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ش ّ
ن الحوثيون هجومًا غير مسبوق باتجاه أبوظبي ،موقعين  3قتلى وعددًا من
كف يدها عن
الجرحى ،وتوعدوا بمزيد من الهجمات «ما لم تسارع اإلمارات إلى
ّ
العبث في اليمن» .ويأتي الهجوم مع تزايد النكسات التي يتعرض إليها الحوثيون
على األرض ،جراء تقدم القوات المدعومة إماراتيًا ،خصوصًا في شبوة ومأرب

الهجمات أسفرت عن
وفاة مقيم باكستاني
وهنديين (فرانس برس)

استهداف أبوظبي
للحديث تتمة...

حرية اليمن
الوحيد
زكريا الكمالي

سواء كانت عسكرية أو تنموية أو
ترفيهية ،يجب على التحالف العربي
الذي تقوده السعودية ،ترجمة العملية
التي أطلقها األسبوع املاضي من
شبوة تحت مسمى «حرية اليمن
السعيد» ،على أرض الواقع ،وعدم
االكتفاء بمسميات فضفاضة ،ال
هدف منها سوى بيع الوهم لليمنيني.
لدى اليمن تجارب ُم ّرة مع أسماء
العمليات العسكرية التي تطلقها
جميع األطراف ،ويكون الهدف
الرئيسي منها تخدير الناس،
والتالعب بمشاعرهم ،في حرب
نفسية تكون أشد وطأة من الحرب
الحقيقية.
ً
مثال ،عملية «إعادة األمل» التي
أطلقها التحالف بعد أسابيع قليلة
من اندالع الحرب عام  ،2015أعادت
اليمن إلى ما قبل العصر الحجري.
ّأما األمل ،فقد اختفى منذ ذلك الحني
بشكل تام من قاموس اليمنيني،
وإذا ُوجد بصيص منه عند بعض
املتفائلني بصالح الحال ،فهو من
السوق السوداء ،تم شراؤه مثل
السلع املعدومة.
كذلك ،عملية «ربيع النصر» التي
أطلقها الحوثيون على هجماتهم
العدوانية ضد مأرب ،لم تكن سوى
خريف للبشر الذين يتساقطون
تباعًا منذ عامني من دون نتيجة؛
سواء من مقاتلي الجماعة الذين
ُيزج بهم في معركة خاسرة ،أو من
املدنيني والنازحني الذين تالحقهم
صواريخ املليشيا إلى األسواق
واملنازل واملخيمات العاجزة عن درء
صقيع الشتاء .من املبكر الحكم على
العملية األخيرة التي أطلقها التحالف،
ّ
إال أن اليمن الذي ظل يعاني وحيدًا
طيلة  7سنوات ،بحاجة لعمليات
ُ
ُ
معقدة ،تنهي االنقالب وتنهي
آثار الحرب .حتى اللحظة ،جميع
املؤشرات تؤكد أن العنوان األبرز هو
خنق الحوثيني عسكريًا واقتصاديًا
ونفسيًا.
هذا العام ،يبدو أن التحالف عازم على
املضي في مقاربة مختلفة إلدارة
ّ
املعركة ،وقد دشن هذا النهج بالفعل
من خالل العملية العسكرية الخاطفة
التي أسفرت عن طرد الحوثيني من
مناطق غربي شبوة ،وتوسيع رقعة
الغارات الجوية.
حادثة االستيالء على سفينة شحن
إماراتية في الثالث من الشهر الحالي،
لم تكن عملية نوعية للحوثيني ،بل
أشبه بمأزق غير مسبوق للجماعة
التي راحت تتغنى بإنجازها غير
املسبوق ،من دون أن تعرض صورًا
لصيد ثمني من مدافع أو دبابات على
منت السفينة املختطفةّ .
كونت العملية
إجماعًا دوليًا في مجلس األمن ضد
القرصنة الحوثية في سواحل البحر
األحمر ،وجعلت اإلمارات ،التي كانت
قد أعلنت مغادرة اليمن في أكتوبر/
تشرين األول  ،2019تعود بقوة إلى
جو املعركة من خالل إسناد ألوية
العمالقة في معركة شبوة وحريب.

ّ
رد الـ ـح ــوثـ ـي ــون عـ ـل ــى خ ـس ــائ ــره ــم
امليدانية في اليمن ،والتي تصاعدت
في أكثر من جبهة أخيرًا ،باستهداف
أب ـ ــو ظـ ـب ــي ،الـ ـت ــي اعـ ـت ــرف ــت ،ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى،
بحصول هــذا األمــر ،وذلــك بعد فترة «هــدوء»
بــن الطرفني دام منذ عــام  ،2019وتــرافــق مع
اإلع ــان وقـتـهــا عــن انـسـحــاب ق ــوات إمــاراتـيــة
من أكثر من موقع في اليمن وتسليمه للقوات
اليمنية ،املدعومة مــن التحالف .وقتل ثالثة
أشـخــاص وأصـيــب ستة آخ ــرون ،فــي انفجار
وق ــع ،أمــس اإلث ـنــن ،فــي ثــاثــة صـهــاريــج نقل
م ـ ـحـ ــروقـ ــات فـ ــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ،يـ ــرجـ ــح بـحـســب
الشرطة اإلماراتية ،أنه نجم عن «طائرات من
دون طيار» ،فيما أعلن الحوثيون عن «عملية
عسكرية نوعية» في اإلمارات.
وأع ـل ـنــت شــرطــة أبــوظ ـبــي ان ـ ــدالع حــريــق في
«ث ــاث ــة ص ـه ــاري ــج ن ـقــل م ـح ــروق ــات بـتــرولـيــة
بالقرب من خزانات أدنوك» في منطقة مصفح
الصناعية ،حيث تدير شركة الطاقة اململوكة
ل ـلــدولــة ف ــي أبــوظ ـبــي شـبـكــة خ ـطــوط أنــابـيــب
ومنشأة لتخزين ناقالت النفط ،وعن «حريق
بـسـيــط ف ــي مـنـطـقــة اإلنـ ـش ــاءات ال ـجــديــدة في
م ـطــار أب ــو ظـبــي ال ــدول ــي» .وت ــداول ــت وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـقـطــع فـيــديــو لعمود
كثيف مــن الــدخــان يتصاعد مـمــا يـبــدو أنها
مـنـطـقــة م ـص ـفــح .وت ـق ــع م ـن ـشــأة ال ـن ـفــط حيث
اندلع الحريق في الصهاريج على بعد نحو
 1800كـيـلــومـتــر ش ـمــال ش ــرق ص ـع ــدة ،معقل
الحوثيني في اليمن.
وأوض ـحــت شــرطــة أبــوظـبــي ،فــي بـيــان نقلته
وكالة «وام» ،أن «التحقيقات األولية تشير إلى
رصد أجسام طائرة صغيرة ،يحتمل أن تكون
ل ـطــائــرات ب ــدون ط ـيــار وق ـعــت فــي املنطقتني،
وقــد تـكــون تسببت فــي االنـفـجــار والـحــريــق».
وف ــي وق ــت الح ــق ،أعـلـنــت ال ـشــرطــة الـسـيـطــرة
على الحريق ،مشيرة إلى أنه «أسفر عن وفاة
شخص من الجنسية الباكستانية وشخصني
مــن الجنسية الهندية وإصــابــة ستة آخرين
إصاباتهم بني البسيطة واملتوسطة» .وأكدت
الـسـلـطــات اإلمــارات ـيــة أنـهــا بــاشــرت «تحقيقًا
م ــوسـ ـع ــا ح ـ ــول سـ ـب ــب الـ ـح ــري ــق والـ ـ ـظ ـ ــروف
املحيطة به» .وقالت شركة االتحاد للطيران إن
«اإلجــراءات االحترازية أدت إلى تعطل قصير
لـعــدد صغير مــن الــرحــات» وع ــادت عمليات
املطار إلى طبيعتها.
وفــي أول رد سياسي رسمي على الهجمات،
قالت وزارة الخارجية اإلمارتية في بيان إن
«دولــة اإلم ــارات تحتفظ بحقها في الــرد على
ت ـلــك ال ـه ـج ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة وه ـ ــذا الـتـصـعـيــد

الحوثيون يردون
على خسائرهم
في اليمن
إلغاء
قمة

أعلن مسؤول في
الرئاسة الكورية الجنوبية،
لوكالة «رويترز» أمس
االثنين ،إلغاء قمة بين
الرئيس الكوري الجنوبي
مون جيه إن وولي
عهد أبوظبي محمد
بن زايد آل نهيان «بسبب
تطورات عاجلة غير
متوقعة» ،في إشارة
مبطنة إلى هجوم
الحوثيين على أبوظبي.
وكان مون جاي -إن قد
أبرم ،خالل اجتماعه،
مع رئيس وزراء اإلمارات
وحاكم دبي الشيخ
محمد بن راشد آل
مكتوم ،أمس األول،
صفقة لبيع صواريخ
أرض -جو كورية
لإلمارات.

اإلجرامي اآلثم» ،واصفة تلك الهجمات بأنها
«جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيا الحوثي
خـ ــارج ال ـق ــوان ــن ال ــدول ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة» .من
جهته ،قــال املستشار الدبلوماسي للرئيس
اإلم ـ ــارات ـ ــي ،أن ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،ف ــي تـ ـغ ــري ــدة ،إن
«عبث املليشيات اإلرهابية باستقرار املنطقة
أضعف من أن يؤثر في مسيرة األمن واألمان
الني نعيشها ،ومصير هذه الرعونة والعبثية
الهوجاء إلى زوال واندحار».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل وعـ ـق ــب اإلعـ ـ ـ ــان اإلم ـ ــارات ـ ــي عــن
تـ ـع ــرضـ ـه ــا لـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ،أع ـ ـلـ ــن املـ ـتـ ـح ــدث
العسكري باسم الحوثيني ،يحيى سريع ،في
تغريدة على «تويتر» أمس ،أن بيانًا سيصدر
خ ــال الـســاعــات املقبلة «لــإعــان عــن عملية
عـسـكــريــة نــوعـيــة فــي الـعـمــق اإلم ــارات ــي» ،من
دون أي تفاصيل إضافية .وفي السياق ،توعد
امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم ال ـحــوث ـيــن ،محمد
ع ـبــدال ـســام ،اإلمـ ـ ــارات بـمــزيــد م ــن الـهـجـمــات
م ــا ل ــم ت ـس ــارع إل ــى ك ــف يــدهــا ع ــن الـعـبــث في
اليمن مــن دون تسميتها أو تبني الهجمات
رسميًا .وكتب عبد السالم ،في تغريدة أمس
االثنني« :دويلة صغيرة في املنطقة ،تستميت
في خدمة أميركا وإسرائيل ،كانت قد زعمت
أنها نــأت بنفسها عن اليمن ،لكنها انكشفت
في اآلونة األخيرة خالف ما زعمت .وعلى إثر
ذلك فهي بني أن تسارع لكف يدها عن العبث
في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها
ويــد غـيــرهــا» .وك ــان عضو املكتب السياسي
لـ ـلـ ـح ــوثـ ـي ــن مـ ـحـ ـم ــد الـ ـبـ ـخـ ـيـ ـت ــي أع ـ ـل ـ ــن ،فــي
تصريحات لقناة «الـجــزيــرة» فــي أغسطس/
ّ
آب  ،2019أن جماعته جمدت هجماتها التي
تستهدف اإلم ــارات في اآلونــة األخـيــرة ،وذلك
ب ــال ـت ــراف ــق م ــع اإلع ـ ـ ــان ع ــن ان ـس ـح ــاب ق ــوات
إماراتية من أكثر من موقع وتسليمه للقوات
اليمنية املدعومة من التحالف.
وفـ ــي ص ـن ـع ــاء ،قـ ــال م ـس ـت ـشــار س ـي ــاس ــي فــي
«حكومة» الحوثيني عبد اإللــه حجر ،لوكالة

تقع منشأة النفط
المستهدفة على بعد
 1800كيلومتر من صعدة
توعد الحوثيون اإلمارات
بهجمات ما لم «ترفع
يدها» عن اليمن
«ف ــران ــس ب ـ ــرس»« :س ـبــق أن ّ
وج ـه ـنــا رســائــل
إنذار لإلمارات بأنها إذا لم تتوقف عن دعمها
املرتزقة والذين يحشدون في مأرب والبيضاء
وشبوة ،فسيكون لنا رد .يبدو أن اإلمارات لم
تفهم هــذه الرسالة التحذيرية ،فأرسلنا لهم
رسالة تنبيه واضحة» .وأضاف «إذا استمرت
اإلم ــارات فــي عدائها لليمن ،لــن تستطيع في
املستقبل أن تتحمل الضربات املوجعة».
وقال توربيورن سولتفيد كبير محللي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «فيريسك

تقرير

المعارضة السورية غاضبة على بيدرسن
أمين العاصي

لم تتأخر املعارضة السورية في الــرد على
تصريحات أدلــى بها املبعوث األمـمــي إلى
سورية ،غير بيدرسن ،حول مسألة تغيير
النظام ،من العاصمة اإليرانية طهران ،أول
من أمس األحد ،حيث يبذل مساعي من أجل
الضغط على النظام لتحريك عجلة العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـت ــوق ـف ــة ،وخ ـص ــوص ــا لـجـهــة
عـقــد جــولــة جــديــدة مــن اجـتـمــاعــات اللجنة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،املـ ـن ــوط ب ـه ــا وضـ ــع دس ـت ــور
جديد للبالد.
وأكد رئيس «ائتالف قوى الثورة واملعارضة
السورية» ،سالم املسلط ،أمس اإلثنني ،موقف
املـعــارضــة الثابت حيال بقاء رئيس النظام
بـشــار األس ــد فــي الـسـلـطــة .وق ــال فــي تغريدة
على موقع «تويتر» ،إنــه «ال حل في سورية
ب ــوج ــود ال ـن ـظ ــام امل ـ ـجـ ــرم ،وم ـط ـل ــب الـشـعــب
الـســوري هــو إسـقــاط هــذا النظام ومحاسبة
كل مجرميه ،وهذا هو املوقف الثابت واملعلن
لالئتالف الوطني السوري ،وأي تصريحات
تحاول تمييع األمــر أو اإليـحــاء بخالف هذا
املوقف مردودة ومرفوضة قطعًا».
وجـ ـ ــاء كـ ــام امل ـس ـل ــط ردًا ع ـل ــى ت ـصــري ـحــات
ب ـيــدرســن ف ــي ط ـه ــران أول م ــن أم ــس األح ــد،
والـ ـت ــي ق ـ ــال ف ـي ـهــا إن ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــة
«مستقر» ،وإنه ال يتحدث أي من «الجماعات
واألط ــراف السياسية ،عن تغيير النظام في
ال ـب ــاد ف ــي ض ــوء ال ــوض ــع ال ــراه ــن» .وأث ــارت
ً
هذه التصريحات جدال في الوسط السوري
املـعــارض ،وخاصة أن الـقــرارات الدولية ذات
الـصـلــة بــالـقـضـيــة ال ـســوريــة ،ت ـنـ ّـص صــراحــة
على تغيير جدي تقوم به هيئة حكم كاملة
الصالحيات تقود مرحلة انتقالية.
وتعليقًا عـلــى تـصــريـحــات ب ـيــدرســن ،طالب
ال ـنــاطــق بــاســم هـيـئــة ال ـت ـفــاوض امل ـعــارضــة،

يـحـيــى الـعــريـضــي ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ب ــ«اس ـت ـقــالــة امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إن
ك ــان يعتقد ذل ــك ،أو يسحب ه ــذا التصريح
إن ك ــان حـقـيـقـيــا ،أو أن يـصـحــح مــا ُيـنـشــر».
وتابع «إن لم يكن بيدرسن قد استوعب إلى
اآلن من مواقف ومطالب املعارضة السورية
بتطبيق القرارات الدولية التي تقر باالنتقال
ال ـس ـيــاســي ف ــي س ــوري ــة ع ـلــى أن ـه ــا مـطــالـبــة
بإسقاط األسد ،فهذه مشكلته».
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـبــاحــث فــي مــركــز «ال ـحــوار
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» ،م ـح ـم ــد سـ ــالـ ــم ،فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ب ـيــدرســن «رب ـم ــا لم
يتحدث بهذا الشكل الفج في طهران» ،مشيرًا
إلــى أن بعض الــوكــاالت اإليرانية «سبق لها

بيدرسن :ال يتحدث أي
من األطراف السياسية
عن تغيير النظام

تـحــريــف تـصــريـحــات مل ـســؤولــن لـتـصــب في
صالح نظام األســد» .غير أن سالم أشار إلى
أن املبعوث األممي «يتماهى مع هــذا الكالم
بشكل غير مباشر ،وهــو مــا دفــع أطــرافــا في
املعارضة السورية للمطالبة بتغييره».
وك ــان بـيــدرســن ،أج ــرى أول مــن أمــس األحــد،
م ـب ــاح ـث ــات م ــع وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي
حسني أمـيــر عبد اللهيان ،بـشــأن التطورات
ال ـس ــوري ــة ،ف ــي الـعــاصـمــة اإلي ــران ـي ــة ط ـهــران.
ووصل بيدرسن أمس اإلثنني ،إلى العاصمة
القطرية الدوحة ،حيث بحث مع نائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـقـطــري،
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،مستجدات
األزمة السورية .ووفق بيان لوزارة الخارجية
القطرية ،فقد «جرى التأكيد خالل االجتماع
عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ت ـس ـه ـي ــل وص ـ ــول
امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة لـجـمـيــع ال ـســوريــن،
كما تمت مناقشة أهمية الـتــوصــل إلــى حل
س ـيــاســي يـنـهــي األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة وم ـعــانــاة
الشعب السوري وفقًا لبيان جنيف  ،1وقرار
مجلس األمــن  .»2254وقــال وزيــر الخارجية
ال ـق ـط ــري ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» ،إنـ ــه تـ ـب ــادل اآلراء
مــع بـيــدرســن «ح ــول آخ ــر مـسـتـجــدات األزم ــة
السورية وسبل تحقيق حل سياسي شامل
ينهي أعــوامــا مــن الـصــراع املستمر ويضمن
الرخاء واالستقرار للشعب السوري».
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،شـ ـه ــدت ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـطــريــة
تحركات مكثفة أول من أمس األحد؛ أطرافها
تيارات عدة في املعارضة السورية يبدو أن
ال ـه ــدف مـنـهــا تــوح ـيــد ال ـج ـهــود ف ــي املــرحـلــة
املـقـبـلــة .وال ـت ـقــى ب ــن عـبــد الــرح ـمــن آل ثــانــي،
أول مــن أمــس فــي الــدوحــة ،رئيس «االئـتــاف
الــوط ـنــي ل ـقــوى ال ـث ــورة وامل ـع ــارض ــة» ،ســالــم
املـسـلــط ،ورئ ـيــس هيئة الـتـفــاوض الـســوريــة
املـ ـع ــارض ــة أن ـ ــس الـ ـعـ ـب ــدة .وجـ ـ ــدد املـ ـس ــؤول
الـ ـقـ ـط ــري ،ب ـح ـســب تـ ـغ ــري ــدات ع ـل ــى حـســابــه

بموقع «تــويـتــر» ،تأكيد ب ــاده «عـلــى أهمية
وج ــود حــل سـيــاســي لــأزمــة ال ـســوريــة وفقًا
لبيان جنيف  1وق ــرار مجلس األم ــن ،2254
وضرورة تحقيق االستقرار للشعب السوري
الشقيق» .كــذلــك ،التقى بــن عبد الرحمن في
الدوحة ،أحمد الجربا ،رئيس «جبهة السالم
والـحــريــة» الـســوريــة املـعــارضــة ،والـتــي تضم
الـعــديــد مــن الـتـيــارات السياسية فــي منطقة
شرقي نهر الفرات.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن رئـ ـي ــس «ائـ ـت ــاف
ق ــوى الـ ـث ــورة واملـ ـع ــارض ــة» ك ــان ط ـلــب زي ــارة
العاصمة القطرية منذ أشهر ،إال أن الظروف
لم تكن تسمح بإتمامها .وأوضحت أن املسلط
«يناقش مــع الجانب القطري خــال الــزيــارة،
الكثير من امللفات ومنها التأخير في املوافقة
عـلــى تـعـيــن سـفـيــر جــديــد لــائـتــاف فــي مقر
ال ـس ـفــارة ال ـســوريــة فــي ال ــدوح ــة»ّ .وأوض ـحــت
املصادر أن املسلط «يعمل على حض الجانب
القطري على مواصلة دعمه السياسي واملادي
لالئتالف الوطني واملــؤسـســات املرتبطة به،
وفي مقدمتها الحكومة السورية املؤقتة».
وكشفت املصادر أن املسلط «يستطلع موقف
ال ــدوح ــة مــن االئ ـت ــاف وم ــن ن ــدوة أو ورشــة
ّ
يتجهز رئـيــس ال ــوزراء السابق
العمل الـتــي
املنشق رياض حجاب ،لعقدها الشهر املقبل
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـط ــري ــة» .وأكـ ـ ــدت امل ـص ــادر
أن «مــوقــف الــدوحــة لــم يتغير مــن االئـتــاف
الــوطـنــي ال ـســوري» ،وأن الـهــدف مــن الــورشــة
«توحيد كلمة املعارضة السورية وليس خلق
منصة سياسية جــديــدة لتحييد االئـتــاف
ال ــوط ـن ــي ع ــن امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري املـ ـع ــارض».
ولفتت املـصــادر إلــى أن املسلط التقى مساء
األح ــد ري ــاض حـجــاب فــي مـنــزل األخ ـيــر «مــا
يؤكد عدم وجود خالفات بني الجانبني حول
مجمل امللفات في القضية السورية».

مابلكروفت» للمخاطر لوكالة «رويـتــرز» ،إن
الـهـجـمــات ال ـتــي يشتبه أن ـهــا تـمــت بـطــائــرات
مسيرة تمثل مصدر قلق ملراقبي سوق النفط
فــي وق ــت ت ـحــاول فـيــه ال ـقــوى الـعــاملـيــة إحـيــاء
االتـفــاق الـنــووي مــع إي ــران .وأش ــار سولتفيد،
في تصريح لوكالة «أسوشييتد بــرس» ،إلى
أن ــه ف ــي ح ــن أع ـلــن ال ـحــوث ـيــون مسؤوليتهم
عــن هـجــوم عـلــى اإلم ـ ــارات ،ه ــددت مليشيات
ع ــراق ـي ــة أي ـض ــا اإلم ــاراتـ ـي ــن ب ـش ــن ه ـج ـمــات.
وقال« :الهجوم يأتي بعد أيام فقط من تهديد
جماعات مدعومة من إيــران بضرب أبوظبي
ردًا على تدخل إمــاراتــي مزعوم في السياسة
العراقية» .وكانت قناة «صابرين نيوز» على
«ت ـل ـغــرام» ،املختصة بنقل أخـبــار الجماعات
العراقية املسلحة ،نقلت عن شخص ،لم تحدد
من هو ،قوله في الثاني عشر من شهر يناير/
كــانــون الثاني الحالي «قــال لــي معلمي على
عيال شمه أن يستعدوا للضربة القادمة».
وأش ـ ــار ســولـتـفـيــد إل ــى أن ال ـه ـجــوم يسلط
الضوء على تهديدات الصواريخ والطائرات
املـسـيــرة ال ــذي تــواجـهــه اإلم ـ ــارات ومنتجي
ال ـن ـفــط الــرئ ـي ـس ـيــن اآلخ ــري ــن ف ــي املـنـطـقــة.
واعتبر أنه ما لم تتوصل دول الخليج إلى
حــل لنزع فتيل الـتــوتــرات اإلقليمية «فإنها

ستظل عرضة للهجمات» .وكان الحوثيون
ق ـ ــد ش ـ ـنـ ــوا مُـ ـ ـ ـ ــرارًا هـ ـجـ ـم ــات ب ــالـ ـص ــواري ــخ
والطائرات املسيرة على السعودية ،لكنهم
لم يعلنوا مسؤوليتهم سوى عن عدد قليل
من هذه الهجمات على اإلمارات ،التي كانت
تـنـفــي وقــوع ـهــا .وف ــي يــول ـيــو /ت ـمــوز 2018
نـفــت اإلم ـ ــارات تـقــاريــر ذك ــرت أن الحوثيني

هــاج ـمــوا م ـطــار أبــوظ ـبــي ب ـطــائــرة ُمـسـيــرة.
وبعد شهر قال مطار دبي الدولي إنه يعمل
كاملعتاد بعد أن ذكرت وسائل إعالم يديرها
الـ ـح ــوثـ ـي ــون أن ال ـج ـم ــاع ــة ش ـن ــت ه ـجــومــا
بطائرة ُمسيرة.
وظ ـل ــت اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ــي م ـن ــأى م ــن ال ـه ـج ـمــات
ال ـحــوث ـيــة ال ـع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود طـيـلــة ال ـس ـنــوات

تدمير مسيّرات باتجاه السعودية

أعلن التحالف ،الــذي تقوده السعودية ،إحباط هجمات جديدة
بطائرات مسيرة شنها الحوثيون على المملكة .وقال التحالف ،في بيان
نشرته وكالة «واس» السعودية أمس االثنين ،إنه «تم تدمير  8طائرات
مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة» .وأضــاف« :نتابع تهديد هجمات
عدائية باستخدام طائرات مسيّرة في األجواء» .وأعلن «رصد تصعيد
عدائي باستخدام طائرات مسيّرة من الحوثيين» ،مشيرًا إلى أن «عددًا
من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء».

املاضية ،وتحديدا عقب إعالن أبوظبي ،سحب
قــوات ـهــا الـعـسـكــريــة م ــن ال ـي ـمــن ،ف ــي أكـتــوبــر/
تشرين األول  .2019إال أن االستياء الحوثي
مــن اإلمـ ــارات ع ــاد ،منذ مطلع الـعــام الحالي،
مع انطالق العملية العسكرية الواسعة التي
شنتها قوات ألوية العمالقة املدعومة إماراتيًا
في مديريات غــرب شبوة ثم التوغل جنوبي
مأرب .وللمرة األولى ،كان املتحدث العسكري
ل ـل ـحــوث ـيــن ي ـص ــف ألـ ــويـ ــة ال ـع ـم ــال ـق ــة بــأن ـهــا
«مرتزقة اإلمــارات» ،من دون اإلشارة إلى دور
سعودي في التصعيد الحاصل غربي شبوة.
وق ـ ــال س ــري ــع ،ف ــي ب ـي ــان أخـ ـيـ ـرًا ،إن «ع ــواق ــب
الـتـصـعـيــد اإلم ــارات ــي سـتـكــون كـبـيــرة ،وعلى
العدو تحمل نتائج ذلك التصعيد».
وقـ ــدمـ ــت اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات دعـ ـم ــا واس ـ ـعـ ــا لـلـعـمـلـيــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ش ـن ـت ـهــا ألـ ــويـ ــة ال ـع ـمــال ـقــة
الس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى مــديــريــات بيحان
وعـسـيــان وحــريــب غــربــي شـبــوة مـنــذ مطلع
ً
العام الحالي .وفضال عن املدرعات اإلماراتية
الـتــي ظـهــرت مــع ق ــوات ألــويــة العمالقة ،أعلن
الحوثيون ،إسقاط عدة طائرات مسيرة بدون
طـيــار فــي جبهة مــديــريــة ع ــن ،غــربــي شـبــوة.
كما أقامت اإلمــارات جسرًا جويًا مباشرًا إلى
م ـطــار ع ـتــق ،حـيــث ت ــم إي ـص ــال م ـع ــدات طبية
للمستشفى امليداني التابع أللوية العمالقة.
كما تم نقل العشرات ممن تعرضوا إلصابات
حرجة إلــى أبــو ظبي من أجــل إجــراء تدخالت
جراحية غير ممكنة في اليمن.
ودخ ـ ـلـ ــت املـ ـع ــرك ــة الـ ـت ــي ت ــدع ـم ـه ــا اإلمـ ـ ـ ــارات
أس ـب ــوع ـه ــا الـ ـث ــال ــث مـ ــع تـ ـق ــدم ق ـ ـ ــوات أل ــوي ــة
العمالقة إلى أطراف مديرية حريب في مأرب.
وقالت مصادر عسكرية ،لـ«العربي الجديد»،
إن مليشيات الحوثيني ما زالت تتحصن في
مــراكــز مــديــريـتــي عــن غــربــي ش ـبــوة وحــريــب
ج ـنــوب مـ ــأرب ،حـيــث نـجـحــت فــي كـبــح توغل
ألوية العمالقة بسبب زراعــة حقول ألغام في
السالسل الجبلية.
وأعلن التحالف ،أمس االثنني ،تنفيذ  39عملية
استهداف جوية على أهداف ثابتة ومتحركة
للحوثيني فــي م ــأرب .ووف ـقــا لــوكــالــة «واس»
الـسـعــوديــة ،فـقــد أس ـفــرت ال ـغ ــارات عــن تدمير
 21آل ـيــة عـسـكــريــة ومـقـتــل  230مــن العناصر
الحوثية ،من دون أن يتسنى التحقق من دقة
تلك األرقام من مصادر مستقلة.
وسـ ــارعـ ــت دول ع ــدي ــدة ل ـل ـت ـنــديــد بـهـجـمــات
الحوثيني على اإلمــارات .ووصفت السعودية
اسـ ـتـ ـه ــداف مـ ـط ــار أب ـ ــو ظ ـب ــي ب ــأن ــه «ه ـج ــوم
إرهابي جبان» ،مشيرة إلى أن الحوثيني في
اليمن يقفون خلفه .وأك ــدت ،في بيان لــوزارة
الخارجية «وقــوفـهــا الـتــام مــع دولــة اإلم ــارات
الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها»،
مشيرة إلى أن «هذا العمل اإلرهابي الذي تقف
خلفه قــوى الشر مليشيا الحوثي اإلرهابية
يعيد تأكيد خطورة هذه الجماعة اإلرهابية
وت ـهــديــدهــا لــأمــن وال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار في
املـنـطـقــة وال ـعــالــم» .وف ــي حــن اعـتـبــرت وزارة
الـخــارجـيــة الـقـطــريــة أن «اس ـت ـهــداف املـنـشــآت
املدنية واملرافق الحيوية عمل إرهابي ينافي
ك ــل األعـ ـ ـ ــراف والـ ـق ــوان ــن ال ــدولـ ـي ــة» ،أشـ ــارت
البحرين إلى أن الهجوم «يبرهن على إصرار
املليشيات الحوثية اإلرهابية على مواصلة
اعتداءاتها اإلجرامية الجبانة» ،ودان الهجوم
كل من األمني العام ملجلس التعاون الخليجي
ن ــاي ــف ف ـ ــاح م ـ ـبـ ــارك الـ ـحـ ـج ــرف ،والـ ـك ــوي ــت،
واألردن ووزارة الخارجية اليمنية واللبنانية،
والبرملان العربي ،وتركيا.
(العربي الجديد ،فرانس برس،
رويترز ،أسوشييتد برس)

متابعة

 7قتلى في السودان ...وعصيان مدني
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قابل «تحالف قوى إعــان الحرية والتغيير»
فــي ال ـســودان ،ت ـطــورات يــوم أم ــس ،خصوصًا
مقتل  7مـتـظــاهــريــن عـلــى أي ــدي ق ــوات األم ــن،
ب ــال ــدع ــوة إلـ ــى ع ـص ـي ــان م ــدن ــي ش ــام ــل ي ـبــدأ
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ويـسـتـمــر مل ــدة ي ــوم ــن .وق ــال
الـتـحــالــف فــي ب ـيــان ،إن «الـسـلـطــة االنـقــابـيــة
واصـلــت ارتـكــاب املـجــازر فــي حــق شعب أعــزل
خرج يطلب حريته وكرامته ،فقابلته بزخات
الــرصــاص وامل ــداف ــع امل ـضــادة لـلـطــائــرات وكــل
أشكال العنف العاري الــذي يدلل على إجــرام
هـ ــذه ال ـس ـل ـطــة ووح ـش ـي ـت ـهــا وع ــزل ـت ـه ــا» .فــي
ه ــذا ال ــوق ــت ،أع ـل ــن رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة
السوداني عبد الفتاح البرهان ،خالل ترؤسه
ج ـل ـس ــة «ط ـ ــارئ ـ ــة» مل ـج ـل ــس ال ـ ــدف ـ ــاع واألم ـ ـ ــن،
بالتزامن مع مليونية أمــس ،عن تشكيل قوة
خاصة ملكافحة اإلرهاب في البالد ،لم يوضح
مهامها ،فيما أكــدت بعثة األمــم في السودان،
عــن مواصلتها مـشــاوراتـهــا مــع طـيــف واســع
م ــن األف ــرق ــاء الـسـيــاسـيــن ،مل ـحــاولــة ال ـخــروج
مــن الـجـمــود الـحــاصــل .وأعـلـنــت لجنة أطـبــاء
السودان ،عصر أمس ،سقوط  7قتلى وعشرات
املـصــابــن فــي تـظــاهــرات مليونية  17يناير/
كانون الثاني في الخرطوم ،بالرصاص الحي
لقوى األمن ،وذلك بعد يوم طويل من التظاهر
شمل مدنًا سودانية عدة للمطالبة بـ«الحكم
املدني الكامل» في البالد .وردًا على استمرار
سقوط القتلى ،أعلنت لجان مقاومة الخرطوم
اإلغــاق الكامل لكل الـشــوارع احتجاجًا على
العنف ضــد املليونية الـجــديــدة .وأش ــار بيان
لجنة األطباء إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 67
منذ انقالب  25أكتوبر.
وكانت اللجنة قد أكــدت في وقت سابق أمس،
سقوط جرحى بـ«استخدام السلطة االنقالبية
للرصاص الحي ،والدوشكا والقنابل الصوتية،

شملت التظاهرات عددًا من المدن السودانية (فرانس برس)

ّ
والـ ـ ـغ ـ ــاز املـ ـس ـ ّـي ــل لـ ـل ــدم ــوع ،لـ ـف ــض مـلـيــونـيــة
العاصمة ،ما أدى الى سقوط جرحى ومصابني
ـار حـ ـص ــره ــم» ،م ــؤك ــدة أن هـ ــذه «الـسـلـطــة
جـ ـ ـ ٍ
الدموية لن تفلت وستسقط ال محالة» .وحاول
املتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي في
العاصمة ،األمــر الــذي واجهته قــوات الشرطة
بـ ــإطـ ــاق ال ـ ـغـ ــاز امل ـس ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع وال ـق ـن ــاب ــل
الصوتية وخراطيم املياه .وامتدت املواجهات
إلــى حي بحري شمال الخرطوم .وخــرج آالف
السودانيني في تظاهرة في أم درم ــان ،شمال
غربي الخرطوم ،وهــو مشهد تكرر في مدينة
بـ ــورت ـ ـسـ ــودان بـ ــواليـ ــة ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،وف ــي
مدينة األبـيــض بــواليــة شـمــال ك ــردف ــانّ .
وردد
املتظاهرون هتافات مناوئة للبرهان ،مطالبني
بـحــل املليشيات املـسـلـحــة ،وراف ـعــن شـعــارات
داعية إلى استعادة الحكم.
وفيما كانت املليونية تواجه بالقمع في املدن
السودانية كافة ،ترأس البرهان أمس ،جلسة
طــارئــة ملـجـلــس األم ــن وال ــدف ــاع ،معلنًا فيها
عــن تــأسـيــس ق ــوة خــاصــة ملـكــافـحــة اإلره ــاب،

مل ـجــاب ـهــة ال ـت ـه ــدي ــدات املـحـتـمـلــة ف ــي ال ـب ــاد،
م ــن دون ت ــوض ـيــح م ـه ــام ـه ــا .وط ـب ـق ــا لـبـيــان
الجلسة ،فإن املجلس «تأسف على ما سماها
الفوضى جــراء الخروج عن شرعية التظاهر
السلمي وإتباع منهج العنف ،وبروز تيارات
مقيدة لحرية ممارسة الحياة ،وتعتدي على
امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ــام ــة ك ـظ ــاه ــرة خ ـط ـيــرة تـهــدد
األمــن والسلم الوطني واملجتمعي وتتجاوز
الـخـطــوط الـحـمــراء لـسـيــادة ال ــدول ــة» .وأش ــاد
املجلس بـ«الحنكة التي تعاملت بها األجهزة
األم ـن ـي ــة وال ـت ــزام ـه ــا ب ــال ـق ــواع ــد واألس ــال ـي ــب
واألدوات املـشــروعــة ،وكــذلــك التحلي بضبط
ال ـن ـفــس ،وال ـت ـص ــرف بـحـكـمــة ح ـيــال املــواقــف
ضمانا لحماية املدنيني» .وشدد على أهمية
اس ـت ـك ـم ــال إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـتـ ـح ــري وال ـت ـح ـق ـيــق
وم ـحــاس ـبــة امل ـتــورطــن ف ــي األح ـ ــداث وحـســم
التفلتات التي تصاحب املواكب وفقا لقانون
الـ ـ ـط ـ ــوارئ والـ ـق ــان ــون ال ـج ـن ــائ ــي ،ك ـم ــا أع ـلــن
االلـتــزام بوقف إطــاق النار وتجديد الدعوة
للممانعني باالنضمام الــي الـســام .يذكر أن

مليونية أم ــس ،خــرجــت وســط حملة شرسة
م ــن االع ـت ـق ــاالت واص ـل ــت ال ـس ـل ـطــات األمـنـيــة
تـنـفـيــذهــا مـنــذ ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي بحق
أعضاء لجان املقاومة السودانية والناشطني،
وذل ــك عـلــى خلفية مـقـتــل عـمـيــد فــي الـشــرطــة
أثناء موكب الخميس املاضي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ب ـع ـثــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة فــي
ال ـســودان ،أمــس ،أن امل ـشــاورات التي تجريها
املـنـظـمــة الــدول ـيــة بـشــأن العملية السياسية
فـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان م ـن ــذ إط ــاقـ ـه ــا فـ ــي  8ي ـنــايــر
الحالي ،تجري مشاركة واسعة من األفرقاء
الـســودانـيــن املـعـنـيــن ،بـمــن فيهم «املجتمع
امل ــدن ــي وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـن ـســائ ـيــة ومـمـثـلــون
عــن بعض لـجــان املـقــاومــة وعــن األكاديميني
وامل ـ ـحـ ــامـ ــن وكـ ــذلـ ــك عـ ــن ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة
لـقــوى الـحــريــة والتغيير وال ـحــزب الشيوعي
السوداني وحزب املؤتمر السوداني وتجمع
املهنيني الـســودانـيــن وبـعــض املوقعني على
ات ـفــاق جــوبــا ل ـل ـســام» .وأش ـ ــارت الـبـعـثــة في
ب ـيــان ،إل ــى أن م ـشــاورات ـهــا ت ـهــدف «إل ــى فهم
وجهات النظر واملواقف املختلفة بشأن كيفية
امل ـض ــي ق ــدم ــا ل ـت ـخ ـطــي ال ـج ـم ــود ال ـس ـيــاســي
الحالي والوصول إلى الديمقراطية والسالم»،
متحدثة عــن اقـتــراحــات عملية كثيرة ّ
قدمها
امل ـشــاركــون لــدفــع األمـ ــور قــدمــا ،بـمــا فــي ذلــك
ح ــول الـقـضــايــا ذات األول ــوي ــة ال ـتــي تتطلب
م ـعــال ـجــة ف ــوري ــة ،وسـ ــط تــرح ـي ـب ـهــم جـمـيـعــا
بــالــدور األم ـمــي وتــوقـيــت تيسير امل ـشــاورات
«ال ـحــاســم» ن ـظ ـرًا إل ــى ضـ ــرورة الـتــوصــل إلــى
حل عاجل لألزمة الراهنة .كما دعــوا البعثة
األممية إلى توسيع نطاق مشاوراتها خارج
الـ ـخ ــرط ــوم وت ـن ـظ ـيــم ج ـل ـس ــات م ــع أص ـح ــاب
امل ـص ـل ـح ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات .وب ـح ـســب
البيان ،فقد أدان املشاركون «تصاعد العنف»،
مشددين على «وجــوب إنهاء العنف ،قبل أن
يصبح الحوار مع الجيش ممكنًا».
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شرق
غرب
دبلوماسيون إيرانيون
في جدة
وصــل ثالثة دبلوماسيني إيرانيني
إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل
ب ـ ـ ــاده ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلسالمي ،وفق ما أعلنت الخارجية
اإليرانية أمس اإلثنني ،وذلك للمرة
األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ ق ـط ــع الـ ـع ــاق ــات بــن
ط ـ ـهـ ــران والـ ـ ــريـ ـ ــاض م ـط ـل ــع .2016
وقال املتحدث باسم الــوزارة سعيد
خطيب زادة ،فــي مؤتمر صحافي،
إن «التركيز هو على بدء عمل بعثة
إيران في منظمة التعاون اإلسالمي.
ّ
دبلوماسيونا على تأشيرات
حصل
دخول لتقييم إمكانية ذلك» .وأعلن
خطيب زادة استعداد طهران إلعادة
فتح السفارة في الرياض ،لكنه قال
إنـهــا تنتظر «إجـ ـ ــراءات عملية من
السعودية».
(العربي الجديد)
فرنسا :تغريم زيمور
لتحريضه على الكراهية
قضت محكمة فرنسة أمس اإلثنني،
بتغريم املــرشــح الــرئــاســي اليميني
املتطرف إريك زيمور (الصورة)10 ،
آالف يورو ( 11400دوالر) لتحريضه
عـ ـل ــى الـ ـك ــراهـ ـي ــة الـ ـع ــرقـ ـي ــة بـسـبــب
تـصــريـحــات لــه ال ـعــام املــاضــي على
قناة «ســي نيوز» اليمينية ،وصف
ف ـي ـهــا املـ ـه ــاج ــري ــن الـ ــذيـ ــن ي ـص ـلــون
كــأط ـفــال غ ـيــر مـصـحــوبــن بــذويـهــم

بـ«القتلة واللصوص واملغتصبني»،
ً
قائال «ليس لديهم سبب لوجودهم
هـنــا» .وذك ــر زيـمــور أنــه سيستأنف
ال ـح ـك ــم ،وق ـ ــال إن امل ـح ـك ـمــة أدان ـت ــه
بسبب تعبيره عن آرائه.
(رويترز)

جلسة للحكومة اللبنانية
اإلثنين المقبل
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب ع ـلــي دروي ـ ـ ــش ،عضو
ت ـك ـتــل «الـ ــوسـ ــط امل ـس ـت ـق ــل» ال ـتــابــع
لــرئـيــس الـحـكــومــة نجيب ميقاتي،
ف ـ ــي حـ ــديـ ــث م ـ ــع ق ـ ـنـ ــاة «الـ ـج ــدي ــد»
امل ـح ـل ـيــة أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،أن األخ ـيــر
«سيدعو إلى انعقاد جلسة ملجلس
الوزراء اإلثنني املقبل» ،وذلك بعدما
ق ــرر الـثـنــائــي الـشـيـعــي (حـ ــزب الـلــه
وحركة أمل) أخيرًا العودة لحضور
جـلـســات الـحـكــومــة بـعــدمــا عطالها
منذ أكتوبر/تشرين األول املاضي.
وفي وقت سابق أمس ،أكد ميقاتي
ف ــي حــديــث ص ـحــافــي أن «جـلـســات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة سـ ـتـ ـخـ ـص ــص ل ـب ـح ــث
مشروع املوازنة».
(العربي الجديد)
السويد تحقق في
تحليق مسيّرات قرب
محطات نووية
قـ ـ ــالـ ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي
الـ ـس ــوي ــدي ــة ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،إن ـه ــا
ت ـ ــول ـ ــت مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،ال ـت ـح ـق ـي ــق
األول ــي بـشــأن طــائــرات ب ــدون طيار
ش ــوه ــدت األس ـب ــوع امل ــاض ــي تـحــوم
ف ـ ـ ـ ــوق أو ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرب م ـ ــن م ـح ـط ــات
الطاقة الـنــوويــة الـثــاث فــي الـبــاد؛
«فــورس ـمــارك» شـمــال استوكهولم،
و«أوسـ ـ ـك ـ ــارش ـ ــام ـ ــن» فـ ــي ال ـج ـن ــوب
الشرقي للبالد ،و«رينغهالز» على
ال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـس ــوي ــد .وق ــال
جهاز املخابرات في بيان ،إنه ليس
لدى الشرطة أي مشتبه بهم.
(أسوشييتد برس)
شي يدعو إلى نبذ عقلية
الحرب الباردة

ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ش ــي
جينبينغ (الـصــورة) ،أمس اإلثنني،
م ـ ــن أن أي م ــواجـ ـه ــة ب ـ ــن الـ ـق ــوى
الكبرى ستحمل «عــواقــب كارثية»،
ف ــي خـ ـط ــاب ت ــوج ــه ف ـي ــه إل ـ ــى ق ــادة
الـعــالــم خــال منتدى داف ــوس الــذي
يعقد عبر اإلنترنت .ودعا شي إلى
ت ـع ــاون عــاملــي أك ـبــر ملــواج ـهــة وب ــاء
كــورونــا ،وحــث القوى األخــرى على
نـبــذ عقلية «ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة» ،في
انتقاد مبطن ألميركا.
(أسوشييتد برس ،فرانس برس)
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باشر زعيم «فيلق الــقــدس» في الحرس الثوري
اإليــرانــي الجنرال إسماعيل قاآني جولة عراقية،
بـــغـــرض تــســهــيــل تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة،
يــشــارك فيها «اإلطـــــار التنسيقي» ولـــو جزئيًا،
ومحاولة احتواء الخالفات داخــل البيت الشيعي.
ويــكــمــن الـــخـــاف عــمــلــيــً بــيــن مــقــتــدى الــصــدر
ونوري المالكي

العامري في أربيل

بعد يــوم واحــد على لقاء زعيم تحالف «الفتح» هــادي العامري
(الصورة) ،وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،في النجف ،أجرى
األول زيــارة إلــى مدينة أربيل في
إقليم كردستان للقاء الزعماء
األكــراد ،وسط محاوالت لتفكيك
أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وعقد العامري اجتماعًا مع رئيس
إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني،
وآخر مع مسعود البارزاني رئيس
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الحاكم في اإلقليم ،من دون ذكر
أي تفاصيل بشأن االجتماعين.

وساطة قاآني
بغداد ــ زيد سالم
النجف ــ محمد علي

يـحـمــل زع ـيــم «فـيـلــق ال ـق ــدس» في
الحرس الثوري اإليراني الجنرال
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل قـ ـ ــاآنـ ـ ــي ،ف ـ ــي زيـ ــارتـ ــه
الثالثة إلــى ال ـعــراق منذ إج ــراء االنتخابات
ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي  10أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
امل ــاض ــي ،م ـب ــادرة ج ــدي ــدة ،يــأمــل مــن خاللها
ت ـف ـك ـي ــك األزم ـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،فــي
الـبــاد املتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية
بـنـسـخـتـهــا ال ـثــام ـنــة م ـنــذ الـ ـغ ــزو األم ـيــركــي
لـلـبــاد ع ــام  .2003زي ــارة قــاآنــي الـتــي بــدأهــا
مـســاء األح ــد مــن الـنـجــف ،تـتــزامــن أيـضــا مع
وصول محمد كوثراني ،الذي يجري تقديمه
في الوسط السياسي العراقي على أنه ممثل
حزب الله اللبناني في العراق .كما تأتي بعد
عدة اجتماعات سياسية للقيادات العراقية
الشيعية فــي الـنـجــف وب ـغ ــداد لــم تـسـفــر عن
أي حلحلة لــأزمــة .ويتمحور الخالف حول
إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
ال ـفــائــز بــاالن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة ،ع ـلــى ما
يسميه حـكــومــة أغلبية وطـنـيــة ،راف ـضــا في

حكومة عراقية
ال تستوجب
مشاركة جميع
الكتل

بيانات متكررة له «خلطة العطار» التي تقوم
عـلــى أس ــاس حـكــومــة تــوافـقـيــة ي ـشــارك فيها
جميع الكتل والقوى السياسية.
ووصــل قاآني مساء أول من أمس األحــد ،إلى
مدينة النجف آتيًا من طهران ،في وقت متزامن
ً
مع وصول كوثراني ،الذي زار بغداد أوال ،آتيًا
من العاصمة اللبنانية بيروت .وأجرى قاآني
بـعــد وصــولــه إل ــى الـنـجــف جــولــة فــي املــديـنــة
القديمة زار خاللها املــراقــد الدينية املقدسة،

يحمل قآاني مبادرة
ّ
لحل الملف الحكومة
ورسالة من خامنئي
يتمحور الحل حول
مشاركة جزء من اإلطار
التنسيقي في الحكومة

وان ـت ـقــل ب ـعــدهــا ل ــزي ــارة ق ـبــر امل ــرج ــع الــديـنــي
مـحـمــد ال ـص ــدر والـ ــد زع ـي ــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري
مقتدى ال ـصــدر ،فــي رســائــل سياسية تهدف
وفقًا ملراقبني إلى ترطيب األجواء بني الجنرال
اإليـ ــرانـ ــي وزعـ ـي ــم ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري .وان ـت ـقــل
بعدها إلــى بغداد إلجــراء لـقــاءات مع قيادات
سياسية ملعرفة وجهة نظرها بشأن مستقبل
العملية السياسية في الـعــراق ،قبل أن يعود
مجددا إلى النجف حيث اجتمع بشكل منفرد
بمنزل الصدر في الحنانة ،بالنجف القديمة.
وحول هذه التطورات ،كشفت مصادر رفيعة
فــي بـغــداد والـنـجــف لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،عن
مبادرة يحملها قاآني إلى القيادات الشيعية،
مــع رســالــة شفوية مــن املــرشــد اإليــرانــي علي
خــام ـن ـئــي ،تـتـضـمــن ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى «خ ـط ــورة
االن ـق ـســام ال ـح ــال ــي» ،وت ـت ـحــدث ع ــن «م ــؤام ــرة
غ ــربـ ـي ــة ت ـس ـت ـه ــدف اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـس ـيــاس ـيــة
املتحققة في العراق».
بــدوره ،قــال قيادي بــارز في تحالف «الفتح»،
ال ـج ـنــاح ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـح ـشــد الـشـعـبــي في
حديث مع «العربي الجديد» ،إن
العراق» ،في
ٍ
زي ــارة قــاآنــي تـهــدف إلــى حــل األزم ــة الحالية،
وقـ ـ ــد ال ي ـ ـغـ ــادر الـ ـ ـع ـ ــراق ق ـب ــل ت ــأم ــن ال ـح ــل،

قآاني والقائد العام للحرس حسين سالمي (األناضول)

خ ـصــوصــا ب ـعــد ت ــأث ــر امل ـل ــف األم ـن ــي ب ــاألزم ــة
الـسـيــاسـيــة ال ـحــال ـيــة .وأض ـ ــاف أن الــوســاطــة
اإليرانية قد ال تستوجب الضغط لدخول كل
الكتل السياسية الشيعية في ملف الحكومة
التوافقية ،وسيناريو مشاركة أغلبية الكتل
ول ـي ــس كـلـهــا م ـط ــروح ب ـق ــوة ،بـسـبــب إص ــرار
مـ ـقـ ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر عـ ـل ــى وضـ ـ ــع ف ـي ـت ــو ب ــوج ــه
مـشــاركــة ن ــوري املــالـكــي فــي الحكومة املقبلة.
وهــو ما يعني ،وفقًا للقيادي ،دخــول غالبية
قــوى «اإلط ــار التنسيقي» بالحكومة وليس
كلها ،لكن حتى اآلن كل شيء قابل للتفاوض.
ب ــدوره ــا ،كـشـفــت م ـص ــادر أخـ ــرى ف ــي ب ـغــداد،

أح ــده ــم ن ــائ ــب ب ــال ـب ــرمل ــان ال ـج ــدي ــد ع ــن قــوى
«اإلط ــار التنسيقي» ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
قاآني سيلتقي أيضًا قيادات سياسية سنية
وكردية في زيارته الحالية للعراق ،بمساعدة
كــوثــرانــي امل ـعــروف بعالقته الـجـيــدة مــع تلك
الـ ـق ــوى وتـ ـح ــديـ ـدًا ال ـس ـن ـيــة م ـن ـه ــا .وبـحـســب
النائب ذاتــه ،فإن االجتماع الــذي عقده قاآني
في بغداد ،أمس اإلثنني ،مع قادة وممثلني عن
«اإلطــار التنسيقي» ،واستمر ألكثر من ثالث
ســاعــات ركــز على «أهـمـيــة اح ـتــواء الخالفات
ال ـح ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ــأخ ــذ ج ــان ـب ــا ش ـخ ـص ـيــا بــن
قــادة الكتل السياسية الشيعية .وأض ــاف أن

متابعة

تقرير

تلوح بـ«خطة ب»
مفاوضات فيينا :إيران ّ
لوحت إيران ،أمس اإلثنين،
ّ
بخطة «ب» في حال
عدم إحراز مزيد من
التقدم في مفاوضات
فيينا ،بعد بدء جولة
جديدة من المباحثات
أمس بين ّ
كل األطراف

طهران ــ صابر غل عنبري

ّ
أكــدت الخارجية اإليــرانـيــة ،أمــس اإلثـنــن ،أن
ّ
«بـعــض ال ـخــافــات قــد ُح ــلــت» خ ــال الـجــولــة
الـثــامـنــة م ــن امل ـف ــاوض ــات ،لـكـنـهــا ف ــي الــوقــت
ذاتـ ــه ،أشـ ــارت إل ــى ب ـقــاء «ق ـضــايــا أســاسـيــة»
عالقة من دون حــل .وأضــاف املتحدث باسم
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة سـعـيــد خـطـيــب زادة،
أن «ال ـخ ــاف ــات املـتـبـقـيــة أســاس ـيــة وتـحـتــاج
إل ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات سـ ـي ــاسـ ـي ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة» ،داعـ ـي ــا
واشنطن إلى «اتخاذ قراراتها لحل القضايا
املتبقية» .وأضاف «على واشنطن ،على وجه
ال ـخ ـصــوص ،أن تـعـلــن ق ــرارات ـه ــا ب ـشــأن رفــع

ّ
الـعـقــوبــات والـقـضــايــا املـتـبـقـيــة» ،معتبرًا أن
تحقيق ذلــك قــد يفضي الــى «اتـفــاق مستدام
وموثوق به» في وقت قريب.
وأوضح خطيب زادة أن «تقدمًا ملحوظًا حصل
فــي املــواض ـيــع الـتـقـنـيــة ،لـكــن فــي مـســألــة رفــع
العقوبات أصبحت املفاوضات رهينة قرارات
سياسية للطرف اآلخر»ّ .
وشدد على أن بالده
ً
«لن تتنازل عن خطوطها الحمراء» ،قائال إنه
«لو كان من املقرر أن تتنازل عن هذه الخطوط
لوصلت الجوالت الست األولى من املفاوضات
إلــى نتيجة» .ولفت املتحدث اإليــرانــي إلــى أن
«خالفات مهمة باقية في فيينا ،وأهم العقبات
هــو السرعة غير املناسبة لــأطــراف األخــرى،
خـ ـص ــوص ــا ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة» ،مل ـعــال ـجــة
ّ
وشدد خطيب زادة على أنه
القضايا العالقة.
إذا اتخذت واشنطن قرارها السياسي الالزم
ف ــذل ــك «س ـي ــزي ــد س ــرع ــة ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق
جـيــد» ،مشيرًا إلــى أن «التفاهمات فــي فيينا
أصبحت تتحول إلى كلمات»ّ .
ولوح املتحدث
باسم الخارجية اإليرانية بامتالك إيران خطة
«ب» في مواجهة خطة «ب» لألطراف الغربية
ً
في حال فشل املفاوضات ،قائال« :ربما خطة
ب الـخــاصــة بـنــا ،قــد ال تـكــون جــذابــة ألط ــراف
املفاوضات».
وخــاطــب وزيــر الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن ،الــذي هــدد إي ــران أخـيـرًا بخطة «ب»

اعتبر خطيب زادة ّ
أن «بعض الخالفات قد حُ لّت» (فرانس برس)

ً
فــي ح ــال فـشــل امل ـف ــاوض ــات ،ق ــائ ــا« :ننصح
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي أن ي ــوظ ــف كل
ج ـه ــده إليـ ـص ــال ال ـخ ـطــة أ إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة ،ألن
خـطــة ب الـخــاصــة بـنــا لــن ت ـكــون جــذابــة ألي
دولـ ـ ـ ــة» .ورب ـ ــط خ ـط ـيــب زادة ال ـت ــوص ــل إل ــى
«اتفاق مستدام» بـ»تغيير الواليات املتحدة
سلوكها» ،مشيرًا إلــى أن الوفد اإليــرانــي في
فيينا ينقل مــواقــف إي ــران ووجـهــات نظرها

إلــى الوفد األميركي عبر منسق املفاوضات
أنريكي مورا.
إلــى ذلــك ،استأنفت مـفــاوضــات فيينا أمــس،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى رؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــوف ـ ــود ل ــأط ــراف
املشاركة فيها ،وذلــك بعد أن عــاد هــؤالء إلى
عــواصـمـهــم ي ــوم الجمعة املــاضــي للتشاور،
لكن املفاوضات استمرت على مستوى لجان
الخبراء .ووصل كبير املفاوضني اإليرانيني،

رسائل الرئيس المصري لإلقليم والغرب
ع ـل ــي بـ ــاقـ ــري كـ ـن ــي ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى ال ـعــاص ـمــة
النمساوية الستئناف اجتماعاته مــع بقية
األطـ ــراف .وعـقــد بــاقــري كني ل ـقــاءات ثنائية
ومتعددة األطــراف مع أطــراف مجموعة 4+1
امل ـش ـك ـلــة م ــن روسـ ـي ــا والـ ـص ــن وبــري ـطــان ـيــا
وأملانيا وفرنسا.
وسبق أن عقدت ،أول من أمس األحــد ،لجان
الـخـبــراء لــرفــع الـعـقــوبــات و»آل ـيــات التنفيذ»
لــات ـفــاق املـحـتـمــل ،اجـتـمــاعــاتـهــا ف ــي فيينا.
وكان منسق مفاوضات فيينا ،أنريكي مورا
ال ـ ــذي ي ـش ـغــل أي ـض ــا م ـن ـصــب ن ــائ ــب مـفــوض
السياسة الخارجية لالتحاد األوروب ــي ،قد
أك ــد ف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أن «ن ـجــاح
مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة
املشتركة (االتـفــاق الـنــووي) غير مؤكد بعد،
وه ــذا أمــر منطقي فــي مثل هــذه املفاوضات
املعقدة ،لكنني كمنسق ال يمكنني أال أشيد
بالتزام األطراف بالنجاح».
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
ال ـقــومــي األم ـيــركــي جـيــك ســولـيـفــان إن ــه زار
إســرائ ـيــل الـشـهــر امل ــاض ــي ،مــن أج ــل تنسيق
الجهود بـشــأن احتمال عــدم نـجــاح الجهود
الدبلوماسية في ملف إيران النووي .وجدد
سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»
األميركية تأكيد أن واشنطن مصممة على
منع إيران من الحصول على سالح نووي.

خاص

كواليس زيارة نجل السيسي إلسرائيل على رأس وفد أمني
القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة كواليس زيارة
القيادي بجهاز املخابرات العامة املصرية،
محمود السيسي ،نجل الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي ،على رأس وفــد أمـنــي ،إلى
دولة االحتالل اإلسرائيلي ،أمس األول األحد.
وأوضحت أنه وصل إلى هناك لعقد اجتماع
مــع مـســؤولــن أمنيني إســرائـيـلـيــن ،معنيني
بعدد من امللفات املشتركة بني البلدين.
وأضـ ــافـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر ،فـ ــي أحـ ــاديـ ــث خــاصــة
لـ»العربي الجديد» ،أن نجل السيسي ،الذي
يحظى بنفوذ واسع داخل الجهاز السيادي
املـ ـص ــري ،ل ــم ي ـكــن وح ـ ــده .وأشـ ـ ــارت إل ــى أنــه
وصــل إلــى إسرائيل على منت طائرة خاصة
تــاب ـعــة ل ـل ـج ـهــاز ،بــرف ـقــة وفـ ــد م ــن م ـســؤولــي

«قاآني نقل رسالة من املرشد علي خامنئي،
ت ـحــذر م ــن خ ـط ــورة دخـ ــول فـصــائــل املـقــاومــة
اإلسالمية على خط األزمــة الحالية ،وأهمية
إنهاء التوتر وحــل الخالفات الشخصية بني
الـصــدر واملــالـكــي مــن جـهــة ،وال ـصــدر وزعـمــاء
بعض الفصائل من جهة ثانية».
ل ـكــن م ـص ــدرا آ ّخ ــر م ــن ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ،قــال
إن «ال ـص ــدر فــضــل أن يسمع قــاآنــي مــن قــادة
ً
اإلط ــار التنسيقي أوال فــي ب ـغ ــداد» .وأض ــاف
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن هناك
فــي حــديـ ٍ
ترحيبًا بــدخــول اإلط ــار التنسيقي الحكومة
مــع التيار الـصــدري ،لكن مــن دون كتلة دولــة

الـقــانــون بــزعــامــة ن ــوري املــالـكــي .ومـنــذ إعــان
نتائج االنتخابات التي أجريت في  10أكتوبر
امل ــاض ــي ،وح ـصــل فـيـهــا ال ـص ــدر عـلــى املــرتـبــة
األول ـ ــى بـنـحــو  73م ـق ـع ـدًا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،غ ـ َّـرد
ال ـصــدر عـبــر «تــويـتــر» بـعـبــارة أع ــاد كتابتها
ف ــي أك ـثــر م ــن مـنــاسـبــة ،وه ــي «ال شــرقـيــة وال
غربية ...حكومة أغلبية وطنية» .ولــم تصدر
أي توضيحات أو مخرجات عــن اجتماعاته
مع قــادة األح ــزاب الشيعية وغيرها ،وهــو ما
يؤكد التزامه بموقفه.
من جهته ،اعتبر محمد الصيهود القيادي في
ائتالف «دولــة القانون» ،التي يتزعمها نوري

املالكي ،أن زيارة قاآني «تهدف بالدرجة األولى
ملنع تفكك القوى السياسية الشيعية أو إقصاء
ـث مــع «الـعــربــي
أي مـنـهــا» .وأضـ ــاف فــي حــديـ ٍ
الجديد» ،أن «اإليرانيني يؤمنون بوجود عوامل
خارجية تساهم في هذا التفكك ودخولهم على
خط الوساطة يأتي انطالقًا من هذا املفهوم».
ورفــض الصيهود الحديث عــن تدخل إيراني
في الشأن الداخلي العراقي ،معتبرًا أن «هدف
الزيارة يتمحور حول اصطفاف القادة الشيعة
فـ ــي صـ ــف واح ـ ــد مـ ــن أج ـ ــل الـ ـنـ ـه ــوض ب ــواق ــع
املحافظات الشيعية ،واملقابالت التي أجراها
ال ـج ـنــرال ق ــاآن ــي م ــع قـ ــادة اإلط ـ ــار التنسيقي،
والتي سيجريها مع زعماء سياسيني تسعى
لـهــذا ال ـهــدف ،ولـيــس أكـثــر مــن ذل ــك» .ونـفــى أن
يكون هناك توجه إيراني لتحييد أو إقصاء أي
كتلة شيعية من ملف تشكيل الحكومة.
لكن القيادي في «اإلطــار التنسيقي» ،أحمد
امل ــوس ــوي ق ــال عـقــب انـتـهــاء االج ـت ـمــاع الــذي
ج ــرى بــن قــاآنــي وق ــادة «اإلط ـ ــار» ،إن قــاآنــي
ّ
سيبلغ الصدر بوجود إمكانية بدخول جزء
من «اإلطار» مع التيار بالحكومة املقبلة ،في
إشارة إلى تنازل «اإلطار التنسيقي» للصدر
مــن أج ــل حــل األزمـ ــة .وأضـ ــاف امل ــوس ــوي في
تصريح للصحافيني ببغداد« :الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ترى أن من املمكن دخول
ج ــزء م ــن اإلط ـ ــار بــالـحـكــومــة وال ـق ـب ــول بــأقــل
الخسائر ،على أن يبقى هذا الجزء متحالفًا
م ــع ال ـج ــزء الـ ــذي ل ــن ي ـش ــارك ف ــي الـحـكــومــة،
ُ
داخل البرملان» .وتعتبر هذه الخطوة بمثابة
تكريس قوة «الكتلة األكبر» ووقــف مساعي
الـصــدر بخلق كتلة كـبــرى مــن تحالفات مع
أحزاب وقوى كردية سنية .وتوقع املوسوي
أن «يتم حل املوضوع خالل يومني»ُ ،منوهًا

إلــى زي ــارة مرتقبة لرئيس تحالف «الفتح»
ه ــادي ال ـعــامــري إل ــى أرب ـي ــل ،لـبـحــث الـحـلــول
امل ـطــروحــة مــع ال ـق ــادة األك ـ ــراد .لـكـنــه أق ـ ّـر في
الوقت ذاتــه بعدم وجــود موافقة نهائية من
كامل قوى «اإلطار التنسيقي» حيال مشاركة
ج ــزء مـنــه بــالـحـكــومــة وذهـ ــاب ال ـج ــزء اآلخ ــر
للمعارضة .واعتبر أن «القضايا الشخصية
والخالف بني املالكي والصدر هو من أوصل
األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى ع ـ ــدم تـ ــوافـ ــق ال ـب ـي ــت ال ـش ـي ـعــي
والدخول بكتلة واحدة».
بدوره ،رأى الباحث السياسي علي البيدر ،في
حديث مع «العربي الجديد» أن «بعض األحزاب
ٍ
الـسـيــاسـيــة الشيعية بــاتــت ت ــرى أن الـتــواجــد
داخ ـ ــل امل ـس ــاح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ض ـم ــن امل ـن ـظــومــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ي ـض ـمــن ل ـه ــا إرض ـ ـ ــاء ال ـج ـم ـهــور
العراقي الــذي بــدأ يتجه وعيًا نحو الوطنية،
خ ـصــوصــا ب ـعــد ت ـظ ــاه ــرات أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن
األول  ،2019لــذا فــإن التأثير اإليــرانــي لــم يعد
كما كان سابقًا بكل األحوال» .وأضاف« :هناك
مزاج سياسي عام يتجه نحو الخط الوطني،
بالتالي فــإن هناك صعوبة في إعــادة توحيد
البيت السياسي الشيعي على أساس طائفي،
بـمــا ي ـخــدم امل ـصــالــح اإلي ــران ـي ــة ال ـتــي تتبجح
بأنها تستخدم مــن هــم فــي السلطة العراقية
لتحقيق أهدافها من دون النظر إلى مصالح
الـعــراق» .واعتبر البيدر بأن زيــارة قاآني غير
مضمونة النجاح ،تحديدًا مع مواصلة الصدر
تمسكه بخيار حكومة األغلبية ،لكن الزيارة
تمثل أهــم االخـتـبــارات بالنسبة للصدر أمــام
جماهيره ،فــإذا تراجع عن خطاباته األخيرة
سيظهر كاملنقلب على جمهوره الــذي ينتظر
اإلصالحات وتحقيق املشاريع التي وعد بها
التيار الصدري للعراقيني.

امللفني ،اإلسرائيلي والفلسطيني .وأشــارت
املصادر إلى أن «نجل الرئيس املصري بات
بمثابة الرجل األول في اإلش ــراف على ملف
ال ـعــاقــات م ــع إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي أع ـق ــاب تكليف
ال ـل ــواء أي ـمــن بــديــع بــرئــاســة الـلـجـنــة املعنية
بامللف الليبي».
وأوضـحــت املـصــادر أنها ليست املــرة األولــى
الـتــي يـســافــر فيها مـحـمــود الـسـيـســي ،الــذي
ي ـع ــد أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي م ـل ــف ال ـع ــاق ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة املـ ـص ــري ــة إل ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل فــي
مـهـمــة ع ـمــل .وأكـ ــدت أن ــه راف ــق رئ ـيــس جهاز
امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة امل ـص ــري ــة الـ ـل ــواء عـبــاس
كامل في زيارة سابقة ،مشيرة إلى أن الزيارة
التي قام بها كانت مجدولة وليست طارئة.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن الـفـتــرة الــراهـنــة تشهد
تكثيف االتصاالت بني املسؤولني في جهاز

امل ـخــابــرات ال ـعــامــة امل ـص ــري ،ونـظــرائـهــم في
الـكـيــان املـحـتــل ل ــأراض ــي الفلسطينية ،من
أج ــل الـتـفــاهــم ب ـشــأن إدخـ ــال ت ـعــديــات على
ب ـع ــض ال ـب ـن ــود امل ــرت ـب ـط ــة ب ــات ـفــاق ـي ــة كــامــب
ديـ ـفـ ـي ــد ،ق ـب ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـس ـكــريــة
املشتركة بني البلدين .وأشارت إلى أن هناك
خططًا مصرية بشأن إقامة منطقة صناعية
فــي ش ـمــال سـيـنــاء ،بــالـقــرب مــن ال ـح ــدود مع
قطاع غزة.
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن أج ـنــدة الـلـقــاء تضم
أيضًا ،إلى جانب استكمال مشاورات تعديل
ب ـن ــود ف ــي االت ـفــاق ـيــة املــوق ـعــة ب ــن الـبـلــديــن،
الـتـحــركــات امل ـصــريــة فــي مـلــف إعـ ــادة إعـمــار
غ ــزة ،والـ ــذي ت ـشــرف عـلـيــه إح ــدى الـشــركــات
املصرية التابعة للجهاز ،ضمن املبادرة التي
أعلنها الرئيس املصري عقب انتهاء املعارك

الحربية في القطاع في مايو/أيار املاضي.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن مــن بــن مـلـفــات الــوفــد،
التي شــارك نجل الرئيس املصري ببحثها،
التمهيد لعقد اجتماع رباعي على مستوى
رؤساء املخابرات في مصر واألردن وإسرائيل
وفلسطني ،في محاولة إلعــادة إحياء مسار
املـ ـف ــاوض ــات ال ــرس ـم ـي ــة ب ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
والفلسطينيني .وأوضـحــت أن الــزيــارة التي
تأتي في أعقاب لقاء جمع الرئيس املصري
برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
في مدينة شرم الشيخ على هامش «منتدى
ش ـبــاب ال ـعــالــم» أخ ـي ـرًا ،سـبـقـتـهــا م ـش ــاورات
مـ ـص ــري ــة أردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة،
لتنسيق الجهود في هذا الصدد.
يذكر أن مصر وحكومة االحتالل اإلسرائيلي
أعلنتا ،في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي،

ت ـع ــدي ــل ب ـع ــض ال ـب ـن ــود ف ــي ات ـف ــاق ـي ــة كــامــب
ديفيد ،املوقعة بني البلدين في  ،1979ما يعزز
ّ
وتقسم
األمن طبقًا للمستجدات واملتغيرات.
معاهدة السالم ،املوقعة في  26مارس /آذار
 ،1979شبه جزيرة سيناء ،إلى ثالث مناطق
ٔ
«ا ،ب ،ج» .وت ـح ـظــر ع ـلــى ال ـجــانــب امل ـصــري
إدخـ ـ ــال الـ ـط ــائ ــرات واألس ـل ـح ــة الـثـقـيـلــة إلــى
املنطقة «ج» املجاورة للحدود مع إسرائيل.
وتنص على أال يزيد عدد الجنود املصريني
املنتشرين هناك على  750عنصرًا .إال أن أحد
بـنــود االتـفــاقـيــة يسمح بــأن «تـقــام ترتيبات
أم ـن ـيــة مـتـفــق ع ـل ـي ـهــا ،ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب أحــد
الـطــرفــن وبــاتـفــاقـهـمــا ،بـمــا فــي ذل ــك مناطق
مـحــدودة التسليح في األراض ــي املصرية أو
اإلسرائيلية ،وقوات تابعة إلى األمم املتحدة
ومراقبون من األمم املتحدة».

سعى الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
إلى توجيه رسائل عدة
لإلقليم والغرب ،خالل
منتدى شباب العالم
القاهرة ــ العربي الجديد

كــرر الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي،
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات مـ ـنـ ـت ــدى شـ ـب ــاب الـ ـع ــال ــم،
الحديث عن «التدخالت الخارجية في شؤون
الـ ــدول ،بـقـصــد تـخــريـبـهــا» ،وه ــو مــا اعـتـبــره
حديث مع «العربي
سياسي مصري بارز ،في
ٍ
ال ـجــديــد» ،أن ــه «يـمـكــن أن يـكــون مــوجـهــا إلــى
ال ـ ـغـ ــرب» .وأض ـ ـ ــاف« :ي ـ ــرى ال ـن ـظ ــام امل ـصــري
أن حــديــث ال ـ ــدول اّل ـغــرب ـيــة ف ــي م ـلــف حـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،ه ــو ت ــدخ ــل ف ــي شـ ــؤون مـصــر بما
يضر األمن القومي ،ويهدد بتخريب البلد».
ولفت إلى أن «تحذير السيسي من التدخالت
الخارجية ،قد يكون حديثًا موجهًا إلى قوى
إقليمية ،يرى السيسي أنها تحاول التأثير
عـلــى نـظــامــه فــي الــوقــت ال ـحــالــي» ،موضحًا
أن «ح ــدي ــث الـسـيـســي اآلن ي ـبــدو أن ــه مــوجــه
إلى أطــراف عربية وخليجية أخــرى» .وأشار
السياسي املصري إلى أن «قلق السيسي من
الـتــدخــات الـخــارجـيــة طبيعي ،إذ إن ــه يعلم
تـمــامــا أن ــه عـنــدمــا ح ــدث تــدخــل قـبــل ذل ــك في
مصر ،فقد أسقط نظامًا سياسيًا حاكمًا في
أقــل مــن ع ــام ،بــالـتـعــاون مــع السيسي نفسه.
لذلك فهو يعرف جيدًا أساليب اللعب ،كما
يعرفها شــركــاؤه فــي الخليج ،وبالتالي هو
في حالة حساسية دائمة من هذه الناحية».
وأكد أن «حساسية السيسي من أي تدخالت
خ ــارج ـي ــة ،م ــن الـطـبـيـعــي أن ت ـكــون مرتبطة
بــاملــؤسـســة الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ف ــي مـصــر،
والتي كانت فيما سبق الذراع الفاعلة للقوى
الخارجية اإلقليمية إلسقاط نظام الرئيس
املنتخب محمد مرسي في عام  .»2013وعلى
م ـ ــدار ث ــاث ــة أي ـ ــام ق ـضــاهــا ف ــي مــدي ـنــة شــرم
الشيخ السياحية ،حاضرًا وراعيًا لـ»منتدى
ش ـب ــاب الـ ـع ــال ــم» ،ح ـ ــاول ال ـس ـي ـســي ،تــوجـيــه
رس ــائ ــل مـعـيـنــة إل ــى أطـ ــراف بـعـيـنـهــا .وال ـكـ ّـم
األك ـب ــر م ــن الــرســائــل ال ـتــي أطـلـقـهــا الــرئـيــس
املصري خالل أيام املنتدى ،كانت من نصيب
ال ـخ ــارج ،وكــانــت الــرســالــة األب ــرز بينها هي
«ض ـ ـ ــرورة ت ـقــديــم املـ ـس ــاع ــدات مل ـص ــر ،س ــواء
باملنح أو بالقروض ،أو بــأي وسيلة أخــرى،
حتى تستطيع التغلب على مشكالتها ،وال

تصدرها للغرب كما حــدث في دول أخــرى».
وأش ـ ـ ــار ال ـس ـي ـســي ف ــي أك ـث ــر م ــن ج ـل ـســة مــن
جـلـســات امل ـن ـتــدى إل ــى «دول بـعـيـنـهــا» ،قــال
إن ــه «ل ــن يـسـ ّـمـيـهــا ك ــي ال يـتـسـبــب ف ــي إي ــام
مــواط ـن ـي ـهــا ،ث ـ ــارت ف ـي ـهــا ال ـ ـثـ ــورات وان ـت ـهــى
بـهــا الــوضــع إلــى الـتـمــزق والـتـشـتــت وظـهــور
ج ـمــاعــات إرهــاب ـيــة فـيـهــا ،وحـ ــدوث مــوجــات
ً
من الهجرة» .ووجه حديثه إلى الغرب قائال
إن مـصــر «ل ــم يـحــدث فيها ذل ــك ،ول ــم تصدر
مهاجرين إلى الغرب ،بل تستضيف الجئني
من دول أخرى ،وتعاملهم معاملة حسنة ،وال
تقيم معسكرات لالجئني كما يحدث في دول
أخ ــرى» .وزاد على ذلــك أن «الــدولــة املصرية
ال تسمح باستخدام أراضيها لتكون معبرًا
لالجئني إلى أوروبا من دول مختلفة».
وح ـ ــول خ ـط ــاب ال ـس ـي ـســي ،اع ـت ـب ــرت م ـصــادر
س ـيــاس ـيــة لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ه ــدف ــه
الرئيسي من إقامة منتدى شباب العالم هذا
العام ،هو الــرد تحديدًا على االنتقادات التي
توجه لنظامه في مجال حقوق اإلنسان ،وربط
ذلك بملف املساعدات ،وكأنه يقول للغرب ،أنتم

حذر السيسي من التدخالت الخارجية (فرانس برس)

تطالبون بحقوق اإلن ـســان ،إذًا فلتساعدونا
وتنفقوا على الشعب» .وأكدت املصادر ،أن كل
املسؤولني الغربيني الذين يلتقون السيسي
«يكون على رأس أجندتهم الحديث عن ملف
حقوق اإلن ـســان ،ومــدى الـتــدهــور الــذي وصل
إليه في مصر» .وأضافت أن «ذلك يزعج بشدة
الرئيس املصري ،ولذا قرر أن يرد بهذا الشكل
ال ــواض ــح وال ـص ــري ــح وهـ ــو م ـع ــادل ــة (ح ـقــوق
اإلنسان تساوي منح املساعدات) وأي حديث
آخر غير ذلك مرفوض».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،كـشـفــت م ـص ــادر مصرية
ل ــ»ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
شهدت تحركات من جانب أجهزة في الدولة

تحركات من األجهزة
األمنية ضد شخصيات
على عالقة باإلمارات

املصرية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة،
ض ـ ــد ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات واألسـ ـ ـم ـ ــاء
ال ـ ـبـ ــارزة ف ــي ق ـط ــاع ــات اإلعـ ـ ـ ــام ،ومـجـتـمــع
امل ــال واألع ـم ــال ،والـسـلــك الــدبـلــومــاســي ،من
الــذيــن ربـطـتـهــم فــي الـســابــق عــاقــات قوية
بـمـســؤولــن ف ــي أج ـه ــزة إم ــارات ـي ــة ،وكــانــوا
دائمي التردد على أبوظبي عقب انقالب 30
يــونـيــو/حــزيــران  .2013وبحسب املـصــادر،
فــإن اإلج ــراءات التي تهدف إلــى إبعاد هذه
الشخصيات عــن أي مــراكــز ومــواقــع مؤثرة
ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار املـ ـص ــري ،شـمـلــت أيـضــا
شخصيات وقيادات في مؤسسات سيادية،
بـعـضـهــم ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة ح ـل ـقــة وصـ ــل بني
النظام املصري ،واإلمــارات بتكليف مباشر
م ــن دائـ ـ ــرة ال ـس ـي ـســي .وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن
حملة اإلجــراءات الجديدة تأتي على ضوء
العالقات الفاترة بني القاهرة وأبوظبي.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر« :ه ـ ـنـ ــاك ح ــال ــة غـضــب
تسيطر على السيسي ودائرته املقربة بسبب
السياسات اإلماراتية التي لم تتوافق كثيرًا
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة مــع املـصــالــح املـصــريــة»،
مستدركة «لكن في الوقت ذاته يرى السيسي
وم ـعــاونــوه أنـهــم مـكـ ّـبـلــون فــي مــواجـهــة تلك
التحركات ،في وقــت ال يمكنهم اإلق ــدام على
خـ ـط ــوات خ ـش ـنــة ض ــد امل ـص ــال ــح اإلم ــارات ـي ــة
فــي مـصــر ل ـعــدم إل ـحــاق مــزيــد مــن الـخـســائــر
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـ ـص ـ ــري ،مـ ــع ت ــرك ــز ال ــوج ــود
اإلماراتي حاليًا في القطاعات االستثمارية
واالق ـت ـصــاديــة» .وقــالــت امل ـص ــادر ،إن الكثير
من اإلج ــراءات التي اتخذها النظام املصري
ضد رجال أعمال وإعالميني تندرج جميعها
ض ـمــن حـمـلــة مــاح ـقــة م ــا يـمـكــن تسميتهم
«ش ــرك ــاء اإلم ـ ـ ــارات» .ولـفـتــت إل ــى أن مــن بني
ُ
تلك اإلجراءات ما اتخذ ضد اإلعالمي توفيق
عكاشة بعد توقيفه أخيرًا في مطار القاهرة
أثناء توجهه إلى اإلمارات قبل أن يتم إطالق
سراحه بعد إلغاء سفره .واعتبرت املصادر،
أن ــه كــذلــك يـمـكــن تـفـسـيــر ال ـس ـبــب األس ــاس ــي
إلق ــدام الـنـظــام امل ـصــري عـلــى إجـ ــراءات قوية
ضــد رجـلــي األع ـمــال حـســن رات ــب ،املحبوس
ع ـل ــى ذم ـ ــة اتـ ـه ــام ــات ب ــاالتـ ـج ــار ف ــي اآلثـ ـ ــار،
ومـحـمــد األمـ ــن ،والـ ــذي ك ــان ع ــراب سيطرة
اإلم ـ ــارات عـلــى وســائــل اإلع ــام املـصــريــة في
أعقاب ثــورة  25يناير/كانون الثاني ،2011
وذل ــك قبل إلـقــاء القبض عليه أخـيـرًا بتهمة
االت ـج ــار فــي الـبـشــر ،واالعـ ـت ــداء عـلــى فتيات
قــاصــرات مــن ن ــزالء إح ــدى دور األي ـتــام التي
أسسها .وبحسب املصادر فإنه «قبل هؤالء
جميعًا هـنــاك الـنــائــب الـســابــق عـبــد الرحيم
علي ،الذي اضطر للفرار إلى أبوظبي لإلقامة
هناك في بداية تصاعد التوتر بني البلدين».
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شرق
غرب
تونس :تحذير من وفاة
البحيري
ّ
حذرت حركة النهضة التونسية في
ب ـي ــان ،أم ــس اإلث ـن ــن ،م ــن «مـخـطــط
إلعداد الرأي العام ملوت نوري الدين
ال ـب ـح ـيــري» .واس ـت ـن ـكــرت «تــواصــل
حمالت التشويه والتحريض ضد
ال ـح ــرك ــة وق ـي ــادي ـي ـه ــا وأنـ ـص ــاره ــا،
واإليهام بارتكاب جرائم خطيرة».
وأكدت الحركة «التمسك بحقها في
التتبع القضائي ضد كل الضالعني
فـ ــي هـ ـ ــذه االت ـ ـهـ ــامـ ــات واألك ـ ــاذي ـ ــب
ومحرضيهم».
(العربي الجديد)
 ...ودعوات لمقاطعة
«االستشارة الوطنية»
تــواصـلــت الــدعــوات فــي تــونــس إلــى
مقاطعة االسـتـشــارة الوطنية التي
انطلقت رسميًا يوم السبت املاضي.
وق ـ ـ ــال ع ـض ــو م ـن ـظ ـمــة «أن ـ ـ ــا ي ـقــظ»
مهاب القروي ،إن املنظمة دعت إلى
مقاطعة االستشارة الوطنية ،بعد
أن الحظت تضاربًا غريبًا في أقوال
رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة لـحـمــايــة
امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ش ــوق ــي
ق ـ ــداس ،الـ ــذي اع ـت ـبــر أن املـعـطـيــات
ّ
محمية ،لكنه كلف في الوقت نفسه
خـبـيــريــن ف ــي املـعـلــومــاتـيــة ملتابعة
مدى مالءمة املنصة لقواعد حماية
املعطيات الشخصية.
(العربي الجديد)
الجزائر :مواصلة
التحضيرات للقمة العربية

وص ـ ـ ــل وف ـ ـ ــد م ـ ــن األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ب ـق ـيــادة
األم ــن ال ـع ــام امل ـســاعــد ح ـســام زكــي
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،إل ــى
ال ـج ــزائ ــر ف ــي زيـ ـ ــارة ت ـ ــدوم يــومــن،
ملـتــابـعــة الـتــرتـيـبــات املتعلقة بعقد
الـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة املـقـبـلــة امل ـق ــررة في
الجزائر في مارس/آذار املقبل .ومن
املقرر أن يزور األمني العام للجامعة
أح ـم ــد أب ــو ال ـغ ـيــط ال ـج ــزائ ــر مطلع
الشهر املقبل.
(العربي الجديد)

األردن :مقتل متسلل
على الحدود
أع ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ــس
اإلثنني ،مقتل أحد أفــراد مجموعة
حاولت اجتياز الحدود الشمالية
مع سورية بطريقة غير مشروعة
وف ـ ـ ـ ــرار آخـ ـ ــريـ ـ ــن .وصـ ـ ـ ــرح م ـص ــدر
ّ
عـ ـسـ ـك ــري م ـ ـسـ ــؤول ب ـ ـ ــأن امل ـن ـط ـقــة
العسكرية الـشــرقـيــة ،وبالتنسيق
م ـ ــع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة أح ـب ـط ــت
م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ق ـ ـ ـيـ ـ ــام م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ــاجـ ـتـ ـي ــاز ال ـ ـحـ ــدود
ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر مـ ـش ــروع ــة .وك ـشــف
ّ
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة الـ ـت ــي
حــاولــت اجـتـيــاز ال ـحــدود مرتبطة
باملجموعة التي قامت بعملية أول
من أمس األحد ،والتي أسفرت عن
مقتل النقيب محمد ياسني موسى
الخضيرات.
(العربي الجديد)
إيهود باراك يعارض
صفقة نتنياهو
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
إلجراء صفقة بني رئيس الحكومة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـس ــاب ــق ب ـن ـيــامــن

نتنياهو والـنـيــابــة ال ـعــامــة .وكــان
أبـ ــرز امل ـعــارض ــن لـلـصـفـقــة رئـيــس
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق إيـ ـه ــود بـ ــاراك
(ال ـص ــورة) ،ال ــذي اعتبر أن صفقة
من هذا النوع ستكون وصمة عار
تــاري ـخ ـيــة ،ع ـلــى ج ـبــن املـسـتـشــار
الـقـضــائــي للحكومة اإلســرائـيـلـيــة
الحالي أفيحاي مندلبليت .وأمام
نتنياهو أسبوعان فقط للتوصل
إلى صفقة مع املستشار القضائي
الذي ينهي واليته في نهاية الشهر
ال ـح ــال ــي ،ألن خ ـص ـمــي نـتـنـيــاهــو،
وزير العدل جدعون ساعر ورئيس
ّ
سيعينان
الحكومة نفتالي بينت،
املستشار الجديد.
(العربي الجديد)
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الحدث

تحولت النساء في النقب إلى حارسات للمنطقة ،إذ يفرضن أنفسهن كشريكات في
النضال ومقاومة محاوالت االحتالل تهجير العائالت من أراضيهم .ولم تؤد عمليات
اعتقال بعضهن إلى كسر إرادتهن ،وسط تأكيد على مواصلة التصدي آلليات االحتالل
التي تقوم بتجريف األراضي

مسار دستوري وقضائي قبل االستحقاق

حارسات
النقب

النقب ـ صابرين األعسم

أع ـ ــادت االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي قــريــة
س ـع ــوة إظ ـه ــار الـ ـ ــدور الــرئـيـســي
الــذي تقوم به النساء في النقب،
اللواتي تحولن إلــى حارسات لــأرض ،في
وجه محاوالت االحتالل االستيالء عليها.
وع ـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة إل ــى ال ـيــوم،
كانت النساء وال تزلن خط الدفاع األول عن
ّ
املعرضة للهدم ،واألراضــي املهددة
املساكن
بالتجريف .وعلى األغلب ،تتم هذه العمليات
فــي األوق ــات التي يتواجد فيها الــرجــال في
العمل ،بينما األطفال ،ال سيما ّ
القصر منهم،
على مقاعد الدراسة ،ما يبقي النساء وجهًا
لوجه مع آليات الهدم والدمار اإلسرائيلية.
وخ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ّـبـ ــة س ـ ـعـ ــوة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،خ ــرج ــت
الـ ـنـ ـس ــاء والـ ـفـ ـتـ ـي ــات ج ـن ـب ــا إل ـ ــى ج ـن ــب مــع
الــرجــال للتصدي لتجريف أراضــي القرية،
وتحويلها إل ــى أح ــراش غـيــر مـثـمــرة ،على
غرار أم بدران الهواشلة التي قامت بتوزيع
الـبـصــل عـلــى امل ـت ـظــاهــريــن ،لـحـمــايـتـهــم من
تــأثـيــر ال ـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع ال ــذي أطلقته
قوات االحتالل بكثافة عليهم .وعلى الرغم
م ــن أن ال ـن ـس ــاء ق ـ ــررن االح ـت ـج ــاج ب ـصــورة
س ـل ـم ـيــة إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ـن ــازلـ ـه ــن ،إال أن ـهــن
ك ــن ع ـلــى مـ ــرأى ع ـنــاصــر شــرطــة االح ـت ــال،
وبــالـتــالــي تـعـ ّـرض قسم منهن لــاعـتــداءات
اللفظية الجارحة والخادشة للحياء ،بينما
تم اعتقال عدد من فتيات القرية.
ال بد أن يكون لنساء النقب صوت

أم رفعت األطــرش ( 50سنة) ،وهــي أم لستة
أطفال ،والدهم وأعمامهم من أكبر املتضررين
مــن تـجــريــف األراض ـ ــي فــي الـنـقــب ال ـتــي هي
مصدر دخلهم ،إذ يقومون بزراعتها إلطعام
مواشيهم ،تقول بحرقة ،لـ»العربي الجديد»،
إنه «للمرة األولى نرى هجومًا بهذا الشكل،
وهــذه املــرة األولــى التي أشــارك فيها كامرأة
في مثل هذه االحتجاجات».
وتضيف« :لقد هددونا ،وهاجمونا بطريقة
وح ـش ـيــة .ب ـن ــات أع ـمــامــي اعـتـقـلــن دون أي
س ـبــب ،وأنـ ــا أرى ذل ــك ب ــأم عـيـنــي .اعـتـقـلــوا
ع ـ ــددًا م ــن ش ـب ــاب عــائ ـل ـتــي ،واع ـ ـتـ ــدوا على
ال ـج ـم ـيــع ب ـش ـكــل ره ـ ـيـ ــب» .وع ـ ــن رســال ـت ـهــا
لنساء النقب املهددة أراضيهن بالتجريف،
تشدد األطــرش على أنه «ال بد من مشاركة
النساء ،وأن يكن لهن صــوت ،وأال يشعرن
بالخوف ،وعليهن املطالبة بحقوقهن دون
تــردد .هــذه مشاركتي األول ــى (فــي مواجهة
االح ـتــال) ،ألنـنــا شعرنا أن ال ــدم يغلي في

خريطة طريق طويلة النتخابات ليبيا
أي خريطة
ال تزال ّ
للحل الليبي
جديدة
ّ
في علم الغيب ،مع
محاولة جديدة
لترحيل االنتخابات أشهرًا
طويلة

طرابلس ـ العربي الجديد

شريكات
النضال واالعتقال
ومقاومة
التهجير

عروقنا بسبب تهديدنا في أرضنا ومصدر
رزقنا ،ونحن لن نتنازل عنها مهما حدث».
شراكة في النضال ألجل النقب

وقـ ــد ت ـط ــور دور الـ ـب ــدوي ــات ف ــي ديـ ـ ــرة بـئــر
ال ـس ـبــع ،أو مــا ي ـت ـعــارف عـلـيــه بــاســم الـنـقــب،
عما كان عليه حتى منتصف القرن املاضي،
والذي كان يغلب عليه االهتمام بأمور املنزل
ـي املــاشـيــة .وظهر جيل جديد
والعائلة ورعـ ّ
مــن الـنـســاء تـلــقــى تعليمًا عــالـيــا ،ويـخــوض
م ـع ـت ــرك ال ـح ـي ــاة م ــن خ ـ ــال االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
التكنولوجيا الحديثة .وأصبحن شريكات
ف ــي الـ ـنـ ـض ــال واالحـ ـتـ ـج ــاج والـ ـتـ ـظ ــاه ــر ،بــل
واالعتقال في سبيل الدفاع عن أراضي القرى
ال ـعــرب ـيــة امل ـس ـلــوبــة االع ـ ـتـ ــراف .وف ــي الــوقــت
الذي تنعم فيه املستوطنات ،التي تقام على
القرى التي يتم تهجيرها ،بأعلى مستويات
الرفاهية ،عانت نساء سعوة من عــدم توفر
مـيــاه الـشــرب كأبسط حــق طبيعي لإلنسان
ملــدة ثالثة أيــام متتالية ،ناهيك عن أن أدنى
الخدمات ،أو أبسط مقومات الحياة الكريمة،
ال تتوفر لهن وألطفالهن في هذه القرى التي
يرفضن التهجير منها مهما كان الثمن.
تـقــول سجى ع ــودة األط ــرش ( 18سـنــة) ،التي
خسر والدها أرضــه بسبب تجريف االحتالل
ّ
لها وزراعتها باألشجار الحرجية ،إن «معاملة
االحتالل كانت همجية ،دخلوا البيوت وألقوا
القنابل الصوتية على األطفال والنساء».
وت ــوض ــح س ـجــى ،ل ــ»ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن
«األرض مـ ـص ــدر دخ ـ ــل وال ـ ـ ــدي وأع ـم ــام ــي
وجــدي .أشجار الزيتون التي تم اقتالعها
كانت مصدر دخــل لنا ،وفــي املقابل زرعــوا
مكانها أشجارًا حرجية ال يمكن أن تفيدنا
ف ــي هـ ــذه الـ ـصـ ـح ــراء ال ـت ــي ن ـع ـيــش ف ـي ـهــا».
وتـضـيــف« :أع ـيــش فــي أس ــرة مـكــونــة مــن 8
أفـ ــراد .إخــوتــي وأخ ــوات ــي جميعًا دون سن
الـ ــ ،18جميعهم كــانــوا داخــل البيت بعد أن

تقرر اإلضراب في مدارس القرية ،وبالتالي
شاركوا جميعًا في االحتجاجات السلمية».
وح ــول كيف تمكنت الـنـســاء والـفـتـيــات من
الخروج واالحتجاج رغم أن الوضع لم يكن
يـسـمــح ب ـهــذا األم ـ ــر ،ت ـقــول سـجــى األط ــرش
«تـ ـ ــم اعـ ـتـ ـق ــال م ـع ـظ ــم الـ ـشـ ـب ــاب وال ـ ــرج ـ ــال،
وبــالـتــالــي إن لــم نقف نـحــن ،فمن علينا أن
ننتظر؟ واملثلج للصدر أننا الحظنا اليوم
تغطية إعالمية عاملية لقضيتنا ،وال مانع
من وجــود مزيد حتى ال يتم التعتيم على
قـضـيـتـنــا» .وعـمــا إذا كــانــت عملية اعتقال
النساء أثرت سلبًا على عزيمتهن للمشاركة
في أي احتجاجات أو فعاليات مقبلة ،تؤكد
سجى أن «االعـتـقــاالت لــم تؤثر علينا أبـدًا.
ع ـلــى ال ـع ـكــس ت ـمــامــا ،ف ـقــد عـ ــادت الـفـتـيــات
املعتقالت أكثر عزمًا وإصرارًا على الوقوف
والتصدي آلليات التجريف من جديد».
وتـشــدد على أنهم «لــن يصلوا إلــى هدفهم
بــأسـلــوب القمع ال ــذي اعـتـمــدوه لترهيبنا.
وق ــد ع ــاد املـتـطــرفــون بـعــد الـتـظــاهــرة التي
ج ــرت ي ــوم الجمعة ملـحــاولــة االع ـت ــداء على
ً
قريتنا ليال ،لكننا فوتنا الفرصة عليهم».
وتــوضــح أنــه «خــال احتجاجاتنا حاولنا
االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي،
لبث ما يحصل بشكل مباشر .وقد حاولوا
(قوات االحتالل) اعتقالي خالل قيامي ببث
مباشر ،لكن تم إخالء سبيلي ألنني لم أقم
بما يخالف القانون».
تمسك باستئناف االحتجاج

وت ــؤك ــد س ـجــى أن ـه ــا «س ـت ـع ــود مـ ــرة أخ ــرى
لالحتجاج إن عادت التعديات على أرضنا.
لقد تعاملوا معنا وكأننا حيوانات ،وللمرة
األولـ ـ ـ ــى ي ـس ـت ـخ ــدم ــون م ـع ـن ــا ق ـن ــاب ــل ال ـغ ــاز
وأساليب القمع .ومــع ذلــك ،أكــرر مــرة أخرى
بأننا لن نتنازل عن حقنا ،وستشارك النساء
إلى جانب الرجال في كل املواقع النضالية».

لم تؤثر االعتقاالت على عزيمة النساء بالمقاومة (أحمد غرابلي/فرانس برس)

وت ـقــول إس ــراء حـســن األط ــرش ( 20سـنــة)،
ش ـق ـي ـقــة رانـ ـي ــة ( 16سـ ـن ــة) ،ال ـت ــي اعـتـقـلــت
مــن دون أي سـبــب فــي أح ــداث هـبــة سـعــوة:
«رأينا القوات دخلت القرية ،وبــدأت عملية
التجريف» .وتضيف أنه «فيما كان الشباب
يحتجون على مفرق القرية ،بقيت النساء
إلى جانب البيوت ،ولم نشكل أي خطر على
القوات كما ادعوا» .وتؤكد إسراء ،لـ»العربي
الـجــديــد»« ،أنـهــم دخـلــوا القرية وهاجمونا
وبـ ـ ـ ــدأوا ب ــدف ـع ـن ــا ،وقـ ــامـ ــوا ب ـس ـحــب ران ـي ــة
ً
واعـتـقــالـهــا أوال ،ثــم س ـجــود األطـ ــرش ابنة
عـمــي .يفترض أن تـقــوم مـجـنــدات باعتقال
الـنـســاء ،لـكــن ران ـيــة وس ـجــود اعتقلتا على
أيـ ــدي مـجـنــديــن رج ـ ــال ،ق ــام ــوا بــاسـتـخــدام
أل ـف ــاظ بــذي ـئــة ض ــد ران ـي ــة ظ ـنــا مـنـهــم أنـهــا
سـتـخــاف ،إال أنـهــا لــم ت ـتــردد فــي ال ــرد على

سجى األطرش :عادت
الفتيات المعتقالت أكثر
عزمًا وإصرارًا
النساء يقفن
وجهًا لوجه ضد آليات
الهدم اإلسرائيلية

اإلهـ ــانـ ــة ال ـل ـف ـظ ـيــة والـ ــدفـ ــاع ع ــن ن ـف ـس ـهــا».
وتوضح أنه «تم اإلفراج عن رانية في اليوم
التالي ،وفرضوا عليها دفع غرامة والدخول
لحبس منزلي لعشرة أي ــام ،ولــم يسمحوا
لها بالخروج إال لتقديم امتحان الشهادة
الـثــانــويــة .أم ــا سـجــود فـتــم إخ ــاء سبيلها
بكفالة طــرف آخ ــر ،وف ــرض عليها الحبس
امل ـن ــزل ــي لـ ــدى ال ـك ـف ـيــل ل ـع ـشــرة أيـ ـ ــام ،ودف ــع
غرامة مالية أيضًا».
معنويات عالية

معنويات رانية وسجود عالية تمامًا كما
كــانــت قبل االعـتـقــال .ولــم يتسن لـ»العربي
الـجــديــد» الـتــواصــل معهما بشكل مباشر،
بـسـبــب أم ــر الـحـبــس امل ـنــزلــي ،إال أن إس ــراء
نـقـلــت رس ــال ــة م ــن ران ـي ــة م ـفــادهــا ب ــأن «مــا
حصل سيتكرر من جديد ،ألن هذا متوقع.
ح ــدث ــت م ـثــل هـ ــذه األعـ ـم ــال الـ ـع ــام املــاضــي
فــي قرية خربة الــوطــن ،وفــي أراضــي عائلة
األط ــرش كـنــوع مــن التمهيد ملــا ح ــدث قبل
أي ـ ـ ــام» .وت ـض ـي ــف« :وض ـع ــت الف ـت ــات ال ـعــام
املــاضــي تفيد بمنعنا مــن دخ ــول أراضينا
بزعم أنها تابعة للدولة ،وذلك على الرغم من
أن شجرة التني املزروعة في أرض عائلتي،
وال ـتــي قــامــوا بــاقـتــاعـهــا ،عـمــرهــا أكـثــر من
 70سنة ،أي أكبر من عمر االحتالل نفسه».
مــن جهتها ،تـقــول الـطــالـبــة جـنــن األط ــرش
( 16سـنــة) ،الـتــي اعتقلتها ق ــوات االحـتــال
لنحو ســاعـتــن« ،كـنــت أقــف مــع صديقاتي

تقرير

حالة مــن التوتر الشديد عاشها حــي الشيخ
جراح في القدس املحتلة أمس اإلثنني ،بعدما
اقتحمت قوات االحتالل الحي بهدف تهجير
عــائـلــة امل ــواط ــن مـحـمــود صــالـحـيــة مــن منزله
وأرض يملكها هـنــاك ،قـبــل أن تـهــدد العائلة
بتفجير املـنــزل ،وهــو مــا دفــع قــوات االحتالل
للتراجع عن هــدم العقار على ما يبدو .يأتي
ذلـ ــك ب ـي ـن ـمــا ت ــواص ـل ــت ان ـت ـه ــاك ــات االح ـت ــال
ومستوطنيه في مناطق عدة بالضفة الغربية
امل ـح ـت ـل ــة ،ح ـي ــث س ـق ــط أم ـ ــس ش ـه ـي ــد جــديــد
بــرصــاص هــذه ال ـقــوات ،بينما استشهد آخر
م ـتــأث ـرًا ب ـج ــروح أص ـيــب بـهــا قـبــل أسـبــوعــن.
وأك ــدت وزارة الصحة الفلسطينية فــي بيان
أمــس ،استشهاد املــواطــن فالح موسى شاكر
جـ ــرادات مــن بـلــدة سعير بمحافظة الخليل،
ب ــرص ــاص ق ــوات االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي على
مـفـتــرق «عـتـصـيــون» بــن محافظتي الخليل
وبـيــت لـحــم جـنــوب الـضـفــة الـغــربـيــة .وزعـمــت
وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة أن جـ ــرادات حــاول
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة ط ـعــن .ك ــذل ــك ،اسـتـشـهــد املـســن
الفلسطيني سليمان الهذالني ( 69عامًا) من
قــريــة أم الخير بمسافر يطا جـنــوب الخليل،
ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد نـ ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن عـلــى
إصابته دهسًا من قبل مركبة لقوات االحتالل
خالل تصديه القتحام قريته.
في هــذه األثـنــاء ،كــان التوتر ّ
سيد املوقف في
حي الشيخ جراح ،حيث هددت عائلة املواطن
امل ـق ــدس ــي م ـح ـمــود صــال ـح ـيــة ،أم ـ ــس ،طــواقــم

السايح :اإلعداد
لالنتخابات مجددًا قد
يصل إلى  8أشهر
صالح :ال يمكن
السكوت عن مسودة
الدستور المطروحة

شرق
غرب
نافالني غير نادم
على عودته لروسيا

أعـ ـل ــن امل ـ ـعـ ــارض الـ ــروسـ ــي ألـكـســي
نافالني (ال ـص ــورة) ،أمــس االثـنــن،
بـعــد سـنــة عـلــى تــوقـيـفــه ،أن ــه «غـيــر
نـ ـ ــادم» ع ـلــى ع ــودت ــه إلـ ــى مــوسـكــو،
داعـ ـي ــا ال ـ ـ ــروس إلـ ــى عـ ــدم ال ـخ ــوف.
وك ـت ــب ن ــاف ــال ـن ــي ،ف ــي رس ــال ــة عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي نقلها
محاموه عنه« ،قمت بذلك وأنا غير
ن ــادم ،ولــو لثانية» ،فــي إش ــارة إلى
م ـعــارضــة ال ـكــرم ـلــن والـ ـع ــودة إلــى
الـ ـب ــاد رغـ ــم وج ـ ــود اح ـت ـم ــال كبير
الع ـت ـق ــال ــه ،ب ـع ــدم ــا أمـ ـض ــى أش ـه ـرًا
ف ــي أملــان ـيــا يـتـعــافــى م ــن تـسـمـيـمــه.
وأض ـ ـ ــاف« :ب ـع ــد س ـنــة ف ــي الـسـجــن
أق ــول لـكــم مــا قـلـتــه (ل ــداع ـم ـ ّـي) أمــام
امل ـح ـك ـم ــة :ال تـ ـخ ــاف ــوا .ه ـ ــذا ب ـلــدنــا
وليس لنا غيره».
(فرانس برس)

بريطانيا :اعتقال
مراهق ْين بإطار التحقيق
بهجوم تكساس
أعـلـنــت الـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة ،أمــس
األول ،أنها اعتقلت مراهقني اثنني
فـ ــي جـ ـن ــوب م ــان ـش ـس ـت ــر فـ ــي إطـ ــار
التحقيق الجاري في واقعة احتجاز
ره ـ ــائ ـ ــن ف ـ ــي كـ ـنـ ـي ــس ي ـ ـه ـ ــودي فــي
كولفيل بوالية تكساس األميركية
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي .وك ــان ــت ال ـشــرطــة
استطاعت تحرير املحتجزين ،فيما
ق ـت ــل امل ـح ـت ـجــز م ــال ــك ف ـي ـصــل أك ــرم
وال ــذي ك ــان ُيـطــالــب بــإطــاق ســراح
ّ
الباكستانية عافية صديقي املدانة
بتهمة اإلرهاب.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
كازاخستان :مقربان
من نزارباييف يغادران
منصبيهما
غادر مقربان من رئيس كازاخستان
ال ـســابــق ن ــور س ـل ـطــان نــزاربــاي ـيــف
(ال ـصــورة) منصبيهما ،فــي مؤشر
ج ـ ــدي ـ ــد ع ـ ـلـ ــى تـ ـقـ ـلـ ـي ــص ال ــرئـ ـي ــس
ق ــاس ــم جـ ــومـ ــارت ت ــوك ــاي ـي ــف ن ـفــوذ
دائ ـ ــرة ن ــزارب ــاي ـي ــف .وأع ـل ــن تـيـمــور
ك ــول ـي ـب ــاي ـي ــف ،ص ـه ــر ن ــزارب ــاي ـي ــف،
ف ــي ب ـيــان أم ــس االث ـن ــن ،استقالته
مــن رئــاســة مـجـلــس رئــاســة الـغــرفــة
الــوط ـن ـيــة ل ــرج ــال األعـ ـم ــال .وأك ــدت
الــرئــاســة إقــالــة ابــن شقيق الرئيس
السابق ،سامات أبيش ،من منصبه
كنائب ملدير لجنة األمن القومي.
(فرانس برس)

يستعد البرلمان لمناقشة بيان صالح اليوم األربعاء (فرانس برس)

متابعة

تصعد في الشيخ جراح
شهيدان فلسطينيان ...وعائلة صالحية
ّ
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه،
رام اهلل ـ محمود السعدي

لالحتجاج .لم نقم بما يخيف الشرطة ،التي
كانت تطارد الشبان املتظاهرين على مفرق
القرية» .وتشير إلى أنه تم اعتقالها «ألنني
أق ــف م ــع امل ـح ـت ـجــن .اق ـت ــادون ــي للتفتيش
مـعـتـقــديــن أن ل ــدي م ــا ي ـهــددهــم ك ـســاح أو
غـيــره ،وقــامــوا باحتجازي لنحو ساعتني.
رأيـ ـتـ ـه ــم يـ ـض ــرب ــون الـ ـشـ ـب ــان امل ـح ـت ـجــزيــن
بطريقة وحشية .أطلق سراحي وعدت إلى
املنزل بسالم وبمعنويات عالية».
أمـ ــا وال ــده ــا س ـل ـي ـمــان ف ـي ــوض ــح ،ل ــ»ال ـعــربــي
الجديد» ،أنــه «بسبب عمله كسائق شاحنة،
ف ــإن ــه م ـض ـطــر ل ـل ـخ ــروج (مـ ــن م ـن ــزل ــه) مـبـكـرًا
ج ـدًا .وبالتالي لــم يكن لــدي علم بــأن القوات
ع ــادت ملهاجمة الـقــريــة وتـجــريــف األراض ــي».
ويـشـيــر إل ــى أن «ج ـنــن شــاركــت صديقاتها
وقفتهن خ ــارج امل ـنــازل ،مــن دون الـقـيــام بأي
خطوة مثيرة للقلق .لم تقم سوى باالحتجاج
ال ـس ـل ـم ــي ،ورغـ ـ ــم ذل ـ ــك اع ـت ـق ـل ـت ـهــا امل ـج ـن ــدات
وقـمــن باقتيادها إلــى سـيــارة املعتقلني ملدة
س ــاع ـت ــن .ويـ ـب ــدو أنـ ـه ــم اض ـ ـطـ ــروا ل ــإف ــراج
ع ـن ـه ــا ألنـ ـه ــا ق ـ ــاص ـ ــر» .وعـ ـ ــن ش ـ ـعـ ــوره عـنــد
رؤيـ ـت ــه ،ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ص ــورة ابـنـتــه بــن املعتقلني ،يــؤكــد سليمان
أن ـ ــه «ل ـ ــم ي ـش ـع ــر ب ــالـ ـخ ــوف أب ـ ـ ـ ـدًا .ت ــواص ـل ــت
مع والدتها وعدت إلى البيت ووجدتها هناك.
الحمد لله لم تصب بأي أذى ،لكني فخور جدًا
بها ،وال أرى أي سبب يمنعها من االحتجاج،
ف ـ ــاألرض أرض ـه ــا وأرضـ ـن ــا ،وع ـل ــى الـجـمـيــع
الوقوف ضد مخطط املصادرة والتحريش».

دخلت ليبيا ،مرحلة جديدة من الغموض
الـسـيــاســي ،قــد يـكــون عـنــوانـهــا املــواجـهــة
املكشوفة وشـ ّـد الحبال بني شرقي ليبيا
والـبـعـثــة األم ـم ـيــة إل ــى لـيـبـيــا ال ـتــي تـقــود
مـهــامـهــا م ـس ـت ـشــارة األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم
امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة سـتـيـفــانــي ول ـيــامــز.
فبعد اعـتـبــار ولـيــامــز ،خــال تصريحات
لها وهي تقوم بجولة حملتها في األيام
املاضية إلى تركيا ومصر ،ملحاولة رسم
خريطة جديدة للحل الليبي ما بعد فشل
إجراء االنتخابات في  25ديسمبر/كانون
األول املاضي ،أن حكومة انتقالية جديدة
ّ
ّ
ف ــي لـيـبـيــا لـيـســت ه ــي ال ـح ــل ،وأن إج ــراء
االنـتـخــابــات ممكن قـبــل يــونـيــو/حــزيــران
امل ـق ـب ــل ،ف ـتــح ال ـب ــرمل ــان ال ـل ـي ـبــي ورئ ـي ـســه
ع ـق ـي ـلــة ص ــال ــح ،ع ـن ــاوي ــن ك ـب ـي ــرة لـلـ ّحــل.
وتـشــي وفــق السيناريو املــرســوم بــأنــه ال
انتخابات ليبية في األمد القريب املنظور.
ويــأتــي ذل ــك مــع م ـحــاولــة ال ـشــرق الليبي
إع ــادة خـلــط األوراق الـسـيــاسـيــة مـجــددًا،
مـ ــع ع ـ ـ ــودة الـ ـح ــدي ــث عـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ــة
الحكومة االنتقالية برئاسة عبد الحميد
الــدبـيـبــة ،وبـتـنــاغــم واض ــح مــع مفوضية
االنتخابات ،حيث برز التوجه إلى رفض
م ـس ــودة ال ــدس ـت ــور الـلـيـبــي ال ـتــي أقــرتـهــا
الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة لـصـيــاغــة الــدسـتــور
فــي  ،2017مــا يعني الــذهــاب نحو أشهر
طــويـلــة مــن الـكـبــاش الــدس ـتــوري الجديد
والتحضير لالنتخابات.
وافتتح عقيلة صالح ،الذي عاد إلى ترؤس
جلسات البرملان بعد غياب بسبب حملته
الــرئــاسـيــة ،أم ــس اإلث ـنــن ،جلسة ملجلس
الـنــواب خصصت ملتابعة مناقشة امللف
االن ـت ـخ ــاب ــي ،ب ـح ـضــور رئ ـي ــس مـفــوضـيــة
االنتخابات عماد السايح .وأعلن صالح،
في كلمته ،انتهاء واليــة حكومة الدبيبة
بناء على «قرار سحب الثقة منها الصادر
م ــن مـجـلــس الـ ـن ــواب (ف ــي  21سـبـتـمـبــر/

أيلول املاضي) وانتهاء أجل الثقة املمنوح
لها واملـحــدد بـيــوم  24ديسمبر» .ويأتي
ذلــك علمًا أن هناك خالفًا سياسيًا حول
تفسير مدة الصالحية املمنوحة من قبل
ملتقى الحوار السياسي الليبي ،لحكومة
الدبيبة االنتقالية ،ما إذا كانت بعد موعد
 24ديـسـمـبــر أو بـعــد  18شـهـرًا مــن إق ــرار
الخريطة السياسية ،أي في يونيو املقبل.
كـمــا أن مـحــاولــة صــالــح إس ـقــاط حكومة
الــدب ـي ـبــة ب ــإع ــان س ـحــب ال ـث ـقــة مـنـهــا في
سبتمبر املاضي سرعان ما تم إسقاطها
ب ـض ـغــوط مـحـلـيــة ودول ـ ـيـ ــة ،ل ـكــن صــالــح
ي ـب ــدو أن ــه ي ــري ــد إعـ ـ ــادة تــوظ ـيــف ال ــورق ــة
حــال ـيــا ،خـصــوصــا بـعــدمــا ط ــرح الــدبـيـبــة
نفسه مرشحًا رئاسيًا.
وط ــال ــب ص ــال ــح ،ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام الـلـيـبــي،
ال ـ ـص ـ ــدي ـ ــق ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور ،ب ــالـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ــي
مـ ـص ــروف ــات ح ـك ــوم ــة ال ــدبـ ـيـ ـب ــة ،وش ـ ـ ّـدد
ع ـلــى ض ـ ــرورة إع ـ ــادة تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
ً
محمال املصرف املركزي املسؤولية حيال
استمرار تعامله معها.
واسـتـعــرض صــالــح ت ـجــاوب الـبــرملــان مع
مطالب اإلع ــداد للعملية االنتخابية في
مــرحـلـتـهــا ال ـســاب ـقــة ،وقـ ــال إن ــه ردًا على
م ـط ــال ــب امل ـف ــوض ـي ــة بـ ــإزالـ ــة م ــا أسـمـتـهــا
ب ــ«ال ـق ــوة ال ـق ــاه ــرة» ال ـتــي عــرق ـلــت إج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي م ــوع ــده ــا ،ف ـق ــد ش ــرع
البرملان في وضــع خريطة طريق جديدة
لــانـتـخــابــات ،مطالبًا املفوضية بتقديم
مقترحاتها.
وأع ـلــن صــالــح عــن تشكيل لـجـنــة إلع ــداد
دستور للبالد ،معتبرًا أنه «لم يعد ممكنًا
ال ـس ـكــوت عـلــى م ـح ــاوالت ف ــرض مـســودة
الــدس ـتــور املــرفــوضــة م ــن كــافــة املـكــونــات
االجـتـمــاعـيــة لــأمــة الـلـيـبـيــة» .وأع ـلــن عن
«تشكيل لجنة مكونة من  30كاتبًا ومثقفًا

ومختصني بالقانون الدستوري يمثلون
أقــال ـيــم لـيـبـيــا ت ـســانــدهــم خ ـب ــرات عــربـيــة
وأج ـن ـب ـي ــة ل ـص ـيــاغــة دسـ ـت ــور ت ــواف ـق ــي»،
وذلك إلى جانب لجنة مختصة بخريطة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ــن دون ت ـح ــدي ــد مـصـيــر
الـهـيـئــة الـتــأسـيـسـيــة لـصـيــاغــة الــدسـتــور،
ومن دون أن يتطرق إلى مسألة االستفتاء
على الــدسـتــور .وتضمنت الئـحــة صالح
م ــن ال ـ ـقـ ــرارات ،ت ـحــديــده أج ــل عـمــل لجنة
ال ــدس ـت ــور بـ ــ«م ــدة ال تــزيــد ع ــن ش ـهــر من
مـبــاشــرة مهامها ،مــن دون أن يــؤثــر ذلك
على العملية االنتخابية وتنظيمها».
مــن جهته ،اسـتـعــرض الـســايــح جملة من
عراقيل قال إنها واجهت إجراء املفوضية
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،م ــن بـيـنـهــا
األح ـك ــام الـقـضــائـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن لـجــان
ال ـط ـعــون ،ال ـتــي أك ــد أن ـهــا ل ــم ت ـتــوافــق مع
ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة وش ــروط
الترشح .وح ـ ّـدد  4عــوامــل يجب توافرها
لـتـتـمـكــن امل ـفــوض ـيــة م ــن إن ـج ــاز الـعـمـلـيــة
االنـتـخــابـيــة ،وه ــي «ال ـتــوافــق الـسـيــاســي،
األمـ ـ ــن ،ال ـت ـم ــوي ــل ،وال ـت ـش ــري ــع» .واق ـت ــرح
أن يـصــدر قــانــون الـطـعــون مــن لـجـنــة من
القانونيني ،مؤكدًا أن «الكثير من األطراف
السياسية والتشكيالت املسلحة هــددوا
املفوضية إذا أعلنت الـقــائـمــة» النهائية
ملــرش ـحــي ال ــرئ ــاس ــة .واع ـت ـب ــر أن اإلعـ ــداد
للعملية االنـتـخــابـيــة م ـجــددًا «بـعــد إزال ــة
الـ ـق ــوة ال ـق ــاه ــرة وإج ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات على
ال ـق ــوان ــن االن ـت ـخ ــاب ـيــة وت ـح ــدي ــث سـجــل
ال ـنــاخ ـبــن ،سـيـحـتــاج م ــن امل ـفــوض ـيــة من
 6إل ـ ــى  8أش ـ ـهـ ــر» .وقـ ـ ــال« :هـ ـ ــذا يـتـطـلــب
فتح بــاب تسجيل الناخبني مـجــددًا ،ألن
هناك مواطنني بلغت أعمارهم  18عامًا،
وهـ ــو ال ـس ــن ال ـق ــان ــون ــي مل ـم ــارس ــة حـقـهــم
االنتخابي».
فــي غضون ذلــك ،أنهت مستشارة األمــن
ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،أمـ ــس ،زي ـ ــارة إلــى
القاهرة ،التقت فيها عــددًا من املسؤولني
املصريني واإلقليميني .وتحدثت وليامز،
عـبــر «تــوي ـتــر» ،عــن ل ـقــاءات منفصلة لها
مـ ــع وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــري ســامــح
شـ ـك ــري ،ورئـ ـي ــس ج ـه ــاز االس ـت ـخ ـب ــارات
املصري اللواء عباس كامل ،واألمني العام
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،ووزير
الـخــارجـيــة ال ـجــزائــري رم ـطــان لـعـمــامــرة،
مثنية على الدعم املصري املقدم للمسار
ال ـع ـس ـك ـ ّـري األمـ ـم ــي ال ـل ـي ـبــي خ ـصــوصــا.
وقالت إنها شـ ّـددت على «أهمية الحفاظ
على الزخم االنتخابي في ليبيا».
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مشتركة من بلدية وشرطة االحتالل بتفجير
أسطوانات غاز وإضــرام النيران باملنزل ومن
فـيــه فــي ح ــال قــامــت تـلــك ال ـطــواقــم باقتحامه
تمهيدًا إلخالئها منه .يذكر أن صراعًا قضائيًا
على عقار عائلة صالحية ،املكون من منزلني
ومنشأة تجارية وقطعة أرض ،كــان بــدأ منذ
نحو ربــع قــرن ،بعد قــرار بلدية االحـتــال في
ال ـقــدس م ـصــادرة األرض وم ــا عليها بــادعــاء
املصلحة العامة .وشهد محيط املنزل الكائن
فــي منطقة ك ــرم املـفـتــي بـحــي الـشـيــخ الـجــراح
حــالــة مــن الـغـلـيــان ،إذ حــاصــرت ق ــوات كبيرة
مــن وح ــدات االح ـتــال الـخــاصــة وعـنــاصــر من
امل ـخ ــاب ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ـن ــزل ال ـعــائ ـلــة ،في
الوقت الــذي اعتلى فيه أفــرادهــا سطح املنزل
مـهــدديــن بتفجير أسـطــوانــات الـغــاز فــي حال
قــامــت تـلــك ال ـقــوات بــاقـتـحــامــه .وأك ــد صاحب
الـعـقــار محمود صالحية ،فــي حــديــث خاص
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه ه ــو وجـمـيــع أف ــراد
عائلته لن يغادروا عقارهم حتى ولو كلفهم
ذلــك حياتهم جميعًا .وق ــال صالحية« :نحن
لن نغادر ،وال مكان لنا غير هذا املكان ،بلدية
االحـ ـت ــال ف ــي ال ـق ــدس ت ــدع ــي أن ــه للمصلحة
الـعــامــة ،لكنه فــي الحقيقة مـحــاولــة لتكريس
الوجود االستيطاني اليهودي فيه».
والح ـقــا أبـلـغــت بـلــديــة االح ـت ــال فــي ال ـقــدس،
ظهر أمس ،عائلة صالحية بتراجعها عن هدم
ع ـقــارهــا ،لكنها تتمسك ب ـقــرارهــا االسـتـيــاء
عـلــى قطعة األرض املحيطة بــاملـنــزل بــادعــاء
امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت امل ـف ــاوض ــات
تتواصل مع العائلة إلنهاء اعتصامها ،وفق
ما أكده لـ«العربي الجديد» أفراد من العائلة.

وأكد محمود صالحية لـ«العربي الجديد» ،أن
العائلة ترفض مغادرة املنزل أو إخــاءه رغم
االتصاالت الجارية ،مؤكدًا أن مطلب العائلة
الوحيد هو مغادرة قوات االحتالل.
وواص ـل ــت ج ــراف ــات االح ـت ــال أم ــس عمليات
ال ـه ــدم لـلـمـنـشــآت ف ــي أرض عــائـلــة صالحية
في حي الشيخ جــراح .وبعد أن دمــرت املشتل
الـ ــزراعـ ــي امل ـم ـل ــوك ل ـل ـعــائ ـلــة هـ ـن ــاك ،ومـشـغــا
لـتـصـلـيــح امل ــركـ ـب ــات ي ـع ــود ل ـل ـم ــواط ــن ح ــازم
زحيكة ،هدمت الجرافات معرضا للسيارات
في املنطقة ذاتها ،وسط انتشار مكثف لقوات
االحتالل وإغالق كامل للمنطقة ومنع الدخول
إلـيـهــا .فــي هــذا الــوقــت ،عــزلــت ق ــوات االحـتــال
بــالـكــامــل حــي الـشـيــخ جـ ــراح ،ومـنـعــت أع ــدادًا

إضــاف ـيــة مــن املـســانــديــن مــن ال ــوص ــول للحي
لدعم عائلة صالحية .واعتقلت قوات االحتالل
ش ــاب ــن ف ــي م ـح ـيــط مـ ـن ــزل ع ــائ ـل ــة صــالـحـيــة
رفـ ـض ــا االمـ ـتـ ـث ــال ألوام ـ ــره ـ ــا ب ــاالب ـت ـع ــاد عــن
املـكــان واعـتــدت عليهما بالضرب ،كما أخلت
املنطقة من املتضامنني واملساندين األجانب

االتحاد األوروبي:
محاولة إخالء عائلة
صالحية غير قانونية

هددت عائلة صالحية بتفجير أسطوانات غاز وإضرام النيران بالمنزل (أحمد غرابلي/فرانس برس)

واملحليني .وكان وفد من االتحاد األوروبي قد
وصل إلى محيط منزل عائلة صالحية أمس.
وفي تصريح مقتضب لوسائل اإلعالم ،وصف
مـمـثــل االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،س ـفــن ك ــون فــون
بورغسدورف ،محاولة إخالء عائلة صالحية
ً
مــن منزلها بــأنـهــا «غـيــر قــانــونـيــة» ،قــائــا إن
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ي ـتــابــع الـقـضـيــة وي ـجــري
ات ـص ــاالت عــاجـلــة ملـنــع ت ــده ــور األوض ـ ــاع في
الـحــي .ب ــدوره ،وجــه عضو لجنة املتابعة في
بلدة العيسوية الناشط املقدسي محمد أبو
الـحـمــص ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
مناشدة للمقدسيني وللشخصيات الوطنية
في القدس ورام الله للحضور إلى منزل عائلة
صالحية وال ــوق ــوف إل ــى جــانـبـهــا .كـمــا دانــت
«الهجمة العدوانية على
وزارة شؤون القدس ً
عائلة صالحية» ،داعية في بيان لتحرك دولي
عاجل وتوفير الحماية ألهالي الشيخ جراح.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أج ـب ــرت س ـل ـطــات االح ـتــال
اإلسرائيلي أمــس ،املقدسي جمال أبــو نجمة
ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال ه ـ ــدم م ـح ـلــه الـ ـتـ ـج ــاري ،فــي
ح ــي ال ـش ـيــخ جـ ـ ــراح ،بـحـجــة ال ـب ـن ــاء م ــن دون
ت ــرخـ ـي ــص .عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـن ـف ـص ــل ،اق ـت ـحــم
عشرات املستوطنني ،أمس ،املسجد األقصى،
ب ـحــراســة م ـش ــددة م ــن شــرطــة االحـ ـت ــال .كما
أغ ـل ــق م ـس ـتــوط ـنــون ،ال ـط ــري ــق ال ــواص ـل ــة بني
جنني ونابلس ومدخل قرية الناقورة شمال
ن ــابـ ـل ــس .فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،واص ـ ـلـ ــت قـ ــوات
االحـتــال حصار قرية برقة لليوم ال ــ 22على
التوالي .كذلك واصلت قــوات االحتالل حملة
االع ـت ـقــاالت أم ــس ،مـسـتـهــدفــة  7فلسطينيني
بينهم أسيران محرران.

توتر روسيا والغرب :ألمانيا تباشر وساطتها

بدأت ألمانيا وساطتها،
أمس اإلثنين ،بين روسيا
والغرب في أوكرانيا،
مع تمسكها بدعم
ّ
و«الحل
كييف من جهة
الدبلوماسي» من جهة
أخرى

بــدأت أملانيا وساطتها بــن روسـيــا والـغــرب،
ب ــزي ــارة وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ـي ــة أنــالـيـنــا
بـيــربــوك ،أمــس اإلثـنــن ،العاصمة األوكــرانـيــة
كييف ،على أن تــزور اليوم الثالثاء موسكو.
وفـ ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ش ـ ـ ّـدد ال ـك ــرم ـل ــن ،أم ــس،
على أنــه ينتظر «هــذا األسبوع ردًا خطيًا من
واشـنـطــن وحـلــف األطـلـســي على مقترحاتنا
ب ـشــأن ال ـض ـمــانــات األم ـن ـي ــة» ،ال ـتــي طرحتها
موسكو في  15ديسمبر/كانون األول املاضي
عـلــى األم ـيــرك ـيــن ،وال ـت ــي نــوقـشــت ف ــي ثــاثــة
اج ـت ـمــاعــات مـنـفـصـلــة ب ــن ال ـ ــروس وال ـغ ــرب،
األسبوع املاضي.
في كييف ،أكدت بيربوك في مؤتمر صحافي
م ـش ـت ــرك مـ ــع ن ـظ ـي ــره ــا األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي دم ـي ـت ــرو
كوليبا ،أنه «سنبذل كل ما في وسعنا لضمان
أمن أوكرانيا وضمان أمن أوروبــا» .وأضافت
«نحن مستعدون لبدء حوار ّ
جدي مع روسيا»
من أجل محاولة نزع فتيل وضع «خطير جدًا»
حاليًا .لكنها حــذرت من أن روسيا ستعاني

إذا هاجمت جارتهاّ .
وشددت على أن «أي عمل
عدواني روسي جديد سيكون له ثمن باهظ،
اقتصاديًا واستراتيجيًا وسياسيًا» ،معتبرة
أن «الدبلوماسية هي السبيل الوحيد».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ــال ك ــول ـي ـب ــا إن ـ ــه ط ـ ــرح امل ـل ــف
الحساس حول إرسال أملانيا األسلحة لكييف،
بعدما اتهمت هذه األخيرة برلني في ديسمبر
امل ــاض ــي ،ب ـع ــدم ت ــوري ــد األس ـل ـح ــة الــدفــاع ـيــة
فــي إط ــار الـتـعــاون مــع حـلــف األطـلـســي .وأكــد
أن «ح ــوارن ــا مــع أملــان ـيــا ح ــول ه ــذا املــوضــوع
س ـي ـت ــواص ــل» .وت ــاب ــع «ن ـع ـلــم م ـك ــان ومــاهـيــة
األسلحة التي نستطيع الحصول عليها .نعلم
جيدًا كيفية استخدامها للدفاع عن أراضينا.
ن ـع ـم ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك ي ــوم ـي ــا والـ ـنـ ـت ــائ ــج لـيـســت
بسيئة» .وقبل لقائه بيربوك الـيــوم الثالثاء
ف ــي مــوس ـكــو ،أك ــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الــروســي
سـيــرغــي الفـ ــروف أن ــه «سـيـكــون هـنــاك تـبــادل
معمق حول املشاكل الدولية الحاليةّ ،
ّ
أهمها
تحقيق االقتراحات الروسية حــول ضمانات
األمن» .وأعلن في مؤتمر صحافي أنه ينتظر
«إجابات ملموسة» من الواليات املتحدة حول
هذه املسألة هذا األسبوع ،مضيفًا أن «الجانب
الروسي قادر على الدفاع عن مصالحه».
وفي تعليقه حول إعالن نائبة وزير الخارجية
األمـيــركــي ،فيكتوريا نــوالنــد ،فــي مقابلة مع
صحيفة «فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» ،ب ــأن الــواليــات
املتحدة أعــدت  18سيناريو عمل مختلفًا في
ح ــال ــة حـ ــدوث تـصـعـيــد ح ــول أوك ــرانـ ـي ــا ،قــال
ّ
الف ـ ــروف :رب ـمــا سـتـنــظــم األج ـه ــزة الحكومية
األميركية مسابقة لوضع سيناريوهات في
حــالــة ح ــدوث تصعيد للوضع فــي أوكــرانـيــا.

وأض ــاف« :ال يسعني إضــافــة إلــى ذلــك إال أن
أفـتــرض ،على مــا يـبــدو ،أن الــواليــات املتحدة
لديها  17جهاز استخبارات خاصة وجهاز
اسـتـخـبــارات .وقــد يكون لديها  17باإلضافة
إل ــى وزارة الـخــارجـيــة 18 ،سـيـنــاريــو .وربـمــا
يعلنون عن مسابقة فيما بينهم».
مــن جـهـتــه ،ع ــاد الــرئـيــس األوك ــران ــي الـســابــق
بيترو بوروشينكو إلى كييف ،أمس ،ليواجه
ات ـه ــام ــات ل ــه بــال ـخ ـيــانــة ف ــي ق ـض ـيــة جـنــائـيــة
يقول إن حلفاء خلفه فولوديمير زيلينسكي
ل ـف ـقــوهــا ل ــه .وخـ ــال مــواج ـهــة وجـ ـي ــزة ،اتـهــم
بــوروشـيـنـكــو ح ــرس ال ـح ــدود بــان ـتــزاع جــواز
سفره عند وصــولــه على مــن طــائــرة آتية من
العاصمة البولندية وارســو .وفي وقت الحق
ظهر أمام حشد من أنصاره يلوحون باألعالم
خـ ــارج املـ ـط ــار .وي ـج ــري الـتـحـقـيــق ف ــي ات ـهــام
بوروشينكو بالخيانة فيما يتعلق بتمويل
مـقــاتـلــن انـفـصــالـيــن مــدعــومــن م ــن روس ـيــا
عن طريق مبيعات فحم غير مشروعة ،أثناء
تــول ـيــه الـسـلـطــة ف ــي ال ـف ـتــرة ف ــي عــامــي 2014
و .2015ويتهم حزبه زيلينسكي بالعمل بال

تجري روسيا
وبيالروسيا تدريبات
مشتركة الشهر
المقبل

ه ـ ــوادة ع ـلــى إس ـك ــات امل ـع ــارض ــة الـسـيــاسـيــة.
وقالت حكومة زيلينسكي إن ممثلي االدعــاء
العام والسلطة القضائية مستقلون ،واتهمت
ب ــوروش ـي ـن ـك ــو ب ــاالعـ ـتـ ـق ــاد أن ـ ــه ف ـ ــوق سـلـطــة
القانون .وتمثل عــودة بوروشينكو مواجهة
مع حكومة زيلينسكي ،فيما يقول منتقدون
إنه تشتيت غير حكيم في وقت تتحسب فيه
أوك ــران ـي ــا ل ـه ـجــوم ع ـس ـكــري روسـ ــي محتمل
وت ـن ــاش ــد ال ـح ـل ـفــاء ال ـغــرب ـيــن دع ـم ـه ــا .وحــث
دبلوماسيون غربيون على الوحدة السياسية
في أوكرانيا.
فـ ــي م ـي ـن ـس ــك ،أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـب ـي ــاروس ــي
ّ
ألكسندر لوكاشينكو ،أمس ،أن بالده وروسيا
سـتـجــريــان مـ ـن ــاورات عـسـكــريــة مـشـتــركــة في
شهر فبراير/شباط املقبل .وقال لوكاشينكو
لوزير دفاعه فيكتور خرينني« :نخطط لبدء
تدريبات في فبرايرّ .
حدد وقتًا معينًا وأحطنا
علمًا بــه ،حـتــى ال يتهمنا أحــد بــأنـنــا نحشد
بعض القوات هنا من دون سابق إنــذار ،كما
لو كنا نستعد للحرب» .وكشف لوكاشينكو
ُ
ّ
أن التدريبات ستجرى على الحدود الجنوبية
والـغــربـيــة لـبـيــاروسـيــا .وات ـهــم لوكاشينكو
أوك ــرانـ ـي ــا ب ـح ـشــد ق ـ ــوات ب ــال ـق ــرب م ــن ح ــدود
ّ
بـيــاروسـيــا .وقــال إن بولندا ودول البلطيق
(التـفـيــا ،إستونيا ،ليتوانيا) تنشر أكثر من
 30ألف جندي قرب حدود بالده .ونقلت وكالة
«بيلتا» لألنباء عنه قــولــه« :هــذه التدريبات
ي ـجــب أن ت ـكــون ع ــادي ــة لــوضــع خ ـطــة معينة
ل ـل ـمــواج ـهــة م ــع هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات ،الـ ـغ ــرب (دول
البلطيق وبولندا) ،والجنوب (أوكرانيا)».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

رابع تجربة صاروخية
كورية شمالية في 2022
أع ـل ــن ال ـج ـيــش الـ ـك ــوري الـجـنــوبــي،
أم ــس االث ـن ــن ،أن كــوريــا الشمالية
أطلقت ما ُيشتبه بأنهما صاروخان
بــالـسـتـيــان ،فــي مــا ُيـمـكــن أن يشكل
رابع اختبار للصواريخ منذ مطلع
 .2022وكانت بيونغ يانغ اختبرت
صــواريــخ فــرط صوتية مــرتــن هذا
الشهر .كما أطلقت الجمعة املاضي
ص ـ ــاروخ ـ ــن ت ـك ـت ـي ـك ـيــن مــوج ـهــن
محمولني على قطار ،ردًا على فرض
واشنطن األسبوع املاضي عقوبات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ـم ـ ـسـ ــة ك ـ ــوري ـ ــن
شماليني.
(فرانس برس)
دي ميستورا في
نواكشوط لحل موضوع
الصحراء
بــدأ املبعوث األمـمــي إلــى الصحراء
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان دي م ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــورا ،أمـ ــس
االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،زي ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
املوريتانية نواكشوط ،ضمن جولة
باملنطقة شملت املـغــرب والـجــزائــر
إليـ ـج ــاد ح ــل مل ــوض ــوع ال ـص ـح ــراء.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء املــوريـتــانـيــة
الــرسـمـيــة أن املــديــر ال ـعــام للتعاون
ب ــوزارة ال ـشــؤون الـخــارجـيــة محمد
األمـ ــن ول ــد مـ ــوالي أع ـل ــي اسـتـقـبــل
دي ميستورا ،الــذي سيلتقي خالل
الــزيــارة الرئيس املوريتاني محمد
ولد الشيخ الغزواني.
(األناضول)
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يعاني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أزمات متالحقة بسبب فضائحه المتتالية التي قد تدفعه لالستقالة من منصبه،
إثر تدهور شعبية حزب المحافظين أمام تقدم حزب العمال .وال تقتصر الفضائح على الحفالت التي أ ُقيمت في زمن اإلغالقات
العامة بسبب تفشي فيروس كورونا ،بل أيضًا بسبب ملفات عالقة منذ أكثر من عام

الجميع يريد «رأسه»

الفضائح تحاصر بوريس جونسون
قـ ـب ــل نـ ـح ــو  35عـ ــامـ ــا ،وص ـفــت
رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة
ال ـ ــراحـ ـ ـل ـ ــة م ـ ــارغ ـ ــري ـ ــت ث ــات ـ ّش ــر
الصحافي بوريس جونسون بـ«املفضل
ّ
لديها» ،بسبب مقاالته املشككة بجدوى
ب ـقــاء بــريـطــانـيــا فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي.
ومــع أنــه لــم يكن ذا ق ــدرة قـيــاديــة مؤثرة
ل ـ ــدى ح ـ ــزب امل ـح ــاف ـظ ــن ،إال أن وص ــول
ج ــونـ ـس ــون إل ـ ــى  10داونـ ـيـ ـن ــغ س ـتــريــت
فــي  24يــولـيــو/تـمــوز  2019ت ـ ّـم بـعــد بــدء
ل ـنــدن إج ـ ــراءات االن ـف ـصــال ع ــن االت ـحــاد
األوروب ـ ــي .وهــو مــا ُع ـ ّـد نـصـرًا كـبـيـرًا لــه،
ولــ«الـثــاتـشــريــة» فــي مـكــان مــا .الصعود
الـصــاروخــي فــي اسـتـطــاعــات ال ــرأي ،ثم
الفوز االنتخابي الكاسح في تشريعيات
 12ديسمبر/كانون األول  ،2019األكبر
للمحافظني منذ عــام  ،1987أيــام ثاتشر
ب ــال ــذات ،ت ـحـ ّـول فــي األش ـهــر واألســابـيــع
األخيرة إلى كابوس قد يؤدي إلى خروج
جونسون من ّ
مقر رئاسة الوزراء ،بسبب
تتالي الفضائح السياسية واالجتماعية.
ّ
أحـ ــدث ال ـف ـضــائــح ال ـت ــي ت ـه ــز بــريـطــانـيــا
حاليًا ،هي أزمــة «إقامة حفالت في ّ
املقر
ّ
الـحـكــومــي ،فــي ظ ــل اإلغ ــاق ال ـعــام الــذي
فرضته الحكومة ملواجهة تفشي فيروس
كورونا» .تسابق اإلعــام البريطاني في
األيــام املاضية على نشر وثائق وصور
ّ
ت ــدل على خــرق جــونـســون وفــريـقــه فترة
اإلغ ـ ــاق ـ ــات .تـ ـع ــددت الـ ـحـ ـف ــات ،ومـنـهــا
ّ
حـفــل نــظـمــه فــريــق عـمــل رئ ـيــس الـ ــوزراء
ّ
فـ ــي م ـ ــاي ـ ــو/أي ـ ــار  2020ت ـخ ــل ـل ــه ت ـقــديــم
مـشــروبــات كحولية وحـضــره جونسون
ش ـخ ـص ـيــا ،ف ــي وقـ ــت ك ــان ــت ف ـيــه قــواعــد
الـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي امل ـفــروضــة تحظر
ّ
ال ـت ـج ـم ـعــات .ون ــظ ــم ح ـف ــان ف ــي إب ــري ــل/
نيسان  2021في فترة التحضير ملراسم
األمير فيليب ،زوج امللكة إليزابيث
دفن
ُ
الثانية .ونـشــرت صــورة توصيل ثالجة
عند املدخل الخلفي ملقر رئاسة الحكومة
فــي ديـسـمـبــر  2020مخصصة لحفالت
ـرب نـبـيــذ كــانــت تـنـظــم أيـ ــام الـجـمـعــة.
شـ ُ
كما نـشــرت ص ــورة لـكــاري زوج ــة رئيس
ال ــوزراء وهــي تعانق أحــد األصــدقــاء في
حفل أقيم في سبتمبر/أيلول  ،2020فيما
يبدو خرقًا لقواعد التباعد االجتماعي.
ً
وح ـ ـ ـضـ ـ ــر ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون ح ـ ـ ـفـ ـ ــا لـ ـت ــودي ــع
م ـس ـت ـش ــاره ال ـع ـس ـك ــري س ـت ـي ــف ه ــاي ــام
قبيل عيد امليالد  .2020حاول جونسون
تطويق التداعيات عبر تقديم سلسلة من
االع ـت ــذارات ،ومنها فــي مجلس العموم
(البرملان) األسبوع املاضي ،غير أن األمر
يكف للجم تصاعد املواجهة ضده.
لم
ِ
وطالب ستة من ّ
مشرعي حزب املحافظني
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء عـلـنــا بــاالسـتـقــالــة ،فيما
أع ـل ــن آخ ـ ــرون أن ـه ــم ي ـتــري ـثــون بــانـتـظــار
ص ــدور نـتــائــج التحقيق الــداخـلــي الــذي

بورتريه

جونسون في أحد مدارس منطقته ،أكسبريدج (ليون نيل)Getty/

تجريه املسؤولة في الخدمة املدنية سو
غـ ــراي .وس ـعــى جــون ـســون ل ـت ــدارك األمــر
مطلعًا غ ــراي عـلــى كــل مــا يـعــرفــه ،وذلــك
قبيل نشر تقريرها خالل هذا األسبوع.
ً
وغــرد الــوزيــر السابق تيم لوتون قائال:
«ل ـق ــد تــوص ـل ــت ل ــأس ــف إلـ ــى اس ـتـنـتــاج
بــأن موقف جونسون في الوقت الراهن
ي ـت ـع ــذر الـ ــدفـ ــاع عـ ـن ــه ،واس ـت ـق ــال ـت ــه هــي
الـطــريـقــة الــوح ـيــدة إلن ـه ــاء ه ــذا الـفـصــل
املؤسف».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر زع ـ ـيـ ــم «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال»
امل ـع ــارض كـيــر س ـتــارمــر ،الـ ــذي ارتـفـعــت
ش ـع ـب ـي ـتــه فـ ــي اس ـت ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي فــي

ضــوء مــا سمي فضيحة «بــارتــي غيت»
(فضيحة الحفالت) أن الوقائع أصبحت
جلية .وقال ستارمر في تصريح لشبكة
«بــي بــي ســي» الـبــريـطــانـيــة« :أعـتـقــد أنــه
(جونسون) خالف القانون» ،مشيرًا إلى
أن جــون ـســون «أقـ ــر ب ــذل ــك» .وأض ـ ــاف أن
ّ
يتعي على غــراي القيام به هو فقط
ما
إثبات الوقائع ،مطالبًا الشرطة بالنظر
ف ــي إمـ ـك ــان ف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ج ـن ــائ ــي بـعــد
صدور تقرير غراي.
ومنحت ثالثة استطالعات للرأي تقدمًا
كبيرًا لـ«العمال» في أي انتخابات .وفي
السياق ،نشرت شركة «أوبـيـنــوم» ،التي

ريشي سوناك

على وقع الضربات التي يعاني منها رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،بات الحديث عن خالفته رائجًا في لندن في
ظل بروز بضعة أسماء ،ومنهم وزير الخزانة ريشي سوناك
ع ـل ــى وقـ ــع ت ــزاي ــد احـ ـتـ ـم ــاالت اس ـت ـقــالــة
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،ب ـس ـب ــب الـ ـفـ ـض ــائ ــح ال ـت ــي
ُتــاح ـقــه ،وآخ ــره ــا أزم ــة ال ـح ـفــات الـتــي
ّ
خضم اإلغــاقــات التي ّ
ّ
عمت
نظمت في
بريطانيا ،بسبب تفشي فيروس كورونا
في العامني املاضيني ،بدأت تبرز أسماء
ع ــدة ل ـخــاف ـتــه .وإذا ك ــان رئ ـي ــس حــزب
«العمال» املعارض ،كير ستارمر ،يسعى
ً
الستغالل ظــروف جونسون ،فضال عن
توافق مختلف استطالعات الــرأي على
تـ ـق ــدم املـ ـع ــارض ــن بـ ـق ــوة ع ـل ــى ح ـســاب
حزب املحافظني الحاكم ،من أجل فرض
ُ
إج ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة ،تـتـيــح لحزبه
ال ـع ــودة إل ــى  10داون ـي ـنــغ سـتــريــت ،فــإن
املعركة على خالفة جونسون في حزب
امل ـحــاف ـظــن وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى حـظــوظـهــم
السياسية فــي أي انـتـخــابــات مقبلة لن
تكون سهلة.
ويبرز اسم وزير الخزانة ريشي سوناك،
ً
ـا ل ـج ــون ـس ــونُ .
وي ـم ـكــن
خ ـل ـي ـفــة م ـح ـت ـم ـ
اعتبار الرجل ،املتحدر من أصول هندية،
بمثابة حـبــل إن ـقــاذ للمحافظني ،إلبـقــاء
س ـي ـطــرت ـهــم ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ،وبــال ـتــالــي
ت ـع ــزي ــز ح ـظ ــوظ ـه ــم ب ــال ـب ـق ــاء ع ـل ــى قـيــد
الحياة سياسيًا في االنتخابات املحلية،
ً
املقررة في  5مايو/أيار املقبل ،فضال عن
الـتـحـضـيــر ب ـصــورة ج ـيــدة لتشريعيات
ربيع ُ .2024
ويعتبر سوناك أيضًا بصفته
اقتصاديًا عمل في عــدد من املؤسسات،

سوناك خليفة محتمل لجونسون
(تايفون سالسي/األناضول)

وم ـن ـه ــا «غ ــول ــدم ــان سـ ــاكـ ــس» ،مـفـتــاحــا
لتأمني النمو االقتصادي البريطاني.
حـ ـت ــى اآلن تـ ـمـ ـن ــح أرق ـ ـ ـ ـ ــام االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـب ــري ـط ــان ــي رص ـ ـي ـ ـدًا جـ ـيـ ـدًا ل ـس ــون ــاك،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ـح ــدي ــات ال ـخ ــروج
من االنكماش في البالد ال تــزال تؤرقه،
وأبرزها محاولة لجم زيادة األجور ،في
مقابل زي ــادة الـضــرائــب .لكن االقتصاد
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ت ـ ـج ـ ــاوز مـ ـسـ ـت ــوي ــات مــا
ق ـبــل ال ــوب ــاء ،ب ـعــدمــا س ـجــل ن ـم ـوًا قــويــا

ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي ،حسبما
أظ ـه ــرت ب ـيــانــات رس ـم ـيــة ص ـ ــدرت ،يــوم
الجمعة املاضي .وذكر «املكتب الوطني
ل ــإحـ ـص ــاءات» ف ــي بـ ـي ــان» «يـ ـق ـ ّـدر نمو
الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  0.9في
املائة في نوفمبر  ،2021وهــو أعلى من
مستوى مــا قبل الــوبــاء للمرة األول ــى».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـب ــري ـط ــان ــي
أصـبــح اآلن أعـلــى بنسبة  0.7فــي املائة
عــن املـسـتــوى ال ــذي سـ ّـجـلــه فــي فـبــرايــر/
ّ
شباط  .2020وعلق سوناك على التطور
الـجــديــد بــال ـقــول« :م ــن املــدهــش أن نــرى
حـجــم االق ـت ـصــاد ي ـعــود إل ــى مستويات
مــا قبل الــوبــاء ،وهــو دلـيــل على عزيمة
الشعب البريطاني وتصميمه».
نؤديه
حيوي
وقال« :لدينا جميعًا دور
ُ ّ
أحض
لحماية األرواح والوظائف ،وأنا
الجميع على الـقـيــام بــدورهــم مــن خالل
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـج ــرع ــات املـ ـع ــززة من
اللقاحات املضادة لكوفيد بأسرع وقت
ممكن» .في املقابل ،من املتوقع أن يظل
ن ـم ــو األج ـ ـ ــور دون م ـس ـت ــوى الـتـضـخــم
ط ـ ــوال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،وف ـق ــا لـتــوقـعــات
«ريزولوشن فاونديشن» ،ونتيجة لذلك،
ينبغي على األسر أن تتوقع زيادة كبيرة
ج ـ ـدًا وم ـث ـق ـلــة ل ـكــاه ـل ـهــا ،ب ـم ـعــدل 1200
جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي (ن ـحــو  1640دوالرا)
اعتبارًا من إبريل /نيسان املقبل ،في ظل
زيادة الضرائب وأسعار الطاقة.
(العربي الجديد)

طالب ستة من مش ّرعي
حزب المحافظين
جونسون باالستقالة

تـمـلــك م ـقـ ّـريــن رئـيـسـيــن ،ف ــي الـعــاصـمــة
ونيويورك األميركية،
البريطانية لندن
ُ
نـتــائــج اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي أجـ ــري ب ــن 12
يناير/كانون الثاني الحالي و 14منه،
ش ـ ــارك ف ـيــه  2005بــري ـطــان ـيــن .منحت
االستطالعات تقدمًا مريحًا لـ«العمال»،
هـ ــو األول مـ ــن ن ــوع ــه م ـن ــذ ع ـ ــام ،2013
بـحـصــولــه عـلــى  41فــي املــائــة مــن نــوايــا
امل ـس ـت ـف ـت ــن ،فـ ــي م ـق ــاب ــل  31فـ ــي امل ــائ ــة
لـلـمـحــافـظــن .ويـخـشــى ال ـح ــزب الـحــاكــم
من أن يؤدي بقاء جونسون في منصبه،
إلى تهديد قوته في االنتخابات املحلية
املقررة في  5مايو املقبل ،ما يجعل موقفه
ض ـع ـي ـفــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
املقررة في موعد أقصاه  2مايو .2024
لم يثر جونسون الغضب الشعبي فقط
ب ـس ـبــب الـ ـحـ ـف ــات ،ب ــل إن فـ ـت ــرة حـكـمــه
ال ـت ــي ن ــاه ــزت ال ـع ــام ــن ون ـص ــف ال ـع ــام،
ب ـ ـ ــدت م ـل ـي ـئ ــة ب ـف ـض ــائ ــح عـ ـ ـ ــدة ،وم ـن ـه ــا
ّ
تنحي كبير موظفي الحكومة سايمون
كيس عــن قـيــادة تحقيق فــي حفالت في
املكاتب الحكومية ،الشهر املــاضــي .كما
ّ
وج ـه ــت اس ـت ـقــالــة ال ــوزي ــر املـ ـس ــؤول عن
ملف «بريكست» ديفيد فروست الشهر
املــاضــي أيـضــا ،ضربة قوية لجونسون.
ّ
وعلل فروست استقالته بقوله« :أشعر
ب ـخ ـي ـبــة أم ـ ــل مـ ــن ال ـن ـه ــج ال ـ ـ ــذي تـسـلـكــه
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة» .وف ـ ـ ــي ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر امل ــاض ــي
أيضًا ،فرضت هيئة الرقابة االنتخابية
للمحافظني غرامة قدرها  17800جنيه
استرليني ( 23500دوالر) لـعــدم تقديم
تقارير دقيقة عن عملية تبرع ،ساهمت
في تمويل تجديد املقر الرسمي إلقامة
جونسون .وتعيد الغرامة فتح تساؤالت
ح ــول الـجـهــة الـتــي دفـعــت األمـ ــوال نظير
هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،وق ـ ّـدرتـ ـه ــا ب ـع ــض وس ــائ ــل
اإلع ـ ــام ب ـم ـئــات اآلالف م ــن الـجـنـيـهــات،
مشيرة إلــى أن جونسون كــان على علم
باألمر.
وعــانــى جــونـســون فــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول املاضي ،من فضيحة فساد الحقت
النائب السابق عن املحافظني في دائرة
ن ـ ــورث ش ــروب ـش ــاي ــر ،أوي ـ ــن ب ــات ــرس ــون.
ّ
وتسرع رئيس الــوزراء بمحاولة حماية
باترسون ،عبر تغيير اللوائح من أجل
إنـ ـق ــاذه ،إال أن مــوجــة االن ـت ـق ــادات الـتــي
ّ
الحقته ،دفعته للتخلي عــن باترسون،
ث ــم خـ ـس ــارة م ـق ـعــد ن ـ ــورث شــروب ـشــايــر
مل ـص ـل ـحــة ه ـي ـلــن مـ ــورغـ ــان ع ــن ال ـح ــزب

«الليبرالي الديمقراطي» .وفي سبتمبر
تعرضت بريطانيا لنقص ّ
املاضيّ ،
حاد
فــي املـحــروقــات ،بسبب تسريب إحاطة
حكومية حــول النقص في عــدد سائقي
الشاحنات ،ما أدى إلى تدفق املواطنني
إل ـ ــى م ـح ـط ــات ال ـ ــوق ـ ــود ،وال ـ ــوق ـ ــوف فــي
طــوابـيــر طــويـلــة .وأدى ذلــك إلــى ارتـفــاع
أسعار املشتقات النفطية ،واالستعانة
ب ــال ـج ـي ــش ل ـت ـغ ـط ـيــة ن ـق ــص ال ـس ــائ ـق ــن،
وتـ ــأمـ ــن ديـ ـم ــوم ــة سـ ــاسـ ــل الـ ـت ــوري ــد.
ومــع أن جــونـســون عــزا ذلــك إلــى «عــودة
االق ـت ـصــاد الـعــاملــي إل ــى ال ـح ـيــاة» ،إال أن
اقتصاديني كثر نفوا ذلك.
وفـ ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر  ،2020اسـ ـتـ ـق ــال م ــدي ــر
االتصاالت في  10داونينغ ستريت ،لي
ك ــاي ــن ،بـسـبــب وق ــوع ص ــراع داخ ـل ــي في
مجلس الـ ــوزراء .ودع ــا جــونـســون ،كبير
مستشاريه السابق دومينيك كامينغز،
ّ
لــاس ـت ـقــالــة .وف ــي  26م ــاي ــو  ،2021شــن
كــام ـي ـن ـغــز ه ـج ــوم ــا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق عـلــى
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،خـ ـ ــال ت ـق ــدي ـم ــه إفـ ـ ـ ــادة فــي
الـبــرملــان ،استمرت سبع ســاعــات ،وجــاء
فيها أن «جونسون غير الئق لوظيفته»
وأن «ع ـ ـشـ ــرات اآلالف مـ ــن األشـ ـخ ــاص
لــم يـكــن يـجــب أن يـمــوتــوا بسبب سلوك
إج ــرام ــي ل ـجــون ـســون و(وزيـ ـ ـ ــر الـصـحــة
مات) هانكوك» .كما أنه في بدايات عهده
ال ـح ـكــومــي ،ف ـصــل  21نــائ ـبــا م ــن حــزبــه،
ملـخــالـفـتــه خـطـتــه فــي ش ــأن «بــريـكـســت»،
ّ
م ـم ـه ــدا ال ـط ــري ــق الن ـت ـخ ــاب ــات ديـسـمـبــر
.2019
وعدا الداخل ،فإن خالفات جونسون مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ال ـص ـيــف ،بسبب
االنـسـحــاب مــن أفغانستان ،انتهت يوم
 15سبتمبر امل ــاض ــي ،بـتــوقـيــع اتفاقية
«أوك ــوس» األمـنـيــة ،الـتــي تـضـ ّـم البلدين
باإلضافة إلى أستراليا .لكن االتفاق أجج
الـخــافــات املستعصية مــع الفرنسيني،
الذين خسروا بموجبه صفقة غواصات
بقيمة  40مليار دوالر .الخالف مع باريس
ل ـيــس م ـس ـت ـج ـدًا ،ب ــل ي ـب ــدأ ف ــي ال ـح ــدود
البحرية في بحر املــانــش ،ومسألة منح
ال ـت ــراخ ـي ــص ل ـل ـص ـي ــادي ــن األوروبـ ـ ـي ـ ــن،
الفرنسيني خصوصًا ،للصيد في املياه
الـبــريـطــانـيــة .وك ـ ــادت مـســألــة ع ــدم منح
ل ـنــدن ال ـتــراخ ـيــص ل ـل ـقــوارب الـفــرنـسـيــة،
أن تشعل أزم ــة طويلة ،وصـلــت إلــى ّ
حد
التلويح بالحرب بني البلدين.
فـ ـ ــي هـ ــونـ ــغ كـ ـ ــونـ ـ ــغ ،أظ ـ ـهـ ــر ج ــونـ ـس ــون
نواياه ملواجهة الصني ،معتبرًا أنه «إذا
استمرت الصني في تطبيق قانون األمن
القومي في هونغ كونغ ،فــإن بريطانيا
ستعرض على  350ألفًا من سكان اإلقليم
من حاملي ج ــوازات السفر البريطانية،
و 2.6مليون فــرد آخ ــر ،فــرصــة لالنتقال
إليها ،مع إمكانية حصول من ال يحمل
الجنسية البريطانية ،عليها».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

