبر بوابة جنوب العراق 

للقادمني من بغداد. 
ومـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، تـــواصـــل 
بــالــتــعــاون مع  الــعــراقــيــة،  الــهــجــرة  وزارة 
وزارتي الدفاع والداخلية، عمليات إغاق 
مـــتـــســـارعـــة لــلــمــخــيــمــات شــــمــــال وغـــربـــي 
الباد، عبر إعادة من فيها إلى مناطقهم. 
 أكـــثـــر مـــن 10 مــخــيــمــات 

ً
ــد أغـــلـــق فـــعـــا وقــ

الــحــكــومــة  مـــســـاعـــي  اآلن، ضـــمـــن  لـــغـــايـــة 
إلغــاق صفحة الــنــزوح قبل موعد إجــراء 
ــدن وبــــلــــدات جـــرف  ــ االنــــتــــخــــابــــات. لـــكـــن مـ
والعويسات،  والعوجة،  ويــثــرب،  الصخر 
وعــزيــز بــلــد، والــســعــديــة ومــنــاطــق أخـــرى، 
تــقــف حــجــر عـــثـــرة، إذ مـــا زال خــلــيــط من 
عليها  تسيطر  إليــران  املوالية  املليشيات 
وترفض االنسحاب منها أو إعادة أهلها 

إليها.
وفي السياق، قال عضو البرملان العراقي 
رعد الدهلكي إن »حكومات حيدر العبادي 
وعــادل عبداملهدي فشلت خال السنوات 
املــاضــيــة بــدخــول الــبــلــدة، ومــعــرفــة أســـرار 

منع الــنــازحــني مــن الــعــودة إلــى منازلهم. 
وال يمكن التنبؤ بما ستصل إليه حكومة 
»العربي  الكاظمي بهذا امللف«. وأوضح، لـ
ــلـــدة )جـــــرف الــصــخــر(  ــبـ الـــجـــديـــد«، أن »الـ
الكبير، وليس هناك  املعتقل  باتت تشبه 
أي جــهــة تــجــرؤ عــلــى الــدخــول إلــيــهــا، وال 
بــد أن ينتهي هــذا املــلــف بــقــوة وحـــزم من 
قــبــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة«. ولــفــت إلـــى أن 
»النازحني في املخيمات من أهالي جرف 
الصخر، باتوا با سكن وال ُمستقر بعد 
النزوح وبلدتهم مغلقة،  إغــاق مخيمات 
ــة جـــديـــدة تـــضـــاف إلــــى أزمــــات  ــ ــذه أزمـ ــ وهـ
ــعـــراق  الـــــعـــــراق«. وأوضـــــــح »يــــوجــــد فــــي الـ
حــالــيــًا أكــثــر مـــن مــلــيــون نـــــازح. ورغــــم أن 
جميع املناطق التي احتلها تنظيم داعش 
تم تحريرها، إال أن بعضها باتت معزولة 
عن العالم بسبب سيطرة فصائل مسلحة 

وأحزاب عليها«.
ويـــســـيـــطـــر عـــلـــى جـــــرف الـــصـــخـــر حــالــيــًا 
خــلــيــط مـــن املــلــيــشــيــات، األكـــثـــر ارتــبــاطــًا 
ــا »كـــتـــائـــب حـــــزب الـــلـــه«  ــ ــــرزهـ بـــــإيـــــران، أبـ
و»ســرايــا الــخــراســانــي« و»عــصــائــب أهل 
ــام عــلــي« وحــركــة  ــ الـــحـــق« و»كــتــائــب اإلمـ
»الـــنـــجـــبـــاء«. وتــصــنــف هــــذه املــلــيــشــيــات 
ــل املـــقـــاومـــة  ــائـ نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا »فـــصـ
اإلسامية«، وتمتلك أجنحة مسلحة في 
ســـوريـــة، تــقــاتــل إلـــى جــانــب نــظــام بــشــار 
ــمـــة، منعها  ـــبـــرر، بــصــيــغــة دائـ

ُ
ــد. وت ــ األسـ

لنازحي جرف الصخر من العودة إليها، 
بأن البلدة ال تزال تمثل مطمعًا لعناصر 
أو أنها مليئة باأللغام، إال أن  »داعـــش«، 
مـــا ُيـــســـّرب مـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة وأخـــرى 

أمنية، يشير إلى غير ذلك.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــع أحمد 
الــجــنــابــي، وهــو نـــازح مــن جــرف الصخر، 
ببابل.  صغيرة  شقة  فــي  حاليًا  ويستقر 
لــســيــطــرة  تــخــضــع  ــلــــدة ال  ــبــ وقــــــال إن »الــ
الــــدولــــة، وإنـــمـــا ملــلــيــشــيــات تــمــنــع دخـــول 
أي أســـر إلــيــهــا. وحــــاول أكــثــر مــن مـــرة أن 
أماكهم  عــلــى  ليطمئنوا  أهــلــهــا  يدخلها 
الــفــصــائــل  عــنــاصــر  أن  إال  وبــســاتــيــنــهــم، 
ــالــــي بــالــرصــاص  ــهــــوا األهــ املــســلــحــة واجــ
الحي ومنعوهم من االقتراب«. وأوضح أن 
»أقرباءه من نفس البلدة يسكنون حاليًا 
في أكثر من مخيم للنزوح سُيغلق قريبًا، 
ــن ســيــتــوجــهــون  ــى أيــ ــم ال يـــعـــرفـــون إلــ وهــ
إغــاق مخيماتهم«. وتــحــررت جرف  بعد 
الصخر من سيطرة تنظيم »داعش«، الذي 
احــتــلــهــا بــعــد انــســحــاب الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
أن تحريرها  إال  منها، منذ ست سنوات. 
ــام املــلــيــشــيــات لــلــســيــطــرة  ــ فــتــح املـــجـــال أمـ
 2014 عــام  ومــنــذ  تأمينها.  بحجة  عليها 
إليــران  موالية  فصائل  عــدة  فيها  تستقر 
وتـــضـــع قــطــعــاتــهــا الــعــســكــريــة فــيــهــا، وال 

تسمح لسكانها بالعودة إليها.
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المليشيات لدخول جرف الصخر

تحاول الحكومة 
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      غرب

أمير قطر يهنئ 
رئيس تونس 

هــنــأ أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
الرئيس  )الــصــورة(،  آل ثاني  حمد 
ــد، خـــال  ــ ــّي ــعــ الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســ
اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا فــــي الـــــدوحـــــة أمـــس 
الحوار  ملتقى  نجاح  على  األحـــد، 
برعاية  تونس  في  املنعقد  الليبي 
ــم املــتــحــدة. وأعــــرب أمــيــر قطر  األمــ
عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم 
التي  الثنائية  في تعزيز العاقات 
آفاق  إلى  البلدين وتدفعها  تجمع 

أرحب ملا فيه مصلحة الشعبني.
)العربي الجديد(

مشاِركات في الحوار 
الليبي يطالبن بثلث 

المناصب
ــــات فــي  ــاركـ ــ ــــشـ ــلـــيـــبـــيـــات املـ أكـــــــدت الـ
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي املنعقد 
فــــي تــــونــــس، أمـــــس األحــــــــد، أهــمــيــة 
تــعــزيــز دور املــــرأة فــي بــنــاء الــدولــة، 
ــنـــاصـــب الــعــلــيــا،  ــة فــــي املـ ــاركــ واملــــشــ
املساواة  أســاس  على  الوطن  وبناء 
ــــددت  والـــتـــكـــافـــؤ فــــي الـــــفـــــرص. وشــ
املـــشـــاركـــات فـــي املــلــتــقــى، فـــي بــيــان، 
على ضــرورة وجود تمثيل حقيقي 
وفي  القيادية  املــنــاِصــب  فــي  للمرأة 
السلطة التنفيذية بنسبة ال تقل عن 

30 في املائة.
)العربي الجديد(

النظام يحّضر لحملة 
أمنية في درعا

اســتــقــدمــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
ــة لــــهــــا، أمـــس  ــيــ ــوالــ ــلـــيـــشـــيـــات املــ واملـ
األحــد، تعزيزات عسكرية إلــى ريف 
ــا الــشــرقــي، فـــي إطـــار  مــحــافــظــة درعــ
التحضير لحملة أمنية واسعة في 
املنطقة، بحثًا عن مطلوبني، تتهمهم 
التفجير  عــمــلــيــات  وراء  بــالــوقــوف 
املحافظة.  التي تشهدها  واالغتيال 
الــحــورانــي إن  وقــال الناشط محمد 
قــــوات الــنــظــام اســتــقــدمــت تــعــزيــزات 
عسكرية، ضّمت دبابات، إلى محيط 
بلدة املليحة الغربية في ريف درعا 
تشهده  أمني  توتر  الشرقي، وســط 

املنطقة.
)العربي الجديد(

الكاظمي يتمسك 
بموعد االنتخابات 

المبكرة

أكــــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي )الـــــصـــــورة(، 
أمس األحد، التزام حكومته بإجراء 
االنــتــخــابــات املــبــكــرة فــي الــســادس 
ــل،  ــبــ ــقــ  مـــــــن يــــــونــــــيــــــو/حــــــزيــــــران املــ
وذلـــــــك خــــــال اســـتـــقـــبـــالـــه أعـــضـــاء 
املـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا املـــســـتـــقـــلـــة 
لانتخابات، وهو اللقاء الثاني له 
معهم في أقل من شهر واحد. وقال 
الــكــاظــمــي ألعــضــاء املــفــوضــيــة »مــا 
إلجـــراء  متطلبات  مــن  تحتاجونه 
االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا اطلبوه 
مــجــلــس  أمــــــام  عـــرضـــه  لــيــتــم  اآلن، 
الـــوزراء في أقــرب جلسة، لكي يتم 
ــتـــي تــــؤدي  إقـــــــرار كــــل مــطــالــبــكــم الـ
التاريخية  املهمة  هــذه  إجـــراء  إلــى 

لحكومتنا«.
)العربي الجديد(

إيران: إصابة مير حسين 
موسوي بكورونا 

ب من الزعيم  أفاد موقع »كلمة« املقرَّ
ــــي مـــيـــر حــســني  ــرانـ ــ اإلصــــاحــــي اإليـ
صيبا 

ُ
مــوســوي، بأنه وزوجــتــه قــد أ

ــيـــروس كــــورونــــا فــــي إقــامــتــهــمــا  ــفـ بـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــة اإليــ ــمـ ــعـــاصـ ــالـ الـــجـــبـــريـــة بـ
طهران. ووصف املوقع، أمس األحد، 
وزوجته  ملوسوي  الصحي  الوضع 
بـــأنـــه »جــــيــــد«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنــهــمــا 
مقر  فــي  الطبية  للمعاينة  خضعا 
إقامتهما الجبرية. ويقبع موسوي 
وزوجته األكاديمية الدكتورة زهراء 
الدين  رهنورد، باإلضافة إلى رجل 
ــيــــس الـــبـــرملـــان  ــهــــدي كـــــروبـــــي، رئــ مــ
اإليــرانــي األســبــق، في إقامة جبرية 

منذ 11 عامًا.
)العربي الجديد(

نتنياهو يهدد فصائل غزة
غانتس يحّمل »حماس« مسؤولية التصعيد

االحتالل يسرع 
االستيطان 
في القدس

إسرائيل تسابق وصول بايدن للبيت األبيض: 
عزل المدينة عن بيت لحم
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أذربيجان تمدد مهلة 
االنسحاب األرمني من 

كالباجار
أعـــلـــنـــت أذربـــــيـــــجـــــان، أمــــــس األحــــــد، 
ــا عــــلــــى تــــمــــديــــد املــــوعــــد  ــهــ ــتــ ــقــ مــــوافــ
ــائــــي النــــســــحــــاب األرمـــــــــــن مــن  ــهــ ــنــ الــ
ــار اتــفــاق  مــنــطــقــة كــالــبــاجــار، فـــي إطــ
وقف إطالق النار في إقليم ناغورنو 
ــد حــكــمــت حــاجــيــيــف،  ــ كــــارابــــاخ. وأكـ
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــيــ مـــســـتـــشـــار الــــســ
للرئيس األذربيجاني إلهام علييف، 
 بالده »وافقت على تمديد املوعد 

ّ
أن

املسلحة  القوات  النسحاب  النهائي 
األرمينية واملستوطنني األرمــن غير 
الــشــرعــيــني مـــن كــالــبــاجــار حــتــى 25 

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي«.
)فرانس برس(

أرمينيا: إحباط محاولة 
الغتيال رئيس الوزراء

ــاز األمـــــــــن الــــوطــــنــــي فــي  ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــلـ ــ أعـ
أرمــيــنــيــا، أول مــن أمـــس الــســبــت، أنــه 
أحــبــط مــحــاولــة اغــتــيــال اســتــهــدفــت 
رئـــيـــس الـــــــوزراء نــيــكــول بــاشــيــنــيــان 
)الصورة(، واالستيالء على السلطة 
املسؤولني  مــن  جــانــب مجموعة  مــن 
السابقني. وذكر جهاز األمن الوطني 
أنه تم اعتقال رئيسه السابق آرتور 
فانيتسيان، والرئيس السابق للكتلة 
الـــبـــرملـــانـــيـــة لـــلـــحـــزب »الـــجـــمـــهـــوري« 
ــرام بــــاغــــداســــاريــــان، واملـــحـــارب  ــاهــ فــ
الـــــســـــابـــــق آشــــــــــوت مــــيــــنــــاســــاريــــان. 
ــح فــــي بــــيــــان: »املـــشـــتـــبـــه بــهــم  ــ ــ وأوضـ
كــانــوا يــعــتــزمــون اغــتــصــاب السلطة 
ــة مــــن خـــالل  بــطــريــقــة غـــيـــر مـــشـــروعـ

اغتيال رئيس الوزراء«.
)رويترز(

بيرو: 3 قتلى في 
احتجاجات منددة بعزل 

فيزكارا
بـــــيـــــرو، أول  فـــــي  قــــتــــل 3 أشـــــخـــــاص 
مـــن أمــــس الــســبــت، فـــي احــتــجــاجــات 
مـــنـــددة بــإقــالــة الـــكـــونـــغـــرس، رئــيــس 
ــارا، بـــمـــزاعـــم  ــ ــزكـ ــ ــيـ ــ ــن فـ ــ ــارتـ ــ ــــالد مـ ــبـ ــ الـ
فساد. وذكرت وسائل إعالم محلية، 
فـــيـــزكـــارا، في  أنـــصـــار  مـــن  أن اآلالف 
باستقالة  طــالــبــوا  لــيــمــا،  الــعــاصــمــة 
مــانــويــل ميرينو.  الــجــديــد  الــرئــيــس 
وأضـــافـــت أن الــشــرطــة تــدخــلــت ملنع 
املــتــظــاهــريــن مــن الــســيــر نــحــو مبنى 
فــي ساحة  بــعــد تجمعهم  الــبــرملــان، 
سان مارتن، وشارع أبانكاي. وأكدت 
املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــــني  بـ ــات  ــ ــدامـ ــ ــــصـ الـ  

ّ
أن

ــل 3  ــتـ ــقـ والـــــشـــــرطـــــة، أســـــفـــــرت عـــــن مـ
أشخاص، وإصابة آخرين.

)األناضول(

قوات األمن البيالروسية 
تفرق محتجين

تــــجــــّددت، أمــــس األحـــــد، الــتــظــاهــرات 
مينسك  البيالروسية  العاصمة  في 
لوكاشنكو،  ألكسندر  الــرئــيــس  ضــد 
على خلفية  الغضب  وســط تصاعد 
مــوت ناشط مــعــارض يدعى رومــان 
ــر اعــتــقــالــه.  ــ ــيــــرًا إثـ بـــونـــداريـــنـــكـــو أخــ
وفّرقت الشرطة املحتجني باستخدام 
ــلــــدمــــوع  ــة لــ ــلــ ــيــ قــــنــــابــــل الــــــغــــــاز املــــســ
ــم  ــيــ ــراطــ ــة وخــ ــيــ ــوتــ والــــقــــنــــابــــل الــــصــ
املياه، وفــق ما أوردت وسائل إعالم 
»فياسنا«  منظمة  وأعــلــنــت  محلية. 
اعتقال  عــن  الحقوقية  البيالروسية 
بــيــنــهــم صــحــافــيــون  328 شـــخـــصـــا، 

خالل االحتجاجات.
)فرانس برس(

أردوغان: لمحادثات 
حول قبرص على أساس 

»دولتين«

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
ــــورة(، أمــــس األحــــد،  ــــصـ أردوغـــــــان )الـ
خالل زيارة إلى قبرص التركية، غير 
املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، أن املــحــادثــات 
حــــول الـــجـــزيـــرة املــقــســومــة يــجــب أن 
يــكــون هــدفــهــا الــتــوصــل إلـــى تسوية 
أســـاس »دولــتــني منفصلتني«.  عــلــى 
ــال أردوغــــــان فـــي خـــطـــاب: »هــنــاك  وقــ
شــعــبــان ودولــــتــــان مــنــفــصــلــتــان في 

قبرص«.
)فرانس برس(

أسعد سليمان

تواصلت، أمس األحد، املواجهات في محافظة 
ــــني جـــنـــوبـــي الـــيـــمـــن، بــــني الــــقــــوات الــتــابــعــة  أبـ
ــر »املـــجـــلـــس  ــاصــ ــنــ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وعــ
االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« االنـــفـــصـــالـــي املـــدعـــوم 
للطرفني  تــعــزيــزات عسكرية  إمــاراتــيــا، وســط 

تنذر بتطور االشتباكات.
اليمنية  القوات  في  وذكــرت مصادر عسكرية 
و«املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، لـــ«الــعــربــي 
 الطرفني دفعا بتعزيزات جديدة، 

ّ
الجديد«، أن

أمــس األحـــد، إلــى جبهات الــصــراع فــي الشيخ 
ســــالــــم والــــطــــريــــة، بــمــحــيــط مـــديـــنـــة زنـــجـــبـــار 
ــة أبــــــــني، بـــعـــد يــــومــــني مــن  ــافـــظـ عـــاصـــمـــة مـــحـ
مــا ينذر بتفّجر األوضـــاع. وترافقت  املــعــارك، 
التعزيزات مع معلومات حصلت عليها  هذه 
ــد«، تــفــيــد بـــدعـــم اإلمـــــــارات  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ
ــانـــة جــــديــــدة مــن  ــتـــرسـ وكـــــالءهـــــا فــــي أبـــــــني، بـ
البحر.  عبر  أخيرًا  قد وصلت  كانت  األسلحة 

إسطنبول ـ جابر عمر

بـــرز فــي املــعــركــة الــعــســكــريــة الــتــي جـــرت بني 
كــارابــاخ،  ناغورنو  في  وأرمينيا  أذربيجان 
والتي توقفت قبل أيام باتفاق، برعاية تركية 
وروسية، ويقضي ببقاء القوات اآلذريــة في 
جــمــيــع املـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا في 
اإلقليم، دور الطائرات املسيرة في العمليات 

القتالية الحديثة.
ودفع هذا األمر بالكثير من املحللني العتبار 
أن التفوق الذي حققته أذربيجان في املعركة 
يــعــود إلــــى امــتــالكــهــا نـــمـــاذج مـــن املــســيــرات 
للمراقبة، وأخرى مسلحة  املتطورة  التركية 
إلــى خــروج  أدى  مــا  لتنفيذ عمليات قصف، 
ســـالح الــدبــابــات مــن املــعــركــة بــشــكــل فعلي، 
شكلت  لكونها  مشاركتها،  أهمية  من  وقلل 
ــة، يــســهــل عــلــى  ــ ــحـ ــ أهــــدافــــا مــكــشــوفــة وواضـ

املسيرات استهدافها.
الــقــوات األذربــيــجــانــيــة فيديوهات  ونــشــرت 
ــائــــرات فــــي عــمــلــيــة  ــاح تـــلـــك الــــطــ تــكــشــف نـــجـ

وفي سيناريو يتكرر كل مرة، لجأت ما تسمى 
بـ«هيئة رئاسة املجلس االنتقالي الجنوبي«، 
ــد، إلـــى الــتــنــصــل مــن أي مسؤولية  أمـــس األحــ
عـــن الــتــصــعــيــد فـــي أبــــني. وتــحــدثــت فـــي بــيــان 
»خــروقــات  سمتها  عما  عقدته  اجتماع  عقب 
مــــتــــصــــاعــــدة ملـــلـــيـــشـــيـــا اإلخـــــــــــوان اإلرهــــابــــيــــة 
ــر تـــنـــظـــيـــمـــي الـــقـــاعـــدة  ــنـــاصـ ــعـ واملـــــســـــنـــــودة بـ
وداعــــش اإلرهــابــيــني فــي جــبــهــات مــحــور أبــني 
الــقــتــالــي«. وأشـــــادت »بــالــصــمــود األســطــوري 
 مــا 

ً
لـــلـــقـــوات املــســلــحــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«، واضــــعــــة

يــجــري فــي إطـــار »مـــحـــاوالت الــنــفــس األخــيــرة 
الـــريـــاض«. وخلصت  اتــفــاق  إلجــهــاض تنفيذ 
إلى أن »استمرار تلك الخروقات واالعتداءات 
لن  الجنوبية،  قواتنا  مــواقــع  على  اإلجــرامــيــة 

ُيبقيها في مواقع الدفاع بشكل مستمر«.
ــل، تـــوالـــت مـــواقـــف املـــســـؤولـــني في  ــابـ ــقـ فـــي املـ
ــم الـــقـــوات  الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــؤكـــد دعــ
الحكومية في أبني، ال سيما بعد مقتل النقيب 
املــعــارك، وهــو شقيق قائد  الزامكي فــي  هيثم 
الزامكي.  لــؤي  رئاسية  حماية  الثالث  الــلــواء 
وتــحــدث الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 
هادي، في اتصال تعزية أجراه مع قائد اللواء 
الـــثـــالـــث، أول مـــن أمــــس الــســبــت، عـــن »مــعــركــة 
الـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن فـــي مــحــافــظــة أبـــــني«. كما 
ــــاءت تــصــريــحــات رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق  جـ
ــر،  ــن دغــ مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس، أحـــمـــد عــبــيــد بــ
وقيادات عسكرية وأمنية لتصب في االتجاه 
نفسه، وسط تأكيد على الوقوف خلف القوات 
الحكومية املتواجدة في أبني، ودعم عملياتها 

العسكرية ضّد مليشيات االنتقالي.
وكانت مصادر في املنطقة العسكرية الرابعة 

بقلق،  التطورات  هذه  إلى  الشرعية  الحكومة 
 في حديث مع »العربي الجديد«، أنها 

ً
معتبرة

لــإمــارات  أوســـع  »غــيــر منفصلة عــن مخطط 
ووكــــالئــــهــــا يـــشـــمـــل مـــحـــافـــظـــتـــي حـــضـــرمـــوت 
وســقــطــرى إلـــى جــانــب الــســاحــل الــغــربــي، في 
مسعى من هذين الطرفني من خالل التصعيد 

ــات. ووصـــف  ــ ــدرعـ ــ ــابـــات واملـ اســـتـــهـــداف الـــدبـ
مــحــلــلــون عــســكــريــون مـــا حــصــل فـــي اإلقــلــيــم 
بأنه أول معركة كسبها طرف عبر الطائرات 
املـــســـيـــرة، وهــــو مـــا يـــــؤدي النـــتـــقـــال املـــعـــارك 
فيها  تــكــون  جــديــدة،  مرحلة  إلــى  العسكرية 
املـــســـيـــرات عـــنـــصـــرًا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا بـــحـــروب 
املستقبل، خصوصا أنه ال توجد حتى اآلن 

وسائل دفاعية كافية لصدها.
ــان لــلــطــائــرات املــســيــرة الــتــركــيــة دور في  وكــ
ــيــــرة، حيث  مــعــركــة نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ األخــ
اعــتــمــدت عــلــيــهــا أذربـــيـــجـــان لــحــســم الــحــرب 
الــســنــوات  فــي  أنـــقـــرة،  ملصلحتها. ونــجــحــت 
املسيرة  الطائرات  إنتاج  قطاع  في  األخيرة، 
ــا ســهــل عــمــلــيــات الـــقـــوات  قــلــيــلــة الــتــكــلــفــة، مـ
الــتــركــيــة فــي ســـوريـــة، ضــد تنظيم »داعـــش« 
ــدات الــحــمــايــة« الــكــرديــة، وضـــد قــوات  ــ و»وحـ
النظام قبل أشــهــر. كما أن هــذا األمــر مكنها 
من استهداف قــوات وقيادات حزب »العمال 
ــل تـــركـــيـــا وفـــــي جــبــال  ــ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي« داخـ
قــنــديــل شــمــال الـــعـــراق. وســاهــمــت املــســيــرات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا تــركــيــا إلــــى حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني الليبية في طرابلس في تحرير مدن 
وفك  الليبي،  الــغــرب  فــي  مهمة  استراتيجية 
الحصار عن العاصمة، ووصول املعركة إلى 

حدود مدينة سرت.
ــة بـــانـــخـــفـــاض  ــيـ ــركـ ــتـ ــــرات الـ ــائـ ــ ــــطـ ــتــــاز الـ وتــــمــ
تكاليف إنتاجها وتقنياتها العالية، وغياب 
العنصر البشري في أي خسائر قد تتعرض 
أو تدميرها، على عكس  لها حــال سقوطها 
ينتج  قــد  ومـــا  التقليدية،  املــقــاتــالت  ســقــوط 

عنها من مقتل وأسر طياريها.

ناغورنو  معركة  فــي  املــســيــرات  أهمية  وعــن 
كــارابــاخ، ودورهـــا فــي الــحــروب املستقبلية، 
قال املحلل العسكري العراقي صبحي ناظم 
»العربي الجديد«، إن »معركة إقليم  توفيق، لـ
كــــارابــــاخ لـــم تــــرق إلــــى مــســتــوى الـــحـــرب، بل 
معارك محلية ليس فيها حركة كبيرة. وهذه 
أولى املعارك في العالم بني قوتني مسلحتني 
وأرمــيــنــيــا،  أذربــيــجــان  تمثلهما  نظاميتني، 
استخدمت فيها الطائرات املسيرة. واقتصر 
ــيـــرات الـــتـــركـــيـــة، وتـــلـــك األمــيــركــيــة  دور املـــسـ
ضربات،  توجيه  على  سابقا  واإلسرائيلية، 
والصومال  وأفغانستان  والعراق  اليمن  في 
للمسيرات  اســتــخــدام  وأول   .

ً
مــثــال وســوريــة 

ــد جــيــش  ــم يـــكـــن ضــ ــة لــ ــوريــ الـــتـــركـــيـــة فــــي ســ
ليبيا  على  ينطبق  مــا  وهــو  منظم،  حقيقي 
أيــــضــــا. الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الـــوحـــيـــد الــــذي 

واجهها هو األرميني«.
ــــي حــســم  فـ الـــتـــركـــيـــة  املــــســــيــــرات  وعــــــن دور 
املـــعـــارك، قـــال تــوفــيــق »أي مــعــركــة ال تحسم 
إال بــاملــشــاة، بــدعــم مــن الــدبــابــات واملــدفــعــيــة 
والهندسة واألســلــحــة األخــــرى. املــســيــرات ال 
الــجــويــة هو  الــقــوى  تحسم املــعــركــة. إن دور 

إســنــاد الــقــوى الــبــريــة الــتــي تــقــوم بالهجوم 
املـــســـيـــرات  ــــاع عـــنـــهـــا.  ــــدفـ ومـــســـك األرض والـ
ألحقت أذى كبيرًا بقوات أرمينيا، وأحبطت 
ــقـــدم  ــتـ مــــعــــنــــويــــات الـــــجـــــنـــــود وســـــاهـــــمـــــت بـ
الـــقـــوات األذربــيــجــانــيــة فــي مــنــاطــق واســعــة. 
ــرار التي  ــ وقـــد اضــطــرت أرمــيــنــيــا، بــعــد األضـ
لحقت بــهــا، إلــى القبول بــوقــف إطـــالق النار 
والرضوخ لشروط أذربيجان«. وأضاف »في 
الــراهــن يمكن اعتبار املــســيــرات رقما  الــوقــت 
صعبا، طاملا ليس هناك، حتى اآلن، طائرات 
مــقــاتــلــة تــشــتــبــك مــعــهــا، أو يــتــم اســتــهــدافــهــا 
بــاملــقــذوفــات أو عبر صــواريــخ جــو - جــو، أو 
توفر أسلحة أرضية فعالة ملقاومة املسيرات 
هذا  وإســقــاطــهــا.  واســتــهــدافــهــا  ومعالجتها 
املـــوقـــف لـــن يـــطـــول كـــثـــيـــرًا، فــالــتــكــنــولــوجــيــا 
الــعــســكــريــة قــــادرة عــلــى تــطــويــر اإلمــكــانــات« 

ملواجهة الطائرات املسيرة.
ولــــفــــت تـــوفـــيـــق إلــــــى أنــــــه »ال يـــجـــب الــنــظــر 
ــفـــوق  ــتـ ــلــــى أنــــهــــا الـــــســـــالح املـ لـــلـــمـــســـيـــرات عــ
بــاملــعــارك، ومـــا حــصــل فــي كـــارابـــاخ ال يمكن 
اعتماده كمبدأ في معارك أخرى«. لكنه أشار 
ــيـــرات الــتــركــيــة تــتــمــيــز بصغر  إلــــى أن »املـــسـ
حـــجـــمـــهـــا، بــحــيــث يــصــعــب عـــلـــى الــــــــــرادارات 
على  للطيران  قابلية  لديها  أن  كما  كشفها. 
مــســتــوى مــنــخــفــض، والــســيــطــرة عــلــيــهــا من 
مـــواقـــع آمـــنـــة. كــمــا أن تــجــهــيــزهــا بــمــحــركــات 
عادية يوفر لها األمان، إذ إنها ال تصدر كتلة 
عبرها.  للصواريخ مالحقتها  يمكن  حرارية 
بــاإلضــافــة إلـــى أن تــنــوع األســلــحــة واملــعــدات 
 ونهارًا، 

ً
التي تحملها، وقابليتها للعمل ليال

تمثل مشكلة دفاعية«.

قد شرحت لـ«العربي الجديد« تفاصيل عودة 
 عمليات 

ّ
تــفــجــر الـــصـــراع فــي أبــــني. وقــالــت إن

ــن الــشــرعــيــة  انـــســـحـــاب مـــجـــامـــيـــع مــســلــحــة مــ
واالنتقالي من جبهات القتال في الشيخ سالم 
والــطــريــة فــي مــحــافــظــة أبــــني، كــانــت قــد بــدأت 
مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوعــني، عــلــى ضـــوء الــتــقــدم 
ــريــــاض، إال  ــاق الــ ــفـ فـــي املــــشــــاورات لــتــنــفــيــذ اتـ
أنــه فجأة دفعت اإلمـــارات ووكــالؤهــا باتجاه 
تمركزهم ودعمهم  نقاط  إلــى  املقاتلني  إعــادة 
بالسالح. كما تّم الدفع بمزيد من التعزيزات 
إلــــى زنــجــبــار عــاصــمــة أبــــني، خــــالل األســبــوع 
اندلعت أعمال عسكرية  املاضي. وسرعان ما 

فجر الجمعة ما زالت مستمرة.
ــة مــــحــــســــوبــــة عــلــى  ــيـ ــنـ ــمـ ــادر يـ ــ ــــصــ ــر مــ ــظــ ــنــ وتــ

ــفـــاق الـــريـــاض بحجة  الـــجـــديـــد، إلــــى إنـــهـــاء اتـ
تفّجر األوضــاع عسكريا في مناطق التماس، 

وتحميل الشرعية السبب«.
وكشفت مصادر عسكرية في الساحل الغربي 
 اإلمارات أرسلت 

ّ
لليمن، لـ«العربي الجديد«، أن

وكالئها  لدعم  الغربي  الساحل  إلى  تعزيزات 
فيه، عبر ميناء املخاء، قبل أن يتم ارسال جزء 
من هذه التعزيزات إلى عدن وأبــني، ومن بني 
ولــم تستبعد  ذلــك، أسلحة حديثة ومتطورة. 
ــادر أن تــلــجــأ اإلمــــــــارات إلــــى اســتــخــدام  املــــصــ

طائرات مسيرة في معارك أبني املستمرة.
 ســفــنــا 

ّ
فــــي األثـــــنـــــاء، لــفــتــت املــــصــــادر إلـــــى أن

إمــاراتــيــة تــصــل يــومــيــا إلـــى جــزيــرة سقطرى 
ــد  ــواعـ ــاء قـ ــ ــــشـ ــهــــدف إلــــــى إنـ ــــدات تــ ــعـ ــ تـــحـــمـــل مـ
 مــن دور إلســرائــيــل فــي هذا 

ً
عسكرية، مــحــذرة

ــار. كما رجــحــت املــصــادر لــجــوء أبوظبي  اإلطــ
إلى إنشاء مطار عسكري في الجزيرة.

وعــلــى ضــوء التصعيد الــجــديــد، بــدأ الغضب 
يتصاعد جنوبا من دور التحالف السعودي 
اإلمــاراتــي فــي جــّر الجنوبيني إلــى اقتتال في 
أبـــني. وارتــفــعــت أخــيــرًا أصـــوات تــنــادي بوقف 
ــال، بـــعـــد أن أصـــبـــح خـــطـــرًا عــلــى  ــتــ ــتــ هـــــذا االقــ
الفجوة  تــوســع  أنــفــســهــم، بسبب  الــجــنــوبــيــني 
مــجــتــمــعــيــا ومــنــاطــقــيــا بـــني الـــســـكـــان. ويــنــظــر 
 
ّ
كثر بقلق إلى الــدور السعودي، خصوصا أن

الــريــاض نفسها لــم تــحــرك ســاكــنــا حــتــى اآلن 
بعد انــفــجــار الــوضــع عسكريا فــي أبـــني، على 
 رقــابــتــهــا وإشــرافــهــا عــلــى وقــف 

ّ
الــرغــم مــن أن

إطــــالق الـــنـــار وفـــق اتـــفـــاق الـــريـــاض، تجبرها 
على إلزام الطرفني بوقف التصعيد، حسب ما 

كانت تعهدت به للحكومة الشرعية.

النازحون 
السوريون

األشقاء 
القاطرجي

واملــوافــقــات األمــنــيــة، تعصف بحلم الــعــودة 
ــراء الــعــمــلــيــات  ــ لــعــشــرات آالف الـــنـــازحـــني جـ
العسكرية التي شهدتها مناطق في دمشق 
مــنــذ 2011. وجــــرت خـــالل سيطرة  وريــفــهــا 
قـــوات الــنــظــام على هــذه املــنــاطــق، منذ أكثر 
من عامني، عملية نهب للمنازل واملمتلكات 
العامة والخاصة من قبل مليشيات مدعومة 

من النظام.
وداخــل دمشق، دّمــرت آلة النظام العسكرية 
ــا مخيم  ــرزهــ ــاطـــق، لــعــل أبــ ــنـ الـــعـــديـــد مـــن املـ
ــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، وجــــوبــــر فــي  الـــيـــرمـــوك جـ
ــابـــون فـــي شــمــالــهــا الــشــرقــي.  ــقـ شـــرقـــهـــا، والـ
كما مسحت بشكل شبه كامل مدينة داريــا 
على األطــراف الجنوبية الغربية للعاصمة، 
ــدن وبـــلـــدات الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وبــعــض  ومــ
املـــدن والــبــلــدات فــي منطقة وادي بـــردى في 
ريف دمشق الشمالي الغربي، وهو ما أدى 
اآلالف وتهجير  إلــى مقتل وإصابة عشرات 
مثلهم داخــل وخــارج ســوريــة. تقول أم عمر 

الــنــظــام عــلــى هــــذه الــعــائــلــة بـــدايـــات 2013، 
حــني سيطر »الجيش الــســوري الــحــر« على 
محافظة الرقة التي تعد إحدى أهم السالل 
ــدأت بتوريد  الــغــذائــيــة فــي ســوريــة، حــيــث بـ
النظام  مناطق سيطرة  إلــى  والقطن  القمح 
بــأســعــار مــرتــفــعــة. وتــشــيــر املــصــادر إلـــى أن 
»داعــش«  مع  اتصال  قنوات  فتحت  العائلة 
الذي سيطر على شرق سورية في 2014، ما 
سمح لها بنقل الحبوب والنفط من مناطق 
سيطرة التنظيم إلى مناطق هيمنة النظام، 

وهو الدور الذي تلعبه اليوم مع »قسد«.
وتؤكد املصادر، التي لم ترغب بذكر اسمها، 
الــقــاطــرجــي، املكونة مــن 3 أشــقــاء،  أن عائلة 
هــم محمد بـــراء وحــســام ومــحــمــد، يعملون 
فــي كــل شــيء مــن أجــل الــحــصــول على املــال، 
مــعــتــبــرة أنــهــم مـــن األذرع الــــســــوداء إليــــران 
شر 

ُ
و»حزب الله« في سورية. وفي تحقيق ن

مــطــلــع الـــعـــام املـــاضـــي، ذكــــر مــوقــع »جــســر« 
املعارض أن ثروة اإلخوة الثالثة تصل إلى 
مليون   120 )نحو  ســوريــة  ليرة  مليار   300
دوالر(. وأشار إلى أنهم »يملكون ويديرون 
تعمل  التي  الشركات  مــن  واســعــة  مجموعة 
فـــي مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة، ويـــحـــوزون عــشــرات 

ريان محمد

ــاول الــنــظــام الـــســـوري،  ــام حــ قــبــل أيــ
ورقــة  اســتــغــالل  روســـيـــا،  وحليفته 
الـــنـــازحـــني واملــهــجــريــن والــالجــئــني 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى مــــــكــــــاســــــب ســ
تنظيم مؤتمر حول  واقتصادية، من خــالل 
ــعـــره املــجــتــمــع الــــدولــــي أي  الـــالجـــئـــني، لــــم يـ
اهتمام، كون النظام ال يزال يضع العراقيل 
ــاول، مــنــذ  ــ ــحـ ــ ــتــــحــــدة، الـــتـــي تـ أمــــــام األمــــــم املــ
ــلـــول ســيــاســيــة  حـ إيــــجــــاد  مــنــتــصــف 2012، 
باءت  املحاولة  هــذه  لكن  السورية.  للقضية 
بالفشل، في الوقت الذي تعرض فيه املؤتمر 

لسخرية واسعة. 
النظام برغبته بعودة  وال تحتاج ادعــاءات 
للكثير  مناطقهم  إلــى  والالجئني  النازحني 
إذ يكفي تتبع كيف  لــدحــضــهــا،  الــجــهــد  مــن 
يــعــرقــل عـــودة الــنــازحــني داخـــل ســوريــة إلــى 
ــا تــــــزال الـــلـــجـــان، والـــلـــقـــاءات  ــ مـــنـــازلـــهـــم. ومـ

أمين العاصي

دفـــع الــنــظــام الـــســـوري، مـــع اشــتــداد 
في  بالتغيير  املطالبني  ضــد  حــربــه 
تــشــكــيــل مجموعة  بــاتــجــاه  الـــبـــالد، 
مــن املــلــيــشــيــات املــحــلــيــة، لــهــا مــهــام مــتــعــددة، 
الصراع لصالحه. وأدى  ملساعدته في حسم 
هــذا األمــر إلــى تــحــّول متزعميها الــى »أمــراء 
حــرب«، و»حيتان مال« يتاجرون بكل شيء، 
ويتعاملون مع كل أطراف الصراع، بما فيها 

تنظيم »داعش«، من أجل املال فقط.
وتقف في مقدمة هذه امليلشيات مجموعة 
أنــشــأتــهــا عــائــلــة الــقــاطــرجــي، الــتــي تشعبت 
مــهــامــهــا مـــن الــقــتــال بــجــانــب قــــوات الــنــظــام 
إلـــى حــمــايــة قــوافــل الــتــجــارة لــهــذه العائلة، 
التي طفت على السطح في خضم الصراع، 
ينقل  لوسيط  النظام  حاجة  على  معتمدة 
ــــرق ســــوريــــة إلـــى  الـــحـــبـــوب والـــنـــفـــط مــــن شـ

مناطق سيطرته.
وقفزت هذه املليشيا إلى واجهة الحدث، أول 
من أمس، حني نحرت مجموعة من »داعش« 
ــا، كـــــانـــــوا يــــقــــودون  ــرهــ ــنــــاصــ خـــمـــســـة مـــــن عــ
مناطق  من  قادمة  بالنفط  محملة  صهاريج 
سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــالد إلــــى مــنــطــقــة خــاضــعــة 
لسيطرة النظام. ووفق مصادر محلية، نصب 
الــتــنــظــيــم كــمــيــنــا عــلــى الـــطـــريـــق الـــــذي يصل 
السورية،  البادية  أطـــراف  على  بحماة  الــرقــة 
واحــتــجــز عـــددًا مــن السائقني ذبــح بعضهم، 
بينما ال يزال مصير البعض اآلخر مجهواًل، 
في جريمة تكررت أخيرًا مع عودة خاليا من 

»داعش« للنشاط في البادية السورية.
ــقـــاطـــرجـــي عـــلـــى ســطــح  وطـــفـــت مــلــيــشــيــا الـ
األحداث في سورية منتصف 2013، بعد أن 
ُيوصف  التي  العائلة،  هــذه  أعــمــال  اتسعت 
»حــيــتــان الــــحــــرب« الـــتـــي بــدأهــا  ــا بـــ ــرادهــ أفــ
فــي 2011. وتنحدر  الــســوريــني  النظام ضــد 
عائلة القاطرجي من مدينة الباب في ريف 
بدأ  نشاطها  لكن  الــشــرقــي،  الشمالي  حلب 
في مدينة الرقة، حني كان رب هذه العائلة 
يعمل خياطا، قبل أن تنتقل إلى مدينة حلب 

مطلع األلفية الجديدة.
اعتمد  فقد  مطلعة،  محلية  مــصــادر  ووفـــق 

ــة مــــن مــخــيــم فــلــســطــني  ــازحـ ــنـ ــــو خـــلـــيـــل، الـ أبـ
منذ  دمشق،  جنوب  الفلسطينيني  لالجئني 
ــام 2012،  ــعـ ــدء األعــــمــــال الــعــســكــريــة فـــي الـ بــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »قــبــل أن 
يقيموا مؤتمرًا لعودة الالجئني فليعيدونا 
إلى منازلنا، التي نهبوها هم وشبيحتهم«. 
وتضيف »عندما سيطر النظام على جنوب 
دمشق، ودفع مقاتلني من فصائل املعارضة 
ومــدنــيــني إلـــى إدلـــب عـــام 2018، وســمــح لنا 
بـــزيـــارة مــنــازلــنــا، اعــتــقــدنــا أن عــلــيــنــا حــزم 
أمتعتنا للعودة إليها. فغالبية املنازل، على 
الــتــي يقع بها بيتي قرب  فــي املنطقة  األقـــل 
معمل الــبــســكــويــت، كــانــت مــا تـــزال قــائــمــة«. 
وتتابع »قد تكون بعض الجدران قد فتحت، 
ــاج الـــنـــوافـــذ واألبـــــــواب قـــد تــحــطــم، إال  ــ وزجــ
املنازل  أثــاث  أن  أنني شاهدت بعيني كيف 
واألبواب ما تزال في أماكنها. ومنها منزلي، 
الـــذي لــم ُيــمــس مــن قــبــل مقاتلي املــعــارضــة، 
حيث بقي كما تركته قبل ســنــوات، ما خال 
األثــاث من مكانه. ولكن  أماكن بعض  تبدل 
الــحــال تــغــّيــر بــعــد دخـــول قـــوات الــنــظــام إلــى 
أنها عندما  إلــى  أم عمر  الحي، حيث تشير 
فــارغ  زارت منزلها بعد ذلــك »وجــدتــه شبه 
ــان هـــنـــاك أشــخــاص  ــ ــالـــت »كـ ــه«. وقـ ــاثــ مـــن أثــ
يــــــرتــــــدون الــــلــــبــــاس الــــعــــســــكــــري يــجــمــعــون 

ــقــــارات الـــفـــاخـــرة، فـــي قلب  ــعــ الـــبـــنـــايـــات والــ
دمشق وحلب التاريخية، ويشترون النفط 
والــقــمــح مــن داعـــش وقــســد على حــّد ســواء، 
ويستوردون البضائع من تركيا، وتخترق 
قوافل شاحناتهم خطوط الصراع امللتهبة 
بــمــنــتــهــى الـــيـــســـر«، وفــــق املــــوقــــع. وفــرضــت 
واشنطن ضمن الحزمة الخامسة من قانون 
»قــيــصــر«، الــتــي صـــدرت قبل أيـــام، عقوبات 
على 19 فردًا وكيانا داعما للنظام السوري، 

ــاء والـــــهـــــاتـــــف، بـــواســـطـــة  ــربــ ــهــ ــكــ كـــــابـــــالت الــ
سيارات عسكرية، إضافة إلى جمع األدوات 
أبــواب  الــكــبــيــرة، واألملــنــيــوم مــن  الكهربائية 
ليتم جمعها في ساحة قريبة من  ونــوافــذ، 
الــحــي. وعــنــدمــا حــاولــت  فــي  دوار فلسطني 
منعهم من نهب منزلي، أجابني أحدهم أنهم 
مأمورون، وهذه أوامر عسكرية. لقد حرقوا 

كابالت الكهرباء الستخالص النحاس«.
ولم يسمح النظام للنازحني بدخول املنطقة، 
فــي حــني اســتــمــرت عــمــلــيــات الــنــهــب املنظم، 
»التعفيش«  وهو ما بات ُيعرف اصطالحا بـ
ــل مـــلـــيـــشـــيـــات مــــرتــــبــــطــــة مـــبـــاشـــرة  ــبــ ــن قــ ــ مــ
بــكــبــار الــضــبــاط فـــي قــــوات الـــنـــظـــام، »حــتــى 
من  الكهرباء  أســـالك  ملرحلة سحب  وصــلــت 
جـــدران املــنــازل، ونــزع سيراميك األرضــيــات 
والجدران، وهدم السقوف واألسطح لسحب 
الــحــديــد مـــن داخــلــهــا، وفـــك طـــوب الـــجـــدران 
ــعـــه«، بــحــســب مـــا أفـــــاد بـــه الـــعـــديـــد من  ــيـ وبـ

»العربي الجديد«. األهالي لـ
وتــتــكــرر وعـــود الــنــظــام لــلــنــازحــني بــالــعــودة 
مــنــذ الــعــام 2018، إال أنـــه ســرعــان مــا يتبني 
لهم أنها »نوع من املراوغة وإضاعة الوقت«، 
ــذي  ــ ــه. ح )36 عــــامــــا(، والـ ــلــ الــ بــحــســب عـــبـــد 
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بــســالمــتــه. ويـــبـــنّي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــه اضـــطـــر إلــــى تــــرك مــنــزلــه في  الـــجـــديـــد«، أنــ
أحياء العاصمة الجنوبية بسبب العمليات 
العسكرية في 2013، مشيرًا إلى أن استئجار 
ــنـــزل مـــتـــواضـــع فــــي دمـــشـــق اســـتـــنـــزف كــل  مـ
مــدخــراتــه، مضيفا: لقد فــقــدت كــل شــيء في 
وأوضــح  بالبلد.  تعصف  التي  البطالة  ظــل 
لتعطيل  دائــمــا  العراقيل  »يخلق  النظام  أن 
ا مــــن األوراق  ــــى مـــنـــازلـــنـــا، بــــــدء عـــودتـــنـــا إلـ
الـــعـــدل،  كـــاتـــب  لــلــمــلــكــيــة، ألوراق  الــثــبــوتــيــة 
وفواتير الكهرباء واملاء والهاتف، واملالية«. 
الفواتير  هــذه  أن نسدد كل  ويضيف: يجب 
من يــوم خروجنا من املنزل لليوم، وهــو ما 
فتح أمامنا أبواب الفساد واالبتزاز من قبل 
موظفي الدولة. ويوضح أن »املرحلة الثانية 
الــعــذاب للعودة إلــى منازلنا هي  مــن رحــلــة 
مــســألــة املــوافــقــة األمــنــيــة، الــتــي ربــمــا تحرم 
منشور  بسبب  منزله  استالم  من  الشخص 
كتبه على صفحته على موقع فيسبوك، أو 
تقرير كيدي. ومن يحالفه الحظ بتخطي كل 
تلك العراقيل، تبدأ معاناته في تنظيم املنزل 
ونـــقـــل املـــخـــلـــفـــات«. ويــشــيــر إلــــى أن الــنــظــام 
للمنازل،  أبــــواب  بتركيب  للبعض  »يــســمــح 
من  تعفيشها  بعدم  ضمانات  أي  دون  لكن 
ــادة الــبــنــيــة  ــ ــد، خــــالل فـــتـــرة انـــتـــظـــار إعــ ــديـ جـ
التحتية من صرف صحي وشبكة كهرباء، 

والتي يتم العمل عليها بشكل بطيء جدا«.
مـــن جــانــبــه، يــوضــح فـــــراس. خ، الــــذي طلب 
ــم عــائــلــتــه ألســــبــــاب أمــنــيــة،  ــ ــــدم كـــشـــف اسـ عـ
والنازح من منطقة القدم على أطراف دمشق 
الــجــنــوبــيــة، أنـــه وكــثــيــريــن غــيــره بــاتــوا على 
الـــنـــظـــام »غـــيـــر جــــاد فـــي تسهيل  قــنــاعــة أن 
عودة النازحني إلى منازلهم، خصوصا في 
أحياء جنوب دمشق«. ويضيف، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام بــصــدد 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــات جـــديـــدة، لــإيــرانــيــني يد 
أحياء  إقامة  النظام  »يريد  موضحا:  فيها، 
ــا دفـــعـــه إلــــى تــدمــيــرنــا بكل  ــو مـ جـــديـــدة وهــ
صــنــوف األســلــحــة. إيـــران تــريــد وضــع يدها 
عــلــى أحــيــاء دمــشــق الجنوبية وربــطــهــا مع 
منطقة السيدة زينب«. ويشير إلى أن أغلب 
سكان أحياء دمشق الجنوبية الذين نزحوا 
إلى دمشق ولم يهاجروا إلى بلدان أوروبية 
ولكن  منازلهم،  تأهيل  إلعـــادة  »مستعدون 
»املضحك  ويضيف:  لــنــا«.  يسمح  ال  النظام 
الالجئني  أجــل  مــن  مؤتمرًا  يعقد  النظام  أن 
الــســوريــني فــي الـــخـــارج، وهـــو يعلم أنــهــم ال 
يــفــكــرون بـــالـــعـــودة فـــي حــــال اســـتـــمـــراره في 
السوريني  بأوجاع  يتسلى  النظام  السلطة. 
ويــعــتــبــرهــم ورقــــة مــســاومــة إلعــــادة تأهيله 
وتعويمه من قبل املجتمع الدولي«. ويعتقد 
فراس أن النظام يهدف من وراء عرقلة عودة 
الــنــازحــني إلــى منازلهم فــي دمــشــق وريفها 
إلى دفع أكبر عدد من السوريني إلى الهجرة.

ضمنهم حسام بن أحمد رشدي القاطرجي، 
ــو االبـــــن الـــثـــانـــي فـــي الـــعـــائـــلـــة. ويــتــزعــم  وهــ
حسام )38 سنة(، وهــو عضو في »مجلس 
إلى  قاتلت  التي  العائلة  مليشيا  الشعب«، 
جانب قوات النظام في عدة جبهات، إضافة 
إلى دورها في حماية قوافل السيارات التي 
من  النظام  سيطرة  ملناطق  البضائع  تنقل 
وزارة  وكانت  من ســوريــة.  الشرقي  الشمال 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة فــرضــت عــقــوبــات على 
مــحــمــد الــقــاطــرجــي فـــي 2018، مــشــيــرة إلــى 
أن لـــه »روابـــــط قــويــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
وُيسهل تجارة الوقود بني النظام وتنظيم 
داعش، بما في ذلك توفير املنتجات النفطية 

لألراضي الخاضعة لسيطرة داعش«.
دعم  السورية  للثورة  األولــى  الشهور  ومــع 
الـــنـــظـــام إنــــشــــاء مــلــيــشــيــات مــحــلــيــة، تــحــت 
مسّمى »الدفاع الوطني«، تضم مجموعات 
مـــن »الـــشـــبـــيـــحـــة«، وهــــم الــفــئــة األكـــثـــر والء 
لــلــنــظــام واألكــــثــــر قـــســـوة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــــذه املــلــيــشــيــات  مـــعـــارضـــيـــه، حـــتـــى بـــاتـــت هـ
قوى فاعلة، مع خروج بعضها عن سيطرة 
الــنــظــام نــفــســه. واعــتــمــد الــنــظــام عــلــى هــذه 
املــلــيــشــيــات، وأخــــــرى أنــشــأتــهــا إيـــــــران، في 
حـــصـــار املـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــه، 
مقابل إطالق يدها في نهبها بعد السيطرة 
عــلــيــهــا، وهـــو مــا حـــدث فــي دمــشــق وريفها 
وفـــي ريـــف حــمــص وفـــي مــديــنــة حــلــب وفــي 
ريف إدلــب. لكن مليشيا القاطرجي تميزت 
ـــا بــــكــــون مـــهـــمـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة  ــواهــ ــ ـــن سـ عــ
هـــي حــمــايــة مــصــالــح عــائــلــة بــعــيــنــهــا، رغــم 
إلــى جانب  القتال  املــحــدودة في  مشاركتها 
قوات النظام في بعض الجبهات. وتوضح 
مصادر مطلعة أن مليشيا القاطرجي تضم 
أفرادًا من ريفي حلب والرقة، مشيرة إلى أن 
هــذه العائلة »تستغل حاجة هــؤالء األفــراد 
وتـــدفـــعـــهـــم كــــوقــــود لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا«. 
وأضافت: »لطاملا قتل تنظيم داعش عناصر 
البادية،  في  املليشيات، خصوصا  من هذه 

التي باتت ثقبا أسود يبتلع من يعبره«.
ــاحــــث فــي  ــبــ ــدد، يــــوضــــح الــ ــ ــــصــ ــذا الــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
مــركــز »جــســور« لــلــدراســات وائـــل عــلــوان، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام 
بعد خــروج الكثير من املناطق عن سيطرته 
محلية،  مليشيات  على  كامل  بشكل  »اعتمد 
ومــجــمــوعــات جــهــويــة يستفيد مــن نــفــوذهــا 
هناك  أصبحت  ويضيف:  املناطق«.  تلك  في 
املليشيات. ويشير  النظام وهــذه  شراكة بني 
إلــــى أن مــتــزعــمــي هــــذه املــلــيــشــيــات »كـــّونـــوا 
ثروات هائلة من خالل هذه الشراكة«، ومنها 
مــجــمــوعــة الـــقـــاطـــرجـــي. ويـــبـــنّي أن »اإلخـــــوة 
الــثــالثــة« الــذيــن يــشــكــلــون عــائــلــة الــقــاطــرجــي 
»ســخــروا كــل الــوســائــل للحصول عــلــى املــال 
وتجنيد عدد كبير من السوريني لصالحهم«. 
ويــضــيــف: وجــد الــنــظــام بــهــذه الــعــائــلــة، التي 
املنطقة  فــي  اجتماعية  عــالقــات  شبكة  تملك 
الــشــرقــيــة مـــن ســــوريــــة، ُمـــنـــقـــذًا لــــه، مــوضــحــا 
أن »هــــذه املــنــطــقــة تــحــوي الــحــبــوب والــنــفــط، 
وهما مادتان يحتاجهما نظام األسد بشدة 
مناطقه«.  في  االجتماعي  االستقرار  لضمان 
بشار  العائلة  هــذه  أنقذت  بالفعل  ويضيف: 
جــلــب  خـــــالل  مــــن  و2015،   2014 فــــي  األســــــد 
الـــقـــمـــح والـــنـــفـــط مــــن املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــى 
أنه خالل  إلى  النظام. ويشير علوان  مناطق 
ــتــــداد األزمــــة  الــشــهــريــن األخـــيـــريـــن، ومــــع اشــ
االقتصادية على نظام األســد، »تــورد عائلة 
صهريج   700 نحو  يومي  بشكل  القاطرجي 
مــــن املــــحــــروقــــات مــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــســد 
إلــــى مــنــاطــق الـــنـــظـــام، مــســتــفــيــدًا مـــن حــاجــة 
النفط كونها ال تستطيع  لبيع  الــقــوات  هــذه 

تصديره خارج سورية«.

مقاتلون تابعون لالنتقالي في منطقة الشيخ سالم في أبين )نبيل حسن/فرانس برس(

تورد عائلة القاطرجي المحروقات لمناطق النظام )لؤي بشارة/فرانس برس(

دمرت آلة النظام العسكرية مناطق في دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

كرر النظام السوري، 
منذ العام 2018، 
وعوده للنازحين 

والمهجرين 
بالعودة إلى 
منازلهم في 

دمشق وريفها، 
إال أنه يضع، في 

المقابل، الكثير من 
العراقيل لتحقيق 
هذا األمر، وأبرزها 

حصول النازح على 
موافقة أمنية، 

باإلضافة إلى 
إمكانية سرقة 

منزله مجددًا بعد 
عمليات التعفيش

منتصف  سورية  في  األحداث  سطح  على  القاطرجي  مليشيا  طفت 
القمح  تورد  وأصبحت  العائلة،  هذه  أعمال  اتسعت  أن  بعد   ،2013

والنفط من مناطق خارجة عن سيطرة قوات النظام إلى مناطقه
تقريرقضية

هكذا يعرقل النظام عودتهم 
إلى دمشق وريفها

مليشيا سورية عابرة 
لخطوط الصراع

رصدمتابعة

ندم 
على البقاء

يقول النازح فراس إّن 
»النظام متهالك، ولم 
تعد لديه القدرة على 
تقديم الحد األدنى من 
الخدمات للسكان في 

مناطق سيطرته«. ويؤكد 
أن أغلب السوريين الذين لم 
يغادروا بالدهم »نادمون 

على البقاء«، مضيفًا: 
»كما ترى، لم يبق شيء 

في مناطق النظام، ال خبز 
وال محروقات. تعطلت 

الحياة تمامًا«.

النظام يعتبر 
النازحين ورقة مساومة 

إلعادة تأهيله

بدأت العائلة توريد 
القمح والقطن لمناطق 

النظام في 2013

نفذت مليشيات 
مرتبطة بكبار الضباط 

عمليات تعفيش 
ممنهجة

دعمت اإلمارات 
وكالءها في أبين بترسانة 

جديدة من األسلحة

اعتمدت أذربيجان على 
المسيرات التركية لحسم 

الحرب لمصلحتها

ذبحت مجموعة من 
»داعش« خمسة من 

مليشيا القاطرجي

ال تزال المعارك مستمرة 
بين القوات اليمنية 
وعناصر »المجلس 

االنتقالي« في محافظة 
أبين جنوب اليمن، 

وسط دعم من اإلمارات 
لالنفصاليين

ساهمت الطائرات 
التركية المسيرة، التي 

امتلكتها أذربيجان، 
في إضعاف معنويات 

القوات األرمينية خالل 
معركة ناغورنو كاراباخ
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تمدد  من  القلق  يسود  الذي  الوقت  في 
أقاليم  إلى  اإلثيوبي  تيغراي  إقليم  معارك 
أخرى، بدأت المخاوف من توسع الصراع نحو 
دول الجوار، تتصاعد مع تبني قوات اإلقليم 

إطالق صواريخ على عاصمة إريتريا

67
سياسة

منها.  الــعــديــد  »لــديــنــا  بـــرس«:  »أسوشييتد  لـ
أي  فــي  انــتــقــائــي  اســتــخــدامــهــا بشكل  يمكننا 
استهداف  احتمال  عــن  ُسئل  وعندما  مــكــان«. 
ــاب:  ــ الـــعـــاصـــمـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة أديــــــس أبــــابــــا، أجـ
الـــصـــواريـــخ بعيدة  لــكــن  ــد أن أخـــبـــرك،  »ال أريــ
املـــدى أيــضــا«. وحـــول وقــف إطـــاق الــنــار، قال 
 االتحاد األفريقي يضغط من 

ّ
جبراميكائيل إن

أجــل وقــف إطـــاق الــنــار، »لــكــن رئــيــس الـــوزراء 
)آبي أحمد( غير مستعد لاستماع. إنه يؤمن 
بما لديه من قــوة«. ووصــف ذلــك بأنه »وضع 
 دولـــيـــا«. وكــان 

ً
فــوضــوي حــقــا يتطلب تــدخــا

جــبــرامــيــكــائــيــل قــد قـــال يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي 
 إريــتــريــا أرســلــت قـــوات عبر الــحــدود لدعم 

ّ
إن

ــر الخارجية   وزيـ
ّ
حــكــومــة آبـــي أحــمــد. غــيــر أن

اإلريـــتـــري عــثــمــان صــالــح مــحــمــد، نــفــى صحة 
»رويـــــتـــــرز«: »لـــســـنـــا طـــرفـــا فــي  ذلــــــك، وقــــــال لــــــ

الصراع«.
وأكـــد مــســؤول كبير آخـــر فــي »جــبــهــة تحرير 
تـــيـــغـــراي«، وهــــو غــيــتــاتــشــو رضـــــا، فـــي بــيــان 
 
ّ
ــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أن

ُ
ن

رئيس وزراء إثيوبيا »يجند اآلن دعم طائرات 

كبير  تصعيد  عن  دبلوماسيني  تقارير  بذلك 
الــصــراع املستمر منذ نحو أسبوعني في  في 
إثيوبيا. وكتب جبراميكائيل في رسالة نصية 
إلى وكالة »رويترز«: »القتال ال يزال مستمرًا 
عــلــى جــبــهــات عــــدة«. وبــعــد فــتــرة وجــيــزة من 
الهجوم، تحدث خمسة دبلوماسيني إقليميني 
»رويـــتـــرز« عــن إطـــاق ثــاثــة صــواريــخ على  لــــ
األقـــل مــن إثــيــوبــيــا عــلــى الــعــاصــمــة اإلريــتــريــة 
الدبلوماسيني  وقــال ثاثة من  السبت،  مساء 
إن اثنني على األقل من تلك الصواريخ سقطا 
على مــطــار أســمــرة. وفــي تحذير أمــنــي، قالت 
الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي إريــتــريــا إن »سلسلة 
ــوات الــعــالــيــة ســمــعــت فـــي أســـمـــرة«  ــ ــ مـــن األصـ
عدد  جبراميكائيل،  يذكر  ولــم  السبت.  مساء 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــت عــلــى أســـمـــرة يــوم 
الــســبــت، لكنه قـــال إنــهــا املــديــنــة الــوحــيــدة في 
إريتريا التي تم استهدافها. وقــال: »ما دامت 
الـــقـــوات تــقــاتــل هــنــا، فــإنــنــا ســنــأخــذ أي هــدف 
نافيا في  الــنــار«،  مــشــروع وسنطلق  عسكري 
األنباء  بــرس«  »أسوشييتد  وكالة  مع  حديث 

عن دخول قوات تيغراي إلى إريتريا.
وأوضح جبراميكائيل لوكالة »فرانس برس«، 
كــذلــك مطار  اإلثــيــوبــيــة تستخدم  »الــقــوات   

ّ
أن

أسمرة« في عمليتها العسكرية ضد منطقته، 
مــا يــجــعــل املــطــار »هــدفــا مــشــروعــا« عــلــى حد 
السبت.  لــيــل  الــتــي وقــعــت  لــلــضــربــات  تعبيره 
وأضــــاف أن قــواتــه تــخــوض مــعــارك ضــد »16 
فرقة« تابعة للجيش اإلريتري منذ أيام »على 
قـــوات إريترية   

ّ
أن إلــى  عـــدة«. وأشـــار  جبهات 

عبرت الحدود إلى داخل إثيوبيا عند بلدات 
ــا وزاالمــبــيــســا الـــحـــدوديـــة الــتــي  ــ بـــادمـــي ورامـ
تقع في اإلقليم الشمالي املضطرب. وأضاف: 
أجنبية  بدولة  باالستعانة  بادنا  »تهاجمنا 

هي إريتريا. )إنها( خيانة!«.
ــــدد الـــصـــواريـــخ  ــم يـــذكـــر جــبــرامــيــكــائــيــل عـ ــ ولـ
ــال  املـــتـــبـــقـــيـــة تـــحـــت تــــصــــرف قـــــواتـــــه، لـــكـــنـــه قـ

لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي«، أعــلــن الــجــيــش اإلثــيــوبــي 
تــحــقــيــق مــكــاســب عــســكــريــة ومـــيـــدانـــيـــة، بما 
فــيــهــا الــســيــطــرة عــلــى مــطــار اإلقـــلـــيـــم، واتــخــذ 
ــراءات عسكرية تــرافــقــت الحــقــا مــع تعيني  ــ إجـ
رئــيــس جــديــد لــحــكــومــة اإلقـــلـــيـــم. إذ قــــال آبــي 
البرملان عنّي  إن  املــاضــي،  الجمعة  يــوم  أحمد، 
رئيسا جديدًا إلقليم تيغراي هو مولو نيغا، 
فــيــمــا تــشــن الـــقـــوات االتـــحـــاديـــة هــجــومــا على 
زعماء املنطقة الواقعة في شمال الباد الذين 
تتهمهم الحكومة بالخيانة واإلرهــاب. وجاء 
ــن تــجــريــد الــبــرملــان  ــوم مـ هــــذا اإلعــــــان بــعــد يــ
ــيـــون جــبــرامــيــكــائــيــل  رئـــيـــس تـــيـــغـــراي دبـــرصـ
وكــان  القضائية.  املــاحــقــة  مــن  الحصانة  مــن 
ــخــب جــبــرامــيــكــائــيــل فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

ُ
انــت

لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ويــتــرأس  املــاضــي 
تيغراي«.

ويــرجــح مــحــلــلــون وصــحــافــيــون تــحــدثــوا مع 
 الحملة 

ّ
»العربي الجديد« من أديس أبابا، أن

الشعبية  »الجبهة  ضد  الحكومية  العسكرية 
لتحرير تيغراي«، سيكون لها تبعات محلية 
ــن وســـيـــاســـة  ــ ــلـــى أمــ ــة عـ ــيـ ــانـ وتــــداعــــيــــات إنـــسـ

 عـــدم الحسم 
ّ
إثــيــوبــيــا الــجــديــدة، مــؤكــديــن أن

عــســكــريــا لـــتـــمـــرد الــجــبــهــة ســيــفــاقــم الـــوضـــع 
األمني في إثيوبيا ويفتح شهية أقاليم أخرى 

للتمرد ضّد الحكومة.
وفــــي الـــســـيـــاق، يــقــول الــصــحــافــي الــســودانــي 
في  إثيوبيا، عباس محمد صالح،  في  املقيم 
 
ّ
حديث مع »العربي الجديد« عبر الهاتف، إن

»النزاع العسكري في إقليم تيغراي ستكون له 
تداعيات محلية وخارجية؛ فالتبعات املحلية 
ستظهر في حال عدم الحسم السريع للوضع 
املــتــفــجــر، ألن ذلــــك قـــد يــســاعــد عــلــى انــتــقــال 
ــرى أو يـــجـــّر مــنــاطــق  ــ ــى مــرحــلــة أخـ الــــنــــزاع إلــ
 عــن وقــــوع نــزاعــات 

ً
أخــــرى مــن الـــبـــاد، فــضــا

الخارجية،  التبعات  أّما  عرقية هناك وهناك. 
ــا يــتــعــلــق بــالــقــلــق مـــن الــتــداعــيــات  فــأهــمــهــا مـ
اإلقليمية واإلنسانية التي سيتركها الصراع، 
الكبرى هشة وعبئا  الــدول  تراها  منطقة  في 

إنسانيا كبيرًا«.
ويضيف عباس أنه »ال يوجد خيار أمام آبي 
أحمد سوى الحسم السريع في هذه املعركة، 
 
ّ
التعقيدات والتداعيات، ألن بغض النظر عن 

ــذا اإلقــلــيــم على  ثــمــن عــــدم الــســيــطــرة عــلــى هــ
التأثير عليه شخصيا،  نحو سريع، سيكون 
أكثر  باهظة وعلى  فاتورة  إذ سيدفع نظامه 
 »بإمكان الجيش 

ّ
من صعيد«. ويرى صالح أن

اإلثــيــوبــي ســحــق الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير 
ــــن ثــم  تـــيـــغـــراي والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى اإلقـــلـــيـــم ومـ
الفيدرالية عليه«، لكنه  الحكومة  إرادة  فرض 

يعترف في الوقت نفسه بأن ذلك »لن يتحقق 
مـــن دون دفــــع ثــمــن بـــاهـــظ، وســـتـــكـــون حــربــا 
تستنزف الدولة وال تتوقف عند حدود إقليم 
تــيــغــراي، وإنـــمـــا ستنتقل إلـــى أقــالــيــم أخـــرى 
 
ّ
فــإن مراقبني  املــجــاورة«. وبحسب  البلدان  أو 

النزاع العسكري في إثيوبيا ستكون له أبعاد 
وخــيــمــة عــلــى مــنــطــقــة الـــقـــرن األفـــريـــقـــي، الــتــي 
عاشت ردحــا من الزمن تحت نــار الصراعات 
العسكرية، وفي أزمات إنسانية نتيجة الفقر 
والــــجــــفــــاف والـــــحـــــروب واألمــــــــــراض املـــعـــديـــة. 
 الحملة العسكرية املستعرة 

ّ
ويقول صالح »إن

فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي ســتــفــاقــم مـــجـــددًا ظــواهــر 
املنظمة  الجريمة  وشبكات  واللجوء  الــنــزوح 
لــلــحــدود، وتــحــديــدًا شبكات الهجرة  الــعــابــرة 
الــشــرعــيــة، وســتــؤثــر كــذلــك على الجانب  غير 
 

ّ
األمـــنـــي، وال ســيــمــا مــســألــة اإلرهـــــاب، فــي ظــل

ضعف دول املنطقة أمام التحديات األمنية«. 
الــنــزاع مدمر اقتصاديا   »هــذا 

ّ
أن إلــى  ويشير 

صعيد  على  إنسانيا  وُمكلف  الــطــرفــني،  لكا 
 عن 

ً
الــطــارئــة للضحايا، فــضــا االحــتــيــاجــات 

التسليحية واملــوارد في نزاع  القدرات  تبديد 
داخلي كان يمكن تجنبه قبل أن يشتعل«.

ــرور قـــرابـــة أســبــوعــني مـــن الــهــجــمــات  وبــعــد مــ
أيام  قبل  بــدأت  تيغراي،  إقليم  في  العسكرية 
الــنــزاع وتجنب  دعـــوات دولــيــة وأممية لوقف 
ــّد الـــســـكـــان. ويـــرى  ــازر حــــرب ضــ ارتــــكــــاب مـــجـ
جــــاءت  ــة  ــيـ ــدولـ الـ ــال  ــعــ األفــ »ردود   

ّ
أن ــالـــح  صـ

متأخرة جدًا، على الرغم من الدعوات لتحرك 
الـــصـــراع، ويــمــنــع تفاقمه  وقــائــي يــنــزع فتيل 
تعد  لــم  الــدولــي  فاملجتمع  أخــطــر.  ملستويات 
لــديــه فــرصــة للتأثير عــلــى الــطــرفــني فــي هــذه 
املرحلة بعد انزالقهما إلى مواجهات مسلحة 
املواجهة تعد  أن هذه  إلى  مباشرة. وبالنظر 
مــعــركــة مــصــيــريــة لــكــا الـــطـــرفـــني، فــلــن يــكــون 
املجتمع الدولي قادرًا على القيام بأي تحرك 
لهذا  اإلنسانية  التداعيات  تجاه  فّعال ســوى 

النزاع«.
للدبلوماسية  اإلثــيــوبــي  »املــعــهــد  أمـــا رئــيــس 
الشعبية« ياسني أحمد، فيقول في حديث مع 
الهاتف: »إذا حسمت  الجديد«، عبر  »العربي 
 املنطقة ستشهد استقرارًا، 

ّ
املعركة سريعا، فإن

فــحــكــومــة إقــلــيــم تــيــغــراي لــم تقبل الــتــحــوالت 

الجارية في إثيوبيا وتعمل دوما على إحداث 
 

ّ
قاقل في الباد«. لكن أحمد ال يستبعد »حل
الــخــافــات بــني اإلقــلــيــم والــحــكــومــة اإلثيوبية 
للحوار  الفرصة  أعطيت  إذا  املفاوضات،  عبر 
 
ّ
مــن كــا الطرفني املــتــنــازعــني«. ويشير إلــى أن
حكومة آبي أحمد »كانت تدعو قيادات اإلقليم 
للحوار والجلوس إلى طاولة املفاوضات منذ 
العالقة  السياسية  عام 2018، لحل الخافات 
 مــحــاوالتــهــا 

ّ
بـــني اإلقــلــيــم والـــحـــكـــومـــة، إال أن

بـــاءت بــالــفــشــل، وانــتــهــت إلـــى خــيــار عسكري 
الشعبية  الجبهة  إقــدام  ــرض عليها، نتيجة 

ُ
ف

فــــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي عـــلـــى إجـــــــراء انــتــخــابــات 
املاضي. وهو  رئاسية مطلع سبتمبر/أيلول 
إثيوبيا  في  املركزية  للسلطة  تحديا  ل 

ّ
مث ما 

والدستور املعمول به، بعد أن ضربت الجبهة 
ــــرض الـــحـــائـــط قــــــــرارات الـــبـــرملـــان والــلــجــنــة  عـ
تنظيم  أجلت  والتي  لانتخابات،  الفيدرالية 

االنتخابات في األقاليم اإلثيوبية عموما«.
 قادة إقليم تيغراي 

ّ
ويضيف ياسني أحمد أن

ــزاب  ــ ــقـــدوا حــلــفــاءهــم مـــن الــقــومــيــات واألحـ »فـ
األخــرى، نتيجة سعيهم لتحقيق مصالحهم 
ــر الــــذي فـــرض عــزلــة سياسية  الــخــاصــة، األمــ
منذ  تيغراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  على 
عـــامـــني، وال ســيــمــا بــعــد خـــافـــات قــيــاداتــهــا 
السياسية مع السلطة املركزية وبعد أن فقدوا 
مناصبهم ونفوذهم داخل النظام اإلثيوبي«.

 »حسم الصراع في اإلقليم 
ّ
وبحسب أحمد، فإن

ــادات ومـــســـؤولـــي  ــيــ ال يـــتـــوقـــف إال بــتــقــديــم قــ
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى العدالة، 
مؤسسات  ضــّد  العسكرية  تعدياتهم  بسبب 
الحكومة اإلثــيــوبــيــة«. وعــن احــتــمــال حصول 
تدخات خارجية لوقف النزاع بني الجانبني، 
الخارجية  »التدخات  إن  أحمد  يقول ياسني 
ــا صــاغــيــة فـــي إثــيــوبــيــا، بسبب  ــ لـــن تــجــد آذانـ
الــرفــض املــتــكــرر مــن قــبــل رئــيــس الـــــوزراء آبــي 
أحمد لها، وقــولــه مـــرارًا وتــكــرارًا فــي أكثر من 
مــيــدان، إن هــذه أزمـــة داخــلــيــة وال نــريــد ألحد 

التدخل في شؤوننا الداخلية«.
أنور  الصومالي  الصحافي  يقول  جهته،  من 
بــشــيــر املـــنـــحـــدر مـــن اإلقـــلـــيـــم الــصــومــالــي في 
إثيوبيا )يقع في املنطقة بني غرب الصومال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــرق إثـــيـــوبـــيـــا(، لــــ ــ وشـ
لــــم تـــحـــســـم لــصــالــح  ــة إذا  ــاريــ ــجــ الــ »الـــــحـــــرب 
الحكومة اإلثيوبية، فإن هذا النزاع العسكري 
ســيــنــتــقــل حــتــمــا إلــــى أقـــالـــيـــم أخــــــرى، ويــفــتــح 
قــد يجعل إثيوبيا  جبهات جــديــدة، وهــو مــا 
ــان حــــــرب مـــشـــتـــعـــل هــنــا  ــ ــركـ ــ كـــلـــهـــا بـــمـــثـــابـــة بـ
 »الجبهة الشعبية 

ّ
وهناك«. ويضيف بشير أن

لــتــحــريــر تــيــغــراي ســتــواجــه مــصــيــرًا غامضا، 
ومــن املتوقع أن تحصل جرائم حــرب وإبــادة 
نتيجة دخول  اإلقليم،  هــذا  في  السكان  بحق 
الــنــزاع مثل قومية  أخـــرى على خــط  قوميات 
األمهرة ذات الكثافة السكانية في إثيوبيا بعد 
 »قيادات تيغراي هي 

ّ
األورومو«. وأشار إلى أن

التي ابتكرت النظام الفيدرالي من أجل تقاسم 
السلطة وثروات الباد مع القوميات األخرى 
ــددًا مـــن الــنــاحــيــة الــســكــانــيــة،  الــتــي تــفــوقــهــا عــ

وخصوصا قوميتا األمهرة واألورومو«.
الفتاح،  أنور عبد  الصومالي  أما الصحافي 
 »الــتــبــعــات 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن فــيــقــول لـــ

اإلنـــســـانـــيـــة لـــلـــحـــرب الــعــســكــريــة اإلثــيــوبــيــة 
ــــدأت تــظــهــر جــلــيــا فـــي املــنــاطــق الــحــدوديــة  بـ
بني الــســودان وإثيوبيا، حيث فــّر اآلالف من 
مــنــازلــهــم فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي نــحــو الــبــلــدات 
واملـــــدن الـــســـودانـــيـــة الـــحـــدوديـــة، وقــــد وصــل 
بــعــضــهــم وهـــــم يـــشـــكـــون مــــن تـــبـــعـــات حـــرب 

نفسية مريرة«.

نزاع تيغراي 
يتمدد

قتل مسلحون 34 شخصًا على األقل 
ركاب  حافلة  استهدف  هجوم  في 
إثيوبيا،  غــرب  بنيشنقول-قماز  في 
أخيرًا سلسلة  التي شهدت  المنطقة 
هجمات دامية ضد مدنيين، وفق 
اإلنسان  حقوق  لجنة  به  أفــادت  ما 
الوطنية، أمس األحد. وقالت اللجنة 
في بيان إن »التقديرات حاليًا تشير إلى 
شخصًا،   34 يبلغ  الضحايا  عــدد  أّن 
الهجوم  جــراء  يرتفع«  بأن  ويرّجح 
وسط  ويأتي  السبت،  ليل  وقع  الذي 
أمني  فــراغ  من  متنامية  مخاوف 
في  العسكرية  الحملة  ضــوء  في 

إقليم تيغراي.

34 قتيًال في الغرب
الغالف

الشافعي أبتدون

ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــلــ ــمــ ــل الــــحــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ تـ
لـــلـــجـــيـــش اإلثــــيــــوبــــي عـــلـــى إقــلــيــم 
ــراي الــــشــــمــــالــــي الــــــــــذي يــقــع  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ تـ
ــــودان، منذ  ــسـ ــ عــلــى الـــحـــدود مـــع إريـــتـــريـــا والـ
الــحــالــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــن  الــرابــع 
وأمنية  اجتماعية  تــداعــيــات  ــا  وراءهــ  

ً
فة

ّ
مخل

فـــي اإلقـــلـــيـــم، حــيــث تـــواِصـــل أفـــــواج الــهــاربــني 
ــحــــدود نحو  مـــن الـــحـــرب املــســتــعــرة عـــبـــور الــ
آمنة. كما  املجاور بحثا عن ماجئ  السودان 
السكان  بحق  حــرب  بارتكاب جرائم  تهما   

ّ
أن

إثيوبية  قبل منظمات  توّجه من  تيغراي  في 

جبراميكائيل: نخوض 
معارك ضد 16 فرقة 
تابعة للجيش اإلريتري

قال آبي أحمد إن بالده 
قادرة على تحقيق 

أهداف العملية

نيران في إثيوبيا ودول الجوار
حقوقية، لحكومة آبي أحمد. وفيما تتواصل 
املــــعــــارك فـــي اإلقـــلـــيـــم، الـــتـــي تــرافــقــهــا دعــــوات 
التطورات   

ّ
فــإن الــحــرب،  لوقف  دولــيــة وأممية 

بدأت تنذر بحرب أهلية في إثيوبيا، لن تكون 
دول الـــجـــوار بــمــنــأى عـــن تــداعــيــاتــهــا. ولــيــس 
تــبــنــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي« 
قصف مطار أسمرة في إريتريا مساء السبت، 
 تــعــزيــزًا للمخاوف مــن انـــدالع نـــزاع واســع 

ّ
إال

النطاق في منطقة القرن األفريقي.
ــلــــيــــم تــــيــــغــــراي دبــــرصــــيــــون  وقــــــــال رئــــيــــس إقــ
أطلقت  قــواتــه  إن  األحـــد،  أمــس  جبراميكائيل، 
ــخ عــلــى مـــطـــار الــعــاصــمــة اإلريـــتـــريـــة  ــواريــ صــ
أســـمـــرة مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت، مــؤكــدًا 

قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أمس األحد، 
إن عدد الفارين إلى السودان من الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمال 
إثيوبيا، ارتفع إلى ما ال يقل عن 20 
المفوضية  بيانات  وأوضحت  ألفا. 
عبروا  الجــئ   12500 مــن  أكثر  أن 
حمداييت  منطقة  عند  الحدود 
عند  عـــبـــروا   7500 قـــرابـــة  وأن 
منطقة اللقضي في الفترة من 7 
الثاني الحالي.  و 14 نوفمبر/تشرين 
وأخرى  محلية  وكــاالت  وتحاول 
مساعدة  المتحدة  لألمم  تابعة 

الالجئين.

أكثر من 20 ألف الجئ

فّر عشرات آالف اإلثيوبيين نحو السودان هربًا من المعارك )إبراهيم حامد/فرانس برس(
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ترامب يعترف بفوز بايدن... بـ»التزوير«روسيا تترقب سياسات بايدن مع جيرانها

موسكو ـ رامي القليوبي

مــع تــرقــب اإلعــــان الــرســمــي عــن فـــوز مرشح 
جو  األميركية  للرئاسة  الديمقراطي  الحزب 
بايدن، في انتخابات الرئاسة التي جرت في 
3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، تتابع 
روســيــا عــن كــثــب مــا قــد يجلبه ســّيــد البيت 
البيض الجديد من تعديات على سياسات 
واشــنــطــن تــجــاه دول الــجــوار الــروســي، وفي 
العام  منذ  تحولت  التي  أوكــرانــيــا،  مقدمتها 
2014 إلى ملف شائك في العاقات الروسية 
- الغربية. وفرضت دول غربية عدة عقوبات 
اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بسبب 
الــقــرم، ودعــمــهــا منطقة  ضّمها شبه جــزيــرة 

دونباس املوالية لها، شرق أوكرانيا.
الرئيسي للملف  ــا كان بايدن هو املنسق 

ّ
ومل

األوكـــــرانـــــي، وتــبــنــى مــوقــفــا مـــتـــشـــددًا حــيــال 
الــكــرمــلــني حــني كـــان نــائــبــا لــلــرئــيــس الــســابــق 
اليوم من  أوبــامــا، زاد انتخابه رئيسا  بــاراك 
الــجــديــدة من  اإلدارة  مــوقــف  التكهنات حــول 
األطلسي،  كييف وحلف شمال  التعاون بني 
ــي الـــحـــلـــف،  ــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة أوكــ ــويــ وآفـــــــــــاق عــــضــ
ــرانــــي فــاديــمــيــر  ومــقــتــرحــات الــرئــيــس األوكــ
ــتـــحـــديـــث اتــــفــــاقــــات مــيــنــســك  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـ

للتسوية في دونباس املوالية لروسيا.
ومع ذلك، رّجح أستاذ العلوم السياسية في 
الدولية،  للعاقات  الحكومي  موسكو  معهد 
التي  املتشددة  املــواقــف  أن  كوكتيش،  كيريل 
يــتــبــنــاهــا الــديــمــقــراطــيــون تــجــاه روســـيـــا قد 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــتـــرف الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرامــب  اعـ
رســــمــــيــــا لــــلــــمــــرة األولــــــــــى بــــفــــوز جـــــو بــــايــــدن 
ــر بــتــزويــر  ــ ــذا األمـ ــه ربــــط هــ بـــالـــرئـــاســـة، إال أنــ
نــتــائــج االنــتــخــابــات، وذلــــك بــعــد ســاعــات من 
تسجيل اشتباكات بني مناصريه ومعارضيه 
فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن. وكــتــب تـــرامـــب، في 
)بايدن( ألن  فاز  »لقد  »تويتر«:  تغريدة على 
االنتخابات كانت مزورة. لم ُيسمح بمراقبني 
فــرز  االقـــتـــراع، وتــمــت جــدولــة عملية  لعملية 
األصـــــــوات مـــن قــبــل شـــركـــة مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع 
الــخــاص الــيــســاري الــراديــكــالــي، دومــيــنــيــون، 
لــم تتأهل  الــتــي تملك سمعة سيئة ومــعــدات 
حتى لتكساس )التي فزت بها بفارق كبير!(. 
وســائــل اإلعــــام وهــمــيــة وصــامــتــة، وأكـــثـــر!«. 
وأضاف »نجحوا في كثير من األمور لكن لم 
مزحة  البريد  عبر  التصويت  إمساكهم.  يتم 
ســمــجــة!«. وعــقــب ذلـــك بــوقــت قــصــيــر، تــراجــع 
 في تغريدة ثانية، إن بايدن فاز 

ً
ترامب قائا

املــزيــف وأن »الطريق  فقط فــي عيون اإلعـــام 
«. وكان ترامب قد بدأ منذ يوم 

ً
ال يزال طويا

بفوز  لــاعــتــراف  بالتمهيد  املــاضــي  الجمعة 
 الــوقــت كــفــيــل بــأن 

ّ
 »أعــتــقــد أن

ً
خــصــمــه، قــائــا

ُيخبرنا« أّي إدارة ستكون في البيت األبيض.
ــــس مــــع قـــول  وتـــــزامـــــن اعـــــتـــــراف تــــرامــــب أمــ
اتضاح  مع  إنــه  الخاسر  الرئيس  مساعدي 
ــــورة الــنــتــيــجــة أكـــثـــر، نـــاقـــش األخـــيـــر مع  صـ
ــة مــحــتــمــلــة  ــيـ ــاريـــع إعـــامـ مـــســـتـــشـــاريـــه مـــشـ
وضــمــان ظــهــوره عــلــى الــســاحــة بــمــا يبقيه 

تكون هادفة إلى التوصل لصفقة في نهاية 
األمر. وتوقع في الوقت نفسه تراجعا لقضايا 
ـــم أولـــويـــات 

ّ
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة عــلــى ســـل

ــرورة مواجهة   ضــ
ّ

فــي ظـــل الــجــديــدة،  اإلدارة 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية الناجمة 
عن تفشي وباء كورونا. ورأى كوكتيش، في 
»يتعني على  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
 

ّ
أي رئيس أميركي منتخب التركيز على حل
املشاكل واألزمة االقتصادية التي من املنتظر 
أن تبلغ ذروتها مع بداية العام املقبل، بينما 
ــضــعــف نـــتـــائـــج فـــــرز األصــــــــوات شــرعــيــة 

ُ
ســت

السياسة  وعــلــى صعيد  الــجــديــد«.  الــرئــيــس 
الخارجية، استبعد كوكتيش أن يحدث »أي 

تغيير لديناميكيتها«. 
الــديــمــقــراطــيــة  وحــــول تــأثــيــر صــعــود اإلدارة 
األوكرانية،  األزمــة  في  روسيا  مواجهة  على 
أنه  الروسي  السياسية  العلوم  اعتبر أستاذ 
مبدأ  يفّعلون  قد  الديمقراطيني  أن  »صحيح 
التوصل  الــحــازمــة، ولكن بهدف  املــفــاوضــات 
إلى صفقة في نهاية األمر، ما سيتيح تسوية 
عدد من القضايا اإلقليمية معهم، وذلك على 
عــكــس )الــرئــيــس الــخــاســر فـــي االنــتــخــابــات( 
دونالد ترامب، الذي كان مكبل اليدين بسبب 

عوامل داخلية أميركية«.
وخال الفترة املاضية، لم تعد أوكرانيا هي 
الــبــلــد الــوحــيــد فــي الـــجـــوار الـــروســـي موضع 
بــل أضيفت  والــغــرب،  بــني موسكو  التنافس 
إلـــيـــهـــا بـــيـــاروســـيـــا، الـــتـــي تـــوجـــه رئــيــســهــا 
ألكسندر لوكاشينكو نحو تطبيع العاقات 
مع أوروبــا، وحتى استقبال كبار املسؤولني 
ــن فـــيـــهـــم مـــســـتـــشـــار األمــــن  ــمـ ــيــــني، بـ ــركــ ــيــ األمــ
الــقــومــي األمـــيـــركـــي الــســابــق جــــون بــولــتــون، 
ووزير الخارجية مايك بومبيو، في مينسك. 
ــــول بـــيـــاروســـيـــا مــرحــلــة  ــل الــــخــــاف حـ ــ ودخــ
جديدة وسط صعود موجة من االحتجاجات 
ــادة  مــنــذ أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، رفـــضـــا إلعــ
انــتــخــاب لــوكــاشــيــنــكــو املـــدعـــوم مــن موسكو 
لــــلــــواليــــة الـــــســـــادســـــة، مــــقــــابــــل دعـــــــم الــــغــــرب 
للمرشحة الخاسرة عن املعارضة سفيتانا 

تيخانوفسكايا. 
حــدوث  احتمال  كوكتيش  استبعد  ذلـــك،  مــع 

ــرة الـــضـــوء قــبــل مـــحـــاولـــة محتملة  ــ فـــي دائــ
فــي 2024. وكــانــت  األبــيــض  للبيت  لــلــعــودة 
واشــنــطــن، والــتــي صــوتــت لــلــديــمــقــراطــي جو 
بـــايـــدن، عــلــى مــوعــد مــســاء أول مــن أمـــس مع 
»عــنــف الــخــاســريــن« مــن أنــصــار تــرامــب الــذي 
االنتخابات  نتائج  على  لاحتجاج  تجمعوا 
شرت 

ُ
و»تزويرها«. وأظهرت مقاطع مصورة ن

ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــعــارك  ــواقـ عــلــى مـ
بــــاأليــــدي والـــــهـــــراوات حــيــث اشــتــبــك مــؤيــدو 
بالقبول  يطالبونهم  الذين  أولئك  مع  ترامب 
بــالــنــتــائــج الــديــمــقــراطــيــة. وامـــتـــدت الــتــوتــرات 
حــتــى صــبــاح أمــــس األحـــــد. وأدى هــــذا األمـــر 
إلى وقوع جرحى من الطرفني، فيما اعتقلت 
الشرطة نحو 20 شخصا، بينهم أربعة بتهم 
حــمــل ســـاح بشكل غــيــر قــانــونــي. وقـــد يمثل 
هـــجـــوم مـــنـــاصـــري تــــرامــــب عـــلـــى املـــعـــارضـــني 
رســـالـــة مــبــطــنــة عـــن اســـتـــعـــدادهـــم للتصعيد 
إذا تــــم اإلقـــــــــرار رســـمـــيـــا بـــخـــســـارة الــرئــيــس 

الجمهوري. 
 عن 10 آالف شخص قد تجّمعوا 

ّ
وكان ما ال يقل

في ساحة فريدوم بازا على مقربة من البيت 
األبيض رافعني األعام األميركية ومعتمرين 
قــبــعــات حـــمـــراء ُكـــتـــب عــلــيــهــا شـــعـــار تــرامــب 
وحاملني  مــجــددًا«،  عظيمة  أمــيــركــا  »لنجعل 
وكتب  السرقة«.  »أوقــفــوا  عليها  ُكتب  الفتات 
ترامب، بعد مروره لفترة وجيزة أمام داعميه، 
في تغريدة، »مئات آالف األشخاص يظهرون 
دعمهم في )واشنطن(. لن يقبلوا بانتخابات 
مـــزّورة وفــاســدة!«، مبالغا بــأعــداد املشاركني 
املتحدثة باسمه كايلي  التجمع. وذهبت  في 
ماكيناني أبعد من ذلك فتحدثت عن مشاركة 
التجمع. وفي  »أكثر من مليون شخص« في 
وقت الحق، تحدث ترامب في تغريدات أخرى 
مجددًا عن تزوير، وادعى بأن قراصنة نجحوا 
املاكينات االنتخابية.  إلى بعض  التسلل  في 
التقارير  فــي  التحيز اإلعــامــي  واشــتــكــى مــن 

بشأن التظاهرة.
وهــــــــذا املــــشــــهــــد غــــيــــر مـــــألـــــوف مـــــن قــــبــــل فــي 
التي صّوتت  الفيدرالية األميركية  العاصمة 
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بأكثر 
من 90 في املائة من الناخبني لصالح بايدن. 

األسلحة النارية وشخص بتهمة العنف ضد 
شرطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كــمــا خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات مـــؤيـــدة لــتــرامــب في 
ديـــلـــراي بــيــتــش بــواليــة فــلــوريــدا، والنسينغ 
الكابيتول في  بوالية ميشيغن، وأمــام مبنى 
واليــة أوريــغــون. وكــان من بني املشاركني في 
املسيرة في أوريغون أعضاء من »براود بويز«، 
وهــــي جــمــاعــة فــاشــيــة مــعــروفــة بــمــشــاجــرات 
املــعــارضــني األيديولوجيني في  الــشــوارع مــع 

التجمعات السياسية.
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة األمــيــركــيــة  ــقـ وأعـــلـــنـــت الـ
الكبيرة نتائج كافة الواليات. وفاز بايدن بـ306 
من أصوات الهيئة الناخبة مقابل 232 لترامب، 
فاز  عندما   2016 لعام  املعاكسة  النتيجة  أي 
الــجــمــهــوري مــقــابــل هـــيـــاري كــلــيــنــتــون. ومــن 
ــــوات فــي جورجيا  ــادة فـــرز األصـ املــفــتــرض إعــ
حيث الفارق ضئيل جدًا بني املرشحني، إال أن 
نتيجتها ال تغّير شيئا في النتيجة النهائية، 
إذ يملك بايدن، مهما يحصل في هذه الوالية، 
270 مــن أصــــوات كــبــار الــنــاخــبــني الــضــروريــة 

للوصول إلى البيت األبيض.
مــن جهة ثانية، تجاهل بــايــدن إلــى حــد كبير 
مــزاعــم تــرامــب املتكررة بــحــدوث تــزويــر، وركــز 
السلطة  لتولي  االستعداد  ذلــك على  بــداًل من 
واستقبال مكاملات التهنئة من زعماء العالم. 
صحافي،  سأله  عندما  باإليجاب  بايدن  ورد 
أول من أمس، عما إذا كان قد أحرز تقدما في 
اخــتــيــار أعــضــاء إدارتــــه وذلـــك خـــال جــولــة له 
بــالــدراجــة الــهــوائــيــة مــع زوجــتــه جــيــل. وأعــاق 
ــيـــة قــبــول  ــــض تــــرامــــب طــــــوال األيـــــــام املـــاضـ رفـ
للسلطة.  الــرســمــي  االنــتــقــال  عملية  الــهــزيــمــة 
ــة الـــتـــي تـــقـــدم الــتــمــويــل  ــاديــ فـــالـــوكـــالـــة االتــــحــ
للرئيس املنتخب املقبل، وهي إدارة الخدمات 
الـــعـــامـــة، لـــم تــعــتــرف بــعــد بـــفـــوز بـــايـــدن األمـــر 
الـــذي يــحــرمــه مــن اســتــخــدام املــقــار االتــحــاديــة 
ومـــواردهـــا. وقـــال رون كــلــني، الـــذي وقــع عليه 
اختيار بايدن ليكون رئيسا لهيئة العاملني في 
االنتقال  إن  املاضي،  األسبوع  األبيض  البيت 
استعداد  لضمان  ضـــروري  للسلطة  الــســريــع 
للتحصني  محتمل  برنامج  لتنفيذ  الحكومة 

من فيروس كورونا أوائل العام املقبل. )Getty/كان بايدن المنسق الرئيسي لملف أوكرانيا )جو رايدل

)Getty( وقعت اشتباكات بين مناصري ترامب ومعارضيه

فــوز بــايــدن إلــى حــدوث تغيير فــي السياسة 
السوفييتي  االتــحــاد  فضاء  تجاه  األميركية 
الـــســـابـــق، لــجــهــة ســـعـــي واشـــنـــطـــن لــتــحــويــل 

املنطقة إلى مشكلة بالنسبة إلى موسكو. 
وال يرى نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول 
املــســتــقــلــة، فــاديــمــيــر جـــاريـــخـــني، اخــتــافــا 
جوهريا بــني تــرامــب وبــايــدن، الفتا إلــى أن 
في  »اختلفوا  والديمقراطيني  الجمهوريني 
الــداخــلــيــة  للسياستني  االتــجــاهــات  جــمــيــع 
والـــخـــارجـــيـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء فـــضـــاء االتـــحـــاد 
جاريخني  وأوضـــح  الــســابــق«.  السوفييتي 
أن »هذا هو االتجاه الوحيد الذي يتبعون 
ــن نــعــلــمــهــا.  ــحــ فـــيـــه ســـيـــاســـة مـــــوحـــــدة، ونــ
السوفييتية  الــبــلــدان  يــحــاولــون قطع  إنــهــم 
السابقة عن روســيــا، لخلق منطقة صحية 
حولها ومحاولة تفكيك روسيا نفسها. تم 
اعتماد هذه االستراتيجية في عهود )بيل( 
كلينتون و)جـــورج( بــوش )االبـــن( وأوباما 

أي تــغــيــيــر يـــذكـــر فـــي الــســيــاســة األمــيــركــيــة 
بايدن، معتبرًا  تجاه بياروسيا مع صعود 
عـــاقـــات مينسك  قــــوة  »تــــــدرك  أن واشـــنـــطـــن 
مــع مــوســكــو، ولــذلــك لــن يــكــون ألي عقوبات 
غربية تأثير على لوكاشينكو. كما أن نظامه 
أصبح أكثر قوة اآلن، بعدما أثبت قدرته على 

الصمود أمام االحتجاجات«.
ــع مـــوقـــع  ــلـ ــطـ ــتـ ــم، تــــوقــــع خـــــبـــــراء اسـ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
ــــي املـــتـــخـــصـــص فــي  ــــروسـ »أوكــــــرانــــــيــــــا.رو« الـ
الــشــؤون األوكــرانــيــة أيضا آراؤهـــم، أال يؤدي 

ــر مــديــر  ــ ــــدن«. وأقــ ــايـ ــ ــــب، واآلن مــــع بـ ــرامـ ــ وتـ
األوكــرانــي  )»أفـــق«(،  »بيرسبيكتيفا«  مركز 
روديــاكــوف،  بافيل  والتحليل،  للمعلومات 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيــــاســ ــــو اآلخـــــــــــر، بـــــــأن الــــســ هــ
األمـــيـــركـــيـــة مــســتــقــرة وثـــابـــتـــة، وال تــتــحــدد 
إلى  روديــاكــوف  ولفت  الرئيس.  بشخصية 
كمنافس  أمــيــركــا  فــي  »روســـيـــا مصنفة  أن 
وخــصــم، وحــتــى عـــدو. كــان يتم وسيستمر 
النظر  السياسة، بصرف  هــذه  مثل  انتهاج 
عن فوز بايدن أو ترامب، أو ال أحد منهما 
ــــال اســـتـــمـــرت املــــرافــــعــــات الــقــضــائــيــة  فــــي حـ

لنصف عام«. 
فــي ســيــاق آخـــر، تــوقــع روديـــاكـــوف أن يشكل 
الذي  زيلينسكي،  على  خطرًا  بايدن  صعود 
 تعامل 

ّ
قد يفقد السلطة، وفق اعتقاده، في ظل

الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب مــــع الــرئــيــس 
األوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، على 

أنه »الزوجة املفضلة« في أوكرانيا.

تبنى بايدن موقفًا 
متشددًا من الكرملين حين 

كان نائبًا ألوباما

أنــه سيتّم  أســرع وقــت ممكن ألنهم يعرفون 
إثبات سرقة االنتخابات في نهاية املطاف«. 
التي  قــيــم التجمع فــي أجـــواء مماثلة لتلك 

ُ
وأ

االنتخابية،  التجمعات  خــال  ســائــدة  كانت 
ــائــــعــــني. ولـــــم يـــكـــن مــعــظــم  مــــع مـــوســـيـــقـــى وبــ
املتظاهرين يضعون كمامات. ويقول هؤالء 
أنــه مــن املمكن أن  يــزالــون يعتقدون  إنــهــم ال 
يــفــوز تـــرامـــب بـــواليـــة ثــانــيــة. وقـــالـــت كاتلني 
أريــكــســون، الــتــي جـــاءت على مــن طــائــرة من 
كولورادو كانت »تغّص بمناصرين لترامب«، 
إن األمر »سيكون معقدًا كثيرًا، لكن كل شيء 

ممكن بعون الله«.
طعت 

ُ
وكانت املتاجر وسط العاصمة، التي ق

الطرقات فيها أمام حركة السير، محصنة إلى 
حّد كبير خلف صفائح خشبية، إذ إن اإلعان 
ــاهــــرات مــــضــــادة أثـــــــار الـــخـــشـــيـــة مــن  عــــن تــــظــ
كبير.  الشرطة بشكل  انتشار  رغــم  مواجهات 
وبعد حلول املساء، حصلت بعض الصدامات 
بــني مــؤيــديــن ومــنــاهــضــني لــتــرامــب. وأعــلــنــت 
شرطة واشنطن أنها أوقفت عشرين شخصا، 
ــانـــون بــشــأن  ــقـ مــــن بــيــنــهــم أربــــعــــة ملــخــالــفــة الـ

وقالت كريس نابوليتانا، وجاءت من مدينة 
بالتيمور املــجــاورة، لوكالة »فــرانــس بــرس«: 
 أن يرى األشخاص 

ّ
»الرئيس ترامب يستحق

الـــذيـــن يــدعــمــونــه وأن يــشــعــر بــاملــحــبــة الــتــي 
ها لــه«. وجــاء آخـــرون مــن مناطق بعيدة 

ّ
نكن

الــتــي قـــادت سيارتها  عــلــى غـــرار بـــام روس، 
ــاعـــات مـــن أوهــــايــــو في  ألكـــثـــر مـــن ثــمــانــي سـ
ــبـــاد، لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا التجمع  شــمــال الـ
بينها  إلــيــه مجموعات مختلفة،  دعــت  الـــذي 
»بــــــراود بـــويـــز« الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة. وقــالــت 
ُكــتــب عليها  كــانــت تعتمر قبعة  الــتــي  روس، 
الديمقراطيني  إن  تـــرامـــب«،  أجـــل  مــن  »نــســاء 
»يـــحـــاولـــون دفـــع جـــو بـــايـــدن إلـــى الــحــكــم في 

وقعت اشتباكات باأليدي 
بين مناصري ترامب 

ومعارضيه

يرجح متابعون روس أن 
يتجه الرئيس األميركي 

المنتخب جو بايدن 
إلى مواصلة سياسة 

الديمقراطيين مع 
روسيا، التي ترتكز على 

المفاوضات الحازمة

يبدو أن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قد 

استسلم بعدما أعلن 
عبر تويتر فوز جو بايدن 

بـ»التزوير«، قبل أن يتراجع 
عن اعترافه

متابعة إضاءة

بـــدون طــيــار إمــاراتــيــة مــتــمــركــزة فــي )مــديــنــة( 
عصب اإلريترية في حربه املدمرة ضد شعب 
تـــيـــغـــراي«، مـــن دون أن يــقــدم أي دلــيــل يــدعــم 

إدعائه، بحسب وكالة »أسوشييتد برس«.
ــال آبـــي أحــمــد فـــي تــغــريــدة على  مـــن جــهــتــه، قـ
ــادرة على  ــد، إن بـــاده قــ »تــويــتــر«، أمـــس األحــ
تــحــقــيــق أهــــــــداف عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
تــيــغــراي »بــنــفــســهــا«، وذلــــك بــعــد ســاعــات من 
قــــول جــبــرامــيــكــائــيــل إن قـــواتـــه تــقــاتــل قـــوات 
مــن إريــتــريــا املـــجـــاورة بــاإلضــافــة إلـــى الــقــوات 

اإلثيوبية.
وهيمنت »جبهة تحرير تيغراي« على الحياة 
إثيوبيا على مدى نحو ثاثة  السياسية في 
عـــقـــود وخـــاضـــت حـــربـــا حـــدوديـــة مـــدمـــرة مع 
عن  أسفرت  و2000،   1998 عامي  بني  إريتريا 
مــقــتــل عـــشـــرات اآلالف. ووقــــع الـــبـــلـــدان اتــفــاق 
الــرئــيــس   حــكــومــة 

ّ
قــبــل عـــامـــني، إال أن ســــام 

ــورقـــي ال تــــزال مــعــاديــة  اإلريــــتــــري إســـيـــاس أفـ
لقيادة تيغراي بسبب دورها في تلك الحرب.

ــرب الـــعـــســـكـــريـــة بــني  ــحــ ــن الــ ــوع مــ ــبــ وبـــعـــد أســ
ــة الــشــعــبــيــة  ــهــ ــبــ ــجــ ــــي و»الــ ــــوبـ ــيـ ــ الــــجــــيــــش اإلثـ



سياسة
مع فوز جو بايدن برئاسة الواليات المتحدة أخيرًا، بدأت المعارضة المصرية بالتحرك في سبيل تخفيف ضغوط الحصار عنها من 
قبل النظام المصري، وذلك بعد غياب دام لسنوات تحت حكم عبد الفتاح السيسي، وال سيما في السنوات األربع األخيرة، والتي 

حظي فيها الرئيس المصري بدعم كبير من إدارة الرئيس الخاسر دونالد ترامب
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هل يحظى خصوم النظام بهامش أكبر مع بايدن؟

مصر: حراك سياسي للمعارضين

النظام أفرج عن 
مئات المحتجزين فور 

إعالن بايدن رئيسًا

القاهرة ـ العربي الجديد

بـــدأت مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 
ــة املـــعـــارضـــة  واألحـــــــــزاب املـــصـــريـ
النظام  عــلــى  ضغوطها  تــمــارس 
املـــصـــري، بــهــدف الــحــصــول عــلــى مساحة 
أكبر من حرية الحركة، وانتقاد ممارسات 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــلـــفـــات أهـــمـــهـــا الـــحـــريـــات 
ــان، اســتــغــااًل  ــســ وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلنــ
إلعان فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن 
برئاسة الواليات املتحدة. فاألخير عاصر 
ذروة احتدام األزمة في مصر، بعد إطاحة 
الجيش بالرئيس املنتخب الراحل محمد 
ــان يــشــغــل مــنــصــب نــائــب  مـــرســـي، حـــن كــ

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
تموضع  عــن  املصرية  املعارضة  وتبحث 
جــــديــــد بـــعـــد غــــيــــاب دام لـــســـنـــوات تــحــت 
الــذي حاصر  السيسي،  الفتاح  عبد  حكم 
املجتمع  ومــنــظــمــات  السياسية  ــزاب  األحــ
املـــدنـــي، وقــّيــد نــشــاطــهــا، وســيــطــر نظامه 
على أجهزة اإلعــام الحكومية والخاصة 
 الدعم الكبير الذي 

ّ
على حد سواء، في ظل

حــظــي بـــه مـــن إدارة املـــرشـــح الــجــمــهــوري 
ــد تــــرامــــب عـــلـــى مـــــدى 4  ــ ــالـ ــ الـــخـــاســـر دونـ
ــنـــوات، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــســلــيــط وزارة  سـ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة الـــضـــوء، فـــي وقــت 
سابق، على االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان في مصر.
»العربي  وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ
 حــديــث بـــايـــدن املــتــكــرر عن 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

املــقــدمــة مــن بــاده  املــســاعــدات العسكرية 
إلـــــى مـــصـــر، والـــــــذي صـــــرح ســـابـــقـــا بــأنــه 
»ال مــــزيــــد مـــــن الــــشــــيــــكــــات عــــلــــى بـــيـــاض 
تــرامــب«، شجع  لــدى  املفضل  للديكتاتور 
قـــوى املــعــارضــة املــصــريــة عــلــى فــتــح ملف 
األوضـــاع  وتــــرّدي  السياسين  املعتقلن 
 
ّ
الــحــقــوقــيــة فـــي الـــســـجـــون، خــصــوصــا أن
هــــنــــاك مـــطـــالـــبـــات مــــن جـــمـــاعـــات حــقــوق 
اإلنــســان فــي الــواليــات املــتــحــدة بــضــرورة 
وضع شروط مسبقة لحصول مصر على 
الــبــالــغ إجــمــالــيــهــا 1.3 مليار  املــســاعــدات 

دوالر سنويا.
 هـــنـــاك اتـــصـــاالت 

ّ
ــادر أن ــافــــت املــــصــ وأضــ

ــعـــــض األحـــــــــــزاب  ــ ــا بـــــــن بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــرى حـ ــ ــجــ ــ تــ
ــــي تـــكـــتـــل بـــاســـم  ــة، واملــــؤلــــفــــة فـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
»الـــحـــركـــة املـــدنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وبــن 
 
ّ
لحث ودولــيــة،  محلية  حقوقية  منظمات 
أجـــل  مــــن  ــدة  ــديــ ــجــ الــ األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
الــضــغــط عــلــى الــنــظــام املـــصـــري لتحسن 
بعض أوضـــاع حقوق اإلنــســان، واإلفـــراج 
عـــن املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن عــلــى خلفية 
أحداث التظاهر التي شهدتها الباد قبل 
 النظام املصري 

ّ
نحو شهرين، ال سيما أن

عــلــيــهــا، والـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــذ ســـنـــوات. 
الــســيــســي أّول زعــيــم عــربــي يهنئ  ــان  وكــ
بـــايـــدن بـــفـــوزه فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
ــة إيـــجـــابـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــا رسـ ــهـ ــة، مـــوجـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
أخـــــرى قــبــل ســـاعـــات مـــن ظـــهـــور نتيجة 
ــة بــنــســلــفــانــيــا الــحــاســمــة، بـــاإلفـــراج  ــ واليـ
املـــفـــاجـــئ عـــن خــمــســة مـــن أبـــنـــاء عــمــومــة 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي األمـــيـــركـــي مـــن أصــل 
اعتقلوا  والــذيــن  سلطان،  محمد  مصري 
عــقــب رفـــع األخـــيـــر دعــــوى قــضــائــيــة أمـــام 
الــقــضــاء األمـــيـــركـــي، طــلــب فــيــهــا مــاحــقــة 
مذبحة  فترة  خــال  املصرين  املسؤولن 
اعتصام رابعة العدوية، بمن فيهم رئيس 

أفرج عن املئات من املحتجزين فور إعان 
بايدن رئيسا للواليات املتحدة.

النظام املصري قد   
ّ
فــإن ووفقا للمصادر، 

الشكلية«  »املعارضة  من  بهامش  يسمح 
فــي مجلس الــنــواب املقبل، وهــو مــا ظهر 
بـــوضـــوح فـــي خــفــض مــســتــوى الــتــاعــب 
بصورة كبيرة في نتائج املرحلة الثانية 
من االنتخابات )بخاف املرحلة األولى(، 
 عـــن وقـــف االعـــتـــقـــاالت للناشطن 

ً
فــضــا

والحقوقين  والــصــحــافــيــن  السياسين 
خـــال هـــذه الــفــتــرة، ولـــو بــصــورة مؤقتة. 
إلــى استغاله  وهــو مــا تسعى املعارضة 
املــفــروضــة  املــحــاصــرة  بتخفيف ضــغــوط 

الوزراء األسبق حازم البباوي، املقيم في 
الواليات املتحدة حاليا.

وســــارعــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــصــريــة 
 فيروس كورونا، 

ً
للضغط كذلك مستغلة

 اإلجراءات االحترازية للحد 
ّ
خصوصا أن

ــعـــت إلـــى  ــــول الـــعـــالـــم دفـ مــــن الـــجـــائـــحـــة حـ
التكدس، بما  التزاحم في أماكن  تخفيف 
فيها الــســجــون ومــقــار االحــتــجــاز، بينما 
توسعت السلطات املصرية في املقابل في 
حمات القبض العشوائي على املواطنن 
خــال الــفــتــرة املــاضــيــة، لتزيد مــن تكدس 
باملحتجزين،  أســاســا  املكتظة  الــســجــون 

باعتراف املنظمات الدولية.
وال تزال السلطات املصرية تجّدد حبس 
املـــئـــات مـــن املــقــبــوض عــلــيــهــم فـــي أحـــداث 
الذين  ســواء  املاضي،  20 سبتمبر/أيلول 
ــــدودة عــلــى  ــــحـ ــي تــــظــــاهــــرات مـ ــوا فــ ــرجــ خــ
مستوى الجمهورية، أو حتى أولئك الذين 
ألقي القبض عليهم عشوائيا من الشوارع 
القضيتن  إلــى  ــمــوا 

ُ
مــن منازلهم، وض أو 

تــجــاوز  والــلــتــن   ،2020 لسنة  و960   880
عدد املعتقلن فيهما الـ2000 معتقل.

أوضاع املعتقلن
ــاع املعتقلن  ــراِع مصر أيــضــا أوضـ ولــم تـ
املعتقلون في  السجون، حتى اضطر  في 
سجن استقبال طرة إلى إعان إضرابهم 
ــن الـــطـــعـــام )مـــــن خـــــال رفـــــض اســـتـــام  عــ
الــتــعــيــن وهــــو طـــعـــام الـــســـجـــن( مــنــذ 10 
احتجاجا  املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين 
على االنتهاكات املمنهجة بحقهم، ومنها 
االعــتــداء عليهم بــالــضــرب، ورفـــض عاج 
أكثر من حالة مرضية عاجلة، وتجريدهم 

من متعلقاتهم داخل الزنازين.
ورصــــــدت »الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات 
اإلنـــســـان«، وهـــي منظمة مجتمع  حــقــوق 
مـــدنـــي مــصــريــة، فـــي تــقــريــر حـــديـــث لــهــا، 
ــات بـــحـــق املــعــتــقــلــن  ــاكـ ــهـ ــتـ عــــــددًا مــــن االنـ
أزمــة فيروس   تفاقم 

ّ
السياسين، في ظــل

 العديد من 
ّ
 أن

ً
كورونا في مصر، موضحة

الدول اتخذت الكثير من التدابير املختلفة 
ــــروس، ومــنــهــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــة هــــــذا الـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ فـ
الكامل، وحظر التجول، والحظر  اإلغاق 
املحبوسن خوفا  عــن  واإلفـــراج  الجزئي، 
مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء، وصــعــوبــة الــســيــطــرة 
عليه. لكن الوضع في مصر اختلف كثيرًا، 
فــمــنــذ الــوهــلــة األولـــــى لــتــفــشــي الــجــائــحــة 
عـــاملـــيـــا، وبــــــداًل مـــن اإلفـــــــراج عـــن ســجــنــاء 
ــوفـــن ملــخــالــفــات قــانــونــيــة  ــوقـ الـــــــرأي، واملـ
طفيفة، توسعت السلطات في ممارسات 
السجناء عامة، وسجناء  التضييق على 
الــرأي بشكل خــاص، عبر حرمان أسرهم 
الحبس في كثير  الــزيــارات، وتجديد  من 

مــن األحـــيـــان مــن دون حــضــور املتهمن، 
أو ســمــاع دفــاعــهــم، أو الــســمــاح بحضور 
بــل ومـــن دون إحــضــارهــم من  محاميهم، 
سجونهم إلــى مقر املــحــاكــم مــن األســاس 
ــك عــلــى  ــ ــأتــــي ذلـ بــاملــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون. ويــ
الــرغــم مــن تــصــاُعــد املــطــالــبــات مــن داخــل 
مــصــر عـــن طــريــق الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن 
ــأن الـــعـــام،  ــشـ ــالـ واملــــحــــامــــن واملـــهـــتـــمـــن بـ
بضرورة اإلفــراج الفوري عن املحبوسن 
على ذمــة قضايا الــرأي، خوفا من تفشي 
»الشبكة  ونــاقــشــت  كــورونــا بينهم.  وبـــاء 
ــه تــقــصــيــر  ــ الـــعـــربـــيـــة« فــــي تـــقـــريـــرهـــا أوجــ
ــة كــــورونــــا،  ــائـــحـ ــلـــف جـ ــة فــــي مـ ــكـــومـ الـــحـ
ضمن  القمع،  لخدمة  استخدمته  وكــيــف 
كورونا  »جائحة  بعنوان  قانونية  ورقــة 
فــي خــدمــة الــقــمــع«. واســتــشــهــدت الشبكة 
قـــرارًا بوقف  املــصــريــة  السلطات  بــاتــخــاذ 
جلسات املحاكم، ووقف زيارات السجون 
للسيطرة  كمحاولة  واملــحــامــن  لــأهــالــي 
على الوباء، في حن توسعت في عمليات 

توقيف املواطنن بتوقيت متزامن.
وقالت الشبكة: »العجيب أن وباء كورونا 
لم يكن رادعا أبدًا ألجهزة األمن املصرية، 
ــنـــي )أمــــن  خـــصـــوصـــا جـــهـــاز األمــــــن الـــوطـ
 
َ
الدولة سابقا(، والذي لم يتوقف أو يتوان
املواطنن،  القبض على  فــي  يــومــا واحـــدًا 
نشطاء  وبينهم  وترهيبهم،  وإخــفــائــهــم، 
سياسيون ومحامون«. وأضافت: »وصل 
األمــــر بــالــجــهــاز إلــــى إلـــقـــاء الــقــبــض على 
ــاء الـــذيـــن يــشــتــكــون أو يــنــاقــشــون  ــبــ األطــ
إجــراءات الدولة املصرية في التعامل مع 

وباء كورونا«.
يناقش  أو  يتحدث  من  »أصبح  وتابعت: 
إجـــــراءات الـــدولـــة أو الــنــظــام املــصــري في 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــجــائــحــة فـــي مــرمــى 
نيران األمن الوطني، واألمثلة كثيرة عن 
مـــن تـــم الــقــبــض عــلــيــهــم، والــتــنــكــيــل بــهــم، 
بسبب مــا نــشــروه عــن تعامل الــدولــة مع 

وباء كورونا«.
كــمــا لــفــتــت الــــورقــــة الــقــانــونــيــة إلــــى قـــرار 
»تـــجـــديـــد الــحــبــس مـــن دون  الــحــكــومــة بــــ
ســــمــــاع أقــــــــــوال املـــتـــهـــمـــن ومـــحـــامـــيـــهـــم، 
وأحيانا رغم وجود املتهمن داخل مبنى 
»جميع   

ّ
أن الشبكة  وأوضــحــت  املحكمة«. 

من قبض عليهم بعد انتشار وباء كورونا 
لم يمثلوا أمام جهة التحقيق سوى مرة 
والتحقيق معهم  أثناء ظهورهم  واحــدة، 
فــي نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة، وجــمــيــع جلسات 
ذلك  بعد  النيابة  أمـــام  أمــر حبسهم  نظر 
كــانــت مــجــرد تــجــديــدات ورقـــيـــة مـــن دون 
وجود املتهم، أو السماح ملحاميه بتقديم 
أوجه دفاعه عنه. بل في كثير من األحيان 
يكون املتهم موجودًا في الزنزانة التابعة 
دون  مــن  ورقــيــا  وُيــجــدد حبسه  للنيابة، 
محاميه،  مقابلة  أو  املحقق،  أمــام  مثوله 
من  و143   142 للمادتن  باملخالفة  وذلــك 
قـــانـــون اإلجـــــــراءات الــجــنــائــيــة املـــصـــري«. 
ــدم  كــمــا اســتــعــرضــت الــــورقــــة انـــتـــهـــاك »عـ
نــقــل املــتــهــمــن لــلــمــحــاكــم والـــحـــرمـــان من 
ــم الــفــتــح الـــعـــام ملــؤســســات  ــارات، رغــ ــ ــزيـ ــ الـ

الدولة بعد الغلق الجزئي جراء الوباء«.

أوقف النظام حمالت اعتقال الناشطين خالل الفترة األخيرة )فرانس برس(

تدريب جوي بين القاهرة والخرطوم: 
تحذير إلثيوبيا

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي األولـــــــــى مــن  ــ ــئـــة هـ ــفـــاجـ ــي خــــطــــوة مـ ــ فـ
نــــوعــــهــــا، كــــشــــف املــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
املـــصـــري تـــامـــر الـــرفـــاعـــي أول مـــن أمــس 
السبت، عــن وصـــول وحـــدات مــن الــقــوات 
الــجــويــة وعــنــاصــر مـــن قــــوات الــصــاعــقــة 
املــــصــــريــــة إلــــــى قــــاعــــدة مـــــــروي الـــجـــويـــة 
السودانية  العاصمة  شمال  السودانية 
الخرطوم، للمشاركة في تدريب مشترك 
مع القوات الجوية السودانية تحت اسم 
»نــســور الــنــيــل«. الــتــدريــب الـــذي يحصل 
ألول مــــرة بـــن الــبــلــديــن ويــســتــمــر حتى 
نوفمبر/ من شهر  والعشرين  الــســادس 

تشهد  وقــت  في  الحالي،  الثاني  تشرين 
النهضة تعثرًا  أزمــة سد  فيه مفاوضات 
كبيرًا.  كما أنه جاء في أعقاب تصريحات 
للرئيس األميركي املنتهي واليته دونالد 
ترامب، التي حذر فيها إثيوبيا من إقدام 
مــصــر عــلــى تــفــجــيــر الــســد إذا مـــا فشلت 
ــالــــت مــــصــــادر مــصــريــة  ــات. وقــ ــاوضــ ــفــ املــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  وســــودانــــيــــة، لــــ
 عن إجراء قائد 

ً
التدريب العسكري فضا

الركن  الفريق  السوداني  الجوي  الــدفــاع 
عبد الخير عبد الله يرافقه وفد عسكري 
رفيع املستوى زيــارة رسمية إلى مصر، 
استغرقت عــدة أيــام، كلها تــطــورات تعد 
رسالة قوية واضحة إلثيوبيا، بعد فشل 
جـــولـــة املـــفـــاوضـــات األخـــيـــرة بـــشـــأن سد 
أديــس  فــي  املــســؤولــن  ك  النهضة، وتمسُّ
أبـــابـــا بــمــوقــفــهــم الــــرافــــض ألي تــجــاوب 
مـــع املـــاحـــظـــات املــصــريــة والـــســـودانـــيـــة، 
ــر  ــ ــواء إثـــيـــوبـــيـــا بـــســـيـــاســـة األمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــواقـــع واســتــحــالــة الــحــلــول الــعــســكــريــة.

وكــشــفــت املـــصـــادر أن هــنــاك اتــفــاقــا على 
ــة في  ــاركـ ــاتـــات املـــصـــريـــة املـــشـ ــقـ بـــقـــاء املـ
الــتــدريــب مــن طـــراز رافـــال بــقــاعــدة مــروي 
فــي الــســودان، وفــق تنسيق مصري على 
أعلى مستوى، من دون اإلعــان عن تلك 
الخطوة، وذلك في إشارة بالغة الوضوح 
العسكري  الحل  اإلثيوبي بكون  للجانب 

مطروحا على طاولة األزمة.
وبــحــســب مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، فــإن 
الـــتـــفـــاوض  إدارة  فــــي  إثـــيـــوبـــيـــا  أســــلــــوب 
ونهجها املـــراوغ، بــدون تركها أي مجال 
للحل السياسي الذي يراعي مصالح جميع 
األطــــراف، أدى إلــى تــقــارب يعد األول من 
على  بناء  والقاهرة  الخرطوم  بن  نوعه 
قواعد جــديــدة. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن 
التنسيق  على  طــرأ  الــذي  الكبير  التطور 
الــســودانــي، ربما يكون حاسما  املــصــري 

خال األيام املقبلة على صعيد املفاوضات 
خصوصا، بعدما تحجج الجانب اإلثيوبي 
بتعطيل التفاوض مجددًا بسبب األوضاع 
الداخلية في ظل املواجهات العسكرية بن 
الحكومة في أديس أبابا وإقليم تيغراي. 
وتــابــعــت املـــصـــادر أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــقــدم أديـــس أبــابــا هــذه الــذرائــع لتعطيل 
الــتــفــاوض، فــإنــهــا تــواصــل بشكل مكثف 

عمليات البناء في السد.
»العربي  من جهته، قال مصدر سوداني لـ
العسكري  التنسيق  طبيعة  إن  الجديد« 
بن القاهرة والخرطوم والتدريب الجوي، 
يؤكدان الهدف من ورائهما. ولفت إلى أنه 
على سبيل املثال كان من األجدر أن يكون 
تــدريــبــا بــحــريــا، فــي نــطــاق التنسيق بن 
البلدين في البحر األحمر. وشدد على أن 
»العاقات العسكرية بن البلدين في الوقت 

الراهن تعد في أعلى مستوياتها«.
وكــشــف املـــصـــدر أن »هـــنـــاك اتــفــاقــا على 
تعاون مصري سوداني، من خال مراكز 
البلدين،  بــن  اتــفــاقــات  ضمن  لوجستية 
تحت غطاء دور مصري في إعادة هيكلة 
وبناء القوات املسلحة السودانية، بشكل 
يضمن وجود قوات نوعية مصرية بشكل 

منتظم هناك«. 
ــا تـــســـعـــى املـــــــنـــــــاورات املـــصـــريـــة  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
السودانية إليصال رسالة إلى إثيوبيا، فقد 
أبدت مصادر سياسية مصرية، خشيتها 
وترويج  للموقف،  إثيوبيا  استغال  من 
تهديد الطرفن األولن بالعمل العسكري، 
لـــكـــســـب مــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــاطـــف الــصــيــنــي 
والروسي واألوروبي واألفريقي، ودوائر 
مهمة في اإلدارة األميركية، ما يدعم موقف 

أديس أبابا في مفاوضات السد.

يحمل التدريب المصري ـ السوداني الجوي رسالة تحذير واضحة إلثيوبيا في ظل استمرار تعثر 
مفاوضات سد النهضة واالتهامات الموجهة ألديس أبابا بتعمد المماطلة في حل القضية
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