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محكمة أميركية تمهل
حفتر للمثول أمامها

يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استنفاد كل الطرق الدبلوماسية مع
أميركا وروسيا قبل إطالق أنقرة عملية عسكرية ضد «قوات سورية الديمقراطية»
(قسد) ،والتي أكد قيادي فيها استعدادها لمواجهة القوات التركية ،وسط تركيز
من أنقرة على ضرورة «تطهير» منطقة تل رفعت من «قسد»

طرابلس ـ العربي الجديد

الشمال السوري
على حافة
صدام عسكري

يعرض يوسف عبدلكي أعماله ّ األخيرة التي أنجزها في محترفه الدمشقي في فترة
النزيف .واذ خرج الدم الى األزقة وغمر السطوح ولطخ الوجوه واألصابع ،سيكون
ّ
الكيفية التي
من البديهي أن يطوف على وجوه الذاهبني الى صالة العرض سؤال
ّ
السوري أثره على هذه األعمال .بداهة السؤال ليس مرجعها
يطبع بها مهرجان الدم
ّ
جنسية الفنان وحسب بل ترجع ،قبل أي شيء اخر ،الى نشاطه الفني ذاته .والذي
لم يكن بالنسبة الــى عبدلكي غير وجــه من وجــوه نشاطه االنساني بكل شموله.
ّ
الحفرية في
لقد سبق وأشــرت الى هذه الناحية في دراســة سابقة تناولت أعماله ّ
ثمانينات القرن املاضي ومن الفيد التذكير بها ألن عالقة هذا الفنان بفنه تساهم
في فهم الكيفية التي يختار بها مفرداته ويبلور صيغه ويشحن عامله ّ
بقوة التعبير.
لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية الحادة الى أشياء العالم وبالقسوة املكنونة
وبــاملــرارة التي ُ
تعبر حتى فــي األق ــداح الفارغة وعلى الغصون .لقد كانت أعماله
بالفاجعة حتى حني يستخدم في
بطبيعتها نسيجًا من القلق واالحساس الخفي
ّ
ّ
ّ
شاعرية .ان عامله الفني محتقن ومــأســاوي ومن
األيقونية
صوغها أكثر املـفــردات
يتابع أعماله يدرك ،بكل تأكيد ،أن الذي يحدث في محيط مرسمه وفي البيت الكبير
ّ
ّ
دموية ،وتمزق في نسيج املجتمع ،وازدهار في صناعة املوت
من أهوال وانفجارات
ّ
وتعميمه كما املحاوالت السلطوية الدؤوبة لتزوير التاريخ ،ان كل هذا الذي يجري
كان له في لوحات عبدلكي اشاراته األكثر سطوعًا على مدى السنوات.

تحضيرات تركية لعملية ضد
«قسد» ...وأردوغان يستعد
لمناقشة القضية مع بايدن وبوتين

للحديث تتمة...

جدوى العملية
التركية
عبسي سميسم

تشير املعطيات امليدانية في شمال
سورية ،وتصريحات املسؤولني
األتراك ،إلى احتمال أن يكون الرد
التركي ،على ما تسميه أنقرة
استفزازات من قبل «قوات سورية
الديمقراطية» (قسد) ،على شكل
عملية عسكرية ،من املرجح أن
تكون وجهتها مدينة تل رفعت ،ذات
الغالبية العربية ،التي سيطرت عليها
«قسد» في  2016بدعم روسي.
وفي حال أقدمت أنقرة على قيادة
فصائل «الجيش الوطني» ،املدعومة
من قبلها ،للقيام بهذه العملية ،فإنها
ستكون العملية األولى لتركيا من
دون التنسيق مع روسيا والواليات
املتحدة ،وإنما ردًا على عدم
استجابتهما ملطالبها بلجم «قسد».
ومن شأن هذا األمر أن يفتح الوضع
في شمال سورية على كثير من
االحتماالت ،تتعلق بردود فعل كل
من واشنطن وموسكو ،والرسائل
التي قد توجهانها ردًا على تلك
العملية ،والتي ال يستبعد أن يكون
الرد الروسي عليها من خالل قيادة
قوات النظام إلى عملية جديدة في
جنوب إدلب ،لطاملا لوح بها .لكن،
بغض النظر عن وجهة العملية
وردات الفعل عليها ،وما قد تسببه
تلك الردات من مزيد من التهجير
لسكان مناطق أخرىّ ،
فإن تمكني
تركيا فصائل «الجيش الوطني»
من التقدم عسكريًا ،والسيطرة
على مناطق جديدة ،بحسب
مقتضيات مصلحة أنقرة ،وبهدف
وحيد هو إبعاد خطر «قسد» عن
الحدود التركية ،لم يعد يأخذ طابع
االنتصار لدى الكثير من السوريني
في مناطق املعارضة .يأتي ذلك
بسبب عدم االكتراث بإدارة تلك
املناطق بعد السيطرة عليها ،وترك
اليد الطولى فيها للفصائل ،التي ما
إن تتمكن من إحكام السيطرة على
منطقة ما ،حتى تعم فيها الفوضى
والفلتان األمني ،بسبب غياب ،أو
ضعف ،دور املؤسسات التي تدير
املنطقة على حساب تعاظم دور
الفصائل ،التي تحكم سكان املنطقة
كسلطة أمر واقع ،تقوم على االبتزاز
والقمع للسكان .طبعًا هذا عدا عن
اقتتال الفصائل فيما بينها ،والتي
غالبًا ما يذهب ضحيتها مواطنون
مدنيون.
فرغم قيام تركيا بثالث عمليات
عسكرية ،سيطرت من خاللها على
معظم مناطق الشمال السوري،
ّ
فإنها إلى اآلن لم تنتج إدارة مدنية
في أي من تلك املناطق ،تضمن
أمن واستقرار السكان ،وتضع
حدًا للفلتان األمني فيها .علمًا أن
الطريقة املثلى للتعاطي مع الوضع
تطبيق
في سورية ،هي املضي في
ّ
الحل السياسي الذي تنادي به كل
الدول املتدخلة في الشأن السوري،
من دون أن تسير به ّأي دولة ،وإن
خطوة لألمام.

أمين العاصي

كــل املعطيات العسكرية والسياسية تشير
إلـ ــى أن ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري بـ ــات ع ـلــى حــافــة
صدام عسكري جديد ،طرفاه الجيش التركي
وف ـص ــائ ــل س ــوري ــة م ــدع ــوم ــة م ـن ــه ،و«ق ـ ــوات
ســوريــة الديمقراطية» (ق ـســد) ،الـتــي وجــدت
نفسها مجددًا في عني العاصفة التركية ،إال
إذا حالت التوازنات والتفاهمات اإلقليمية
والدولية دون ذلك.
وجــاء الوعيد التركي هــذه املــرة من الرئيس
رجب طيب أردوغان الذي أكد ،في إسطنبول
أمس األول ،أن «كفاحنا في سورية سيستمر
بشكل مختلف لـلـغــايــة فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة»،
مضيفًا« :سنخوض كل أشكال الكفاح الالزم
ض ــد ت ـلــك الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة وال ـق ــوات
املــدعــومــة أميركيًا هـنــاك ،وكــذلــك ضــد قــوات
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ونـ ـح ــن ع ـ ــاق ـ ــدون ال ـ ـعـ ــزم فـ ــي ه ــذا
الخصوص» .وأردف بالقول إن تنظيم حزب
الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،وام ـتــداداتــه الــوحــدات
الكردية ،وحزب االتحاد الديمقراطي ،تصول
وتجول ليس ّفي الشمال فقط ،بل في عموم
ســوريــة ،وتتلقى الــدعــم مــن ق ــوات التحالف
وفي مقدمتها الواليات املتحدة.
وفي السياق ،نقلت وكالة «رويترز» ،الجمعة
املــاضــي ،عن مسؤول تركي وصفته بالبارز
قوله إنه «من الضروري تطهير املناطق (في
شمال سورية) وخصوصًا منطقة تل رفعت
(ش ـم ــال ح ـلــب) ال ـتــي تـنـطـلــق مـنـهــا هجمات
ض ــدن ــا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار» .وأض ـ ــاف املـ ـس ــؤول أن
الجيش ووكالة املخابرات الوطنية يتخذان
االس ـت ـعــدادات للعملية العسكرية املحتملة
ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية ،الجناح
ال ـع ـس ـك ــري ل ـح ــزب «االت ـ ـحـ ــاد الــدي ـم ـقــراطــي
ّ
واملكون الرئيس لـ«قسد» .وتابع:
السوري»،
ُ
«الـقــرار بذلك اتخذ ،والتنسيق الــازم سيتم
م ــع دول بـعـيـنـهــا .سـ ُـي ـنــاقــش امل ــوض ــوع مع

روسيا والواليات املتحدة» .وقال مسؤوالن
تركيان للوكالة إن أردوغــان سيناقش األمر
مــع الرئيس األميركي جــو بــايــدن خــال قمة
مجموعة العشرين في روما نهاية أكتوبر/
تشرين األول الـحــالــي ،فيما أشــار ثالث إلى
أن الــرئـيــس الـتــركــي سـيـتـحــدث مــع الرئيس
الروسي فالديمير بوتني بعد املحادثات مع
بــايــدن .وبـعــد ســاعــات مــن تفجير استهدف
ً
رتال عسكريًا تركيًا قرب مدينة معرة مصرين
في ريف إدلب ،أول من أمس الجمعة ما أسفر،
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر ع ـ ــدة ،ع ــن م ـق ـتــل جـنــديــن
تركيني وإصابة  5آخرين ،استهدفت القوات
الـتــركـيــة فـجــر أم ــس مــواقــع تــابـعــة لــ«قـســد».
وق ــال الـنــاشــط مـحـمــد الـشـمــالــي ،لــ«الـعــربــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،إن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـت ــركـ ـي ــة ق ـص ـفــت
باألسلحة الثقيلة مناطق مختلفة في ريفي
ال ــرق ــة وح ـل ــب .واس ـت ـه ــدف ال ـق ـصــف خــاصــة
مواقع «قسد» في قرية أم البراميل ،والطريق
ال ــدول ــي أم  »4ف ــي ري ــف نــاحـيــة ع ــن عيسى
شمالي الــرقــة ،ما أدى لوقوع أضــرار مادية.
كما طــاول قرية املالكية وقلعة شــوارغــة في
ناحية شرا في ريف عفرين.
وك ــان ال ـخــاف تـصــاعــد بــن تــركـيــا و«ق ــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،خـ ـ ــال األسـ ـب ــوع
املــاضــي ،بعد اسـتـهــداف مــا ُت ّ
سمى بــ«قــوات
تحرير عفرين» القوات التركية في ريف حلب
الـشـمــالــي أك ـثــر م ــن مـ ــرة ،م ــا أدى إل ــى مقتل
وإصابة عدد من الجنود .وأشار رياض درار،
وه ــو ال ــرئ ـي ــس امل ـش ـت ــرك ل ــ»م ـج ـلــس ســوريــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (مـ ـس ــد) ،الـ ـ ــذراع الـسـيــاسـيــة
لــ«قـســد» ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الجديد»،
إل ــى أن «تــركـيــا ت ـهــدد ال ـطــرف الـضـعـيــف في
سورية بحجج واهية ال معنى لها» .وأضاف:
«موسكو وواشنطن متفقتان على أال تتغير
االتفاقات والحدود املتفق عليها ،معتبرًا أن
«تركيا تخسر ،وسوف تخسر باستمرار».
وبنظرة على الشمال السوري يظهر وجود

اعتقال وقمع
الفلسطينيين يتواصالن

شرق
غرب
إيران تتطلع
لتحسين عالقاتها مع
العالم العربي
أكـ ــد امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـ ـمـ ـ ــال أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا فــي
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ،مـيــر مسعود
حـسـيـنـيــان ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع وكــالــة
«إي ـس ـنــا» أم ــس ال ـس ـبــت ،أن أه ــداف
إيــران من الحوار مع السعودية في
ب ـغــداد ،تـتـجــاوز تحسني الـعــاقــات
وال ـت ـقــارب بــن الـبـلــديــن ،إل ــى جعل
ذلــك جـسـرًا نحو إص ــاح عالقاتها
مـ ــع ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة وتـ ـع ــزي ــزه ــا.
وكـ ـش ــف ع ــن «م ـش ـك ـل ـتــن كـبـيــرتــن
راهنًا في العالقات مع مصر» ،هما
احتجاز القاهرة ناقلة نفط إيرانية
منذ نحو عــامــن ،ووج ــود سجناء
إي ــرانـ ـي ــن ف ــي م ـص ــر ح ـك ــم عـلـيـهــم
باإلعدام بتهمة حيازة املخدرات.
(العربي الجديد)
تونس :وزير سابق يندد
بتطويق منزله

القدس المحتلة ،رام اهلل ـ العربي الجديد

أمس السبت وليل الجمعة ،فلسطينيني من القدس املحتلة
اعتقلت قوات االحتاللّ ،
والـضـفــة الـغــربـيــة ،فيما نــفــذت مــع املستوطنني اع ـت ــداءات على الفلسطينيني في
عــدة مناطق من الضفة الغربية .وقالت مصادر محلية في بلدة العيسوية وسط
الـقــدس املحتلة ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن حــاجـزًا لـقــوات االح ـتــال اعـتــرض سيارة
أحــد الفلسطينيني ،حيث كــان في طريقه مع أطفاله إليصالهم إلــى املــدرســة ،وقام
باعتقاله .كما تم اعتقال  4فلسطينيني على مدخل حي الشيخ جــراح ،بعد أن تم
االعتداء عليهم بالضرب .واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي شابني من قرية بيت
دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية ،هما :محمد رياض شحادة ،ومجد مجدي
أبو حلوان ،بعدما داهمت منزلي ذويهما في القرية ،وفتشتهما.
واع ـتــدى مستوطنون ،بحماية جيش االح ـتــال ،أمــس الـسـبــت ،على فلسطينيني
في منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية ،بعدما حاول
الفلسطينيون الوصول إلى أراضيهم التي وضع فيها املستوطنون خزانات للمياه
لسقي األشجار التي زرعوها في منطقة العطارة املحاذية ملستوطنات «افيجال»
و«سوسيا» و«متسبي يائير» املقامة على أراضي الفلسطينيني .وسبق ذلك إطالق
مستوطنني النار باتجاه األطفال من عائلة ربعي في قرية التوانة.

سبق لـ«قسد» أن تراجعت أمام الجيش التركي (دليل سليمان/فرانس برس)

استهدفت القوات
التركية مواقع لـ«قسد»
بعد مقتل جنديين
شرفان درويش :ال نريد
الحرب لكننا سندافع عن
أنفسنا وشعبنا

عدة سيناريوهات للتدخل التركي في حال
فشلت السياسة في تجنيب املنطقة صدامًا
عسكريًا جديدًا ،يمكن أن يفضي إلى خسارة
«قـ ـس ــد» م ــواق ــع ل ـص ــال ــح ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي.
الهدف األول أمام أنقرة هو منطقة تل رفعت
في ريــف حلب الشمالي ،والتي تعد منطقة
نفوذ روسي رغم سيطرة «الوحدات» الكردية
عـلـيـهــا م ــع ع ــدة ب ـل ــدات وق ــرى مـحـيـطــة بـهــا.

ولكن من املرجح أن أي تساهل روسي يجب
أن يقابله تساهل تركي مماثل في محافظة
إدلب ،حيث يتطلع الروس للسيطرة الكاملة
ع ـلــى ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي «أم  ،»4ال ـ ــذي يصل
الـســاحــل ال ـســوري بمدينة حلب كـبــرى مدن
الشمال .والهدف الثاني أمام الجيش التركي
قــد يـكــون منطقة منبج شـمــال شــرقــي حلب،
ضمن النفوذ األميركي ،وهــو ما يجعل هذا
ال ـهــدف بعيد امل ـنــال فــي ظــل تــدهــور العالقة
بني أنقرة وواشنطن في اآلونــة األخيرة .أما
الهدف الثالث ،فقد يكون منطقة عني العرب
(كــوبــانــي) ،عـلــى ال ـحــدود ال ـســوريــة التركية
مباشرة .وهذا الهدف أيضًا ليس في متناول
األتراك ،كون شرق الفرات خاضعًا لتفاهمات
روسية تركية ،وأميركية تركية ،منذ أكتوبر/
تشرين األول  2019عقب عملية «نبع السالم»
في ريفي الرقة والحسكة.
وأكــد شرفان درويــش ،القيادي في «مجلس
مـنـبــج ال ـع ـس ـكــري» ال ـتــابــع لـ ــ«ق ــوات ســوريــة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن لدى هذه القوات «مهمة واحدة
هي حماية شعبنا وأرضنا ووطننا من أي
اعتداء» ،مشيرًا إلى أن «هذه القوات ال تخشى

الجيش الـتــركــي» .وقــال إن «مصير املناطق
ال ـتــي احـتـلـتـهــا ،وتـهـجـيــر أه ـل ـهــا ،والـفـلـتــان
األم ـنــي امل ــوج ــود فـيـهــا ،واض ـحــة للجميع»،
ع ـلــى ح ــد وص ـف ــه .غ ـيــر أن ش ــرف ــان اس ـت ــدرك
بــال ـقــول إن ه ـنــاك م ــن يــريــد إراقـ ــة مــزيــد من
الــدمــاء ،ونحن بالتأكيد ال نريد الـحــرب ،بل
الحلول السياسية ،ولكننا بالتأكيد سندافع
عن أنفسنا وشعبنا ضد أي اعتداء.
وفي السياق ،أشار الرائد يوسف حمود ،وهو
املتحدث باسم «الجيش الوطني» الذي يضم
فصائل املعارضة في الشمال ،في حديث مع
«العربي الجديد» ،إلــى أنــه «خــال الشهرين
األخيرين ازداد االستهداف الروسي ملناطق
ً
في الشمال الـســوري ،فضال عن االستهداف
املتكرر من مليشيا الوحدات الكردية ملناطق
تـحــت سـيـطــرة فـصــائــل امل ـع ــارض ــة ،وه ــو ما
أدى إلــى توتر كبير في املنطقة» .ولفت إلى
ً
أن هناك عمال عسكريًا في الشمال السوري،
لكنه غير واضــح املعالم بعد ،وغير محدد،
ولكن كامل قطاع الجبهة محور مفتوح لهذه
العملية.
وس ـبــق لـ ــ«ق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» أن
تراجعت أمــام الجيش التركي غــرب الـفــرات،

حـ ـي ــث غ ـ ـ ـ ــادرت أوائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــام  ،2018تـحــت
ضــربــاتــه ،مــن منطقة عـفــريــن وت ـمــركــزت في
منطقة تل رفعت .واضطرت في شرق الفرات
إلى التراجع عن منطقتي تل أبيض في ريف
الرقة الشمالي ،ورأس العني في ريف الحسكة
أواخر .2019
من جانبه ،رأى القيادي في فصائل املعارضة
الـ ـس ــوري ــة ف ــي ش ـم ــال الـ ـب ــاد ال ـن ـق ـيــب عـبــد
السالم عبد الــرزاق ،في حديث مع «العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «رغـ ــم الـتـحـشـيــد اإلع ــام ــي،
إال أن ـنــي ال أت ــوق ــع عـمـلـيــة عـسـكــريــة تركية
واسعة النطاق وشيكة في شمال سورية».
واعـتـبــر أن ه ــذا األم ــر م ـنــوط ب ــ«ات ـفــاق بني
أنقرة وموسكو وواشنطن» ،مضيفًا :تركيا
تريد من وراء هذا التحشيد الحصول على
مكاسب من دون معارك .وتوقع أن تكون أي
عملية «محدودة» ،مشيرًا إلى أن «العمليات
ال ـســاب ـقــة ل ـتــرك ـيــا ف ــي س ــوري ــة ك ــان ــت نـتــاج
تفاهمات» ،مضيفًا« :الحديث يدور حول تل
رفعت ،ولكن تركيا ال تستطيع تحريرها من
دون اتفاق مع روسيا التي تحتفظ بوجود
عسكري في املنطقة» ،موضحًا أنه «ال يمكن
أن يحدث صدام تركي روسي».

ماكرون يعترف بـ«جرائم»
ضد جزائريين
ذهــب الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون ،أمــس السبت ،أبعد من سلفه فرانسوا
هوالند ،منددًا بـ»جرائم ال مبرر لها بالنسبة إلــى الجمهورية» ،إثــر إقامة مراسم
ً
إحياء للذكرى الستني لقتل متظاهرين جزائريني في باريس في  17أكتوبر/
رسمية
تشرين األول  ،1961بعضهم ألقت بهم الشرطة في نهر السني.
وأقيمت املراسم على ضفاف نهر السني بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل 60
عامًا متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير املجاور ،تلبية لدعوة فرع جبهة
التحرير الوطني في فرنسا .وهي املرة األولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى
مكان املجزرة التي يقدر املؤرخون عدد ضحاياها بما ال يقل عن العشرات ،في حني
اكتفت الحصيلة الرسمية باإلشارة إلى ثالثة قتلى .وإذ أشار إلى حصول «جرائم»،
واقفًا دقيقة صمت وواضعًا إكليال من الزهور في املكان ،يكون ماكرون قد اتخذ
موقفًا يتجاوز ما أقر به هوالند في عام  2012حني تحدث عن «قمع دام».
وقــال اإلليزيه ،في بيان ،إن مــاكــرون «أقــر بالوقائع :إن الجرائم التي ارتكبت تلك
الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) ال مبرر لها بالنسبة
إلــى الـجـمـهــوريــة» .وأض ــاف أن «فــرنـســا تنظر إلــى تــاريـخـهــا بــرمـتــه بتبصر وتقر
ً
باملسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح .أوال وقبل كل شــيء ،إنها تدين لنفسها
بذلك ثم لجميع من أدمتهم حــرب الجزائر ،ومــا واكبها من جرائم ارتكبت من كل
الجهات ،في أجسادهم وأرواحهم».
(فرانس برس ،العربي الجديد)

سقوط العبدية ...انتكاسة جديـدة للحكومة اليمنية في مأرب
منيت الحكومة اليمنية
ُ
الشرعية بخسارة جديدة
في محافظة مأرب،
حيث سقطت مديرية
العبدية بيد الحوثيين بعد
أسابيع على حصارها من
قبل الجماعة واستبسال
رجال القبائل في الدفاع
عنها
عدن ـ العربي الجديد

خالل تشييع مقاتلين حوثيين في صنعاء سقطوا في معارك مأرب (محمد حمود)Getty/
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تـ ــواصـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة املـ ـعـ ـت ــرف بـهــا
دوليًا ،حصد الخسائر في امليدان العسكري،
بــالـتــوازي مــع فشلها فــي حــل مختلف أزمــات
الـيـمـنـيــن األخ ـ ــرى ،وق ــد تـعــرضــت النـتـكــاســة
جديدة في املعركة املصيرية التي تخوضها
مع جماعة الحوثيني على تخوم مدينة مأرب،
بـعــد خـســارتـهــا ملــديــريــة جــديــدة فــي األط ــراف
الجنوبية للمحافظة النفطية الواقعة شرقي
ال ـبــاد .فبعد أســابـيــع مــن الـحـصــار الحوثي
الخانق واملـقــاومــة الشرسة مــن قبل القبائل،
تـمـكـنــت ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ،م ــن ال ـتــوغــل في
م ــدي ــري ــة ال ـع ـب ــدي ــة ،ل ـت ـك ـمــل س ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
كــافــة الـشــريــط الـجـنــوبــي ملحافظة م ــأرب ،من
ً
رح ـبــة وصـ ــوال إل ــى حــريــب وم ـنــاطــق بيحان
فــي محافظة شـبــوة .يأتي ذلــك بعدما تخلت
ال ـح ـك ــوم ــة عـ ــن دع ـ ــم رج ـ ــال ال ـق ـب ــائ ــل ه ـن ــاك،
ول ــم تـفـلــح غـ ــارات الـتـحــالــف ال ـعــربــي بـقـيــادة
السعودية ،والتي أودت بحياة مئات املقاتلني

من جماعة «أنـصــار الله» في األيــام األخيرة،
ب ـح ـســب ب ـي ــان ــات هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ،ف ــي إج ـبــار
الحوثيني على التراجع.
وك ــان ــت م ــدي ــري ــة ال ـع ـب ــدي ــة ،واحـ ـ ــدة م ــن أب ــرز
جبهات القتال الصلبة املناهضة للحوثيني
جـنــوبــي مـ ــأرب .وخ ــاف ــا لــاجـتـيــاح الـحــوثــي
السلس في مديريات رحبة وحريب وبيحان،
حـ ــاف ـ ـظـ ــت ال ـ ـع ـ ـبـ ــديـ ــة ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـم ـ ــود ُوصـ ـ ــف
بــ«األسـطــوري» ،في وجــه الهجمات الحوثية
الرغم من الحصار التام املفروض عليها،
على
ّ
وع ــدم تلقي رج ــال القبائل فيها أي إم ــدادات
من الحكومة الشرعية منذ  21سبتمبر/أيلول
املاضي.
وأك ــد م ـســؤولــون ف ــي ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة في
ّ
م ــأرب ،لوكالة «فــرانــس ب ــرس» ،أن الحوثيني
ح ـق ـق ــوا ت ـق ــدم ــا فـ ــي ال ـع ـب ــدي ــة فـ ــي ال ـس ــاع ــات
ّ
املــاضـيــة .وق ــال أحــد املـســؤولــن إن الحوثيني
باتوا «في مركز مديرية العبدية بعد حصار
دام أرب ـع ــة أس ــاب ـي ــع» ،مـتـهـمــا «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ب ــارت ـك ــاب «ج ــرائ ــم خ ـطــف وس ـج ــن وتـنـكـيــل»
بحق القبائل التي كانت تتعاون مع القوات
الحكومية.
وكان وزير اإلعالم والثقافة والسياحة ،معمر
اإلريــانــي ،قــد حــذر ،أول مــن أمــس «مــن جرائم
إب ـ ــادة جـمــاعـيــة تــرتـكـبـهــا مـلـيـشـيــا الـحــوثــي
بحق أبـنــاء املــديــريــة بعد تـهــديــدات أطلقتها
عـبــر وســائــل إعــام ـهــا ،وم ــن كــارثــة إنسانية
غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر
ورفــض املليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيني،
ف ــي اس ـت ـبــاحــة ل ـل ـقــوانــن ال ــدول ـي ــة ومــواث ـيــق
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان» .وقـ ـ ــال اإلري ـ ــان ـ ــي لــوكــالــة
األنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التي تديرها
الحكومة ،إن «املـصــادر املحلية تؤكد ارتفاع
موجة الـنــزوح الداخلي مــن مناطق (الشيب،
الحجلة ،ثمدة ،املــذود ،العر) جنوب وجنوب
ش ــرق مــديــريــة ال ـع ـبــديــة ،بـعــد ت ـعـ ّـرض الـقــرى

اآلهـلــة بالسكان لقصف واسـتـهــداف ممنهج
وم ـت ـع ـمــد م ــن مـل ـي ـش ـيــا ال ـح ــوث ــي اإلره ــاب ـي ــة
بمختلف أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة».
بــدوره ،اعتبر الناطق الرسمي باسم جماعة
«أنـصــار الله» ورئيس الوفد املـفــاوض عنها،
م ـح ـمــد ع ـبــد الـ ـس ــام ،ع ـبــر تــوي ـتــر أم ـ ــس ،أن
«الــدولــة (جماعة الحوثيني) قامت بواجبها
ف ـ ــي تـ ــأمـ ــن مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـع ـ ـبـ ــديـ ــة» .وق ـ ـ ـ ــال إن
«االش ـت ـبــاكــات الـتــي شـهــدتـهــا املــديــريــة كانت
م ــع عـنــاصــر تـكـفـيــريــة ذات عــاقــة بتنظيمي
القاعدة وداعش ومرتبطة بقوى العدوان (في
إشارة إلى الحكومة والتحالف العربي) ،وقد
قــامــت الــدولــة بــواجـبـهــا فــي تــأمــن املــديــريــة».
ويكرر الحوثيون هذه الالزمة لتبرير عمليات
اجتياحهم للمديريات.
وف ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى الـ ـحـ ـص ــار ال ـ ـ ــذي فــرض ـتــه
ال ـج ـمــاعــة ع ـلــى ال ـع ـب ــدي ــة ،قـ ــال ع ـبــد ال ـس ــام:
«سبق أن أبلغنا األمم املتحدة وأطرافًا دولية
ترحيبنا بــإدخــال املـســاعــدات اإلنسانية إلى
مديرية العبدية ،لكن ما تبني أنهم يزايدون
إعـ ــام ـ ـيـ ــا وأنـ ـ ـه ـ ــم غـ ـي ــر جـ ــديـ ــن ف ـ ــي إيـ ـج ــاد
معالجات إنسانية فعلية ،كما هو الحال في
عموم اليمن املحاصر منذ سبع سنوات .ومع
ذلــك ،نؤكد أن املـســارات سالكة ملن أراد فعليًا
تقديم مساعدة إنسانية».
وعلى الرغم من سيطرة الحوثيني على مركز
م ــدي ــري ــة ال ـع ـبــديــة ال ـ ــذي ي ـضــم م ـقــر الـسـلـطــة
املحلية وإدارة الشرطة واملستشفى الحكومي
الوحيد ،إال أن مجاميع من املقاومة الشعبية،
خصوصًا قبائل بني عبد ،رفضت االستسالم
وفـ ـضـ ـل ــت االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـ ــن مـ ــركـ ــز امل ــدي ــري ــة
باتجاه سالسل جبلية ،حيث توعدت بقتال
الحوثيني حتى املــوت .وأوضــح مصدر قبلي
لـ«العربي الجديد» ،أن قبائل بني عبد ،التي
ت ـتــزعــم امل ـق ــاوم ــة ض ــد ال ـح ــوث ـي ــن ،تــراج ـعــت
إل ــى س ــاس ــل جـبـلـيــة فــاص ـلــة ب ــن مــديــريـتــي

تظاهرة جديدة في تعز

تظاهر مئات اليمنيين في محافظة تعز جنوب غربي البالد ،أمس
السبت ،احتجاجًا على تدهور األوضــاع االقتصادية والمعيشية في
ونــت عليها عبارات أبرزها
المحافظة .ورفع المتظاهرون الفتات ُد ّ
«تدهور العملة وصمة عار على
الــحــكــومــة» ،و«ارتــفــاع األســعــار
وإهمال السلطة حرب قاتلة على
المواطن» ،و«االنــقــاب الحوثي
حملت
سبب لكل المصائب» ،فيما
ّ
«الهبة الشبابية للتصحيح» الداعية
إلى التظاهرة ،الحكومة اليمنية
مــســؤولــيــة تـــدهـــور األوضــــاع
الكارثية.

ّ
العبدية وحريب تدعى املكنة .وأكدت مصادر
متطابقة لـ«العربي الجديد» ،أن رجال القبائل
فــي العبدية قــامــوا قبل انسحابهم مــن مركز
امل ــدي ــري ــة ،بـتـفـجـيــر ع ــدد م ــن م ـخ ــازن الـســاح
الثقيلة ،حـتــى ال يـقــوم املـقــاتـلــون الحوثيون
باستغاللها فــي املـعــركــة ضــد الـشــرعـيــة ،كما
قاموا بنسف مركز الشرطة.
وال ُي ـ ـعـ ــرف ح ـج ــم خ ـس ــائ ــر رج ـ ــال امل ـق ــاوم ــة
ً
الشعبية فــي معركة العبدية .إال أن مسؤوال
عسكريًا تـحــدث لــوكــالــة «فــرانــس ب ــرس» ،عن
م ـق ـتــل «ق ــراب ــة ع ـشــريــن ش ـخ ـصــا م ــن ال ـق ــوات
الحكومية والـقـبــائــل املــوالـيــة لـهــا ،باإلضافة
إل ــى ج ــرح  47آخ ــري ــن» ف ــي ال ـس ــاع ــات األرب ــع
وال ـع ـشــريــن امل ــاض ـي ــة ،وه ــي حـصـيـلــة أكــدهــا

م ـ ـسـ ــؤول ع ـس ـك ــري آخ ـ ـ ــر .مـ ــن ج ـه ـت ـه ــم ،ك ــان
ن ــاش ـط ــون ح ــوث ـي ــون يـ ــروجـ ــون ،أمـ ـ ــس ،عـبــر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،لـخـبــر مقتل
القائد امليداني البارز في جبهة العبدية ،عبد
الـحـكـيــم ال ـ ـشـ ــدادي ،الـ ــذي رف ــض االس ـت ـســام
للحوثيني ،من دون أن يتسنى التحقق من دقة
تلك املعلومات .كما أن الـقــوات الحكومية لم
تعلن بشكل رسمي أي تفاصيل عن هذا األمر.
وط ـي ـلــة األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة ،ع ـج ــزت ال ـق ــوات
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة وال ـت ـح ــال ــف
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ــداع ـ ــم لـ ـه ــا ع ـ ــن ف ـ ــك ال ـح ـص ــار
الحوثي على مديرية العبدية ،فيما اقتصر
دور الـطـيــران الـحــربــي للتحالف ،على إبطاء
الهجمات الحوثية اليومية فقط ،على الرغم

مــن إعــانــه إلـحــاق خسائر بشرية كبيرة في
صفوف الجماعة .وفي السياق ،أفاد التحالف
في بيان أمس بأنه نفذ « 32عملية استهداف»
خالل الساعات األربع والعشرين املاضية أدت
إلى تدمير  11آلية عسكرية «وخسائر بشرية
تـجــاوزت  160عنصرًا إرهــابـيــا» فــي العبدية.
وخ ــال األس ـبــوع األخ ـيــر ،أعـلــن التحالف عن
مقتل أكثر من  700من الحوثيني في مديرية
العبدية وحدها ،وفق وكالة «فرانس برس».
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات ال ـت ــي
كـ ــان ال ـت ـحــالــف ي ـح ــرص ع ـلــى اإلعـ ـ ــان عنها
ف ــي ب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة م ـن ــذ م ـط ـلــع األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي ،وي ـت ـح ــدث ع ــن ن ـج ــاح ال ـط ـي ــران في
قتل مئات العناصر الحوثية ،إال أن جماعة
الـحــوثـيــن دفـعــت ب ــآالف املـقــاتـلــن فــي سبيل
إسقاط العبدية وأطلقت عشرات الصواريخ
الباليستية على مقر املديرية .وسقطت عدد
مــن ال ـصــواريــخ الـحــوثـيــة عـلــى أع ـيــان مدنية
داخل العبدية ومنها املرفق الصحي الوحيد،
وهـ ـ ــو مـ ــا جـ ـع ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،تـعـلــن
الخميس املــاضــي ،املــديــريــة منطقة منكوبة،
جـ ــراء ال ـق ـصــف وال ـح ـص ــار وم ـن ــع الـحــوثـيــن
وصــول اإلم ــدادات الغذائية والــدوائـيــة لنحو
 35ألف نسمة يعيشون هناك.
وق ــوب ــل س ـق ــوط م ــدي ــري ــة ال ـع ـبــديــة ف ــي أي ــدي
ال ـحــوث ـيــن ،ب ــان ـت ـق ــادات واس ـع ــة ف ــي ال ـش ــارع
اليمني ،حيث انتقد خبراء وناشطون تخاذل
قـيــادة الحكومة الشرعية وعــدم قيامها بأي
تحرك لفك الحصار عن املديرية ،بما يواكب
ص ـم ــود ال ـق ـب ــائ ــل واس ـت ـب ـســال ـهــا ف ــي ال ــدف ــاع
عــن الـعـبــديــة .واعـتـبــر نــاشـطــون يـمـنـيــون ،أن
االنتكاسات التي حصلت في مــأرب ،ال تعود
لعوامل مرتبطة بقوة الحوثيني ،بل إلى فساد
وض ـعــف أه ـ ــداف وط ـم ــوح ــات األطـ ـ ــراف الـتــي
دعمها التحالف ،في إشــارة لوحدات وألوية
الجيش الوطني في مأرب.

نـ ـ ــدد ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـت ــونـ ـس ــي ال ـس ــاب ــق
لحقوق اإلن ـســان ،مهدي بــن غربية
(الصورة) ،أمس السبت ،بما وصفه
بــ«الـتــرهـيــب الـبــولـيـســي» وتطويق
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة م ـ ـنـ ــزلـ ــه .وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل ،فــي
تدوينة على «فيسبوك»« :ال أدري
مل ــاذا كــل ه ــذا الـتــرهـيــب البوليسي
لــي ولــولــدي ولعائلتي ولجيراني
وبأي حق؟ وهل هناك أمر قضائي
ّ
وحمل السلطة «مسؤولية
بذلك؟».
كل اعتداء يتم على حقوقه».
(العربي الجديد)

«داعش» يتبنى مجزرة
مسجد قندهار
ت ـ ـب ـ ـنـ ــى تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش-والي ـ ـ ـ ـ ــة
خ ــراس ــان» ،أم ــس ال ـس ـبــت ،هجومًا
انتحاريًا استهدف مسجدًا للشيعة
فــي مدينة قندهار األفغانية أمس
األول ،وأدى إلــى مقتل  41شخصًا
عـلــى األق ــل وإص ــاب ــة  .71وقـ ــال ،في
بيان نشره على قنواته في تطبيق
«ت ـي ـل ـي ـغ ــرام» ،إن ان ـت ـحــاريــن نـفــذا
هجومني داخل املسجد خالل صالة
الجمعة.
(فرانس برس)
وفد من «طالبان»
في أوزبكستان
بدأ وفد من حكومة حركة «طالبان»،
بــرئــاســة نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء املــا
عبد السالم حنفي (الصورة) ،زيارة
إل ــى الـعــاصـمــة األوزب ـك ـيــة طشقند،
إلج ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـب ــاحـ ـث ــات م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
األوزب ـك ـي ــة ح ــول م ـل ـفــات مـخـتـلـفــة،
خ ـص ــوص ــا االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة.
وقال الناطق باسم «طالبان» ،وهو
وكيل وزارة الخارجية في حكومة
تصريف األعمال ذبيح الله مجاهد،
فــي بـيــان ،إن الــوفــد يـضــم ع ــددًا من
الــوزراء ،منهم االقتصاد والتجارة،
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،وال ـ ـص ـ ـحـ ــة،
واملـ ـ ــواصـ ـ ــات ،ك ـم ــا ي ـض ــم مـحــافــظ
البنك املركزي.
(العربي الجديد)

االتحاد األفريقي يخفق
بسحب صفة «مراقب»
من إسرائيل
أخـ ـف ــق اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء خ ــارج ـي ــة
االت ـحــاد األفــريـقــي ،أمــس األول ،في
حـســم قـضـيــة مـنــح إســرائ ـيــل صفة
مراقب فيه ،بسبب االنقسام الحاد
فــي املــواقــف بــن مــؤيــد وراف ــض ،ما
أدى إلـ ــى إرجـ ـ ــاء ال ـح ـســم إلـ ــى قمة
رؤسـ ــاء دول االت ـح ــاد ف ــي فـبــرايــر/
ش ـبــاط امل ـق ـبــل ،بـعــد تـمـســك املـغــرب
والـ ـك ــونـ ـغ ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ب ـق ــرار
عـ ـض ــوي ــة إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل .وأكـ ـ ـ ــد وزي ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري رم ـ ـطـ ــان
لعمامرة ،بحسب بيان للخارجية،
أن «الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
املـ ـثـ ـي ــرة ل ـل ـج ــدل ح ـ ــول م ـن ــح صـفــة
ّ
امل ــراق ــب إلس ــرائـ ـي ــل ،س ــل ــط ال ـضــوء
عـلــى االن ـق ـســام الـعـمـيــق بــن ال ــدول
األعضاء في االتحاد األفريقي».
(العربي الجديد)
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على الرغم من االنتفاضة الشعبية التي اندلعت في  17أكتوبر/تشرين األول
 2019في لبنان ،وما تال ذلك من أحداث ،وال سيما االنهيار االقتصادي وانفجار
مرفأ بيروت ،فإنّ كلّ ذلك لم يفلح في إسقاط المنظومة الحاكمة

عين على البرلمان
يقول الناشط السياسي جيمي كرم
لـ«العربي الجديد» إن مسألة توحيد
الصفوف سياسيًا «ليست أمرًا مهمًا
حاليًا ،بقدر أهمية أن نكون مقتنعين
ومتوحدين حول مبدأ مواجهة
المنظومة» .ويضيف« :يجب أن
نبحث عن أفضل الطرق إلحــداث
بمقعد أو اثنين
الخرق الذي قد يبدأ
ٍ
في مجلس النواب ،إلدخــال صوت
معارض إلى البرلمان المقبل ،على
أن يتسع هذا التمثيل في المستقبل،
بعد التعلم من التجارب ،واالنتظام
في العمل السياسي وكسب ثقة
الناس».

عامان على انتفاضة
 17أكتوبر المنظومة الحاكمة
في لبنان تقاوم
السقوط

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

م ـ ـ ّـر ع ـ ــام ـ ــان عـ ـل ــى انـ ـتـ ـف ــاض ــة 17
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول الشعبية
فــي لبنان ،غير أن املشهد ال يــزال
هو نفسه ،ال بل يــزداد ســوءًا ،ليس فقط منذ
ذل ــك ال ـحــن ،ول ـكــن مـنــذ ثــاثــن عــامــا أعقبت
انتهاء الحرب األهلية اللبنانية .فاملنظومة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال تـ ـ ــزال ت ـح ـكــم ال ـب ـل ــد بــال ـســاح
والفساد ،وتنهب املال العام من دون أي رادع
أو محاسبة ،بينما الشعب الذي يرزح تحت

ويــذل ُ
أســوأ أزمــة اقتصاديةُ ،يـجـ َّـوع ُ
وي َ
سرق
ُ
ُ
وي ـه ـ َّـج ــر ،وأخـ ـيـ ـرًا ُي ـف ـ َّـج ــر ،وت ـم ـنــع مـحــاسـبــة
املتورطني ،كما يحصل اآلن من خالل الضغط
إلط ــاح ــة امل ـح ـقــق ال ـع ــدل ــي ف ــي ان ـف ـج ــار مــرفــأ
ب ـ ـيـ ــروت ،ال ـق ــاض ــي ط ـ ــارق ب ـي ـط ــار ،ح ـت ــى لــو
تطلب ذلــك ،التهديد بانفالت أمني وانــدالع
اش ـت ـبــاكــات داخـ ــل بـ ـي ــروت ،وخ ـل ــق ّشــارعــن
متقابلني ،وافتعال قتال أهلي «مصغر» كما
ك ــان امل ـش ـهــد عـلـيــه ق ـبــل أيـ ــام ف ــي الـعــاصـمــة.
ال ب ــل إن األح ـ ـ ــزاب س ــارع ــت الس ـت ـغ ــال هــذا
القتال الستعادة شعبيتها ،عبر شـ ّـد عصب

مجلس القضاءيستمع لبيطار

من المنتظر أن يجتمع مجلس القضاء األعلى بعد غد الثالثاء،
بالمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت ،طــارق بيطار ،لالستماع
لرأيه حــول مسار التحقيق في
القضية .بــالــتــزامــن ،قــال رئيس
الوزراء نجيب ميقاتي (الصورة)،
فــي بــيــان أمــس ّ
إن «الحكومة
حريصة على عدم التدخل في
أي ملف يخص القضاء» وذلك
بعد اجتماعه بوزير العدل هنري
خــوري ،ورئيس مجلس القضاء
األعلى سهيل شاهين ،والنائب
العام التمييزي غسان عويدات.

جمهورها ،قبيل االنتخابات النيابية املقررة
في الربيع املقبل ،وما بعدها الرئاسية.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـتـ ـك ــرر ش ـ ـعـ ــار «إسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـط ـب ـق ــة
السياسية» عند كل تحرك ،وتتعالى املطالب
بــ«مـحــاسـبــة امل ـســؤولــن عــن ان ـه ـيــار الـبـلــد»،
ً
وص ــوال إل ــى الــدعــوة ملعاقبة املـســؤولــن عن
انفجار مــرفــأ بـيــروت املــدمــر ال ــذي وقــع فــي 4
ّ
أغـسـطــس/آب مــن الـعــام املــاضــي وخــلــف أكثر
مــن  200قتيل وآالف الـجــرحــى ،وغـيــرهــا من
ال ـه ـت ــاف ــات ال ـت ــي ي ــرح ــل ص ــداه ــا م ــع ان ـت ـهــاء
التحركات ،يبقى السياسيون في مواقعهم،
مسيطرين مع املصارف ،على مواقع ومراكز
ال ــدول ــة ،ال ب ــل مـنـتـفـضــن ف ــي وج ــه الـقـضــاء
ع ـنــدمــا ي ـق ـتــرب م ــن «ه ــال ـت ـه ــم» ،فـيـســارعــون
إلــى التجييش والـتـهــويــل والـلـعــب على وتر
الفتنة والطائفية ،وتعزيز نظريات املؤامرة
واالستهداف.
أس ـبــاب كـثـيــرة حــالــت دون تحقيق التغيير
امل ـن ـشــود ف ــي امل ـش ـهــد ال ـل ـب ـنــانــي ،ع ـلــى الــرغــم
ّ
م ــن ت ـم ـ ّـس ــك امل ـح ـت ـجــن ب ـم ـطــال ـب ـهــم وت ـمــكــن
امل ـج ـم ــوع ــات امل ــدن ـي ــة م ــن إح ـ ـ ــداث خـ ــرق فــي
االن ـت ـخــابــات الـنـقــابـيــة عـلــى صـعـيــد نقابتي
امل ـ ـحـ ــامـ ــن وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات
ال ـطــاب ـيــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ،وح ـت ــى ف ــي خلق
إعالم بديل خارج التبعية للقوى السياسية.
وت ـت ـح ــدث م ــدي ــرة ت ـحــريــر م ـج ـلــة «اس ـتــديــو
أشغال عامة» البحثية ،جنى نخال ،لـ«العربي
الجديد» ،عن أسباب تعثر تحقيق املطالب.
وت ـش ـيــر إل ــى «اس ـت ـخ ـفــاف ال ـن ــاس ف ــي ب ــادئ
األمر بقوة وسيطرة النظام ،إذ لم نكن نتوقع
أنـ ــه مـتـغـلـغــل ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل ،واع ـت ـق ــدن ــا أنـنــا
بـضــربــات متتالية فــي استطاعتنا القضاء
عـ ـلـ ـي ــه» .وت ـض ـي ــف نـ ـخ ــال أن «امل ـج ـم ــوع ــات
املــدنـيــة الـتــي نـشــأت بفعل الـتـحــركــات؛ ســواء

عــام ( 2015احـتـجــاجــات انطلقت بفعل أزمــة
النفايات وتطورت للمطالبة بإسقاط الطبقة
الـسـيــاسـيــة) أو ع ــام  ،2019ل ــم تـتـمـكــن حتى
ال ـســاعــة م ــن اقـ ـت ــراح خ ـط ــوات عـمـلـيــة فعلية
لتحقيق التغيير ،علمًا بأن املسؤولية هنا ال
تتحملها فقط هذه املجموعات وحدها ،بل ال
بد من ربــط األمــور أيضًا بــاألزمــات املتراكمة
منذ عقود ،وصعوبة خرق النظام وهيمنته
على جميع مفاصل الحياة».
ك ــذل ــك ،ت ـت ـحــدث ن ـخ ــال ع ــن «ق ـ ــدرة املـنـظــومــة
املتحكمة بالبلد ،على مسك الناس من اليد
التي تؤملها ،من ناحية مسألة تقديم الخدمات
وم ـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة م ــن ج ـهــة،
ّ
وتحكمها بــالـعــاًقــات االجتماعية مــن جهة
ثــانـيــة» ،مــوضـحــة أن ه ــذه املـنـظــومــة «ق ــادرة
على إحــداث شــرخ اجتماعي حقيقي بني من
يدعمها والطرف الذي يعارضها ،وببساطة
لها أن تمنع الخدمات عن كل من يقف ضدها.
ولهذا كله ،نحن غير قادرين لغاية اآلن على
إحداث تغيير حقيقي في النظام».
ونشر مركز «اسـتــديــو أشـغــال عــامــة» أخيرًا،
في الذكرى الثانية لـ«انتفاضة  17تشرين»،
مـلـفــا ح ــول ال ــواق ــع االق ـت ـص ــادي والـسـيــاســي
واالجتماعي واملديني في لبنان .وحول هذا
امللف ،تشير نخال إلــى أنــه «يعالج القضايا
اليومية للناس ،عبر قراءة نقدية لالنتفاضة
والتفكير بما نريد اليوم بعد هذه االنتفاضة،
وخــال أحد أســوأ ثالثة انهيارات اقتصادية
فــي األع ــوام املــائــة األخ ـيــرة» .كما أنــه «يعالج
مـســألــة ال ـعــدالــة املـكــانـيــة ال ـتــي نـبـحــث عنها
ف ــي م ــدي ـن ــة يـ ـح ــاول ال ـن ـظ ــام ت ـه ـج ـيــر أهـلـهــا
ً
وقضم آخــر بقايا األمــاك العامة ،فضال عن
مـســألــة الـفـصــل وال ـت ـفــاوت االجـتـمــاعــي التي
أبرزتها االنتفاضة ولم تعالجها ،إضافة إلى

تؤدي األجهزة األمنية دورًا رئيسيًا في حماية المنظومة (حسين بيضون)

ال يزال السياسيون
التقليديون مسيطرين
على مراكز الدولة
تنظم مجموعات مدنية
تحركًا تحت عنوان
«استعادة الدولة»
االنتفاضة يجب أن
تعود أقوى ألن الوضع
أصبح أسوأ

تقرير

أسبوع على االنتخابات العراقية :مخاوف من بازار الترضيات
يعزز تواصل أزمة إعالن
نتائج االنتخابات العراقية،
المخاوف من أن
مفوضية االنتخابات ربما
تكون قد دخلت في
لعبة الترضية السياسية بين
القوى المتنافسة
بغداد ـ محمد علي

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى إجـ ــراء
االنتخابات العراقية ،وتــواصــل أزمــة إعــان
النتائج ،إال أن أي تعليق بشأن ما رافق هذه
العملية ،مــن ارت ـبــاك وفــوضــى واعـتــراضــات
سياسية ،لم يصدر عن بعثة األمــم املتحدة

ّ
أو االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـل ــذي ــن م ــث ــا صـفــة
الراعي الخارجي لهذه االنتخابات عبر أكثر
من  800مراقب دولــي وأممي شــاركــوا فيها.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت تــواصــل فيه مفوضية
االنـتـخــابــات عملية إع ــادة عــد وف ــرز أصــوات
آالف املحطات االنتخابية بشكل يدوي داخل
املنطقة الخضراء وسط بغداد ،بعد سلسلة
مــن الـضـغــوط واالع ـتــراضــات الـتــي أطلقتها
قوى وفصائل مسلحة ،توصف بأنها حليفة
لطهران ،والتي اعتبرت أن النتائج «مفبركة»،
وتحدثت عن «مؤامرة ضد الحشد الشعبي»،
مـعـلـنــة ع ــن رف ـض ـهــا ل ـه ــذه ال ـن ـتــائــج كــونـهــا
«تهدد السلم األهـلــي» ،وذلــك عقب تحقيقها
ن ـت ــائ ــج م ـت ــدن ـي ــة وغـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة فـ ــي ع ــدد
املقاعد البرملانية التي حصلت عليها جراء
االنتخابات.
النتائج التي أعلنت مساء اإلثـنــن املاضي،
وخـضـعــت لـتـعــديــات ع ــدة عـلــى م ــدار األي ــام
املاضية بسبب اسـتـمــرار عمليات احتساب

تتواصل عملية إعادة عد وفرز أصوات آالف المحطات االنتخابية (مرتضى السوداني/األناضول)

أص ـ ــوات امل ـح ـط ــات االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـت ــي تـقــول
مفوضية االنـتـخــابــات إنـهــا تــأخــرت نتيجة
لخلل فـنــي ،وأخ ــرى وردت بشأنها شكاوى
مــن مـمـثـلــي ك ـيــانــات سـيــاسـيــة ،أسـهـمــت في
تغيير عدد ما حصلت عليه القوى السياسية
بواقع مقعدين إلى خمسة لكل كتلة؛ بزيادة
أو نقصان.
وحـتــى مـســاء أمــس الـسـبــت ،علمت «العربي
الجديد» ،أن عدد مقاعد التيار الصدري التي
حصل عليها في اإلعــان األول عن النتائج،
تراجع من  73إلى  70مقعدًا ،في وقت ارتفع

يُتوقع أن ينخفض
عدد النواب المستقلين
من  11إلى 8

ع ــدد مـقــاعــد تـحــالــف «ال ـف ـتــح» ،إل ــى نـحــو 20
مقعدًا بعد أن كان  14مقعدًا فقط .كما ارتفع
ع ــدد م ـقــاعــد ت ـحــالــف «قـ ــوى ال ــدول ــة» إل ــى 5
مقاعد بعد أن كان  4مقاعد ،فيما ارتفع عدد
مقاعد تحالف «العقد الــوطـنــي» إلــى  6بعد
أن كان  ،4وتحالف «دولة القانون» إلى نحو
 40مـقـعـدًا ،بينما يـتــوقــع أن ينخفض عــدد
النواب املستقلني من  11إلى  8فقط ،بعد رفع
اسم ثالثة منهم في دوائر انتخابية جنوبي
ّ
ّ
معنيني
ال ـع ــراق ،فــي واس ــط وال ـب ـصــرة .لـكــن
بالشأن االنتخابي يؤكدون أن ما يعلن على
موقع املفوضية هو آخر ما تم احتسابه من
أصوات ،وهناك منافسة على مائة أو مائتي
صوت فقط لرفع مرشح وهبوط آخر.
ـاق ،ق ــال نــائــب ب ــارز ف ــي الـبــرملــان
وف ــي ال ـس ـيـ ّ
املنحل ،إنه تلقى معلومات من مصادر مقربة
من مفوضية االنتخابات ،تفيد بأن األخيرة
ق ــد تـعـلــن ال ـن ـتــائــج بـشـكــل أولـ ــي خ ــال الـ ــ72
ساعة املقبلة .وعــزا النائب ،الــذي فضل عدم
كشف اسمه ،في حديث مع «العربي الجديد»،
سـبــب صـمــت بعثة األم ــم املـتـحــدة واالت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي وعـ ـ ــدم ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ـجــريــات
ال ـت ـعــاطــي م ــع ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات إل ــى «أن
الطرفني غير راضيني عن اإلجراءات األخيرة
للمفوضية لناحية إعادة عد وفرز األصوات،
والتضارب في تصريحات املسؤولني فيها
ب ــن وق ــت وآخـ ــر ،إض ــاف ــة إل ــى فـتــح محطات
اقتراع من دون أمر قضائي ومن دون حضور
أو إش ــراف جـهــات مستقلة ،خــافــا ملــا ينص
عليه قانون االنتخابات النافذ في البالد».
وأوض ـ ــح ال ـنــائــب نـفـســه ّأن الـبـعـثــة األمـمـيــة
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي «ف ــض ــا ال ـص ـمــت على
التحدث بإيجابية أو تأييد ما يجري حاليًا
ف ــي ق ــاع ــة ن ـصــب ال ـج ـن ــدي امل ـج ـه ــول (داخـ ــل
املنطقة الخضراء) ،حيث تتم عمليات إعادة
ال ـعــد وال ـف ــرز ال ـي ــدوي ،إذ إن ه ـنــاك مـخــاوف
دولية حقيقية من أن املفوضية ربما تكون
قد دخلت في لعبة الترضية السياسية بني
الـقــوى املتنافسة» .مــن جهته ،أكــد مستشار
الحكومة لشؤون االنتخابات ،عبد الحسني
ال ـه ـن ــداوي ،أن «ال ـن ـتــائــج الـنـهــائـيــة ستعلن
ق ــري ـب ــا جـ ـ ـ ـدًا» .وق ـ ــال ف ــي ت ـص ــري ــح مـقـتـضــب
لـ«العربي الجديد» ،إن «عمليات العد والفرز
اليدوية متواصلة وهي على وشك االنتهاء»،
من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
من جهتها ،ذكرت مفوضية االنتخابات أنها
تعالج حاليًا  356شكوى بشأن االنتخابات
الـ ـت ــي أجـ ــريـ ــت يـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،وه ــو

خــاف الرقم الــذي أعلنته سابقًا والبالغ 74
شكوى فقط .ونقلت وكالة األنـبــاء الرسمية
عــن م ـســؤول قـســم ال ـش ـكــاوى فــي املـفــوضـيــة،
ح ـس ـن ــن لـ ـي ــث ،ق ــول ــه أم ـ ـ ــس ،إن امل ـفــوض ـيــة
«تسلمت  329شكوى بشأن االقـتــراع العام،
و 27شكوى بشأن االقتراع الخاص» ،مضيفًا
أن «لـجــانــا خــاصــة فــي املفوضية تحقق في
الشكاوى».
تلك
ُ
في األثناء ،أعلن أمس عن أول تحالف مدني
سياسي عراقي في البرملان ،إذ كشف رئيس
حــركــة «ام ـت ــداد» ،عــاء الــركــابــي ،عــن تحالف
ب ــرمل ــان ــي ب ــن امل ــدن ـي ــن وال ـ ـنـ ــواب املـسـتـقـلــن
الذين فازوا في االنتخابات ،موضحًا أن عدد
أع ـضــاء ه ــذا الـتـحــالــف يـصــل إل ــى  30نــائـبــا،
وهــو مــا يجعله رقـمــا مــؤثـرًا داخ ــل الـبــرملــان.
وقال الركابي ،في تصريح للصحافيني «لن
ن ـش ـتــرك ف ــي أي ح ـكــومــة م ـحــاص ـصــة ،ولـكــن
س ـن ـت ـجــه إلـ ــى ت ـش ـك ـيــل م ـع ــارض ــة سـيــاسـيــة
داخــل مجلس الـنــواب ملتابعة ومراقبة عمل
الـ ـ ـ ــوزارات وامل ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وكــذلــك
التركيز على الجانب التشريعي خالل العمل
في مجلس النواب».
من جانبها ،أكدت مصادر في مدينة النجف،
لـ«العربي الجديد» ،عقد اجتماع في املدينة
بــن عــدد مــن الـنــواب املستقلني الــذيــن فــازوا
ف ــي االن ـت ـخــابــات ،ب ـهــدف ال ــدخ ــول ف ــي تكتل
واحد مع املدنيني في حركة «امتداد» .ووفقًا
ل ـل ـم ـصــادر ن ـف ـس ـهــا ،ف ــإن الـ ـن ــواب املـسـتـقـلــن
هم كل من «محمد عنوز ،وهــادي السالمي،
وحميد الشبالوي ،وحيدر الشمخي ،وعبد
الهادي الحسناوي».
ون ـق ــل م ــوق ــع إخـ ـب ــاري م ـح ـلــي ،ع ــن املــرشــح
املستقل الفائز في االنتخابات ،باسم خشان،
أول من أمس ،قوله إن «كتلة املستقلني التي
نهدف لإلعالن عنها ستتجاوز  30نائبًا في
ال ـب ــرمل ــان» ،مـتـحــدثــا عــن مــامــح ه ــذه الكتلة
بالقول «إنها ستذهب إلى معارضة حقيقية
م ــدع ــوم ــة مـ ــن الـ ـشـ ـع ــب ،ت ـش ـم ــل امل ـح ــاس ـب ــة
واالسـ ـتـ ـج ــواب ــات وتـ ـق ــوي ــم ع ـم ــل ال ـح ـكــومــة
وتشريع وتعديل القوانني وإلـغــاء بعضها،
فهذا يعد في صميم واجب النائب» .واعتبر
خ ـش ــان ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه أن تـسـمـيــة رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـلــة م ــن ق ـب ــل ت ـح ــال ــف مــدنــي
م ـس ـت ـقــل «لـ ـي ــس ب ـح ـلــم ص ـع ــب امل ـ ـنـ ــال ،ك ــون
التوازنات السياسية الحالية تشهد تكافؤًا
فـ ــي ال ـ ـفـ ــرص بـ ــن م ـ ـحـ ــوري ن ـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي
ومقتدى الصدر ،وهذا األمر يجعلنا (بيضة
القبان) لكال الطرفني».

معالجة الــواقــع االقـتـصــادي السياسي الــذي
بدأ بالظهور قبل االنتفاضة وبعدها ،والذي
ت ـح ــاول الـسـلـطــة إخ ـف ــاءه ع ـبــر ح ـلــول تطيل
األزمــة وتسمح لها بالهرب مــن املسؤولية».
وتتوقف نخال عند «العدالة املكانية وأهمية
التنظيم في األحياء والشوارع ،وتكوين لجان
قـ ــادرة عـلــى تــأمــن ال ـخــدمــات لـلـنــاس بشكل
ديمقراطي ،وعلى «مشاركة الوعي السياسي
حول حقوق السكان عامة».
من جهته ،يرى الناشط السياسي واألستاذ
الجامعي ،جيمي كرم ،في حديث مع «العربي
ال ـجــديــد» ،أن «ال ـث ــورة نـجـحــت فــي ف ـتــرة من
ال ـف ـت ــرات ف ــي ال ـح ـشــد ال ـج ـمــاه ـيــري وإط ــاق
ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ف ــي امل ـ ــدن ال ـت ــي كـ ــان هــذا
ال ـع ـمــل م ـغـ ّـي ـبــا فـيـهــا وم ـح ـص ــورًا بـمـكــونــات
الـسـلـطــة ع ـلــى م ــدى ع ـق ــود ،وج ـع ـلــت ال ـنــاس
ساحات عامة وتلتقي مع بعضها
تنزل إلى
ٍ
ب ـع ـضــا ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت م ـق ـم ــوع ــة وم ـ ـفـ ــروزة،
فحصل تـفــاعــل مــواطـنــي كبير وتـبــاحــث في

أفـكــار سياسية مستقبلية على مستوى كل
ّ
مـنـطـقــة .وبــال ـتــالــي ،تـمــكـنــت االن ـت ـفــاضــة من
كـســر حــاجــز االنـقـســامــات املجتمعية ،وبــات
منظروها العبًا أساسيًا على الساحة املحلية
تخشى منهم األح ــزاب التقليدية ،خصوصًا
بعد كشف ملفات فـســاد عــن طــريــق محامني
وم ـج ـم ــوع ــات نــاش ـطــة ط ــاول ــت الـسـيــاسـيــن
وكذلك القطاع املصرفي وفضائحه».
من ناحية ثانية ،يشير كرم إلى أن «السلطة
الـسـيــاسـيــة تمكنت عـلــى م ــدى أكـثــر مــن 30
ع ــام ــا ف ــي ال ـح ـك ــم ،م ــن ال ـق ـض ــاء ع ـلــى أم ــور
ع ــدة ،عـلــى رأس ـهــا تغييب أي فــريــق خــارج
دائـ ــرت ـ ـهـ ــا ،خ ـص ــوص ــا أص ـ ـحـ ــاب امل ـش ــاري ــع
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـن ــاه ـض ــة لـ ـه ــا .ك ــذل ــك ،كــانــت
أح ــزاب السلطة مسيطرة بشكل كامل على
الـنـقــابــات وعـمـلـهــا» .ويـلـفــت ك ــرم كــذلــك إلــى
«املـ ـم ــارس ــات ال ـق ـم ـع ـيــة واالتـ ـه ــام ــات ال ـتــي
طـ ــاولـ ــت الـ ـن ــاشـ ـط ـ ّـن خـ ـ ــال انـ ـتـ ـف ــاض ــة 17
أكـتــوبــر ،وهــو مــا أث ــر ،إضــافــة إلــى العوامل

املـ ــذكـ ــورة ،ع ـلــى الـ ـث ــورة واس ـت ـمــراري ـت ـهــا».
ويعتبر كرم أن «املنظومة الحاكمة ،اعتمدت
س ـي ــاس ــة امل ـم ــاط ـل ــة والـ ـحـ ـل ــول والـ ـشـ ـع ــارات
الكاذبة االحتيالية ،مثل رفع شعار تشكيل
حكومة مستقلة صاحبة اختصاص ُ ،بينما
ّ
نـعـلــم ج ـي ـدًا أن الـحـكــومـتــن الـلـتــن شــكـلـتــا
بعد الثورة (حكومة حسان دياب وحكومة
نجيب ميقاتي) ،منبثقتان عن هذه السلطة،
وليستا إال تمثيل لها داخل مجلس الوزراء.
كما لعبت هــذه املنظومة على عامل الوقت
إلجهاض الـثــورة ،وأتــت األزمــة االقتصادية
مكان آخر،
ضربة قاضية جعلت الناس في
ٍ
ّ
همهم الوحيد تأمني لقمة العيش والــدواء
ومستلزمات الحياة».
تبعًا لـهــذه األس ـبــاب والـعــوامــل ،يــرى كــرم أن
وقت حتى
«املجموعات الناشئة تحتاج إلى
ٍ
تختبر العمل السياسي ،وفــي الــوقــت نفسه
ً
ليست لديها رفاهية الوقت ،وقد بــدأت فعال
تـتـشـكــل مـجـمــوعــات فــاعـلــة ف ــي مـنــاطــق عــدة

منها طرابلس ،حيث هناك أشخاص يريدون
مواجهة السلطة».
وتـنـظــم مـجـمــوعــات مــدنـيــة بـعــد ظـهــر الـيــوم
األح ـ ــد ت ـحــركــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة بـ ـي ــروت تحت
ع ـن ــوان «اس ـت ـع ــادة ال ــدول ــة» ،ي ـبــدأ م ــن قصر
الـعــدل ويمر فــي منطقة السوديكو ثــم جسر
ً
الرينغ ،ومبنى جمعية املصارف ،وصوال إلى
ساحة الشهداء فــي وســط العاصمة .ويقول
عدد من املشاركني في هذه املسيرة لـ«العربي
الجديد» ،إن االنتفاضة اليوم يجب أن تعود
أقوى ،ألن الوضع أصبح أسوأ بكثير مما كان
عليه عــام  ،2019حينما كــان ال ــدوالر يشهد
ً
ارتفاعًا خجوال أمام الليرة اللبنانية ،بينما
تـخـطــى ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ال ـع ـشــريــن ألــف
ليرة .كذلك ،فإن االرتفاع الجنوني في أسعار
مختلف السلع والخدمات متواصل ،ال سيما
بعد رفــع الدعم عن معظمها ،في حني أنــه ال
وج ــود لــرقـيــب أو سـلـطــة تـضــع ح ـدًا لجنون
وجشع تجار السوق السوداء الذين يظهرون
أق ــوى م ــن ال ــدول ــة ،ب ــل يـعـمـلــون بتغطية من
أحــزاب السلطة ،بحسب ما يــرى كثيرون في
لبنان.
ويؤكد هــؤالء أن قضية انفجار مرفأ بيروت
ستكون حاضرة في املسيرة اليوم ،ويقولون
إن ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة «ف ـض ـح ــت ك ــذب ــة ح ـكــومــة
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ال ـت ــي ت ــرف ــع ش ـع ــار اإلن ـق ــاذ
واإلص ـ ــاح ومـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،أم ــام الــداخــل
والخارج ،إذ ظهر بوضوح أن هذه الحكومة
تمثل املنظومة وزاري ــا ولــن تكون إال حامية
للفاسدين واملجرمني ،خصوصًا بعد تهديد
ح ــرك ــة أم ـ ــل وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه ب ـت ـع ـل ـيــق م ـشــاركــة
وزرائـ ـهـ ـم ــا ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات هـ ــذه ال ـح ـكــومــة،
ـاض (ط ـ ــارق بـيـطــار)
وال ـس ـعــي لــإطــاحــة ب ـق ـ ٍ
يعمل بجهد للوصول إلى العدالة والحقيقة».
يــذكــر أن ــه بـعــد انـ ــدالع انـتـفــاضــة  17أكـتــوبــر
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فــي  ،2019استقالت حكومة سعد الحريري
بضغط من الشارع في الـ 29من الشهر نفسه،
لـيـكـلــف ب ـعــدهــا رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
عـ ــون ف ــي  19دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول 2019
ح ـس ــان ديـ ــاب بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ويوقع مرسوم تشكيلها في  21يناير/كانون
الثاني .2020
أت ـ ــت ح ـك ــوم ــة ديـ ـ ــاب ب ـع ـن ــاوي ــن إصــاح ـيــة
عريضة وخطة «مائة يوم» تلبي طموحات
ال ـش ـبــاب الـلـبـنــانــي الـ ــذي ان ـت ـفــض إلس ـقــاط
املنظومة بأكملها تحت شعار «كلن يعني
ك ـل ــن» ،لـيـتـبــن ســري ـعــا م ــن أس ـم ــاء ال ـ ــوزراء
وطــري ـقــة تـشـكـيــل حـكــومــة ديـ ــاب ،أن ـهــا أتــت
برعاية «حزب الله» وحلفائه .وعجز وزراء
بل
هذه الحكومة عن إدارة شؤون وزاراتهم ،ال ً
ساهموا في إغراق البلد أكثر ،فكانوا عرضة
لتحركات طاولت مكاتبهم ،خصوصًا وزراء
االقـتـصــاد والـطــاقــة وال ـشــؤون االجتماعية،
ُ
بينما اتهمت وزارتا الدفاع والداخلية بقمع
التظاهرات والتحركات واعتقال الناشطني،
وه ــي م ــن امل ـشــاهــد ال ـت ــي أثـ ــرت سـلـبــا على
الحضور الشعبي في التحركات ،التي كان
أي ـضــا ف ـي ــروس ك ــورون ــا م ــن أبـ ــرز األس ـبــاب
ال ـت ــي أث ـ ــرت عـلـيـهــا وأخـ ـل ــت ال ـس ــاح ــات من
املنتفضني.
ال ـف ـض ـي ـح ــة الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي عـ ـ ـ ـ ّـرت ال ـس ـل ـطــة
ال ـس ـيــاس ـيــة بــأك ـم ـل ـهــا ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك حـكــومــة
ح ـس ــان ديـ ـ ــاب ،وأجـ ـج ــت الـ ـش ــارع وال ـغ ـضــب
الشعبي بشكل كبير م ـجــددًا ،كــانــت انفجار
مرفأ بيروت في  4أغسطس  .2020فقد اضطر
دي ــاب بـعــد ذل ــك ،وتـحــديـدًا فــي  10أغسطس،
لــإعــان عــن استقالة حكومته ،بينما قصد
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون لبنان،
كــاسـرًا القطيعة الخارجية مــع حكام لبنان،
ّ
ومعومًا مجددًا املنظومة الحاكمة ،إذ وضع
بيدها مبادرة إصالحية وجعل منها املنقذ
على الرغم من رفعه خطابات حادة بوجهها.
وفــي  31أغسطس  ،2020كلف عــون السفير
اللبناني لدى أملانيا ،مصطفى أديب ،بتشكيل
حكومة جديدة ،قبل أن يعتذر األخير في 26
سبتمبر/أيلول نتيجة الشروط واملحاصصة
التي أرادت األحزاب فرضها عليه ،وإصرارها
على اختيار وزرائها وحقائبها ،فسارع سعد
الـحــريــري مــن جــديــد إلع ــان نفسه «مرشحًا
ُ
طبيعيًا» لرئاسة الحكومة ،وكلف بذلك في
 22أكتوبر  ،2020وخــاض جــوالت وصــوالت
مــع الــرئـيــس عــون ومــن خلفه صـهــره النائب
جبران باسيل ،قبل أن يعتذر الحريري كذلك
فــي  15يوليو/تموز املــاضــي ،ويــأخــذ مكانه
نجيب ميقاتي في  26يوليو.
في  10سبتمبر املاضي ،أعلن ميقاتي تشكيل
ح ـكــومــة ،ت ــرف ــع ال ـي ــوم ش ـع ــار اإلنـ ـق ــاذ ،وهــي
نفسها تعلق جلساتها في أصعب الظروف،
بسبب تهديدات وزراء حزب الله وحركة أمل،
إذا لم تتم إقالة املحقق العدلي طارق بيطار،
الــذي تجرأ للمرة األولــى وادعــى على رئيس
حـكــومــة ســابــق (ح ـس ــان دي ـ ــاب) ومـســؤولــن
سياسيني نافذين ،وأصــدر مذكرات إحضار
وتوقيف بحقهم ،وقد ترجمت هذه التهديدات
سريعًا باشتباكات بيروت األخيرة.
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متابعة

يزداد التوتر بين روسيا وحلف شمال األطلسي على أكثر من جبهة وفي
أكثر من ملف ،وهو ما تؤكده التصريحات والتحركات لكال الطرفين.
وعلى الرغم من الحرص الذي يبديانه على التواصل ،إال أن الوضع يشير
إلى عودة أجواء الحرب الباردة بين الطرفين

الشرطة :مقتل النائب أميس عمل إرهابي

بريطانيا تتجه لتعزيز أمن المشرعين

روسيا
وحلف األطلسي

تتجه بريطانيا لتعزيز
أمن البرلمانيين بعد
مقتل النائب ديفيد
أميس ،خصوصًا حين
يكونون على اتصال
مباشر بناخبيهم

عودة إلى أجواء
الحرب الباردة

سامر إلياس

ت ـك ـش ــف ت ـص ــري ـح ــات امل ـس ــؤول ــن
الروس ونظرائهم في حلف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي (ال ـ ـنـ ــاتـ ــو) أن ال ـع ــاق ــة
بــن الطرفني مــا زالــت تتسم بطبيعة شديدة
التعقيد ،وغـيــاب الثقة وت ـضــارب ص ــارخ في
امل ـص ــال ــح ،ف ـي ـمــا ت ـن ــذر االتـ ـه ــام ــات امل ـت ـبــادلــة
والتحذيرات من بروز عوامل تشير إلى تزايد
املخاطر ،بانزالق العالقات إلى مستوى يعيد
لألذهان أجواء الحرب الباردة.
وفي العقدين األخيرين ،شهدت العالقات بني
روسيا وحلف شمال األطلسي تقلبات كثيرة.
ففي مطلع األلفية الثالثة ،كان الحديث يدور
عن رأب الصدع بني الطرفني وتـحـ ّـول جذري
في العالقة ينقلها من املواجهة إلى الشراكة،
وإيجاد آليات متطورة لحل القضايا الخالفية
في مجال األمن ،بالتزامات وإجراءات متبادلة.
وعلى الرغم من أن العالقات بقيت في حالة مد
وجزرّ ،
ومرت بامتحانات صعبة أهمها حرب
جورجيا في  2008وضم شبه جزيرة القرم في
 ،2014فقد حافظ الطرفان على قنوات اتصال
مفتوحة نجحت في ّ
الحد من التصعيد.
تصعيد متبادل

وازدادت حــدة تصريحات ال ــروس بعد طرد
حـلــف األطـلـســي ثـمــانـيــة دبـلــومــاسـيــن روس
معتمدين لــدى ّ
مقر الحلف في بروكسل ،في
السابع من أكتوبر /تشرين األول الحالي .وفي
حــن أرج ــع الحلف ق ــرار طــرد الدبلوماسيني
الروس إلى تنامي أنشطة موسكو «الخبيثة»،
ً
قائال إن املطرودين كانوا ضباط استخبارات،
ّ
أكـ ــدت مــوس ـكــو أن ـهــا س ـت ــرد .ورأى املـتـحــدث
بــاســم الـكــرمـلــن ديـم ـتــري بـيـسـكــوف أن قــرار
األطلسي ّ
«يقوض تمامًا آمال عودة العالقات
إلى طبيعتها ،واستئناف الحوار مع التكتل».
وصـ ّـعــدت روسـيــا مــن هجومها الدبلوماسي
ع ـل ــى الـ ـحـ ـل ــف ،وات ـه ـم ـت ــه ع ـل ــى لـ ـس ــان وزيـ ــر
خــارجـيـتـهــا سـيــرغــي الفـ ــروف بــأنــه «ي ـحــاول
تـسـخــن ال ــوض ــع ،وت ـقــويــض آل ـي ــات الـتـفــاعــل
القائمة بني الدول» بسعيه إلى نشر قواته في
آسيا بعد انسحابه من أفغانستان .وأضاف
الفــروف ،خالل اجتماع وزراء خارجية الدول

امل ـشــاركــة فــي مــؤتـمــر «الـتـفــاعــل وب ـنــاء الثقة
«الهياكل
في آسيا» ،يوم الثالثاء املاضي ،أن ُ
ال ـض ـي ـق ــة والـ ـكـ ـت ــل ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ش ـك ـلــت
بمنطق ال ـحــرب ال ـب ــاردة وسـيــاســة االح ـتــواء
ت ـســاهــم ب ــدوره ــا ف ــي ذلـ ـ ــك» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
حلف األطـلـســي .وفــي لقائه مــع األم ــن العام
ل ـل ـح ـلــف ،ي ـن ــس س ـت ــول ـت ـن ـب ــرغ ،ع ـل ــى هــامــش
أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم امل ـت ـحــدة في
نيويورك في  23سبتمبر /أيلول املاضي ،قال
الف ــروف إن «ال ـط ــرف ال ــروس ــي ج ـ ّـدد التذكير
بوجود اقتراحات داعية إلى خفض التصعيد
وتـخـفـيــف ح ــدة ال ـتــوتــر عـلــى خــط ال ـت ـمــاس».
وكــان الرئيس فالديمير بوتني قد أعــرب ،في
اف ـت ـتــاح مــؤت ـمــر مــوس ـكــو ال ــدول ــي ل ــأم ــن في
 23يــون ـيــو /ح ــزي ــران مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،عن
ّ
املستمر ل ـقــدرات حلف
قلقه حـيــال «الـتـعــزيــز
األطلسي العسكرية والبنية التحتية الخاصة
به بالقرب من الحدود الروسية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال سـتــولـت ـن ـبــرغ ،ف ــي يــونـيــو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،إن «ال ـع ــاق ــة ب ــن روس ـيــا
والـحـلــف عـنــد أدن ــى مستوياتها مـنــذ نهاية
الحرب الـبــاردة» .ووصــف هــذه العالقة بأنها
«مـ ـعـ ـق ــدة» ،ق ـب ــل أن ي ـس ـت ــدرك ب ـ ــأن «ال ـح ـلــف
سـ ـي ــواص ــل ال ـ ـحـ ــوار مـ ــع روس ـ ـي ـ ــا» .وه ـ ــو مــا
ي ــؤك ــد ع ـل ـيــه أي ـض ــا املـ ـس ــؤول ــون ال ـ ــروس فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــاتـ ـه ــم ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج
املحدودة التي خرجت بها مختلف الحوارات
إلـ ــى اآلن ،ومـ ـ ـ ّ
ـرد ذل ـ ــك ،بـحـســب ح ـلــف شـمــال
األط ـل ـس ــي ،ه ــو ال ـس ـل ــوك ال ــروس ــي «املـنـتـهــك
للقوانني الدولية» ،بينما ترى موسكو أن دول
الحلف تحاول من خالل الحوار فرض أجندة
محددة على روسيا« ،وهــذا األمر يجعل مثل
ً
هذا الحوار مستحيال في الظروف الحالية»،
وفق تصريح أدلى به املتحدث الرسمي باسم
الــرئــاســة الــروسـيــة دمـيـتــري بيسكوف مطلع
يوليو /تموز املاضي.
إعادة تموضع

ّ
وش ــك ــل الـ ـغ ــزو األمـ ـي ــرك ــي ألف ـغ ــان ـس ـت ــان فــي
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ع ــام  ،2001وم ــن ثم
غـ ــزو ال ـ ـعـ ــراق ف ــي م ـ ـ ــارس /آذار عـ ــام ،2003
فــرصــة ســانـحــة لــروسـيــا للعمل عـلــى تطوير
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــاتـ ـه ــا وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء ق ــوت ـه ــا،

صعدت روسيا من
ّ
هجومها الدبلوماسي
على الحلف األطلسي
تخشى موسكو من
إعادة الحلف تركيز
قدراته الحتواء روسيا

واس ـت ـعــادة حـضــورهــا عـلــى امل ـســرح الــدولــي.
وه ـ ــذه ال ـس ـيــاســة كـ ــان ق ــد ب ــدأه ــا ب ــوت ــن في
العامني األخيرين من واليته الرئاسية األولى
( ،)2004 - 2000من خالل العمل على تحسني
األوضـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـم ــاس ــك الـجـبـهــة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ع ـب ــر إيـ ـق ــاف ال ـن ــزع ــات
االنـفـصــالـيــة ،وتـعــزيــز قبضته وكـســر شوكة
حيتان األوليغارشية الــذيــن كــانــوا يمسكون
ب ـم ـفــاصــل ال ــدول ــة واق ـت ـص ــاده ــا ،ويــوج ـهــون
سـيــاســاتـهــا ملـ ــواالة ال ـغــرب فــي عـهــد الــرئـيــس
الراحل بوريس يلتسني.
وفــي مطلع واليـتــه الــرئــاسـيــة الثانية (2004
  ،)2008ب ــدأت تـتـبـلــور رؤي ــة جيوسياسيةشــامـلــة لــرجــل الـكــرمـلــن ال ـق ــوي ،س ــارت على
خطني متوازيني؛ األول استعادة نفوذ بالده
الجيوسياسي في فضاء االتحاد السوفييتي
الـ ـس ــاب ــق ،والـ ـث ــان ــي بـ ـن ــاء ش ـب ـك ــة ت ـحــال ـفــات
إقليمية ودولية بهدف استعادة دور روسيا
كـ ـق ــوة ك ـ ـبـ ــرى ،وإنـ ـ ـه ـ ــاء ال ـق ـط ـب ـي ــة األحـ ــاديـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة .ل ـتــأتــي ب ـعــد ذل ــك الـنـقـلــة الـثــالـثــة
ع ــام  ،2008بـعــد الـتــدخــل الـعـسـكــري الــروســي
فــي جــورج ـيــا ،ولـعـلـهــا األه ــم فــي تغيير دفــة
السياسة الخارجية الــروسـيــة ،بــاإلعــان عن
عملية شاملة إلعادة هيكلة الجيش الروسي
واالرتقاء بجهوزيته وتزويده بأسلحة حديثة
ومتطورة ،بما فيها األسلحة االستراتيجية،
وق ــد ُرصـ ــدت لــذلــك ع ــام  2010مـيــزانـيــة تقدر
ب ـ ـ ـ ــ 720م ـل ـي ــار دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى امـ ـت ــداد

خالل تدريبات بين أوكرانيا وأميركا وحلف األطلسي في سبتمبر الماضي (يوري دياشيشين /فرانس برس)

عشر س ـنــوات .نـجــاح روسـيــا فــي إع ــادة بناء
قوتها ،في وقــت كــان يعتقد فيه حلف شمال
األطلسي أنــه استطاع احتواءها وتحويلها
إلــى مجرد دولــة إقليمية ،أطلق شــرارة جولة
جــديــدة مــن الـصــراع الجيوسياسي بــن هذه
الدولة والحلف بقيادة الواليات املتحدة ،كان
مــن نتائجها ضــم روسـيــا شبه جــزيــرة القرم
عــام  ،2014والـتــدخــل العسكري الــروســي في
ســوريــة ع ــام  ،2015وزيـ ــادة الـنـفــوذ الــروســي
فــي أفــريـقـيــا ،ال سيما فــي ال ــدول الـتــي تشهد
ص ــراع ــات مـحـتــدمــة م ـثــل لـيـبـيــا وجـمـهــوريــة
آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى وم ــال ــي وت ـ ـشـ ــاد ،وغ ـي ــره ــا.
ونجحت روسيا مرة أخرى في حساب تكلفة
تدخالتها الخارجية «الـخـشـنــة» ،بتقدير أن
ّ
رد الفعل األميركي والغربي سيكون ضعيفًا،
وبالتالي ستكون التكلفة ضئيلة جدًا مقارنة
مع املكاسب التي ترمي إليها موسكو من وراء
تــدخــاتـهــا ،ويـمـكــن لــروسـيــا تحمل املخاطر
التي قد تنتج عن ذلك .لكن حسابات موسكو
التي تبدو متماسكة ال تصلح للقياس عليها
في مواجهات أشمل ،فالحروب التي خاضها
ال ـج ـيــش ال ــروس ــي ح ـتــى اآلن ك ــان ــت مختلة
لصالحه بشكل كـبـيــر ،بــاإلضــافــة إلــى أنــه لم
ُي ـخ ـت ـبــر ب ـعــد ف ــي حـ ــرب واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق مع
خصم قوي.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن خ ـب ــراء اقـتـصــاديــن
ومـ ـّحـ ـلـ ـل ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــن وعـ ـسـ ـك ــري ــن روس ـ ــا
ح ــذروا مــن مخاطر زي ــادة اإلنـفــاق العسكري
على االقتصاد الــروســي ،ومنهم وزيــر املالية
األسبق أليكسي كودرين ،الذي ّقدم استقالته
مــن منصبه خريف عــام  .2011ونبه الخبراء
ّ
إلــى احتمال االنــزالق في سباق تسلح مكلف
وغـيــر مـجـ ٍـد ،بينما تستطيع روسـيــا حماية

أمنها القومي باالعتماد على الردع النووي،
ولفتوا إلى ضرورة األخذ بعني االعتبار ليس
فقط ردود الفعل املباشرة للخصم ،بل ردود
فـعـلــه غـيــر امل ـبــاشــرة أي ـض ــا ،وال ـت ــي يـمـكــن أن
تكون أشــد ضــررًا على املــدى الطويل .وكشف
مشروع املــوازنــة الفيدرالية للسنوات الثالث
املقبلة ( )2024 ،2023 ،2022أن حجم اإلنفاق
العسكري فــي روس ـيــا ،سيبلغ  2.6فــي املائة
مــن الناتج املحلي اإلجـمــالــي ،أو نحو  15في
املــائــة مــن نفقات املــوازنــة الـعــامــة ،وهــو يزيد
عن حجم اإلنفاق على تطوير االقتصاد بعد
جائحة كورونا.
مفاهيم جديدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
فــي لقاء لــه مــع خريجي الجامعات الــذيــن تم
ض ـم ـه ــم ل ـل ـع ـمــل فـ ــي ال ـس ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي،
فــي الـثــامــن مــن الـشـهــر الـحــالــي ،إن «موسكو
تعمل حــالـيــا عـلــى تـحــديــث مـفـهــوم السياسة
ّ
«سيتعي
الخارجية الــروسـيــة» .وأضــاف أنــه
على الدبلوماسيني الــذيــن تــم ضمهم حديثًا
العمل فــي مرحلة حاسمة فــي تــاريــخ روسيا
ّ
وال ـع ــال ــم ،ألن ال ــوض ــع ف ــي ال ـعــالــم ل ــن يصبح
أسهل» ،موضحًا أن املحتوى الرئيسي ملفهوم
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة ه ــو «ضـمــان
ال ـظــروف الـخــارجـيــة األك ـثــر مــاء مــة للتنمية
الداخلية للبلد» .لكن ما قاله الفروف ال يؤشر
بالضرورة إلى ّ
تحول منظور في السياسات
الـخــارجـيــة الــروس ـيــة مــن شــأنــه وق ــف تــدهــور
العالقات مع حلف األطلسي ،الذي ّ
حدد أمينه
العام ينس ستولتنبرغ ،في يونيو /حزيران
املاضي ،سياسة الحلف تجاه روسيا بالقول
«يجب أن نكون أقوياء ومستعدين لالحتواء

رصد

أعـلــن رئـيــس جـمـهــوريــة أفــريـقـيــا الوسطى
ف ــوس ـت ــان أرك ــان ــج ت ــوادي ــرا «وق ـف ــا إلط ــاق
الـنــار مــن جانب واح ــد» ،اسـتـعــدادًا لتنظيم
حوار وطني ،فيما سارع تحالف املتمردين
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـتــأك ـيــد احـ ـت ــرام ــه الـ ـه ــدن ــة ،إذا
التزمت الحكومة بها.
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ل ـت ـش ـك ــل ف ــرص ــة
متجددة إلنهاء الحرب األهلية التي تغرق
فيها البالد منذ  .2013وتسيطر الجماعات
املسلحة على مساحات كبيرة من األراضي،
ونزح نحو ربع سكان البالد ،البالغ عددهم
ن ـحــو خـمـســة مــايــن ن ـس ـمــة .إال أن جيش

أفريقيا الوسطى استطاع ،بدعم من مرتزقة
«فاغنر» الروس وجنود روانديني ،استعادة
املـ ــدن الــرئـيـسـيــة ال ـتــي احـتـلـهــا امل ـت ـمــردون
ف ــي ع ــام  ،2020قـبــل أن يـصـ ّـعــد امل ـت ـمــردون
هجماتهم في األسابيع األخيرة على مدن
بعيدة عن العاصمة بانغي.
وقال تواديرا ،في خطاب متلفز أمس األول:
«يجب أن تتاح الفرصة للسالم ،على الرغم
م ــن ال ـف ـظــائــع وال ـظ ـلــم وامل ـع ــان ــاة ،وإلع ـطــاء
فرصة للحل السياسي للمصالحة والسالم
مــع كــل الـجـمــاعــات املسلحة ،وإج ــراء حــوار
وطني شــامــل» .وأعـلــن أنــه «يــرحــب بالوعد

أعلن متمردو «تحالف الوطنيين» احترامهم وقف النار ()Getty

منع مرتزقة «فاغنر»
الروس سقوط العاصمة
بيد المتمردين

يوليو/تموز  ،2018أن تصاعد النزاع ،الذي
راح ضـحـيـتــه اآلالف ،أج ـب ــر ن ـحــو مـلـيــون
شـخــص عـلــى م ـغ ــادرة ق ــراه ــم .وت ــم توقيع
سبعة اتفاقات ســام خــال خمس سنوات
من دون أن يــؤدي أي منها إلــى االستقرار.
وتعد هذه الجمهورية من أفقر دول العالم
على الرغم من غناها بالذهب واملاس.
وكـ ـ ـ ــان ت ـ ــم االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
مشتركة للسالم فــي الـبــاد ،خــال اجتماع
رؤســاء الــدول خــال القمة املصغرة ملنظمة
املؤتمر الــدولــي ملنطقة البحيرات الكبرى،
في  16سبتمبر/أيلول املاضي ،في عاصمة
أن ـغ ــوال ،ل ــوان ــدا .وش ـه ــدت ال ـب ــاد ف ـتــرة من
ال ـهــدوء النسبي أواخ ــر  2015و ،2016لكن
العنف اشتد مرة أخــرى .وبعد وساطة من
الــرئـيــس الـســودانــي املـخـلــوع عمر البشير،
وقعت سلطات أفريقيا الوسطى وممثلني
ع ــن  14مـجـمــوعــة مـسـلـحــة ،ف ــي  6فـبــرايــر/
ش ـب ــاط  ،2019ع ـق ــب مـ ـح ــادث ــات جـ ــرت فــي
الخرطوم دامت نحو أسبوعني ،على اتفاقية
سالم تهدف إلى إنهاء الصراع في البالد.
إال أن ج ـمــاعــات مـسـلـحــة مـجـتـمـعــة ضمن
«تحالف الوطنيني من أجل التغيير» شنت
ه ـج ــوم ــا واسـ ـع ــا ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة بــان ـغــي،
فـ ــي ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر/ك ــان ــون األول  ،2020ملـنــع

كشفت أرقام الشرطة
عن زيادة في الجنح ضد
البرلمانيين
أوصى توبايس إلوود
بتعليق االجتماعات
المباشرة مع الناخبين

ُ
قتل أميس أثناء اجتماعه بناخبين في دائرته داخل كنيسة (تولغا أكمن/فرانس برس)

شرق
غرب
النرويج تحقق في
تعامل الشرطة مع
«هجوم القوس»
أعلنت السلطات النرويجية ،أمس
السبت ،فتح تحقيق فــي تصرفات
الـ ـش ــرط ــة والـ ـ ــوكـ ـ ــاالت األمـ ـنـ ـي ــة فــي
أع ـق ــاب ه ـج ــوم ب ــال ـق ــوس وال ـس ـهــم،
األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،أس ـفــر عــن مقتل
خمسة أشخاص وإصابة ثالثة في
بلدة كونغسبرغ .وكــان مسؤولون
فـ ــي الـ ـش ــرط ــة قـ ــالـ ــوا إن ال ـض ـب ــاط
األوائ ـ ـ ـ ــل ف ــي امل ــوق ــع الحـ ـظ ــوا أح ــد
لكنهم احتموا وطلبوا
املشتبه بهم،
ُ
ت ـع ــزي ــزات ع ـنــدمــا أط ـ ِـل ـق ــت الـسـهــام
عليهم.
(أسوشييتد برس)
عسكر ميانمار ينتقدون
االستبعاد من «آسيان»

أل ـ ـقـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
مـ ـي ــانـ ـم ــار ،أم ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،ب ــال ـل ــوم
عـلــى «ال ـتــدخــل األج ـن ـبــي» فــي قــرار
استبعاد زعـيــم املجلس العسكري
الجنرال مني أونغ هلينغ (الصورة)
من حضور قمة رابطة دول جنوب
شــرقــي آس ـيــا (آسـ ـي ــان) ال ـتــي تعقد
في بروناي من  26إلى  28أكتوبر/
تشرين األول الحالي .وقال املتحدث
ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة زاو
مــن ت ــون ،لـقـنــاة «ب ــي.ب ــي.س ــي» ،إن
الــواليــات املتحدة وممثلي االتحاد
األوروب ــي ضغطوا على زعـمــاء في
رابـطــة «آس ـيــان» الستبعاد هلينغ
مــن الـقـمــة .وكــانــت ب ــرون ــاي أعلنت
أن ـ ــه س ـت ـت ــم دع ـ ـ ــوة ش ـخ ـص ـيــة غـيــر
سياسية إلى القمة.
(رويترز)

مؤيد لليمين المتطرف
األميركي يترشح
للكونغرس
أع ـل ــن رون وات ـك ـي ـن ــز ،م ــدي ــر مــوقــع
إلكتروني يعتبره كثيرون مرتبطًا
بالحركة املوالية للرئيس األميركي
الـ ـس ــاب ــق دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب وح ــرك ــة
ّ
املتطرف التي
«كـيــو-أنــون» لليمني
تؤمن بنظرية املؤامرة ،أمس األول،
ترشحه عــن الجمهوريني ليصبح
نــائـبــا عــن أري ــزون ــا فــي الـكــونـغــرس
في االنتخابات النصفية في العام
 .2022وفي ترديده اتهامات ترامب
بـ ـ ـ ــدون دلـ ـي ــل بـ ـش ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية لعام  ،2020اعتبر واتكينز
أن تزوير أصــوات الناخبني قضية
إشكالية كبرى.
(فرانس برس)
فرنسا تكرم صامويل
باتي في ذكرى قتله

تقرير

فرصة متجددة للمصالحة في أفريقيا الوسطى
ال ـ ـ ــذي ق ـط ـع ــه ق ـ ـ ــادة الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة
ب ـ ــوق ـ ــف جـ ـمـ ـي ــع األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ع ـلــى
األراضي الوطنية ،ورفض جميع املؤامرات
والـ ـتـ ـعـ ـه ــدات ال ــرامـ ـي ــة ل ــزع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار
مؤسسات الجمهورية ،وحـصــر مقاتليهم
م ــن أج ــل ن ــزع ال ـس ــاح وال ـت ـســريــح وإعـ ــادة
اإلدماج واإلصالح» .وأعلن أن «وقف إطالق
ال ـنــار ال ـف ــوري مــن جــانــب واح ــد دل ـيــل على
رغبتي الراسخة في تفضيل نهج الحوار».
وش ــدد ت ــوادي ــرا عـلــى أهـمـيــة ه ــذه الـخـطــوة
لتمكني وص ــول املـســاعــدات اإلنـســانـيــة إلى
امل ـنــاطــق ال ـتــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا الـجـمــاعــات
امل ـس ـل ـحــة ،ول ـي ـكــون لـلـمــواطـنــن مـنـفــذ إلــى
ال ـخ ــدم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وض ـم ــان حريتهم
وحمايتهم من العنف.
وع ـلــى الــرغــم مــن إعــانــه تــوقــف العمليات
العسكرية ،فقد أكــد تــواديــرا أن قــوات األمن
ال تزال قادرة على العمل دفاعًا عن النفس،
ويمكنها أيضًا الحفاظ على النظام العام
دون انـتـهــاك وق ــف إط ــاق ال ـنــار .وأع ـلــن أن
بعثة حفظ الـســام التابعة لــأمــم املتحدة
«مينوسكا» ستواصل عملياتها مــن دون
أن تتأثر بالهدنة.
وق ـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ت ـحــالــف امل ـت ـمــرديــن
ال ــرئ ـي ـس ــي «تـ ـح ــال ــف ال ــوط ـن ـي ــن مـ ــن أج ــل
الـتـغـيـيــر» لــوكــالــة «رويـ ـت ــرز» ،أم ــس األول،
إن ــه يــرحــب ب ــامل ـب ــادرة ،مــؤك ـدًا أن التحالف
سيحترم وقــف إطــاق الـنــار إذا التزمت به
الحكومة.
وتـشـهــد أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ت ــده ــورًا أمنيًا
منذ أواخ ــر  ،2013حــن اندلعت اشتباكات
فــي العاصمة بانغي بــن مسلحي جماعة
«سيليكا» اإلسالمية ومجموعات مسيحية.
وكانت األمم املتحدة ذكرت في تقرير ،نهاية

والــدفــاع» .وأضــاف «فــي الوقت نفسه نحتاج
إلى حوار مع روسيا االتحادية ،فهي جارتنا،
ونحن بحاجة للتحدث معها ،حتى لو كنا ال
نتوقع تحسن العالقات في املستقبل القريب».
ولـيــس مــن قبيل املـصــادفــة تــزامــن التصعيد
بــن روسـيــا وحلف األطلسي مــع اإلع ــان عن
انسحاب الـقــوات األميركية وق ــوات «الناتو»
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،وإن ك ــان االن ـس ـح ــاب ليس
السبب الرئيس للتصعيد ،بل أحد تداعياته
غ ـيــر املـ ـب ــاش ــرة ،ال ـت ــي ك ـش ـفــت ع ــن ت ـع ـق ـيــدات
عــاقــة روس ـيــا واألط ـل ـســي ،وازديـ ــاد سخونة
الـصــراع الجيوسياسي بينهما ،منذ أن بدأ
الحلف تعزيز قواته في دول البلطيق وشرق
أوروب ـ ــا بـعــد قـمــة األط ـل ـســي ف ــي وارسـ ــو عــام
 ،2016ملــواجـهــة أي هـجــوم عسكري تقليدي،
وك ـ ـ ّ
ـرد ع ـس ـكــري عـمـلــي ع ـلــى إل ـح ــاق مــوسـكــو
شبه جزيرة القرم بها ،وتدخلها في الشؤون
الداخلية ألوكرانيا.
ّ
وت ـخ ـش ــى م ــوس ـك ــو م ــن أن ح ـل ــف األط ـل ـســي
بـقـيــادة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،بـعــد خــروجــه من
املـ ــأزق األف ـغــانــي ال ــذي اس ـت ـنــزف ق ــوات ــه على
مـ ــدار ع ـشــريــن ع ــام ــا ،سـيـعـيــد تــرك ـيــز قــدراتــه
الحـتــواء روسـيــا ،كــأولــويــة للحفاظ على أمن
أوروب ـ ــا ،وك ـج ــزء م ــن عـمـلـيــة أش ـمــل الح ـتــواء
الـ ـص ــن ،أع ـط ـي ــت زخـ ـم ــا إض ــاف ـي ــا بــا ُت ـفــاق ـيــة
أوك ـ ـ ــوس ( )AUKUSاألم ـن ـي ــة الـ ـت ــي أب ــرم ــت
ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــاض ــي ب ــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وبــريـطــانـيــا وأسـ ّتــرالـيــا ،وانتقدتها
روس ـيــا أكـثــر مــن م ــرة .ولــخــص وزي ــر الــدفــاع
الروسي ،سيرغي شويغو ،في يونيو املاضي
ّ
رؤيــة بــاده للحلف بالقول إن «حـلــف شمال
األط ـل ـســي أص ـبــح تـحــالـفــا عـسـكــريــا سياسيًا
عامليًا الحتواء روسيا والصني».

أعادت الصدمة التي سببها مقتل النائب
عن حــزب املحافظني ديفيد أميس ،أمس
األول ،بعد تعرضه للطعن أثناء اجتماعه
بناخبني في دائرته داخل كنيسة ،مسألة
سالمة املسؤولني املنتخبني إلى الواجهة
بعد خمس سنوات من جريمة قتل أخرى.
وه ــو مــا يـبــدو أن ــه سيتغير ،مــع اإلع ــان
عن أنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية لحماية
املشرعني.
ُ
واع ــت ـق ــل رج ــل يـبـلــغ م ــن ال ـع ـمــر  25سنة
أمس األول في الكنيسة امليثودية ،في لي-
أون-سـ ــي ش ــرق ل ـنــدن ،بـعــد مقتل أمـيــس.
ووصـ ـف ــت ش ــرط ــة ال ـع ــاص ـم ــة ،ف ــي ب ـيــان،
جريمة القتل بأنها عمل إرهابي ،مشيرة
إلــى أن عناصر التحقيق األولــى «كشفت
عـ ــن دافـ ـ ـ ــع م ـح ـت ـم ــل م ــرتـ ـب ــط ب ــال ـت ـط ــرف
اإلس ــام ــي»ُ .
وعـهــد بالتحقيق إلــى إدارة
مكافحة اإلره ــاب .وذك ــرت وســائــل إعــام
بــري ـطــان ـيــة ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،أن امل ــوق ــوف
بــريـطــانــي مــن أص ــل صــومــالــي .وأش ــارت
صحيفة «ذي غــارديــان» إلــى أن بياناته
ت ـت ـطــابــق م ــع ت ـلــك ال ـع ــائ ــدة إل ــى شخص
أبلغ عنه أخيرًا برنامج مكافحة التطرف
(بــريـفـنــت) .وتعتقد الـشــرطــة أن املهاجم
تصرف بمفرده.
وتعبيرًا عن الوحدة ،وضع رئيس الوزراء
املحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب
العمال املعارض كير ستارمر باقتني من
الزهور معًا في موقع الجريمة أمس السبت.
ُ ّ
وتذكر عملية قتل أميس ،رئيس جمعية
ّ
الصداقة القطرية البريطانية والذي عزى
به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
بصدمة اغتيال النائبة عن حزب العمال جو
كوكس في يونيو/حزيران  .2016وكانت
ُ
طعنت وقتها بيد املتطرف اليميني توماس
ماير ( 53سنة) قبل أسبوع من االستفتاء

على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
(بريكست) .وقالت كيم ليدبيتر ،النائبة عن
«العمال» وشقيقة جو كوكس ،إنها ُصدمت
«عندما فكرت في أن أمرًا فظيعًا قد يحدث
مرة أخرى لنائب آخر .لعائلة أخرى».
وأدت الـ ـح ــادثـ ـت ــان إلـ ـ ــى ال ـت ـش ـك ـي ــك فــي
ال ـتــرت ـي ـبــات األم ـن ـيــة املـحـيـطــة بــال ـنــواب،
ال س ـي ـمــا ع ـنــدمــا ي ـك ــون ــون ع ـلــى ات ـصــال
بــال ـج ـم ـهــور ف ــي دوائـ ــرهـ ــم االن ـت ـخــاب ـيــة.
وأعـلـنــت وزي ــرة الــداخـلـيــة بــريـتــي باتيل،
أم ــس ال ـس ـبــت ،أن ــه سـيـتــم ات ـخ ــاذ تــدابـيــر
أمنية لحماية املـشــرعــن ،حتى يتمكنوا
من االستمرار بعملهم بعد مقتل أميس.
وقالت« :نحن نعيش في مجتمع مفتوح
وديـ ـمـ ـق ــراط ــي .ال ي ـم ـكــن أن ي ــرع ـب ـن ــا أي
ف ــرد ويـمـنـعـنــا م ــن خــدمــة ديـمـقــراطـيـتـنــا
املنتخبة» .وذك ــرت صحيفة «تــايـمــز» أن
باتيل ستتحدث أمام البرملان غدًا اإلثنني.
وال ُي ـم ـنــح ال ـس ـيــاس ـيــون ال ـبــري ـطــان ـيــون
عـ ـم ــوم ــا حـ ـم ــاي ــة م ـ ــن ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ع ـن ــدم ــا
يجتمعون بناخبيهم.
واقـتــرح النائب العمالي كريس براينت،
في عمود في صحيفة «ذي غارديان» ،أن
يلتقي الـنــواب ناخبيهم فقط «بناء على
مــواع ـيــد» .وق ــال« :ال نــريــد أن نعيش في
ً
حصون ،لكنني ال أريد أن أفقد زميال آخر
فــي عملية قتل عنيفة» .وأوص ــى النائب
امل ـح ــاف ــظ ت ــوب ــاي ــس إل ـ ـ ــوود ،ال ـ ــذي ح ــاول
إن ـق ــاذ ح ـيــاة ضــابــط ال ـشــرطــة كـيــث بــاملــر
بعد طعنه في هجوم في  2017بالقرب من
البرملان في اعتداء تبناه تنظيم «داعش»
وقتها ،في تغريدة ،بتعليق االجتماعات
وجـ ـه ــا ل ــوج ــه ب ــن ال ـ ـنـ ــواب ونــاخ ـب ـي ـهــم.

وق ــال رئـيــس مجلس العموم البريطاني
ليندساي هــويــل ،املصمم على «مراجعة
س ــام ــة الـ ـ ـن ـ ــواب» ،إن امل ـ ــأس ـ ــاة ب ـم ـثــابــة
«صــدمــة يـتــردد صــداهــا عـبــر البرملانيني
وفي جميع أنحاء البالد».
وأعلنت النائبة العمالية هارييت هارمان
أنـهــا تـعـتــزم الـكـتــابــة إل ــى رئـيــس ال ــوزراء
لتطلب منه دعــم مــا يعرف باسم مؤتمر
رئيس البرملان ملراجعة سالمة البرملانيني.
وفــي إط ــار مؤتمر رئـيــس الـبــرملــان ،الــذي
ي ـح ــدث مـ ــرة ك ــل  10سـ ـن ــوات ،ي ـتــم جمع
األح ــزاب والسلطات السياسية للخروج
بتوصيات غير حزبية .وقــالــت هــارمــان،
لــراديــو «بــي بــي ســي» أم ــس« :أعـتـقــد أنــه
بينما نشعر بالقلق إزاء هــذه الخسارة
املــروعــة ،ال يمكننا فقط التأكيد على أنه
ال ينبغي تغيير أي شيء .ال أعتقد أن أي
شـخــص يــريــد ال ــذه ــاب إل ــى مــوقــف حيث
تقوم الشرطة بفحص أفراد يأتون لرؤيتنا،
لكنني متأكدة من أن هناك طريقة أكثر أمانًا
للقيام بأعمالنا» .وأضافت« :منذ مقتل جو
كوكس املأساوي ،شهدنا تغييرات في أمن
منازلنا ،ولدينا تغييرات في أمن البرملان،
لكننا لــم ننظر فــي مسألة كيفية قيامنا
بهذا العمل املهم في دوائرنا االنتخابية.
ولكن لكي نفعل ذلك بطريقة آمنة ،أعتقد
أننا يجب أن نفعل ذلك اآلن».
ومــا يزيد القلق هــو األرق ــام التي تكشف
ع ــن زي ـ ــادة ف ــي ال ـج ـنــح ض ــد الـبــرملــانـيــن.
ففي  ،2019أش ــارت الـشــرطــة البريطانية
إلى زيادة بنسبة  126في املائة في 2017
و ،2018وزي ــادة بنسبة  90فــي املــائــة في
األشهر األربعة األولى من  .2019وقال عدد
مــن املـســؤولــن املنتخبني إنـهــم تعرضوا
لتهديدات بالقتل فــي أجــواء «بريكست»
ال ــذي أح ــدث انـقـســامــا عميقًا فــي الـبــاد.
كما أن تهديدات وشتائم تطاول ُ مساعدين
للبرملانيني .وفي العام  ،2000قتل أندرو
بـنـيـنـغــن ،مـســاعــد ال ـنــائــب الــديـمـقــراطــي
الليبرالي نايجل جونز ،بسيف على يد
رج ــل يـعــانــي مــن مـشـكــات نـفـسـيــة ،فيما
أصيب جونز بجروح .وفي  ،2010تعرض
النائب العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتني
على يد إسالمي يبلغ من العمر  21سنة،
ألن ــه صـ ـ ّـوت ل ـصــالــح ال ـتــدخــل الـعـسـكــري
البريطاني في العراق في .2003
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

7

قائمة القضايا العالقة بين القاهرة وأنقرة تتسع
إعـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب تـ ــواديـ ــرا رئ ـي ـس ــا .وطـلـبــت
حينها أفريقيا الوسطى الدعم من روسيا
وكيغالي اللتني استجابتا بإرسال مرتزقة
«فاغنر» وجنود روانديني .واستعاد جيش
أفــري ـق ـيــا ال ــوس ـط ــى ،ب ـف ـضــل دعـ ــم املــرتــزقــة
والجنود الروانديني ،كافة املــدن الرئيسية
التي احتلها املتمردون الذين تراجعوا إلى
الـغــابــات واألدغ ـ ــال ،للمرة األول ــى منذ بدء
الـحــرب األهلية فــي  .2013وبعض املرتزقة
مـتــواجــد منذ  2018فــي أفريقيا الوسطى،
لكن موسكو أوف ــدت ق ــوات إضــافـيــة بشكل
كثيف نهاية ديسمبر  2020إلنقاذ تواديرا
الذي كان مهددا بهجوم من املتمردين.
وكان خبراء في األمم املتحدة قد اتهموا ،في
تقرير في يونيو/حزيران املاضي ،مرتزقة
«ف ــاغ ـن ــر» ب ــارت ـك ــاب «ان ـت ـه ــاك ــات لـلـقــانــون
الدولي اإلنساني» بمشاركة قــوات أفريقيا
ال ــوسـ ـط ــى ،م ـنــاق ـضــن ادعـ ـ ـ ـ ــاءات مــوس ـكــو
ب ــأن ـه ــم غ ـي ــر م ـس ـل ـحــن وال يـ ـش ــارك ــون فــي
القتال .ووقعت حــوادث عدة بني قوة حفظ
ال ـس ــام (م ـي ـنــوس ـكــا) وه ـ ــؤالء امل ــرت ــزق ــة ،إذ
تــم اسـتـهــداف مسؤولني أمميني وعمليات
سـطــو وتـفـتـيــش املــرك ـبــات وتــدم ـيــر طــائــرة
م ـس ـيــرة ت ــاب ـعــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،م ـمــا أدى
إل ــى تـفــاقــم الـتــوتــر داخ ــل مجلس األم ــن مع
روسـ ـي ــا ،وف ـق ــا لــدب ـلــومــاس ـيــن .وأقـ ــر وزي ــر
العدل في أفريقيا الوسطى ،أرنو دجوباي
ً
أبــالــن ،أخ ـي ـرًا ،بـجــزء مــن االتـهــامــات قــائــا،
إن «امل ـس ــؤول ــن ع ــن الـ ـح ــوادث الـ ـ ــواردة في
تـقــريــر األم ــم املـتـحــدة ينقسمون إل ــى ثــاث
فـئــات ،بــاإلضــافــة إلــى قــوات حفظ الـســام»:
املـتـمــردون وهــم األغلبية ،والـقــوات األمنية
و«املدربون الروس» بحسب قوله.
(العربي الجديد ،األناضول)

ال يزال الملف الليبي األكثر
إلحاحًا بالنسبة إلى مصر
في مشاوراتها مع
تركيا ،التي يعد ملف
شرق المتوسط األبرز على
جدول أعمالها
القاهرة ـ العربي الجديد

ت ـف ــرض عـ ــدة ق ـضــايــا عــال ـقــة نـفـسـهــا على
العالقات التركية املصرية ،من دون أن يمنع
ذلك استمرار النقاش بني الطرفني في إطار
جوالت املباحثات التي تجري بني ممثلني
عن القاهرة وأنقرة.
وأبــدت القاهرة أخيرًا انزعاجها من اتفاق
ب ــن أنـ ـق ــرة وأديـ ـ ــس أب ــاب ــا ع ـلــى تــزويــدهــا
ّ
املسيرة .واستنادًا إلى ما أوردته
بالطائرات
وكالة «رويترز» يوم الخميس املاضي ،فإن
مصر طلبت من الواليات املتحدة األميركية
وبـعــض ال ــدول األوروب ـيــة مساعدتها على
تجميد صفقة تقوم بموجبها تركيا ببيع
ط ــائ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة إلث ـي ــوب ـي ــا ،فـيـمــا تسعى
القاهرة لتضييق الخناق على أديس أبابا
بسبب أزمة سد ّالنهضة.
في موازاة ذلك ،وقع وزير الكهرباء والطاقة
املـتـجــددة امل ـصــري محمد شــاكــر ،األرب ـعــاء
امل ــاض ــي ،م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع وزارة البيئة
والـ ـط ــاق ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة ،ه ــي ب ـم ـثــابــة ات ـف ــاق
مبدئي للموافقة على الربط الكهربائي بني
البلدين ،وموافقة على دراسة الجدوى التي

ت ــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا إلن ـش ــاء م ـش ــروع الــربــط
الكهربائي بــن مصر والـيــونــان عــن طريق
كــابــل كهربائي بـحــري يــوفــر ربـطــا مباشرًا
لتبادل الكهرباء بني البلدين ،ويمتد للسوق
األوروبية املوحدة ،ويمر عبر قبرص ،التي
ت ـعــد شــري ـكــا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي مـ ـش ــروع الــربــط
الكهربائي بني مصر وأوروبا .ووقع الوزير
املصري مع وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا
بـيـلــدس ،فــي نيقوسيا أم ــس الـسـبــت ،على
مــذكــرة تفاهم لــربــط الكهرباء بــن البلدين
عبر كابل تحت البحر.
وقالت مصادر مصرية خاصة ،لـ«العربي
الجديد» ،إن قائمة القضايا محل النقاش
على املـسـتــوى األمـنــي بــن الـقــاهــرة وأنـقــرة
متخمة ،فــي وقــت يتمسك كــل مــن الطرفني
بـ ـم ــوقـ ـف ــه ،م ـ ــع إبـ ـ ـ ـ ــداء اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـق ــدي ــم
ً
تسهيالت في قضايا غير جوهرية ،مشيرة
إل ــى أن هـنــاك أزم ــات يـكــون مسكوتًا عنها
خ ــال جـلـســات ال ـن ـقــاش ملـنــع زيـ ــادة قائمة
مطالب الطرف اآلخــر .ولفتت املـصــادر إلى
أن امللف الليبي هو األكثر إلحاحًا من جانب
مصر خــال املـشــاورات الجارية ،فيما يعد
ملف شرق املتوسط وتوقيع اتفاق ترسيم
املياه االقتصادية مع مصر األهــم للجانب
التركي.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن «ت ـ ــزوي ـ ــد أن ـق ــرة
ّ
املسيرة القتالية
ألديــس أبــابــا بالطائرات
ّ
امللح بالنسبة للقاهرة راهنًا،
ليس باألمر
وي ـم ـك ــن تـ ــداركـ ــه الحـ ـق ــا .ك ـم ــا أن ال ـل ـجــوء
لوساطة أميركية للضغط على أنقرة يعد
أق ــل كـلـفــة مــن طــرحــه عـلــى طــاولــة الـنـقــاش
املباشر بني القاهرة وأنقرة ،خصوصًا أن
مصر من جهة غير مستعدة حاليًا لتوقيع
أيــة اتفاقات ثنائية مع تركيا بشأن شرق

امل ـتــوســط ،وم ــن جـهــة أخ ــرى تـضـغــط كــون
ملف انتهاكات الحكومة اإلثيوبية بحق
سكان إقليم تيغراي يحظى باهتمام كبير
لــدى اإلدارة األميركية» .وتطالب القاهرة
بإخراج «كافة املرتزقة والقوات األجنبية»
مـ ــن ل ـي ـب ـي ــا بـ ــأسـ ــرع وق ـ ـ ــت ،ف ـي ـم ــا ت ــرف ــض
االع ـتــراف باالتفاقية األمـنـيــة املــوقـعــة بني
أن ـقــرة وحـكــومــة الــوفــاق الليبية السابقة،
والتي تسمح بتواجد عسكريني نظاميني
أتراك في ليبيا.
مــن جــانـبــه ،ق ــال مـصــدر سـيــاســي تــركــي إن
أنقرة «حريصة على إقامة عالقات طبيعية
مــع الشعب امل ـصــري ،لـلــوصــول إلــى صيغة
تضمن مصالح الشعبني» .وكشف املصدر
التركي املسؤول أن «اللقاءات الجارية بني
البلدين بحثت الكثير من ملفات الخالف،
وتــوصـلــت لـتــوافــق حــول بعضها ،فــي حني
ال يــزال البعض اآلخــر محل نقاش ،في ظل
ارتـ ـف ــاع س ـقــف امل ـط ــال ــب امل ـص ــري ــة ف ــي هــذه

قائمة القضايا األمنية
بين القاهرة وأنقرة
متخمة
تزويد أنقرة ألديس أبابا
بالطائرات المسيّرة ليس
الملح للقاهرة
باألمر
ّ

املـلـفــات» .وأش ــار إلــى أن «أنـقــرة أب ــدت أكثر
مــن مــرة ،استعدادها ملساعدة الـقــاهــرة في
ملفات داخـلـيــة وخــارجـيــة ت ــؤرق الحكومة
املـ ـص ــري ــة» .وتـ ــابـ ــع« :وجـ ــدنـ ــا ع ـل ــى سـبـيــل
املثال أن الحكومة في مصر ترفض بشكل
قــاطــع مـســاعــدة أي طــرف للتوصل إلــى أي
تفاهم بشأن األزمة السياسية الداخلية مع
املعارضة املصرية» ،في إشــارة إلى جماعة
«اإلخوان املسلمني».
وق ــال املـصــدر« :كــذلــك عــرضــت أنـقــرة خالل
لـ ـق ــاء ات س ــاب ـق ــة م ــع م ـس ـت ــوى أم ـن ــي ب ــارز
ف ــي مـصــر إمـكــانـيــة ال ـق ـيــام ب ــدور ف ــي أزم ــة
س ــد ال ـن ـه ـضــة م ــع إث ـيــوب ـيــا ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
ع ــاق ــات أن ـق ــرة م ــع أديـ ــس أب ــاب ــا ،وه ــو ما
لم يلق حماسة مصرية» .وأضــاف أن «ما
تطرحه أنقرة خالل اللقاء ات مع املسؤولني
املصريني ينطلق من أمر واقع على األرض،
في حني نــرى أن مطالب كثيرة للقاهرة ال
تستند إل ــى الـتـقــديــر نـفـســه .فـكـيــف يطلب
م ـن ــا اإلخـ ـ ـ ــال ب ــاتـ ـف ــاق رسـ ـم ــي م ــوق ــع مــع
ح ـك ــوم ــة ل ـي ـب ـي ــة ،م ـع ـت ــرف ب ـه ــا دولـ ـي ــا فــي
حـيـنــه ،وتـلــك االتـفــاقـيــة مــودعــة ل ــدى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،وس ـح ــب ك ــاف ــة ال ـخ ـب ــراء األت ـ ــراك
ً
مــن ليبيا بــدون أيــة ضمانات أوال لتأمني
م ـص ــال ــح ت ــركـ ـي ــا ،وث ــانـ ـي ــا ب ـ ـخـ ــروج بــاقــي
الـعـنــاصــر األجـنـبـيــة ال ـتــي ت ـتــواجــد بشكل
غير شرعي عكس تواجد الخبراء األتراك».
وأكد املسؤول التركي أن أنقرة ال تزال تمد
ي ــده ــا ل ـل ـقــاهــرة ،مـعـتـبـرًا أن ال ـت ـع ــاون بني
الـبـلــديــن سـيـكــون أكـثــر إف ــادة لهما مــن أيــة
أط ــراف أخ ــرى ،نـظـرًا ملــا يملكه الـبـلــدان من
تاريخ مشترك وإمكانات إقليمية ،مشددًا
على أن «الطرق املباشرة بني البلدين أكثر
قدرة على تحقيق املصالح».

ب ـع ــد م ـ ــرور عـ ــام ع ـل ــى ق ـت ــل أس ـت ــاذ
الـتــاريــخ الـفــرنـســي صــامــويــل باتي
ب ـي ــد إسـ ــامـ ــي ش ـي ـش ــان ــي ل ـعــرضــه
رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد
على تالميذه ضمن ّ
حصة دراسية،
ّ
كرمت فرنسا ،أمــس السبت ،باتي،
الـ ـ ــذي وص ـف ــه ال ــرئ ـي ــس إي ـمــانــويــل
مـ ــاكـ ــرون ب ــأن ــه «بـ ـط ــل هـ ـ ــادئ» مــن
أبـطــال الجمهورية .وكـشــف رئيس
ال ــوزراء جــان كاستكس (الـصــورة)،
وإل ــى جــانـبــه والـ ــدا بــاتــي وأق ــارب ــه،
عــن لــوحــة تــذكــاريــة لصامويل عند
مدخل وزارة التربية في باريس.
(فرانس برس)

هونغ كونغ :سجن
نشطاء بسبب احتجاج
ُح ـ ـكـ ــم عـ ـل ــى س ـب ـع ــة مـ ــن ال ـن ـش ـط ــاء
املطالبني بالديمقراطية في هونغ
كونغ ،بينهم نــواب سابقون ،أمس
السبت ،بالسجن لفترات تصل إلى
 12شهرًا لدورهم في احتجاج العام
امل ــاض ــي ض ــد ق ــان ــون شــامــل لــأمــن
الـ ـق ــوم ــي ف ــرض ـت ــه ال ـ ـصـ ــن ،ي ـهــدف
إلــى «معاقبة التخريب واالنفصال
واإلره ـ ـ ـ ــاب والـ ـت ــواط ــؤ م ــع ال ـق ــوات
األج ـن ـب ـي ــة» .وأقـ ـ ـ ّـر ال ـس ـب ـعــة بــأنـهــم
مذنبون فــي تهم مــن بينها تنظيم
تجمع غير مـصــرح بــه فــي يوليو/
تموز .2020
(رويترز)
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خريطة طريق حمدوك ال تلبي مطالب العسكر وحلفائهم

احتجاجات إلسقاط الحكومة السودانية
احتشد آالف السودانيين،
أمس السبت ،أمام
القصر الرئاسي في
الخرطوم ،للمطالبة
بإسقاط حكومة عبد
اهلل حمدوك ،الذي خيّب
أول من أمس الجمعة،
آمال العسكر وحلفائهم
ّ
حل
الجدد بعدم
الحكومة ،وطرح بدًال
من ذلك خريطة طريق
للخروج من األزمة
الخرطوم ـ العربي الجديد

شـ ــارك آالف ال ـس ــودان ـي ــن ،أمــس
ال ـس ـب ــت ،ف ــي ت ـح ــرك احـتـجــاجــي
ف ـ ــي م ـح ـي ــط الـ ـقـ ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي
فـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـح ــل ح ـكــومــة
رئـيــس الـ ــوزراء عبد الـلــه حـمــدوك وتشكيل
ح ـكــومــة ب ــدي ـل ــة .وج ـ ــاء ال ـت ـح ــرك ب ـن ــاء على
دع ــوة وجهتها مجموعة أح ــزاب وحــركــات
مـسـلـحــة مـنـشـقــة ع ــن تـحــالــف «قـ ــوى إع ــان
ـت
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» الـ ـح ــاك ــم ،واح ـت ـف ـظـ ً
لنفسها باسم «الحرية والتغيير» ،متهمة
أحــزابــا أخ ــرى باختطاف ال ـقــرار السياسي
والتنفيذي داخل الدولة والتحالف الحاكم.
وتطالب هــذه القوى وأهمها حركة «العدل
واملـ ـس ــاواة» بـقـيــادة جـبــريــل إبــراه ـيــم الــذي
يـشـغــل مـنـصــب وزي ــر املــال ـيــة ف ــي الـحـكــومــة
الحالية ،وحركة «تحرير السودان» بقيادة
ميني أرك ــو مـيـنــاوي ،ال ــذي يشغل منصب
والي إقليم دارفور ،بتوسيع قاعدة املشاركة
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وح ــل الـحـكــومــة
الحالية .وتـجــد هــذه املجموعة دعـمــا الفتًا
من املكون العسكري في السلطة االنتقالية،
الــذي يكرر املطالب ذاتـهــا ،وذلــك رغبة منه،
حسب تفسيرات مراقبني ،في االستفادة من
تـلــك ال ـقــوى لـبـنــاء تـحــالــف سـيــاســي جــديــد،
ً
ي ـك ــون ب ــدي ــا ع ــن ال ـت ـحــالــف ال ـح ــال ــي ال ــذي
ي ـعــارض تــوجـهــات الـعـسـكــر ورغـبــاتـهــم في
تصدر املشهد خصوصًا مــع اقـتــراب موعد
نقل إدارة مجلس السيادة إلى املكون املدني.

وح ـم ــل املـ ـش ــارك ــون ف ــي اح ـت ـج ــاج ــات أم ــس،
شعارات تدعو إلى إسقاط الحكومة ،ورددوا
شعارات الثورة السودانية املعتادة« :حكومة
ال ـج ــوع تـسـقــط بـ ــس»« ،ح ـكــومــة الـ ــذل تسقط
ب ــس»« ،سـقـطــت سـقـطــت ي ــا حـ ـم ــدوك» ،وذل ــك
بعد وصولهم إلــى القصر الرئاسي مــن دون
أن يــواجـهــوا ب ــأي اع ـتــراض مــن قـبــل الشرطة
أو الـجـيــش ،كـمــا ك ــان يـحــدث فــي الـتـظــاهــرات
السابقة .وشــارك فــي املــوكــب عــدد مــن ممثلي
ال ـق ـب ــائ ــل وأطـ ـ ـف ـ ــال املـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـق ــرآنـ ـي ــة بـعــد
اسـتـئـجــار س ـي ــارات الـنـقــل ال ـعــام لتوصيلهم
إلــى مـكــان التجمع ،فيما تراجعت السلطات
األمنية وأغلقت محيط مجلس الــوزراء ،الذي
قرر منظمو التظاهرات االعتصام أمامه لحني
إسقاط الحكومة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــرت الـ ـ ـق ـ ــوى امل ـ ـن ـ ـش ـ ـقـ ــة ع ـ ــن قـ ــوى
تـحــالــف الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،وال ـتــي دع ــت إلــى
االح ـت ـجــاجــات ،ف ــي ب ـي ــان ،م ــا قــالــت إن ــه قـيــام
والي الخرطوم أيمن نمر ،باستخدام العربات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وعـ ـم ــال الـ ــواليـ ــة إلغـ ـ ــاق بـعــض
الـ ـش ــوارع ف ــي مـحـيــط الـقـصــر وح ــول مجلس
الوزراء ،مشيرة إلى أنها تدين وبشدة ما تقوم
ب ــه مـجـمــوعــة األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة املستغلة
ألجهزة السلطة في تنفيذ أجندتها الخارجة
عن القانون واملعطلة للديمقراطية واالنتقال
السلمي .وأضاف البيان أنه «من حق أي جهة
الوصول إلى رئاسة مجلس الــوزراء للتعبير
عن رأيها السياسي واملدعوم بقواعد شعبية
حقيقية ،وأن التصرفات الطفولية التي تقوم
بـهــا ه ــذه ال ـج ـهــات ،تـقــود ال ـث ــورة إل ــى هــاويــة
ال تـحـمــد عـقـبــاهــا» .وأشـ ــار الـبـيــان إل ــى أنهم
«سيكشفون عن مساوئ وجــود تلك األحــزاب
في رأس السلطة ،من دون مشاركة املكونات
األخرى إلعالن الحرية والتغيير».
مــن جـهـتــه ،ق ــال وال ــي الـخــرطــوم إن مجموعة
م ـس ـل ـح ــة أعـ ــاقـ ــت عـ ـم ــل قـ ـ ـ ــوات مـ ــن ال ـش ــرط ــة
واالستخبارات ،ومنعتهم من مواصلة عملهم
ف ــي وضـ ــع الـ ـح ــواج ــز ال ـتــأم ـي ـن ـيــة ف ــي وس ــط
الخرطوم .وأشار في بيان له ،إلى أن املجموعة
املسلحة ادع ــت انتماءها للحركات املسلحة
املوقعة على اتفاق السالم ،مبينًا أن السلطات
األمـنـيــة كــانــت تــريــد تــأمــن املــواقــع السيادية
بإغالق الطرق املؤدية إليها ،من أجل الحفاظ
ع ـلــى امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة وكــذلــك
األرواح ،على غرار اإلجراءات التي اتخذت في
كل املواكب السابقة.
وفي ختام التحرك ،وقع املنشقون على ميثاق
ب ــاس ــم «الـ ـت ــواف ــق ال ــوط ـن ــي إلص ـ ــاح ال ـحــريــة
والتغيير».
وأول من أمــس الجمعةّ ،
خيب رئيس الــوزراء

ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

واجه المتظاهرون
لم يُ َ
بأي اعتراض من قبل
الشرطة أو الجيش
ال ـســودانــي ،عـبــد الـلــه ح ـمــدوك ،آم ــال العسكر
وح ـل ـف ــائ ـه ــم الـ ـ ـج ـ ــدد ب ـ ـعـ ــدم إص ـ ـ ـ ـ ــداره ق ـ ــرارًا
بـحــل الـحـكــومــة ،وتــأك ـيــده خ ــال بـيــان متلفز
بــاصـطـفــافــه م ــع االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي ضد
ّ
االنقالبيني من دون تسميتهم .وذكر أن موقفه
«ب ــوض ــوح وصـ ــرامـ ــة ،ه ــو االن ـح ـي ــاز ال ـكــامــل
لالنتقال املــدنــي الــديـمـقــراطــي وإلك ـمــال مهام
ثورة ديسمبر/كانون األول املجيدة ،وتحقيق
ش ـع ــارات ـه ــا امل ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـح ــري ــة والـ ـس ــام
والعدالة».
وقـ ــال ح ـم ــدوك إن ــه ط ــرح خــري ـطــة ط ــري ــق من
 10م ـحــاور عـلــى مـكــونــات الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة
لحل األزم ــة الحالية فــي ال ـس ــودان ،وذل ــك في
ظ ــل ت ـف ــاق ــم الـ ـخ ــاف ــات ب ــن امل ـك ــون ــن امل ــدن ــي
وال ـع ـس ـكــري .وأض ـ ــاف« :ع ـق ــدت ،خ ــال األي ــام
امل ــاض ـي ــة ،سـلـسـلــة اج ـت ـم ــاع ــات م ــع م ـكــونــات
الفترة االنتقالية حول ما يجب فعله في مقبل
األيام للخروج من األزمة السياسية ،لتحصني
الـ ـفـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة وت ـص ـح ـي ــح ع ـث ــرات ـه ــا،

وخلصت من النقاشات إلى النظر للمستقبل
وطرح خريطة طريق للحل» .وتشمل خريطة
ال ـطــريــق ،بـحـســب ح ـم ــدوك« ،ال ــوق ــف ال ـفــوري
لكافة أشـكــال التصعيد بــن جميع األط ــراف،
وعودة العمل في مؤسسات الفترة االنتقالية،
وأن تدار الخالفات خارجها ،واالتفاق على أن
قضايا اإلره ــاب وامل ـهــددات األمنية يجب أال
تخضع للمكايدات أو املزايدات أو التجاذبات
باعتبارها من قضايا األمن القومي».
كما تشمل ،وفق ما أوردته وكالة «األناضول»:
«االب ـت ـعــاد عــن ات ـخــاذ أي قـ ــرارات أو خـطــوات
أحــاديــة ،وأن مرجعية الـتــوافــق بــن مكونات
السلطة االنتقالية هــي الوثيقة الدستورية،
واالل ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـف ـك ـيــك دولـ ـ ــة الـ ـح ــزب ملـصـلـحــة
دولــة الــوطــن باعتباره التزامًا دسـتــوريــا ،مع
مــراجـعــة ط ــرق ووســائــل الـعـمــل وض ـمــان حق
االستئناف».
ك ــذل ــك ،ت ــدع ــو ال ـخ ــري ـط ــة إل ـ ــى «إن ـ ـهـ ــاء حــالــة
االن ـ ـق ـ ـسـ ــام وال ـ ـش ـ ـقـ ــاق وس ـ ـ ــط ك ـ ــل مـ ـك ــون ــات
(الحرية والتغيير) ،لتوسيع قاعدة الحكومة
السياسية وال ـتــوافــق الـعــريــض عـلــى مجلس
تشريعي واسع التمثيل من كل السودانيني»،
وتـ ـط ــال ــب ب ــ«ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـعـ ــدالـ ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة
واالل ـت ــزام بـمـبــادرة رئـيــس الـ ــوزراء بوصفها
منصة متوافقًا عليها».
ّ
وشــدد حمدوك على أن الصراع في السودان
«ل ـي ــس ب ــن امل ــدن ـي ــن وال ـع ـس ـك ــري ــن ،ب ــل بني

م ـع ـس ـكــر االنـ ـتـ ـق ــال ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ومـعـسـكــر
ً
االنـقــاب على ال ـثــورة» ،قــائــا «لـســت محايدًا
ف ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــزاع ،وأن ـ ـ ـحـ ـ ــاز ب ــالـ ـك ــام ــل ل ــان ـت ـق ــال
املــدنــي الديمقراطي» .وطــالــب رئيس ال ــوزراء
السوداني بـ«عدم استغالل مؤسسات الدولة
ّ
ف ــي ال ـ ـصـ ــراع الـ ـسـ ـي ــاس ــي» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن
«مرجعيتنا هي الوثيقة الدستورية» ،داعيًا
إلـ ــى ت ــواف ــق ع ــري ــض حـ ــول تـشـكـيــل املـجـلــس
التشريعي .وش ــدد على ض ــرورة وقــف أنــواع
الشقاق بني قــوى «إعــان الحرية والتغيير»،
الفتًا إلى أن مبادرة «الطريق إلى األمام» هي
السبيل للتوافق .كما شدد على أن «السودان
ال يحتمل مزيدًا من الصراعات ،والحديث عن
الفشل لــم يعد يصلح أم ــام مـعــانــاة الـنــاس»،
مضيفًا« :شعبنا دفــع ثمنًا غاليًا فــي الثورة
ولن يسامحنا التاريخ إن لم نصل باالنتقال
إلى نهايته املرجوة».
وبـ ـش ــأن أزم ـ ــة شـ ــرق ال ـ ـسـ ــودان ح ـيــث يغلق
م ـح ـت ـج ــون م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ال ـ ـطـ ــرق وم ـي ـن ــاء
بورتسودان ،وســط حديث عن دور للعسكر
في ذلك من أجل الضغط على الحكومة ،قال
ّ
ح ـمــدوك إن قـضـيــة ش ــرق ال ـس ــودان «قضية
ّ
عــادلــة» ،متعهدًا ب ــأن «الـحـكــومــة تضع على
عاتقها مهمة وضــع حــد للتهميش» ،داعيًا
فــي الــوقــت نفسه أهــالــي شــرق ال ـســودان إلى
«فتح الـطــرق وامليناء حتى ال تــزداد معاناة
الشعب السوداني».

