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وفدان إسرائيلي وأميركي
في الخرطوم

مع التصعيد الذي تشهده األزمة اليمنية إثر القصف الحوثي على أبوظبي اإلثنين
الماضي ،وما تالها من غارات مكثفة للتحالف على صنعاء ومناطق أخرىّ ،
دشن
المبعوث األميركي إلى اليمن ،تيموثي ليندركينغ ،جولة خليجية أمس األربعاء
تستهدف احتواء الوضع

زار وفدان ،إسرائيلي
وأميركي ،السودان
أمس ،على وقع
استمرار العصيان
المدني في البالد
رفضًا لالنقالب

اليمن

تحرك أميركي
الحتواء التصعيد

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

شهد ال ـســودان ،أمــس األرب ـعــاء ،تطورًا
ّ
الف ـ ـتـ ــا ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل زيـ ـ ــارتـ ـ ــن رس ـم ـي ـت ــن
متزامنتني إحــداهـمــا لــوفــد إسرائيلي
واألخ ــرى لــوفــد أمـيــركــي .وتــأتــي زيــارة
ال ــوف ــدي ــن ع ـلــى وقـ ــع م ـح ــاول ــة الـبـعـثــة
األممية في السودان عقد حوار داخلي
ً
ب ــن األط ـ ــراف ال ـس ــودان ـي ــة ،ف ـض ــا عن
اس ـت ـمــرار ال ـح ــراك املـنــاهــض لــانـقــاب
وس ـ ــط تـ ــزايـ ــد سـ ـق ــوط ال ـض ـح ــاي ــا فــي
الفترة األخيرة جراء تصعيد القمع.
وأع ـلــن الـتـلـفــزيــون اإلســرائـيـلــي ،أمــس،
ّ
أن ال ــوف ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـت ـقــى رئـيــس
مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح
الـ ـب ــره ــان ،وقـ ـ ــادة ع ـس ـكــريــن .وذكـ ــرت
ّ
اإلذاعــة اإلسرائيلية ،أمس األربعاء ،أن
الـطــائــرة اإلســرائـيـلـيــة الـخــاصــة حطت
ف ــي الـ ـخ ــرط ــوم أم ـ ــس ،آت ـي ــة م ــن م ـطــار
بــن غــوريــون ،قبل ال ـعــودة مـســاء أمس
ّ
إلــى تــل أب ـيــب .ولـفـتــت إل ــى أن الـطــائــرة
اإلســرائـيـلـيــة هـبـطــت فــي ش ــرم الشيخ
ف ــي س ـي ـن ــاء ،ف ــي م ــا وصـ ــف ب ــ«تــوقــف
دب ـلــومــاســي» مــن أج ــل الـحـصــول على
م ـســار تـحـلـيـقـهــا ،وم ــن ه ـنــاك واصـلــت
طريقها إلى الخرطوم.
أما الوفد األميركي الذي يزور الخرطوم
ف ـي ـض ــم م ـ ـسـ ــاعـ ــدة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي مولي في ،واملبعوث األميركي
ال ـخ ــاص إل ــى ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي ديـفـيــد
ّ
املعي حديثًا خلفًا لجيفري
ساترفيلد
فـ ـيـ ـلـ ـتـ ـم ــان .وال ـ ـت ـ ـقـ ــى ال ـ ــوف ـ ــد «ت ـج ـم ــع
املـهـنـيــن ال ـس ــودان ـي ــن» وف ـقــا لـسـفــارة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي ال ـخــرطــوم .كما
يتضمن جدول أعماله لقاءات مع قادة
الجيش وشخصيات سياسية أخــرى.
وكــان املتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية نيد برايس ،قد أفاد في وقت
ســابــق ،بــأن فــي وساترفيلد يعتزمان
تكرار دعــوة واشنطن إلــى قــوات األمن
ال ـســودان ـيــة «إلن ـه ــاء ال ـع ـنــف واح ـت ــرام
ح ــري ــة الـتـعـبـيــر وال ـت ـج ـمــع ال ـس ـل ـمــي».
وقبل وصولهما إلى الخرطوم ،حضر
س ــات ــرف ـي ـل ــد وفـ ـ ــي «م ــؤتـ ـم ــر أص ــدق ــاء
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان» فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة أول مــن
أم ــس ال ـث ــاث ــاء لـحـشــد ال ــدع ــم لـجـهــود

ليندركينغ في جولة
خليجية للتهدئة تصطدم
بتهديدات متبادلة بين
الحوثيين والتحالف

للحديث تتمة...

عقيلة صالح
والنواب
أسامة علي

لم يعد رئيس مجلس النواب عقيلة
صالح ،يصادر حقوق الليبيني
متمسكًا بالبقاء مع فريقه كنواب
عن الشعب ،بل صار أيضًا يصادر
حق النواب أنفسهم ويستبعد من ال
يوافقه على البقاء.
فخالل افتتاحه لجلسة مجلس
النواب ،اإلثنني املاضي ،بعد عودته
لترؤس الجلسات عقب تأجيل
االنتخابات الرئاسية التي ترشح
لها ،تال صالح جملة من القرارات
من دون عرضها حتى للنقاش ،أو
للتصويت عليها ،ومنها إسقاط
الحكومة ،وإسقاط الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور وتشكيل أخرى
خلفًا لها ،بل وحدد حتى أعضاءها
بثالثني شخصًا.
كثيرًا ما تصدى أنصار عقيلة
صالح ،وال سيما من النواب،
لحديث القائلني إنه يسيطر على
قرار مجلس النواب الذي يديره
بواسطتهم ،متجاوزًا في ذلك لوائح
املجلس واإلعالن الدستوري .لكن
ماذا سيكون ردهم اآلن وقد أصدر
عقيلة قراراته؟
كان الفتًا أن أيا من النواب لم ينتقد
تبرير عقيلة صالح إلسقاطه
مشروع الدستور ،وقوله إن ذلك
بسبب رفضه من «كافة املكونات
االجتماعية لألمة الليبية».
وكان الفتًا كذلك أن أيا من النواب
لم يستغرب قرار صالح إسقاط
الحكومة وضرورة استبدالها
بأخرى ،إذا كان موعد االنتخابات
الجديد لن يتجاوز نهاية فبراير/
شباط املقبل! وكيف يمكن أن
تتشكل لجنة جديدة لصياغة
دستور في غضون شهر ،ويتم
طرحه لالستفتاء ،وتنظم مفوضية
االنتخابات مراحل االنتخابات،
ويجري كل هذا قبل نهاية فبراير؟
كان الفتًا أيضًا أن ّأيا من النواب
لم يتساءل ما الداعي لخريطة
طريق جديدة إذا كانت االنتخابات
ستجرى نهاية فبراير املقبل ،مع
وجود خريطة الطريق املنبثقة عن
ملتقى الحوار السياسي ،التي تحدد
آخر آجال االنتخابات في يونيو/
حزيران املقبل!
لن يجيب النواب ،لكن أي مراقب
سيجيب بالقول إن قرارات صالح
تهدف إلى خلط األوراق .غير أن
عقيلة صالح أصدر قرارات أخرى
أكثر غرابة ،يبدو أنه يسعى من
خاللها لضمان حق الليبيني في
االستفادة من خبرات النواب،
ومنها قرار تنظيم العمل السياسي
والقنصلي ،ومن ضمن ذلك منح
كل نائب «جواز سفر سياسيا»
(دبلوماسيا)« ،يحق له االحتفاظ
به وساري املفعول حتى بعد انتهاء
مدة عضويته في املجلس» ،بل
ُ
«ويمنح» أيضًا لزوجته وأبنائه.

عدن ،صنعاء ـ العربي الجديد

على وقع التصعيد العسكري الكبير
بني التحالف الذي تقوده السعودية،
وج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ،وال ـ ــذي تمثل
بــال ـق ـصــف ال ـح ــوث ــي اإلثـ ـن ــن ع ـلــى أبــوظ ـبــي،
ومــا تبعه مــن غ ــارات للتحالف على صنعاء
مــوق ـعــة عـ ـش ــرات ال ـق ـت ـلــى والـ ـج ــرح ــى ،ب ــدأت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أم ــس األربـ ـع ــاء ،تـحــركــات
الحـتــواء هــذا التصعيد ،والــدفــع نحو تهدئة
ل ــأزم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة .غ ـيــر أن م ـســاعــي تنشيط
جـهــود ال ـســام ،تصطدم بــوصــول التصعيد
إلى ذروته بعد الهجمات الحوثية في العمق
اإلماراتي ،وتوعد أبوظبي بهجمات انتقامية
من القيادات الحوثية ،مع مواصلة التحالف
والـحـكــومــة اليمنية الـضـغــط لتحقيق تقدم
إضافي ميدانيًا.
وبــدأ املبعوث األميركي إلــى اليمن ،تيموثي
لـيـنــدركـيـنــغ ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،جــولــة جــديــدة
تشمل عواصم خليجية ولندن ،وذلك بهدف
«تـنـشـيــط ج ـهــود ال ـســام والـضـغــط مــن أجــل
وقف التصعيد ومعالجة األزمــات اإلنسانية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة األلـ ـيـ ـم ــة» فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وف ـقــا
لبيان صــدر عن وزارة الخارجية األميركية.
وأك ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة أن لـيـنــدركـيـنــغ «سـيـضـغــط
ع ـلــى األط ـ ــراف لـخـفــض الـتـصـعـيــد عـسـكــريــا
واغ ـت ـن ــام الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد ل ـل ـم ـشــاركــة بشكل
كــامــل فــي عملية س ــام شــامـلــة بـقـيــادة األمــم
املتحدة» .وذكرت أن زيارة ليندركينغ ستركز
أي ـضــا عـلــى «ال ـحــاجــة املـلـحــة للتخفيف من
األزمات اإلنسانية واالقتصادية األليمة التي
يواجهها اليمنيون».
واس ـت ـهــل لـيـنــدركـيـنــغ جــول ـتــه م ــن ال ــري ــاض،
حـ ـي ــث الـ ـتـ ـق ــى األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون الخليجي ،نايف الحجرف ،وناقش

م ـعــه ال ـج ـهــود اإلقـلـيـمـيــة ل ـلــوصــول إل ــى حل
س ـي ــاس ــي ف ــي ال ـي ـم ــن .ومـ ــن املـ ـق ــرر أن يـعـقــد
املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي س ـل ـس ـل ــة ل ـ ـق ـ ــاءات مــع
مسؤولني يمنيني وسـعــوديــن قبل االنتقال
إلى مسقط ،للقاء الوسطاء العمانيني ،وذلك
بــرفـقــة امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،هــانــس
غ ــرون ــدب ــرغ ،ال ــذي وص ــل إل ــى ال ــري ــاض أمــس
األول ال ـثــاثــاء ،وفـقــا ملـصــدر حـكــومــي يمني
لـ»العربي الجديد».
وحـ ـس ــب بـ ـي ــان ص ـ ــدر ع ــن األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ل ــدول الخليج الـعــربـيــة ،فـقــد أك ــد الحجرف
«ضـ ـ ــرورة ال ـض ـغــط ع ـلــى مـلـيـشـيــا الـحــوثــي
االنقالبية ،مــن قبل املجتمع الــدولــي لوقف
اإلره ـ ـ ــاب ال ـح ــوث ــي ول ــانـ ـخ ــراط الـ ـج ــاد في
العملية السلمية لحل األزمــة اليمنية وفقًا
للمرجعيات ال ـثــاث ،املتمثلة فــي امل ـبــادرة
الخليجية وآلـيـتـهــا التنفيذية ومـخــرجــات
الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس األمن
 .»2216وأشــار البيان إلــى أن الحجرف أكد
لـلـمـبـعــوث األم ـيــركــي ،أن ال ـه ـجــوم الـحــوثــي
ً
الذي استهدف أبوظبي اإلثنني «يمثل عمال
إرهابيًا وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي
وتهديدًا ألمــن واستقرار املنطقة ،ويتطلب
محاسبة اإلرهابيني بما يتوافق مع القانون
الدولي واإلنساني».
لـكــن تـحــركــات املـبـعــوثــن األمـيــركــي واألمـمــي
تـ ـصـ ـط ــدم ب ـت ـص ـع ـي ــد سـ ـي ــاس ــي وعـ ـسـ ـك ــري.
فــال ـس ـف ـيــر اإلمـ ــاراتـ ــي ف ــي واش ـن ـط ــن يــوســف
العتيبة دعــا أمــس اإلدارة األميركية إلعــادة
تصنيف جماعة الحوثيني منظمة إرهابية،
وفق ما أفادت السفارة اإلمارتية في واشنطن
ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» .وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن الـعـتـيـبــة
واملـســؤول األمني اإلمــاراتــي علي الشامسي،
ع ـق ــدا أم ــس اج ـت ـمــاعــات م ــع ال ـب ـيــت األب ـيــض
ومسؤولني بالكونغرس في واشنطن أمس.

توعد الحوثيون بالرد على غارات صنعاء (محمد حمود)Getty/

ليندركينغ سيضغط
على األطراف لخفض
التصعيد عسكريًا
طلب إماراتي للواليات
المتحدة بإعادة تصنيف
جماعة الحوثي إرهابية

وأضافت أن العتيبة أكد أن ولي عهد أبوظبي
محمد بن زايد ووزير الدفاع األميركي لويد
أوسنت ،أكدا في اتصال هاتفي بينهما ،وحدة
العمل ردًا على الهجوم الحوثي على أبوظبي،
وبحثا الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات
ّ
املسيرة،
الجوية ضد الصواريخ والطائرات
وتعزيز األمن البحري لوقف تدفق األسلحة.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،رأت الـحـكــومــة الـيـمـنـيــة ،خــال

اجتماع لها برئاسة معني عبد امللك في عدن
أمــس ،أن «الهجمات اإلرهــابـيــة على األعيان
املــدنـيــة واملــدنـيــن فــي اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة
تشير إلــى تنامي الخطر ال ــذي بــاتــت تمثله
ذراع إيران في اليمن على أمن واستقرار دول
ال ـج ــوار واالق ـل ـيــم وال ـعــالــم ،وســامــة املــاحــة
الــدول ـيــة ف ــي الـبـحــر األح ـم ــر» .وشـ ــددت على
أن هـ ــذا ال ـت ـم ــادي وال ـت ـص ـع ـيــد ال ـخ ـط ـيــر من
قبل مليشيا الحوثي «يثبت مجددا سعيها
املستمر وبإيعاز من إيران إلى نشر اإلرهاب
والـفــوضــى فــي املـنـطـقــة ،فــي تـحـ ٍـد ســافــر لكل
القرارات الدولية امللزمة».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،كـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ــوفـ ــد ال ـح ــوث ــي
املـ ـف ــاوض ،مـحـمــد ع ـبــد ال ـس ــام ،ي ـشــدد على
أن م ــن ح ــق ال ـش ـعــب الـيـمـنــي «االن ـت ـق ــام بكل
وسيلة مشروعة على العدوان» ضده .وكتب
على حسابه في «تويتر» أن «إصــرار تحالف
ال ـ ـعـ ــدوان ع ـل ــى ارت ـ ـكـ ــاب امل ـ ـجـ ــازر الــوح ـش ـيــة
وتـعــامــي الـعــالــم عنها ال ينهي ال ـص ــراع ،بل
يزيده حدة وسخونة وخـطــورة» ،مضيفًا أن
«شعبًا يواجه عدوانًا وحصارًا لسنوات يملك
كامل الحق ألن ينتقم لضحاياه بكل وسيلة
مـشــروعــة ،وشعبنا اليمني مستمر فــي دعم

عمليات قواته املسلحة غير آبه بعالم لم يرف
له جفن على معاناته».
بالتوازي مع ذلك ،يستمر احتدام املواجهات
في امليدان .وشن الطيران الحربي للتحالف،
خالل الساعات املاضية ،نحو  14غارة جوية
على مواقع للحوثيني في صنعاء وضواحيها
ً
الشمالية والجنوبية ،فضال عن  19غارة على
أهداف ثابتة ومتحركة للجماعة في محافظة
م ـ ــأرب ،امل ـس ــرح الــرئ ـي ـســي ل ـل ـم ـعــارك .وأع ـلــن
الـتـحــالــف مقتل  90حــوثـيــا وتــدمـيــر  11آلية
عسكرية في عمليات استهداف في مأرب.
وب ـع ـيــدا ع ــن م ـ ــأرب ،أع ـل ــن ال ـج ـيــش الـيـمـنــي،
أن ق ــوات ــه تـمـكـنــت أم ــس م ــن إح ـب ــاط هـجــوم
للحوثيني شمالي مــديــريــة عبس بمحافظة
معارك
حجة ،شمالي غرب اليمن ،وذلك بعد ُ
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى .فيما قتل
 4مــدن ـيــن ،وأص ـي ــب آخ ـ ــرون ،أم ــس ،بقصف
ص ـ ــاروخ ـ ــي ش ـن ـت ــه جـ ـم ــاع ــة الـ ـح ــوث ــي عـلــى
مديرية عني غربي محافظة شبوة.
في غضون ذلــك ،حــذرت تقديرات إسرائيلية
مـ ـ ــن أن هـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـح ــوثـ ـي ــن عـ ـل ــى امل ـ ــراف ـ ــق
الـنـفـطـيــة اإلم ــارات ـي ــة يـمـكــن أن يـمـثــل نسخة
مل ــا يـمـكــن أن تـتـعــرض ل ــه الـجـبـهــة الــداخـلـيــة

اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة
امل ـق ـب ـلــة .وق ـ ــال مـعـلــق الـ ـش ــؤون ال ـعــرب ـيــة في
القناة « »12يهود يـعــاري ،إنها مسألة وقت
قبل أن يتمكن الـحــوثـيــون مــن تــأمــن قــدرات
عسكرية قــادرة على ضــرب إسرائيل .وتوقع
ي ـع ــاري ف ــي تـحـلـيــل ن ـش ــره م ــوق ــع ال ـق ـن ــاة أن
يتوجه املسؤولون اإلماراتيون إلى إسرائيل
ويطلبوا منها املساعدة في محاولة التصدي
ّ
املسيرات الهجومية التي يستخدمها
ملخاطر
الحوثيون في استهداف العمق اإلماراتي.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،دعـ ــا «م ــرك ــز الـ ـق ــدس ل ــدراس ــة
املجتمع وال ــدول ــة» كــا مــن إســرائـيــل وال ــدول
الـعــربـيــة ال ـتــي وق ـعــت عـلــى ات ـفــاقــات تطبيع
إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي ت ـط ـب ـي ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
«املواجهة بني الـحــروب» ضد الحوثيني .مع
العلم أن إســرائـيــل تــواظــب على تطبيق هذه
االسـتــراتـيـجـيــة مـنــذ س ـنــوات فــي ســوريــة من
خــال شن هجمات بهدف ضــرب قــدرة إيــران
على التمركز عسكريا هناك .وحسب املركز،
فــإن مــا يفاقم األم ــور خ ـطــورة ،أن قــوة الــردع
األميركية فــي مــواجـهــة إي ــران قــد تآكلت إلى
حد كبير ،وهــو ما يزيد من دافعية األخيرة
ملواصلة العمل ضد قوى في املنطقة.

واصل السودانيون
عصيانهم المدني
لليوم الثاني

األمــم املتحدة الرامية إلى إنهاء املأزق
املستمر في السودان .وتضم مجموعة
أص ــدق ــاء ال ـ ـسـ ــودان ك ــا م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة وبريطانيا وحكومات دولية
أخــرى ومــؤسـســات مالية عاملية .وبــدا
تــزامــن الــزيــارتــن الف ـتــا ،خـصــوصــا أن
الــواليــات املتحدة التي ظهرت عاجزة
عن التأثير على العسكر في السودان
سـبــق أن طلبت عـقــب ان ـقــاب أكـتــوبــر،
عبر وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن،
م ــن إســرائ ـيــل «ال ـت ــدخ ــل» إلق ـن ــاع ق ــادة
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ــالـ ـع ــودة إل ــى
«املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة ب ـق ـيــادة مــدنـيــة».
وأج ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـل ـي ـن ـك ــن فـ ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع ش ـهــر
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر/تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي امل ــاض ــي
اتصاالت لهذا الغرض مع وزيــر األمن
اإلسرائيلي بني غانتس .ونقل موقع
«إكسيوس» عن مسؤولني إسرائيليني
وأميركيني في حينه ،طلب بلينكن من
ـي
إســرائـيــل تشجيع الـجـيـ ُـش الـســودانـ ُ
ع ـلــى إن ـه ــاء االنـ ـق ــاب ،ون ـق ـلــت رســالــة
إدارة بــايــدن إلــى مـســؤولــن فــي مكتب
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ووزارة
الخارجية.
كـ ـم ــا بـ ـح ــث األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون ع ـ ــن ت ــدخ ــل
إس ــرائ ـي ـل ــي ،مـ ــرة ث ــان ـي ــة ،ع ـب ــر مـمـثـلــة
واش ـن ـط ــن لـ ــدى األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـيـنــدا
تــومــاس غرينفيلد ،الـتــي كــانــت تــزور
األراض ــي املحتلة فــي نوفمبر/تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،وطـلـبــت األم ــر نفسه
مــن غــانـتــس .وحـيـنـهــا قــالــت املتحدثة
باسم بعثة واشنطن لدى األمم املتحدة
أوليفيا دالتون ،إن غانتس وتوماس ـ
غــريـنـفـيـلــد «ت ـطــرقــا إل ــى أهـمـيــة ع ــودة
ال ـســودان إلــى مرحلة انتقالية بقيادة
مدنية».
مـيــدانـيــا ،واص ــل ال ـســودان ـيــون ،لليوم
الثاني على التوالي ،عصيانهم املدني
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى مـ ـج ــزرة  17ي ـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـثــانــي وان ـت ـه ــاك ــات االن ـق ــاب
العسكري ضد املدنيني .واستمر إغالق
ال ـطــرق والـ ـش ــوارع فــي ع ــدد مــن أحـيــاء
ّ
العاصمة الـخــرطــوم ،فيما قــلــت حركة
السيارات ،وطلبت العديد من املدارس
من التالميذ البقاء في منازلهم .وأغلق
عدد من املحال التجارية والصيدليات
أبوابه ،وواصل األطباء إضرابهم.
وفـ ــي م ــدي ـن ــة ك ـس ــا ،شـ ــرق ال ـ ـسـ ــودان،
دعت غرفة مشتركة ملناهضة االنقالب،
امل ــواطـ ـن ــن ،إلـ ــى ال ـت ـج ـمــع ف ــي ال ـســوق
ال ـك ـب ـيــر وت ـ ـ ــرداد ال ـه ـت ــاف ــات وااللـ ـت ــزام
ال ـك ــام ــل بــال ـس ـل ـم ـيــة ،وعـ ـ ــدم ال ـت ـعــرض
والخاصة.
للممتلكات العامة ّ
فــي الـسـيــاق نفسه ،وق ــع  48مــن وكــاء
النيابات الـعــامــة ،على مــذكــرة للنائب
العام تطالبه فيها بالتدخل وتشكيل
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ع ـ ـل ـ ـيـ ــا ح ـ ـ ـ ــول ك ــا ّف ــة
االن ـت ـهــاكــات ال ـتــي وق ـع ــت ،أث ـن ــاء فــض
الـتـجـمـعــات الـسـلـمـيــة مـنــذ  25أكـتــوبــر
املــاضــي ،على أن تـقــوم النيابة العامة
ب ــدوره ــا فــي حـمــايــة حــق املـجـتـمــع في
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـس ـل ـم ــي عـ ــن ال ـ ـ ـ ــرأي .وكـ ــان
املستشارون بــوزارة العدل ،قد أعلنوا،
أول م ــن أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،تــوق ـف ـهــم عن
العمل واالمتناع عن تقديم خدماتهم،
استجابة لدعوات العصيان املدني.

ألمانيا :محاكمة ثانية لمـجرمي الحرب السورية
أصبحت ألمانيا عنوانًا
لمالحقة مجرمي الحرب
السورية ،حيث تتوالى
المحاكمات إلدانة وجوه
خدمت في صفوف
النظام السوري لترهيب
المعارضين والسجناء،
ومنها محاكمة الطبيب
عالء موسى في
فرانكفورت أمس
جالل بكور

حضر موسى المحاكمة مكبًال ومغطيًا رأسه (فرانس برس)

بــدأت محكمة فرانكفورت اإلقليمية العليا،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،مـحــاكـمــة الـطـبـيــب ال ـســوري
ع ــاء م ــوس ــى ،امل ـت ـهــم ب ــارت ـك ــاب ج ــرائ ــم ضد
اإلنسانية ،منها تعذيب وتصفية معتقلني
فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى حـ ـم ــص الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وذلـ ــك
بموجب الــواليــة القضائية العاملية ألملانيا.
وهذه القضية هي الثانية من نوعها ،والتي
ت ـج ــري ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ملــاحـقــة
ومـعــاقـبــة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ورم ـ ــوزه بسبب
ج ــرائ ــم الـ ـح ــرب امل ــرت ـك ـب ــة ف ــي س ــوري ــة بـعــد
الثورة .ويأتي انطالق محاكمة موسى أمس
على أن تستأنف في  25فبراير/شباط املقبل
بعد حكم محكمة كوبلنز األملانية األسبوع
املاضي على ضابط االستخبارات السوري
السابق أنــور رســان بالسجن مــدى الحياة
الرتكابه مثل هــذه الجرائم .ويواجه موسى
بــدوره ،احتمال الحكم عليه باملؤبد .وأكدت

مصادر لـ«العربي الجديد» ،أن مكتب املدعي
ال ـع ــام االتـ ـح ــادي األمل ــان ــي سـيـحــاكــم مــوســى
بـنــاء عـلــى  18اتـهــامــا مــوجـهــة إلـيــه بتعذيب
وت ـص ـف ـيــة م ـع ــارض ــن ل ـل ـن ـظــام الـ ـس ــوري في
املـسـتـشـفــى ال ـع ـس ـكــري بـمــديـنــة ح ـمــص ،في
عامي  2011و  ،2012إضافة إلى توجيه تهمة
القتل العمد وإلحاق أضرار جسدية ونفسية
باملعتقلني لدى استخبارات النظام.
وكــانــت الـسـلـطــات األملــان ـيــة قــد أوق ـفــت عــاء
مــوســى ( 36عــامــا) فــي هـســن بـغــربــي أملانيا
ف ــي  21ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران  2020لــاش ـت ـبــاه
بضلوعه في جرائم بسورية ،والتعاون مع
اسـتـخـبــارات النظام بعد تسجيل اتـصــاالت
عدة له مع سفارة النظام في أملانيا ،بحسب
بـ ـي ــان نـ ـش ــره «املـ ــركـ ــز ال ـ ـسـ ــوري ل ـل ــدراس ــات
واألب ـح ــاث الـقــانــونـيــة» ،أح ــد املـســاهـمــن في
ملف االدعــاء على املتهم .وكان موسى ،وهو
ج ــراح عـظــام ،قــد واص ــل ممارسة مهنته في
أملــان ـيــا ب ـعــد وص ــول ــه إل ـي ـهــا ف ــي ع ــام ،2015
بفضل تأشيرة دخــول صــادرة من هذا البلد
لسوريني يمارسون بعض املهن التي تعاني
فيها البالد من نقص ،من بينها الطب .ولدى
توقيفه بعدما تعرف عليه الجئون سوريون،
كان موسى يمارس مهنته في عيادة إعادة
تأهيل جسدي في بلدة باد فيلدونغن ،وهي
منتجع للمياه املعدنية في هسن .واحتجز
موسى على ذمــة املحاكمة ،وحضر الجلسة
أم ــس وه ــو مـكـبــل ال ـي ــدي ــن ،عـلـمــا أن ــه ينفي
جميع التهم املوجهة إليه.
وت ـف ـي ــد ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مدينة كارلسروه األملانية ،بأن عالء موسى
هــو مــؤيــد لـنـظــام ب ـشــار األسـ ــد ،ك ــان يعامل
امل ـ ـعـ ــارضـ ــن كـ ـ ــ«الـ ـ ـص ـ ــراصـ ـ ـي ـ ــر» ،وي ـ ـشـ ــارك
«دون ـمــا تحفظ» فــي قمعهم .كما تفيد بأن
ً
موسى «حقن معتقال بـمــادة قاتلة تسببت
بــوفــاتــه ف ــي غ ـضــون دق ــائ ــق قـلـيـلــة» بـعــدمــا

ضربه بـهــراوة .ويشتبه في أن املتهم أيضًا
ّ
رش فــي صيف  ،2011أي السنة التي بــدأت
ُ
ّ
فيها ال ـثــورة الـســوريــة ،بــاإليـثــانــول (مــركــب
كيميائي) األعضاء التناسلية ملراهق وأضرم
النار فيها في قسم الـطــوارئ في مستشفى
حمص العسكري .كما يشتبه في أن الطبيب
عمد أيـضــا إلــى تجبير كسر فــي العظم من
دون بنج ،ورش املطهرات التي تحوي على
اإليـثــانــول على جــرح مفتوح قبل أن يضرم
النار فيه ،على ما تفيد معلومات استقاها
ال ـق ـضــاء .وق ــال ــت املـتـحــدثــة بــاســم املـحـكـمــة،
غوندوال فينس بوير ،قبل بدء املحاكمة إن
«السجناء كــانــوا مدنيني معارضني لنظام
األس ــد ،واالتـهــام املــوجــه إليه (عــاء موسى)
هو أنه استهدف عن عمد هؤالء األشخاص
لـقـمـعـهــم» .واع ـت ـبــر امل ـحــامــي ال ـس ــوري أنــور
البني ،أن املحاكمة ستتمخض عن املزيد من
األدل ــة على أن حكومة األس ــد حــرضــت على
التعذيب للتغلب على االنتفاضة ضده.
مــن جهته ،لــم يتطرق موسى أمــام املحكمة،
إلــى التهم املوجهة إليه ،لكنه أقـ ّـر بعمله في
مستشفى عسكري في ســوريــة .وتحدث عن
حياته ،وذكر أنه لم يواجه مشكلة كمسيحي
فــي العيش فــي ســوريــة قبل الـحــرب ،مضيفًا
أن ــه دف ــع  8آالف دوالر لــإعـفــاء مــن الـخــدمــة
العسكرية اإللزامية هناك.
وتأتي محاكمة موسى بعد أيــام من إصدار
محكمة كوبلنز األملانية حكمًا باملؤبد على
أنـ ــور رسـ ــان ،وه ــو ضــابــط مـنـشــق ع ــن أمــن
النظام السوري ،أديــن بارتكاب جرائم أثناء
ترؤسه قسم التحقيق في فرع الخطيب ذائع
الـصـيــت بــدمـشــق ع ــام  .2012وك ــان الـقـضــاء
األملــانــي قــد قضى فــي فـبــرايــر/شـبــاط ،2020
بالسجن أرب ــع سـنــوات ونـصــف السنة على
إيــاد الغريب ( 44عــامــا) بتهمة الـتــواطــؤ مع
استخبارات النظام في ارتكاب جرائم بحق

أدوار وأساليب للقمع

أوضــح رينيه بانز (الــصــورة) ،وهــو أحــد محامي المدعين بالحق
المدني ،بالقضية المرفوعة ضد عالء موسى ،لوكالة «فرانس
برس» ،أن محاكمة موسى في فرانكفورت ستظهر خصوصًا أن
«المستشفيات العسكرية كانت
وال تــزال على األرجــح تستخدم
بشكل منهجي ضد المجتمع
المدني السوري إلى جانب سجون
وشــدد بانز على
االســتــخــبــارات».
ّ
أن بعض التهم الموجهة إلى
موسى تظهر «مدى استخدام
الــعــنــف الــجــنــســي» فــي أعــمــال
القمع في سورية.

م ـت ـظــاهــريــن عـ ــام  .2011واع ـت ـب ــر امل ـحــامــي
السوري ورئيس تجمع «املحامني السوريني
األح ـ ـ ـ ـ ــرار» ،غـ ـ ـ ــزوان ق ــرنـ ـف ــل ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
«الـعــربــي الـجــديــد» أن هــذه املحاكمات تأتي
نتيجة للجهود التي بذلت من قبل املنظمات
الحقوقية السورية في مجال توثيق الجرائم
واالنتهاكات ،بالتعاون مع منظمات حقوقية
أوروبية في مسألة اللجوء إلى خيار الوالية
ال ـع ــامل ـي ــة ل ـل ـم ـحــاك ـمــة ع ـل ــى جـ ــرائـ ــم ال ـح ــرب
وال ـجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة الـتــي ارتـكـبــت في
سورية .وأوضح قرنفل في حديث لـ«العربي
الجديد» ،أن هذه الجهود جــاءت بعد لجوء
الـصــن وروس ـي ــا إل ــى وض ــع فيتو عـلــى نقل
ملف محاكمات مجرمي الحرب في سورية

إلــى املحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس
األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي .ول ـف ــت إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـخ ـيــار
(املحاكمة في أملانيا) «طاملا هو متاح ،فهو
يعبر عــن إص ــرار الشعب ال ـســوري إلنصاف
الضحايا وعدم رضوخهم لثقافة اإلفالت من
العقاب».
ورأى قرنفل أن األحكام التي صــدرت سابقًا
مــن املحاكم األملانية كانت موضوعية جـدًا،
َ
وأن املـحــاكـمــن نــالــوا أحـكــامــا عــادلــة ،مؤكدًا
أن مـحــاكـمــة ع ــاء مــوســى تــأتــي ض ـمــن هــذا
السياق .وأعــرب عن أمله «في توسيع نطاق
املـحــاكـمــات مــا أم ـكــن ،وض ـمــن مــا هــو مؤكد
ومـ ّ
ـدعــم بوثائق ليشمل أي مرتكب لجريمة
أو انتهاك بحق الـســوريــن متواجد أو غير

متواجد على األراضــي األوروبـيــة ،وتطاوله
يد العدالة».
ول ـف ــت رئ ـي ــس تـجـمــع «امل ـح ــام ــن ال ـســوريــن
األحــرار» ،إلى أن مثل هذه الجرائم (الجرائم
ضد اإلنسانية) ال يسري عليها التقادم وال
تسقط بــه ،وأن مــوضــوع الــواليــة العاملية لم
يكن جزءًا من التشريعات الوطنية األوروبية
في السابق ،وهو اختصاص حديث النشأة
نـسـبـيــا ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا .وأش ـ ــار إلـ ــى أن نـطــاق
تطبيق ال ــوالي ــة الـعــاملـيــة يختلف ال ـيــوم من
دول ــة إل ــى أخ ــرى فــي أوروبـ ــا ،إذ إن بعضها
يشترط أن تكون الجريمة وقعت على أرضها
أو أن يكون املـجــرم أو أحــد الضحايا يحمل
جنسيتها ،وهذا ما يجعل املحاكمات ممكنة
في دول دون أخرى.
ومشيرًا إلى الفرق بني املحاكمات في الدول
ّ
األوروبـيــة ،ذكــر قرنفل باملحاكمة في فرنسا
ّ
ضــد رفـعــت األس ــد ،ع ــم رئـيــس الـنـظــام بشار
األس ــد ،وال ــذي هــرب أخـيـرًا إلــى ســوريــة وهو
متهم بارتكاب جرائم في عام  ،1982معتبرًا
أن هــروبــه م ـجــددًا إل ــى ســوريــة ّ
وج ــه صفعة
للقضاء الفرنسي واألوروبي عمومًا.
وشرح أنه في السابق لم يكن لدى السوريني
ال ـخ ـب ــرة ال ـح ـقــوق ـيــة الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــده ــم عـلــى
مــاحـقــة مـجــرمــي ال ـح ــرب ال ـســوري ــة ،كـمــا لم
تكن هناك توثيقات للجرائم بالشكل الــذي
ح ـصــل خـ ــال سـ ـن ــوات ال ـ ـثـ ــورة ،ولـ ــم يـتـقــدم
الـضـحــايــا الـنــاجــون ســابـقــا امل ـتــواجــدون في
أوروب ــا بــدعــاوى أمــام املحاكم ،ربما لضعف
إمكاناتهم أو خبراتهم ،على ّ
حد قوله ،الفتًا
إلــى أن رفـعــت األس ــد تــواجــد فــي أوروب ــا ولم
ي ـت ـعــرض ألي م ـحــاك ـمــة ،م ــا ي ـعــود إل ــى عــدم
رف ــع دع ــاوى بحقه مــن قـبــل ضـحــايــا ناجني
وخ ـص ــوص ــا م ــن مـ ـج ــزرة ح ـم ــاة عـ ــام ،1982
والتي تعد سرايا الدفاع التي قادها رفعت
األسد املتهم األول بتنفيذها.
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شرق
غرب
رئيسي يلتقي بوتين :ال
قيود لتوسيع العالقات
الـتـقــى الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،إبــراهـيــم
رئ ـي ـس ــي (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،مـ ـس ــاء أم ــس
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،فـ ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ن ـظ ـي ــره
ال ـ ــروس ـ ــي ف ـي ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن فــي
مـسـتـهــل زي ــارت ــه إل ــى روس ـي ــا الـتــي
ت ـس ـت ـغ ــرق يـ ــومـ ــن .وق ـ ـ ــال رئ ـي ـســي
فــي مستهل اللقاء إن طـهــران ليس
ع ـنــدهــا «أي قـ ـي ــود» ع ـلــى تــوسـيــع
ال ـع ــاق ــات م ــع روسـ ـي ــا .م ــن جـهـتــه،
شكر بــوتــن ،نظيره اإليــرانــي على
قـبــولــه زيـ ــارة مــوسـكــو رغ ــم ظــروف
ً
جائحة كــورونــا ،قــائــا إن ذلــك ينم
عـ ــن أه ـم ـي ــة امل ــرحـ ـل ــة ال ـح ــال ـي ــة فــي
العالقات الدولية.
(العربي الجديد)

ّ
البت
العراق :تأجيل
بشرعية جلسة البرلمان
األولى
أجلت املحكمة االتحادية العراقية،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـن ـظــر ف ــي دع ــوى
ال ـط ـع ــن ب ـشــرع ـيــة ج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان
األول ـ ــى ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي  9يـنــايــر/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي ،إل ـ ــى 25
يـ ـن ــاي ــر .وق ــال ــت مـ ـص ــادر بــرملــان ـيــة
ع ــراق ـي ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
ج ـل ـس ــات م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ال ت ــزال
متوقفة بسبب تجميد عمل رئاسة
البرملان من قبل املحكمة االتحادية.
(العربي الجديد)
«طالبان» تدعو العالم
لالعتراف بحكمها
دعــا الـقــائــم بــأعـمــال رئـيــس ال ــوزراء
فــي أفـغــانـسـتــان ،املــا محمد حسن
أخ ــون ــد ،ف ــي كـلـمــة ل ــه أمـ ــام مــؤتـمــر
«اق ـت ـصــاد أف ـغــان ـس ـتــان» ال ــذي عقد
أمــس األربـعــاء في القصر الرئاسي
ف ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــول ،ح ـ ـك ـ ــوم ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدول
ل ــاع ـت ــراف رس ـم ـيــا ب ـ ـ ــإدارة «حــركــة
ط ــال ـب ــان» ل ـل ـب ــاد ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
ح ـكــوم ـتــه أوف ـ ــت بـجـمـيــع ال ـش ــروط
ال ــدول ـي ــة .وقـ ــال أخ ــون ــد :أط ـل ــب من
جميع الحكومات ،وبخاصة الدول
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،أن ت ـ ـبـ ــدأ االع ـ ـت ـ ــراف
بحكمنا.
(العربي الجديد)
تونس :وفاة متظاهر
أصيب في عيد الثورة
أكد املحامي والقيادي في تنسيقية
«ت ــوان ـس ــة م ــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة»
سمير دي ـلــو ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أمس األربعاء ،وفاة أحد املشاركني
ف ــي تـ ـظ ــاه ــرات  14ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وي ـ ــدع ـ ــى رض ــا
ب ـ ـ ــوزي ـ ـ ــان ،ف ـ ــي أح ـ ـ ــد م ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال ـع ــاص ـم ــة أم ـ ــس ،م ـت ــأث ـرًا ب ـج ــروح
أصيب بها نتيجة العنف البوليسي
الـ ـش ــدي ــد ،ب ـح ـســب ق ــول ــه .وأع ـل ـنــت
م ـبــادرة «مــواطـنــون ضــد االنـقــاب»
ف ــي ب ـي ــان ب ــدوره ــا وفـ ــاة املـتـظــاهــر
لألسباب نفسها.
(العربي الجديد)
كازاخستان :سحب
امتيازات من نزارباييف

أق ـ ـ ــر ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـ ـك ـ ــازاخ ـ ــي ،أم ــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،قــانــونــا يـلـغــي احـتـفــاظ
أول رئ ـي ــس ل ـل ـبــاد ،ن ــور سـلـطــان
ن ــزارب ــاي ـي ــف (الـ ـ ـص ـ ــورة) بــرئــاســة
«مـ ـجـ ـل ــس شـ ـع ــب كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان»
(هيئة استشارية) ومجلس األمن.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـقــوانــن ال ـس ــاب ـق ــة ،يحق
للرئيس األول لكازاخستان «زعيم
األمـ ـ ــة» أن ي ـ ــرأس «م ـج ـلــس شعب
ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان» مـ ــدى الـ ـحـ ـي ــاة .فــي
األثناء ،عني الرئيس قاسم جومرت
توكاييف ،روسالن جاكسيليكوف
وزيرًا للدفاع خلفًا ملراد بيكتانوف
الـ ــذي ك ــان وق ــع مــرســومــا بــإقــالـتــه
أمس .إلى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أمس انتهاء مهمة حفظ
ال ـســام فــي كــازاخ ـس ـتــان ،التابعة
لـ ـق ــوات م ـن ـظ ـمــة «مـ ـع ــاه ــدة األم ــن
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،وإك ـ ـم ـ ــال ان ـس ـح ــاب
القوات الروسية.
(العربي الجديد)
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ّ
توقف اجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية للمتابعة مع المحكمة الجنائية
يطرح
الفلسطينية ،منذ العام  ،2019تساؤالت حول صحة التسريبات اإلسرائيلية عن وقف القيادة
الفلسطينية مساعيها لمالحقة االحتالل في المحكمة الدولية .وعلى الرغم من نفي

مسؤولين في رام اهلل كل ما يتم تناقله عن وقف متابعة جرائم االحتالل دوليًا ،إال أن ذلك
يبقى غير مقنع للشارع الفلسطيني ،خصوصًا أن هذا األمر كان مطلبًا أميركيًا منذ عودة
االتصاالت بين واشنطن والقيادة في رام اهلل العام الماضي

رغــم نفي مسؤولني فلسطينيني
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــره اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة
الفلسطينية أوقفت مساعيها في املحكمة
الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة مل ــاحـ ـق ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلس ــرائ ـي ـّل ــي ،إال أن ه ـنــاك ت ـس ــاؤالت تـثــار
ح ــول تــوقــف اجـتـمــاعــات الـلـجـنــة الوطنية
العليا للمتابعة مع املحكمة الجنائية منذ
عام .2019
وأك ــد م ـســؤولــون فلسطينيون أن اللجنة
الــوط ـن ـيــة ال ـع ـل ـيــا الـفـلـسـطـيـنـيــة لـلـمـتــابـعــة
مــع املحكمة الجنائية الــدولـيــة لــم تجتمع
منذ ما قبل وفــاة رئيسها صائب عريقات
فــي نوفمبر /تشرين الثاني  .2020كما ال
توجد شفافية في ضخ املعلومات للشارع
الفلسطيني مــن املـســؤولــن الفلسطينيني،
إذ ينحصر القرار السياسي بيد أشخاص
محددين.
ويـ ـخـ ـش ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار مــا
ح ـ ــدث ق ـب ــل أشـ ـه ــر ،ح ــن أوعـ ـ ـ ــزت ال ـق ـي ــادة
الفلسطينية ملحكمة العدل الدولية بتجميد
جلساتها ،في القضية التي رفعتها السلطة
الفلسطينية ضــد الــواليــات املتحدة بشأن
نقل السفارة األميركية إلى القدس املحتلة
فــي يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي .ول ــم ُيكشف
األمر إال بعد نشر تقارير املحكمة في شهر
ديسمبر /كانون األول املاضي.
ون ـف ــى ع ـض ــوا ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة ملنظمة
الـتـحــريــر حـســن الـشـيــخ وأح ـمــد مجدالني
صـ ـح ــة االدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة .وأك ـ ــد
مجدالني فــي تصريح لـ«العربي الجديد»
أن «كل ما تناقله اإلعالم العبري حول وقف
املتابعة الفلسطينية لجرائم االحتالل في
عار عن الصحة،
املحكمة الجنائية الدولية ٍ

لم تجتمع لجنة
المتابعة مع المحكمة
الدولية منذ 2019

شكوك يغذيهاتعطل عمل
اللجنة الفلسطينية المختصة

ضغطت واشنطن لوقف
المساعي الفلسطينية
في المحكمة الجنائية

وال أساس له» .كما كتب الشيخ في تغريدة
ل ــه« :ال ص ـحــة لــأخ ـبــار ال ـت ــي ت ـت ـحــدث عن
تــأج ـيــل ال ـق ـضــايــا امل ـط ــروح ــة ع ـلــى طــاولــة
الجنائية الدولية ،كما تروج بعض وسائل
اإلعالم».
وحـ ـ ــول ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا مل ـتــاب ـعــة املـحـكـمــة
الجنائية ،أكــد األمــن العام لحركة املبادرة
الوطنية الفلسطينية ،مصطفى البرغوثي،
وه ــو أح ــد أع ـضــاء الـلـجـنــة ،أن «الـلـجـنــة لم
تجتمع منذ وفاة رئيسها صائب عريقات».
وعــن سبب ذلــك ،قــال البرغوثي ،لـ«العربي
الجديد»« :ال أعلم ما هو السبب وراء عدم
انعقادها طيلة هذا الوقت ،وأعتقد أن هناك
حــاجــة مـلـ ّـحــة لعقد اجـتـمــاع ســريــع للجنة
ل ـلــوقــوف ع ـلــى م ـس ـت ـجــدات ال ـق ـضــايــا الـتــي
قدمتها فلسطني أمــام املحكمة الجنائية»،
مضيفًا «يـجــب أن نتصل بأعضاء اللجنة
وندعوها لعقد اجـتـمــاع» .وأكــد البرغوثي
«أن عمل اللجنة جــوهــري ،ولـيــس شكليًا،
وه ــي قــدمــت ت ـقــاريــر مـهـمــة ح ــول الـجــرائــم
اإلسرائيلية».
لـكــن مــديــر مــؤسـســة «ال ـح ــق» الفلسطينية
ش ـ ـعـ ــوان جـ ـب ــاري ــن ،وه ـ ــي امل ــؤسـ ـس ــة ال ـتــي
ت ــراق ــب ع ـمــل ال ـل ـج ـنــة ،ق ــال «إن ال ـه ــدف من
تشكيل اللجنة هو إظهار اإلرادة السياسية
ب ــأن ال ـجــانــب ال ـس ـيــاســي مـعـنــي باملحكمة
الجنائية ،لكن هذه اللجنة شكلية ولم تكن
توفر معلومات أو تقارير».
وت ــاب ــع ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــرب ــي ال ـجــديــد»:
«ه ـنــاك جـهــات متخصصة ومهنية تعمل
على تزويد املحكمة باملعلومات املطلوبة،
وال ـج ــان ــب ال ــرس ـم ــي يـسـتـمــر ف ــي ت ـعــاونــه،
وفـ ــي ال ـن ـهــايــة ي ـجــب أن ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع أن
هذه املحكمة هي محكمة الضحايا وليس
للدول».
ُيذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حول املدعي العام :ما إذا كان يرى ،آخذًا في
اعتباره خطورة الجريمة ومصالح املجني
عليهم ،أن هـنــاك مــع ذلــك أسبابًا جوهرية
تدعو لالعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم
مصالح العدالة ،فإذا قرر املدعي العام عدم
وج ــود أس ــاس مـعـقــول ملـبــاشــرة إج ــراء وأن
ق ــراره يستند فحسب إلــى الـفـقــرة الفرعية
(ج) أعــاه ،كان عليه أن يبلغ دائــرة ما قبل
املحاكمة بذلك».
ولفت عابدين إلى أن «هذه املادة تفتح باب
املقايضة ،بــأن يكون هناك مسار سياسي
مـقــابــل وق ــف التحقيق ،أي أن تـكــون هناك
مقايضة ما بني العدالة الجنائية الدولية
وامل ـس ــار الـسـيــاســي» .وأضـ ــاف «يـتـيــح ذلــك
أن تــذهــب اع ـت ـبــارات الـعــدالــة لتعزيز وقــف
التحقيق إذا مــا كــان هناك مسار سياسي
أو تفاهمات أو مساعدات تبرر ما جاء في
املــادة ،ألن مصالح العدالة كلمة فضفاضة
ويـسـهــل اسـتـخــدامـهــا كـمــا يــريــد امل ـشـ ّـرع أو
الطرف مقدم الشكوى».
وح ــول إن كــانــت امل ــادة  53مرتبطة مسبقًا
بـسـحــب ال ـش ـكــوى أي ب ــامل ــادة  ،127أوض ــح
عابدين أن «املــادة  53غير مرتبطة بوجود
طـلــب ان ـس ـحــاب ،عـلــى الــرغــم مــن أن األخـيــر
ي ـقــوي ـهــا» .ول ـفــت إل ــى أن «ه ـن ــاك مجموعة
عــوامــل إذا مــا تــوفــرت مــع بعضها البعض
تجعل اعتبارات العدالة تذهب باتجاه إنهاء
التحقيق ،مثل وقف اللجان الرسمية تزويد
املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة بــالـتـقــاريــر ،وانـسـحــاب
فلسطني من ميثاق روما ،وكان هناك مسار
سـيــاســي أو حــديــث عــن مـســار سـيــاســي أو
تسويات ما» .وأشار إلى أن «إسرائيل قامت
بـجـهــود كـبـيــرة لـضـمــان ف ــوز املــدعــي الـعــام
ال ـحــالــي كــريــم خ ــان بمنصبه خـلـفــا لفاتو
بنسودا التي لم تخضع لالبتزاز األميركي
واإلسرائيلي».

استباحة حياة الفلسطينيين

اعتبرت الخارجية الفلسطينية ،أن منع االحتالل إجراء تحقيق مع
المستوطن الذي دهس الشهيد سليمان الهذالين ( 75عامًا) في
خربة أم الخير شرق بلدة يطا ،يشكل إمعانًا في ارتكاب الجريمة.
وأوضــحــت فــي بــيــان أمـــس ،أن
هـــذا الــســلــوك يعكس عقلية
استعمارية تبيح لنفسها استباحة
حياة الفلسطيني وقتله واإلسراع
إلخفاء األدلــة .وأشــارت إلــى أنه
لم يتم استدعاء شهود العيان
الذين تواجدوا في المكان وال
االستفادة من الفيديوهات التي
وثقت الجريمة.

ينفي مسؤولون فلسطينيون وقف متابعة جرائم االحتالل دوليًا (جعفر اشتيه/فرانس برس)

ك ــان ق ــد أصـ ــدر ف ــي ف ـبــرايــر /ش ـبــاط ،2015
مرسومًا رئاسيًا بتشكيل اللجنة الوطنية
العليا املـســؤولــة عــن املـتــابـعــة مــع املحكمة
الجنائية الــدولـيــة ،وح ــدد مهامها .ومهام
اللجنة الوطنية بحسب املرسوم الرئاسي:
«إعـ ــداد وتحضير الــوثــائــق واملـلـفــات التي
ستقوم دولة فلسطني بتقديمها وإحالتها
إل ــى املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة الــدول ـيــة مــن خــال
لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية ،وتقرر
الـلـجـنــة الــوطـنـيــة الـعـلـيــا أولــويــات ـهــا بـهــذا
ال ـخ ـص ــوص ،ول ـه ــا االس ـت ـع ــان ــة ب ـم ــن ت ــراه
مناسبًا ،وتشكيل اللجان الفنية والقانونية

املتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية
العليا مرجعية لها» .ويضاف إلى مهامها
«أن تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة
امل ـش ــاورات مــع املحكمة الجنائية الــدولـيــة
وغـيــرهــا مــن املــؤسـســات الــدولـيــة واملحلية
ذات الـ ـصـ ـل ــة ،ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ق ــان ــون ـي ــن،
وم ـحــامــن وش ــرك ــات م ـحــامــاة ل ـلــدفــاع عن
أبـنــاء الشعب الفلسطيني فــي مواجهة أي
دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه
وتقع ضمن اختصاص املحكمة الجنائية
الدولية».
وت ــاب ــع امل ــرس ــوم «ت ـتــابــع الـلـجـنــة الــوطـنـيــة

العليا ،االت ـصــاالت مــع مؤسسات املجتمع
املـ ــدنـ ــي ،إق ـل ـي ـم ـيــا ،ودول ـ ـيـ ــا ،وتـ ـض ــع خـطــة
إعالمية شاملة بخصوص مختلف املهام
امللقاة على عاتقها».
وك ـشــف م ـس ــؤول فـلـسـطـيـنــي ،اش ـت ــرط عــدم
ذك ــر اس ـمــه ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن مطلب
وقــف املـســاعــي الفلسطينية نحو املحكمة
الجنائية ووقف تزويدها بالتقارير بهدف
إب ـطــاء عملها ح ــول ال ـجــرائــم اإلســرائـيـلـيــة
ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ك ــان مـطـلـبــا أمـيــركـيــا
وإسرائيليًا استمر طيلة العام املاضي ،مع
ع ــودة االت ـص ــاالت الفلسطينية األمـيــركـيــة

تباين بين وليامز وكامل بشأن الحكومة الليبية

عائلة صالحية تواجه التهجير الثاني
أقدمت قوات االحتالل
اإلسرائيلي ،أمس األربعاء،
على هدم منزل عائلة
حي الشيخ
صالحية في
ّ
جرّاح ،في إطار معركة
مستمرة منذ 2017
لالستيالء على األرض
بالقوة
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

باغتت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر أمس
األرب ـع ــاء ،وفــي جـ ّـو صقيعي ومــاطــر ،عائلة
صــالـحـيــة ف ــي ح ـ ّـي الـشـيــخ ّجـ ـ ّـراح املـقــدســي،
وس ـ ّـوت منزلها ب ــاألرض ،وش ــردت أفــرادهــا،
مستبقة ق ــرارًا مــن املحكمة العليا لالحتالل
كــان متوقعًا ص ــدوره يــوم األح ــد املـقـبــل ،ردًا
على االلـتـمــاس ال ــذي قـ ّـدمـتــه العائلة للبقاء
فــي مـنــزلـهــا ورف ـضــا ل ـهــدمــه .وح ـ ّـول ــت قــوات
االحتالل ،بعد عملية الهدم التي كان سبقها
اإلثنني املاضي هدم منشآت محيطة باملنزل،
حي الشيخ ّ
منطقة ّ
جراح ،إلى ما يشبه ثكنة
ع ـس ـكــريــة م ـح ـص ـنــة ،م ـع ـتــديــة ب ــال ـض ــرب ثم
االعتقال على أفراد العائلة وعلى متضامنني
معها كــانــوا يـبـيـتــون فــي مـنــزلـهــا ،فــي إطــار
ال ـح ــرب ال ـتــي يـشـنـهــا االح ـت ــال عـلــى أهــالــي
ال ـش ـيــخ ج ـ ـ ّـراح ،وال ـت ــي تـعـكــس أح ــد أش ـكــال
استمرار العمل على تهويد القدس وتعزيز
االستيطان فيها.
وك ــان مـحـمــود صــالـحـيــة ،رب الـعــائـلــة التي
تشتت أفرادها الـ 20أمس ،قد تصدى لقوات
االح ـ ـتـ ــال الـ ـت ــي ج ـ ــاءت لـ ـه ــدم امل ـ ـنـ ــزل ،قـبــل
يومني ،مهددًا بتفجير أسطوانات الغاز في
منزله وإحراق العائلة ،ما أدى إلى انسحاب
ه ــذه ال ـق ــوات .وعـ ــادت ق ــوات االح ـت ــال ،فجر
أم ـ ــس ،إلـ ــى الـ ـح ــي ،ح ـي ــث اس ـت ـف ــاق ــت عــائـلــة
صالحية على أصــوات قنابل الـهــدم ،قبل أن
يجري اعتقال  26شخصًا من أفــراد العائلة
واملتضامنني معها ،الذين حاولوا التصدي
مـ ـج ــددًا ل ـل ـقــوة امل ـق ـت ـح ـمــة ،وم ـن ـهــم مـحـمــود
صالحية ،الذي جرى االعتداء عليه بالضرب
امل ـب ــرح .وق ــام ــت قـ ــوات االح ـت ــال بـعــد الـهــدم

وقيام إسرائيل بسلسلة خطوات على شكل
م ـس ــاع ــدات اق ـت ـصــاديــة ومـعـيـشـيــة لتقوية
السلطة الفلسطينية.
وح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن ع ـب ــاس وع ـضــو
اللجنة التنفيذية حـســن الـشـيــخ ورئـيــس
جهاز املخابرات ماجد فرج هم من يملكون
املعلومات بــالــدرجــة األول ــى حــول التقارير
املوجهة إلــى املحكمة الجنائية عبر وزارة
الخارجية الفلسطينية.
ورفض وزير الخارجية الفلسطيني رياض
املالكي اإلجابة عن هذه األسئلة على الرغم
م ــن االتـ ـص ــال ب ــه وإرس ـ ـ ــال رس ــائ ــل نصية

سعت مستشارة األمين
العام لألمم المتحدة
ستيفاني وليامز ،في
جولتها بتركيا ومصر
وروسيا ،لتهيئة األجواء
لالنتخابات الليبية
القاهرة ـ العربي الجديد

سوّ ت قوات االحتالل المنزل باألرض (أحمد غرابلي/فرانس برس)

رد المحكمة
كان مقررًا ّ
العليا على التماس
العائلة األحد
من مغادرة املنزل قبل هدمه (فضل عدم ذكر
اس ـم ــه) ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
العملية الـتــي ش ــارك فيها امل ـئــات مــن قــوات
ّ
مسيرة في
االحـتــال سبقها تحليق طــائــرة
س ـم ــاء امل ـن ـط ـقــة ،وإغ ـ ــاق ك ــام ــل ح ــي الـشـيــخ
جـ ـ ـ ّـراح ،وم ـن ــع امل ــواط ـن ــن م ــن ال ــوص ــول إلــى
ال ـح ــي .وقـ ــال ف ــرد م ــن الـعــائـلــة ت ـ ّـم تـهـجـيــره:
«كنا نسمع مع هدير الجرافات صراخ أفراد
الـعــائـلــة مــن ال ـن ـســاء واألط ـف ــال خ ــال تنفيذ
عملية ال ـه ــدم ،لـكــن أحـ ـدًا مـنــا لــم يتمكن من
الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــم ب ـس ـبــب االنـ ـتـ ـش ــار الـكـبـيــر

ل ـج ـن ــود االح ـ ـتـ ــال واس ـت ـعــان ـت ـهــم بــال ـكــاب
البوليسية فــي مــواجـهــة أي مــواطــن يحاول
ّ
االقتراب من األرض» .كما أشار إلى أن قوات
االحتالل منعت سيارات اإلسعاف من دخول
امل ـن ـط ـقــة إلسـ ـع ــاف املـ ـص ــاب ــن ،ومـ ــن بـيـنـهــم
م ـح ـمــود صــالـحـيــة وط ـفــل ف ــي ال ـتــاس ـعــة من
عمره».
وب ـع ــد إخ ـ ــاء امل ـ ـنـ ــزل ،أك ـ ــدت م ـي ـت ــال ،زوج ــة
محمود صالحية ،وهي يهودية ،بحسب ما
ّ
نقلت عنها الصحافة املحلية ،أن عائلتها
ّ ّ
«بــاتــت مـشـتـتــة» ،الفـتــة إل ــى أن «ك ــل شخص
ذهــب إلــى مكان» مختلفّ .وقــالــت« :لــم نأخذ
معنا أي شيء» ،موضحة أنها كانت «نائمة
واس ـت ـي ـق ـظ ــت ع ـل ــى صـ ـ ــوت ال ـق ـن ــاب ــل وس ــط
ال ـع ـت ـمــة ،أخ ــرج ــون ــي وأوالدي ال ــذي ــن كــانــوا
يبكون».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت شـ ــرطـ ــة االح ـ ـت ـ ــال فــي
بيان بعد الـهــدم ،إنها استكملت تنفيذ أمر
إخــاء مبان غير قانونية أقيمت على أرض

لهاتفه النقال حول هذا األمر من قبل مراسلة
«العربي الـجــديــد» .وفــي ســؤال الخبير في
الـقــانــون الــدولــي عـصــام عــابــديــن إذا كانت
ال ـس ـل ـط ــة ت ـس ـت ـط ـيــع وقـ ـ ــف عـ ـم ــل امل ـح ـك ـمــة
الـجـنــائـيــة فـيـمــا يـخـتــص ب ــدع ــاوى جــرائــم
الحرب التي قدمتها ضد إسرائيل ،أجاب أن
«نظام رومــا للمحكمة الجنائية هو عبارة
عن اتفاقية وإذا أرادت السلطة أن تنسحب
منها يجب أن ترسل إخطارًا كتابيًا حسب
املادة  127من النظام ،إلى األمني العام لألمم
املتحدة ،بقرارها االنسحاب ،الــذي يصبح
نافذًا بعد عام من إرســال اإلخطار» .وتابع

عــابــديــن فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»
أن «املـ ــادة الـثــانـيــة مــن امل ــادة  127تـقــول إن
االنـسـحــاب ال يــؤثــر على عمل املحكمة في
متابعة القضايا الـتــي ب ــدأت العمل عليها
قبل اإلخطار ،وأي مسألة كانت محل النظر
ل ــدى االدع ـ ــاء ال ـع ــام واملـحـكـمــة قـبــل تــاريــخ
االنسحاب تبقى مستمرة».
ورأى عابدين أن املادة التي تعتبر خاصرة
رخ ــوة فــي م ــواد نـظــام روم ــا ،هــي امل ــادة 53
والتي تحتوي على مصطلحات فضفاضة
وهي تحت عنوان «الشروع في التحقيق».
وأوضــح أن «البند (ج) من هذه املــادة يفيد

خاص

تقرير

بــإغــاق كــامــل مــداخــل الـحــي ومـحـيــط املـنــزل
املهدم.
ومنزل عائلة صالحية في حـ ّـي الجراح كان
مهددًا بالهدم منذ عــام  .2017وكانت بلدية
االحتالل في القدس قد صادرت األرض التي
ي ـتــواجــد عـلـيـهــا امل ـن ــزل م ــن ش ــرك ــة ال ـف ـنــادق
الـعــربـيــة ملــا تسميه «ال ـصــالــح ال ـع ــام» ،وهــو
إق ــام ــة م ـ ــدارس وم ــراك ــز تـعـلـيـمـيــة وغ ـيــرهــا،
حيث أصــدرت محكمة إسرائيلية قبل ثالث
سنوات قرارها بإخالء عائلة صالحية املنزل.
وفي منتصف ديسمبر/كانون األول املاضي،
أص ـ ـ ــدرت س ـل ـط ــات االح ـ ـتـ ــال ق ـ ـ ــرارًا يـقـضــي
ب ــإخ ــاء عــائ ـلــة صــال ـح ـيــة م ــن األرض الـتــي
يقيمون عليها ،بمساحة  6دون ـمــات تضم
ً
ً
منزال ومشتال ،وسلمتها مهلة لتنفيذ قرار
اإلخ ــاء حـتــى  25مــن يـنــايــر/كــانــون الثاني
ال ـح ــال ــي ،ف ـي ـمــا وض ـع ــت س ـل ـطــات االح ـت ــال
وم ـس ـت ــوط ـن ــوه ــا أي ــديـ ـه ــم ع ـل ــى م ـق ــر نـ ــادي
الخريجني العرب البالغة مساحته نحو 800
متر مربع والواقع في قطعة األرض ذاته ،بعد
إخالئه من قبل شركة الفنادق العربية.
وم ـن ــزل آل صــال ـح ـيــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن مـنــزل
مل ـح ـم ــود وع ــائـ ـلـ ـت ــه ،وم ـ ـنـ ــزل آخ ـ ــر ل ــوال ــدت ــه
وشقيقته .وقد تمكنت قوات االحتالل اإلثنني
املــاضــي ،مــن هــدم بعض املـنـشــآت فــي قطعة
األرض امل ـق ــام عـلـيـهــا ،لـتـكـمــل عـمـلـيــة الـهــدم
أم ـ ــس .وب ـح ـســب ش ـه ــود عـ ـي ــان ،ومـحــامـيــي
الـعــائـلــة أحـمــد القحطاني وول ـيــد أب ــو تــايــه،
ف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ف ــإن ق ــوات
لالحتالل قوامها أكثر من  30دورية عسكرية
والعشرات من ضباط االستخبارات والشرطة
ـال شـ ــاركـ ــوا ف ــي الـعـمـلـيــة،
ال ـت ــاب ـع ــة ل ــاح ـت ـ ّ
واصفني إياها بأنها «أكبر وأشــرس عملية
ه ــدم حــدثــت فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة» ،مضيفني
أن ق ــوة ال ـه ــدم «ل ــم تـسـمــح لـلـعــائـلــة بــإخــراج
أي مــن محتويات املـنــزل بما فــي ذلــك الكتب
امل ــدرس ـي ــة ووث ــائ ــق ّوم ـس ـت ـن ــدات» .ووص ــف
أبــو تايه ما جــرى بأنه «عملية بلطجة غير
مسبوقة نفذتها قــوات االح ـتــال» ،موضحًا
ّ
أن االق ـت ـح ــام ت ــا ال ـت ـمــاســا ق ـ ّـدم ـت ــه الـعــائـلــة
لـلـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ل ــاح ـت ــال ل ــوق ــف جميع
إجــراءات الهدم وتعويض العائلة وأصحاب
املنشآت التي هدمت قبل يومني دون مبرر
قــانــونــي .ولـفــت إلــى أنــه كــان مـقــررًا أن تنظر
املحكمة في القضية في  23من شهر يناير/
كانون الثاني الحالي (يوم األحد املقبل).
من جهته ،روى أحد أفراد العائلة الذي تمكن
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مخصصة لـبـنــاء وحـ ــدات دراس ـي ــة لــأطـفــال
مــن ذوي االحـتـيــاجــاتّ الـخــاصــة مــن الـقــدس
ال ـشــرق ـيــة» ،مـضـيـفــة أن ـه ــا «م ـن ـحــت الـعــائـلــة
التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة
فرص لتسليم األرض سلميًا».
وتعليقًا عـلــى ه ــدم مـنــزل صــالـحـيــة ،وصــف
م ــدي ــر م ـن ـظ ـمــة «هـ ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس ووت ـ ــش»
ف ــي األراض ـ ــي امل ـح ـت ـلــة ،ع ـمــر ش ــاك ــر ،عملية
اإلخـ ـ ـ ــاء ب ــأن ـه ــا «ق ــاسـ ـي ــة» ،م ــوض ـح ــا كـيــف
أن هـ ــذه ال ـع ــائ ـل ــة واجـ ـه ــت ال ـل ـج ــوء م ــرت ــن،
األول ـ ـ ــى ع ـن ــدم ــا أجـ ـب ــرت ع ـل ــى تـ ــرك مـنــزلـهــا
ف ــي ال ـق ــدس إبـ ــان نـكـبــة  ،48ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تهجيرهم أمس .ودانت الرئاسة الفلسطينية
عـمـلـيــة الـ ـه ــدم ،واع ـت ـبــرت ـهــا «ج ــري ـم ــة حــرب
تـتـحـمــل الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـســؤولـيــة
ع ــن تــداع ـيــات ـهــا ال ـخ ـط ـي ــرة» ك ـمــا وصـفـتـهــا
الخارجية الفلسطينية بـ«الجريمة البشعة»
فيما اعتبرها املتحدث باسم «حماس» حازم
قاسم« ،عدوانًا مستمرًا».

أك ــدت م ـص ــادر خــاصــة أن جــولــة مـسـتـشــارة
األم ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ل ـش ــؤون ليبيا
ستيفاني وليامز ،في األيــام األخيرة والتي
ش ـم ـلــت ت ــرك ـي ــا ،ومـ ـص ــر ،وروسـ ـ ـي ـ ــا ،بـحـثــت
ّ
تصورًا دوليًا التخاذ خطوات حاسمة بشأن
املـلــف الليبي خــال الـفـتــرة املقبلة .ويقضي
الـ ـتـ ـص ــور بـ ـس ــرع ــة إجـ ـ ـ ـ ــراء االس ـت ـح ـق ــاق ــات
االنتخابية املؤجلة منذ  24ديسمبر /كانون
األول املــاضــي ،قـبــل حـلــول يــونـيــو /حــزيــران
املقبل.
وق ــال ــت امل ـ ـصـ ــادر ،ل ــ»ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
لـ ـق ــاءات ول ـي ــام ــز م ــع امل ـس ــؤول ــن ف ــي أن ـقــرة
ّ
والـ ـق ــاه ــرة وم ــوس ـك ــو تـ ــركـ ــزت ع ـل ــى تـهـيـئــة
األجـ ـ ــواء ل ـلــوصــول إل ــى إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
الرئاسية والبرملانية في أســرع وقت ممكن،
م ــع ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ب ـق ــاء ال ـح ـك ــوم ــة املــؤق ـتــة
ال ـحــال ـيــة ،ووق ــف أي ت ـحــركــات م ـنــاوئــة لـهــا،
س ــواء على املـسـتــوى الــداخـلــي أو اإلقليمي،
إلى حني إجراء االنتخابات.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،اعـ ـتـ ـب ــرت ولـ ـي ــام ــز أن
املـســاس بالحكومة الـحــالـيــة سيفتح الـبــاب
أمام الفوضى السياسية مجددًا هناك.
وقال مصدر مصري خاص ّ
مقرب من اللجنة
املعنية بامللف الليبي إن لقاء وليامز برئيس
جـ ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات امل ـص ــري ــة ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
كامل ،املشرف على امللف الليبي من الجانب
املصري ،شهد تباينًا في الرؤى بشأن مصير
الحكومة الحالية.
ّ
ول ـفــت إل ــى أن ال ـقــاهــرة تـتـبــنــى رؤيـ ــة بـشــأن
تـكـلـيــف حـكــومــة ج ــدي ــدة ف ــي أع ـق ــاب تأجيل
االنـتـخــابــات ،إلــى حــن تحديد مــوعــد جديد
لالستحقاق ،وهــو األمــر الــذي يتعارض مع
ال ــرؤي ــة الـتــي سـعــت ولـيــامــز لتسويقها بني
ثالثة العبني رئيسيني ،في إشارة إلى تركيا

وروس ـيــا وم ـصــر .وأض ــاف امل ـصــدر أن رؤيــة
وليامز بشأن عــدم تغيير الحكومة الليبية
الـحــالـيــة متعلقة بـكــون خـطــوة التغيير في
ح ــال حــدوث ـهــا سـتـطـيــل ال ـف ـتــرة االنـتـقــالـيــة،
ولــن تـكــون مجدية على صعيد إنـهــاء حالة
التجاذب السياسي واملليشياوي الحاصل
فــي لـيـبـيــا حــال ـيــا .وشـ ــددت ول ـيــامــز عـلــى أن
الـخـيــار األف ـضــل هــو تكثيف الـجـهــود لعقد
االنـتـخــابــات فــي أس ــرع وقــت ممكن طــاملــا أن
هـنــاك مــن يــرى بـعــدم صالحية حكومة عبد
الحميد الدبيبة ،وفق املصدر.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ،بـ ـ ـ ــدا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا خـ ــال
امل ـنــاق ـشــات أن ال ــرؤي ــة ال ـتــي جـ ــاءت ولـيــامــز
لـتـســويـقـهــا فــي ال ـعــواصــم ال ـث ــاث ،مــدعــومــة
بدرجة كبيرة من واشنطن ،والتي بــدأت في
الــدفــع بشكل مكثف نـحــو تــوحـيــد املؤسسة
العسكرية الليبية أخـيـرًا باعتباره «صميم
الحل» ،وفق املصدر.
وق ـلــل مــراق ـبــون مــن مـسـتــوى الـتـمـثـيــل الــذي
ُ
استقبلت به وليامز في أنقرة قبل وصولها
إل ــى ال ـقــاهــرة ،إذ الـتـقــت ه ـنــاك بـنــائــب وزيــر
الخارجية ســادات أونــال ،واملبعوث الخاص
لليبيا السفير جان ديزدار.
ل ـك ــن مـ ـص ــدرًا دب ـل ــوم ــاس ـي ــا م ـص ــري ــا قـ ــال إن
االخ ـت ـيــار الـتــركــي ج ــاء وفـقــا لطبيعة جولة
مـسـتـشــارة األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ،إذ
يـشــرف أون ــال عـلــى االت ـص ــاالت واملـبــاحـثــات

م ــع مـصــر ب ـشــأن امل ـلــف ال ـتــركــي وم ــا يرتبط
بــه مــن قـضــايــا أخ ــرى مـثــل مـســألــة االتفاقية
املتعلقة بشرق املتوسط ،واالتفاقية األمنية،
وامل ـخ ــاوف املـصــريــة مــن ال ــوج ــود العسكري
التركي هناك .هذا يعني أن الجانب التركي
كــان مـحــددًا أهــدافــه مــن وراء التعامل مــع ما
حـمـلـتــه ول ـي ــام ــز .وق ـ ــال املـ ـص ــدر إن ول ـيــامــز
ط ــال ـب ــت وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري ســامــح
شـ ـك ــري ،الـ ـ ــذي ال ـت ـق ـتــه ب ـش ـكــل م ـن ـف ـصــل عــن
عباس كامل ،بتقديم توصيات إلى املستوى
ال ـس ـي ــاس ــي املـ ـص ــري بـ ــأن ال ـس ـي ــر ف ــي إقـ ــرار
حكومة وقـيــادة دائمة لليبيا سيفتح الباب
على مصراعيه الحقًا للتعامل مع املخاوف
املصرية بشأن وجود القوات األجنبية ،فأي
حـكــومــة شــرعـيــة دائ ـمــة سـتـكــون ق ــادرة على
اتخاذ أي قرارات مهما كانت صعوبتها.
وبحسب املصدر ،فإن شكري أبلغ املستشارة
األمـمـيــة بــأنــه إذا كــانــت تــرغــب فــي الحصول
عـلــى دع ــم م ـصــري لـلـتـصــور الـ ــذي تـ ــروج له

أكدت وليامز أن الخيار
األفضل هو إجراء
االنتخابات بأسرع وقت

ركّ زت وليامز على تهيئة األوضاع إلجراء انتخابات ليبية (األناضول)

فـعـلـيـهــا ت ـقــديــم تـ ـص ـ ّـور ك ــام ــل بــارت ـبــاطــات
رؤيتها واملخاوف املصرية املختلفة ،بخالف
مراعاة مصالح مصر.
وأضـ ــاف أن ال ـتــرويــج األم ـمــي ب ـشــأن الـفـتــرة
املقبلة في ليبيا ،واملدعوم أميركيًا ،يبدو أنه
القــى تجاوبًا فــي أنـقــرة أيـضــا ،خصوصًا أن
تركيا كــانــت قــد انـخــرطــت فــي م ـشــاورات مع
أطــراف في ليبيا وإقليمية ،في وقــت سابق،
بشأن إمكانية استجابتها الستبدال حكومة
الدبيبة.
يأتي هــذا في الوقت الــذي قالت فيه وليامز
ّ
إن الـ ـب ــرمل ــان ال ـل ـي ـب ــي ي ـج ــب أن يـ ــركـ ــز عـلــى
ً
العملية االنتخابية بــدال من السعي لتغيير
الحكومة .وأكدت في تصريحات صحافية أن
ما يحتاجه الشعب الليبي هو الــذهــاب إلى
صناديق االقتراع واختيار حكومة تمثيلية
ب ــال ـك ــام ــل ،وم ـن ـت ـخ ـبــة دي ـم ـق ــراط ـي ــا ،ول ـيــس
انتقالية ،وتتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد
في عملية توحيد املؤسسات .ولفتت إلى أن
صــاحـيــات الـبــرملــان الليبي تتضمن تغيير
الـحـكــومــة ال ـحــال ـيــة ،ول ـكــن ب ـش ــروط مـحــددة
ونصاب قانوني معني .وأضافت وليامز أن
إنـهــاء سلطة الحكومة الحالية يأتي ضمن
ً
اخـتـصــاصــات ال ـبــرملــان الـلـيـبــي ،مـشـيــرة في
ذاته إلى أن هناك اتفاقيات معترفًا بها
الوقت ّ
وقعها الليبيون أنفسهم ،وهي ّ
تحدد
دوليًا
الـنـصــاب الـقــانــونــي ال ــازم لـلـبــرملــان لتغيير
ال ـح ـك ــوم ــة .ي ــذك ــر أن ول ـي ــام ــز اج ـت ـم ـعــت في
مصر مع وزيــر الخارجية الجزائري رمطان
لعمامرة ،إضافة إلــى شكري وعباس كامل.
وبحسب مصدر خــاص« ،التقت وليامز في
الـقــاهــرة أيضًا بأحمد قــذاف ال ــدم» ،وبحثت
م ـع ــه أم ـ ـ ــورًا م ـت ـع ـل ـقــة بـ ـ ــدور س ـي ــف اإلس ـ ــام
القذافي ،نجل الزعيم الراحل معمر القذافي،
ف ــي املـشـهــد ال ـحــالــي ف ــي لـيـبـيــا .ف ــي غـضــون
ذلك رصد موقع «فاليت رادار» ()flightradar
تحليق طــائــرة مــن ط ــراز لــوكـهـيــد س ــي130-
هـيــركــولـيــز تــابـعــة لـشــركــة «تـيـبــر أفـيــاشــن»
( ،)Tepper Aviationالتي لديها ارتباط سابق
األميركية (سي آي إي)،
مع وكالة املخابرات
ً
تـهـبــط ف ــي ب ـن ـغــازي ق ــادم ــة م ــن مــال ـطــا عند
الـثــانـيــة مــن ظـهــر الـثــاثــاء املــاضــي بتوقيت
وســط أوروب ــا .وغ ــادرت الـطــائــرة بعد ساعة
عائدة إلى مالطا ،من دون أي معلومات عن
هــدف ومهمة الرحلة .وتقوم طــائــرات تابعة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـتـحـلـيــق م ـت ـكــرر بشكل
دوري في أجواء ليبيا وقبالة سواحلها.

أص ـ ـيـ ــب أرب ـ ـع ـ ــة ج ـ ـنـ ــود ف ــرن ـس ـي ــن
بـ ـ ـج ـ ــروح ،أحـ ــدهـ ــم ح ــالـ ـت ــه خـ ـط ــرة،
جـ ـ ـ ــراء انـ ـفـ ـج ــار ع ـ ـبـ ــوة ن ــاسـ ـف ــة فــي
شمال بوركينا فاسو ،وفــق ما أفاد
الجيش الفرنسي ،ليل أول من أمس
الـثــاثــاء .وق ــال الجيش فــي بـيــان إن
«ع ـبــوة نــاسـفــة انـفـجــرت ل ــدى مــرور
مركبة الجنود بعد مغادرتها مطار
واه ـي ـغ ــوي ــا» ،مــوض ـحــا أن ال ــوح ــدة
كانت جزءًا من عملية «برخان» التي
تديرها فرنسا فــي منطقة الساحل
ضد املتطرفني.
(فرانس برس)

الكونغو الديمقراطية:
اعتقال متورطين بقتل
السفير اإليطالي
ق ـ ــال قـ ــائـ ــد الـ ـش ــرط ــة ف ـ ــي م ـقــاط ـعــة
كـيـفــو الـشـمــالـيــة ب ـش ــرق جـمـهــوريــة
الكونغو الديمقراطية ،أبا فان آنج،
أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،إن الشرطة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،اع ـت ـق ـلــت أعـ ـض ــاء فــي
ج ـم ــاع ــة ُيـ ــزعـ ــم ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا بـمـقـتــل
الـسـفـيــر اإلي ـطــالــي لــوكــا أتــانــاسـيــو،
في فبراير/شباط من العام املاضي.
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات ات ـه ـمــت جـمــاعــة
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ل ـت ـحــريــر
رواندا» في العملية .وأوضح آنج في
تصريحات نشرها فريق االتصاالت
الخاص به أن قائد املجموعة الذي
ً
كان مسؤوال بشكل مباشر عن وفاة
أتاناسيو ما زال طليقًا.
(رويترز)
إطالق سراح ناشط بارز
في هونغ كونغ
أفــرجــت سلطات هونغ كــونــغ ،أمس
األربـعــاء ،عن إدوارد ليونغ الناشط
الـ ـب ــارز م ــن أجـ ــل االسـ ـتـ ـق ــال ،وذل ــك
ب ـع ــد ق ـض ــائ ــه ن ـح ــو أرب ـ ـ ــع س ـن ــوات
وراء الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــان .وك ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـي ــون ــغ
ال ـب ــال ــغ  30ع ــام ــا ،أح ــد أبـ ــرز وج ــوه
الـ ـح ــرك ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي هــونــغ
كــونــغ ونـجـمــا صــاع ـدًا عـلــى املـســرح
الـسـيــاســي فــي املــديـنــة مــع اكـتـســاب
هــذه الـحــركــة الــزخــم عــام  .2016لكن
مسيرته تعثرت بعد عامني عندما
ُسـجــن بتهمة الـقـيــام بــأعـمــال شغب
واالعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداء عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــرطـ ــة خ ــال
تظاهرة عام .2016
(فرانس برس)
مالي تطالب فرنسا
بإعادة النظر باالتفاقات
الدفاعية
أع ـلــن دبـلــومــاســي فــرنـســي ،أول من
أمس الثالثاء ،أن املجلس العسكري
ف ــي م ــال ــي ط ـلــب م ــن ب ــاري ــس إعـ ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ال ــدف ــاع ـي ــة
الثنائية ،وذلك وسط تصاعد التوتر
بني الطرفني .وقال الدبلوماسي في
ت ـصــريــح نـقـلـتــه ع ـنــه إذاع ـ ــة فــرنـســا
الدولية مــن دون أن تذكر اسـمــه ،إن
فــرن ـســا «ت ـ ــدرس» ال ـط ـل ــب ،م ــن دون
مزيد من التفاصيل.
(األناضول)
نتنياهو األكثر شعبية
رغم قضية الفساد

أظ ـ ـه ـ ــر اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام
اإلسرائيلي ،نشرت نتائجه صحيفة
«يـســرائـيــل ه ـي ــوم» ،أم ــس األرب ـع ــاء،
أن رئيس حكومة االحتالل السابق،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،ال
يـ ــزال ي ـت ـصــدر رجـ ــال ال ـس ـيــاســة في
إسرائيل من حيث التأييد الشعبي،
رغم املساعي التي يجريها للتوصل
إلـ ـ ــى ص ـف ـق ــة ت ـج ـن ـب ــه إص ـ ـ ـ ــدار حـكــم
ق ـض ــائ ــي رسـ ـم ــي ون ــاف ــذ ض ـ ــده فــي
ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ــاسـ ـتـ ـط ــاع ،فـ ـق ــد ح ـصــد
نتنياهو تأييد  %34مــن املشاركني
فــي االسـتـطــاع ،مقابل  %17حصل
ع ـل ـي ـهــا وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـح ــال ــي
يئير لبيد ،فيما لم يتجاوز التأييد
لرئيس الحكومة نفتالي بينت .%6
(العربي الجديد)
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قضية

واشنطن ـ العربي الجديد

تقول مقدمة تقرير لقناة «سي بي
أس» اإلخ ـب ــاري ــة ،بمناسبة مــرور
عام على تسلم جو بايدن الرئاسة
األم ـي ــرك ـي ــة ،خ ـل ـفــا ل ــدون ــال ــد ت ــرام ــب ،إنـ ــه من
«كليشيهات السياسة ،أن يحكم السياسيون
بالنثر ،بعد أن ي ـقــودوا حمالتهم بالشعر».
وليس أصــدق تعبيرًا عن ذلــك ،حني يستعاد
خطاب بايدن األول ،لــدى وصوله إلــى البيت
األبيض ،وتبوئه رسميًا منصب الرئاسة في
 20يناير/كانون األول املاضي .فبعد عام من
ذلك الخطاب ،الذي صيغ باستلهام اللحظة،
ب ـع ــد اقـ ـتـ ـح ــام دم ـ ــوي ل ـل ـك ــون ـغ ــرس مـ ــن قـبــل
أنصار تــرامــب ،وانتقال دراماتيكي للسلطة،
تعود عجلة السياسة األميركية إلى الــدوران
داخــل حلبة تقليدية مــن الكباش السياسي.
أمـ ــا أب ـط ــال ـه ــا ف ـه ـمــا الـ ـح ــزب ــان الــدي ـم ـقــراطــي
وأجنحتهما املتفرقة ،باإلضافة
والجمهوري،
ّ
إلى اللوبيات وصناع القرار.
وإذا ك ــان بــايــدن قــد أخـفــق فــي تنفيذ الكثير
مــن وع ــوده الـفـضـفــاضــة لــأمـيــركـيــن ،إال أنــه
تبقى له «عالمات مسجلة باسمه» في العام
ّ
األول مــن رئــاسـتــه ،لـعــل أول ـهــا ع ــودة الحياة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،إلـ ـ ــى مـ ــا يـشـبــه
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قيّد هامش المناورة الضيّق للديمقراطيين في الكونغرس األميركي،
من قدرة الرئيس جو بايدن على المضي قدمًا بأجندته في الداخل
األميركي ،بعد عام على رئاسته ،فيما استعادت بالده ثقة حلفائها
الدوليين

أداء ضعيف
لكاماال هاريس

عام من
رئاسة بايدن

بــعــد مـــرور عـــام عــلــى رئــاســة جو
بايدن ،تسلط األنظار أيضًا على األداء
الضعيف لنائبته كــامــاال هــاريــس.
وفــي هــذا الــســيــاق ،تــســاءل تقرير
لـ«أسوشييتد برس» حول غياب هاريس
عن مرافقة بايدن إلــى الكونغرس،
األسبوع الماضي ،للضغط من أجل
تمرير قانون اإلصالح االنتخابي ،معددًا
أيضًا إخفاقاتها في مسألة إصالح
الشرطة والــهــجــرة غير النظامية،
والتي أوكلت إليها مهمة معالجة
األسباب العميقة للهجرة عبر الحدود
الجنوبية للواليات المتحدة.

غياب ترامب اإلنجاز األكبر
«م ـجــاري ـهــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» ،ب ـعــد أربـ ــع س ـنــوات
صاخبة من عهد ترامب .ولكن من وجهة نظر
سـيــاسـيــة ،ل ــم يـعــد ب ــاإلم ـك ــان ،بـعــد ع ــام على
رحيل الرئيس الجمهوري ،افتراض أن بايدن
هو «عملة نادرة» من السياسيني األميركيني،
يرفعون شعار الوحدة والديمقراطية والعدالة
في ّالداخل والعالم .أو حتى اعتبار فقط أنه
يسخر كل جهوده ملحو عاصفة أربع سنوات
عام على
من عهد سلفه .وكل ذلك يجعل تقييم ٍ
رئــاســة بــايــدن ،أكثر واقعية بالنسبة للكثير
مــن املحللني النقديني ،بخالف «االحتفالية»
ّ
التي ظللت وصــولــه إلــى البيت األبـيــض قبل
عام ،خصوصًا في اإلعالم األميركي التقليدي.

اليسار «يختطف» البيت األبيض
تطرقت شبكة «سي أن أن» ،أمس األربعاء ،إلى الضغط الذي مورس
طــوال عــام على الرئيس جــو بــايــدن مــن الجناح التقدمي للحزب
الــديــمــقــراطــي .وذكـــر تقرير أن
اتهامات تتردد داخل البيت األبيض
حول أسباب تخبط الرئاسة في تلبية
بعض المسؤولين الكبار مطالب
التقدميين .وقال مسؤول سابق
مقرب من بايدن إنه ُسمح لليسار
باختطاف الفوز بالرئاسة ،فيما
ذكرت الشبكة أن كبير الموظفين
رون كلين (الصورة) ،هو في صلب
هذه التوترات.

عودة كورونا وعراقيل الكونغرس

وتداخل العام األول من والية جو بايدن ،مع
الـعــام األخـيــر مــن عهد تــرامــب ،على الصعيد
الداخلي ،بشكل لم يكن يشتهيه أبدًا الرئيس
الــدي ـم ـقــراطــي .ف ـمــع عـ ــودة ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
بـمـتـحــوري دلـتــا وأوم ـي ـك ــرون ،إل ــى الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وت ـب ــاط ــؤ اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـتـلـقـيــح
واخـ ـتـ ـب ــارات رص ــد اإلصـ ــابـ ــات ،أص ـي ــب أكـبــر
ن ـج ــاح الن ـط ــاق ــة ع ـهــد ب ــاي ــدن ،وهـ ــو تــراجــع
انـتـشــار الـفـيــروس الـقــاتــل مــع اآلم ــال العالية
بـنـهــايـتــه ،بــانـتـكــاســة قــويــة عـلــى أبـ ــواب عــام
 .2022وت ـ ـعـ ــزز ذل ـ ــك مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار م ـقــاومــة
ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة م ــن الـ ـق ــاع ــدة ال ـج ـم ـهــوريــة
لحمالت التلقيح.
َّ
وفـيـمــا غــلـفــت ال ـعــام األخ ـيــر مــن عـهــد تــرامــب،
سيما
مرارة كبيرة لدى األقليات األميركية ،ال ّ
م ــن األصـ ــول األفــري ـق ـيــة ،م ــا جـعـلـهــم يـشــنــون
أكبر حملة تحشيد للتصويت لبايدن ،أخفق
األخ ـي ــر أي ـض ــا ،ف ــي تـنـفـيــذ ثــانــي أه ــم وع ــوده
بـتـمــريــر إص ــاح ــات جــذريــة مــن أج ــل الـعــدالــة
الـعــرقـيــة ،أو إص ــاح الـشــرطــة .مـشــاريــع تــدرك
األق ـل ـي ــات ج ـي ـدًا أن ـه ــا ق ــد ل ــن ت ـمــر أب ـ ـدًا خــال
األعوام الثالثة املتبقية من هذه الوالية.
ضربات ديمقراطية ألجندة الرئيس

وت ـل ـق ــى ب ــاي ــدن الـ ـض ــرب ــات امل ــوج ـع ــة ال ـتــي
واجهت أجندته الداخلية ،من الجمهوريني،
ولكن أيضًا من داخــل الحزب الديمقراطي.
وأصـ ـب ــح س ـي ـن ــات ــوران دي ـم ـق ــراط ـي ــان ،هما
ك ـيــرســن سـيـنـيـمــا وج ــو مــان ـشــن ،عـنــوانــا
ـاس أخـيــر مــن الـفـشــل مع
جــدي ـدًا ألس ـبــوع ق ـ ٍ
نهاية الـعــام األول مــن واليــة نائب الرئيس
األس ـب ــق .وأعـ ــاد ذل ــك تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
البراغماتية املتجذرة في العمل السياسي
األمـ ـي ــرك ــي ،وص ـع ــوب ــة تـحـقـيــق اخ ـت ــراق ــات
ّ
كبيرة ألي رئيس في ظل هوامش الكونغرس
ال ـض ـي ـق ــة املـ ـت ــاح ــة وتـ ـح ــالـ ـف ــات ــه املـ ـعـ ـق ــدة.

وعـ ـ ـل ـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة
«أوباماكير» في عهد الرئيس األسبق بــاراك
أوب ــام ــا ،أن ـجــز بــايــدن فــي عــامــه األول ،مــا قد
يصبح العالمة الفارقة لواليته بأكملها ،وهو
تمرير خطة البنى التحتية الضخمة بقيمة
 1200مليار دوالر ،الستثمارها في الطرقات
والجسور واإلنترنت ،وهو مبلغ تاريخي نال
حتى دعم بعض البرملانيني الجمهوريني.
وتحقق ذلــك بسبب تناغم بني الحزبني على
ت ـمــريــر امل ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ــذي ي ـخ ــدم مـصــالـحـهـمــا
االنـتـخــابـيــة ،وتـحـضـيــر األرض ـي ــة الــداخـلـيــة،
ملواجهة الصني.
فــي املـقــابــل ،لــم يتمكن الرئيس األمـيــركــي من
االس ـت ـف ــادة كـثـيـرًا م ــن مــرحـلــة قـصـيــرة طغت
بـعــد اقـتـحــام أن ـصــار الــرئـيــس الـســابــق مبنى
الكابيتول في  6يناير املاضي ،لجهة إمكانية
العمل مع الحزب الجمهوري ،لكسر الهامش
ال ـض ـي ــق جـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة ال ــدي ـم ـق ــراط ـيــة
ع ـلــى مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ .وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ال
يـ ــزال م ـش ــروع ــان ك ـب ـيــران عــال ـقــن ب ــن رفــض
الجمهوريني ،وعرقلة ديمقراطية بسيطة ال
يـسـمــح هــامــش املـ ـن ــاورة ب ـت ـجــاوزهــا .يرتبط
األول بمشروع اإلص ــاح االنتخابي لحماية
وص ـ ــول األم ـي ــرك ـي ــن امل ـت ـح ــدري ــن م ــن أص ــول
أفــريـقـيــة إل ــى صـنــاديــق االق ـت ــراع .أم ــا الثاني
فيتعلق بتوسيع قــانــون الـحـمــايــة الصحية
«لننب معًا بشكل
ورعاية األطفال ،وهو قانون
ِ
أفضل» (أو ما بات ُيعرف بالقانون الكبير أو
البيغ بيل) ،بقيمة  1.38تريليون دوالر.
ومــع فشل بــايــدن فــي إق ــرار إلــزامـيــة التطعيم
في الشركات ،بقرار من املحكمة العليا التي
ي ـه ـي ـمــن ع ـل ـي ـهــا املـ ـح ــافـ ـظ ــون ،وارت ـ ـفـ ــاع غـيــر
مسبوق منذ عــام  ،1982لنسبة التضخم في
ال ـبــاد ،يغلق بــايــدن صفحة ال ـعــام األول من
رئــاس ـتــه ،ب ـتــراجــع كـبـيــر ف ــي الـثـقــة الشعبية
ب ــه .ويـبـلــغ امل ـعــدل  33فــي املــائــة بـحـســب آخــر
اسـتـطــاع لجامعة كوينيبياك فــي  12يناير

ال يملك بايدن رفاهية الوقت قبل االنتخابات النصفية للكونغرس (درو أنغرير)Getty/

أصيبت خطط
بايدن للقضاء على انتشار
كورونا بانتكاسة
أنجز بايدن االنسحاب
من أفغانستان ومرر خطة
البنى التحتية
لم تخضع سياسات
دونالد ترامب إلعادة نظر
جذرية بعد

ت ـت ــواص ــل ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة مــاحـقــة
الرئيس األميركي السابق دونــالــد ترامب
وعــائـلـتــه ،فــي املـحــاكــم الجنائية واملــدنـيــة،
وفي الكونغرس األميركي ،على خلفية اتهام
الحزب الديمقراطي له بالتحريض القتحام
أن ـص ــاره مـبـنــى الـكــابـيـتــول ف ــي واشـنـطــن،
ف ــي  6ي ـنــايــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،ملنع
املـصــادقــة على فــوز جــو بــايــدن بالرئاسة.
وفي هذا اإلطار ،أصدرت اللجنة النيابية في
الكونغرس ،املوكلة بالتحقيق في االقتحام
الذي راح ضحيته ستة أشخاص ،أول من
أمــس الثالثاء ،أحــدث سلسلة من مذكرات
االستدعاء لشخصيات ّ
مقربة من ترامب،
وشملت محاميه السابق رودي جولياني،
الذي يعتبر شخصية محورية في محاولة
تــرامــب االن ـقــاب عـلــى نـتــائــج االنـتـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي أج ــري ــت ف ــي  3نــوفـمـبــر/
تـشــريــن الـثــانــي  ،2020وثــاثــة آخــريــن من
مساعدي األخير.
وكانت لجنة التحقيق التي ّ
عينت أعضاءها
رئـيـســة مـجـلــس ال ـن ــواب األم ـيــركــي نانسي
ّ
تضم نائبني جمهوريني
بيلوسي ،والـتــي
فقط ،ومعارضني لترامب ،قد حولت تركيزها
أخيرًا إلــى مسؤولني في قلب حملة ترامب
للتمسك بالسلطة بوسائل غير ديمقراطية.

قاد جولياني جهودًا لنشر نظريات المؤامرة حول االنتخابات ()Getty

تواصل محكمة في
نيويورك مالحقة ترامب
على خلفية أعماله

فــرز األص ــوات» .وقــال طومسون إن اللجنة
«تتوقع أن ينضم هؤالء األشخاص إلى نحو
 400شاهد مثلوا أمــام اللجنة التي تعمل
للحصول على إجــابــات للشعب األميركي
ب ـش ــأن ال ـه ـج ــوم ال ـع ـن ـيــف الـ ـ ــذي اس ـت ـهــدف
ديمقراطيتنا».
مــن جهته ،قــال محامي جولياني ،روبــرت
كــوسـتـيـلــو ،ال ـثــاثــاء ،إن ــه سـيــراجــع مــذكــرة

املـسـجـلــة ل ـبــايــدن ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة،
بعدما أخـفــق تــرامــب وأوبــامــا وج ــورج بوش
االب ــن فــي إنـجــاز انـسـحــاب ال ـقــوات األميركية
مــن أط ــول حــروبـهــا فــي ال ـخــارج .وعـلــى الرغم
مــن أن ذلــك لــم يحصل بسالسة ،بــل تصدرت
مشاهده الفوضى التي ســادت مطار كابول،
ط ـ ــوال أك ـث ــر م ــن  15ي ــوم ــا ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب
املاضي ،مع إجالء القوات والرعايا الغربيني،
وك ــذل ــك م ـئ ــات األفـ ـغ ــان ال ـه ــارب ــن م ــن ع ــودة
«طالبان» إلى الحكم ،فإن بايدن تمكن من ّ
طي
صفحة الحرب األفغانية في الداخل األميركي،
ً
وكلفتها املرتفعة التي ّ
أثرت طويال على مزاج
الناخب األمـيــركــي .ومــن ناحية اإليجابيات،
ف ـقــد ع ـ ــادت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة لـتـنـضــم إلــى
ات ـفــاق ـيــة ب ــاري ــس ل ـل ـم ـنــاخ ،ومـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية ،وتمديد معاهدة «ستارت» للحد من
التسلح االسـتــراتـيـجــي مــع روس ـيــا ،وأع ــادت
االنخراط في التشاور مع الحلفاء.
انقسام داخلي يشتد خطورة

قــالــت املتحدثة بــاســم البيت األبـيــض جني
ساكي ،يوم الجمعة املاضي ،إن «برنامجًا
(رئ ــاس ـي ــا) ال يـنـتـهــي خ ــال س ـن ــة» ،مــؤكــدة
م ــواص ـل ــة «ال ـك ـف ــاح م ــن أجـ ــل ك ــل ع ـن ـصــر»،
م ـش ـيــرة إلـ ــى االق ـت ـص ــاد وم ـكــاف ـحــة ال ــوب ــاء
والتغير املناخي واملعركة من أجل الحقوق
املدنية ،من دون اإلشارة إلى الوحدة ،وهي
ال ـت ـع ـهــد األول الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه ب ــاي ــدن خ ــال
تسلمه منصبه رسميًا.
وبعد عــام على واليـتــه ،ال يملك جو بايدن
رفاهية الوقت .فليست وحدها االنتخابات
النصفية في الخريف املقبل ،والتي قد تشهد
ّ
استعادة الجمهوريني أقله ملجلس الشيوخ،
ما يهدد أجندته الطموحة .وتواجه معركة
عــودة تعافي الديمقراطية األميركية ،كما
ي ـص ــوره ــا ال ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،بـمـعــركــة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ال ـ ـح ـ ــزب الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري،
ً
لشيطنة منافسه فــي الــداخــل ،وص ــوال إلى
ارت ـفــاع خـطــاب «مـحــاربــة الـشـيــوعـيــن» في
أم ـيــركــا .وبـ ــات ال ـط ــرف ــان ،وكــأنـهـمــا يقفان
فــي معسكرين شــديــدي التطرف ،كــل واحــد
منهما مقابل اآلخ ــر ،مــع تحذير واشنطن
أيضًا من خطر التطرف اليميني الداخلي.
ولـيــس وح ــده ت ــرام ــب ،مــن يــواصــل تأجيج
ه ــذه الـ ـح ــرب ،إذ م ـعــه أو م ــن دون ـ ــه ،تـبــدو
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وقـ ـ ــد دخ ـ ـلـ ــت مــرح ـلــة
طــويـلــة مــن ال ـصــراعــات األيــديــولــوجـيــة بني
الليبراليني بمختلف أطيافهم ،من حركات
ت ـحــرر نـســائـيــة وعــرق ـيــة وت ـقــدم ـيــن ،وبــن
امل ـح ــاف ـظ ــن ال ــذي ــن يـ ــديـ ــرون امل ـ ـعـ ــارك عـلــى
أكثر من جبهة في الــواليــات ،لخنق حقوق
التصويت ومحاربة اإلجهاض والسيطرة
على القضاء وغيرها من املسائل الخالفية
الجذرية بني الطرفني .ويــدور ذلــك ،بوتيرة
ســري ـعــة ،وس ــط م ـت ـغ ـيــرات دي ـم ـغــراف ـيــة في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،تـقــود إل ــى استنتاجات
مخيفة بالنسبة للبيض.
ُبـعــد ع ــام عـلــى والي ـت ــه ،انـتـقــل بــايــدن الــذي
ش ّبه بعد مائة يوم من وصوله إلى الحكم،
بالرئيس فرانكلني ّ روزف ـلــت ،لجهة سرعة
اإلنـجــازات التي حققها ،مع عــودة انتعاش
االقتصاد وانخفاض ّ
عداد إصابات وموتى
يتراوح فيه بني الرئيس
كورونا ،إلى مربع
ُ ّ
الضعيف والــرئـيــس املــكـبــل .وتـبــريـرًا لذلك،
تقول وكالة «أسوشييتد برس» ،في تقرير
لـهــا ،إن «تشققات الــواليــات املتحدة أعمق
بكثير مما يبدو على السطح».

تقرير

قضية اقتحام الكونغرس :استدعاءات جديدة
استُدعي الرئيس السابق
دونالد ترامب وأفراد
من عائلته وعدد من
مساعديه ،لإلدالء
بشهادتهم في قضايا
عدة ،منها اقتحام
الكونغرس ،ال تزال تالحق
ترامب

ّ
سجل أفضل في السياسة الخارجية

فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن سـجــل بــايــدن فــي السياسة
ال ـخــارج ـيــة ،خ ــال ال ـع ــام األول م ــن رئــاسـتــه،
ً
بقي أفضل حاال بقليل .وقد يعود الفضل في
تسجيل بــايــدن أكبر إنـجــاز لــه على الصعيد

رصد

ومــن بني هــؤالء ،جولياني ،الــذي شغل في
السابق منصب رئيس بلدية نيويورك ،وقاد
جـهــودًا حثيثة منذ فــوز بــايــدن بالرئاسة،
ّ
ل ـن ـشــر ن ـظ ــري ــات املـ ــؤامـ ــرة امل ـض ــل ـل ــة ب ـشــأن
تــزويــر االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي محاولة
للطعن بنتائجها .ورابــط جولياني وعدد
من مساعديه ،في األيام األخيرة التي سبقت
االقتحام ،في فندق «ويــارد» في العاصمة
واش ـن ـطــن ،حـيــث ك ــان ــوا ي ــدي ــرون م ــا يشبه
«مركز إدارة عمليات» ،لالنقالب على نتائج
االنتخابات ومصادقة الكونغرس بمجلسيه،
النواب والشيوخ ،عليها .وتحدثت اللجنة
في بيان االستدعاء لجولياني عن دوره في
الواليات باتخاذ
محاولة إقناع املشرعني في
ّ
خطوات لالنقالب على النتائج ،وحثه ترامب
على احتجاز آالت التصويت في كل أنحاء
ال ـبــاد ،واتـصــاالتــه مــع تــرامــب خــال األيــام
القليلة التي سبقت االقتحام «للبحث في
اسـتــراتـيـجـيــات لـتــأخـيــر أو االن ـق ــاب على
نتائج االنتخابات».
واستدعت اللجنة أيضًا مساعدة جولياني،
املـحــامـيــة جينا إلـيــس ،ل ــإدالء بشهادتها،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا س ـ ــاع ـ ــدت ـ ــه ف ـ ـ ــي ح ـ ـم ـ ـلـ ــة «تـ ـ ــزويـ ـ ــر
االنتخابات» ،باإلضافة إلى املحامي سيدني
باول ،الذي ساهم أيضًا في نشر األضاليل،
وبوريس إبشتاين ،املساعد السابق في البيت
األبيض ،وأحد املقربني من ترامب .وبحسب
ً
شبكة «ســي أن أن» ،نقال عــن مصدر مطلع
على عمل اللجنة ،فقد قامت أيضًا بإرسال
استدعاء إلى كل من إيريك ترامب ،ابن الرئيس
السابق ،وخطيبة ابنه اآلخر دونالد ترامب
جونيور ،كيمبرلي غيلفويل ،مع حصولها
على تسجيالت من هواتفهما الخليوية.
وأوضح رئيس اللجنة بيني طومسون ،في
بـيــان ،أن «األش ـخــاص األربـعــة الــذيــن جرى
استدعاؤهم قدموا نظريات بال أدلــة حول
تزوير االنتخابات ،أو بذلوا جهودًا إللغاء
نـتــائـجـهــا ،أو ك ــان ــوا ع ـلــى ات ـص ــال مـبــاشــر
مع الرئيس السابق بشأن مـحــاوالت وقف

الحالي .كما أن هامش الثقة به ناهز  42في
املائة .وكل ذلك مبني على قلق األميركيني من
عودة تداعيات الوباء على وضعهم املعيشي،
والسياسة االقتصادية التي تبقى محفوفة
باملخاطر على الرغم من انتعاش الوظائف.
وي ـب ــدو أن ن ــواي ــا ب ــاي ــدن الـحـسـنــة ،ل ــم تشفع
لــه لــدى األميركيني ،مــع إخفاقه فــي مواجهة
كـ ــورونـ ــاّ ،
ورد ال ـج ـم ـيــل مل ــاي ــن األم ـيــرك ـيــن
مــن األقـلـيــات الـتــي صــوتــت لــه .وهــو مــا جعل
أداءه الداخلي يترنح كثيرًا فــي عامه األول،
ّ
ويصعب ّ
مهمته خالل األعوام الثالثة املقبلة،
عـلــى أبـ ــواب انـتـخــابــات نصفية للكونغرس
ف ــي ال ـخــريــف امل ـق ـبــل غ ـيــر مـضـمــونــة لـلـحــزب
الديمقراطي.

الخارجي ،إلــى ترامب نفسه .وأعــاد الرئيس
الديمقراطي السياسة األميركية الخارجية
إل ــى «م ـســارهــا الـطـبـيـعــي» ،أو إل ــى نـمــط من
الطبيعية التقليدية ،استبدلت في عهد سلفه،
بانعزالية دبلوماسية ،وخـطــاب «تــويـتــري»
فــظ ،ومنهج تصادمي واستعالئي ومستفز
للحلفاء.
ل ـك ــن أي ـ ــا م ـم ــا ّأس ـ ـ ــس لـ ــه تـ ــرامـ ــب ،ووضـ ــع
ركائزه كمتغيرات في السياسة الخارجية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،لـ ــم ي ـخ ـض ــع ح ـق ـي ـق ــة إلعـ ـ ــادة
نـظــر جــذريــة ب ـعــد ،بـعــد م ــرور ال ـعــام األول
مــن عهد بــايــدن .بــل يمكن الـقــول إن البيت
األبـ ـي ــض واإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة،
ق ــام ــا ب ــال ـب ـن ــاء ع ـل ــى ب ـع ــض هـ ــذه األسـ ــس،
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ب ـعــض م ـل ـفــات الـسـيــاســة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة .وي ـ ـبـ ــدو ذلـ ـ ــك واضـ ـ ـح ـ ــا ،فــي
االنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان،
واتفاقات الشراكة التجارية األطلسية وفي
أميركا الشمالية ،واالنسحابات العسكرية
م ــن أف ــري ـق ـي ــا وم ـس ــأل ــة االنـ ـفـ ـت ــاح ال ـضــائــع

على كوبا ،وسياسة الــواليــات املتحدة في
أميركا الالتينية .ولكن يبرز ذلك خصوصًا
أيضًا بالنسبة للقضية الفلسطينية ،وما
ّ
يسمى بـ«صفقة القرن» لدفن حلها العادل،
وتشجيع التطبيع العربي مع إسرائيل ،كما
فــي اسـتـمــرار نـهــج تـشــديــد الـعـقــوبــات ضد
الدول غير الخاضعة للسياسة األميركية.
في غضون ذلــك ،يواصل الجمهوريون في
مجلس الشيوخ عرقلة استكمال املصادقة
على الدبلوماسيني األميركيني املعتمدين
مــن قبل إدارة بــايــدن فــي عــدد مــن عواصم
العالم .ويـحـ ّـد ذلــك مــن قــدرة الدبلوماسية
األميركية على العمل بنشاط أكبر.
وب ــدت ال ـف ــوارق بــن إدارتـ ــي بــايــدن وتــرامــب،
واضـ ـح ــة ،ف ــي ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى امل ـل ــف ال ــروس ــي
الـ ـي ــوم ،م ـقــابــل هـ ــوس ص ـق ــور ف ــري ــق تــرامــب
بــإيــران .إذ على الرغم من املسار الـجــاري في
الـعــاصـمــة الـنـمـســاويــة فيينا ،بــن مفاوضي
ب ــاي ــدن وإي ـ ـ ــران بـ ـص ــورة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة فــي
محاولة إلعــادة إحـيــاء االتـفــاق الـنــووي الــذي

انـسـحــب مـنــه ت ــرام ــب ،ال تـبــدو إي ــران أولــويــة
لهذه اإلدارة ،بقدر ما يجري على قدم وساق
الــذهــاب بعيدًا في شيطنة روسيا ورئيسها
فالديمير بوتني .ويصل األمر إلى حد مجادلة
املحللني حول أولويات بايدن الخارجية ،وما
إذا كــانــت صينية أو روس ـيــة ،خـصــوصــا مع
تصاعد التأزم في امللف األوكراني.
وفــي ّالسياق الصيني ،كــان لبايدن ما يشبه
«ال ـخ ــض ــات» أو ال ـضــربــات الـسـيــاسـيــة الـتــي
أحدثها في مواجهة الصني ،مع بداية عهده،
عبر احتضانه قمة ملجموعة «كــواد» للحوار
األمني الرباعي بمشاركة أستراليا واليابان
والـ ـهـ ـن ــد .وأع ـ ـقـ ــب ذل ـ ــك اإلعـ ـ ـ ــان ع ـم ــا يـشـبــه
«نــاتــو» جــديـدًا فــي منطقة املحيطني الهادئ
والهندي ،وهو تحالف «أوكــوس» األمني مع
أستراليا وبريطانيا ،والذي استبعد أوروبا
وخ ـصــوصــا فــرنـســا م ــن ات ـف ــاق ع ـ ّـد تــاريـخـيــا
للغواصات النووية في املنطقة.
وف ــي مــواج ـهــة روس ـي ــا وال ـص ــن خـصــوصــا،
استعرض بــايــدن تحالفات بــاده الخارجية
عبر قمة للديمقراطية فــي ديسمبر/كانون
األول املاضي .وأطلق يومها ما يشبه شعار
«ال ـح ــروب األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة» ،السياسية
واألمنية والعسكرية ،من بوابة «الديمقراطية
مقابل األنظمة الديكتاتورية» في العالم.
ويعكس تشدد اإلدارة األميركية الديمقراطية
امل ـ ـ ـ ـ ــزدوج ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـصـ ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا ،أيـ ـض ــا،
تــوج ـهــات مختلفة ف ــي ال ـكــون ـغــرس ،ب ــن من
يضع الخطر الروسي أو الصيني على رأس
األخ ـطــار املـحــدقــة بــأمـيــركــا ،حـيــث يستوجب
ذلـ ــك «م ـن ــاف ـس ــة اس ـتــرات ـي ـج ـي ــة» م ــع ال ـص ــن،
ّ
و«مواجهة استراتيجية» مع روسيا .وتمكن
بايدن من خلق جو أوروبــي داعــم لسياسات
واش ـن ـط ــن ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،م ــع إعـ ـ ــادة طــرح
مـلــف خ ــط أنــاب ـيــب ال ـغ ــاز «س ـيــل ال ـش ـمــال »2
بــن روسـيــا وأملــانـيــا على طــاولــة البحث في
برلنيّ ،
وجر أوروبــا إلى إعــادة تقييم اتفاقها
االستثماري الضخم مع الصني.
وإذا كــانــت خطة البنى التحتية األميركية،
العالمة الفارقة إلدارة بايدن في عامها األول،
فــإن االنـسـحــاب مــن أفغانستان ،هــو العالمة
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يصوب االتهامات للمليشيات
هجمات بغداد :استبعاد «داعش»
ّ
االستدعاء ،لكنه أضــاف أن هناك «حواجز
قــانــونـيــة مـهـمــة تـقــف أم ــام إمـكــانـيــة تقديم
جولياني معلومات تتعلق بعمله» .ولفت
املـحــامــي إلــى أنــه «مــن ال ـضــروري أن يكون
واض ـ ـحـ ــا ،ح ـت ــى بــال ـن ـس ـبــة ل ـش ـخــص لـيــس
م ـح ــام ـي ــا ،م ـث ــل ب ـي ـنــي ط ــوم ـس ــون (رئ ـي ــس
اللجنة) ،أنه باإلضافة إلى االمتياز التنفيذي
(ال ــذي يـتــذرع بــه تــرامــب لـعــدم الـتـعــاون مع
اللجنة) ،فإن هناك أيضًا االمتياز بني املحامي
وموكله ،إلى ّ
حد علمي فإن دونالد ترامب لم
يسحب هذا االمتياز (من جولياني)» .واعتبر
كوستيلو أن «الـحـقـيـقــة هــي أن مــا يجري
استعراض سياسي من اللجنة».
وكانت اللجنة قد استدعت في السابق العديد
مــن الـشـخـصـيــات الـقــريـبــة مــن ت ــرام ــب ،مثل
مستشار األمن القومي السابق ستيف بانون
وكبير موظفي البيت األبيض السابق مارك
ميدوز .وسبق لترامب أن التمس من املحكمة
العليا منع نقل وثائق للجنة التحقيق ،تشمل
قوائم الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم،
ومـضـمــون امل ـحــادثــات .وطـلــب مـحــامــوه من
املحكمة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف
فيدرالية مطلع شهر ديسمبر /كانون األول
املاضي ،ورفضت فيه دعــوات الحفاظ على
ّ
سرية سجالت البيت األبيض.
وفـ ــي األث ـ ـنـ ــاء ،رف ـع ــت امل ــدع ـي ــة ال ـع ــام ــة فــي
نيويورك ،ليتيشيا جايمس ،أول من أمس،
دعوى جديدة اتهمت فيها ترامب وعائلته
بتضخيم قيمة ممتلكاتهم ،وتقديم معلومات
خ ــاطـ ـئ ــة حـ ـ ــول ق ـي ـم ــة ثـ ــروتـ ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
للدائنني وشركات التأمني والعبني آخرين
في إمبراطوريته العقارية .وذكرت جايمس
هــذه االتـهــامــات فــي دع ــوى مؤلفة مــن 160
صفحة ،مطالبة مـجــددًا باستدعاء ترامب
وابنته إيفانكا وابنه دونالد ترامب جونيور،
ل ــإدالء بشهادتهم ،علمًا أن تــرامــب رفض
في السابق تقديم شهادته في هذ القضية،
معتبرًا أنها مسيسة.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

كثفت السلطات العراقية
إجراءاتها األمنية في
بغداد خوفًا من وقوع
هجمات جديدة ،وسط
توجيه أصابع االتهام
إلى مليشيات بالوقوف
خلفها
بغداد ــ عادل النواب

فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ت ـك ـث ـيــف ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة
اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة ق ــرب مـصــالــح ومـكــاتــب
حزبية في بغداد تحسبًا لتفجيرات جديدة،
تستبعد التحقيقات بالهجمات التي وقعت
في األيام املاضية ،مسؤولية تنظيم «داعش»
ع ـن ـهــا ،لـتـتـجــه أص ــاب ــع االتـ ـه ــام إل ــى جـهــات
كانت قــد استهدفت املصالح األميركية في
البالد أخيرًا.
وأق ـ ــرت ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال بــرئــاســة
مصطفى الكاظمي ،اإلثنني املاضي ،سلسلة
إجــراءات أمنية جديدة في بغداد ،من بينها
تقييد حركة الدراجات النارية وزيادة حواجز
التفتيش األمنية وفتح تحقيق بالهجمات
التي وقعت أخـيـرًا فــي العاصمة .وجــاء ذلك
في وقت ال تزال فيه عمليات التشديد األمني
ف ــي ذروتـ ـه ــا ،ف ــي مـحـيــط املـنـطـقــة الـخـضــراء
ومـطــار بـغــداد الــدولــي ،مــع اسـتـمــرار تحليق
ّ
املسيرة ألغراض املراقبة.
الطائرات
جـ ــاء ذلـ ــك ب ـعــد م ــوج ــة ت ـف ـج ـيــرات شـهــدتـهــا
ب ـغ ــداد ،اسـتـهــدفــت م ـق ــرات لكتلتي «ت ـقــدم»
و«ع ـ ــزم» ،ومـكـتــب الـنــائــب فــي ال ـبــرملــان عبد
ال ـكــريــم ع ـب ـطــان ،وم ـحــاولــة اغ ـت ـيــال الـنــائــب
الكردي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني
مـ ـه ــدي ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ال ـف ـي ـل ــي .إض ــاف ــة إل ــى
ه ـجــومــن ع ـلــى م ـصــرفــن مـمـلــوكــن لــرجــال

أعمال أكراد هما بنك جيهان وبنك كردستان،
ثــم مـقــر لـلـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
الذي يتزعمه مسعود البارزاني.
وبشأن التحقيقات في هــذه الهجمات التي
وقعت خالل أقل من أسبوع واحد ،قال مصدر
أمني عراقي في بغداد لـ«العربي الجديد»،
إن «التحقيقات توصلت إلــى أن الهجمات
ليست إرهــابـيــة» ،فــي إش ــارة إلــى عــدم صلة
«داعش» بها .وأوضح أن «جماعات مسلحة
نافذة متورطة في الهجمات ،ويمكن القول
إنـهــا نفس الـجـهــات املـســؤولــة عــن مهاجمة
السفارة األميركية ومطار بغداد ومصالح
أخرى للتحالف الدولي في الفترة األخيرة».
وكـ ـش ــف عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــال  3مـ ــن امل ـش ـت ـب ــه بـهــم
باملشاركة في إحدى الهجمات التي حصلت
ـار ال ـت ـح ـق ـيــق مـعـهــم
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي بـ ـغ ــداد وج ـ ـ ـ ٍ
مــن قبل جهاز األمــن الوطني .ولفت إلــى أن
«الـهـجـمــات نـفــذت لـغــايــات يمكن اعتبارها
رسائل سياسية ألطراف معينة».
ونفى املصدر أن تكون التحقيقات الجارية
ً
شكلية أو روتـيـنـيــة ،قــائــا إن ض ـمــان عــدم
ت ـك ــرار ه ــذه االعـ ـت ــداءات ه ــو ف ــي االس ـت ـمــرار
بالتحقيق للتوصل إلــى املـتــورطــن .وشــدد
ع ـل ــى أن «هـ ـن ــاك تــوج ـي ـهــا م ــن ق ـب ــل رئ ـيــس
الـ ــوزراء بـمــواصـلــة التحقيقات ،عـلــى الــرغــم
من وجود جهات تعتبر أي تحقيق من هذا
النوع استهدافا لها».
من جهته ،قال املتحدث الرسمي باسم قيادة
العمليات العراقية املشتركة ،اللواء تحسني
الـخ ـفــاجــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «ق ــوات
األمن توصلت إلى خيوط مهمة في الهجمات
األخيرة» .وأضاف الخفاجي أن «التحقيقات
مستمرة فــي التفجيرات األخ ـيــرة ،الـتــي هي
بكل تأكيد تبقى ضمن األعمال اإلرهابية».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :ل ـ ـكـ ــن األم ـ ـ ـ ــر يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى م ــزي ــد
م ــن ال ــوق ــت ،ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ن ـتــائــج نـهــائـيــة
للتحقيقات وكشف من يقف خلفها».
في املقابل ،تحدث نائب في تحالف «الفتح»
في بغداد ،طالبًا عــدم ذكــر اسمه ،عن رفض

إي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـت ـف ـج ـي ــرات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وأضـ ـ ــاف
لـ«العربي الجديد» ،أن «اإليرانيني يرفضون
إدخـ ـ ـ ــال ال ـف ـص ــائ ــل فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الحالية أو تهديد أي طرف سياسي بسالح
الفصائل لتحقيق تفوق سياسي عليها».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب
الديمقراطي الكردستاني ،ماجد شنكالي ،إن
«تفجيرات بغداد األخيرة ،سياسية بامتياز،
من بعض األطراف التي لها أجنحة مسلحة،
وهي لتهديد جهات معينة بشكل واضح».
وأض ــاف شنكالي ،فــي حديث مــع «العربي
الجديد» ،أن هناك خشية من أن الخالفات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــال ـيــة سـ ـت ــؤدي إلـ ــى دخ ــول
السالح في العمل السياسي بشكل أكبر ،ما
يعني نهاية العمل السياسي الديمقراطي
فــي ال ـعــراق كـلـيــا .وش ــدد عـلــى أن «الـجـهــات
الحكومية في بغداد مطالبة بالكشف عن
الـجـهــات املـتــورطــة فــي الـهـجـمــات األخ ـيــرة،
وع ـ ــدم ال ــرض ــوخ ألي ض ـغ ــوط وت ـه ــدي ــدات
لـ ـ ـع ـ ــدم ك ـ ـشـ ــف حـ ـقـ ـيـ ـق ــة هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات».

ل ـك ــن س ـع ــد الـ ـسـ ـع ــدي ،الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حــركــة
«عصائب أهــل الـحــق» الـتــي يتزعمها قيس
ال ـخ ــزع ـل ــي ،رف ـ ــض م ــا وصـ ـف ــه ب ــ«ال ـت ـل ـم ـيــح
واالتـ ـ ـه ـ ــام» الـ ـ ــذي ي ـم ــارس ــه ال ـب ـع ــض ب ـشــأن
الجهات التي تقف وراء الهجمات األخيرة.
وقـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــدي لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن
«ت ـف ـج ـي ــرات بـ ـغ ــداد األخ ـ ـيـ ــرة ت ـق ــف خـلـفـهــا
أجندات خارجية ،تهدف إلى إثارة الفتنة بني
األطراف السياسية ،وإلقاء التهم على بعض
الفصائل املسلحة بالوقوف خلفها ،والتي
ب ــات ــت ج ــاه ــزة م ــن ب ـعــض األط ـ ـ ــراف وبــدفــع
خــارجــي أي ـض ــا» .وتــابــع الـسـعــدي «حكومة

قيادي في «العصائب»:
أجندات خارجية خلف
تفجيرات بغداد

استهدفت الهجمات مصرفين مملوكين لرجال أعمال أكراد (أحمد الربيعي/فرانس برس)

الكاظمي مطالبة بكشف أي جهة متورطة،
أمــا عــدم كشف الحقيقة ونـتــائــج التحقيق،
ي ـع ـنــي ت ــواط ــؤ ال ـك ــاظ ـم ــي م ــع م ـن ـف ــذي ه ــذه
املؤامرة ،التي تهدف إلى إشعال الفتنة وجر
الـشــارع إلــى االقـتـتــال الــداخـلــي» .واعتبر أن
فرضية وقــوف الجماعات اإلرهابية ممثلة
بتنظيم «داعش» خلف التفجيرات هي «أمر
وارد» ،كونها بحسبه «تتلقى املعلومات من
جهات خارجية ال تريد للعراق االستقرار».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ــرك ــز ال ـت ـف ـك ـيــر
ال ـس ـيــاســي ف ــي ب ـغ ــداد إح ـس ــان ال ـش ـم ــري ،إن
«الـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــرات األخ ـ ـيـ ــرة س ـي ــاس ـي ــة ول ـي ـســت
إرهــاب ـيــة ،ومــوجـهــة مــن ج ـهــات مـتـنـفــذة إلــى
أطــراف سياسية معينة ،لم تتفق مع أطــراف
أخــرى في قضية تشكيل التحالفات وعملية
تشكيل الحكومة الجديدة» .وأضاف الشمري،
في حديث مع «العربي الجديد»« :بكل تأكيد
ل ــدى األج ـه ــزة األم ـن ـيــة املـخـتـصــة مـعـلــومــات
وأدل ـ ــة ت ــؤك ــد أن ه ــذه ال ـت ـف ـج ـيــرات سـيــاسـيــة
ول ـي ـســت ت ـف ـج ـيــرات ت ـقــف خـلـفـهــا تنظيمات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،فـ ـه ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ـق ــار حــزب ـيــة
م ـحــددة ،ومـصــالــح ألط ــراف سياسية معينة
ك ــردي ــة» .واع ـت ـبــر أن «هـ ــذه ال ـت ـف ـج ـيــرات هي
رسائل تحذير لهذه األطــراف املستهدفة بأال
تكمل النهج الــذي ســارت عليه خــال الفترة
املاضية ،في ما يخص التحالفات السياسية
واتفاقيات تشكيل الحكومة الجديدة».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـبــر
التفجيرات وغـيــرهــا ،ربـمــا ال تتوقف خالل
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ،إذا أص ــرت بـعــض األط ــراف
السياسية في املضي نحو مشروع سياسي
قد يقصي أطرافا سياسية مؤثرة من العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أو ع ـم ـل ـيــة ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
الـجــديــدة» .وخـتــم بالقول إن «كـشــف نتائج
التحقيقات أمــام ال ــرأي الـعــام أمــر مستبعد،
فهذا األمــر سيولد مشاكل سياسية جديدة
كـبـيــرة ،كما سـ ُـيــدخــل الحكومة الحالية في
أزم ـ ـ ــات م ــع ب ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف الـ ـت ــي ه ــي فــي
األساس متورطة بعمليات إرهابية كهذه».
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يبدو وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن في مهمة دقيقة قبل اجتماع حاسم مع نظيره الروسي سيرغي الفروف ،غدًا
الجمعة .وعلى الرغم من تأكيد مخاوفه من احتمال قيام روسيا بغزو سريع ألوكرانيا ،لكنّه دعاها العتماد المسار السلمي

خشية أميركية من غزو روسي خاطف ألوكرانيا

بلينكن في مهمة الساعات األخيرة
دخ ـلــت األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة مـســارًا
ح ــاس ـم ــا ع ـش ـي ــة الـ ـلـ ـق ــاء امل ــرت ـق ــب
ب ــن وزي ـ ــري ال ـخــارج ـيــة الــروســي
سيرغي الفروف واألميركي أنتوني بلينكن،
غدًا الجمعة ،في جنيف السويسريةُ .
ويعتبر
ّ
لقاء الغد نقطة ّ
تحول أساسية ،في ظل زيارة
بـلـيـنـكــن ألوك ــرانـ ـي ــا ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،وق ـبــل
ّاتضاح مصير ّ
الرد الكتابي للواليات املتحدة
وحلف األطلسي على الضمانات الروسية.
ّ
ف ــي ك ـي ـي ــف ،قـ ــال بـلـيـنـكــن إن ح ـش ــد ال ـق ــوات
الــروسـيــة بالقرب مــن حــدود أوكــرانـيــا يعني
ّ
أن الرئيس الــروســي فالديمير بوتني يمكنه
أن يأمر بالهجوم عليها خــال وقــت قصير،
وأب ـ ـ ــدى أمـ ـل ــه «ب ـ ـشـ ــدة» ب ـ ــأن ت ـل ـت ــزم روس ـي ــا
باملسار السلمي والدبلوماسي عندما يذهب
ملقابلة الفروف ،إال أنه لن يقدم ردًا خطيًا على
مطالب ال ــروس خــال الـلـقــاء .وأخـبــر بلينكن
الــدبـلــومــاسـيــن ف ــي ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة في
كـيـيــف ،بــأنــه «نـعـلــم أن ه ـنــاك خـطـطــا قائمة
لــزيــادة ع ــدد ه ــذه ال ـقــوات (الــروس ـيــة) بشكل
أك ـب ــر خـ ــال وقـ ــت ق ـص ـيــر التـ ـخ ــاذ م ــزي ــد من
ال ـتــداب ـيــر ال ـعــدوان ـيــة ض ــد أوك ــران ـي ــا» .وبـعــد
ك ـي ـيــف ،ي ـتــوجــه بـلـيـنـكــن إل ــى ب ــرل ــن إلج ــراء
م ـح ــادث ــات رب ــاع ـي ــة م ــع بــري ـطــان ـيــا وفــرنـســا
وأملــان ـيــا سـعـيــا إل ـ ّـى وح ــدة غــربـيــة قـبــل لـقــاء
ـروف ،ال ــذي ح ــذر ،أول مــن أمــس الـثــاثــاء،
الف ـ ّ
م ــن أن ـ ــه ل ــن ت ـك ــون ه ـن ــاك م ـف ــاوض ــات أخ ــرى
حتى يستجيب الغرب كتابة ملطالب روسيا
بضمانات أمنية شاملة.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ش ـ ـكـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي
فولوديمير زيلينسكي الواليات املتحدة على
دعمها بالده «في هذه الفترة العصيبة» لدى
استقباله بلينكن .وأكد مسؤول أميركي رفيع
لوكالة «فرانس بــرس» أن إدارة الرئيس جو
بايدن «وافقت ،الشهر املاضي ،على تخصيص
 200مليون دوالر كمساعدات دفاعية أمنية
إضــاف ـيــة لـشــركــائـنــا األوك ــرانـ ـي ــن» .وأض ــاف
املسؤول ،الذي طلب عدم كشف هويته« :كما
قـلـنــا ف ــي ال ـس ــاب ــق ،ن ـحــن م ـل ـتــزمــون بـسـيــادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تقديم
ال ــدع ــم ال ــذي تـحـتــاج إل ـيــه ال ـب ــاد» .ب ــدوره ــا،
األبيض جني
اعتبرت املتحدثة باسم البيت
ّ
ساكي ،مساء أول من أمس الثالثاء ،أنه «نحن
اآلن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها
في ّ
أوكرانيا» ،وأضافت:
أي وقت هجومًا على
ّ
ّ
«كل الخيارات مطروحة» ،محذرة من «وضع
خطير جدًا».
مــن جهته ،ش ـ ّـدد وزي ــر الخارجية األوكــرانــي
دم ـ ـي ـ ـتـ ــرو ك ــولـ ـيـ ـب ــا ع ـ ـلـ ــى أن أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا ال
تـخـطــط «ألي ه ـجــوم» فــي ش ــرق ال ـبــاد على
االنفصاليني ،موضحًا خالل مؤتمر صحافي
مع بلينكن ،أن «الحل الوحيد لهذا النزاع هو
الحل السياسي».
فــي امل ـقــابــل ،اعـتـبــر نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ــروس ــي سـيــرغــي ريــاب ـكــوف ،أم ــس ،أن ــه ال
يــوجــد م ــا يــدعــو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة للقلق
إزاء ال ـتــدري ـبــات الـعـسـكــريــة املـشـتــركــة بني
بيالروسيا وروسيا ،املقررة بني  10فبراير/

بلينكن وزيلينسكي في كييف أمس (أليكس براندون/فرانس برس)

بريطانيا تنقل أسلحة
مضادة للدبابات
إلى الجيش األوكراني
شباط املقبل و 20منه ،وذلك ردًا على إعراب
مـســؤول رفـيــع فــي وزارة الــدفــاع األميركية
(الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون) ،مـ ـس ــاء أول م ــن أمـ ـ ــس ،عــن
خشية بــاده من احتمال أن يصبح وجود
الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة ف ــي ب ـيــاروس ـيــا إلج ــراء
م ـنــاورات عسكرية دائ ـمــا ،وبــالـتــالــي يمهد
لنشر أسلحة نووية روسية في هــذا البلد
املتاخم ألوكرانيا وبولندا .وقــال املسؤول،
الذي طلب عدم ذكر اسمه ،إن حجم القوات
الروسية التي تصل إلى موسكو «أبعد مما
نتوقعه من مناورات عادية».
ب ـ ــدوره ،دع ــا الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مـ ــاكـ ــرون االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي إل ـ ــى ال ـق ـيــام
س ــري ـع ــا ب ـص ـي ــاغ ــة خ ـط ــة أم ـن ـي ــة ج ــدي ــدة،
تتضمن مقترحات للمساهمة في تخفيف
ح ــدة ال ـتــوتــرات مــع روس ـيــا .وق ــال مــاكــرون

إن ــه يتعني عـلــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي القيام
فــي األســاب ـيــع املـقـبـلــة «بــاسـتـكـمــال مقترح
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ــوض ـ ــع ن ـ ـظ ـ ــام ج ـ ــدي ـ ــد ل ــأم ــن
واالسـتـقــرار ،يستدعي عملية إعــادة تسلح
استراتيجية» ،وأض ــاف« :يـجــب أن نصيغ
هذا املقترح بني األوروبيني ،ثم نشاركه مع
حلفائنا فــي إط ــار حـلــف شـمــال األطـلـســي،
ثم نطرحه للتفاوض مع روسيا» .وجاءت
تصريحات مــاكــرون أمــام مشرعي االتحاد
األوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية،
غداة تصريح لألمني العام لألطلسي ينس
ستولتنبرغ بــأن الحلف العسكري بصدد
االنتهاء من مقترحاته األمنية.
في أنقرة ،نقلت وسائل إعــام رسمية تركية
عــن إبــراه ـيــم قــالــن ،املـتـحــدث بــاســم الــرئـيــس
ّ
رجب طيب أردوغــان ،قوله أمس ،إن أردوغان
سـ ـي ــزور أوك ــرانـ ـي ــا «خ ـ ــال أس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة»،
مضيفًا أنه على تواصل مع أوكرانيا وروسيا
بشأن إنهاء التوترات املتصاعدة بني البلدين،
وعقد لقاء بني الطرفني .وعلق املتحدث باسم
ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف ع ـلــى اق ـت ــراح
أردوغ ـ ـ ـ ــان ل ـج ـمــع ب ــوت ــن وزي ـل ـي ـن ـس ـكــي إل ــى
طاولة واحــدة في أنقرة ،بالقول إن الكرملني
«يرحب بجهود أي دولــة بإمكانها املساعدة

في تسوية الوضع في أوكرانيا» ،مضيفًا أن
«الخالفات الرئيسية بني روسيا وأوكرانيا
تـتـعـلــق ع ـلــى وجـ ــه ال ـت ـحــديــد بـتـعـثــر تنفيذ
اتفاقيات مينسك من قبل كييف».
بـ ــدوره ،أف ــاد نــائــب وزي ــر الــدفــاع البريطاني
ج ـي ـم ــس ه ـي ـب ــي ،أم ـ ـ ــس ،ب ـ ــأن ب ـ ـ ــاده سـلـمــت

أوكــرانـيــا عــدة آالف مــن الـصــواريــخ الخفيفة
املضادة للدبابات .وأضاف هيبي في مقابلة
إذاع ـي ــة« :أرس ـل ـنــا آالف ال ـصــواريــخ الخفيفة
امل ـ ـضـ ــادة ل ـل ــدب ــاب ــات إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
األوك ــرانـ ـي ــة» .وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أع ـلــن وزي ــر
ّ
الدفاع البريطاني بني واالس أن بالده ستزود
أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات «للدفاع
عـ ــن الـ ـنـ ـف ــس» .وق ـ ــال واالس أم ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
البريطاني ،يــوم اإلثـنــن املــاضــي« :ال تعتبر
أسلحة استراتيجية ،وال تمثل أي خطر على
روسيا ،وهي مخصصة للدفاع عن النفس».
وكــانــت وزارة الــدفــاع األوكــرانـيــة قــد أكــدت،
أول من أمس الثالثاء ،وصول دفعة جديدة
من األسلحة البريطانية املخصصة للجيش
األوكراني ،مشيرة إلى أنها تتمثل في أنظمة
خفيفة مضادة للدبابات .وقال نائب وزير
الدفاع األوكراني أناتولي بيترينكو إن ذلك
السالح سيستخدم لألغراض الدفاعية فقط
«لحماية قواتنا والبنية التحتية الحيوية
والسكان املدنيني».
ون ـق ـل ــت وس ــائ ــل إعـ ـ ــام أوك ــرانـ ـي ــة ت ـقــاريــر
م ـ ـصـ ــورة ح ـ ــول وص ـ ـ ــول طـ ــائـ ــرة ع ـس ـكــريــة
ّ
محملة بما يعتقد أنـهــا أنظمة
بريطانية
«أن أل إيــه دبـلـيــو» امل ـضــادة لـلــدبــابــات ،في
ثالث دفعة سالح خالل يومني ،إذ سبق أن
وصلت طائرتان عسكريتان من لندن يوم
اإلثنني املاضي.
ون ـ ـظـ ــام «أن أل إي ـ ــه دبـ ـلـ ـي ــو» الـ ـس ــوي ــدي ـ
البريطاني هــو «الـســاح املـضــاد للدبابات
ال ـخ ـف ـيــف ل ـل ـج ـيــل الـ ـت ــال ــي» وي ـش ـب ــه ن ـظــام
«جــاف ـلــن» األم ـي ــرك ــي .وال ـن ـظــام ع ـب ــارة عن
صـ ـ ــاروخ م ـض ــاد ل ـل ــدب ــاب ــات ق ـص ـيــر املـ ــدى،
م ــزود ب ــرأس حــربــي عــالــي االنـفـجــار مضاد
ل ـل ــدب ــاب ــات م ــن ع ـي ــار  150مـيـلـيـمـت ـرًا ،وتــم
تصميم هذا الــرأس بهدف ضرب الدبابات
الــروس ـيــة م ــن الـسـلـسـلــة «ت ــي» ف ــي املــديــات
القصيرة .وتستخدم القاذفة نظامًا بصريًا
أساسيًا سهل االستخدام.
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس،
رويترز ،فرانس برس)

بوروشينكو حرًا بشروط
قرر القضاء األوكراني ،أمس األربعاء ،عدم توقيف الرئيس األوكراني
السابق بيترو بوروشينكو ،المتهم بالخيانة العظمى لكنه ُمنع من
مغادرة البالد .وأعلن القرار القاضي أوليكسي سوكولوف في كييف،
وطلب مصادرة جوزا سفر بوروشينكو .وعقب اإلعالن ،أدى بوروشينكو
والمقربون منه النشيد الوطني في قاعة المحكمة .واتهم رئيس
البالد السابق الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي بالتخطيط لهذه
المالحقات في حقه للتخلص من خصم سياسي.

متابعة

■ هدم بيت عائلة صالحية في حي الشيخ جراح ،وتهجير أكثر من
 20إنسانًا يعيشون داخل البيت .الشرطة اإلسرائيلية ،اعتقلت واعتدت
على أهالي املنزل .املواطن الفلسطيني يعيش كل يوم نكبة جديدة.
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_النقب
ُ
■ النكبة مخلصتش ،التهجير مخلصش .بكل يوم نكبة جديدة،
بكل يوم تهجير قسري .بنعيد إحياء نكبتنا يوم بعد يوم
ُ
ما دامه االحتالل موجود .كلنا مسؤولني ومحاسبني عن تهجير
العائالت بالشيخ جراح وبالنقب# .انقذوا_حي_الشيخ_جراح
#انقذوا_النقب
■ ال يريد اليمن منكم أي شيء فاليمن غني بأبنائه وغني بثرواته
الطبيعيةُ .جل ما يريده اليمن منكم هو بأن تكفوا أيديكم وتدخالتكم
في شؤونه .وهذا كل ما يريده اليمن منكم
■ قال مسؤولون أوكرانيون لـسي أن أن ،إن روسيا كثفت
رحالتها االستطالعية وزادت من استخدام وحدات الراديو ،األقمار
الصناعية بالقرب من الحدود .تم نقل مجموعات تكتيكية إضافية
من الصواريخ البالستية قصيرة املدى من طراز إسكندر إلى الحدود.
إذا حدث اجتياح ألوكرانيا األطلسي لن يصمد كثيرًا
■ أعتقد أنه في أقل من  12ساعة ستسيطر روسيا على كل أوكرانيا،
لكن املشكلة فيما بعد ذلك هو حصول مواجهات كبرى
■ كشفت تسريبات وثائق باندورا أن نخبة #لبنان املالية والسياسية
واإلعالمية لجأت إلى املالذات الضريبية بأرقام قياسية عبر  346شركة
َ
مسجلة
لبنانية
■ ليس لديكم رصاص يكفي إلبادتنا جميعًا ،ولدينا ما يكفي من
الحبال ملشانقكم# .مجازر_انقالب_السودان
■ كل قطرة دم شهيد ارتقى ،وكل دمعة حزن ألم مكلومة،
وآه قلب أب مفطور ،وكل حسرة شقيق وصديق ،وكل شيخ ورجل
وامرأة وشاب وشابة وطفل ،بل كل ذرة تراب وهواء وأرض وسماء
في هذا الوطن تلعنكم أيها االنقالبيون القتلة املجرمون .الخزي
والعار للطغاة الجبابرة واملجد والخلود للشهداء# .مجزرة17يناير

بريطانيا :جونسون يرفض االستقالة
رفض رئيس الوزراء
البريطاني ،بوريس
جونسون ،االستقالة من
منصبه بسبب «فضيحة
الحفالت» على الرغم
من الضغوط ،داعيًا إلى
«انتظار نتائج التحقيق»
س ـعــى رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
جــون ـســون ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،ل ـصـ ّـد ال ــدع ــوات
امل ـتــاح ـقــة والـ ـت ــي ت ـطــال ـبــه بــاالس ـت ـقــالــة من
داخ ــل صـفــوف حــزبــه املـحــافـظــن وم ــن حــزب
«الـعـمــال» امل ـعــارض ،مــؤكـدًا تمسكه بالبقاء
فــي منصبه بانتظار نتائج التحقيق الــذي
ت ـجــريــه امل ـس ــؤول ــة ف ــي ال ـخــدمــة املــدن ـيــة سو
ّ
غراي ،حول «فضيحة الحفالت» التي نظمها
امل ـق ـ ّـر ال ـح ـكــومــي  10داون ـي ـن ــغ س ـتــريــت ،في
أوقـ ــات مختلفة فــي ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،في
خ ـضـ ّـم اإلغ ــاق ــات ال ـتــي فــرضـتـهــا الـحـكــومــة
مل ــواج ـه ــة ت ـف ـشــي وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا .وردًا على
سؤال في البرملان أمس من نائبة عن الحزب
الليبرالي الديمقراطي املعارض ،عما إذا كان
الوقت قد حان الستقالته ،قال جونسون «ال».
وأض ــاف« :أع ـتــذر بـشــدة عــن أي ســوء تقدير
حــدث» ،قبل أن يطلب منها «انتظار نتيجة
التحقيق األسـبــوع املـقـبــل» قبل استخالص
أي استنتاجات.
واعـ ـتـ ـب ــر ج ــونـ ـس ــون ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه أن ح ــزب
املـحــافـظــن حـقــق إن ـج ــازات عظيمة للشعب
وسنفوز في االنتخابات املقبلة (املقررة في
مايو/أيار  .)2024وتطرق إلى ملف كورونا،

بالقول إن أعـضــاء الحكومة «أنـجــزوا أســرع
عملية تلقيح لفيروس كــورونــا وفخور بما
قامت بــه» ،كاشفًا أنه سيتم تخفيف القيود
ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا بـ ـ ــدءًا م ــن األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل،
والكمامات لن تكون إلزامية سوى في بعض
األمــاكــن .وكــان جونسون ،نفى أول من أمس
الـثــاثــاء «بشكل قــاطــع» ،مــا قــالــه مستشاره
السابق دومينيك كامينغز من أنه حذره من
تنظيم حفلة مخالفة لقواعد مكافحة كورونا
في مقر رئاسة الحكومة في مايو/أيار .2020
ويعاني جونسون من تفكك دعم املحافظني
حوله ،مع تخطيط نحو  20نائبًا من الحزب،
لنزع الثقة عنه .وذكرت صحف بريطانية أن
ال ـنــواب املـحــافـظــن الـشـبــاب اجـتـمـعــوا ،أول
م ــن أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،لـلـبـحــث ف ــي الـتـصــويــت
عـلــى حـجــب الـثـقــة ع ــن جــون ـســون .ويعتبر
نواب حزب املحافظني هؤالء الذين يمثلون
دوائـ ــر ان ـتــزعــت مــن ال ـحــزب الـعـمــالــي خــال
انتخابات  12ديسمبر/كانون األول ،2019
أنهم جمعوا ما يكفي من أصــوات لإلطاحة
بجونسون.
ومن أجل إزاحته عن زعامة حزب املحافظني،
وت ــال ـي ــا ع ــن رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ـن ـب ـغــي أن
يــرســل  54نــائـبــا مــن املـحــافـظــن رســالــة إلــى
«لجنة  ،»1922الـتــي تنظم مسابقات قيادة
ح ــزب املـحــافـظــن ،مـطــالـبــن بـتـصــويــت على
حجب الثقة .وحتى اآلن كشف سبعة نواب
أنهم قاموا بذلك ،لكن نحو  30أقــدمــوا على
هــذه الخطوة على مــا ذكــرت الصحف ،التي
ت ـس ــاء ل ــت ح ـ ــول م ــا إذا ك ـ ــان تـ ـم ــرد الـ ـن ــواب
الـ ـشـ ـب ــاب س ـي ــؤم ــن ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد .وق ـ ــال أح ــد
امل ـشــاركــن لـهـيـئــة اإلذاع ـ ــة الـبــريـطــانـيــة «بــي
ب ــي سـ ــي»« :أظـ ــن أن ـنــا نـجـحـنــا لـكــن يصعب
التأكيد» .وأكد آخر لصحيفة «ذي تلغراف»
ّ
أن «الساعة حانت» بالنسبة لرئيس الوزراء.
ّ
لـكــن صحيفة «فــايـنـنـشــال تــايـمــز» ذك ــرت أن

الـتــردد ال يــزال سيد املــوقــف ،ويــريــد البعض
انتظار نتائج تحقيق غراي.
من جهته ،أعلن النائب في حزب املحافظني
ك ــري ـس ـت ـي ــان وايـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــورد ،أمـ ـ ــس األرب ـ ـع ـ ــاء،
انـشـقــاقــه عــن صـفــوف ال ـحــزب وانـتـقــالــه إلــى
ح ــزب «ال ـع ـمــال» احـتـجــاجــا عـلــى «تـصــرفــات
رئيس الوزراء» .كما دعا زعيم «العمال» كير
ستارمر ،جونسون مجددًا إلى االستقالة.
وإضافة إلى الحفالت املقامة خالل اإلغــاق،
يــواجــه رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء فـضــائــح محسوبية
ومشكلة تراجع القدرة الشرائية مع تسجيل
التضخم في بريطانيا ،أعلى مستوى له منذ
 30عامًا في ديسمبر املاضي .وصعد معدل
التضخم السنوي في بريطانيا خالل الشهر
املاضي ،إلى  5.4في املائة ،مقارنة مع  5.1في
املــائــة فــي نوفمبر/تشرين الـثــانــي املــاضــي.
وتفتح نسب التضخم املسجلة خالل الشهر
املاضي ،الباب واسعًا أمــام املصرف املركزي
البريطاني ،إلعــادة النظر في نسبة الفائدة
الـحــالـيــة الـبــالـغــة  0.25فــي املــائــة ،وإمكانية
زيادتها لكبح جماح التضخم .وذكــر مكتب
اإلح ـصــاء الــوطـنــي فــي بــريـطــانـيــا ،أم ــس ،أن
التضخم خالل ديسمبر املاضي ،جاء مدفوعًا
ب ــاس ـت ـم ــرار الـ ــزيـ ــادات الـ ـح ــادة ع ـلــى أس ـعــار
ال ـط ــاق ــة ب ــأن ــواع ـه ــا .ك ــذل ــك ،واصـ ـل ــت أس ـعــار
ال ـغــذاء والـنـقــل واملـشــروبــات غير الكحولية،
ت ـس ـج ـيــل زيـ ـ ـ ـ ــادات م ـت ـب ــاي ـن ــة خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
ّ
امل ــاض ــي ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي .ل ـك ــن وســائــل
إع ــام بريطانية ذك ــرت أن جــونـســون ينوي
الكشف عن سلسلة من اإلج ــراءات شعبوية
الطابع إلنقاذ نفسه .وأعلنت حكومته أنها
ت ـنــوي االس ـت ـعــانــة بــالـجـيــش لــوقــف وص ــول
املـهــاجــريــن عـبــر املــانــش مــن فــرنـســا ،وتـنــوي
إلغاء الرسوم السنوية اإللزامية التي ّ
تمول
هيئة «بي بي سي».
(األناضول ،رويترز ،فرانس برس)

