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استبعاد مصر من مشاريع
اقتصادية يس ّرع اتصاالتها بتركيا

قبل الثالثاء االنتخابي في إسرائيل يبدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واثقًا من انتصاره،
معتمدًا على معطيات عدة ،أبرزها انقسام خصومه ،واحتمال انضمام كتل من
المعسكر المنافس إلى حكومته بعد االنتخابات ،على غرار ما حصل مع الجنرال بني
غانتس في مارس/آذار 2020

تتسارع االتصاالت
التركية ـ المصرية ،على
خلفية التعاون الثالثي
بين إسرائيل وقبرص
واليونان في تمديد
شبكة كهرباء ،هي
األكبر من نوعها في
البحر المتوسط

ثالثة أيام
على االنتخابات
اإلسرائيلية

القاهرة ـ العربي الجديد

نتنياهو يبحث عن أحصنة طروادة ...وخصومه
منقسمون على أنفسهم
للحديث تتمة...

االنتخابات
اإلسرائيلية الرابعة
نضال محمد وتد

يتوجه اإلسرائيليون ،وبينهم
نحو مليون ناخب فلسطيني ،يوم
الثالثاء املقبل ،لإلدالء بأصواتهم
في انتخابات عامة هي الرابعة من
نوعها خالل أقل من عامني ،من دون
أن تبدو في األفق بشائر تغيير في
إسرائيل ،لجهة التخلص من حكم
بنيامني نتنياهو ،ووسط مخاوف
في صفوف اإلسرائيليني واألحزاب
من بقاء حالة الجمود السياسي في
إسرائيل والفشل في تشكيل حكومة
جديدة ،مما قد يدفعهم للذهاب إلى
انتخابات خامسة في الصيف .ومع
أن االنتخابات تبدو حامية الوطيس،
إال أن الناخب اإلسرائيلي ال يبدي
حماسًا للذهاب إلى صناديق االقتراع،
مقابل التمترس في مواقفه السياسية،
بدليل عدم تغيير نمط تصويته ثالث
مرات وتكرار النتائج نفسها تقريبًا
في ثالث معارك انتخابية .لكن أيًا
كانت النتائج في الجولة الرابعة من
االنتخابات ،فيبدو أنه لن يكون هناك
تغيير جوهري في املشهد اإلسرائيلي
وسياسات دولة االحتالل حتى لو
حدثت «املعجزة» وحصل املعسكر
املناهض لنتنياهو من أحزاب اليمني
ّ
والوسط على أغلبية تمكنه من تشكيل
ائتالف حكومي يعتمد على تأييد
 61عضوًا من أصل  120عضوًا في
الكنيست ،ومن دون دعم أو تأييد من
القائمتني العربيتني ،لتفادي التشكيك
بشرعية االئتالف الجديد ،وتفادي
تكرار تجربة إسحاق رابني .وفي حال
حدثت هذه املعجزة ،فإن املرشحني
لخالفة نتنياهو في املنصب هما يئير
لبيد من حزب «ييش عتيد» أو غدعون
ساعر من حزب «تكفا حداشاه»،
وكالهما مصنف على اليمني في
موقفه السياسي ،مع احتمال ضئيل
لتشكيل ائتالف حكومي على أساس
مبدأ التناوب بني االثنني .إذا تحقق هذا
السيناريو ،على الرغم من التنبؤات
باستمرار حالة التعادل ،فإن ذلك
لن يغير شيئًا في سياسات دولة
االحتالل ،ال سيما قضايا االستيطان
والحل الدائم ،ألن االثنني ال يعلنان
أي برامج سياسية جديدة ،أو أي
تنازل مستقبلي عن سياسات الضم
واالستيطان ،بل يؤكدان على «ثوابت»
إسرائيل االحتاللية بعدم االنسحاب
لحدود  ،1967وعدم االنسحاب من
القدس املحتلة ،أو وقف االستيطان في
الضفة الغربية ،أو التنازل عن السيطرة
العسكرية اإلسرائيلية في غور األردن
وشمالي البحر امليت .يعني هذا أن
الحكومة اإلسرائيلية املقبلة ،إذا خسر
نتنياهو ولم تكن هناك حاجة للذهاب
إلى انتخابات جديدة ،لن تحمل أي
بشرى لجهة التسوية وحل الدولتني،
وأقصى ما سنشهده هو التركيز على
القضايا الداخلية ،والسيطرة على
جائحة كورونا وإعادة عجلة االقتصاد
وترحيل ملف الصراع واستمرار
سياسات إدارته ال غير.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ثــاثــة أي ــام تفصل عــن االنتخابات
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
تـ ـ ـج ـ ــري الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وس ــط
ع ـج ــز االسـ ـتـ ـط ــاع ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ــن رس ــم
ص ـ ــورة لـنـتــائـجـهــا امل ـتــوق ـعــة ب ـش ـكــل ينهي
ح ــال ــة الـ ـجـ ـم ــود الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
ويخرجها من دوامــة االنقسامات الداخلية،
والـصــراع على إنـهــاء حكم رئيس الحكومة
ال ـح ــال ــي ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو .ف ـقــد أ ُظ ـهــرت
االستطالعات الثالثة األخـيــرة التي نشرت
يـ ــومـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،وه ـ ـ ــي آخ ــر
استطالعات يمكن نشرها بموجب القانون
ق ـبــل يـ ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات ،اس ـت ـم ــرار ال ـت ـعــادل
ب ــن املـعـسـكــريــن الــرئـيـسـيــن ف ــي إســرائ ـيــل،
مـعـسـكــر ال ـي ـمــن ب ـق ـي ــادة ن ـت ـن ـيــاهــو ،مـقــابــل
املعسكر املناهض له ،من دون أن يتمكن أي
مــن املعسكرين مــن الــوصــول إلــى أغلبية 61
مـقـعـدًا مــن أص ــل  120مـقـعـدًا فــي الكنيست،
لتشكيل حكومة جديدة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ح ــال ــة املـ ــراوحـ ــة ف ــي قــوة
امل ـع ـس ـكــريــن ،إال أن االس ـت ـط ــاع ــات أبـ ــرزت
أنــه فيما تـتــواصــل االنـقـســامــات بــن القوى
ال ـ ـثـ ــاث ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـم ـع ـس ـكــر امل ـن ــاه ــض
لنتنياهو واملمثلة بــأحــزاب «يـيــش عتيد»
بـقـيــادة يـئـيــر لـبـيــد ال ــذي يـحـصــل عـلــى -18
 19مـقـعـدًا ،وح ــزب «تكفا حــداشــاه» بقيادة
غدعون ساعر ،الذي انهار في االستطالعات
األخيرة إلى  10-9مقاعد بعد أن كان يحصد
ف ــي ال ـب ــداي ــة م ــع تــأسـيـســه ع ـلــى  20مـقـعـدًا،
وأخيرا حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينت،
ال ــذي يــأمــل أن يـحــافــظ عـلــى  12-11مقعدًا.
وتدور الخالفات داخل هذه األحزاب الثالثة
على مكانة ال ـصــدارة ،ومــن منها سيترأس

امل ـع ـس ـكــر امل ـن ــاه ــض لـنـتـنـيــاهــو ع ـلــى رأس
الحكومة املقبلة.
لكن االنـقـســامــات ال تقف عند هــذه األح ــزاب
الثالثة ،إذ يبدو املعسكر املناهض لنتنياهو
معلقًا أيـضــا بـمــوقــف ح ــزب «يـمـيـنــا» ومــدى
الـ ـت ــزام زع ـي ـمــه ن ـف ـتــالــي ب ـي ـنــت بــال ـب ـقــاء فــي
امل ـع ـس ـكــر ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات وع ـ ــدم انـتـقــالــه
إلــى معسكر مــؤيــدي نتنياهو .وقــد يحصل
امل ـع ـس ـكــر ال ـت ـق ـل ـيــدي لـنـتـنـيــاهــو املـ ـك ــون من
حزب «الليكود» وثالثة أحزاب دينية ،اثنان
منهما حريديان ،والثالث هو الحزب الديني
ال ـف ــاش ــي «ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ــدي ـن ـي ــة» بــزعــامــة
بتسليئيل سـمــوطــريـتــش ،ال ــذي ك ــرس فقط
فــي االس ـت ـطــاعــات األخ ـي ــرة ف ــرص اجـتـيــازه
نسبة الحسم ،على  51مقعدًا مــن أصــل 120
مقعدًا فــي الكنيست اإلســرائـيـلــي .فقد ّ
روج
نتنياهو لحزب «الصهيونية الدينية» ودعا
للتصويت له لضمان حكومة «يمني كاملة»
أو «مليانة» ،وفــق التعبير الــذي يستخدمه
نتنياهو أخيرًا.
ويحتد التنافس بني املعسكرين على أشده
لـكـســر حــالــة ال ـت ـع ــادل ال ـحــال ـيــة ف ــي مــوازيــن
ال ـقــوى ،إذ يكفي أن تنتقل بضعة آالف من
األصـ ــوات إل ــى أح ــد املـعـسـكــريــن لكسر حالة
ال ـت ـعــادل ،بـعــد أن فـشــل نتنياهو عـلــى مــدار
العامني األخيرين في تشكيل حكومة يمني
مستقرة ،فيما فشل املعسكر املناهض له في
هــزيـمـتــه ،حـتــى بـعــد أن حـصــل هــذا املعسكر
ع ـل ــى أغ ـل ـب ـي ــة  62م ـق ـع ـدًا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي ج ـ ــرت ف ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار مــن
الـ ـع ــام امل ــاض ــي .ل ـكــن ز ّع ـي ــم امل ـع ـس ـكــر آنـ ــذاك
الجنرال بني غانتس ،فضل اجتياز الخطوط
واالن ـت ـقــال لتشكيل حـكــومــة ط ــوارئ وطنية
مــع نـتـنـيــاهــو ،عـلــى تشكيل حـكــومــة تعتمد
ع ـلــى دع ــم م ــن خـ ــارج ص ـفــوف االئ ـت ــاف من

نتنياهو واثق من إمكانية تشكيله حكومة ولو حصل معسكره على  59مقعدًا (فرانس برس)

مناهضو الليكود
يخشون انتقال بينت إلى
معسكر نتنياهو
 %38من الناخبين
سيقررون اتجاه تصويتهم
في اليومين المقبلين

ال ـقــائ ـمــة امل ـش ـتــركــة ل ــأح ــزاب ال ـعــرب ـيــة الـتــي
كانت حصلت على  15مقعدًا ،وبــدا أنها قد
ت ـحــدث تـغـيـيــرا فــي الـسـيــاســة اإلســرائـيـلـيــة،
إلى أن أعــاد الجنرال غانتس تحديد ثوابت
السياسة اإلســرائـيـلـيــة بـعــدم االعـتـمــاد على
أصوات عربية في تشكيل الحكومات ،وعدم
تكرار تجربة حكومة رابني في عام .1992
ول ـعــل أب ــرز مــا يــزيــد مــن غ ـمــوض وصـعــوبــة
التنبؤ أو توقع نتائج االنتخابات هذه املرة،

هــو أن  62فــي املــائــة فـقــط مــن اإلســرائـيـلـيــن
أك ـ ــدوا أن ـه ــم س ـي ـشــاركــون ف ــي االن ـت ـخــابــات،
فيما أشار  38في املائة منهم أنهم لم يقرروا
وجهة تصويتهم بعد وأنهم سيقررون كيف
سيصوتون خالل اليومني املقبلني.
وتزيد هــذه النتائج من حالة اإلحـبــاط لدى
األحـ ـ ـ ــزاب امل ـن ــاف ـس ــة ل ـن ـت ـن ـيــاهــو ،خـصــوصــا
بعد فشلها في تحريك الـشــارع اإلسرائيلي
ودب الــروح في صفوف مؤيديها .ويواصل
نـتـنـيــاهــو بـشـكــل الف ــت ج ــوالت ــه االنـتـخــابـيــة
امل ـك ـث ـفــة ،وت ـص ـع ـيــد حـمـلـتــه ال ــدع ــائ ـي ــة ضد
خصومه ،والتأكيد على اقـتــرابــه مــن الـفــوز.
ك ـمــا لـ ـ ّـوح ل ـل ـمــرة األول ـ ــى أن ــه ح ـتــى ف ــي حــال
وص ــول ــه إلـ ــى  59م ـق ـع ـدًا ف ـق ــط ،ف ــإن ــه يـجــري
اتـصــاالت حثيثة مع نــواب من حزبي «تكفا
حداشاه» و«يمينا» ،لدعمه بعد فرز النتائج
ال ــرس ـم ـي ــة واالنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى م ـع ـس ـكــره ودع ــم
ائتالفه لضمان تشكيله حكومة خامسة.
وم ــع أن نتنياهو ح ــاول تــوظـيــف اتفاقيات
الـتـطـبـيــع وال سـيـمــا م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات وال ـق ـيــام
بزيارة ألبوظبي ولقاء ولي العهد محمد بن
زايد ،إال أنه فشل في ذلك بعد األزمة األخيرة
مع األردن ،وبعد التصريحات التي أطلقها

وزي ـ ــر ال ــدول ــة اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـس ــاب ــق لـلـشــؤون
الخارجية أنور قرقاش على «تويتر» ،من أن
اإلمارات ترفض «تجيير» اتفاقيات التطبيع
فــي املعركة االنتخابية .إال أن ذلــك لــم يــردع
نتنياهو عن التلويح باتفاقيات جديدة مع
أربع دول إسالمية إضافية قريبًا.
إال أن موضوع اتفاقيات التطبيع ،ومسألة
حــل ال ـن ــزاع اإلســرائـيـلــي الفلسطيني ،ظال
بـعـيــديــن عــن امل ـعــركــة االنـتـخــابـيــة الحالية
خالفًا لالنتخابات السابقة في مــارس من
العام املاضي ،عندما ّ
خيم موضوع فرض
السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـبـ ــدو مـ ـل ــف إدارة جــائ ـحــة
ك ــورون ــا وإعـ ـ ــادة عـجـلــة االق ـت ـص ــاد ،األب ــرز
في تحديد وجهة الناخب اإلسرائيلي ،من
دون أن يكون هــذان املوضوعان منفصلني
ع ــن ك ـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـ ـج ــري ب ــاألس ــاس
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ـس ــاع ــي ن ـت ـن ـيــاهــو ل ــإف ــات
مــن محاكمته الـجـنــائـيــة ،والـتـهــم املوجهة
لـ ــه ب ـت ـل ـقــي ال ـ ــرش ـ ــاوى والـ ـفـ ـس ــاد وخ ـي ــان ــة
األمــانــة العامة .وكــان نتنياهو ســارع لحل
الحكومة فــي ديسمبر/كانون األول 2018
قبل عــام على نهاية واليـتـهــا ،فــي محاولة

منه آنــذاك للفوز بانتخابات تتيح تشكيل
حـ ـك ــوم ــة تـ ـق ــر قـ ــانـ ــونـ ــا ي ـم ـن ـح ــه ح ـص ــان ــة
كــامـلــة م ــن امل ـســاء لــة الـقــانــونـيــة م ــا دام في
مـنـصــب رئ ـيــس الـحـكــومــة ،وه ــو مــا ُيـعــرف
بالقانون الفرنسي.
وفيما يحذر خصوم نتنياهو من «الخطر»
الــذي يهدد إسرائيل ونظامها الحالي بما
فيه فصل للسلطات في حــال فــاز نتنياهو
ومعسكره بأغلبية  61مقعدًا في الكنيست،
إال أن ه ــذه الـتـحــذيــرات ال تلقى عـلــى األقــل
وفق االستطالعات آذانًا صاغية ،خصوصًا
مع تشظي قوى الوسط واليسار في أحزاب
صغيرة تصارع ثالثة منها هي «ميرتس»،
و«كاحول لفان» و«القائمة العربية املوحدة»
املنشقة عن القائمة املشتركة ،الجتياز نسبة
الحسم .وتشير التوقعات إلى تراجع نسبة
م ـش ــارك ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي الـ ــداخـ ــل إل ــى
م ــا دون  60ف ــي امل ــائ ــة ،واح ـت ـم ــاالت تــراجــع
تمثيلهم حـتــى ف ــي ح ــال ن ـجــاح القائمتني
العربيتني إلــى  12مقعدًا ،مقابل  15مقعدًا
كــانــوا يملكونها فــي االنـتـخــابــات األخـيــرة،
م ـم ــا يـ ـن ــذر ب ــان ـت ـق ــال م ـق ـع ــدي ــن ع ـل ــى األق ــل
لصالح معسكر نتنياهو.

كشفت مصادر خاصة لـ«العربي الجديد»
م ـع ـط ـيــات ج ــدي ــدة مـتـعـلـقــة ب ـم ـحــاوالت
تحسني العالقات التركية املصرية أخيرًا،
مع تعدد تصريحات مسؤولني أتراك ،لم
تقابلها اإلدارة املصرية بــردود رافضة.
وذكـ ـ ـ ــرت امل ـ ـصـ ــادر أن هـ ـن ــاك مـجـمــوعــة
مــن ال ـعــوامــل الــدول ـيــة وامل ـت ـغ ـيــرات التي
خـلـقــت أخ ـي ـرًا م ـنــاخــا مــوات ـيــا لتحسني
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـط ــرف ــن بـ ـم ــا يـضـمــن
تـحـقـيــق مـصــالـحـهـمــا .وأش ـ ــارت إل ــى أن
تـجــاهــل مـصــر ،مــن ِقـبــل كــل مــن الـيــونــان
وق ـب ــرص وال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،في
اتـفــاقـيــة لـلــربــط الـكـهــربــائــي بينها ،أدى
إلى شرخ في التحالف املصري اليوناني
ال ـق ـب ــرص ــي ،والـ ـ ــذي اع ـت ـب ــرت ــه ال ـق ــاه ــرة
امـتــدادًا التفاق سابق في العام املاضي
بني األطراف الثالثة ،تجاهل مصر أيضًا،
لنقل الغاز إلى أوروبــا عبر خط أنابيب
شرق املتوسط «إيست ميد».
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن املـنــاقـصــة التي
أعـلـنــت عنها مـصــر أخ ـي ـرًا للتنقيب عن
ال ـغــاز فــي الـبـحــر امل ـتــوســط ،حـمـلــت بني
طـيــاتـهــا رس ــال ــة ضـمـنـيــة لـلـتـجــاوب مع
املساعي التركية .كما حملت أيضًا رسالة
غضب مصرية للحليف اليوناني ،الذي
يـعــد فــي حــاجــة مــاســة ملـصــر فــي الــوقــت
ال ــراه ــن ،ف ــي ظ ــل مـعــركـتــه عـلــى ال ـحــدود
الـبـحــريــة مــع تــركـيــا .وقــالــت امل ـصــادر إن
املشاريع في قطاعات الطاقة بني األطراف
اإلســرائـيـلـيــة ،والـيــونــانـيــة ،والقبرصية،
ُ
أخـيـرًا ،والـتــي استبعدت منها القاهرة،
كـ ــان م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـســاهــم ف ــي تغيير
الوضع االقتصادي بالنسبة ملصر ،في
وقت تسعى فيه القيادة السياسية لجعل
مصر مركزًا إقليميًا للطاقة .ولفتت في
الوقت ذاته إلى أن توطيد التحالف بني
القاهرة وأثينا في مجال الطاقة ،كان من
شأنه إغالق الباب بشكل كامل أمام أنقرة
في الوقت الراهن.
وكشفت املصادر أن اتصاالت جرت بني
الجانبني املصري والتركي ،أخيرًا ،على
صـع ـيــد اس ـت ـخ ـبــاراتــي مـعـنـيــة بـمـلـفــات

رحب األتراك
ّ
بـ«احترام مصر الجرف
القاري التركي»
ّ

الحدود البحرية والطاقة ،بهدف تنسيق
بـعــض امل ــواق ــف ال ـخــاصــة ب ـهــذا ال ـصــدد.
ّ
تضمنت بشكل
وأكدت أن تلك االتصاالت
واضــح ترحيبًا تركيًا ،باملوقف الخاص
باحترام الجرف التركيّ ،
ونوهت إلى أن
األمر لم يقتصر على التصريحات املعلنة
م ــن امل ـس ــؤول ــن األتـ ـ ـ ــراك .وأوضـ ـح ــت أن
«القاهرة تدير في الوقت الراهن سياسة
مـتــزنــة ،ومنضبطة بـشــأن التصريحات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة بـ ـك ــاف ــة األطـ ـ ـ ــراف
اإلقليمية ،بعيدًا عن املمانعة أو التماهي
فــي التحالفات» ،الفـتــة إلــى ســوء تقدير
بعض الحلفاء ملواقفهم تجاه التعاون مع
ً
مصر أخيرًا .وذكرت أنه «بدال من أن يقدر
بعض الحلفاء حجم التضامن املصري
معهم ،بــاتــوا يقدمون على خـطــوات من
شأنها عدم تحقيق املصالح املشتركة».
ّ
ووقعت الحكومات القبرصية واليونانية
واإلسرائيلية ،في  9مارس/آذار الحالي،
ات ـفــاقــا مـبــدئـيــا مل ــد أطـ ــول وأع ـم ــق كــابــل
كـهــربــاء تـحــت امل ــاء سيقطع ق ــاع البحر
املتوسط بتكلفة نحو  900مليون دوالر،
ويــربــط الشبكات الكهربائية لــأطــراف
الثالثة .وقــال وزيــر الطاقة اإلسرائيلي،
ي ــوف ــال ش ـتــايـن ـتــز ،ع ـلــى ه ــام ــش تــوقـيــع
االتفاق في العاصمة القبرصية نيقوسيا،
إن امل ـشــروع سـيــوفــر م ـصــدرًا احتياطيًا
للكهرباء في أوقات الطوارئ .فيما قالت
وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس
إن املشروع «خطوة حاسمة على طريق
إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة،
وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل».
وبحسب وزارة الطاقة اإلسرائيلية ،فإن
ق ـ ــدرة ال ـك ــاب ــل س ـت ـكــون ب ــن أل ــف وأل ـفــي
ميغاوات ،ومن املتوقع إتمامه في 2024
وسيكون األطول واألعمق لنقل الكهرباء
ت ـحــت م ـي ــاه ال ـب ـح ــر ،ب ـط ــول ن ـحــو 1500
كـيـلــومـتــر وع ـمــق يـصــل إل ــى  2700مـتــر.
وسيغطي املشروع  3قطاعات من البحر
امل ـت ــوس ــط :ن ـحــو  310ك ـي ـلــوم ـتــرات بني
إسرائيل وقبرص ،ونحو  900كيلومتر
بــن قـبــرص وج ــزي ــرة كــريــت الـيــونــانـيــة،
ون ـح ــو  310ك ـي ـلــوم ـتــرات إض ــاف ـي ــة بني
جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان.
في املقابل ،أخطرت تركيا كال من اليونان
وإسرائيل ،واالتحاد األوروبي ،بضرورة
الحصول على إذنها بخصوص األنشطة
التي تمس جرفها القاري شرقي البحر
املتوسط .وجاء ذلك عبر مذكرات احتجاج
أرسـلـتـهــا أن ـقــرة لــأطــراف الـثــاثــة ،على
خلفية م ــرور امل ـســار املـفـتــرض للكوابل
البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء
اإلسرائيلية ،واليونانية ،والقبرصية ،من
الجرف القاري لتركيا شرقي املتوسط.
وتعترض تركيا على تلك الخطوة كون
م ـســار ال ـك ــواب ــل ال ـب ـحــريــة ب ــن جــزيــرتــي
قبرص وكــريــت ،يمر مــن الـجــرف القاري
الـتــابــع لـهــا ،وفـقــا لـلـخــرائــط الـ ــواردة في
الــوثــائــق املـتـعـلـقــة ب ــامل ـش ــروع ،ف ــي وقــت
يتعني فيه على األطراف املعنية الحصول
على إذن من أنقرة بخصوص األنشطة
التي تمس جرفها القاري ،في حال كان مد
الكوابل املــارة منه ،يتطلب دراســة أولية
وفق القانون الدولي ،أو إبالغ تركيا قبل
مدة معقولة بشأن تلك األنشطة ونطاقها
في حال لم تكن تستدعي دراسة أولية.

سد النهضة :تردد أوروبي أمـيركي في قبول الوساطة
ينتظر االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة نداء
من مصر والسودان
وإثيوبيا ،أو اتفاقًا برعاية
أفريقية ،للمشاركة في
الرباعية الدولية ،للتوصل
إلى حل بشأن  5ملفات
رئيسية في خالف سد
النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

تريد القاهرة االتفاق على حجم التدفق المائي (خالد دسوقي/فرانس برس)

قـ ــالـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مـ ـص ــري ــة إن
االت ـصــاالت الـتــي جــرت خــال األي ــام األخـيــرة
بــاألطــراف األربـعــة ،التي تمثل آلية الرباعية
الدولية املقترحة لتولي جهود الوساطة في
قضية سد النهضة ،عكست «ترددًا وقلقًا من
كل من الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
عمل اآللية من
واألمم املتحدة» ّ بشأن انتهاء ّ
تقدم ،بسبب التعنت اإلثيوبي
دون تحقيق
من جانب ،واتساع الخالف الفني والقانوني
بــن كــل مــن مـصــر والـ ـس ــودان وإثـيــوبـيــا من
جانب آخر.
وأوضحت املصادر ،لـ«العربي الجديد» ،أن
تلك االتصاالت أجرتها الخارجية املصرية
والسودانية بصيغة مشتركة أحيانًا ،وكل
عـلــى ح ــدة فــي أح ـيــان أخـ ــرى ،وت ــم التركيز
على منح اآللية الرباعية سلطات أوسع في
عدد من بنود املفاوضات ،وذلك في خمسة
مـلـفــات رئـيـسـيــة .امل ـلــف األول ،ه ــو صياغة

اتفاق نهائي لقواعد امللء والتشغيل ،بحيث
ترعى اآللية صياغة نهائية وموحدة لجميع
ال ـب ـنــود ال ـتــي ش ـهــدت امل ـفــاوضــات السابقة
خ ــاف ــات واسـ ـع ــة ب ـش ــأن ـه ــا ،وم ـن ـه ــا وض ــع
برنامج واضح ومسبق ومتفق عليه للملء
املستمر والدائم للسد ،واالتفاق على حجم
التدفق اليومي من السد ،والذي سيصل إلى
سد الروصيرص في السودان حتى ال تتأثر
السالمة اإلنشائية لألخير وباقي السدود
ال ـس ــودان ـي ــة .واالتـ ـف ــاق ع ـلــى ح ـجــم الـتــدفــق
الـعــام فــي فـتــرات الجفاف والـجـفــاف املمتد،
والــذي تقترح مصر أن يكون  37مليار متر
مكعب كرقم وسط بني ما تطالب به إثيوبيا
وهــو  32مليارا ومــا كانت تطالب به مصر
وه ــو  40مـلـيــار مـتــر مـكـعــب ،عـلــى أن ُيـتــرك
الــرقــم ال ـخــاص بــأوقــات ع ــدم امل ــلء والــرخــاء
آللية التنسيق بني الــدول الثالث .واالتفاق
عـلــى مـعــايـيــر ق ـيــاس ام ـت ــاء س ــد الـنـهـضــة،
وسد السرج االحتياطي املجاور مجتمعني،
والربط بينه وبني سد الروصيرص والسد
العالي ،وهي مسألة تراها مصر ضرورية،
ً
فــي حــن تــراهــا إثيوبيا مــدخــا للربط بني
السدود وهو ما ترفضه.
وامللف الثاني ،هو ضمان سياسي وتفاوضي
لـ ـتـ ـق ــدي ــم إثـ ـي ــوبـ ـي ــا خ ـط ـت ـه ــا ط ــويـ ـل ــة األم ـ ــد
لالستخدامات الخاصة باملياه ،ســواء كانت
مخصصة إلنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها،
تحقيقًا ملبدأ عدم اإلضرار بدولتي املصب.
وامللف الثالث ،هو حسم املواضيع القانونية
العالقة ،والتي من بينها التوافق على آلية
ً
فـ ــض امل ـ ـنـ ــازعـ ــات الـ ـت ــي س ـت ـن ـشــأ مـسـتـقـبــا
حول تشغيل السد واملــلء ،والبت في اقتراح
مـصــري ســودانــي ب ــأن تـظــل اآلل ـيــة الرباعية
هي مرجعية فض املنازعات وليس االتحاد
األف ــري ـق ــي ف ـق ــط .واملـ ـل ــف ال ــراب ــع ه ــو ال ـق ـيــام
بـضـمــانــة سـيــاسـيــة فــي امل ـقــام األول الل ـتــزام

إثـيــوبـيــا بتنفيذ االت ـف ــاق ،واع ـت ـبــاره ملزمًا
بشكل نهائي ،وعدم التراجع فيه ،أو االلتفاف
عليه.
أمــا امللف الخامس فهو رعــايــة وضــع أسس
تـ ـف ــاوضـ ـي ــة ألي ات ـ ـفـ ــاق م ـس ـت ـق ـب ـلــي ب ـش ــأن
ال ـت ـطــورات الـتــي سـتـطــرأ عـلــى ح ــوض النيل
األزرق ،مثل الـســدود واملشاريع والبحيرات
الصناعية .وهــو املـلــف ال ــذي يـســوده خالف
كبير بني القاهرة وأديس أبابا ،لرغبة األولى
فــي توسيعه ليأخذ بعني االعـتـبــار الوضع
امل ــائ ــي ال ـحــالــي لـجـمـيــع دول ح ــوض الـنـيــل،
وبــالـتــالــي اعـتـبــار إثـيــوبـيــا محتكرة للمياه
ال ــدول ـي ــة ،وف ــي امل ـق ــاب ــل ت ــرغ ــب إث ـيــوب ـيــا في
تحويله إلــى اتـفــاق جــديــد ملحاصصة مياه
الـنـيــل وإل ـغ ــاء االت ـفــاق ـيــات الـســابـقــة ،ومنها
معاهدتا  1902و.1959
وأضافت املصادر أن تفويض آلية الرباعية
الــدولـيــة بــرعــايــة االت ـفــاق على هــذه امللفات
الخمسة يحمل توسيعًا لسلطات مكونات
اآلل ـ ـيـ ــة وص ــاحـ ـي ــاتـ ـه ــا .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أن ب ـعــض األطـ ـ ـ ــراف ،ك ــاالت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،لــدي ـه ـمــا رؤى فـنـيــة
يمكن البناء عليها في جميع هــذه امللفات
على خلفية مشاركتهما السابقة كمراقبني،
إال أنهما متخوفان مــن أن يفضي كــل هذا
ال ـع ـم ــل إل ـ ــى ال شـ ـ ــيء ،وه ـ ــو م ــا يــدفـعـهـمــا
للتردد ،انتظارًا لـنــداء جماعي باملشاركة،
أو ات ـف ــاق بــرعــايــة االت ـح ــاد األفــري ـقــي على
اسـتــدعــاء األطـ ــراف الــدولـيــة للمشاركة في
هذه اآللية الوسيطة.
وحول موقف االتحاد األفريقي باعتبار أن
ً
هــذه اآللـيــة تعتبر بــديــا لــه ،ومــا إذا كانت
هـنــاك دوائ ــر فــي املنظمة الـقــاريــة تـعــارض
ذل ـ ــك ،ق ــال ــت املـ ـص ــادر إن ب ـعــض م ـســؤولــي
مفوضية االتحاد يعارضون املقترح بشدة،
ً
ويعتبرونه تدويال للقضية ،من دون سلك

دعم عربي

أعلن البرلمان العربي رفضه «التعنّت اإلثيوبي غير المبرر» في المفاوضات
حول سد النهضة .ودان رئيس البرلمان ،عادل بن عبد الرحمن العسومي،
فــي تــصــريــح مــســاء الخميس،
التصريحات األخــيــرة لــوزيــر المياه
والــري اإلثيوبي ،سيلشي بيكيلي
(الــصــورة) ،والــتــي عكست إصــرار
بــاده على تنفيذ الــمــلء الثاني
للسد دون االتفاق على قواعد
ملئه وتشغيله ،مــؤكــدًا دعم
البرلمان لمصر والــســودان بشأن
ضرورة انخراط المجتمع الدولي
في المفاوضات عبر «الرباعية».

ال ـق ـنــوات الـطـبـيـعـيــة ل ــذل ــك ،لـكــن ف ــي الــوقــت
نـفـســه ه ـنــاك تـعــاطــف م ــن رئ ــاس ــة االت ـحــاد
الحالية (دول ــة الكونغو الديمقراطية) مع
املقترح ألسباب عدة ،منها أن اآللية ستقلل
من املسؤولية املفترضة عليها ،وستجعلها
تتالفى حــرج املواجهة مع مصر وإثيوبيا
بشكل خاص ،أخذًا في االعتبار الحساسيات
القائمة بني كينشاسا وأديــس أبابا حاليًا
بسبب ما تصفه األخيرة بميلها للقاهرة.
وفــي السياق ذاتــه ،على املستوى امليداني،
ق ــال مـصــدر إثـيــوبــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن رئـيــس ال ـ ــوزراء آب ــي أحـمــد ووزي ــر الــري
سـيـلـيـشــي بـيـكـيـلــي ات ـف ـقــا ع ـلــى ب ــدء حملة
جديدة لتشغيل الذكور على مستوى البالد

في املشاريع املرتبطة بالسد ،ومنها تطهير
الـبـحـيــرات وتجفيف املستنقعات وتقليل
امل ـس ــاح ــات الـ ـخـ ـض ــراء ،ن ـظ ـرًا ل ـق ــرب إت ـمــام
امل ــلء الثاني والعمل على توليد الكهرباء
تجريبيًا .وقد أخطرت الحكومة الفيدرالية
الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة فـ ــي واليـ ـ ـ ــات بـنــي
شنقول وأمـهــرة وأورومـيــا بالحاجة ألكثر
من أربعني ألف عامل.
وأعـ ـلـ ـن ــت إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،ه ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع ،أن ـهــا
أنجزت نحو ثمانني في املائة من إنشاءات
وت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات س ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة .وك ـ ـ ـ ــان آخ ــر
امل ـك ــون ــات امل ـه ـمــة ال ـت ــي أض ـي ـفــت م ــا كشفه
م ـص ــدر إث ـي ــوب ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» في
الثامن من الشهر الحالي بإتمام تركيب أول

أنبوبني ضخمني من األنابيب املخصصة
لنقل املـيــاه مــن بحيرة التخزين الرئيسية
إل ــى املـحـطــة الـكـهــرومــائـيــة إلن ـتــاج الـطــاقــة،
وذلـ ـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ـت ــن ،إي ـطــال ـيــة
وفرنسية ،متخصصتني فــي هــذا النشاط.
وم ــن امل ـق ــرر تــرك ـيــب أرب ـع ــة أنــاب ـيــب أخ ــرى
ب ــن ال ـص ـيــف وال ـخ ــري ــف ع ـلــى أس ـ ــاس بــدء
التشغيل التجريبي إلنتاج الكهرباء عقب
امل ــلء الـثــانــي مـبــاشــرة .وأوض ــح املـصــدر أن
العمل في السد منفصل تمامًا عن الخالف
ال ـس ـيــاســي وال ـق ــان ــون ــي حـ ــول امل ـف ــاوض ــات
واالتفاق املنشود.
وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية،
وكذا تقريري املكتبني االستشاريني اللذين
تمت االستعانة بهما في بداية املفاوضات،
كانت قد أكــدت اآلثــار السلبية االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة الـتــي ستلحق بمصر جــراء
امل ـش ــروع ،إال أن ات ـفــاق امل ـب ــادئ ،امل ـبــرم بني
ال ــدول الـثــاث فــي مـ ــارس/آذار  ،2015يوفر
ح ـم ــاي ــة ل ـل ـت ـص ــرف ــات اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة .ف ــامل ـب ــدأ
الـخــامــس مــن االت ـف ــاق ،والـ ــذي يـتـحــدث عن
التعاون في امللء األول وإدارة السد ،يكتفي
بالنص على التشارك في وضع «الخطوط
اإلرش ــادي ــة وال ـق ــواع ــد» م ــن دون تفاصيل
الـتـشـغـيــل ،ويـجـيــز إلثـيــوبـيــا إعـ ــادة ضبط
سـيــاســة الـتـشـغـيــل م ــن وق ــت آلخـ ــر ،بـشــرط
«إخطار» وليس أخذ رأي أو استئذان مصر
والـ ـس ــودان .بينما تستند إثـيــوبـيــا للبند
الثاني من هذا املبدأ لتبرر لنفسها وللعالم
أن ال ـق ــواع ــد ال ـتــي ي ـجــب االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا ال
يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا م ـلــزمــة ب ــأي حـ ــال ،ألنـهــا
موصوفة في االتفاق بأنها «استرشادية»،
ً
فضال عن كونها غير مقتصرة على خطة
واحــدة يجب اتباعها ،فهي بحسب النص
«ستشمل كــافــة الـسـيـنــاريــوهــات املختلفة،
بالتوازي مع عملية بناء السد».
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شرق
غرب
استشهاد فلسطيني
في الضفة
استشهد الفلسطيني عاطف يوسف
حنابشة ( 42عامًا) ،أمــس الجمعة،
برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل
مسيرة احتجاجية ضد االستيطان
في قرية بيت دجن ،شمالي الضفة
الغربية املحتلة ،وفق ما أكدت وزارة
الصحة الفلسطينية ،وذلــك بعدما
أطلق جيش االحتالل رصاصة على
رأس حنابشة.
(فرانس برس)
إسرائيل ُت ّ
حذر عباس من
التعاون مع «حماس»

ذك ـ ــرت ال ـق ـن ــاة « »13اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
أمس الجمعة ،أن رئيس جهاز األمن
العام اإلسرائيلي «الشاباك» نداف
أرغمان ّ
وجه تحذيرًا حول  3قضايا
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـح ـم ــود
عباس (ال ـصــورة) .وأضــافــت القناة
أن «ال ـق ـضــايــا ال ـث ــاث ه ــي :جـهــود
السلطة الفلسطينية لدفع تحقيق
ضد إسرائيل في املحكمة الجنائية
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي اله ـ ـ ــاي ،ون ـ ّـي ــة حــركــة
فتح (بزعامة عباس) الترشح على
قــائـمــة مـشـتــركــة مــع حــركــة حـمــاس
فــي انـتـخــابــات املـجـلــس التشريعي
الفلسطيني فــي مــايــو/أيــار املقبل،
واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
مشتركة بني فتح وحماس».
(األناضول)

المغرب :مصالحة داخل
«األصالة والمعاصرة»
تـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح األمـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام لـ ـح ــزب
«األصــالــة واملـعــاصــرة» (أكـبــر حزب
مـعــارض فــي امل ـغــرب) عبد اللطيف
وه ـب ــي وس ـل ـف ــه ح ـك ـيــم ب ـن ـش ـمــاس،
فــي لقاء جمعهما مساء الخميس،
بـ ـع ــد أش ـ ـهـ ــر مـ ــن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـت ــي
عصفت بالحزب عشية االنتخابات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة امل ـ ـقـ ــررة ف ــي ال ـخــريــف
املـ ـقـ ـب ــل .وأك ـ ـ ــد ال ـ ــرج ـ ــان فـ ــي ب ـيــان
م ـ ـش ـ ـتـ ــرك «ال ـ ـت ـ ـش ـ ـبـ ــث بـ ــامل ـ ـشـ ــروع
السياسي والقانوني واملؤسساتي
للحزب ،والعمل سويًا» .وأكد وهبي
«تفاعله اإليـجــابــي مــع رســائــل طي
خالفات املاضي».
(العربي الجديد)
الجزائر :إصرار على
التعويضات من فرنسا
ّ
شدد الرئيس الجزائري عبد املجيد
ت ـب ــون (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أمـ ــس الـجـمـعــة،
ع ـل ــى إصـ ـ ـ ــرار ال ـ ــدول ـ ــة ع ـل ــى كـشــف
م ـص ـيــر م ـف ـقــودي ـهــا الـ ـ ـ ـ ــ 2200خ ــال
ثــورة التحرير ضــد فرنسا ( 1954ـ
 ،)1962الــذيــن فـقــدوا على يــد قــوات
االسـتـعـمــار الـفــرنـســي .وأك ــد أيضًا،
فــي رســالــة ّ
وجـهـهــا بمناسبة عيد
ال ـن ـصــر ،اس ـت ـمــرار مـســاعــي الــدولــة
الجزائرية للحصول على «تعويض

ضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب ال ـ ـ ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة،
واالضطالع بملف الذاكرة بأقصى
ال ـجــديــة وامل ـث ــاب ــرة» ،ال ـتــي أجــرتـهــا
فــرن ـســا ف ــي مـنـطـقــة رق ـ ــان جـنــوبــي
الجزائر.
(العربي الجديد)

مشاركة سودانية
في مناورات «الفلك»
السعودية
أعـلـنــت ال ـس ـعــوديــة ،أم ــس الجمعة،
وصــول قــوات ســودانـيــة إلــى مدينة
جـ ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات
«الـ ـفـ ـل ــك» ف ــي ق ــاع ــدة املـ ـل ــك فـيـصــل
البحرية ،غربي اململكة .ووفق وكالة
األن ـب ــاء الـسـعــوديــة «واس»« ،تنفذ
الـقــوات البحرية امللكية السعودية
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة،
األسـبــوع املقبل ،مـنــاورات التمرين
البحري الثنائي الفلك  ،4في قاعدة
امللك فيصل البحرية بجدة (غربي
املـمـلـكــة)» .وكــانــت ال ـقــوات البحرية
السعودية والسودانية دشنتا أول
مـ ـن ــاورات مـشـتــركــة بــاســم «الـفـلــك»
بميناء بــورتـســودان ،شمال شرقي
السودان.
(األناضول)
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الحدث

تخبر وجوه أهالي عدن وآثار الدمار المنتشرة الكثير عما م ّرت به هذه
المدينة منذ انقالب الحوثيين وحتى اليوم .لكن «أم المساكين» كما
يطلق عليها أهلها اليوم ،ال يزال أمامها الكثير من التحديات لتجاوزها
قبل الوصول إلى مرحلة االستقرار

الحوثيون يستهدفون الرياض

تصعيد يهدد جهود السالم

عدن
أم المساكين

صعد الحوثيون
ّ
هجماتهم بقصف
منشأة ألرامكو في
الرياض ،بالتوازي مع
التقدم في مأرب ،بما
يهدد جهود السالم
التي تقودها واشنطن

عدن ـ العربي الجديد

العاصمة المؤقتة تتحدى الصراعات
السياسية والمعاناة االقتصادية

فارس الجالل

تـفــرض مـعــالــم ال ـحــرب نفسها في
مــديـنــة ع ــدن جـنــوبــي الـيـمــن ،على
الــرغــم مــن تــوقــف امل ـع ــارك ،لتكون
بـمـثــابــة تــذكـيــر دائ ــم بـمــا م ـ ّـرت ب ــه الـعــاصـمــة
املؤقتة .فآثار الرصاص والقذائف والغارات
ت ـغ ـطــي امل ـب ــان ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـس ـك ـن ـيــة فــي
مديريات املدينة الرئيسية؛ في األماكن العامة
ك ـمــا ف ــي األحـ ـي ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة .وب ـي ـن ـمــا تغيب
إع ــادة اإلعـمــار حتى اللحظة ،ال تــزال طرقات
ال ـعــديــد م ــن األح ـي ــاء ال ـج ــدي ــدة ،ال سـيـمــا في
أطراف املدينة ،ترابية ،إذ لم يتم التركيز على
تعبيد الطرقات بقدر ما تم التركيز على بناء
املعسكرات التي أنشأها «التحالف العربي»
و«املـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي» ،وقـبــل ذلــك
الحكومة الشرعية.
وعـلــى الــرغــم مــن اتـفــاق «املـجـلــس االنتقالي»
والشرعية قبل نحو ثالثة أشهر ودخولهما
فـ ــي ح ـك ــوم ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وب ـ ــدء ت ـط ـب ـيــق ات ـف ــاق
الــريــاض الــذي رعته السعودية بني الطرفني،
ّ
إال أن ذلك لم ينعكس بعد على أوضاع املدينة
الـتــي تشهد فــي اآلون ــة األخ ـيــرة احتجاجات
مـتــواصـلــة وت ــوت ــرات بـسـبــب ت ــردي األوض ــاع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات،
وان ـه ـيــار الـعـمـلــة الــوطـنـيــة (الـ ـ ــدوالر يـســاوي
 250ريــاال يمنيا) ،وانعكاس ذلك ارتفاعًا في
أسعار املواد الغذائية األساسية بشكل كبير.
ً
ويترافق ذلــك مع انقطاع الــرواتــب ،فضال عن
انعدام مواد الوقود وارتفاع أسعارها ،وعدم
ال ـق ــدرة عـلــى تـغـ ّطـيــة اح ـت ـيــاجــات املــدي ـنــة من
الكهرباء .وما عقد املشاكل بالنسبة لحكومة
املـ ـن ــاصـ ـف ــة ،ع ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـت ـح ــال ــف ب ــوع ــود
امل ـس ــاع ــدة ال ـت ــي قـطـعـهــا ل ـهــا ب ـم ـجــرد تنفيذ
اتـفــاق الــريــاض ،وســط مـخــاوف لــدى البعض
من انهيار االتفاق.
وال يـنـشـغــل أب ـن ــاء املــدي ـنــة وامل ـق ـي ـمــون فيها
بوباء كورونا ،واتخاذ إجــراءات وقائية ملنع
انـتـشــار ال ـف ـيــروس ،عـلــى غ ــرار مــا ي ـجــري في
معظم امل ــدن ح ــول ال ـعــالــم ،بـقــدر مــا تشغلهم
مـســألــة الـتـعــامــل م ــع مـشــاكـلـهــم االقـتـصــاديــة
وغ ـي ــاب ال ـك ـهــربــاء .وي ـق ــول امل ــواط ــن الـعــدنــي،

سعيد عمر ،في حديث مع «العربي الجديد»،
ّ
إن املــديـنــة «تـعــانــي مــن مشاكل ع ــدة ،وكــل ما
دم ــرت ــه ال ـح ــرب ل ــم ي ـتــم إص ــاح ــه ،س ـ ــواء في
املـبــانــي وال ـطــرقــات أو غـيــرهــا .فـكــل املـشــاريــع
ال ـتــي ُيـعـلــن عـنـهــا ف ــي ع ــدن؛ إن ك ــان م ــن قبل
التحالف أو الحكومة ،إما وهمية أو ترقيعية
ُ
ال تخرج املدينة من مشاكلها ،بل هي مشاريع
تستخدم لصالح املـتـصــارعــن واملـتـحــاربــن،
وي ـتــم تـجــاهــل وج ــه ع ــدن الـجـمــالــي ،ومـســألــة
الـخــدمــات املـلـحــة ،وحــل مشاكل نــاس املدينة
وك ــل ال ـســاك ـنــن ف ـي ـه ــا» .وي ـض ـي ــف« :ك ــل مــرة
نسمع عــن ب ــدء إع ــادة اإلع ـم ــار ،لـكــن مــا زالــت
أغـلــب امل ـن ــازل وامل ــراك ــز وال ـع ـقــارات الـتـجــاريــة
وحتى املــدن التي تعرضت للدمار الكامل أو
حتى تلك التي تأثرت جزئيًا ،كما هي من دون
ّ
حتى التعويض على مالكها .علمًا بأن بعض
امل ـب ــان ــي ت ـع ــرض ــت ألض ـ ـ ــرار ب ـس ـبــب ال ـص ــراع
بــن الـحـكــومــة الـشــرعـيــة واملـجـلــس االنتقالي
الجنوبي ،والناس تخاف من أن يزيد استمرار
الصراع بني الطرفني ،من حجم الضرر والدمار
فــي املــدي ـنــة» .وتـجـمــع الـعــديــد مــن اآلراء على
ّ
أن عــدن تخوض حاليًا مرحلة صعبة ،وهي
ت ـحــاول الـعـبــور مــن أوضــاعـهــا املـعـقــدة ،التي
ّ
خــلـفـهــا ال ـص ــراع ال ــذي ب ــدأ ب ـحــرب الحوثيني
والــرئـيــس الــراحــل علي عبد الـلــه صــالــح على
املدينةّ ،
ثم ما تال ذلك بعد تحريرها ،من صراع
بني الحكومة الشرعية و«املجلس االنتقالي».
وال يمكن لزائر املدينة بعد انقطاع ،أو املقيم
تجاهل مالمحها الـجــديــدة ،خصوصًا
فيهاّ ،
بعدما خفت فيها النقاط األمنية والعسكرية،
وبـ ــدأت تختفي مــن ال ـش ــارع املـلـيـشـيــات غير
املنضبطة ،وتنتظم الجوانب األمنية ،واألطقم
العسكرية التي تقل حوادثها تدريجيًا .كما
ّ
انتشرت شرطة السير واألمن ،في ظل خطوات
حقيقية لتفعيل دور أقسام الشرطة .وتمكنت
ق ـ ــوات األم ـ ــن م ــن إجـ ـب ــار أصـ ـح ــاب امل ـح ــات
التجارية والشركات والـعـقــارات على تركيب
كاميرات مراقبة ،وفقًا ملصادر أمنية .وتقول
ّ
هــذه املصادر لـ«العربي الجديد» ،إن «نصب
ال ـك ــام ـي ــرات ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع وامل ـ ـحـ ــات ،ســاعــد
قــوات األمــن على ضبط كثير من االختالالت،
وت ـق ـل ـي ــل ن ـس ـب ــة االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات اإلره ـ ــابـ ـ ـيـ ــة».

بدء تطبيق اتفاق
الرياض لم ينعكس بعد
على أوضاع المدينة
مواطن عدني :المشاريع
التي يُعلن عنها إما
وهمية أو ترقيعية

ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ت ـح ـ ّـول ــت عـ ــدن إلـ ــى م ــأوى
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـظــى بـحــركــة
واسـعــة فــي املدينة .كما انتقل إلــى العاصمة
املؤقتة أبــرز األطـبــاء الذين كانوا في مناطق
ال ـحــوث ـيــن ،بـعــدمــا هــرب ــوا إلـيـهــا م ــع ّ
تحسن
ً
الوضع األمني فيها ،فضال عن انتشار الكثير
من املستشفيات والجامعات والكليات التي
نقلت مـقــراتـهــا إل ــى ع ــدن ،إل ــى جــانــب افتتاح
جامعات جديدة .لكن هناك معاناة في قطاع
الـتـعـلـيــم ف ــي امل ـ ــدارس األســاس ـيــة والـثــانــويــة
الحكومية ،بسبب قلة هــذه امل ــدارس وازديــاد
ع ــدد ال ـط ــاب إل ــى ال ـض ـعــف ،وق ـل ــة املـعـلـمــن،
بسبب وق ــف الـتــوظـيــف الـحـكــومــي .ولـكــن في
املقابل ،انتشرت املــدارس الخاصة ،التي ّ
تعد
جودة التعليم فيها أعلى من تلك املتاحة في
املدارس الحكومية ،لكنها أكثر كلفة.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـق ــول م ـ ـسـ ــؤول ّ ح ـك ــوم ــي فــي
ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي ع ـ ــدن ،ف ــض ــل عـ ــدم ذكــر
ّ
اسـمــه ،إن العاصمة املــؤقـتــة «تــواجــه العديد
من املشاكل ،وال سيما في الخدمات وانقطاع
ّ
ال ــروات ــب وغ ـيــاب الــدعــم املــالــي ،خـصــوصــا أن
الحكومة تعاني هي نفسها من غياب الدعم،
بسبب عــدم إيـفــاء التحالف بــوعــده بدعمها،
وه ــذا أدى إل ــى ان ـه ـيــار الـعـمـلــة املـحـلـيــة أمــام
الـعـمــات األجنبية ،وارت ـفــاع األس ـعــار ،وعــدم
وجــود أمــوال كافية لتغطية االحتياجات من
املواد الغذائية .وفوق هذا ،هناك زيادة كبيرة

فرض التدهور االقتصادي في عدن نفسه على الناس وسلوكها (صالح العبيدي/فرانس برس)

في عدد السكان .فهناك مئات اآلالف من الذين
اتخذوا من عدن سكنًا جديدًا لهم بعد الحرب،
ّ
ً
فــي ظــل الـتـطــورات الجارية فــي الـبــاد ،فضال
عن النازحني الذين فروا من الحرب من جميع
مـنــاطــق الـيـمــن ب ــدون اسـتـثـنــاء ،بـمــن فــي ذلــك
أولئك الذين هربوا من سطوة الحوثيني في
مناطق سيطرة الجماعة .باإلضافة إلى وجود
املهاجرين األفارقة ،الذين ال يزالون يتوافدون
على اليمن ،على الــرغــم مــن الـحــرب ،على أمل
العبور منه إلى السعودية» .ويضيف املسؤول
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :كـمــا أن عــدن أصبحت
عــاصـمــة ،وفـيـهــا م ـقــرات الـحـكــومــة الرئيسية
كــالــوزارات ،واملؤسسات واملنشآت الحكومية
االسـتــراتـيـجـيــة؛ اقـتـصــاديــا وأمـنـيــا وخــدمـيــا،
ً
ّ
إليها» .ويعتبر أن
فضال عن قدوم رأس املال
ّ
«هــذه الظروف ومركزية عــدن ،عقدت مشاكل
ً
السلطات املحلية ،فالخدمات كالكهرباء مثال،
ووفق اإلمكانيات الحالية ،ال تستطيع تغطية
ّ
الزيادة الكبيرة في عدد السكان .كما أن هذه
الزيادة تثقل كاهل قــوات األمــن ،التي تحاول
إحـ ــراز ت ـقــدم ف ــي تــأمــن املــدي ـنــة ،وق ــد حققت
بالفعل نجاحًا حتى اآلن في ضبط الكثير من
االختالالت األمنية».
ّ
لكن امل ـســؤول نفسه يــؤكــد أن «هـنــاك مشكلة
حقيقية مستمرة منذ بــدء ال ـحــرب ،وتتعلق
بمسألة جمع إيرادات كاملة لصالح مؤسسات
الــدولــة ،وذلــك بسبب استمرار قـيــادات أمنية
وعسكرية ،وبعض التشكيالت غير املنضبطة
في االستيالء على هذه اإليــرادات ،التي تصل
إلى مئات املاليني من الرياالت يوميًا» .ويشير
ّ
إل ــى أن «ه ـنــاك ج ـهــات تــدعــم ه ــذه ال ـق ـيــادات،
ف ــي ح ــن ل ــم ت ـت ـحــرك ال ـح ـكــومــة ،م ــع املـجـلــس

االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي ،املـسـيـطــر مـيــدانـيــا ،من
أجـ ــل إج ـب ــاره ــا ع ـلــى تـسـلـيــم اإلي ـ ـ ـ ــرادات إلــى
البنك املــركــزي ،ووضعها فــي حساب املدينة
ّ
ملساعدتها على حــل مشاكلها ،ال سيما وأن
عدن ال تزال بدون ميزانية».
فــي األث ـن ــاء ،ف ــرض ال ـتــدهــور االق ـت ـصــادي في
عــدن ،نفسه على الـنــاس وسلوكها ،ال سيما
لناحية تعاطيها مــع جــائـحــة ك ــورون ــا ،على
الرغم من تصاعد عــدد املصابني بالفيروس.
فــالـنــاس ال تعطي أهمية كبيرة للوقاية من
الوباء ،بقدر تركيزها على الحصول على ما
يغطي ج ــزءًا مــن نفقات لقمة عيشها .وعلى
ّ
الــرغــم مــن أن الكثير مــن الـشـبــاب واملــواطـنــن
فــي ع ــدن ،وج ــدوا وظــائــف ضمن التشكيالت
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـكــومــة
الـشــرعـيــة و«امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي الـجـنــوبــي»،
وكذلك في املنظمات الدولية واملراكز التجارية
وال ـف ـن ــادق الـسـيــاحـيــة ال ـتــي ش ـهــدت انـتـشــارًا
خ ــال ال ـس ـنــوات الـســت املــاض ـيــة ،لـكــن الـنــاس
تواجه تداعيات انهيار العملة الوطنية ،التي
جعلت من عوائد تلك الوظائف بال قيمة.
في السياق ،يقول الناشط السياسي اليمني،
ن ــاف ــع الـ ـعـ ـط ــاف ــي ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» ،إن «الوضع االقتصادي منذ انقالب
الحوثيني وتدخل التحالف العربي ،يتدهور
بـشـكــل مـسـتـمــر وك ــارث ــي ،فــامل ـنــافــذ الـبـحــريــة
واملوانئ شبه مشلولة ،بسبب قيود التحالف
وإجراءاته عليها منذ العام  .2015كذلك البلد
متوقف عن التصدير ،وشركات النفط والغاز،
ّ
متوقف بدون سبب والبعض قل
البعض منها
ّ
إنتاجه .كل ذلك أثــر على الوضع االقتصادي
لليمن بشكل عام ،وعلى عدن كعاصمة مؤقتة

سورية

عماد كركص ،سالم حسن

في مثل هذا اليوم قبل  17عامًا ،أنهى النظام
ال ـس ــوري االنـتـفــاضــة ال ـكــرديــة ال ـتــي خرجت
ضــده فــي الـعــام  .2004تلك االنتفاضة التي
كـلـفــت األك ـ ــراد فــي الـحـسـكــة ع ـشــرات القتلى
والجرحى واملعتقلني ،وزادت من التضييق
عـلـيـهــم ف ــي م ــا ب ـع ــد .هـ ــذه االن ـت ـف ــاض ــة تعد
واح ـ ـ ــدة م ــن الـ ـتـ ـج ــارب الـ ـس ــوري ــة امل ـتــراك ـمــة
لالحتجاج في وجه نظام القمع في سورية،
القابض على السلطة منذ أكثر من  50عامًا،
وجميعها أدت إلى طريق االنتفاضة األكبر،
الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة مـطـلــع  ،2011وال ـت ــي تمر
ذكرى اندالعها العاشرة في مثل هذه األيام.
ومـنــذ وص ــول حــافــظ األس ــد للسلطة بشكل
رس ـم ــي ب ــان ـق ــاب  ،1970وان ـت ـخ ــاب ــه مـطـلــع
 ،1971بعد أن مهد لذلك بتصفية من شاركوه
انقالب عام  ،1963الذي سمي بثورة «البعث»
وأبـعــدهــم عــن املـشـهــد تـبــاعــا حـتــى االنـقــاب
األخ ـيــر ،لــم ُيستقبل مــن قبل الـســوريــن كما
كــان يشتهي .فقوبل بــإدلــب ،فــي أول خطاب
له بعد تنصيبه ،باالستهجان ،وتعرض ملا
يشبه الطرد ،ثم بدأت الحركات االحتجاجية
على حكمه في كل من حماة ودمشق وإدلب
وحلب منذ العام  ،1974حتى بــدأت حمالت
االعتقال املنظمة عام  1976في إدلــب وحلب
على سبيل املثال .وبني العامني  1979و،1981
كــانــت اإلض ــراب ــات الـنـقــابـيــة احـتـجــاجــا على
حـكــم األس ــد تـعــم ال ـبــاد ،ال سيما العاصمة
دمشق ،والتي شلت الحركة االقتصادية في
الـبــاد ،وكــانــت نــذيــر انهيار الـنـظــام .حينها

قــرر األســد اسـتـخــدام الـقــوة املفرطة لــوأد كل
ح ــرك ــات االح ـت ـج ــاج ،فــأن ـهــى دور الـنـقــابــات
العمالية واملهنية ،وزج إليها بكوادر مرتبطة
بحزب «البعث» ،وقوى األفرع األمنية ووسع
مــن سلطتها وصبغها مــع وح ــدات الجيش
املقاتلة بصبغة طائفية من لون واحد.
بالتزامن مع ذلــك ،كــان األســد األب ،يتحضر
لـشــن ح ــرب داخـلـيــة بغية تصفية أي حــراك
شـعـبــي ض ــده بــاس ـت ـخــدام اآللـ ــة الـعـسـكــريــة.
وك ــان ــت تـلــك ال ـح ــرب ذات هــدفــن رئـيـسـيــن،
األول وأد كل التحركات الشعبية ضد النظام
ف ــي م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة ،وال ـث ــان ــي إره ـ ــاب من
تسول لهم أنفسهم االحتجاج أو التمرد عليه
فــي مـنــاطــق أخ ــرى .وم ــع التعتيم اإلعــامــي،
والـ ـ ـض ـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ح ـي ـن ـهــا،
ارت ـك ــب ال ـن ـظــام ع ـش ــرات املـ ـج ــازر خ ــال تلك
الـحــرب ،بــدأت بمجزرة جسر الشغور بريف
إدلب الغربي عام  ،1980ومن ثم مجزرة حي
املـشــارقــة فــي حـلــب فــي ال ـعــام نـفـســه ،ثــم وأد
تحركات شعبية في مدينتي أريحا ومعرة
النعمان جنوب إدل ــب ،ومدينة إدلــب ذاتها.
وشهد مطلع فبراير/شباط  ،1982املجزرة
وال ـجــري ـمــة ال ـك ـبــرى ف ــي ح ـم ــاة ،ح ــن اجـتــاح
ّ
وسوى
النظام املدينة واستباحها ألسابيع
بـعــض أحـيــائـهــا ب ـ ــاألرض ،وكــانــت النتيجة
أكثر من  30ألف قتيل ،واآلالف من املعتقلني
الــذيــن لــم يـعــرف مصير نسبة كبيرة منهم.
وبـهــذه املـجــزرة ،استتب الحكم لألسد األب،
بعد أن أرهــب السوريني بالقتل ،مستخدمًا
ذريعة محاربة «اإلخوان املسلمني» .وبعدها
اتـجــه لتصفية مـعــارضـيــه الــذيــن زجـهــم في

السجون ،فكانت مجزرة سجن تدمر ،والعديد
من املجازر التي ارتكبت بشكل متقطع ،من
خ ــال تنفيذ عـمـلـيــات اإلعـ ــدام املـيــدانـيــة في
السجون واملعتقالت ،بعد محاكمات ميدانية
وشكلية لم تستمر دقائق.
وبعد العام  ،1985أحكم األســد قبضته على
ال ـ ـبـ ــاد ،م ــن خـ ــال األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،ال ـتــي
ج ـ ــاوز ع ــدده ــا  14جـ ـه ــازًا ،ن ـشــر ل ـهــا أفــرعــا
ومفارز في كل بقعة من الجغرافية السورية.
وكــان عـنــوان فترة نهاية الثمانينيات وكل
تسعينيات القرن املاضي ،الخوف واإلرهاب
األمني الذي شهدته البالد بأسرها ،ما جعل
التمهيد إليصال بشار األسد إلى الحكم يمر
بال صعوبة تذكر بعد موت والده حافظ في

ارتكب حافظ األسد
عشرات المجازر بغية
تصفية أي حراك ضده

استخدم النظام اآللة العسكرية إلرهاب المواطنين (دليل سليمان/فرانس برس)

استهدف الحوثيون
منشأة لـ«أرامكو» بست
طائرات مسيّرة
سيطر الحوثيون
على جبل هيالن المطل
على مدينة مأرب

يتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في هجومهم على مأرب (محمد حويس/فرانس برس)

متابعة

 17عامًا على االنتفاضة الكردية :محطة على طريق الثورة
العام  .2000في فترة احتضار حافظ األسد،
وقبيل موته بقليل ،شهدت السويداء جنوب
س ــوري ــة ،انـتـفــاضــة ف ــي وج ــه ال ـن ـظــام ،كلفت
املحافظة الـعــديــد مــن أبنائها .ووأد النظام
تلك االنتفاضة.
وفـ ــي ش ـم ــال س ــوري ــة ،وش ـمــال ـهــا ال ـشــرقــي

بشكل خاص ،ما انعكس على معيشة الناس،
وعــدم قــدرة الكثير من الطالب على مواصلة
الـ ــدراسـ ــة ،وت ـع ـ ّـس ــر ال ـح ـص ــول ع ـلــى وظ ـي ـفــة،
وحتى إن حصل املواطن على وظيفة ال تغطي
احتياجاته ،فالناس تواجه املجاعة» .ويشير
ّ
إلــى أن «الــوعــود الـتــي كــان يقدمها التحالف
والحكومة الشرعية واملجلس االنتقالي ،بعد
تـطـبـيــق ات ـفــاق ال ــري ــاض ،لـتـحـســن األوض ــاع
م ـخ ـي ـب ــة لـ ـ ــآمـ ـ ــال» ،م ــوضـ ـح ــا« :اس ـت ـب ـش ــرن ــا
خيرًا بعد اتفاق الــريــاض وتشكيل الحكومة
الجديدة ،بإيجاد معالجات لتخفيف الوضع
ّ
على ال ـنــاس ،لكن خــاب الـظــن وازداد الوضع
ّ
س ــوءًا ،حتى أن حكومة املناصفة والتحالف
أض ــاف ــا إل ــى األزم ـ ــات امل ــذك ــورة ،املـمــاطـلــة في
صرف الرواتب الشهرية».
ّ
ويـ ـظ ــل ه ـن ــاك وجـ ـه ــان لـ ـع ــدن؛ األول يـعـكــس
ال ـب ــؤس وامل ـع ــان ــاة وآث ـ ــار ال ـف ـقــر املـنـتـشــر في
األح ـي ــاء وال ـب ـيــوت الـعـشــوائـيــة وامل ـه ـتــرئــة ،ال
سيما تلك التي تحيط بجبل شمسان ،وفي
مــدن الـتــواهــي والـقـلــوعــة واملـعــا وكــريـتــر في
املحافظة ،فيما تبنى املدن الجديدة في الجزء
اآلخر من عدن باتجاه حدودها مع أبني ولحج
وتعز ،وسط أعمال نهب لألراضي ،وهو ما له
تداعيات كبيرة على الوضع في عــدن بشكل
عام .أما الوجه الثاني ،فيتمثل ببحث الناس
عن وسيلة للخروج من معاناتهم ،كاللجوء
لـبـعــض وســائــل الـتــرفـيــه امل ـتــاحــة ،وتفاعلهم
بشكل كبير مع الفعاليات الفنية التي دائمًا
ما ينظمها شباب ،واملهرجانات واملسرحيات
الـكــومـيــديــة ،مــع ع ــودة األنـشـطــة الثقافية في
املدينة بشكل تدريجي ،إلى جانب اللجوء إلى
املالعب والحدائق الخاصة.

تــرجــم ال ـحــوث ـيــون رف ـض ـهــم لـخـطــة وقــف
إطالق النار التي ّقدمها املبعوث األميركي
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ بتصعيد
كبير في الداخل والخارج ،ففي حني كانوا
يـضـغـطــون مـيــدانـيــا مـحـقـقــن ت ـقـ ّـدمــا في
معركة مأرب ،شمال البالد ،كانوا ّ
يوجهون
ضربة للسعودية باستهداف منشأة تابعة
لـشــركــة «أرام ـك ــو» فــي الــريــاض بـطــائــرات
ّ
مسيرة .هذا التصعيد ُيتوقع أن ترد عليه
الحكومة اليمنية والسعودية بتصعيد
املواجهات على الجبهات ،أكان في مأرب
أم في تعز ،أو من خالل تكثيف الضربات
الجوية للتحالف ،بما يزيد من الضغوط
على الجهود الدبلوماسية لحل الصراع
املتواصل منذ نحو  7سنوات.
وأع ـلــن الـحــوثـيــون ،أم ــس ،قـصــف منشأة
تابعة لشركة «أرامكو» السعودية للنفط
ف ــي ال ــري ــاض ،ف ــي ه ـجــوم بـســت طــائــرات
ّ
مسيرة مسلحة .وقالت الجماعة ،في بيان
نشرته وكالة «سبأ» التابعة لها« :نفذت
قواتنا املسلحة ،فجر اليوم ،عملية بست
طائرات ّ
مسيرة استهدفت شركة أرامكو...
وقــد أصــابــت أهــدافـهــا بــدقــة عــالـيــة» .ولــم
تــذكــر ُ تـفــاصـيــل عــن األه ـ ــداف ال ـتــي قــالــت
إنها قصفت .وأضافت أن العمليات ضد
السعودية ستستمر وستتصاعد طاملا
استمرت االعتداءات السعودية على اليمن.
وجددت الدعوة لكافة الشركات األجنبية
واملواطنني لالبتعاد عن األهداف العسكرية
والحيوية كونها أصبحت أهدافًا مشروعة،
وقــد يطاولها االسـتـهــداف فــي أي لحظة،
وفق قولها.
من جهتها ،نقلت وكالة األنباء السعودية
(واس) ،ع ــن م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة
الـ ـط ــاق ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أن ـ ــه ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة

الـ ـس ــادس ــة وخـ ـم ــس دقـ ــائـ ــق مـ ــن ص ـبــاح
أم ــس ،تـعــرضــت مـصـفــاة تـكــريــر الـبـتــرول
ـداء ب ـطــائــرات مـسـ ّـيــرة،
فــي ال ــري ــاض الع ـت ـ ٍ
معلنًا أنــه نجم عــن الـهـجــوم حــريــق تمت
السيطرة عليه ،ولم تترتب على االعتداء
إصابات أو وفيات ،كما لم تتأثر إمدادات
الـبـتــرول ومشتقاته .وأك ــدت السعودية،
بحسب امل ـصــدر ،أن «األع ـم ــال اإلرهــابـيــة
والـتـخــريـبـيــة ال ـتــي ت ـكــرر ارت ـكــاب ـهــا ضد
املنشآت الحيوية واألعيان املدنية ،والتي
كانت آخــرهــا محاولة استهداف مصفاة
رأس تنورة والحي السكني التابع ألرامكو
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي الـ ـظـ ـه ــران ،ال تـسـتـهــدف
بشكل
اململكة وحــدهــا ،وإنـمــا تستهدف،
ٍ
أوسع ،أمن واستقرار إمــدادات الطاقة في
العالم ،واالقتصاد العاملي كذلك» .وجددت
دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد
هــذه االع ـتــداءات اإلرهــابـيــة والتخريبية،
والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها
أو تدعمها.
بالتوازي مع ذلك ،كان الحوثيون يحققون
تقدمًا ميدانيًا باتجاه مدينة مــأرب بعد
سيطرتهم على جبل هيالن االستراتيجي
ع ـق ــب سـ ــاعـ ــات مـ ــن الـ ـقـ ـت ــال مـ ــع الـ ـق ــوات
الحكومية .وقال مصدر عسكري حكومي
ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» ،إن الـحــوثـيــن
«س ـي ـطــروا عـلــى جـبــل ه ـيــان امل ـطــل على
ّ
مــأرب بعد معارك خلفت عشرات القتلى
وال ـجــرحــى م ــن ال ـط ــرف ــن» .وذكـ ــر مـصــدر
ي ـم ـنــي ل ـلــوكــالــة أن س ـق ــوط ج ـبــل هـيــان
يشكل «تهديدًا لجبهات الدفاع األولى عن
مأرب» ،موضحًا أن الحوثيني «تمكنوا من
قطع خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا
يسيطرون ناريًا على جبهة املشجح ،شمال
غربي مأرب» .وحذر املسؤول من أن مدينة
مأرب «بعد سقوط جبل هيالن باتت في

خطر» ،مشيرًا إلــى أنــه أعلى مرتفع يطل
على املدينة .وقال مسؤول آخر للوكالة ّ إن
قــوات التحالف بقيادة السعودية شنت
ع ـشــر غـ ـ ــارات ج ــوي ــة ع ـلــى م ــواق ــع تــابـعــة
للحوثيني بعد ذلك .وأكد الحوثيون عبر
قناة «املسيرة» املتحدثة باسمهم ،وقوع
غارات جوية في مأرب.
يأتي هذا التطور بعدما كان مجلس األمن
الدولي قد دان في بيان ،مساء الخميس،
«التصعيد» في املواجهات املسلحة حول
مأرب ،محذرًا من تفاقم املأساة اإلنسانية
في اليمن .وقــال املجلس إن معركة مأرب
ُ
«ت ّ
عرض مليون نازح داخليًا لخطر كبير
ّ
وتهدد جهود التوصل إلى حل سياسي ،في
وقت يتحد املجتمع الدولي بشكل متزايد
إلنهاء النزاع» .وشدد على «ضرورة وقف
ّ
التصعيد» من كل األطراف ،ودعا خصوصًا
الحوثيني إلــى وقــف أعمالهم العسكرية
في مأرب .ودان املجلس في البيان نفسه،
استهداف الحوثيني لألراضي السعودية.
ه ــذا الـتـصـعـيــد ي ـط ــرح تـ ـس ــاؤالت كـثـيــرة
ح ــول ف ــرص ن ـجــاح ال ـخ ـطــة ال ـتــي قــدمـهــا
املـبـعــوث األمـيــركــي تيموثي ليندركينغ
لوقف إطالق النار في البالد .وبعدما كان
كـبـيــر امل ـفــاوضــن الـحــوثـيــن مـحـمــد عبد
السالم قد رفــض الخطة في وقــت سابق،
أعلن في تصريح لوكالة «رويترز» ،أمس،
أن الحوثيني يعتقدون أن الخطة يجب أن
ً
تذهب أبعد من وقــف إطــاق الـنــار ،قائال
«نــاقـشـنــا كــل املـقـتــرحــات وقــدمـنــا بــدائــل.
نواصل الحديث».
ل ـك ــن م ـت ـحــدثــا ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية قال للوكالة إن ليندركينغ ّقدم
ً
اق ـتــراحــا عـ ــادال لــوقــف إط ــاق ال ـنــار على
مستوى البالد ،مع عناصر من شأنها أن
تعالج على الفور الوضع اإلنساني املزري
في اليمن .وأضاف« :يجب على الحوثيني
إظهار استعدادهم لاللتزام بوقف شامل
إلطالق النار على مستوى البالد والدخول
في مفاوضات».
فــي ال ـس ـيــاق ،نـقـلــت «رويـ ـت ــرز» عــن ثالثة
مصادر مشاركة في املحادثات ،أن نقطة
الخالف الرئيسية هي مطالبة الحوثيني
للتحالف برفع الحصار قبل االتفاق على
أي هدنة .وقال مسؤول سعودي طلب عدم
نشر اسمه ،للوكالة« :أعتقد أن التصعيد
العسكري في مأرب وأماكن أخرى يظهر أن
إيران تريد الضغط على الواليات املتحدة
بشكل غير مباشر بشأن امللف النووي ،وال
أرى سببًا آخر لذلك».

مشاريع نووية إيرانية جديدة ...وانتقاد للوكالة الذرية
ت ـحــدي ـدًا ،ك ــان األك ـ ــراد يـنـشـطــون بحراكهم
الخاص .وشهد العام  2003تنظيم مجموعة
من األكــراد السوريني اعتصامًا ،شــارك فيه
 200طفل من األكراد املجردين من الجنسية
(أج ــان ــب ال ـح ـس ـكــة) ،أمـ ــام م ـقـ ّـر اليونيسف
فــي دمـشــق فــي  25يــون ـيــو/حــزيــران ،2003
للمطالبة بــإعــادة الجنسية الـســوريــة لهم،
واع ـت ـب ــار ال ـل ـغــة ال ـك ــردي ــة ل ـغــة رس ـم ـيــة في
البالد حتى يتمكنوا من التعلم بلغتهم األم.
وفي ذلك االعتصام تعرض سبعة أشخاص
لــاعـتـقــال ،وحـكــم عليهم بالسجن لفترات
ً
متفاوتة ،فضال عن مالحقة آخرين.
في  12مــارس/آذار من العام  ،2004اندلعت
االنـتـفــاضــة ال ـكــرديــة فــي مــديـنــة القامشلي
ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة ،وخ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا أح ـ ـ ــرق
املـتـظــاهــرون األكـ ــراد املـكـتــب املـحـلــي لحزب
«ال ـب ـعــث ال ـعــربــي االش ـت ــراك ــي» ،األم ــر الــذي
قــابـلــه الـنـظــام وأج ـهــزتــه األمـنـيــة ووح ــدات
الـجـيــش ،الـتــي أرسـلـهــا إل ــى ه ـنــاك ،بالقمع
امل ـ ـفـ ــرط ،ف ـق ـت ــل أكـ ـث ــر مـ ــن  30ش ـخ ـص ــا مــن
أب ـن ــاء ال ـقــام ـش ـلــي ،بـيـنـمــا أص ـيــب أك ـثــر من
 .200وبـلـغــت األحـ ــداث ذروت ـهــا عـنــدمــا قــام
املتظاهرون في القامشلي بإسقاط تمثال
حافظ األس ــد .تدخل جيش النظام حينها
بسرعة ،ونشر اآلالف من الـقــوات ،مدعومة
بالدبابات وهبطت املروحيات في املدينة
ومحيطها الستعادة أجهزة األمن السيطرة
عـلـيـهــا .وأث ـن ــاء عـمـلـيــات ال ــده ــم ،ال ـتــي تلت
تـلــك األحـ ـ ــداث ،اعـتـقــل ال ـن ـظــام ق ــراب ــة 2000
مــدنــي ،معظمهم مــن األك ــراد فــي القامشلي
ومحافظة الحسكة.

كشفت إيران أن العقوبات
األميركية والضغوط
االقتصادية أدت إلى
مشاكل مالية في استكمال
المشاريع النووية
طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
ّ
شــنــت إي ــران هجومًا على الــوكــالــة الدولية
لـ ـلـ ـط ــاق ــة ال ـ ـ ــذري ـ ـ ــة ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن ـ ـهـ ــا ت ـت ــأث ــر
ب ــال ـض ـغ ــوط ال ـس ـي ــاس ـي ــة لـ ـ ـل ـ ــدول ،كــاش ـفــة
ع ــن م ـشــاريــع ن ــووي ــة ج ــدي ــدة ،فـيـمــا ذك ــرت
صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أن االحتالل
ضرب عشرات ناقالت النفط اإليراني خالل
ال ـع ــام ــن ونـ ـص ــف الـ ـع ــام امل ــاضـ ـي ــن .وم ــع
اقتراب العام الفارسي الجديد ،غدًا األحد،
قــدم املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية ،بهروز كمالوندي ،أمس الجمعة،
إي ـجــازًا عــن نـشــاطــات املنظمة خ ــال الـعــام
ال ـ ــذي ش ـ ــارف ع ـلــى االنـ ـتـ ـه ــاء ،م ـش ـي ـرًا إلــى
الخطوات النووية التي اتخذتها بالده ،في
َّ
مقدمها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم
إلى  20في املائة ،مع الحديث عن مشاريع
نووية جديدة خالل الفترة املقبلة وتأثرها
بالعقوبات األميركية.
وق ـ ــال ك ـم ــال ــون ــدي ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع وكــالــة
«إي ـس ـنــا» اإلي ــران ـي ــة ،إن املـنـظـمــة اإليــران ـيــة

تعمل على إنشاء مفاعالت جديدة ،مشيرًا
إل ــى مـفــاعـلــن نــوويــن آخــريــن فــي بوشهر
ج ـن ــوب ــي إي ـ ـ ـ ــران ،وم ـض ـي ـف ــا أن ـ ــه تـ ــم وض ــع
ـار
الخرسانات للمفاعل الثاني والعمل جـ ٍ
لبناء األساسات .وأوضح أن طهران ستبدأ
عملية وضع الخرسانات لبناء مفاعل ثالث،
غير أنه كشف أنها تواجه مشاكل مالية في
استكمال هذه املشاريع النووية ،ليعرب عن
أمله في أال يحدث تأخير في توفير التمويل
لها .وأشــار إلى تأثير العقوبات األميركية
والضغوط االقتصادية التي تتعرض لها
ً
إيــران على املشاريع النووية ،قائال إنه «ال
يمكننا كتمان أن البالد تخضع للعقوبات،
واملــوارد التي خصصتها الحكومة ملنظمة
الطاقة الــذريــة لــم يتم دفعها كما ينبغي».
وأع ـلــن أن إي ــران ستختبر أنـظـمــة التبريد
فــي مفاعل أراك ال ـنــووي تمهيدًا لتشغيله
بشكل كامل هذا العام .وقــال «بمعنى آخر،
حققنا تقدمًا فــي العمل بقطاعات الوقود
والتخزين وغيرها».
أما عن التعاون بني إيران والوكالة الدولية
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ـ ــذري ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـخـ ـف ــض ب ـعــد
وق ــف ط ـهــران خ ــال الـشـهــر املــاضــي العمل
بالبروتوكول اإلضافي الذي يحكم الرقابة
عـلــى بــرنــامـجـهــا ال ـنــووي بـمــوجــب االتـفــاق
النووي املبرم عام  ،2015فقد ّ
عبر كمالوندي
عــن عــدم رضــا بــاده عــن سياسات الوكالة
الدولية ،متهمًا إياها باالنحياز .وأوضــح
«أننا غير راضــن» عن ممارسات الوكالة،
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ـه ــا «يـ ـج ــب أن تـ ـك ــون مــؤس ـســة
فـنـيــة ،لكنها تـتــأثــر بــالـضـغــوط السياسية

للدول وعندما ُيطرح موضوع في مجلس
املحافظني فالتوجهات السياسية هي التي
تقود العملية ومسارها» .وانتقد «تسريب
املعلومات عن األنشطة النووية» اإليرانية
فــي تـقــاريــر الــوكــالــة الــدول ـيــة ،داع ـيــا إيــاهــا
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي س ـلــوك ـهــا و«ال ـع ـمــل
بمهنية واستقاللية أكـثــر» .وعــزا املتحدث
ت ــأخ ــر ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي الـ ـع ــودة إلــى
االتفاق النووي إلى «نزعتها االستكبارية»،
متهمًا الحزبني الجمهوري والديمقراطي
بــ«الـسـعــي للسيطرة عـلــى ال ـعــالــم» .وتــابــع
أن «أمـيــركــا ستخسر أكـثــر إذا تــأخــرت في
العودة إلى االتفاق النووي».
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،ب ـح ــث وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإلي ــران ــي مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف م ــع نـظـيــره
ال ـ ـتـ ــركـ ــي م ـ ــول ـ ــود ج ـ ـ ـ ـ ــاووش أوغ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،فــي
إسـطـنـبــول« ،ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة وســوريــة
ومكافحة اإلره ــاب وأفغانستان» .وأفــادت
الخارجية اإليــرانـيــة بأنهما ناقشا «سبل
تنمية العالقات التجارية بني البلدين».
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ه ــآرت ــس»
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن ـ ــه وف ـقــا
ل ـف ـحــص ق ــام ــت ه ــي ب ــإج ــرائ ــه ،إثـ ــر تـقــريــر

«هآرتس» :إسرائيل
ضربت عشرات ناقالت
النفط اإليراني

صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال» بـشــأن
استهداف إسرائيل  12ناقلة نفط إيرانية،
فإن االحتالل استهدف في الواقع أكثر من
ذل ــك بـكـثـيــر خ ــال ال ـعــامــن ون ـصــف ال ـعــام
األخيرين ،وأنه ضرب عشرات ناقالت النفط
اإليرانية في سياق الحرب االقتصادية على
ط ـهــران .وأوض ـحــت الـصـحـيـفــة« :ي ـبــدو أنــه
وقعت عشرات الهجمات اإلسرائيلية التي
نجحت في تشويش حركة عشرات السفن،
وأل ـح ـق ــت ب ــاإلي ــرانـ ـي ــن ضـ ـ ــررًا اق ـت ـصــاديــا
متراكمًا يقدر بمليارات الــدوالرات» .ووفقًا
لـلـصـحـيـفــة ف ــإن ح ـمــولــة ك ــل سـفـيـنــة تصل
إلــى مليون برميل أو أكثر ،يمكن أن يصل
ثمنها ،تبعا لـتــردد أسـعــار النفط ،إلــى 50
مليون دوالر لكل حمولة ،وتبدأ حركة هذه
السفن فــي مــوانــئ إي ــران وتـمــر عبر البحر
األحمر وقناة السويس ومنها إلــى البحر
امل ـت ــوس ــط .وك ــان ــت ه ـن ــاك حـ ــاالت ت ــم فيها
إرسال شحنات النفط عبر مسارات بحرية
أطــول ،من خالل االلتفاف حول أفريقيا ثم
عـبــر جـبــل ط ــارق ،ثــم تتجه شــرقــا الجتياز
ً
امل ـت ــوس ــط وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ش ــواط ــئ س ــوري ــة
بـهــدف ت ـفــادي ضــربـهــا فــي الـبـحــر األحـمــر.
وبحسب التقرير ،فإن أجهزة االستخبارات
الـغــربـيــة واإلســرائـيـلـيــة أيـضــا رص ــدت هــذا
امل ـ ـسـ ــار ال ـ ـ ــذي حـ ــاولـ ــت إي ـ ـ ـ ــران مـ ــن خ ــال ــه
االلتفاف على العقوبات الدولية منذ عام
 ،2018ومواصلة بيع النفط وتمويل «حزب
الله» ،إذ تم نقل املال إلى الحزب عبر رجال
أعمال سوريني مقابل نقل النفط اإليراني
إلى النظام في سورية.
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شرق
غرب
تركيا :توقيف
العشرات من «الشعوب
الديمقراطي»
أوق ـ ـفـ ــت الـ ـش ــرط ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أم ــس
الـجـمـعــة ،ال ـع ـشــرات مــن ق ــادة حــزب
«ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،أبـ ــرز
األح ـ ــزاب املــوال ـيــة ل ــأك ــراد وامل ـهــدد
ب ـح ـظــر ن ـش ــاطــه ق ـضــائ ـي ــا .وذكـ ــرت
وسائل إعالم تركية أنه أوقف عشرة
من قــادة الحزب في أنـقــرة ،وعشرة
في إسطنبول ،و 15في أضنة ،و11
في قوجه إيلي واسكي شهير .وأكد
الحزب توقيف  36من كوادره.
(فرانس برس)
أردوغان :نتطلع لموقف
إيجابي من القمة
األوروبية

أع ــرب الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغــان (الـصــورة) ،أمس الجمعة،
عــن تطلعه إل ــى فـتــح الـطــريــق أمــام
إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات مـ ـلـ ـم ــوس ــة خـ ـ ـ ــال ق ـمــة
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي امل ــزم ــع عـقــدهــا
فــي  25و 26مـ ــارس /آذار الـحــالــي.
وذكــرت الرئاسة التركية ،في بيان،
أن أردوغ ــان أكــد ،خــال اجتماع مع
رئيسة مفوضية االتحاد األوروبي
أورسـ ـ ــوال ف ــون دي ــر اليـ ــن ،ورئ ـيــس
املـجـلــس األوروب ـ ــي ش ــارل ميشيل،
عـ ـب ــر ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو ،أن ب ـ ـ ـ ــاده ت ــدع ــم
االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ب ـحــري
إي ـجــه وامل ـتــوســط« ،رغ ــم انـتـهــاكــات
واستفزازات اليونان وقبرص».
(األناضول)

األمم المتحدة قلقة
من هجمات «القوات
الديمقراطية» بالكونغو
أعلنت األمم املتحدة ،أمس الجمعة،
أن ح ــرك ــة «ال ـ ـقـ ــوات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
امل ـت ـحــال ـفــة» تـسـبـبــت بـمـقـتــل نحو
 200شخص وتشريد  40ألفًا خالل
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي فـ ــي شـ ـم ــال ش ــرق
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـفــوض ـيــة
بابار بالوش ،في مؤتمر صحافي
ف ــي ج ـن ـي ــف ،إن امل ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة
تشعر بالقلق من تزايد الهجمات.
وتـ ـت ــأل ــف «الـ ـ ـق ـ ــوات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املتحالفة» من متمردين أوغنديني
ت ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزوا ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرق الـ ـك ــونـ ـغ ــو
الديمقراطية منذ .1995
(فرانس برس)
تايوان :الصين تع ّزز
قدراتها لمهاجمتنا
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية ،أمس
ال ـج ـم ـعــة ،أن ال ـصــن ت ـعــزز قــدرتـهــا
مل ـهــاجـمــة وح ـص ــار ت ــاي ــوان ،وأن ـهــا
تـنـشــر ص ــواري ــخ بـعـيــدة امل ــدى ملنع
القوات األجنبية من تقديم املساعدة
ّ
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،وتـ ـ ـش ـ ــن ح ــرب ــا
نـفـسـيــة لـتـقــويــض الـثـقــة بــالـجـيــش.
وحـ ــذرت ،فــي تـقــريــر ،مــن أن الصني
تنشر تكتيكات حربية في «املنطقة
الـ ـ ــرمـ ـ ــاديـ ـ ــة» إلخـ ـ ـض ـ ــاع ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة.
واعـ ـتـ ـب ــرت أن بـ ـمـ ـق ــدور الـ ـص ــن أن
تغلق بشكل جــزئــي مــوانــئ تــايــوان
الرئيسية وممراتها البحرية ،بينما

ي ـهــدف ن ـشــرهــا ل ـل ـصــواريــخ بـعـيــدة
املــدى إلى منع القوات األجنبية من
تقديم الدعم لتايوان.
(رويترز)

بلغاريا تفكك شبكة
«تجسس» لحساب روسيا
أع ـل ـن ــت بـ ـلـ ـغ ــاري ــا ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
تــوقـيــف سـتــة أش ـخــاص ُيشتبه في
أنـهــم يتجسسون لحساب روسـيــا،
بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع.
وقالت متحدثة باسم النيابة العامة،
في صوفيا ،إن موظفي الدولة هؤالء
ّ
مــتـهـمــون بتقديم مـعـلــومــات سـ ّـريــة
لرئيس الشبكة وهــو عنصر سابق
ف ــي أجـ ـه ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،كــانــت
زوجـ ـت ــه ال ـت ــي ت ـح ـمــل الـجـنـسـيـتــن
الــروس ـيــة وال ـب ـل ـغــاريــة «تـلـعــب دور
الوسيط» مع موسكو.
(فرانس برس)
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الحدث

سادت النبرة الحادة
والتحدي المتبادل
اجتماعًا دبلوماسيًا
صينيًا  -أميركيًا رفيع
المستوى عقد
في أالسكا ،وسط
محاولة الطرف
األميركي التركيز
على االختالفات في
«القيم والمبادئ»
بين بالده والصين،
مع استمرار
المواجهة «الباردة»
المتصاعدة

تواصل إدارة بايدن سياسة الحزم تجاه الصين ()Getty

مواجهة
صينية أميركية
قضايا خالفية
باإلضافة إلى قضايا
تايوان وهونغ كونغ
وإقليم شينجيانغ،
عددت إدارة بايدن
سلسلة طويلة من
الخالفات مع بكين،
أهمها عسكرة
بحر الصين الجنوبي
والضغوط االقتصادية
والممارسات التجارية غير
المبررة وسرقة الملكية
الفكرية ،فضًال عن
عدم اعتماد الشفافية
حول منشأ كورونا.

تبادل اتهامات واختالفات
جوهرية تزيد التوتر
اخـتـتــم أم ــس الـجـمـعــة ،ف ــي مدينة
أن ـ ـ ـكـ ـ ــوراج ف ـ ــي أالس ـ ـ ـكـ ـ ــا ،اج ـت ـم ــاع
أمـيــركــي ـ صـيـنــي ،رفـيــع املـسـتــوى،
هو األول من نوعه منذ وصــول جو بايدن
إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـي ـ ــض ،واسـ ـتـ ـم ــر ي ــوم ــن،
وبــدأه املجتمعون من كال الطرفني بتبادل
املــاح ـظــات ال ـح ــادة ،مـعــربــن عــن املـخــاوف
ّ
ال ـتــي تـعـكــس ن ـظــرة ك ــل م ــن ال ــدول ـت ــن إلــى
ال ـت ـحــديــات ال ـقــويــة والـتـنــافـسـيــة الـشــديــدة
ال ـت ــي ت ـخ ـيــم ع ـلــى عــاقــات ـه ـمــا ،بــاإلضــافــة
إلــى االخـتــاف العميق فــي وجـهــات النظر.
وب ـه ــذا االج ـت ـم ــاع ،ي ـكــون ب ــاي ــدن فـعـلـيــا قد
أط ـلــق عـجـلــة ال ـع ـمــل وفــري ـقــه ع ـلــى املـلـفــات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا هـ ـ ـ ــدأت ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
األميركي حمى تداعيات فيروس كورونا.
ومن دون شك ،فإن الصني تتربع على رأس
أول ــوي ــات األجـ ـن ــدة األم ـيــرك ـيــة ال ـخــارج ـيــة،

األسبق باراك أوباما،
وهو ما بدأه الرئيس
ّ
وأكمله دونالد ترامب بشنه حربًا تجارية
ضروسًا على العمالق الصيني .وكان فريق
بايدن قد أكد أن نهجه سيكون مختلفًا في
التعامل مــع الـصــن عــن سلفه ،فيما تبقى
املصطلحات الهجومية الـتــي استخدمها
وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع
أالسكا ،من ّ
«عدة الشغل».
ّ
وكان بايدن قد شن هجومًا عنيفًا أخيرًا على
نظيره الروسي فالديمير بوتني ،خارجًا عن
لغة الدبلوماسية ،وواصفًا األخير بـ«القاتل»
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع ش ـب ـكــة «أي ب ــي سـ ــي» بثت
األربـعــاء املاضي .وباإلضافة إلــى أن روسيا
تعتبر «العدو» التاريخي للواليات املتحدة،
فإن إدارة بايدن تسعى للضغط عليها أيضًا
ّ
لفك تحالفها الوثيق مع بكني .هذه الضغوط،
ّ
ت ـع ـيــد ال ـت ــذك ـي ــر بــال ـن ـصــائــح ال ـت ــي وجــه ـهــا

وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــركــي األس ـب ــق هـنــري
كيسنجر ،لترامب ،والتي تقوم على التعامل
مــع روسـيــا الح ـتــواء الـصــن ،فــي انـقــاب عن
سـيـنــاريــو أواخ ــر ستينيات ال ـقــرن املــاضــي،
والـ ـتـ ـق ــارب ب ــن واش ـن ـط ــن وبـ ـك ــن ملــواج ـهــة
االتـحــاد السوفييتي .أيــا يـكــن ،فــإن التجارة
واألمـ ـ ـ ــن ،ل ـط ــامل ــا ك ــان ــت م ــن ض ـم ــن ال ـع ــوام ــل
الـتــي أجـجــت الـتــوتــر بــن الـصــن والــواليــات
املتحدة ،خصوصًا في مرحلة ما بعد الحرب
الباردة .هــذان العامالن يــزدادان اليوم ّ
حدة،
م ــع ال ـس ـيــاســة ال ـه ـجــوم ـيــة ال ـت ــي تنتهجها
الـصــن فــي البحر الـجـنــوبــي ،بــاإلضــافــة إلى
املنافسة االقتصادية الشرسة ،وملف حقوق
اإلنسان .وفيما تجعل إدارة بايدن من منطقة
املحيطني ال ـهــادئ والـهـنــدي قضية واح ــدة،
في إطار املنافسة االستراتيجية مع الصني،
وهو ما واكبتها فيه بريطانيا أخيرًا ،يبدو
االجتماع استكشافًا لطبيعة العالقات بني
الطرفني خالل الفترة املقبلة ،والتي من دون
شــك ستكون حافلة بالتوترات املتصاعدة،
واإلج ـ ــراءات املـتـبــادلــة ،ضمن إط ــار «الـحــرب
ّ
ال ـبــاردة» الـجــديــدة ،والـتــي ال ت ــزال دون خط
املواجهة املباشرة.
وان ـط ـلــق اج ـت ـمــاع أالس ـك ــا الـخـمـيــس ،وال ــذي
جـمــع وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ومستشار
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي ج ـيــك ســول ـي ـفــان،
ب ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـصـ ـيـ ـن ــي وان ـ ـ ـ ــغ ي ــي،

اشتكى الوفد
الصيني من «تعالي»
بلينكن وسوليفان

وامل ـس ــؤول الــدبـلــومــاســي األع ـلــى فــي الـحــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـنــي ،ي ــان ــغ ج ـي ـش ــي ،وســط
أجواء متوترة ،سرعان ما انعكست في تبادل
العبارات الحادة بني الطرفني .واتهم بلينكن
الصني بـ«الغوغائية» ،والتركيز على القيام
ً
بـ«استعراض بدال من النقاشات الجوهرية»،
وذلـ ـ ــك ف ــي اف ـت ـت ــاح االجـ ـتـ ـم ــاع ،ف ـي ـمــا انـتـقــد
مـســؤول أمـيــركــي كبير كــان حــاضـرًا ،جيشي
ّ
افتتاحي
ببيان
لـ«انتهاكه البروتوكول فورًا»
ٍ
ً
طويل بــدال من خطاب قصير مدته دقيقتان
متفق عليه مسبقًا ،بحسب «فرانس برس».
وفـ ــي ك ـل ـم ـتــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،قـ ــال بـلـيـنـكــن إن
تصرفات الصني «تـهــدد النظام القائم على
الـقــواعــد وال ــذي يضمن االسـتـقــرار العاملي»،
م ـض ـي ـف ــا أن ف ــريـ ـق ــه س ـي ـن ــاق ــش «امل ـ ـخـ ــاوف
األمـيــركـيــة العميقة بـشــأن تـصــرفــات الصني
في إقليم شينجيانغ» ،حيث تتهم واشنطن
بكني بــارتـكــاب إب ــادة جماعية ضــد مسلمي
األويغور ،وكذلك في «هونغ كونغ وتايوان»،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن «الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ضــد
الــواليــات املتحدة واإلك ــراه االقـتـصــادي ضد
حلفائنا» .وأضــاف بلينكن أن «كــل مــن هذه
التصرفات تهدد النظام القائم على قواعد
تضمن االستقرار العاملي ،لذا ال يتعلق األمر
فـقــط بـمـســائــل داخ ـل ـيــة ،ونـشـعــر بمسؤولية
التطرق إليها» .وش ـ ّـدد على أن إدارة بايدن
«مـتـحــدة مــع حلفائها فــي مـقــاومــة استبداد
الـ ـص ــن املـ ـت ــزاي ــد وم ـط ــام ـ ّح ـه ــا ف ــي ال ــداخ ــل
والخارج» .من جهته ،ضخم مستشار األمن
ً
جيك سوليفان االنتقادات ،قائال إن
القومي ّ
الصني شنت «هجومًا على القيم األساسية».
والف ـتــا إل ــى أن ب ــاده ال تـسـعــى إل ــى «ن ــزاع»
م ــع ب ـك ــن ،لـكـنـهــا «م ـن ـف ـت ـحــة ع ـلــى مـنــافـســة
شرسة» ،أضاف «سنكافح في سبيل مبادئنا
وشعبنا وأصدقائنا».
وعـلــى املقلب الصيني ،ش ـ ّـدد جيشي على
«معارضة الصني بشدة التدخل األميركي
ف ــي ش ــؤونـ ـه ــا» .وق ـ ــال امل ـ ـسـ ــؤول الـصـيـنــي
«سنتخذ إجـ ــراءات حــازمــة ل ـلــرد» ،معتبرًا
أن «م ــا يـتـعــن ال ـق ـيــام ب ــه ه ــو الـتـخـلــي عن
عقلية الحرب الباردة» ،ومؤكدًا أنه ال يريد
«ال مــواج ـهــة وال ص ــراع ــا» .ووجـ ــه جيشي
اللوم للواليات املتحدة لرغبتها في «فرض
دي ـم ـقــراط ـي ـت ـهــا ع ـل ــى ب ـق ـيــة الـ ـع ــال ــم ،فـيـمــا
تعاني هــي نفسها مــن السخط الــداخـلــي».
كذلك اعترض على ما قال إنه «تعالي» من
بلينكن وســولـيـفــان ومـســؤولــن أميركيني
ً
آخــريــنّ .
ورد بلينكن قــائــا إن «مــا أسمعه
مختلف تمامًا عما تصفونه .أسمع ارتياحًا
عميقًا لعودة الــواليــات املتحدة إلــى جانب
ح ـل ـفــائ ـنــا ،ل ـك ـن ـنــي أسـ ـم ــع أيـ ـض ــا م ـخ ــاوف
عميقة بشأن إجــراءات معينة لحكومتكم».
أم ــا وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـص ـي ـنــي وان ـ ــغ يــي،
فاستنكر العقوبات األميركية األخيرة التي
أعلنت عشية االجتماع ،ردًا على ممارسات
الـ ـص ــن فـ ــي ه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـه ــا
«لـيـســت ه ــذه ه ــي الـطــريـقــة ال ـتــي تــرحـبــون
بـهــا بـضـيــوفـكــم» ،كـمــا ذك ــر قــائـمــة شـكــاوى
ص ـي ـن ـيــة مـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،مـتـهـمــا
واشنطن بـ«النفاق» النتقادها بكني بشأن
حقوق اإلنسان.
وك ــان ــت ال ـت ــوق ـع ــات ع ـش ـيــة االجـ ـتـ ـم ــاع ل ــدى
الـ ـط ــرف ــن ح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ح ـ ـ ــدوث اخـ ـت ــراق
مـحــدودة .وقبل اجتماع ألسكا ،كــان البلدان
الخصمان قد عقدا آخر اجتماع بينهما في
عـهــد تــرامــب ،فــي يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي،
لكنه لــم ينجح فــي تبديد الـخــافــات .ويبدو
أن ب ــاي ــدن س ـيــواصــل س ـيــاســة ال ـح ــزم تـجــاه
الصني التي اعتمدها سلفه ،لكن فريقه يؤكد
أنــه يريد أن يكون منهجيًا أكثر «للتعاون»
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات امل ـش ـت ــرك ــة ،وه ــي
االحتباس الـحــراري والــوبــاء وحظر انتشار
األسـلـحــة ،خـصــوصــا مــن أج ــل كـســب معركة
امل ـنــاف ـســة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ال ـص ــن الـتــي
تعتبر «أك ـبــر تـحــد جـيــوسـيــاســي فــي الـقــرن
الـ ــ .»21كــذلــك أكــد أنــه سيعتمد فــي ذلــك على
التحالفات األميركية الدولية.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

إضاءة

بيرنز مديرًا لالستخبارات األميركية :بكين أولوية
وضع مدير وكالة
االستخبارات األميركية
وليام بيرنز هدفًا رئيسيًا
على الوكالة مواجهته،
وهو الصين ،التي تعمل
على توسيع نطاق
نفوذها
واشنطن ــ العربي الجديد

سـيـقــود ول ـيــام ب ـيــرنــز ،بـعــد تثبيت مجلس
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ ل ـ ــه ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــب م ـ ــدي ـ ــر وكـ ــالـ ــة
ّ
املركزية (سي آي إيه) ،الوكالة
االستخبارات
في لحظة مهمة من تاريخ البالد ،حيث ارتفع
الـتــوتــر كثيرًا مــع روس ـيــا ،الـتــي عمل سفيرًا
لبالده فيها ،باإلضافة إلى مواجهة الصني،
التي وصفها بيرنز بأنها «عــدو استبدادي
هائل» .وحاز بيرنز ،أمس األول ،على إجماع
أعضاء مجلس الشيوخ ،في لحظة نادرة في
الكونغرس املنقسم ّ
بشدة بني الجمهوريني
والديمقراطيني .وجاءت املوافقة ،بالتصويت
الـ ـ ـص ـ ــوت ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ـت ـ ــرة وج ـ ـ ـيـ ـ ــزة مـ ـ ــن رفـ ــع
الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري تـيــد ك ــروز التعليق
الــذي كــان قــد وضعه على الترشيح ،بسبب
عــدم وضــع عـقــوبــات على الـشــركــات العاملة
ف ــي م ـش ــروع «ن ـ ــورد سـتــريــم  »2لـنـقــل الـغــاز
الــروســي إلــى أوروب ــا .وكــان وزيــر الخارجية

األميركي أنتوني بلينكن أعلن ،أمس األول،
أن «أي كيان منخرط في خط األنابيب نورد
ستريم  2إنما يعرض نفسه لخطر العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ،وعـلـيـهــم أن ي ـتــوق ـفــوا فـ ــورًا عن
العمل بخط األنابيب».
ّ
دبلوماسيًا على مدى  33سنة.
وكــان بيرنز
وحتى ترشيحه مــن قبل الرئيس األميركي
جو بايدن في يناير/كانون الثاني املاضي،
كان بيرنز رئيسًا ملؤسسة كارنيغي للسالم
ّ
الدولي .وهو يتمتع بخبرة عميقة في شؤون
األمن واالستخبارات ،بعدما أمضى أكثر من
ثــاثــة عـقــود فــي السلك الـخــارجــي للواليات
املـتـحــدة ،بما فــي ذلــك فترة عمله سفيرًا في
روس ـيــا مــن  2005إل ــى  .2008وك ــان مجلس
الشيوخ قد أقر من قبل ترشيحه خمس مرات
س ـف ـي ـرًا ل ــدى األردن وروسـ ـي ــا وثـ ــاث م ــرات
ملناصب رفيعة بوزارة الخارجية.
وسـيـكــون بـيــرنــز ّأول دبـلــومــاســي مخضرم
ُيدير وكالة االستخبارات األميركية ،والتي
ي ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا  21أل ـ ــف شـ ـخ ــص .ف ـه ــو لـيــس
ّ
ّ
عسكريًا وال شخصًا من أوساط
سياسيًا وال
االس ـت ـخ ـبــارات عـلــى غ ــرار م ــا ك ــان كـثـيــر من
أس ــاف ــه .وي ـخ ـلــف ب ـي ــرن ــز ،ج ـي ـنــا هــاسـبـيــل،
مديرة الوكالة منذ العام  ،2018التي خلفت
بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في
 2017قبل أن ُي ّ
عينه الرئيس السابق دونالد
ّ
ترامب وزيرًا للخارجية.
ّ
وإب ــان عـهــد الــرئـيــس األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا،
وق ــف ب ـيــرنــز خ ـلــف ال ـت ـق ــارب م ــع إي ـ ــران عبر
إج ـ ــراء م ـفــاوضــات س ـ ّـري ــة ف ــي  2011و2012
ّ
فــي سلطنة عـمــان ،فــي ظــل انـعــدام العالقات

الــدب ـلــومــاسـ ّـيــة ب ــن ال ــدول ـت ــن .وم ـه ــدت تلك
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات لـ ـلـ ـمـ ـح ــادث ــات ال ــرسـ ـم ـ ّـي ــة بــن
ّ
الست الكبرى ،وهــي الواليات
إيــران والــدول
املتحدة والـصــن وروسـيــا وأملــانـيــا وفرنسا
وبريطانيا ،والتي أفضت إلى توقيع االتفاق
النووي في العام  .2015واعتبر بيرنز ،خالل
مــؤتـمــر ف ــي أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن ّ
األول املــاضــي
ّ ّ
ّ
األميركية ،أن «استراتيجية
سبق االنتخابات
ال ـض ـغــط األق ـص ــى م ــن ج ــان ــب إدارة تــرامــب
ّ
عقالنية إلــى حـ ّـد بـعـيــد» ،مشيدًا
كــانــت غير
باملوقف ّ«املنطقي» لبايدن الذي كان ال يزال
آنذاك مرشحًا لالنتخابات الرئاسية.
وأثناء جلسة االستماع في لجنة املخابرات

ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،فـ ــي ف ـ ـبـ ــرايـ ــر /ش ـب ــاط
امل ــاض ــي ،حـ ــدد ب ـيــرنــز أرب ـ ــع ق ـضــايــا تمثل
أول ـ ــوي ـ ــات ع ـم ـل ــه فـ ــي ح ــال ــة ح ـص ــول ــه عـلــى
تــأي ـيــد امل ـج ـلــس ،وه ــي «ال ـش ـعــب وال ـشــراكــة
وال ـصــن والـتـكـنــولــوجـيــا» .ووص ــف الصني

سيكون بيرنز أول
دبلوماسي يدير وكالة
االستخبارات

حاز بيرنز على إجماع أعضاء مجلس الشيوخ (طوم وليامز/فرانس برس)

بأنها «عــدو اسـتـبــدادي هــائــل» يعزز قدرته
عـلــى ســرقــة ح ـقــوق املـلـكـيــة الـفـكــريــة ويقمع
شعبه ويـعـمــل عـلــى تــوسـيــع نـطــاق وج ــوده
ّ
ونفوذه في الواليات املتحدة .وقال إن «جعل
ال ـص ــن خـ ــارج امل ـنــاف ـســة س ـي ـكــون أســاسـ ّـيــا
ّ
ألمننا القومي في العقود املقبلة .سيتطلب
ذل ــك اسـتــراتـيـجـ ّـيــة طــويـلــة األج ــل وواضـحــة
وبمشاركة الحزبني ،مدعومة بالتجديد في
الــداخــل وبــاالسـتـخـبــارات ال ـقـ ّ
ـويــة» .واعتبر
أن روس ـيــا ،وعـلــى الــرغــم مــن تــراجــع قوتها
العاملية فــي بعض الـنــواحــي ،ال تــزال تشكل
تـهــديـدًا مــدم ـرًا وق ــوي ــا .كـمــا اعـتـبــر أن إي ــران
وكوريا الشمالية تمثالن تهديدًا لبالده.
وك ـ ـ ــان ب ـي ــرن ــز ال ـت ـح ــق بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية في  .1982وقبل أن يصبح سفيرًا
ل ــدى روس ـيــا فــي  ،2005شـغــل منصب كبير
املـســاعــديــن مــع ول ـيــام كــريـسـتــوفــر ومــادلــن
أول ـب ــراي ــت .وك ــان مـسـتـشــارًا خــاصــا ومـقــربــا
م ــن كــري ـس ـتــوفــر وأولـ ـب ــراي ــت وك ــول ــن ب ــاول
وك ــون ــدولـ ـي ــزا راي ـ ـ ــس ،وه ـ ـيـ ــاري كـلـيـنـتــون
وجون كيري .وفي  2019أصدر كتاب «القناة
الخلفية» يدعو فيه إلى تجديد الدبلوماسية
األم ـيــرك ـيــة .م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،وف ــي تصويت
جاءت نتائجه متقاربةّ ،
ثبت أعضاء مجلس
الشيوخ أيضًا ،بتأييد  50صوتًا ومعارضة
ّ
الصحة
 ،49كزافييه بيسيرا في منصب وزير
في إدارة بايدن .وهــو ّأول شخص من أصل
الت ـي ـنــي يـشـغــل ه ــذا امل ـن ـصــب الــرئ ـي ـســي في
خ ـضـ ّـم جــائـحــة ك ــورون ــا .ل ـكـ ّـن الـجـمـهـ ّ
ـوريــن
يـ ـ ـن ـ ـ ّـددون ب ــاف ـت ـق ــاره إل ـ ــى ال ـخ ـب ــرة ال ـطـ ّـب ـيــة،
تقدميًا إلى ّ
ويعتبرونه ّ
حد كبير.

تقرير
كابول ــ العربي الجديد

ّ
رح ـبــت الـحـكــومــة األفـغــانـيــة أمــس
الـجـمـعــة ،بــالـبـيــان امل ـش ـتــرك ال ــذي
أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
مــؤتـمــر مــوسـكــو ال ــذي عـقــد أول م ــن أمــس
حـ ـ ــول ال ـ ـسـ ــام األف ـ ـغـ ــانـ ــي ،وهـ ـ ــي روسـ ـي ــا
وال ـص ــن وبــاك ـس ـتــان وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
إلقامة حركة
مثنية على رفض هذه الدول ّ
«طالبان» إمــارة إسالمية ،وحثها الحركة
عـلــى وق ــف الـعـنــف .وفـيـمــا تنتظر املـســألــة
األفـغــانـيــة لـقـ ً
ـاء دولـيــا آخ ــر ،فــي تــركـيــا ،في
إبريل/نيسان ،لبحث رؤيــة إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن للسالم في هذا البلد،
أجـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس األفـ ـغ ــان ــي أشـ ـ ــرف غ ـنــي،
س ـل ـس ـلــة ت ـغ ـي ـي ــرات ف ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
ّ
وسلم قائد الجيش الجنرال ياسني ضياء،
م ـهــام وزارة ال ــدف ــاع «مــؤق ـتــا» ،وس ــط عــدم
ال ـتــزام «طــال ـبــان» بــوقــف الـعـنــف ،ال سيما
مــع بــدايــة فصل الربيع .وســط ذلــك ،ذكــرت
وس ــائ ــل إعـ ــام أم ـيــرك ـيــة ،أمـ ــس ،أن بــايــدن
ب ـحــث قـ ــرار تــأج ـيــل س ـحــب جـمـيــع ال ـقــوات
األمـيــركـيــة مــن أفـغــانـسـتــان ،وف ــق مــا نـ ّـص
ات ـفــاق أب ــرم ال ـعــام املــاضــي بــن «طــال ـبــان»
وإدارة الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب،
عـ ـل ــى أن ي ـح ـص ــل االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ف ـ ــي ش ـهــر
نوفمبر/تشرين الثاني املقبل ،وهو ما قد
يريح كابول ،ويمنحها بعض الوقت ،إلى
حني اتضاح إمكانية التوصل إلى خريطة
طريق واضحة للسالم.
ون ـق ـلــت وك ـ ــاالت إعـ ــام روس ـي ــة ،أمـ ــس ،عن
رئيس املجلس األعلى للمصالحة الوطنية
فــي أفـغــانـسـتــان ،عـبــد ال ـلــه عـبــد ال ـلــه ،قوله
إن الـحـكــومــة األفـغــانـيــة وحــركــة «طــالـبــان»
ات ـف ـق ـت ــا ع ـل ــى ت ـس ــري ــع مـ ـح ــادث ــات ال ـس ــام
بينهما ،وذلك في اجتماع عقد في موسكو
عقب انتهاء املؤتمر الــدولــي فــي العاصمة
الــروسـيــة بـشــأن عملية الـســام ،لكنه أشــار
إلـ ــى أن ال ـجــان ـبــن ل ــم ي ـنــاق ـشــا أي قـضــايــا
معينة خالل االجتماع الذي عقد أمس.
وكانت الواليات املتحدة وروسيا والصني
وبــاكـسـتــان قــد دع ــت الـطــرفــن املـتـنــاحــريــن
في أفغانستان ،في بيان مشترك في ختام
املــؤتـمــر ،للتوصل إلــى وقــف ّفــوري إلطــاق
ال ـنــار ووق ــف الـعـنــف ،كـمــا حــثــت «طــالـبــان»
ّ
على عدم شن أي هجمات في فصلي الربيع
وال ـص ـي ــف امل ـق ـب ـل ــن .وس ـع ــى امل ــؤت ـم ــر إل ــى
إحياء املفاوضات التي أجريت في العاصمة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة بــن الـحـكــومــة األفـغــانـيــة
و«ط ــال ـب ــان» ،وال ـتــي تـعـثــرت إل ــى ح ـ ّـد كبير
بـسـبــب ات ـهــامــات الـحـكــومــة لـلـحــركــة بـعــدم
وقف العنف .وأمــس الجمعةّ ،
رحبت وزارة

ّ
لحل المعضلة األفغانية ،فيما تتحضر الحكومة
يتسارع الحراك الدولي
في كابول لموجة عنف مع بداية فصل الربيع ،وسط عدم التوافق
بعد على أي صيغة نهائية للحل مع حركة «طالبان»

كابول تتحضر
لهجمات
الربيع

ترحيب ببيان موسكو
وبايدن يبحث
تأجيل االنسحاب
الخارجية األفغانية بالبيان ،وتحديدًا حول
ما أكدته الدول املشاركة لجهة عدم قبولها
ـارة طــالـبــان» اإلســامـيــة في
بتأسيس «إمـ ـ ّ
أفغانستان ،وحثها الحركة على االمتناع
عــن إع ــان هجمات الــربـيــع .وقــالــت ال ــوزارة
في بيان« :إننا نرحب بما جــاء في البيان
الختامي الجـتـمــاع مــوسـكــو ،وال ــذي صـ ّـرح
ب ــأن ال ـتــروي ـكــا املــوس ـعــة ال تـقـبــل تــأسـيــس
إم ــارة طــالـبــان فــي أفـغــانـسـتــان ،معلنة عن
تــأ ّيـيــدهــا ع ــن الـحـكــومــة الــديـمـقــراطـيــة ،مع
حــثـهــا الـحــركــة عـلــى االمـتـنــاع عــن عمليات
ال ــرب ـي ــع» .وكـ ــان رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
لـ«طالبان» املــا عبد الغني ب ــرادر ،قــد دعا
ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن قـبـيــل امل ــؤت ـم ــر ،إلـ ــى «ت ــرك
األف ـغ ــان ي ـق ــررون م ـص ـيــرهــم» .كـمــا ش ـ ّـددت
ال ـح ــرك ــة ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن «ي ــأخ ــذ ال ـعــالــم
فــي االعـتـبــار القيم اإلســامـيــة واالسـتـقــال
واملصالح الوطنية للشعب األفغاني».
بالتزامن مــع ذلــك ،أقــدم الرئيس األفغاني
أش ـ ـ ـ ــرف غ ـ ـنـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى إق ـ ــال ـ ــة وزي ـ ــر
الــداخ ـل ـيــة م ـس ـعــود أن ــدراب ــي ،ع ـلــى خلفية
فشله في ضبط الوضع األمني في البالد،
ً
مــوكــا إل ــى قــائــد الـجـيــش ،ال ـج ـنــرال يسني
ضـيــاء ،مهام وزيــر الــدفــاع ،بسبب الوضع
الصحي لوزير الدفاع أسد الله خالد .وقال
مكتب مستشار األمن القومي األفغاني ،في

بـيــان ،إن غني أص ــدر ق ــرارًا بتعيني حيات
الـلــه حـيــات ،حــاكــم إقليم قـنــدهــار السابق،
وزيـ ـ ـرًا لـلــداخـلـيــة م ـكــان أن ــدراب ــي ،ع ـلــى أن
يـتــولــى ال ـج ـنــرال أيـ ــوب ســالـنـغــي ،منصب
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة .وب ـح ـس ــب م ـصــدر
فــي الحكومة األفـغــانـيــة تـحــدث لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،فـقــد ع ـ ّـن غـنــي ال ـنــائــب الـســابــق
لـ ــوزيـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال خ ــوش ـح ــال
سادات ،نائبًا لرئيس االستخبارات ،أحمد
ضياء سراج .وأوضح بيان مكتب مستشار
األمــن القومي األفغاني أن هــذا الـقــرار جاء
ل ــ«ت ـح ـس ــن الـ ــوضـ ــع األم ـ ـنـ ــي الـ ـس ــائ ــد فــي
البالد» ،على أن يتولى قائد الجيش مهام

يبحث بايدن خيار
إبقاء القوات األميركية
حتى نوفمبر
أجرى غني
تغييرات شملت وزارتي
الدفاع والداخلية

وزيــر الــدفــاع لحني عــودة الــوزيــر أســد الله
خالد إلــى عمله .إلــى ذلــك ،يبحث الرئيس
األميركي جو بايدن ،خيار إبقاء قواته في
أفغانستان حتى نوفمبر/تشرين الثاني
ً
امل ـق ـب ــل ،بـ ــدال م ــن سـحـبـهــا ب ـح ـلــول مــايــو/
أيار ،وهو املوعد النهائي املحدد في اتفاق
الــدوحــة بــن واشـنـطــن و«طــال ـبــان» ،والــذي
أبرم في شهر فبراير/شباط  .2020ونقلت
شبكة «ســي بــي أس نـيــوز» ،عــن مصدرين
مـطـلـعــن ،لــم تـسـمـهـمــا ،قــولـهـمــا إن بــايــدن
«عارض جهود وزارة الدفاع إلبقاء القوات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان إلـ ــى م ــا بـعــد
األول مــن مــايــو ،خــال املـنــاقـشــات األخـيــرة
مع أعضاء فريقه لألمن القومي ،ولكن تم
إقناعه لبحث التمديد ملدة  6أشهر» .وذكرت
الشبكة أن «بايدن يريد االنسحاب» ،ولكن
ق ـ ــادة ال ـب ـن ـتــاغــون ي ـط ــرح ــون ال ـق ـض ـيــة مــن
جهة أن «طالبان» ال تلتزم باالتفاقية من
طرفها ،محذرين الرئيس من عدم قدرتهم
على ضمان ما ستفعله الحركة في حال تم
سـحــب جميع ال ـق ــوات .وأوض ـحــت الشبكة
أن الجيش األميركي ّ
قدم للرئيس خيارات
ع ــدة ،بـمــا ف ــي ذل ــك سـحــب ال ـق ــوات بحلول
األول من مايو ،أو بالقرب من هذا التاريخ،
أو اإلبقاء على القوات في أفغانستان إلى
أج ــل غـيــر مـسـمــى ،أو إب ـقــاء ال ـق ــوات لفترة
ي ـحــددهــا ب ــاي ــدن ،وال ـت ــي يـمـكــن أن تشمل
تمديدا ملدة  6أشهر .وأكد أحد املصادر أن
«ال ـقــرار بيد الــرئـيــس بــايــدن» .كما أشــارت
الشبكة إلى أن املداوالت ال تزال جارية ،ولم
تتخذ اإلدارة أي قرار بعد.
وكــان الرئيس األميركي قد أكــد في مقابلة
م ــع ش ـب ـكــة «أي ب ــي س ـ ــي» ،ب ـث ــت األربـ ـع ــاء
املــاضــي ،أنــه يبحث مــوعــد انسحاب قواته
من أفغانستانّ ،
مقرًا بأن االنسحاب الكامل
بـحـلــول مــايــو سـيـكــون «ص ـع ـبــا» .وأوض ــح
بايدن أنه «بصدد اتخاذ قرار بموعد لذلك».
وبــال ـتــزامــن م ــع ذلـ ــك ،نـقـلــت ق ـنــاة «ط ـلــوع»
األفغانية أمس عن متحدث باسم «طالبان»،
لــم تسمه ،قوله إن استمرار وجــود القوات
األمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان «ي ـت ـعــارض مع
اتـ ـف ــاق ال ـ ــدوح ـ ــة» ،مـ ـح ــذرًا م ــن أن ان ـت ـهــاك
االتفاق «ستكون له عواقب غير سارة».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أع ـل ـنــت ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــرك ـيــة،
أن ال ـهــدف األســاســي ألن ـقــرة فــي مــا يتعلق
ب ــأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،ه ـ ــو وق ـ ـ ــف إراقـ ـ ـ ـ ــة الـ ــدمـ ــاء
والتوصل إلى سالم عادل ودائم .وقال مدير
قسم جنوب آسيا في الــوزارة ،رضا هاكان
تكني ،إن مفاوضات السالم األفغانية التي
اسـتـضــافـتـهــا مــوس ـكــو ،ت ـقــوم عـلــى أس ــاس
االت ـف ــاق ب ــن واش ـن ـطــن و«ط ــال ـب ــان» ،داعـيــا
لالنتقال إلى ما بعد االتفاق.
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شرق
غرب
لتجدد
تستعد
روسيا
ّ
ّ
الحرب الباردة مع أميركا
أك ـ ـ ــد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـك ــرمـ ـل ــن،
ديـمـتــري بيسكوف ،أمــس الجمعة،
أن مــوسـكــو تطمح دائ ـمــا لألفضل،
لـكـنـهــا تـسـتـعــد ل ــأس ــوأ ،وذلـ ــك ردًا
عـلــى سـ ــؤال ب ـشــأن اح ـت ـمــال نـشــوب
ح ـ ــرب بـ ـ ــاردة ج ــدي ــدة ب ــن روس ـي ــا
والــواليــات املتحدة .وقــال إن عرض
الــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بوتني
إجراء محادثات مع نظيره األميركي
جــو بــايــدن ال ي ــزال قــائـمــا ،وإن كــان
العرض لن يظل مطروحًا لألبد.
(رويترز)
استمرار عمليات القتل
في ميانمار
أعـ ـل ــن م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي ج ـه ــة ل ـت ـقــديــم
خـ ــدمـ ــات ال ـج ـن ــائ ــز فـ ــي م ـي ــان ـم ــار،
أمس الجمعة ،أن قوات األمن قتلت
بـ ــالـ ــرصـ ــاص ثـ ـم ــانـ ـي ــة م ـح ـت ـجــن.
وكشفت «جمعية مساعدة السجناء
السياسيني» املستقلة أن إجمالي
م ــن قـتـلــوا مـنــذ ان ـق ــاب  1فـبــرايــر/
شباط املاضي ارتفع إلى  232على
ّ
األق ـ ـ ــل .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،حـ ــث الــرئ ـيــس
اإلنــدون ـي ـســي جــوكــو ويـ ــدودو إلــى
إع ــادة الديمقراطية ومـنــع العنف،
داع ـيــا إل ــى اج ـت ـمــاع ل ــدول جنوبي
شرق آسيا ملناقشة الوضع.
(رويترز)
تنزانيا :الرئيسة الجديدة
تدعو للوحدة
شـ ّـددت الرئيسة الجديدة لتنزانيا
سامية حسن ،أمــس الجمعة ،على
وح ـ ــدة ال ـص ــف ب ـعــد وف ـ ــاة سلفها
ج ـ ـ ــون مـ ــاجـ ــوفـ ــولـ ــي ،داعـ ـ ـي ـ ــة إل ــى
ال ـت ـط ـلــع لـلـمـسـتـقـبــل ب ــأم ــل وث ـق ــة.
وأدت ح ـســن ال ـي ـمــن الــدس ـتــوريــة
في احتفال بقصر الرئاسة في دار
السالم ،لتصبح أول سيدة تتولى
السلطة فــي البلد الــذي يقطنه 58
مـلـيــون نـسـمــة .وق ــال ــت ف ــي خـطــاب
بعد أداء اليمني «حــان الوقت لكي
نــدفــن خــافــات ـنــا ون ـت ـحــد ك ــأم ــة .ال
وقت لتوجيه االتهامات» .وتهدف
الـتـصــريـحــات إل ــى تـبــديــد الشكوك
ال ـ ـتـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت بـ ـع ــدم ــا اخ ـت ـف ــى
م ــاج ــوف ــول ــي ع ــن األنـ ـظ ــار ملـ ــدة 18
يومًا قبل إعالن وفاته.
(رويترز)
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حراك عسكري شرقي أوكرانيا

رسائل سياسية
أم عودة
للصراع؟
تزداد وتيرة التحركات
العسكرية في الشرق
ظل
األوكراني ،في
ّ
تكهنات بين محاولة
كييف وقف العمل
بـ«السيل الشمالي ـ  »2أو
تطور عسكري
منع أي
ّ
موسكو ــ رامي القليوبي

تـعـيــش منطقة ح ــوض دونـبــاس
(تـ ـض ـ ّـم ج ـم ـه ــوري ـت ــي لــوغــان ـســك
ودون ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــك امل ـ ـع ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــن م ــن
جـهــة واح ـ ــدة) املــوال ـيــة لــروس ـيــا ف ــي الـشــرق
األوكراني ،حالة من التصعيد العسكري في
ظل نشر الجيش األوكراني أسلحة مدفعية
في املناطق الخاضعة لسيطرة كييف .وهو
م ــا دف ــع دون ـي ـت ـســك ولــوغــان ـســك إل ــى دع ــوة
ممثلي املنظمات الــدولـيــة التـخــاذ إج ــراءات
عــاجـلــة لـلـتــأثـيــر عـلــى ال ـق ـيــادة الـعـسـكــريــة -
السياسية األوكرانية ،وتقديمها إيضاحات
ح ــول ح ـ ــوادث ان ـت ـهــاك ن ـظ ــام ال ـه ــدن ــة .وفــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ات ـه ــم ف ـيــه م ـم ـثــل روسـ ـي ــا فــي
م ـج ـم ــوع ــة االت ـ ـص ـ ــال امل ـع ـن ـي ــة ب ــال ـت ـس ــوي ــة
األوكرانية ،بوريس غريزلوف ،كييف بنشر
قوات جديدة على خط التماس في دونباس
وشــن عمليات قصف يومية ،نفت أوكرانيا
عــزمـهــا ال ـت ـقــدم فــي دونـيـتـســك ولــوغــانـســك،
مؤكدة سعيها للتسوية السلمية للنزاع.
فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـق ـل ــل امل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
املتخصص فــي الـشــأن األوك ــران ــي ،ألكسندر
تشالينكو ،من واقعية تحول النزاع املتجمد

في دونباس إلى ساخن ،عازيًا التقدم األخير
ل ـل ـقــوات األوك ــران ـي ــة إل ــى عــام ـلــن رئـيـسـيــن،
أول ـه ـم ــا تــوج ـيــه رس ــال ــة ل ـ ـ ــإدارة األم ـيــرك ـيــة
الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن ،وثانيهما
تعطيل تحقيق مشروع «السيل الشمالي»2-
لنقل الـغــاز الــروســي إلــى أملانيا مباشرة من
دون امل ـ ــرور ب ــاألراض ــي األوك ــرانـ ـي ــة .وي ـقــول
تشالينكو فــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«صحيح أنــه يجري تصعيد وقـصــف ،ولكن
كييف لن تقدم على الهجوم متكامل األركان،
ألنه سيشكل نسفًا التفاقات مينسك للتسوية
ُ
وسيظهر أوكرانيا دولة معتدية
األوكرانية،
في عيون أوروبا والغرب».
وحول اختيار كييف الوقت الراهن تحديدًا
«الرئيس
للتقدم في دونباس ،يشير إلى أن
ّ
األوكــرانــي ،فولوديمير زيلينسكي ،يترقب
ً
ات ـ ـص ـ ــاال مـ ــن بـ ــايـ ــدن ل ـت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــه عـلــى
أن ــه ي ــواج ــه روسـ ـي ــا ،وذلـ ــك لـلـحـصــول على
مــزيــد مــن الــدعــم مــن واش ـن ـطــن .كـمــا تسعى
أوكــرانـيــا لتحريض روسـيــا على ال ــرد على
الـهـجــوم لتعطيل استكمال مـشــروع السيل
ال ـش ـم ــال ــي ،2-الـ ــذي سـيـنـهــي دور أوكــران ـيــا
كبلد تــرانــزيــت للغاز ال ــروس ــي» .ويستبعد
تشالينكو احتمال تحول النزاع املتجمد في
ً
دونباس إلى آخر ساخن ،قائال« :صحيح أن
نزاع دونباس يتحول إلى ساخن بني الحني
واآلخـ ـ ــر ،ع ـنــدمــا تـسـعــى أوك ــران ـي ــا لتوجيه
رسائل ما إلى روسيا ،ولكن كييف تدرك أنها
ستخسر حتمًا أي نزاع مفتوح مع موسكو
ف ــي ظ ــل ع ــدم ت ـكــافــؤ ال ـقــوتــن الـعـسـكــريـتــن
للبلدين ،وحتى واشنطن تحذرها من ذلك».
ويلخص املحلل السياسي مــأزق دونباس
ف ـ ــي أن «زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي عـ ــاجـ ــز ع ـ ــن الـ ــوفـ ــاء
باتفاقات مينسك نظرًا لتخوفه من رد فعل
القوميني الراديكاليني األوكــرانـيــن ،بينما
ل ــم تـتـهـيــأ روس ـي ــا حـتــى اآلن ل ــإق ــدام على
ح ــل جـ ــذري وض ــم جـمـهــوريـتــي دونـيـتـســك
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كييف تدرك أنها
ستخسر حتمًا أي نزاع
مفتوح مع موسكو

ولوغانسك ،مثلما ضمت شبه جزيرة القرم
في عام  2014تجنبًا إللحاق ضربة نهائية
بالعالقات مع الغرب».
من جانب آخــر ،يلفت الصحافي األوكراني،
فيتالي بــورتـنـيـكــوف ،إلــى أن أنـبــاء تكثيف
الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـك ــري األوك ـ ــران ـ ــي ع ـل ــى خــط
ال ـت ـم ــاس ف ــي دونـ ـب ــاس ت ـص ــدر م ــن وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام ال ــروسـ ـي ــة فـ ـق ــط ،م ــرج ـح ــا تـشـكـيــل
أرضية إعالمية ألعمال روسية جديدة شرق
ـث
أوك ــران ـي ــا .وي ـقــول بــورتـنـيـكــوف فــي حــديـ ٍ
لـ«العربي الجديد» أنه «لم يؤكد أحد داخل
أوك ــران ـي ــا م ـثــل ه ــذه األنـ ـب ــاء بـشـكــل رسـمــي

حتى اآلن ،وهــذه قد تكون أنباء مضللة ،إذ
إن الكرملني معروف بأنه يوجه اتهامات إلى
الطرف اآلخــر ،ثم ّ
يقدم أعماله على أنها رد
على عدوان مثلما فعل عند ضم القرم وبدء
الحرب في دونباس في عام .»2014
وحـ ـ ـ ــول دواف ـ ـ ـ ــع الـ ـك ــرمـ ـل ــن ل ـل ـت ـص ـع ـيــد فــي
دونـبــاس فــي الــوقــت الــراهــن تـحــديـدًا ،يقول:
«ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ف ـ ـ ــرض م ـج ـل ــس الـ ـ ــدفـ ـ ــاع واألم ـ ـ ــن
ال ــوطـ ـن ــي األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى رج ــل
األعـمــال والسياسي ،فيكتور مدفيدتشوك،
املـ ـق ــرب م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ،فــادي ـم ـيــر
بوتني ،أثيرت منذ ذلك الوقت األحاديث بأن
الكرملني سيرد على ذلــك باستخدام القوة
في دونباس ،ولم تعد أمامه خيارات أخرى
ملعاقبة أوكــرانـيــا التي بــات أداء اقتصادها
جيدًا حتى من دون العالقات مع روسيا».
وفي ما يتعلق برؤيته للوضع في دونباس
على املدى البعيد ،يرى بورتنيكوف أنه «من
املؤكد أن التسوية النهائية في دونباس لن
تتحقق إال بعد انهيار نظام بوتني ،الذي من
ّ
متجمدًا مع تحوله
مصلحته أن يكون النزاع

إل ــى ســاخــن ب ــن ال ـحــن واآلخ ـ ــر ،مـمــا يتيح
لــه الـضـغــط عـلــى أوك ــران ـي ــا .كـمــا أن الــوضــع
م ــره ــون ب ــدرج ــة ك ـب ـي ــرة ب ـس ـي ــاس ــات إدارة
ب ــاي ــدن ،وم ــا إذا كــانــت سـتـقــدم عـلــى أعـمــال
ح ــازم ــة ب ـحــق روسـ ـي ــا ،ب ـمــا فـيـهــا عـقــوبــات
ستنسف االقتصاد الــروســي لدفع موسكو
ل ـل ـت ـفــاوض ع ـلــى انـسـحــابـهــا م ــن أوك ــران ـي ــا،
ولـكــن ثـمــن ذل ــك سـيـكــون غــالـيــا عـلــى الـغــرب
نفسه في ظروف اقتصاد السوق» .ويخلص
بورتنيكوف إلى أنه «ال مجال للحديث عن
أي تحسن في العالقات الروسية األوكرانية
لحني اسـتـعــادة وح ــدة األراض ــي األوكــرانـيــة
كاملة وانسحاب روسيا من دونباس والقرم
وتقديمها اعتذارات عما فعلته».
يذكر أن أعمال القتال في دونباس انطلقت
في إبريل/نيسان  2014بعد إعــان نشطاء
مــوالــن ملوسكو عــن عزمهم إج ــراء استفتاء
تقرير املصير لالنضمام إلــى روس ـيــا ،مما
أدى إلـ ــى انـ ـ ــدالع ن ـ ــزاع م ـس ـلــح م ــع الـجـيــش
األوك ـ ــران ـ ــي .وب ـع ــد م ـ ــرور س ـب ــع سـ ـن ــوات ال
تتبلور أي مالمح للتسوية النهائية لألزمة.

