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قصف قاعدة بعشيقة:

يتقدم مسار مباحثات فيينا إلحياء االتفاق النووي ،مع اإلعالن أن «المفاوضات
دخلت مرحلة الصياغة» لنص مشترك ،رغم االعتراف بأن «الحلول العملية ال تزال
بعيدة» ،وذلك فيما يبدو أن انعكاسات هذا التقدم ستظهر سريعًا في المنطقة
وأبرزها الحديث عن لقاءات سعودية إيرانية

مخاوف من احتكاك في العراق
يهدد القصف األخير
لقاعدة بعشيقة في
العراق ،بفتح جبهة
جديدة بين الفصائل
المسلحة وتركيا،
يتعدى مبدأ مواجهة
ّ
حزب «العمال
الكردستاني»

مشروع
مكتوب التفاق
نووي صعب

بغداد ـ زيد سالم

بـ ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـح ـ ــو أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف ق ــاع ــدة
«زلـ ـيـ ـك ــان» ال ـت ــي تـسـتـقــر ف ـي ـهــا ال ـق ــوات
التركية في بلدة بعشيقة ( 35كيلومترًا
ش ـمــالــي شـ ــرق امل ــوص ــل) ل ـيــل األربـ ـع ــاء
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،ل ــم تـعـلــن الـسـلـطــات
العراقية عن نتائج التحقيق الذي فتحته
بالهجوم .كما لــم توجه أنـقــرة اتهامات
واض ـ ـحـ ــة ألي مـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ــراف امل ـس ـل ـحــة
الفاعلة في محافظة نينوى ،لكن مصادر
أمنية عراقية في قيادة عمليات نينوى
كشفت لـ»العربي الجديد» ،أمس االثنني،
أن التحقيقات تشير إلى تورط مليشيا
«حشد الشبك» بالهجوم.
ّ
وتسبب الهجوم ،الذي تزامن مع هجوم
ّ
م ـمــاثــل ب ـط ــائ ــرة م ـس ــي ــرة مـفـخـخــة على
مـ ـط ــار أربـ ـي ــل ال ـ ــدول ـ ــي ،ل ـي ــل األرب ـ ـعـ ــاء-
الخميس املــاضــي ،بمقتل جندي تركي،
ً
فضال عن إصابة فتاتني اثنتني .و»حشد
الشبك» فصيل مسلح مدعوم من طهران،
وأدرجــت وزارة الخزانة األميركية العام
املاضي مؤسسه وزعيمه الروحي ،وعد
القدو ،على الئحة العقوبات.
وأفادت مصادر لـ»العربي الجديد» ،بأن
الـهـجــوم الـصــاروخــي جــاء بعد أي ــام من
اس ـت ـقــرار مـلـيـشـيــات أخ ــرى ف ــي املنطقة
ذاتـ ـه ــا ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي بـعـشـيـقــة وبــرط ـلــة
وب ـ ـ ــازواي ـ ـ ــا وبـ ـشـ ـي ــر ،أب ـ ــرزه ـ ــا «ك ـت ــائ ــب
سـيــد ال ـش ـهــداء» ،و»ك ـتــائــب ح ــزب الـلــه»،
وقطنت فــي مـبــان فــارغــة بتلك املناطق.
وأك ـ ــدت أن ال ـه ـجــوم ال ـص ــاروخ ــي ،وهــو
األول م ــن ن ــوع ــه ،يـعـنــي أن ال ـج ـمــاعــات
املسلحة فتحت باب مواجهة جديدة مع
األتراك ،تتعدى ملف دعم مسلحي حزب
«العمال الكردستاني» في سنجار (110
كيلومترات غربي نينوى) إلى استهداف
ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي م ـق ــره ــا الــوح ـيــد
بمحافظة نينوى ،لدفعها إلــى التخلي
ع ـنــه واالن ـس ـح ــاب م ــن امل ـن ـط ـقــة .ويـعـنــي
هذا احتمال حصول تصعيد أمني كبير،
ق ــد ي ـتــرتــب عـلـيــه رد تــركــي بـقـصــف في
محافظة نينوى .ويعد الهجوم األول من
نوعه الــذي يستهدف قــاعــدة «زلـيـكــان»،

تقدم بال توصل إلى حل
ّ
كامل وتزايد المؤشرات على
مباحثات إيرانية سعودية

للحديث تتمة...

أعراض الحل
األممي لليمن
زكريا الكمالي

الخميس املاضي ،احتفل املبعوث
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث،
أمام مجلس األمن ،بمرور عام على
دخول طرفي النزاع في مفاوضات
لوقف إطالق النار ،باعتباره انجازًا
فريدًا ،على الرغم من ّأن األمم املتحدة
بدت في هذه املشاورات مثل التنني،
تشعل املزيد من الحرائق وال تطفئها.
منذ أن طرح غريفيث ما يسمى
باإلعالن املشترك لوقف إطالق النار،
في مارس/آذار  ،2020اتسعت رقعة
التصعيد ،إذ بدأت املليشيات الحوثية
هجماتها على الجوف والبيضاء ومن
بعدها مأرب ،التي ال يزال القتال فيها
مستعرًا.
ّ
ليس القصد هنا أن األمم املتحدة
ساهمت في تأجيج الحرب أو ّ
صبت
الزيت على النار ،ولو أن وجهة
نظر الحوثيني دائمًا ما تكرر هذه
االتهامات ،لكن كما هو الحال في
بعض األدوية العالجية التي تظهر
معها أعراض جانبية ،هكذا بدت
املبادرة األممية لوقف الحرب في
اليمن .ولكن املؤسف ّأن األعراض
األممية ظهرت أكثر من أعراض
األدوية :امتد العنف إلى محافظات
مختلفة ،نزيف بشري هائل
للمقاتلني من الجانبني ،وفوق ذلك
تدشني الحوثيني لرحالت جوية
مفخخة بشكل يومي صوب املطارات
السعودية ،فما يحدث في العمق
السعودي تعدى مسألة الهجمات
املدروسة .وبما ّأن األعراض الدوائية
في بعض األحيان تصبح قاتلة،
وتدمر الصحة أكثر من املرض
املفترض اجتثاثه ،يبدو ّأن األعراض
األممية باتت خطرًا على اليمن أكثر
من الحرب التي كانت قائمة قبل
مارس  .2020ولهذا ،يتوجب على
األطباء األمميني إدراك عدم جدوى ما
يقومون به من تدخل عالجي.
على الرغم من كل األعراض
املصاحبة ملبادرتهّ ،قدم غريفيث
ملجلس األمن ،الخميس املاضي،
تصورًا لشكل اليمن في حال تم
تنفيذ اتفاق اإلعالن املشترك لوقف
إطالق النار .وقال« :ما سيحدث في
اليوم التالي للتوصل لالتفاق هو أن
البنادق سوف تصمت ،والطرقات
التي أغلقتها الخطوط األمامية لفترة
طويلة ،ستفتح تدريجيًا  -ليس في
يوم واحد ،ولكن في وقت قصير
ً
ملرور البضائع ،اإلنسانية أوالّ ،ثم من
أجل حرية تنقل األشخاص؛ واألطفال
سيذهبون إلى مدارسهم من دون
ً
عوائق ،فضال عن عودة العمال إلى
أماكن عملهم عبر الخطوط التي
أعاقت ذلك» .نتائج مبهرة لم يكن
ً
أحد يتصورها فعال ،ويكفي اليمنيني
أنهم قد عرفوا بالنوايا األممية الطيبة
تجاههم ،على الرغم من ّأن االتفاقيات
ليست بالنيات ،ولكن بالتنفيذ الفعلي
على أرض الواقع.

طهران ،بغداد ـ العربي الجديد

تـ ـت ــزاي ــد امل ـ ــؤش ـ ــرات ع ـل ــى تـحـقـيــق
م ـفــاوضــات ّفيينا إلح ـيــاء االت ـفــاق
ال ـن ــووي امل ــوق ــع ع ــام  ،2015تقدمًا
لـصـيــاغــة م ـش ــروع مـكـتــوب يـمـهــد لحصول
اتفاق ،على الرغم من أن الحل الكامل ال يزال
بعيد املــدى ،وفق تصريحات أمس اإلثنني،
أجـمـعــت عـلــى إيـجــابـيــة نـتــائــج امل ـحــادثــات.
ّ
التقدم يبدو أنه ستكون له انعكاسات
هذا
ُ
سريعة في املنطقة ،لعل أبرزها ما كشف من
مباحثات سعودية إيرانية ،على الرغم من
عدم تأكيدها رسميًا ،لكن مؤشرات إضافية
تؤكد حدوثها.
وأعلن سفير روسيا إلى املنظمات الدولية
الـتــي تتخذ مــن فيينا مـقـرًا لـهــا ،ميخائيل
أوليانوف ،عبر حسابه على «تويتر» أمس،
أن ــه «ب ـعــد أس ـبــوعــن م ــن ال ـن ـقــاشــات بـشــأن
إعادة العمل بخطة العمل الشاملة املشتركة
(االسم الرسمي لالتفاق النووي) ،يمكننا أن
نلحظ برضا أن املـفــاوضــات دخلت مرحلة
الصياغة» .وأضاف «الحلول العملية ال تزال
بعيدة ،لكننا انتقلنا من الكلمات العامة إلى
االتفاق على خطوات محددة نحو الهدف»،
امل ـت ـم ـثــل عـمـلـيــا ب ـع ــودة الـ ــوالي ــات املـتـحــدة
إلــى االتـفــاق الــذي انسحبت منه عــام ،2018
وعودة األخيرة إلى احترام كامل التزاماتها
بموجب االتفاق املبرم عام .2015
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي جــوزيــب
بوريل إنه يرى رغبة في إنقاذ اتفاق ،2015
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى حـ ـ ــدوث تـ ـق ــدم ف ــي م ـح ــادث ــات
فيينا تهدف إلعــادة الــواليــات املتحدة إلى
االتفاق .وتابع في تصريحات أمس «أعتقد
أن ه ـنــاك رغ ـبــة ج ـيــدة مــن الـطــرفــن (إي ــران

وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة) لـلـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق،
وهذه أنباء ســارة» .وأضــاف «أعتقد أن كال
الطرفني مهتمان حقًا بالتوصل إلى اتفاق،
وهما يمضيان من القضايا العامة إلى تلك
ً
األك ـثــر تـفـصـيــا ،وال ـتــي هــي ب ــوض ــوح ،من
جانب تخص رفــع العقوبات ومــن الجانب
اآلخ ــر تتعلق بقضايا االل ـتــزام (بــاالتـفــاق)
النووي».
األج ــواء اإليجابية أكــدت عليها طـهــران ،إذ
أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة
املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،سعيد
خطيب زادة ،في مؤتمر صحافي أمــس ،أن
«هناك تقدمًا (في مفاوضات فيينا) ونحن
عـلــى م ـســار صـحـيــح ،لـكــن ذل ــك ال يـعـنــي أن
ال ـ ـحـ ــوارات دخ ـل ــت مــرح ـل ـت ـهــا األخـ ـي ــرة وال
حــل ال ـخــافــات» .وأض ــاف أن طـهــران ّ
قدمت
«نـصــوصــا مكتوبة لـلـحــؤول دون الــدخــول
ف ــي م ـف ــاوض ــات اس ـت ـن ــزاف ـي ــة ،ون ـن ـت ـظــر من
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف األخـ ـ ـ ـ ــرى أي ـ ـضـ ــا الـ ـعـ ـم ــل ب ــامل ـث ــل
وتقديم نصوص مشتركة» ،الفتًا إلى أن ما
يـجــري فــي فيينا «ه ــو حـ ــوارات فنية لرفع
ال ـع ـقــوبــات وع ـ ــودة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إلــى
تنفيذ تعهداتها باالتفاق الـنــووي والقرار
 »2231مل ـج ـلــس األمـ ـ ـ ــن ،واملـ ـكـ ـم ــل لــات ـفــاق
املبرم عــام  .2015وأوضــح «إننا في مرحلة
صعبة» من املباحثات و«نسعى إلى تأمني
مصالح شعبنا» ،مؤكدًا أنه إذا قررت أميركا
«االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن إرث (ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
الـســابــق دون ــال ــد) تــرامــب الـفــاشــل وال ـعــودة
ّ
ستتقدم بشكل
إلى التزاماتها ،فاملشاورات
أسهل» .ونفى خطيب زادة وجود مباحثات
مـ ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع الـ ــواليـ ــات
ً
املتحدة في فيينا ،قائال إن مباحثات بالده
مع أطــراف االتفاق الـنــووي ،مشددًا على أن
طهران لن تعود لتنفيذ تعهداتها النووية

أكد خطيب زادة حصول تقدم في المفاوضات (عطا كيناري/فرانس برس)

مسؤول روسي:
انتقلنا من الكلمات العامة
لخطوات محددة
طهران :الحوارات
لم تدخل مرحلتها
األخيرة بعد

قبل رفع جميع العقوبات والتحقق من ذلك
عمليًا.
األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء نـ ـفـ ـسـ ـه ــا يـ ـ ـبـ ـ ــدو أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
ّ
اط ـل ـع ــت ع ـل ـي ـهــا ،إذ قـ ــال م ــوق ــع «ه ــآرت ــس»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـي ـلــة األح ـ ـ ــد ،إن «املـ ــوسـ ــاد»
وشـعـبــة االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة «أم ــان»
ي ـع ـت ـق ــدان ب ـ ــأن الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق بــن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وإي ـ ـ ــران التـ ـف ــاق ن ــووي
جــديــد ب ــات قــريـبــا ،وتـتــم بـلــورتــه للتوصل

إليه في غضون أسابيع .وجاء ذلك بحسب
«هآرتس» ،في تقديرات عرضها الجهازان
خ ـ ــال ج ـل ـس ــة خ ــاص ــة ع ـق ــده ــا ال ـكــاب ـي ـنــت
السياسي واألمني للحكومة اإلسرائيلية،
مساء األحد ،لبحث التصعيد بني إسرائيل
وإي ــران أخـيـرًا ،خصوصًا بعد التفجير في
منشأة نطنز ،وما تبعه من تقارير وإشارات
حول دور إسرائيل في تنفيذ هذا التفجير.
ون ـق ــل «هـ ــآرتـ ــس» ع ـمــن قـ ــال إن ـه ــا م ـصــادر
مطلعة على امل ــداوالت ،أنــه في الوقت الذي
أبدى فيه رئيس حكومة االحتالل بنيامني
نـتـنـيــاهــو مــوقـفــا مـعــارضــا ب ـشــدة لتجديد
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي مـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،فـ ـ ــإن وزيـ ــر
األمـ ــن بـنــي غــانـتــس ي ـقــود تــوجـهــا مـغــايـرًا
يــدعــو للمساهمة فــي الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
يـخــدم املـصــالــح اإلســرائـيـلـيــة .ولـفــت موقع
«هــآرتــس» إلــى أن جلسة الكابينت انتهت
من دون اتخذ قــرارات سوى تحديد جلسة
جــديــدة لالستماع ملــواقــف الـ ــوزراء أعضاء
ال ـك ــاب ـي ـن ــت ،ب ـع ــد أن ت ــم األحـ ـ ــد االس ـت ـم ــاع
لتقارير من «املوساد» و«أمان».
ه ــذا ال ـت ـق ـ ّـدم ف ــي امل ـل ــف الـ ـن ــووي ،ي ـب ــدو أنــه
ستكون لها انـعـكــاســات إقليمية ،إذ كانت

ص ـح ـي ـفــة «ف ــاي ـن ـن ـش ــال ت ــايـ ـم ــز» ن ـق ـلــت عــن
مـســؤول لــم تسمه أن املـبــاحـثــات بــن إيــران
والسعودية ،التي ُعقدت في  9إبريل/نيسان
فــي بـغــداد وفــق الصحيفة ،تمضي «بشكل
أسرع بسبب املباحثات مع الواليات املتحدة
(امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي) وه ـج ـمــات
الحوثيني».
ً
وأكدت وكالة «فرانس برس» نقال عن مصدر
حـكــومــي عــراقــي وآخ ــر دبـلــومــاســي غــربــي،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ح ـصــول ل ـقــاء مـطـلــع إبــريــل
في بغداد بني وفدين رفيعي املستوى من
السعودية وإي ــران .وأك ــد مـســؤول حكومي
عــراقــي لـلــوكــالــة أن وف ـدًا سـعــوديــا برئاسة
رئيس املخابرات خالد بن علي الحميدان،
ووفـدًا إيرانيًا برئاسة مسؤولني مفوضني
من قبل األمني العام للمجلس األعلى لألمن
القومي علي شمخاني ،اجتمعا في بغداد
مطلع الشهر الحالي .فيما قال دبلوماسي
غربي من جانبه إنه «اطلع على املباحثات
قبل حدوثها» ،وقدمت على أنها «تستهدف
تحسني العالقات» بني إيران والسعودية.
ك ــذل ــك ،أعـلـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـعــراقـيــة،
أمس ،أن أمن املنطقة واستقرارها ينعكسان

على العراق ،متحدثة عما وصفته بـ«حضور
عــراقــي فــي املشهد بموقع امل ـب ــادرة» ،وذلــك
بعد الـتـقــاريــر عــن رعــايــة بـغــداد املـحــادثــات
بني طهران والرياض .ونقلت وكالة األنباء
العراقية ،عن املتحدث باسم وزارة الخارجية
أ ُح ـمــد ال ـصـ َّـحــاف ،قــولــه إن «الــدبـلــومــاسـيــة
بادرة منهج كرسنا له ،وهي ليست خيارًا،
امل ِ
بل مسار يعزز مصالح العراق» ،مضيفًا أن
ـال لتعزيز
ـدأب عـ ٍ
«وزارة الخارجية تعمل بـ ٍ
املـبــادرات الجماعية لتعزيز أمــن واستقرار
املنطقة».
لـكــن امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارج ـيــة اإليــران ـيــة،
س ـع ـيــد خ ـط ـيــب زادة ،رف ـ ــض أم ـ ــس تــأكـيــد
ح ـصــول ال ـل ـقــاء ،وق ــال «إن ـنــا أي ـضــا اطلعنا
ع ـلــى ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة ب ـش ــأن ذلـ ــك فـهـنــاك
رواي ــات مختلفة ومـتـنــاقـضــة» .وأض ــاف أن
بـ ــاده ال تـعـلــق ع ـلــى م ـثــل ه ــذه «ال ــرواي ــات
املتناقضة» ،مضيفًا «ه ــذه وك ــاالت األنـبــاء
لها تاريخ طويل في نشر الشائعات» .غير
أنه أوضح في الوقت نفسه أن «إيران ترحب
دومًا بالحوار مع السعودية ،وتعتبر أن ذلك
يصب فــي مصلحة شعبي البلدين واألمــن
واالستقرار في املنطقة».

التحقيقات تشير إلى
تورط مليشيا «حشد
الشبك» بالهجوم

املعروفة أيضًا باسم «معسكر بعشيقة».
في املقابل ،اعتبر زعيم «حشد الشبك»
وعد القدو ،أن «وجود أي قاعدة عسكرية
غـ ـي ــر مـ ـص ــرح بـ ـه ــا مـ ــن قـ ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة
العراقية أو الـبــرملــان ،يهدف إلــى غايات
غير معلنة ،ويشكل عنصرًا من عناصر
عدم استقرار املنطقة التي تتمركز فيها
هذه القاعدة ،كما أنه يربك عمل القوات
العراقية بسبب ما تتعرض له القاعدة من
حديث
هجمات صاروخية» .وأوضح في
ٍ
لـ»العربي الجديد» ،أن «وجــود القواعد
الـعـسـكــريــة الـتــركـيــة فــي مــديـنــة نـيـنــوى،
يبعث برسائل عــدم اطمئنان لألهالي،
ال س ـي ـمــا ب ـعــد ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف ال ــذي
تعرضت له وتسببت بــأذى للمواطنني.
وحتى إن وجــدت هذه القواعد بتخويل
عــراقــي ،فــا بــد أن تـكــون هـنــاك دراس ــات
أمنية واجتماعية تحكم تواجدها ،لجهة
ابتعادها عن املناطق املأهولة بالسكان،
وأال تكون مالصقة لدور األهالي ،كونها
تحتوي على مدفعيات وأسـلـحــة تهدد
حياة األهالي».
من جهته ،قــال املتحدث باسم «جبهة
اإلن ـقــاذ والتنمية» خــالــد الــدبــونــي ،إن
«معظم املليشيات في نينوى ال تخشى
مــن ح ــدوث أي احـتـكــاك مــع أي جانب،
سـ ـ ــواء ك ـ ــان ت ــرك ـي ــا أم كـ ــرديـ ــا ،كــون ـهــا
أراض غير أراضيها» .وقال
تحارب على
ٍ
الدبوني لـ»العربي الجديد» ،إن «عمل
ال ـقــوات الـتــركـيــة فــي معسكر بعشيقة
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ي ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
ّ
املسيرة
اإلسناد الجوي عبر الطائرات
والحربية التي تستهدف أهدافًا تابعة
لحزب العمال الكردستاني ،وتتعامل
في حربها ضد العمال ً
بناء على مفهوم
الحرب املخابراتية» .وأكد أن «القصف
األخير الذي استهدف زليكان ،لم يحظ
بـتـبـنــي أي جـهــة مـسـلـحــة ،كـمــا الـحــال
مــع الـقـصــف ال ــذي تـعــرضــت لــه مـقــرات
الحشد الشعبي عقب العملية ،ولكن
كـ ــا الـ ـط ــرف ــن يـ ـع ــرف مـ ــن امل ـس ـت ـهــدف
ل ـك ـل ـي ـه ـم ــا ،وي ـ ـتـ ــم الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ذل ــك
مـخــابــراتـيــا» .وأض ــاف أن «ال ـهــدف من
كل ما يحدث في نينوى وحتى إقليم
ك ــردسـ ـت ــان م ــن ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــرار أم ـن ــي،
هــو سـنـجــار ،ال ـتــي تـحـ ّـولــت إل ــى مركز
لـ ـلـ ـص ــراع اإلي ـ ــران ـ ــي الـ ـت ــرك ــي ،ب ـع ــد أن
كــانــت تـعــانــي مــن ص ــراع دام لسنوات
ّ
تحولت
بــن بـغــداد وأرب ـيــل .وبالتالي
هذه املنطقة التي يسيطر عليها حزب
العمال الكردستاني إلى منطقة صراع
إقليمي».
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال ع ـض ــو ل ـج ـنــة األم ــن
وال ــدف ــاع الـبــرملــانـيــة كــاطــع الــركــابــي ،إن
استقرار
«شمال العراق يعاني من عدم
ٍ
أم ـنــي ،يـهــدد حـيــاة املــواط ـنــن ،ال سيما
ب ـع ــد إص ــاب ــة م ــدن ـي ــن بــال ـق ـصــف ال ــذي
ط ـ ــاول ق ــاع ــدة ب ـع ـش ـي ـقــة ،ال ـت ــي تـطــالــب
جهات سياسية عراقية وكتل برملانية
م ـن ــذ سـ ـن ــوات ب ــإن ـه ــاء م ـل ـف ـهــا وإخـ ـ ــراج
الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة م ـن ـهــا ،ال ـت ــي تـتـجــاوز
ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـع ــراقـ ـي ــة» .ولـ ـف ــت فــي
ـث م ــع «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن
ح ــدي ـ ٍ
«حكومة مصطفى الكاظمي تهمل ملف
إخراج القوات التركية وإنهاء العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا أنـ ـق ــرة في
مناطق شمال العراق».

التقارب المصري التركي :مفاوضـات على ضمانات إقليمية
استفسرت أثينا من مصر
عن تقاربها مع تركيا
وتأثيره على الصراع
حول غاز المتوسط ،الذي
تحول إلى صراع محاور،
ّ
وسط محاولة القاهرة
المواءمة بين مصالحها
في «منتدى المتوسط»
وما تريده من أنقرة
القاهرة ـ العربي الجديد

يعتبر االلتحاق بمنتدى الغاز هدفًا طبيعيًا لتركيا (براق أكاي/األناضول)

قالت مصادر دبلوماسية مصرية ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي ج ـم ــع وزي ـ ــري
الخارجية املصري سامح شكري واليوناني
نيكوس ديندياس ،أول من أمس األحد ،في
ّ
القاهرة ،ركز بشكل أساسي على التطورات
الجديدة في العالقات الثنائية بني القاهرة
وأنقرة ،إذ كانت أثينا قد ّ
عبرت من قبل عن
قلقها من هذا التقارب ،مشيرة إلى أن زيارة
ديندياس الثانية للقاهرة في ظرف شهرين
ج ـ ــاءت ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى طـبـيـعــة ال ـت ـط ــورات.
ويأتي ذلك بسبب استمرار الحديث التركي
ع ــن وجـ ـ ــود تـ ـق ــدم «ك ـب ـي ــر» ف ــي امل ـبــاح ـثــات
الدبلوماسية واألمـنـيــة مــع مـصــر ،واتـخــاذ
بعض الخطوات لوقف الحمالت اإلعالمية
املعارضة للنظام املصري ،مقابل استمرار
التحفظ املصري حــول املسألة في الخطاب
الرسمي املعلن في وسائل اإلعــام ،ما يثير
أسئلة لدى اليونان وقبرص ،وغيرهما من

الدول التي تتخذ مواقف سلبية جذرية من
تــركـيــا .ويـتــرافــق ذلــك مــع مـحــاولــة اإلم ــارات
عرقلة هذا التقارب املصري  -التركي ،وعدم
ارتياح السعودية لألمر ذاته.
مـسـتـقـبــل الـ ـع ــاق ــات امل ـص ــري ــة  -ال ـتــرك ـيــة،
وأثرها على العالقات مع اليونان وقبرص
واالحـتــال اإلسرائيلي ،ومــا إذا كــان يمكن
لـتــركـيــا االن ـض ـم ــام يــومــا إل ــى م ـن ـتــدى غــاز
ش ــرق امل ـتــوســط ،كــانــت امل ـح ــاور األســاسـيــة
للقاء شكري وديندياس .وأضافت املصادر
أن الـ ــوزيـ ــر ال ـي ــون ــان ــي والـ ــوفـ ــد املـ ــرافـ ــق لــه
اس ـت ـف ـس ــروا م ـ ـ ـ ّـرات عـ ــدة ع ــن «ال ـض ـم ــان ــات
اإلقليمية الـتــي تــرغــب مصر فــي الحصول
عليها من تركيا ،بالتوازي مع الضمانات
الخاصة بعدم التدخل في الشؤون املحلية
املـ ـص ــري ــة ،ووقـ ـ ــف ال ـه ـج ــوم اإلعـ ــامـ ــي مــن
القنوات املصرية في تركيا».
وذكــرت املصادر أن الجانب املصري كشف
للمرة األول ــى ،خــال لقاء أول مــن أمــس ،أن
هـنــاك «مـنــاقـشــات مـتـقــدمــة ح ــول انسحاب
شامل لــأتــراك من ليبيا ،وانـتــزاع تعهدات
تركية بعدم التدخل العسكري مـجــددًا في
لـيـبـيــا ،ك ـنــوع مــن الـطـمــأنــة االسـتــراتـيـجـيــة
ملصر على عمقها الـغــربــي ،مقابل تنسيق
ال ـج ـه ــود امل ـص ــري ــة ال ـت ــرك ـي ــة ل ــدع ــم سـلـطــة
سياسية في ليبيا ترعى مصالح الطرفني».
وم ـ ــع م ــا ي ـم ـث ـلــه ذل ـ ــك م ــن ت ـه ــدي ــد مـحـتـمــل
مل ـص ــال ــح اإلمـ ـ ـ ـ ــارات وف ــرنـ ـس ــا ،الـحـلـيـفـتــن
األساسيتني ملصر فــي ليبيا ،ودول أخــرى
قلقة من تدخل تركيا وتأثيرها السياسي
املمتد على البرملان والحكومة االنتقالية،
فـ ـ ــإن الـ ـج ــان ــب امل ـ ـصـ ــري أكـ ـ ــد ل ـل ـيــونــان ـيــن
أن ــه «س ـيــرعــى مـصــالــح أبــوظ ـبــي وبــاريــس
وي ـط ـل ـع ـه ـمــا ب ــاس ـت ـم ــرار ع ـل ــى م ـس ـت ـجــدات
النقاش حول املوضوع».
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية ،فإن

ال ـقــاهــرة كــانــت ه ــي صــاحـبــة ال ـق ــرار بـشــأن
عــدم املشاركة في املنتدى الــذي انعقد يوم
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ف ــي قـ ـب ــرص ،ب ـم ـشــاركــة
ال ـي ــون ــان واإلمـ ـ ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل وق ـب ــرص.
ولفتت إلى أن «القرار املصري يأتي في إطار
عمليات التمهيد وإظهار حسن النوايا بني
تركيا ومصر ،على ضوء لقاءات بمستوى
استخباري بــن الجانبني ترمي للوصول
إلــى اتفاق تهدئة ،تعول عليه تركيا كثيرًا
فــي دعــم موقفها فــي مــواجـهــة الـيــونــان في
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــأزم ــة ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة بــن
البلدين».
وأضافت املصادر أن «القاهرة من جانبها
ت ـ ـقـ ـ ّـدر ت ـح ــال ـف ــات ـه ــا ج ـ ـي ـ ـدًا ،وتـ ـتـ ـع ــاون مــع
ً
حلفائها بـصــدق ،وهــو مــا يتطلب تعامال
مــن جــانــب الحلفاء يعكس ذل ــك» .وأش ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن ــه «ع ـلــى الــرغــم مـمــا قدمته
ال ـقــاهــرة ،إال أن بـعـّـض الـحـلـفــاء كــانــت لهم
مــواقــف مـغــايــرة ،أث ــرت سلبًا عـلــى الــوضــع
املـ ـص ــري ،ح ـيــث فــوج ـئــت م ـصــر بـتـحــركــات
تستبعدها من اتفاقيات اقتصادية بشكل
لم يتم تفسيره على نحو مقنع».
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إنـ ــه ع ـلــى ضـ ــوء الـتـبــايــن
اآلخ ـ ــذ ف ــي االتـ ـس ــاع ب ــن ال ـق ــاه ــرة وأث ـي ـنــا،
بــدأت الـيــونــان مـحــاولــة ،وصفتها املصادر
بـ«اليائسة» ،لترسيم الحدود البحرية مع
ليبيا التي تعد حليفًا استراتيجيًا لتركيا،
في محاولة للضغط من جانب أثينا على
أنـقــرة ،بملف التقارب مــع مصر وال ــذي من
ش ــأن ــه ف ــي ح ــال ح ــدوث ــه ،إض ـع ــاف املــوقــف
اليوناني.
ّ
ورجـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن «ال ـت ـح ــال ــف بشكله
السابق بني مصر واليونان ليس من املرجح
عودته من حيث القوة ،نظرًا لتجاوب تركيا
م ــع م ـص ــر ف ــي امل ـط ــال ــب ال ـخ ــاص ــة بـبـعــض
امللفات الـتــي كــانــت ت ــؤرق النظام املـصــري،

توثيق العالقات وليبيا

تجاهل الحديث الرسمي بين وزيري خارجية مصر واليونان ،سامح شكري
ّ
وركز على توثيق
ونيكوس ديندياس (الصورة) ،قضايا غاز المتوسط،
العالقات الثنائية واالطــاع على
األوضـــاع فــي ليبيا .كما لــم يشر
الطرفان إلى وجــود أي خالفات
بينهما على االستغالل المستقبلي
للمناطق االقتصادية البحرية،
إذا حــدث اتــفــاق مصري تركي
على ترسيم الحدود البحرية ،وما
سيستتبع ذلك من تساؤالت بشأن
اليونان وقبرص ،اللتين لن تعترفا
بمثل هذا الترسيم.

وع ـلــى رأس ـه ــا ق ـن ــوات امل ـع ــارض ــة املـصــريــة
التي تبث من إسطنبول» .وقالت املصادر
إن التحركات التركية في هــذا امللف «القت
اسـتـحـســانــا مـصــريــا ،فــي وق ــت تسعى فيه
الـقــاهــرة للتخلص مــن هــذا املـلــف ،وهــو ما
سـيـحـتــم ات ـفــاقــا م ــع أن ـق ــرة ف ــي م ـلــف شــرق
املتوسط ،سيؤثر بالتبعية على التحالف
ّ
امل ـ ـصـ ــري الـ ـي ــون ــان ــي الـ ـقـ ـب ــرص ــي ،فـ ــي ظ ــل
التحوالت التي تشهدها تحالفات املنطقة».
وفــي ملف الـتـعــاون فــي مـجــال ال ـغــاز ،قالت
املصادر إن كال من اليونان وقبرص ودولة
االحـ ـت ــال ال ت ـجــد غ ـضــاضــة ف ــي ان ـض ـمــام
تــرك ـيــا إلـ ــى م ـن ـتــدى شـ ــرق امل ـت ــوس ــط ،لكن
مـ ـص ــر مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا تـ ـض ــع ل ــذل ــك بـعــض

الـ ـ ـش ـ ــروط ،الـ ـت ــي أط ـل ـع ــت ع ـل ـي ـهــا ال ـجــانــب
اليوناني أيضًا ،ومنها وجود تنسيق كامل
بني آليات التنقيب واالستكشاف واإلسالة
والتصرف وأسعار البيع بني جميع الدول.
لكن هذه املناقشات تبدو حتى اآلن مرجأة
على طاولة املفاوضات املصرية  -التركية،
إلى حني االتفاق على البنود األكثر أهمية
والخاصة بالعالقات املباشرة بني البلدين.
وت ـ ـ ـتـ ـ ــوحـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ج ـ ـم ـ ـيـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ــدعـ ـي ــم س ـ ـ ــوق امل ـن ـت ـج ــات
ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ـي ــة واإلسـ ـ ـ ـ ــراع ف ــي ج ـهــود
االس ـت ـك ـشــاف واالسـ ـتـ ـخ ــراج وإبـ ـ ــرام عـقــود
ال ـت ـن ـق ـي ــب وال ـ ـت ـ ــوري ـ ــد ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـل ـت ــوق ـع ــات
املتناقضة في العديد من الدوائر االقتصادية

بدول املنطقة والعالم والشركات العاملة في
املجال ،بشأن استمرار اعتماد أوروبا على
الغاز واملنتجات الهيدروجينية في العقود
ّ
املقبلة ،في ظل توجه دول أوروبية عدة إلى
ّ
التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وسن
تشريعات لضمان ذلك.
وبينما يعتبر التحاق تركيا باملنتدى هدفًا
طبيعيًا ل ـهــا ،ألن ــه يـضـمــن مـشــاركـتـهــا في
صنع ال ـقــرار االقـتـصــادي فــي املنطقة ،كما
يحميها مــن ال ـصــراع األك ـبــر بــن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة وروسـ ـ ـي ـ ــا ح ـ ــول االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
امل ـن ـط ـقــة والـ ـت ــواج ــد االس ـت ــرات ـي ـج ــي فـيـهــا،
فــإن الـتــوصــل إلــى تفاهم بــن دول املنتدى
وأنقرة يغني جميع األطــراف عن حسابات
الـتـنــافــس وامل ـضــاربــة ،كـمــا يعظم إمكانية
االستفادة من إمكانات الجميع.
ً
فضال عن ذلك ،فإن تركيا ،بحسب املصادر،
ترغب في ربط النقاش حول فرص وشروط
انضمامها للمنتدى بموضوع أهم بالنسبة
إليها ،وهو ترسيم الحدود البحرية بينهما،
والذي وصفته املصادر بأنه «هدف منشود
لـلـبـلــديــن» ،لـكــن االت ـص ــاالت الـجــاريــة حاليًا
تركز على اتخاذ خطوات تجعل مفاوضات
الترسيم مستقبال ممكنة وسهلة ،والعامل
امل ـس ـه ــل األول ل ــذل ــك هـ ــو ح ـس ــم إم ـكــان ـي ــة
مشاركة اليونان وقبرص فيها ،ومدى قبول
ك ــل ط ــرف بـتـقــديــم ت ـن ــازالت بـغـيــة الـتــوصــل
إل ــى اتـ ـف ــاق .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر ذات ـه ــا أن
املـفــاوضــات املصرية  -التركية ماضية في
دراســة مقترح اشتراكهما مع إسرائيل في
امل ـشــروع الـطـمــوح لتصدير الـغــاز ألوروب ــا،
ب ــاع ـت ـب ــار أن م ـص ــر ودول ـ ـ ــة االح ـ ـتـ ــال هـمــا
امل ــال ـك ـت ــان ح ــال ـي ــا ألكـ ـب ــر حـ ـق ــول الـ ـغ ــاز فــي
املنطقة ،إذا ما قورنت بالحقول املكتشفة في
منطقتي قبرص واليونان ،وكذلك الحقول
املكتشفة حديثًا في تركيا.
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الهدنة في إدلب
ق ـ ـتـ ــل عـ ـنـ ـص ــر مـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـس ــوري ،أم ــس اإلث ـن ــن ،فــي تـبــادل
إلطــاق نــار مــع قــوات املعارضة في
ريــف إدل ــب شمالي ســوريــة .وقالت
مصادر محلية لـ«العربي الجديد»،
إن قوات املعارضة قتلت عنصرًا من
قوات النظام على محور بلدة الدار
الـكـبـيــرة فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي،
وذل ــك إثــر خــرق النظام اتـفــاق وقف
إطـ ــاق ال ـن ــار بـقـصــف مــدفـعــي على
مـ ـح ــوري ك ـن ـص ـفــرة وال ـف ـط ـي ــرة فــي
جبل الزاوية.
(العربي الجديد)
نتنياهو يدفع باتجاه
تغيير نمط االنتخابات

ذك ـ ــرت اإلذاع ـ ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أمــس
اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،أن ح ـ ــزب ـ ــي «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود»
و«يـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا» يـ ـ ـج ـ ــري ـ ــان ات ـ ـص ـ ــاالت
ل ـت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة مـ ـتـ ـس ــاوي ــة فــي
ال ـص ــاح ـي ــات والـ ـ ـق ـ ــرارات بـيـنـهـمــا،
وسـ ـ ــط اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار مـ ـس ــاع ــي رئ ـي ــس
الحكومة املكلف بنيامني نتنياهو
(الـصــورة) لتشكيل حكومته .وجاء
ذلك فيما أعاد وزير الداخلية وزعيم
ح ــزب «شـ ــاس» ،آري ــه درع ــي ،املــؤيــد
لنتنياهو ،اقتراح إجــراء انتخابات
إسرائيلية مقبلة ،إذا أخفق األخير
ف ــي م ـس ـع ــاه ،ع ـل ــى م ـن ـصــب رئ ـيــس
الحكومة فقط.
(العربي الجديد)

مشروع إماراتي
إسرائيلي لتكنولوجيا
للبيانات الضخمة
أعلنت شركة التكنولوجيا «جي
 »42ف ــي أب ــوظ ـب ــي ،والـ ـت ــي ي ــرأس
مـجـلــس إدارتـ ـه ــا مـسـتـشــار األم ــن
القومي اإلماراتي طحنون بن زايد
آل نهيان ،و«رفائيل» اإلسرائيلية
لألنظمة الدفاعية اململوكة لدولة
االحـ ـ ـت ـ ــال ،أم ـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،إق ــام ــة
مـ ـ ـشـ ـ ــروع مـ ـشـ ـت ــرك ل ـل ـت ـط ـب ـي ـق ــات
ال ـت ـج ــاري ــة لـ ـل ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
وتكنولوجيا البيانات الضخمة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـف ـ ـيـ ــر اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ل ـ ــدى
إس ــرائـ ـي ــل ،م ـح ـمــد آل خ ــاج ــه ،إن
امل ـش ــروع ي ـعــزز ال ـعــاقــات ب ــن تل
ً
أبيب وأبــوظـبــي ،فضال عــن فرص
النمو االقتصادي.
(رويترز)
مطالبة فلسطينية
لواشنطن بلجم
االستيطان
طالبت الحكومة الفلسطينية ،أمس
اإلثنني ،اإلدارة األميركية بـ«سرعة
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ـج ـ ــاد وال ـ ـفـ ــاعـ ــل ل ـل ـجــم
التوسع االستيطاني فــي األراضــي
املحتلة ،والــذي يتضمن مخططات
إلقـ ــامـ ــة أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  12ألـ ـ ــف وحـ ــدة
اسـتـيـطــانـيــة ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة».
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية
(الصورة) ،إن «التوسع االستعماري
االسـتـيـطــانــي ط ـفــرة جــديــدة تحمل
نـ ــذر م ـخــاطــر ك ـب ـي ــرة» ع ـلــى عملية
الـســام ،مشيرًا أيضًا إلــى «مناقشة
الكنيست م ـشــروع قــانــون لشرعنة
ال ـب ــؤر االس ـت ـي ـطــان ـيــة» م ــا يـنــاقــض
القرارات الدولية.
(العربي الجديد)

دعم أفريقي للمسار
السياسي في ليبيا
أك ــدت مفوضية االت ـحــاد األفــريـقــي،
أم ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،دع ـم ـه ــا لـلـمـجـلــس
الرئاسي الليبي في إرساء االستقرار
وإنجاح املسار السياسي في ليبيا.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس املـ ـف ــوضـ ـي ــة م ــوس ــى
فـقـيــه ،خ ــال لـقــائــه رئ ـيــس املجلس
الــرئــاســي الليبي محمد املنفي في
طرابلس ،إن املفوضية تدعم ليبيا
«خصوصًا للحد من ظاهرة الهجرة
غير النظامية وتحقيق املصالحة
الوطنية الشاملة» ،مضيفًا أن الدعم
يشمل أيضًا إنجاز االنتخابات في
ديسمبر/كانون األول املقبل.
(األناضول)
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بورتريه

مسـيرة نضال سـياسـي طويل في السـجون
والمعارضة والصحافة

لم يتفق السوريون
على شخصية
سياسية معارضة
في بلدهم ،مثلما
اتفقوا على
ميشيل كيلو ،الذي
رحل أمس اإلثنين،
في العاصمة
الفرنسية ،باريس،
عن عمر يناهز 81
عامًا ،بعد نضال
سياسي طويل في
بالده ،معارض
لنظام األسد ،األب
واالبن ،موصيًا أبناء
وطنه بالتماسك
واستمرار توقهم
للحرية ،مؤكدًا ّ
أن
نظام بشار األسد لم
ينتصر

أمين العاصي

رحيل ميشيل كيلو
ّ
«لن ّ
الحرية
يحرركم أي هدف غير
ّ
ف ـت ـم ـ ّـس ـك ــوا ب ـ ـهـ ــا ،ف ـ ــي كـ ـ ــل ك ـب ـيــرة
ّ
وصـغـيــرة ،وال تتخلوا عنها أب ـدًا،
ألن فيها وحدها مصرع االسـتـبــداد» .هذه
كانت كلمات من رسالة مطولةّ ،
ودع فيها
م ـي ـش ـيــل ك ـي ـلــو الـ ـس ــوري ــن ،ق ـب ــل أكـ ـث ــر مــن
أسبوع على وفاته في العاصمة الفرنسية
بــاريــس ،يــوم أمــس اإلثـنــن ،عن عمر يناهز
 81عامًا .ودعا كيلو السوريني ،في رسالته
التي ُعـ ّـدت بمثابة «وصية سياسية» ،إلى
ّ
الضدية والثأرية» ،واالتحاد
«نبذ العقليات
على كلمة سواء ورؤية وطنية جامعة «كي
تصبحوا شعبًا واح ـ ـدًا» ،فــي مـحــاولــة منه
قبيل وفــاتــه لتبديد ُسحب يــأس لــم تفارق
سماء السوريني في الداخل والخارج.
توفي كيلو فيما يعيش الـســوريــون تحت
وطأة أزمات معيشية في الداخل ،والتشرد
بكل ألوانه في الخارج ،وفيما باتت سورية
ع ــرض ــة ل ـل ـت ـق ـس ـيــم ،ب ـع ــدم ــا تـ ـح ـ ّـول ــت إل ــى
مناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولـيــة .رحل
كـيـلــو مـنـفـ ّـيــا ،قـبــل أن يـقـطــف بنفسه ثمار
نصف قــرن مــن العمل السياسي املعارض
ل ـت ـقــويــض ن ـظ ــام االسـ ـتـ ـب ــداد ف ــي س ــوري ــة،
ول ـك ـن ــه ش ـه ــد ع ـل ــى مـ ـ ــدى أكـ ـث ــر مـ ــن عـشــر
س ـنــوات انـتـفــاضــة ال ـســوريــن ال ـتــي لطاملا
حلم بـهــا ،وقـضــى مــن أجــل الــوصــول إليها
سنوات طويلة من عمره في معتقالت نظام
األسد األب واالبن.
لم يتفق السوريون على شخصية منخرطة
في العمل السياسي املعارض منذ أكثر من
 50عامًا ،مثلما اتفقوا على ميشيل كيلو،
املــولــود فــي مــديـنــة الــاذقـيــة عـلــى الساحل
السوري عام  ،1940والــذي درس الصحافة
في مصر وأملانيا ،وعمل عام  1966في دائرة
الترجمة بوزارة الثقافة في دمشق .انخرط
كـيـلــو فــي الـعـمــل الـسـيــاســي امل ـع ــارض منذ
سبعينيات القرن املاضي ،حني كان حافظ
األسد يهندس نظامًا استبداديًا يقوم على

أسس طائفية وتحكمه أجهزة أمنية وأدت
الحياة السياسية في البالد.
نــاصــب كـيـلــو ن ـظــام األس ــد األب ال ـع ــداء منذ
الـبــدايــة ،وع ـ ّـرى فــي مــداخـلــة لــه أم ــام «اتـحــاد
ّ
الكتاب العرب» عام  1979ما ّ
يسمى بـ«الجبهة
ّ
الوطنية التقدمية» التي كــان شكلها األسد
من أحزاب تدور في فلك حزبه« ،البعث» ،في

خ ـطــوة م ــن ضـمــن خ ـط ــوات ات ـخــذهــا لـفــرض
ال ـه ـي ـم ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ــام ـل ــة ع ـل ــى ال ـب ــاد
وإغــاق الباب نهائيًا أمــام أي تيارات يمكن
أن تشكل خطرًا على نظامه.
فــي بــدايــة ثمانينيات الـقــرن املــاضــي ،اعتقل
نـ ـظ ــام األس ـ ـ ـ ــد ،م ـي ـش ـي ــل كـ ـيـ ـل ــو ،مل ـع ــارض ـت ــه
محاكمة أعضاء جماعة «اإلخوان املسلمني»

انخرط كيلو في
العمل السياسي المعارض
منذ السبعينيات
تفرغ كيلو في
سنواته األخيرة لتشريح
مجريات الثورة

في سورية ،والتي نشطت في معارضة نظام
األس ــد ال ــذي فـتــك ع ــام  1982بـمــديـنــة حـمــاة
تـحــت ذري ـع ــة ال ـق ـضــاء ع ـلــى ه ــذه الـجـمــاعــة.
ق ـضــى ك ـي ـلــو ع ــام ــن ف ــي س ـجــن امل ـ ــزة سيئ
الصيت في دمشق ،في تجربة اعتقال أولى.
بعد خروجه من املعتقل ،غــادر كيلو البالد
إلى فرنسا حيث قضى أعوامًا قبل أن يعود

ً
إل ــى ســوريــة فــي ع ــام  ،1989م ــواص ــا عمله
فــي الحقلني السياسي والـثـقــافــي ،معارضًا
للنظام.
في عــام  ،2000كانت سورية على موعد مع
ح ــدث ِأم ــل ال ـســوريــون أن ي ــؤدي إل ــى تغيير
سـيــاســي ج ــذري فــي بــادهــم بـعــد عـقــود من
االستبداد ،إذ «مات الديكتاتور» كما صرخ

تشريح عقد الثورة
نشط ميشيل كيلو في العام  ،2000بكتابة المقاالت التي كانت
تنشر في صحف لبنانية عــدة ،والتي شـرّح فيها الفساد السياسي
واالقتصادي الذي كان ينخر سورية بعد أكثر من  30عامًا من حكم
استبدادي أمني قمعي .وفي آخر سنوات حياته ،تفرغ ميشيل كيلو
ّ
ظل يكتب
للكتابة في صحف عربية ،تحديدًا «العربي الجديد» ،التي
فيها عمودًا أسبوعيًا ثابتًا حتى رحيله ،لتشريح ما جرى خالل عقد
كامل من عمر الثورة السورية.

شهد كيلو على انتفاضة السوريين التي حلم بها (لؤي بشارة/فرانس برس)

تقرير

شرق
غرب

الحدث

يرفض أهالي الفشقة منح اإلمارات وإثيوبيا حق الزراعة في أراضيهم (فرانس برس)

خالف السودان وإثيوبيا:
رفض للوساطة اإلماراتية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تـ ـت ــواص ــل ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ردود أف ـع ــال
غ ــاضـ ـب ــة ض ـ ــد الـ ــوسـ ــاطـ ــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
بشأن الـخــاف الـحــدودي بــن الـســودان
وإثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا حـ ـ ـ ــول مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـفـ ـشـ ـق ــة.
وأعلنت أكثر من جهة شعبية رفضها
وســاطــة أبــوظ ـبــي ،ل ــ«اح ـتــوائ ـهــا بـنــودًا
غـيــر منطقية وغـيــر واقـعـيــة ،وتتنافى
م ـ ــع ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة لـ ـلـ ـس ــودان
ف ـ ــي أراضـ ـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـفـ ـشـ ـق ــة ،م ـحــل
ال ـخــاف الـ ـح ــدودي» .وكــانــت اإلمـ ــارات
ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـثــانــي
املــاضــي رغبتها فــي الـتــدخــل لتخفيف
حــدة التوتر .وزار وفــد منها الخرطوم
وأدي ــس أبــابــا ،لكن امل ـبــادرة لــم تتحرك
عمليًا إال فــي نـهــايــة شـهــر مـ ــارس/آذار
امل ــاض ــي وم ـط ـلــع ش ـهــر إبــريــل/ن ـي ـســان
الحالي .وأبدى تجمع األجسام املطلبية
والـ ـلـ ـج ــان األه ـل ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــأراض ــي
الفشقة تحفظه بالكامل على املـبــادرة
اإلمــارات ـيــة .وأش ــار إلــى أن رفـضــه يأتي
بسبب ما رشــح في التقارير اإلعالمية
عــن اق ـت ــراح ل ـعــودة الـجـيــش الـســودانــي
إلى نقاط انتشاره قبل نوفمبر/تشرين
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي .وك ــذل ــك ج ــاء الــرفــض
نتيجة ملقترح املبادرة تقسيم املساحات
ال ــزراع ـي ــة ب ــن أب ــوظ ـب ــي وأدي ـ ــس أبــابــا
والخرطوم ،لتكون أراضــي استثمارية،
ُ
وأك ـ ـ ــد أن ت ـل ــك املـ ـقـ ـت ــرح ــات ال تـ ـع ــد إال
تعميقًا جــدي ـدًا ل ــأزم ــة .ودع ــا التجمع
إل ــى تـمـســك الـ ـس ــودان بـحـقــه الـقــانــونــي
فــي املـســاحــات الـتــي اسـتـعــادهــا ،مؤكدًا
أن م ـس ــأل ــة ال ـت ـف ــاه ـم ــات واالت ـف ــاق ـي ــات
حول االستفادة من األرض أو زراعتها
ه ــي شـ ــأن سـ ــودانـ ــي خ ــال ــص ال م ـجــال
فيه ،مبينًا أن وضع العالمات
للمساومة ً
الحدودية وفقا التفاقية  1902ال يجب
أن يــرتـبــط ب ــأي وع ــود الحـقــة ألي جهة
مـهـمــا كــانــت ال ـنــوايــا وامل ـ ـبـ ــررات .وك ــان

الجيش السوداني قد أعاد انتشاره منذ
نوفمبر املاضي على الحدود ،محررًا 95
ف ــي امل ــائ ــة م ــن أراض ـ ــي مـنـطـقــة الـفـشـقــة
ال ـتــي ظـلــت تـحــت الـسـيـطــرة اإلثـيــوبـيــة
منذ عام .1995
وت ـت ـك ـت ــم ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة عـلــى
طبيعة ونـصــوص امل ـبــادرة اإلمــاراتـيــة،
رغـ ــم ال ـتــرح ـيــب ب ـهــا ف ــي آخـ ــر اج ـت ـمــاع
ملـجـلــس األم ــن وال ــدف ــاع ،ي ــوم الخميس
املــاضــي ،ال ــذي بحث بـنــاء رؤي ــة وطنية
حــول املـبــادرة اإلمــاراتـيــة ،إلزال ــة التوتر
عـلــى ال ـحــدود مــع إثـيــوبـيــا .وذك ــر وزيــر
الـ ــدفـ ــاع ال ـف ــري ــق ي ــاس ــن إب ــراهـ ـي ــم ،فــي
تصريحات صحافية ،أن مجلس األمن
والدفاع أشــاد باملبادرة والجهود التي
ظلت تقدمها دولــة اإلم ــارات ،لكنه رهن
م ــوق ــف ال ـ ـسـ ــودان م ــن امل ـ ـبـ ــادرة بــوضــع
الـ ـع ــام ــات الـ ـح ــدودي ــة وفـ ـق ــا الت ـفــاق ـيــة
 ،1902كأساس ألي تعاون أو تفاهمات
الح ـق ــة ،وأكـ ــد ال ــوزي ــر تـمـســك ال ـس ــودان
بحقه القانوني في أراضيه.
وفــي وقــت الحــق ،عقد املجلس املركزي
للفشقة اجتماعًا ،أمــس االثـنــن ،طالب
فيه بوقف التدخل اإلماراتي في الشأن
الــداخـلــي ،وط ــرد السفير اإلم ــارات ــي في
الـخــرطــوم .وش ـ ّـدد على أهمية مواصلة
الجيش السوداني تحرير ما تبقى من
أراض ــي الـفـشـقــة ،وح ــذر املـجـلــس بشدة
من العواقب التي يترتب عليها القبول
بــالــوســاطــة اإلم ــارات ـي ــة .وأوضـ ــح نائب
منطقة الفشقة فــي آخــر بــرملــان ،رئيس
املجلس املــركــزي للفشقة مـبــارك النور،
رفض املنطقة الوساطة اإلماراتية ألنها
تمنح إثيوبيا واإلم ـ ــارات حــق الــزراعــة
فــي أراض ـي ـهــم ،وأن ـهــم كــأصـحــاب أرض
يـطــالـبــون فـقــط بالحسم الـعـسـكــري مع
إثيوبيا التي فشلت معها منذ سنوات
ـث
ال ـس ـب ــل األخـ ـ ـ ــرى .ووصـ ـ ــف ف ــي ح ــدي ـ ٍ
لـ«العربي الجديد» املـبــادرة اإلماراتية
بـ«املشبوهة وغير الواضحة».

إضاءة

«السالم والحرية» منافس أم بديل لـ«االتحاد الديمقراطي»؟
تواصل «جبهة السالم
والحرية» شرقي الفرات
في سورية ،تنظيم
نفسها وهياكلها،
وسط تساؤالت عما إذا
ستكون منافسة لحزب
«االتحاد الديمقراطي»،
أم بديًال عنه

املـ ـع ــارض ري ـ ــاض الـ ـت ــرك ب ـعــد وف ـ ــاة حــافــظ
األسـ ــد مـنـتـصــف ذاك ال ـع ــام .وف ــي مـشـهــد ال
يفارق ذاكرة السوريني بعد أكثر من  20عامًا
على حــدوثــه ،ورث بشار األســد السلطة عن
أبيه ،وهو ما أغرى معارضني وفي مقدمتهم
ميشيل كيلو ،للقيام بنشاط سياسي ضمن
ما ّ
سمي حينها بـ«ربيع دمشق» الذي شهد
ظهور املنتديات السياسية ،و«لجان إحياء
امل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــي» .ل ــم يـ ــدم «ربـ ـي ــع دم ـشــق»
ً
طويال ،إذ ألغت األجهزة األمنية كل املنتديات
السياسية واعتقلت الكثير من املعارضني،
ّ
يتغير في
فــي رســالــة واض ـحــة أن شيئًا لــم
ً
«سورية األســد» ال شكال وال مضمونًا ،وأن
سياسة بشار األسد لن تختلف عن سياسة
أب ـيــه ف ــي ك ـ ّـم األف ـ ـ ــواه ،مل ـنــع أي ن ـشــاط يــدفــع
«تثوير» الشارع السوري.
باتجاه
ّ
عام  ،2005وقع معارضون وتيارات سياسية
وقوى تغيير معارضة على وثيقة سياسية
ً
تحدد سبال لنقل سورية من االستبداد إلى
ُ
الديمقراطية ،عرفت الحقًا بـ«إعالن دمشق»،
ّ
ثم وقــع ميشيل كيلو مع معارضني «إعــان
ب ـيــروت  -دم ـشــق» فــي  .2006اعـتـقــل النظام
ف ــي ذاك ال ـع ــام كـيـلــو وآخ ــري ــن ،وح ـكــم عليه
بالسجن  3سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة
وإضعاف الشعور القومي والتحريض على
التفرقة الطائفية» .وفــي مرافعة شهيرة له
أمام ما كانت ّ
تسمى بـ«محكمة أمن الدولة»،
ّ
قال كيلو :أنا اإلنسان واملواطن الحر ميشيل
ب ــن ح ـنــا كـيـلــو وغــال ـيــة عـ ــوض ،الـ ــذي ليس
ن ـص ـيــر أي ج ـمــاعــة ف ــي ل ـب ـنــان أو س ــوري ــة،
ولـيــس نصير أي حــزب قــائــد أو منقاد وأي
ث ــورة ،س ــواء أكـلــت وطـنـهــا أم أكـلــت ناسها،
ألنني نصير وطني الصغير سورية ووطني
العربي الكبير ،ونصير كــل مــواطــن فيهما،
نصير الحرية والديمقراطية.
ف ـ ــي رب ـ ـيـ ــع  ،2011ت ـح ـق ــق م ـ ــا عـ ـ ِـمـ ــل ك ـي ـلــو
وسوريون آخرون عليه طيلة  30عامًا ،حيث
ان ــدف ـع ــت ج ـم ــوع ال ـس ــوري ــن إل ــى الـ ـش ــوارع،
مـعـلـنــة ان ـت ـهــاء «زمـ ــن الـ ـخ ــوف» وبـ ــدء ث ــورة
شعبية جرت كثير من ّالدماء تحت جسورها
بسبب الحرب التي شنها النظام على طالبي
ّ
التغيير فــي ال ـب ــاد .تـطــلــع املـنـتـفـضــون إلــى
ميشيل كيلو منذ األيــام األولــى للثورة ،فلم
ّ
يخيب ظنهم كما فعل الكثيرون من املنتمني
إلى اليسار السياسي ،فأعلن تأييده املطلق
لـلـثــورة ،وهــو مــا عـ ّـرضــه إلــى مضايقات من
قبل األجـهــزة األمنية هــددت حياته ،إلدراك
هذه األجهزة ألهمية الرجل واتفاق السوريني
ع ـل ـيــه .غ ـ ــادر ك ـي ـلــو الـ ـب ــاد خ ـش ـيــة الـتـنـكـيــل
ب ــه ،كـمــا فـعــل أغ ـلــب امل ـعــارضــن امل ـعــروفــن،
ليؤسس مع مجموعة منهم في القاهرة عام
« 2012املنبر الديمقراطي السوري» ،ثم أطلق
هيئة «سوريون مسيحيون من أجل العدالة
والحرية» ،بهدف «ردم ّ
الهوة بني املسيحيني
وب ـق ـيــة الـ ـشـ ـع ــب »...ك ـمــا ق ــال حـيـنـهــا .ولـكــن
هــذه الخطوة لــم تجد ترحيبًا مــن األوســاط
السورية املعارضة خشية تكريس واقع بدأ
يتشكل فــي ســوريــة ،يـقــوم على العصبيات
القومية والدينية واملذهبية.
عام  2013انضم كيلو إلى «االئتالف الوطني
ال ـس ــوري» ال ــذي ك ــان تــأســس فــي العاصمة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،ثــم ّأس ــس فــي ال ـعــام ذاتــه
«اتـحــاد الديمقراطيني الـســوريــن» .انسحب
كيلو الحقًا من املشهد السياسي املؤسسي،
مستقرًا فــي بــاريــس .وفــي رسالته األخـيــرة،
ّ
ح ــض كـيـلــو ال ـســوريــن عـلــى االس ـت ـمــرار في
ال ـث ــورة ألن «ال ـن ـظــام ،مــع حليفيه اإليــرانــي
والروسي ،لم ينتصر» ،كما طالبهم باإلبقاء
على التصميم والتوق لـ«استعادة سوريتنا
بالخالص من هذا النظام الــذي صــادر أكثر
مــن نصف قــرن مــن تــاريــخ بـلــدنــا» ،مضيفا:
ّ
والحرية والعدالة...
«شعبنا يستحق السالم
سورية األفضل واألجمل بانتظاركم».

سالم حسن

تسعى جبهة سياسية معارضة تضم تيارات
عربية وكردية وآشورية في الشمال الشرقي
من سورية ،إلى فرض نفسها العبًا رئيسيًا
ُ
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ب ــات ــت تـ ـع ــرف ب ــ«ش ــرق ــي
الـفــرات» التي يسيطر عليها حــزب «االتحاد
الــدي ـم ـقــراطــي» م ــن خ ــال ذراع ـ ــه الـعـسـكــريــة
«وح ــدات حماية الـشـعــب» ،وال ــذي عمل على
منع أي مشاركة لباقي املكونات السياسية
بالقرار العسكري واألمني واالقتصادي.
وأع ـل ـنــت «ج ـب ـهــة ال ـس ــام وال ـح ــري ــة» ،مـســاء

يسيطر حزب «االتحاد الديمقراطي» على شرقي الفرات (دليل سليمان/فرانس برس)

الـ ـسـ ـب ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أن ـ ـهـ ــا ع ـ ـقـ ــدت اج ـت ـم ــاع ــا
اف ـتــراض ـيــا ل ــ«اس ـت ـك ـمــال الـ ـت ــداول ف ــي الـشــأن
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ال ــداخـ ـل ــي ،وم ـن ــاق ـش ــة ال ـل ــوائ ــح
الداخلية وعمل املكاتب املتخصصة كمكتب
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ـكـ ـت ــب الـ ـع ــاق ــات
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وم ـك ـت ــب
املـ ـس ــاع ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،وف ـ ــق بـ ـي ــان ل ـهــا.
ّ
وأش ــارت إلــى أن االجـتـمــاع تطرق أيضًا إلى
«إمكان إجراء بعض التعديالت على اللوائح
الداخلية التي أعدتها اللجنة التحضيرية،
وم ـ ــن ش ــأن ـه ــا ت ـط ــوي ــر آلـ ـي ــات ال ـع ـم ــل داخ ــل
ال ـج ـب ـه ــة» ،م ـض ـي ـف ــة« :أوصـ ـ ــى امل ـج ـت ـم ـعــون
ب ـضــرورة بــذل جميع الـجـهــود لتفعيل عمل
مؤسسات الجبهة ،واستكمال اللقاءات مع
القوى الوطنية السورية ،والقوى اإلقليمية
والدولية الفاعلة في الشأن السوري».
واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـج ـب ـهــة ن ـف ـس ـهــا «ن ـ ـ ــواة وطـنـيــة
سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ج ـ ـ ـ ــاءت ت ـل ـب ـي ــة مل ـ ـش ـ ــروع وط ـن ــي
ي ـض ـمــن حـ ـق ــوق ج ـم ـيــع املـ ـك ــون ــات ال ـعــرق ـيــة
والدينية التي تجاهلت الدساتير السورية
السابقة حقوقها ومورست بحقها إجراءات
عنصرية» .وأملت أن تكون «مشروعًا وطنيًا
ي ـجـ ّـســد ث ـقــافــة الـ ـح ــوار ال ـت ــي حــرم ـنــا منها
ً
لعقود طويلة ،ليكون شامال تقتدي به جميع
امل ـكــونــات ال ـســوريــة ،ومـظـلــة ملختلف الـقــوى
السياسية الوطنية» ،وفق ما جاء في البيان.
وك ــان ــت أربـ ـع ــة ك ـي ــان ــات س ــوري ــة م ـعــارضــة،
أعلنت منتصف العام املاضي ،تحالفها ضمن
مــا ّ
سمي بـ«جبهة الـســام والـحــريــة» ،وهــي:
املـنـظـمــة اآلث ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،واملـجـلــس
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـك ـ ــردي ،وت ـ ـيـ ــار الـ ـغ ــد ال ـ ـسـ ــوري،
واملجلس العربي في الجزيرة والفرات .وجاء
ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـتــأس ـي ـســي أن «ج ـب ـهــة ال ـســام
والـحــريــة» هــي «إط ــار لتحالف سياسي بني

تتطلع الجبهة
لدور في الساحة السورية
وفي الحل السياسي
ع ــدد م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ال ـس ــوري ــة الـتــي
تسعى إلــى بناء نظام ديمقراطي تعددي ال
مركزي يصون كرامة السوريني وحريتهم ،ال
ّ
مكان فيه لإلرهاب والتطرف واإلقصاء بكل
أشكاله وتجلياته».
ويشكل الـعــرب غالبية الـسـكــان فــي «شرقي
ّ
الفرات» ،إال أن هذه املنطقة تضم العدد األكبر
من األكــراد واآلشوريني السوريني .ويسيطر
حــزب «االتـحــاد الديمقراطي» على جــل هذه
امل ـن ـط ـقــة م ــن خـ ــال ذراعـ ـ ــه ال ـع ـس ـكــريــة وهــي
«وحدات حماية الشعب» والتي تشكل الثقل
الــرئ ـي ـســي لـ ــ«ق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
واملـعــروفــة اخـتـصــارًا بــ«قـســد» ،والـتــي تضم
هــي األخ ــرى مقاتلني مــن املـكــونــات العرقية
للمنطقة ،إال أن القرار بيد قادتها األكراد.
ويأتي تفعيل عمل الجبهة في ظل استعصاء
سـ ـي ــاس ــي م ـس ـت ـح ـك ــم ب ـ ــن أك ـ ـبـ ــر ت ـش ـك ـي ـلــن
سياسيني فــي املـشـهــد ال ـك ــردي ،وهـمــا حــزب
«االت ـحــاد الديمقراطي» و«املـجـلــس الوطني
ال ـ ـكـ ــردي» ،إذ ف ـشــا ف ــي ردم ه ـ ـ ّـوة ال ـخــاف
بينهما لتشكيل مرجعية سياسية واحــدة
لألكراد السوريني كما تريد الواليات املتحدة
التي ترعى حوارًا بني الجانبني منذ عام.
في السياق ،أوضــح عضو املكتب السياسي
ل ــ«امل ـج ـلــس ال ـعــربــي ف ــي ال ـجــزيــرة وال ـف ــرات»
محمد شبيب عـبــد الــرحـمــن ،فــي حــديــث مع

«العربي الجديد» ،أن الجبهة «تحالف قوى
س ـيــاس ـيــة ك ـب ــرى ت ـم ـثــل ق ــوم ـي ــات وش ــرائ ــح
مــن املجتمع ال ـســوري» ،مشيرًا إلــى أن «هــذا
التحالف بحد ذاته هدف» .وأضاف« :نتطلع
للعب دور فــاعــل فــي الـســاحــة الـســوريــة وفي
الحل السياسي املنشود لحفظ حقوق جميع
القوميات في سورية».
من جهته ،أشار كبرئيل موشي كورية ،وهو
ً
فــي الهيئة القيادية فــي الجبهة ،ممثال عن
ّ
«الجبهة اآلثورية» ،إلى أن «مستقبل شرقي
الفرات ينطوي على الكثير من التعقيد بسبب
الـتــدخــل الـخــارجــي فــي املنطقة وخضوعها
مل ـع ــادالت الـ ـص ــراع» ،مضيفًا فــي حــديــث مع
ّ
«العربي الجديد» أن «جبهة السالم والحرية،
تعمل بوسائل سلمية ،وتسعى إلى ترجمة
رؤي ـت ـه ــا م ــن خـ ــال إعـ ـ ــادة االع ـت ـب ــار للعمل
السياسي بعد تــراجــع العمليات العسكرية
في سورية ،وتأكيد كل األطــراف أن الحل في
ســوريــة سياسي ولـيــس عسكريًا» .وأوضــح
ّ
أن الجبهة «تسعى ألخذ مكانها في املشهد
الـ ـس ــوري ع ـلــى صـعـيــد امل ـع ــارض ــة الــوطـنـيــة
والتكامل مع قوى املعارضة ،ومنها االئتالف
الوطني السوري».
ب ـ ــدوره ،أك ــد ال ـكــاتــب ش ـف ــان إب ــراه ـي ــم ،وهــو
ع ـضــو ف ــي م ـك ـتــب اإلعـ ـ ــام ف ــي ال ـج ـب ـهــة ،في
ّ
حــديــث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن مـكــونــات
الجبهة من عرب وأكراد وآشوريني« ،تشجع
ال ـح ــوار ال ـك ــردي ال ـك ــردي وت ـجــد فــي نجاحه
ن ـجــاحــا ل ـه ــا» .وب ـ ـ ّـن أن ان ـض ـم ــام «املـجـلــس
ً
الوطني الكردي» إلى الجبهة «ال يعد بديال
ّ
ع ــن ال ـ ـحـ ــوار الـ ـ ـك ـ ــردي» ،م ــؤكـ ـدًا أن املـجـلــس
«مـتـمـســك ب ــال ـح ــوار ون ـجــاحــه لـيـفـضــي إلــى
إدارة تـشــاركـيــة بــن بــاقــي مـكــونــات الشمال
الشرقي من سورية».

تونس :فتاوى قيس سعيّد بعيون دستورية وقانونية
خلفت تصريحات الرئيس
قيس سعيّد بشأن رئاسته
للقوات المسلحة ،جدًال
سياسيًا وقانونيًا واسعًا
في تونس ،لتبدأ معركة
جديدة حول الصالحيات
وتأويل الدستور
تونس ـ وليد التليلي

ال تزال تصريحات الرئيس التونسي ،قيس
ً
ّ
سعيد ،تثير جــدال كبيرًا في تونس ،بعدما
أعـ ـل ــن فـ ــي خـ ـط ــاب خ ـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال بـعـيــد
ق ــوات األم ــن الــداخـلــي ،أول مــن أمــس األحــد،
ّ
أن رئـيــس الـجـمـهــوريــة لـيــس الـقــائــد األعـلــى
ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ـق ــط ،وإن ـمــا
أيضًا القائد األعـلــى لبقية الـقــوات املسلحة
واملـ ــدن ـ ـيـ ــة؛ مـ ــن ش ــرط ــة وجـ ـ ـم ـ ــارك وحـ ــرس
وطـنــي (الـ ـ ــدرك) ،وال ـتــي تخضع مـنــذ عقود
إلمــرة الحكومة .واشتعلت مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ووس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـتــونـسـيــة،
بــردود الفعل على هــذا اإلعــان الــذي وصفه
ّ
عـ ــديـ ــدون ب ــ«ال ـخ ـط ـي ــر» ،خ ـص ــوص ــا أن رد
رئيس الحكومة هشام املشيشي ،كــان قويًا
ب ـ ــدوره ،إذ اعـتـبــر فــي تـصــريـحــات لــوســائــل
ّ
ّ
سعيد للدستور
إع ــام محلية ،أن «تــأويــل
شاذ وخارج السياق» .وفي تعليق على هذا
الـجــدل ،أوضــح أسـتــاذ القانون الدستوري،
راب ـ ـ ــح الـ ـخ ــرايـ ـف ــي ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن «هناك اختالفا بني قراءة رئيس

الجمهورية وقراءة رئيس الحكومة للقانون
ّ
املـتـعـلــق بــالــوظــائــف الـســامـيــة والـعـلـيــا ،ألن
رئيس الحكومة يعتبر أن الـقــوات املسلحة
تقتصر فقط على الجيش ،والقوات األخرى
تخرج عن نطاق رئيس الجمهورية باعتباره
القائد األعلى للقوات املسلحة .ولكن قــراءة
ّ
ّ
سعيد ال تخلو من صواب ،بمعنى أن القانون
لــم يـحــدد أن رئـيــس الجمهورية هــو القائد
األعلى للجيوش ،وإنما قال القوات املسلحة،
وهــو لفظ يحمل أوجـهــا ع ــدة» بحسب رأي
ّ
الـخــرايـفــي .وأك ــد الـخــرايـفــي أن «اإلش ـك ــال ال
يـكـمــن ف ــي ال ـخ ــاف ال ـن ـظــري وال ــدس ـت ــوري،
وإنـمــا فــي مــا سيترتب على ذلــك مــن صــراع
ّ
سعيد ّ
قسم
الصالحيات» .وتابع« :الرئيس
ف ــي خـطــابــه الـتــونـسـيــن أم ــام ال ـق ـضــاء؛ بني
مــواط ـنــن ال ح ــول وال ق ــوة ل ـهــم ،وأص ـحــاب
ن ـفــوذ ومـ ــال ون ـ ــواب يـتـمـتـعــون بــالـحـصــانــة
واإلف ــات مــن الـعـقــاب ،وتخفى ملفاتهم في
مجلس ال ـنــواب .وبالتالي صالحياته على
كل قــوات األمــن تعني إمكانية إصــدار أوامر
ب ــاإليـ ـق ــاف ب ـح ــق الـ ـبـ ـع ــض» .ورأى أس ـت ــاذ
ّ
القانون الدستوري أن اعتبار البعض خطاب
ّ
سعيد خطيرًا يأتي «بسبب أنه للمرة األولى
ي ـكــون صــريـحــا وم ـبــاش ـرًا وواضـ ـح ــا ،وبـعــد
عودته مباشرة من مصر» .واعتبر الخرايفي
ّأن ّ
ّ
سعيد «لم يكن صائبًا،
رد املشيشي على
ألنه أبرز أنه متصادم مع رئيس الجمهورية،
ّ
ّ
ومن املفترض أن مؤسسات الدولة ال تعلق
ع ـل ــى ب ـع ـض ـه ــا ،وهـ ـن ــا ك ـ ــان ص ـم ــت رئ ـيــس
البرملان راشد الغنوشي ،أكثر حكمة».
من جهته ،اعتبر أستاذ القانون الدستوري،
ّ
ج ــوه ــر بـ ــن مـ ـ ـب ـ ــارك ،أن «أحـ ـ ــاديـ ـ ــث رئ ـي ــس
الجمهورية استهتار بالدستور والتشريع
وف ــات ـح ــة ان ـق ـض ــاض ع ـلــى دول ـ ــة ال ـق ــان ــون».
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سد النهضة :جولة
ّ
أفريقية لشكري
أعلنت وزارة الـخــارجـيــة املصرية،
مساء أول من أمس األحد ،عن جولة
ل ـلــوزيــر ســامــح ش ـكــري (ال ـص ــورة)
ً
إلى عدد من الدول األفريقية ،حامال
رس ــائ ــل م ــن ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد الـفـتــاح
السيسي بـشــأن أزم ــة ســد النهضة
اإلث ـي ــوب ــي .وذكـ ــرت ال ـخــارج ـيــة في
بـ ـي ــان أن شـ ـك ــري ب ـ ــدأ ج ــول ـت ــه فــي
ك ـي ـن ـي ــا ،عـ ـل ــى أن ي ـن ـت ـق ــل ب ـع ــده ــا
إلـ ــى ك ــل م ــن جـ ــزر ال ـق ـم ــر وج ـن ــوب
أفــري ـق ـيــا وال ـكــون ـغــو الــديـمـقــراطـيــة
والسنغال وتونس .وقــال املتحدث
الــرس ـمــي بــاســم وزارة الـخــارجـيــة،
أحمد حافظ ،إن تلك الجولة «تأتي
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ح ـ ــرص مـ ـص ــر عـلــى
إط ــاع دول ال ـق ــارة األفــريـقـيــة على
حقيقة وضع املفاوضات حول ملف
سد النهضة».
(العربي الجديد)

السودان :السجن
 10سنوات لعبد الباسط
حمزة
أصـ ـ ــدرت مـحـكـمــة س ــودان ـي ــة ،أمــس
اإلثنني ،حكمًا بالسجن  10سنوات
ض ــد رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ،ع ـبــد ال ـبــاســط
حمزة ،املحسوب على نظام الرئيس
السابق عمر البشير .ودانت املحكمة
حمزة بتهم الثراء الحرام واملشبوه،
ومـ ـخ ــالـ ـف ــة قـ ــانـ ــون غـ ـس ــل األمـ ـ ـ ــوال
ومـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ،وع ــدم تقديمه
إلبــراء ذمــة مالية ،واإلدالء ببيانات
كاذبة للموظف العام.
(العربي الجديد)
الجزائر 23 :موقوفًا
يواصلون إضرابهم
عن الطعام
رفض  23موقوفًا من نشطاء الحراك
الشعبي في الجزائر ،أمس اإلثنني،
وق ــف اضــراب ـهــم ع ــن ال ـط ـعــام لليوم
الـ ـ ـ ــ .12وأعـ ـل ــن ع ـضــو ه ـي ـئــة ال ــدف ــاع
عـ ــن م ـع ـت ـق ـلــي ال ـ ـ ـ ــرأي ،ع ـب ــد ال ـغ ـنــي
بـ ــاجـ ــي ،أن ال ـن ـش ـط ــاء مـ ــوجـ ــودون
ف ــي س ـجــن الـ ـح ــراش ف ــي الـضــاحـيــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ل ـل ـع ــاص ـم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة
وهـ ــم «م ـت ـم ـس ـكــون بـ ــاإلضـ ــراب عــن
ال ـط ـعــام واإلف ـط ــار عـلــى امل ــاء لليوم
الثاني عشر» .من جهة أخرى ،برأت
محكمة جزائرية الناشط في الحراك
ال ـش ـع ـبــي ف ـض ـيــل ب ــوم ــال ــة م ــن تـهــم
التحريض على التجمهر ،وإهــانــة
هـيـئــة نـظــامـيــة ،وع ــرض مـنـشــورات
مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا اإلض ـ ـ ـ ـ ــرار بــامل ـص ـل ـحــة
الوطنية على أنظار الجمهور.
(العربي الجديد)
سفينة بريطانية تتجه
إلى البحر األسود
كشفت وســائــل إع ــام تــركـيــة ،أمــس
االثـ ـن ــن ،ع ــن ت ـق ــدم إن ـك ـل ـتــرا بطلب
إل ــى تــرك ـيــا ،مــن أج ــل ع ـبــور سفينة
حربية البحر األسود عبر املضائق
ً
البحرية ،عمال باتفاقية «مونترو»
الــدولـيــة الـنــاظـمــة للحركة املالحية
ل ـل ـم ـض ــائ ــق الـ ـت ــركـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط
ال ـب ـحــر امل ـت ــوس ــط وال ـب ـح ــر األسـ ــود
مـ ــرورًا بـبـحــر م ــرم ــرة .وأفـ ــادت قناة
«س ــي إن إن» ال ـتــرك ـيــة ،ب ــأن أن ـقــرة
منحت املوافقة على عبور السفينة
اإلنكليزية.
(العربي الجديد)

وصف كثيرون تصريح سعيّد بـ«الخطير» (األناضول)

وأضـ ــاف ،فــي مـنـشــور عـلــى صفحته بموقع
ّ
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ،أن الـ ــوضـ ــع «ي ـق ـت ـض ــي وق ـفــة
صــارمــة مــن كــل ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة واملــدنـيــة
املــؤمـنــة بالديمقراطية ،وإس ـنــاد الـبــاد قبل
فوات األوان ،بحكومة قوية ،ورئيس لها قادر
على مسك األمــور بقوة وحماية املؤسسات
الــديـمـقــراطـيــة وتـحـيـيــد الـعـبــث قـبــل انـفــات
الوضع» .بدوره ،حذر الوزير السابق املكلف
ب ــاألم ــن ،رض ــا صـفــر ،مــن «حـلـقــة جــديــدة من
الـتـجــاذب الـسـيــاســي فــي ال ـب ــاد» ،مبينًا في
حديث إلذاع ــة «إكـسـبــرس» الخاصة ،أن هذا
ال ـت ـج ــاذب «ط ـب ـي ـعــي بــاع ـت ـبــار أن الــدس ـتــور
فـيــه بـعــض الـغـمــوض ،بــاإلضــافــة إل ــى غياب
املحكمة الــدس ـتــوريــة» .وأش ــار صـفــر إل ــى أن
«رئيس الجمهورية أقحم مؤسسات الدولة،

خاصة املؤسسة األمـنـيــة ،فــي هــذا التجاذب
السياسي ،وهذا أمر خطير».
مــن جــانـبــه ،اعـتـبــر رئـيــس الهيئة السياسية
لـ ـح ــزب «أم ـ ـ ـ ــل» ،أحـ ـم ــد ن ـج ـيــب الـ ـش ــاب ــي ،فــي
ّ
تصريح لــه ،أن تونس «تشهد منذ مــدة على
ال ـهــواء مـبــاشــرة ،انـقــابــا ناعمًا على السلطة
يـقــوده رئيس الجمهورية» .أمــا األمــن العام
للحزب الجمهوري ،عصام ّالـشــابــي ،فاعتبر
ّ
أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة «ف ــض ــل مـ ــرة أخ ــرى
ال ـخــوض فــي مـعــركـتــه الـخــاصــة عـلــى حساب
مـعــركــة الـتــونـسـيــن املـصـيــريــة» .وأض ــاف في
ّ
منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» ،أن ما
ّ
ّ
«يعد خروجًا عن نص
سعيد
تضمنه خطاب
الدستور وروحه ،ومحاولة لتوسيع سلطاته
على خالف ما نص عليه الدستور».

اجتماع تركي ـ يوناني
قريب
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـت ــرك ـي ــة،
أمس اإلثنني ،اتفاقها مع نظيرتها
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـق ـ ــد ج ــول ــة
راب ـ ـع ـ ــة م ـ ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ب ـش ــأن
تـ ــداب ـ ـيـ ــر ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـث ـ ـقـ ــة .وأضـ ــافـ ــت
ف ــي ب ـي ــان أن ال ـت ـفــاص ـيــل األخـ ــرى
املـتـعـلـقــة بــاالج ـت ـمــاعــات امل ــذك ــورة
ستعلن قريبًا ،من دون الكشف عن
مزيد من املعلومات .واستضافت
أث ـ ـي ـ ـن ـ ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة ال ـ ـث ـ ــال ـ ـث ـ ــة م ــن
االجتماعات بني  17و 21فبراير/
شباط املاضي.
(األناضول)
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تقرير

تشهد العالقات
الروسية ـ األوروبية
تحوالت سلبية
في الفترة األخيرة،
خصوصًا بسبب
التحشيد المستمر
للقوات الروسية
على الحدود
مع أوكرانيا،
والطرد المتبادل
للدبلوماسيين بسبب
التجسس .ويخشى
تردي
كثر أن يؤدي ّ
العالقات إلى نشوب
صراع ميداني

جنود روس يتأهبون لالنتقال إلى حدود شبه جزيرة القرم ()Getty

روسيا ـ أوروبا
حرب
للسلم؟
أظهرت التصريحات
المتتالية لوزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف،
عدم اكتراث موسكو
بالعالقة مع أوروبا ،حتى
أنه اعتبر في  12فبراير/
شباط الماضي ،أن روسيا
جاهزة لقطع العالقات
مع أوروبا على خلفية
العقوبات ،مستشهدًا
بالمثل المعروف «إذا أردت
السلم ،فاستعد للحرب».

يهدد عالقة
منعطف خطير
ّ
بروكسل وموسكو
سامر إلياس

تـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع امل ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـخ ــافـ ـي ــة بــن
متحولة إلــى «كرة
روسيا والـغــرب،
ّ
ثلج» تنذر بهدم ما تبقى من أسس
اتفاقية الشراكة والتعاون ،التي توصل إليها
الطرفان في عام  ،1994ودخلت حيز التنفيذ
في عــام  .1997وتضيف اتهامات جمهورية
تشيكيا لالستخبارات العسكرية الروسية
بـتـفـجـيــر م ـخ ــزن ل ـل ــذخ ـي ــرة ف ــي عـ ــام ،2014
ملفًا خالفيًا آخــر في العالقات التي وصلت
إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا م ـنــذ حـقـبــة ال ـحــرب
الباردة ( .)1991 1947وتنذر األوضاع بأزمة
دب ـلــومــاس ـيــة ك ـب ـيــرة ب ــن روس ـي ــا وال ـب ـل ــدان
األوروب ـي ــة ،عـلــى غ ــرار أزم ــة تسميم العميل
الــروســي امل ــزدوج سيرغي سكريبال وابنته
يوليا فــي  4مـ ــارس/آذار  ،2018تـبــادل فيها
الطرفان طرد نحو  300دبلوماسي.
وم ـن ــذ ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي ت ــوت ــرت ال ـع ــاق ــات
الروسية األوروبية بسبب تسميم املعارض

ال ــروس ــي ألـيـكـســي نــافــالـنــي ،وازداد تــدهــور
العالقات مع اعتقاله فور عودته إلى روسيا
فــي يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي املــاضــي ،والحكم
عليه الحقًا بالسجن ملــدة تصل إلــى سنتني
ونصف السنة .وساهمت األح ــداث األخيرة
في شرق أوكرانيا منذ شهر مارس املاضي،
وحشد روسيا قوات ضخمة على الحدود مع
جارتها الغربية ،في تــأزم إضافي للعالقات
الثنائية فــي واح ــد مــن أكـثــر املـلـفــات تأثيرًا
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وت ـس ـ ّـب ــب في
فــرض حــزم عـقــوبــات أوروب ـيــة متتالية على
روسيا منذ ّ
ضم شبه جزيرة القرم األوكرانية
وال ـت ــورط فــي ح ــرب إقـلـيــم دون ـبــاس فــي عــام
.2014
وقد رفض املتحدث باسم الكرملني ديمتري
بـيـسـكــوف ،أم ــس االث ـن ــن ،ت ـحــذيــرات ال ــدول
الـغــربـيــة ال ـتــي ت ـعـ ّـهــدت بـ ـ ّ
ـرد حـ ــازم ف ــي حــال
توفي نافالني .وقال« :ال يمكننا أن نقبل مثل
هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات
أخ ــرى» معتبرًا أن هــذا املــوضــوع «يـجــب أال

يحظى باهتمام» من جانبهم .وأضاف «نحن
ال نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس».
أما في ملف تشيكيا فاعتبر الكرملني أن قرار
ب ــراغ ط ــرد  18دبـلــومــاسـيــا روس ـيــا متهمني
بالتجسس هو «استفزاز».
م ــن ج ـه ـت ــه ،نـ ـ ـ ّـدد االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي أم ــس
االثنني ،بتصاعد التوتر مع روسيا معتبرًا
أن الــوضــع «خـطـيــر جـ ـدًا» عـلــى ال ـح ــدود مع
أوك ــران ـي ــا ،ك ـمــا اع ـت ـبــر مــوس ـكــو «م ـســؤولــة»
عــن الــوضــع الـصـحــي لـنــافــالـنــي .وق ــال وزيــر
خارجية االتـحــاد األوروب ــي جــوزيــب بوريل
قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 27عبر
الفيديو إن «روسيا حشدت  150ألف جندي
على ال ـحــدود مــع أوكــران ـيــا» ،وهــو مــا يعني
حـكـمــا زيـ ـ ــادة اح ـت ـم ــاالت ال ـح ــرب واج ـت ـيــاح
كييف .وأض ــاف أن «الـعــاقــات مــع روسـيــا ال
تـتـحـســن ،بــل يـ ّتـصــاعــد الـتــوتــر فــي مختلف
املـجــاالت» .وحــذر بوريل من أن «األوروبيني
طلبوا من السلطات الروسية تقديم الرعاية
الصحية لنافالني ،لكن طلبنا لم يؤخذ بعني
االعـتـبــار .اآلن مــع تــدهــور الــوضــع ،سنعتبر
ال ـس ـل ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة مـ ـس ــؤول ــة عـ ــن صـحــة

بوريل :يحشد
الروس  150ألف جندي
على الحدود مع أوكرانيا
طاردت طائرة روسية
مقاتلتين أميركية
ونرويجية فوق بارنتس

نافالني» .كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية
أمـ ــس ،أن ط ــائ ــرة «م ـيــغ  »31الح ـقــت طــائــرة
أميركية وأخــرى نرويجية ،كانتا في دورية
فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.
وتطاول الخالفات الروسية األوروبية ،ملفات
ّ
مثل قضايا التسلح ،فــي ظــل خشية أوروبــا
تـحـ ّـول أراضـيـهــا إلــى ســاحــة لنشر صــواريــخ
جـ ــديـ ــدة ،ي ـ ـتـ ــراوح م ــداه ــا ب ــن  500و5000
كـيـلــومـتــر ،بـعــد ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وروسـ ـي ــا م ــن اتـ ـف ــاق الـ ـص ــواري ــخ مـتــوسـطــة
وقصيرة املدى في العام املاضي .كما تعترض
روسيا على نشر الدرع الصاروخية األميركية
في بولندا ورومانيا وبلدان البلطيق الثالثة،
ليتوانيا ،إستونيا ،التفيا .وت ــزداد مخاوف
موسكو منذ انتهاء والية الرئيس األميركي
السابق دونــالــد تــرامــب ،وعـمــل واشنطن في
ظل إدارة جو بايدن املتواصل على تحسني
العالقات مع أوروبــا ،في إعادة توحيد حلف
األطلسي ،وتوسعه شرقًا ،ما تعتبره موسكو
خطًا أحمر يهدد أمنها الداخلي .مع العلم أن
روسيا بذلت جهودًا كبيرة وخاضت حروبًا
في جورجيا ( )2008وأوكــرانـيــا ،ملنع توسع
ال ـح ـل ــف وض ـ ــم أعـ ـض ــاء ج ـ ــدد م ــن مـحـيـطـهــا
الـســوفـيـيـتــي ال ـســابــق .وف ــي مــولــدوفــا ،تدعم
روس ـي ــا إق ـل ـيــم تــرانـسـنـيـسـتــريــا (جـمـهــوريــة
بــريــدن ـي ـس ـتــروف ـيــه االن ـف ـص ــال ـي ــة) ،وت ــرف ــض
سحب جيشها ومـخــازن األسلحة الضخمة
مــن اإلق ـل ـيــم ،فــي حــن تــدعــم بــروكـســل وحــدة
وسالمة أراضي مولدوفا.
وبعيدًا عن الخالفات التقليدية بني روسيا
مـ ــن ج ـه ــة وب ــولـ ـن ــدا وبـ ـ ـل ـ ــدان ال ـب ـل ـط ـي ــق مــن
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ب ـ ــرزت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
خالفات كبيرة بني روسيا وكل من النرويج،
والسويد ،والدنمارك ،على خلفية زيادة القوة
العسكرية لحلف األطلسي في منطقة القطب
الشمالي ،وزيادة روسيا قدراتها الصاروخية
فــي املـنـطـقــة .كـمــا تــراهــن روس ـيــا عـلــى الـبــدء
بــاسـتـغــال ال ـث ــروات الباطنية الضخمة من
دون التوصل إلــى اتفاق مع كندا والــواليــات
املـتـحــدة وال ـنــرويــج والــدن ـمــارك عـلــى تقاسم
منطقة جرف القطب الشمالي ،والرهان على
أن انـحـســار الجليد ســوف ي ــؤدي إلــى زيــادة
نفوذها كقوة بحرية للنقل من شرقي آسيا
والصني إلى أوروبا.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ــرض ــت أوروبـ ـ ــا
ع ـقــوبــات ع ـلــى روس ـي ــا بـتـهـمــة ال ـتــدخــل في
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وت ـن ـف ـيــذ ه ـج ـمــات سـيـبــرانـيــة
على بعض الــدول األوروبـيــة ،ونشر وسائل
اإلع ـ ــام ال ــروسـ ـي ــة امل ــدع ــوم ــة م ــن ال ـكــرم ـلــن
أخ ـبــارًا كــاذبــة لــزيــادة النقمة الشعبية على
املـهــاجــريــن والــاج ـئــن ،وزيـ ــادة ق ــوة اليمني
امل ـت ـط ــرف ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـصـفـيــة م ـعــارضــن
لـلــرئـيــس الـشـيـشــانــي رم ـضــان ق ــدي ــروف في
أملانيا والنمسا والسويد.
وتمر العالقات الروسية األوروبية في أسوأ
مــراحـلـهــا مـنــذ انـهـيــار االت ـحــاد السوفييتي
السابق ( ،)1991 1917بعدما شهدت فترات
ّ
مد وجزر في العقود الثالثة األخيرة ،انتهت
ّ
إلــى قناعة عــبــر عنها بــوريــل فــي  9فبراير/
شـبــاط املــاضــي بـعــد زيــارتــه مــوسـكــو بــأيــام،
قال فيها إن الزيارة عززت رؤيته بأن روسيا
تــرغــب ف ــي االن ـف ـصــال ع ــن أوروب ـ ــا ،وتـفــريــق
الغرب .ووجه بوريل انتقادات قاسية لحكم
الــرئـيــس فالديمير بــوتــن ،وق ــال إن حكومة
بوتني «عديمة الرحمة» ومستبدة وخائفة
من الديمقراطية .وخلص في كلمة للبرملان
األوروبــي إلى أنه «يبدو أنه ال مجال تقريبًا
لتطوير بدائل ديمقراطية .هم ال يرحمون في
خنق مثل هــذه امل ـح ــاوالت» ،مبديًا اعتقاده
أن الكرملني ينظر للديمقراطية باعتبارها
تمثل «تهديدًا وجوديًا».
وتكشف تصريحات بوريل عن تعثر املسار
الــذي اتبعته أوروبــا في التعامل مع روسيا
مـنــذ تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،واملـنـطـلــق
م ــن إم ـكــان ـيــة إح ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي روس ـيــا
للتخلص مــن املــاضــي الشيوعي الشمولي،
والسعي لتعزيز قيم الحرية والتعددية في
روسيا ،واالقتراب أكثر إلى القيم األوروبية.

متابعة

االنسحاب من أفغانستان :ترامب يؤيد بايدن والعسكر يخشون عودة اإلرهاب
يحظى الرئيس األميركي
جو بايدن بدعم سلفه
دونالد ترامب في شأن
االنسحاب من أفغانستان،
لكنه ال يحظى بدعم
العسكر الرافضين للخروج
أظهر القرار ،الذي خرجت به اإلدارة األميركية
ب ـش ــأن إت ـم ــام ان ـس ـحــاب م ــا تـبـقــى م ــن ق ــوات
أمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان ،تصميم الرئيس
جو بايدن على تطبيق ما كان يرغب به منذ
زمن طويل ،متقاطعًا بذلك مع سلفه دونالد
ترامب ،الذي ّ
رحب بقرار االنسحاب.
وك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت» أن
ب ــاي ــدن ع ـق ــد ال ـع ــدي ــد م ــن االج ـت ـم ــاع ــات فــي
س ـي ــاق االن ـس ـح ــاب ،وخ ـل ــص إل ــى تــأك ـيــد ما
ذكــره قبل  13عــامــا ،حــن زار كــابــول بصفته
نائبًا للرئيس األسبق باراك أوباما ،بأنه «ال
يمكن للقوات األميركية ،أيا كان حجمها ،أن
يــؤدي بقاؤها إلى استيالد حكومة أفغانية
مـسـتـقــرة دائ ـمــة أو املـحــافـظــة عـلـيـهــا» .ومــع
إعــانــه االنـسـحــاب قبل حـلــول  11سبتمبر/
أيلول املقبل ،الذكرى ال ــ 20لالعتداءات التي
ط ــاول ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ب ـق ـي ــادة تنظيم
«الـقــاعــدة» ومـقــره أفغانستان ،يكون بايدن
قد تجاوز نصيحة كبار القادة العسكريني،
مـثـيـرًا ال ـت ـســاؤالت ح ــول األم ــن ال ـقــومــي .في

السياق ،ذكر مسؤولون أميركيون أن رئيس
هيئة األركــان املشتركة الجنرال مارك ميلي،
ورئيس القيادة املركزية األميركية الجنرال
ف ــران ــك م ــاك ـن ــزي ،وق ــائ ــد الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
وقوات حلف شمال األطلسي في أفغانستان
الجنرال أوســن ميلر ،دعــوا إلــى إرســاء نهج
قــائــم عـلــى مـنــح امل ـف ــاوض ــات وق ـتــا إضــافـيــا،
وعلى األقل ،االحتفاظ بقوة ملكافحة اإلرهاب
في أفغانستان .واعتبر الجنراالت أن سقوط
ك ــاب ــول ب ـيــد حــركــة «ط ــال ـب ــان» س ـي ــؤدي إلــى
لجوء األفغان إلى دول مجاورة وإلى أوروبا،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ع ـ ــودة «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ـ ـجـ ــددًا إل ــى
الواجهة.
ورفــض وزيــر الدفاع األميركي لويد أوسنت،
عندما سأله الصحافيون األسـبــوع املاضي
ف ــي ب ــروك ـس ــل ع ـمــا إذا كـ ــان ك ـب ــار ال ـض ـبــاط
ق ــد وافـ ـق ــوا ع ـلــى قـ ــرار االن ـس ـح ــاب ،اإلج ــاب ــة
على الـســؤال ،مكتفيًا بالقول إن «أصواتهم
مـ ـسـ ـم ــوع ــة ،وم ـ ـخـ ــاوف ـ ـهـ ــم تـ ــؤخـ ــذ ف ـ ــي عــن
االعتبار».
وحـ ـ ـ ــول مـ ــوقـ ــف أوسـ ـ ـ ـ ــن ،ق ـ ــال املـ ـس ــؤول ــون
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ،وف ـق ــا ل ــ«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت»،
إن أوسـ ــن ،مـثــل زمــائ ــه الـعـسـكــريــن ،يــؤيــد
اس ـت ـمــرار ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري .واع ـت ـبــر أحــد
املسؤولني في وزارة الدفاع «البنتاغون» أن
أوسنت يستند في قراره إلى تجاربه الخاصة،
تحديدًا في الـعــراق ،حني أشــرف على سحب
إدارة أوبــامــا السريع للقوات فــي عــام .2011
وبعد أقل من ثالث سنوات ،استولى تنظيم
«داعش» على ثلث البالد.
من جهته ،رأى مدير وكالة املخابرات املركزية

«سي آي إيه» وليام بيرنز ،في شهادة له أمام
الكونغرس ،قبل إعالن بايدن قرار االنسحاب
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،أنـ ــه «ع ـن ــدم ــا يحني
الوقت النسحاب الجيش األميركي ،فإن قدرة
الـحـكــومــة األمـيــركـيــة عـلــى جـمــع الـتـهــديــدات
والتصرف بشأنها ستتضاءل» ،في مؤشر
إلـ ــى اح ـت ـم ــال ع ـ ــودة «الـ ـق ــاع ــدة» ومـنـظـمــات
إرهابية أخرى إلى الواجهة.
أما األمني العام لحلف شمال األطلسي ،ينس
ستولتنبرغ ،فاعتبر أن ال خيار أمام األطلسي
سـ ـ ــوى االق ـ ـ ـتـ ـ ــداء ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي،
مشيرًا إلــى أنــه «فــي ضــوء ال ـقــرار األمـيــركــي،
واف ــق جميع الحلفاء على بـيــان االنسحاب
امل ـش ـت ــرك» .وج ـ ــاء إع ـ ــان سـتــولـتـنـبــرغ بعد

زيـ ــارة أوس ــن ووزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
أنـتــونــي بلينكن إلــى بــروكـســل فــي األسـبــوع
املاضي.
ّ
ويشكل التباين مع العسكريني نقطة خالف
لبايدن ،إذ إن ترامب ،الذي أشاد بقرار خلفه
االنسحاب ،تراجع مــرارًا عن ق ــرارات مماثلة

«سي آي إيه» :االنسحاب
س ُيضعف قدرتنا
على جمع التهديدات

من المقرر أن تستمر عملية االنسحاب األميركي حتى  11سبتمبر المقبل ()Getty

ك ــان يـعـلــن عـنـهــا ب ـت ـغــريــدة ع ـلــى «تــوي ـتــر»،
ب ـس ـبــب م ـع ــارض ــة ال ـع ـس ـك ــري ــن ،خ ـصــوصــا
الـ ـق ــرارات املـتـعـلـقــة بــاالنـسـحــاب مــن ســوريــة
وال ـع ــراق وأفـغــانـسـتــان .وعـلــى الــرغــم مــن أن
الــرئـيــس الـســابــق دعــم مــوقــف بــايــدن ،إال أنه
ح ـثــه ع ـلــى «إنـ ـه ــاء أطـ ــول ح ــرب ف ــي أمـيــركــا
ق ـبــل  11سـبـتـمـبــر» امل ـق ـبــل .وقـ ــال ت ــرام ــب إن
االنسحاب «شيء رائع وإيجابي يجب القيام
بــه» .وتمنى عدم استخدام بايدن تاريخ 11
سبتمبر «لسببني ،األول نستطيع االنسحاب
ف ــورًا ،وال ـثــانــي إن  11سبتمبر يمثل حدثًا
وف ـت ــرة حــزيـنــة جـ ـدًا لـبـلــدنــا وي ـجــب أن يظل
يومًا للتأمل والذكرى ،تكريمًا لتلك النفوس
العظيمة التي فقدناها».
وتـلـقــى ب ـيــان ت ــرام ــب تــوبـيـخــا واض ـح ــا من
حليف سابق له وهو ليندزي غراهام ،الذي
غرد مساء أول من أمس األحد على «تويتر»،
معتبرًا أنه «ال يوجد شيء رائع أو إيجابي
بشأن السماح للمالذات اآلمنة لإلرهابيني
بــال ـظ ـهــور م ــن ج ــدي ــد ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،أو
ت ـج ــدد الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان».
ومــع أن بــايــدن أيــد اجتياح أفغانستان في
عام  ،2001إال أن وجهة نظره تغيرت بشكل
حاد بحلول عام  ،2009عندما رفض زيادة
القوات التي دعا إليها الجيش ووافق عليها
أوبــامــا في النهاية .وفــي عــام  ،2011قــال إن
ُ
«طــال ـبــان لــم تـكــن عـ ّ
ـدوت ـنــا ول ــم ت ـبـ ِـد نيتها
فــي مهاجمة الــواليــات املـتـحــدة» ،واع ـدًا في
حملته االنتخابية الـعــام املــاضــي بــ«إنـهــاء
الحروب األبدية».
(العربي الجديد)

قضية
واشنطن ـ العربي الجديد

فيما يـقــارب الرئيس األمـيــركــي جو
ب ــاي ــدن أج ـنــدتــه الــداخ ـل ـيــة ،بمنطق
األولـ ـ ــويـ ـ ــات ،ي ـت ـص ــاع ــد الـ ـج ــدل فــي
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،م ـ ـجـ ــددًا ،ح ـ ــول م ـســألــة
السيطرة على السالح الفردي ،بعدما شهدت
ال ـ ـبـ ــاد س ـل ـس ـلــة مـ ــن حـ ـ ـ ــوادث إط ـ ـ ــاق ال ـن ــار
الـ ـف ــرديُ ،وض ـع ــت ف ــي خــانــة عـمـلـيــات الـقـتــل
ّ
الجماعي ،حيث قتل في كل واحد منها أربعة
أشـخــاص أو أكـثــر .هــذه ال ـحــوادث ،التي وقع
آخرها أول من أمس األحد في والية لويزيانا،
داخل متجر لبيع الخمورّ ،
وأدى إلى ّإصابة
خمسة أشـخــاص بـجــروح خطيرة ،صنفتها
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة كـ ــ«وب ــاء
ّ
صحي» ،مشابه لوباء كورونا .وتعجب كبير
علماء األوبـئــة فــي الـبــاد ،أنتوني فاوتشي،
بأن هناك من ال يزال يجادل حول ما إذا كان
تفلت الـســاح الـفــردي الــذي يقتل املـئــات ،بل
اآلالف أحيانًا ،سنويًا ،في الواليات املتحدة،
ه ــو بـمـثــابــة وبـ ــاء أم ال .فـيـمــا دع ــا مشاهير
أميركيون في عالم الفن وغـيــره ،إلــى «حملة
ّ
تلقيح» ضد العنف الناجم عن تملك األسلحة
الفردية .ورأى بايدن ونائبته كاماال هاريس،
أن ه ــذه امل ـســألــة ت ــأخ ــذ ب ـع ـدًا دولـ ـي ــا ،بـعــدمــا
أصـبـحــت ح ــوادث إط ــاق ال ـنــار فــي الــواليــات
املتحدة واملوت «املجاني» الناجم عنها ،تشكل
إحــراجــا قــويــا لسمعة أمـيــركــا أم ــام املجتمع
الدولي .لكن بايدن نفسه ،الذي اختبر لعقود
طويلة الـجــدل املــؤسـســاتــي والــدس ـتــوري في
واشنطن حول السيطرة على السالح الفردي،
يدرك أن الكثير من التحركات التشريعية في
الكونغرس لهذا الهدف ،ال تزال ال تطعم خبزًا،
ّ
ن ـظ ـرًا لـصـعــوبــة ح ــل ه ــذه املـعـضـلــة املرتبطة
جذريًا بالدستور ،وبالخالف األيديولوجي
الـكـبـيــر ب ــن ال ـج ـم ـهــوريــن والــدي ـم ـقــراط ـيــن،
ولكن أيضًا بنفوذ لوبي السالح ،والجمعية
الوطنية األميركية للبنادق «أن أر آي».
وأصـ ـي ــب  5أش ـ ـخـ ــاص ،ل ـي ــل األح ـ ــد اإلث ـن ــن،
بجروج خطرة ،بعدما ّ
تعرضوا إلطــاق نار،
في متجر لبيع الخمور ،في شريفبورت ،في
والية لويزيانا .وأكدت الشرطة ،أنها تالحق
سـيــارة بيضاء مــن ط ــراز «ف ــورد» ،يشتبه أن
سائقها هو من أطلق النار على املتواجدين
أم ــام املـتـجــر .وكــانــت حــادثــة شــريـفـبــورت ،قد
سبقتها حــادثـتــا إط ــاق نــار فــي الـيــوم ذاتــه،
إحداها ّ
سجلت مقتل  3أشخاص داخل شقة
سـكـنـيــة ف ــي أوس ـ ــن ،ت ـك ـســاس ،وأخ ـ ــرى أدت
إلــى مقتل ثــاثــة ،وإصــابــة إثـنــن ،بعد تبادل
إلطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،ف ــي م ـقــاط ـعــة ك ـي ـن ــوش ــا ،فــي
والية ويسكونسني .وكان حادث مماثل وقع

ال يزال السالح الفردي يحصد أرواح آالف الضحايا في الواليات المتحدة
سنويًا ،فيما تسير واشنطن على خطى السلحفاة للحد من ظاهرة
تفلت السالح بين المواطنين والموت المجاني الناجم عنه

سالح
أميركا
المتفلت

وباء الموت المجاني
ال يحرك واشنطن

الخميس املاضي في إنديانابوليس ،عاصمة
والية إنديانا ،بعدما قتل مسلح  8أشخاص،
وأص ـ ــاب أش ـخــاصــا ع ــدة آخ ــري ــن ف ــي مـنـشــأة
تــابـعــة لـشــركــة «ف ـيــدي ـكــس» ،قـبــل أن ينتحر.
وفي نهاية شهر م ــارس/آذار املاضي ،قتل 4
أش ـخــاص ،بينهم طـفــل ،فــي مبنى إداري في
جـنــوب كاليفورنيا ،فيما لقي  10أشخاص
حتفهم فــي  22م ــارس ،فــي حــادث إطــاق نار
عـلــى مـحــل بـقــالــة ف ــي ب ــول ــدر ف ــي ك ــول ــورادو.
وج ــاء ذل ــك بـعــد أق ــل مــن أس ـبــوع عـلــى إطــاق
رج ــل ال ـن ــار وقـتـلــه  8أش ـخ ــاص ،بـيـنـهــم ست
نساء من أصول آسيوية ،في منتجع ّ
صحي
في أتالنتا في جورجيا.
ويقضي حوالي  40ألف شخص في الواليات
امل ـت ـحــدة ك ــل عـ ــام ،بــأسـلـحــة ن ــاري ــة ،أك ـثــر من
نصفهم انتحارًا .وبحسب شبكة «سي أن أن»،
بناء على بيانات من «أرشيف عنف السالح»،
فإنه منذ  16مارس املاضي ،شهدت الواليات
املتحدة  50حادثة إطــاق نــار أدت إلــى موت
جـمــاعــي (مـقـتــل أك ـثــر م ــن  4أش ـخ ــاص) ،كما
شهدت منذ بداية العام  150حادثة من هذا
النوع على األقل.
ف ــي امل ـقــابــل ،ت ـجــري م ـقــاربــة م ـســألــة انـتـشــار
الـســاح ال ـفــردي ،فــي الــواليــات املـتـحــدة ،عبر
ّ
تشريح إنجازات كل رئيس على حدة ،لجهة
ما استطاعت إدارتــه أن تمرره ،ليس لناحية

ّ
إيجاد حل جــذري لـ«وباء عنف السالح» ،بل
الستمرار العمل على سـ ّـد «الـثـغــرات» ،للحدّ
م ــن ت ــداع ـي ــات ت ـف ـلــت الـ ـس ــاح ،ال ـ ــذي يــرتـبــط
اق ـت ـن ــاؤه ف ــي الـ ـب ــاد ،بــال ـت ـعــديــل ال ـثــانــي في
الــدسـتــور .ويجيز هــذا التعديل لألميركيني
امتالك السالح الفردي ،وتبادله بني بعضهم
على نطاق واسع.
وال يبدو الرئيس األميركي الحالي متحمسًا
كـثـيـرًا ل ـلــدخــول فــي ص ــدام مــع الـجـمـهــوريــن
حول مسألة الحد من السالح الفردي ،حيث ال
تزال تشريعات عدة ّ
مررها الديمقراطيون في
مجلس النواب ،في عهد بايدن ،وعهد سلفه

يرفض الجمهوريون
المساس بالتعديل الثاني
من الدستور
يموت حوالي  40ألف
شخص في أميركا سنويًا
بأسلحة نارية

دونــالــد تــرامــب ،عــالـقــة فــي مجلس الـشـيــوخ،
ً
وتـحـتــاج إلــى تصويت قــد يـكــون مستحيال،
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى  60صـ ــوتـ ــا ف ـ ــي امل ـج ـل ــس.
ويرفض الجمهوريون بشكل قاطع النقاش
حول مسألة السالح ،متهمني الديمقراطيني،
ت ـم ــام ــا ك ـم ـس ــأل ــة «إص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـشـ ــرطـ ــة» ،ب ــأن
أي ت ـشــريــع ل ـل ـحــزب األزرق ،ه ــدف ــه ال ــذه ــاب
بعيدًا فــي الـتـعــرض لــ«الـتـعــديــل الـثــانــي» ،أو
«إلل ـغ ــاء تـمــويــل ال ـش ــرط ــة» ،وه ـمــا مـســألـتــان
يرفض املحافظون املساس بهما .وال يتملك
الـجـمـهــوريــون أي حــافــز لـلـتـعــاون مــع بــايــدن
والـسـلـطــة الــديـمـقــراطـيــة ح ــول املـســألــة ،نظرًا
لنفورهم األيديولوجي واملرتبط بقاعدتهم
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،تـ ـج ــاه أي إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـح ــد مــن
ً
اقـتـنــاء األسـلـحــة ال ـنــاريــة .ويــأتــي ذل ــك فضال
عــن خشيتهم مــن الـتـيــار اليميني املـتـطــرف
امل ـت ـص ــاع ــد داخ ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــزب ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــوده
الــرئـيــس الـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ــذي كــان
س ــارع لـلـتـصــويــب وان ـت ـقــاد إج ـ ــراءات بــايــدن
التنفيذية األخيرة.
وف ـ ــي م ـس ـعــى ل ــال ـت ـف ــاف ع ـل ــى ال ـج ـم ــود فــي
ال ـك ــون ـغ ــرس ،ت ـح ــرك ب ــاي ــدن داخ ـ ــل الـسـلـطــة
التنفيذية ،وم ـ ّـرر خــال شهر إبريل/نيسان
الـ ـح ــال ــي 6 ،إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـن ـف ـي ــذي ــة ،ق ـ ــال إن ـهــا
تـســاعــد ف ــي وق ــف األزمـ ــة الـنــاتـجــة ع ــن عنف
السالح .وتتعلق إجــراءات الرئيس بمحاولة
تقييد مــا يسمى بـ«األسلحة الشبح» ،وهي
األسلحة النارية التي تجمع يدويًا من مواد
يسهل شــراؤهــا عبر اإلنـتــرنــت .كما ستنشر
وزارة ال ـعــدل تشريعًا لـلــواليــات تـحــت خانة
«العلم األح ـمــر» ،وهــي قــوانــن تسمح ألفــراد
م ــن ال ـع ــائ ــات أو ل ـل ـج ـهــات امل ــوك ـل ــة تطبيق
ال ـق ــان ــون ،بـطـلــب أم ــر ق ـضــائــي يـمـنــع بشكل
ً
مــؤقــت «أشـخــاصــا مــأزومــن» (نفسيًا مـثــا)،
الحصول على أسلحة نــاريــة ،إذا كــان هــؤالء
يشكلون خطرًا على أنفسهم أو على غيرهم،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـت ــدخ ــات
املجتمعية للحد من الظاهرة.
ويـعــد إنـهــاء حصانة صانعي األسـلـحــة ،من
أكـثــر املـشــاريــع طموحًا ،الـتــي قــال بــايــدن إنه
يــريــد «م ــن ال ـلــه» أن يـســاعــده لتحقيقها ،في
إشـ ــارة إل ــى م ــدى الـصـعــوبــة ال ـتــي يــواجـهـهــا
سعيه هــذا .وقــال بايدن إن «معظم الناس ال
يــدركــون أن الصناعة الوحيدة فــي الــواليــات
املـتـحــدة ال ـتــي ال يـمـكــن مــاحـقـتـهــا قضائيًا،
وهي الصناعة التي تدر مليارات الــدوالرات،
ه ــم صــانـعــو األس ـل ـح ــة» .وي ـعــد ه ــذا ال ـهــدف،
باإلضافة إلى فرض إجراء «بحث دولي حول
خلفية» مقتني األسلحة الـنــاريــة ،مــا يتطلع
إليه الحراك املدني املطالب بالحد من انتشار
السالح الفردي في البالد.
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شرق
غرب
أنالينا باربوك مرشحة
«الخضر» لخالفة ميركل
أعلن حزب «الخضر» األملاني ،أمس
اإلثـنــن ،ترشيح الزعيمة املشاركة
لـحــزبــه أنــالـيـنــا بــاربــوك ( 40عــامــا)
ملـنـصــب امل ـس ـت ـشــار ،خـلـفــا ألنـجـيــا
مـ ـي ــرك ــل ،وذلـ ـ ــك ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى فــي
تــاري ـخــه ب ـعــد أش ـه ــر م ــن امل ـ ــداوالت
الداخلية .وتمكنت بــاربــوك ،أصغر
مـ ــرش ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـص ــب ،م ـ ــن ك ـســب
التأييد داخــل حزبها خــال الفترة
األخـيــرة ،بعد أن كــان الزعيم اآلخر
امل ـ ـشـ ــارك ل ـل ـح ــزب روب ـ ـ ــرت هــاب ـيــك،
األكثر تأييدًا وحضورًا.
(العربي الجديد)
عقوبات أوروبية جديدة
على عسكر ميانمار
ف ـ ـ ــرض االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أم ــس
اإلثـنــن عقوبات على  10مسؤولني
ف ــي املـجـلــس الـعـسـكــري ال ـحــاكــم في
مـ ـي ــانـ ـم ــار ،وت ـك ـت ـل ــي شـ ــركـ ــات عـلــى
صلة بالجيش على خلفية االنقالب
وال ـح ـم ـل ــة األمـ ـنـ ـي ــة ال ــدامـ ـي ــة بـحــق
املتظاهرين ،وفق ما أفاد مسؤولون
أوروب ـ ـيـ ــون .وقـ ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األمل ــان ــي هــاي ـكــو م ــاس ب ـعــد مــؤتـمــر
ص ـحــافــي م ــع ن ـظ ــرائ ــه ف ــي االت ـح ــاد
األوروبي« :يواصل النظام العسكري
مـسـيــرتــه فــي الـعـنــف ويــأخــذ الـبــاد
إلى طريق مسدود .لهذا السبب نريد
زيادة الضغط من أجل جلب الجيش
إلى طاولة املفاوضات».
(فرانس برس)
تشاد :مقتل أكثر من 300
متمرد وخمسة جنود
أع ـ ـلـ ــن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــادي ،أم ــس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،أنـ ـ ــه قـ ـت ــل أكـ ـث ــر مـ ــن 300
م ـ ـت ـ ـمـ ــرد ،تـ ــوغ ـ ـلـ ــوا قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام فــي
مقاطعتي تيبستي وكانيم شمال
الـ ـب ــاد ،وخ ـس ــر خـمـســة ج ـن ــود في
م ـ ـع ـ ــارك جـ ـ ـ ــرت الـ ـسـ ـب ــت املـ ــاضـ ــي.
فـ ــي  11إب ــري ــل/نـ ـيـ ـس ــان الـ ـح ــال ــي،
ش ـنــت «ج ـب ـهــة ال ـت ـن ــاوب وال ـتــوافــق
ف ــي تـ ـش ــاد» ه ـجــومــا م ــن قــواعــدهــا
الخلفية فــي ليبيا .وق ــال املتحدث
باسم الجيش أزيم برماندوا أغونا،
لوكالة «فرانس بــرس»« :تم تحييد
أكثر من  300متمرد» السبت ،فيما
قتل خمسة جنود.
(فرانس برس)
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استهداف فرنسي أم تشويش انتخابي؟

توتير العالقات الجزائرية التركية
رغم مسارعة الجزائر
وتركيا لنسف تقارير
تحدثت عن عالقة
أنقرة بحركة «رشاد»
المعارضة ،إال أن تساؤالت
عدة تطرح حول من
هو الطرف الذي يقف
وراء هذه التقارير ،وهل
األمر محاولة الستهداف
التقارب بين الدولتين،
أم أنه مرتبط باالنتخابات
التشريعية؟
الجزائر ـ عثمان لحياني

س ــارع ــت الـ ـج ــزائ ــر وت ــرك ـي ــا إل ــى
اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء س ـ ـيـ ــاسـ ــي وإعـ ـ ــامـ ـ ــي
ل ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر صـ ـح ــافـ ـي ــة ت ـح ــدث ــت
أخـ ـيـ ـرًا ع ــن ع ــاق ــة أنـ ـق ــرة ب ـحــركــة «رش ـ ــاد»
الجزائرية املعارضة ،للحد من أي تداعيات
لهذه التسريبات الصحافية املنشورة في
ال ـجــزائــر ،وال ـتــي ُيـعـتـقــد أن ـهــا مــدفــوعــة من
جهات محلية وإقليمية منزعجة من تطور
الـعــا ُقــات بــن الـبـلــديــن ،خـصــوصــا بــاريــس
الـتــي أزيـحــت مــن قبل أنـقــرة مــن الئـحــة أول
مـسـتـثـمــر ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ف ــي ح ــن وص ـفــت
بعض التحليالت هذه التقارير بأنها ذات
ُب ـعــد سـيــاســي ل ــه عــاقــة بــالـسـعــي للتأثير
عـلــى حـظــوظ اإلســام ـيــن فــي االنـتـخــابــات
الـبــرملــانـيــة امل ـقــررة فــي  12يــونـيــو/حــزيــران
املقبل.
وعـمـلــت امل ــراك ــز الــدبـلــومــاسـيــة ف ــي ك ــل من
الجزائر وأنقرة ،وفي توقيت متزامن ،على
وصد سياسي ملا يعتقد أنها
نسف سريع
ٍ
ُ
ب ــداي ــة لـحـمـلــة إعــام ـيــة ال ت ـع ــرف األطـ ــراف
ال ـتــي تـقــف وراء هـ ـ ــا ،تـسـتـهــدف الـتـشــويــش
على املسار اإليجابي للعالقات بني الجزائر
وتركيا ،بعد نشر كبرى الصحف الجزائرية
«الخبر» تقريرًا يوم الخميس املاضي ،زعم
احـتـضــان تــركـيــا ل ـق ــاءات بــن نــاشـطــن في
ح ــرك ــة «رشـ ـ ــاد» ال ـج ــزائ ــري ــة امل ـع ــارض ــة مع
مـســؤولــن أت ــراك فــي إسـطـنـبــول وأنـطــالـيــا.

ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة عـ ــن م ـ ـصـ ــادر خ ــاص ــة
ّ
قولها إن «هذه اللقاءات قد تؤدي إلى توتر
فــي ال ـع ــاق ــات» ،وات ـه ـمــت أن ـقــرة «بــالـسـعــي
لتحريك الـخــايــا الـنــائـمــة لـهــذا التنظيم»،
الــذي تعتبره السلطات الجزائرية «حركة
مارقة تقف وراء استهداف جهاز املخابرات
والـجـيــش» فــي تـظــاهــرات ال ـحــراك الشعبي
األخيرة ،ووصفها آخر بيان ملجلس األمن
ال ـق ــوم ــي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ب ــأن ـه ــا «ق ــري ـب ــة مــن
مرجعية اإلرهاب».
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر خ ـ ــاص ـ ــة ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن ج ــزائ ــري ــن
يعملون في أنقرةّ ،
عبروا عن انزعاج بالغ
واسـتـيــاء كبير مــن نشر هــذه الـتـقــاريــر في
ال ـجــزائــر ،وال ـتــي وصـفــوهــا بــ«املـضـلـلــة وال
تخدم مصالح الجزائر تحديدًا» ،خصوصًا
أن مـســار الـعــاقــات بــن البلدين والنتائج
املـحـقـقــة ع ـلــى صـعـيــد ال ـت ـع ــاون الـسـيــاســي
واالقتصادي واألمني تسير بصورة جيدة
وفــي اتـجــاه مناقض تمامًا ملــا زعمته تلك
التقارير.
كـمــا خ ــرج سفير ال ـجــزائــر فــي أن ـق ــرة ،مــراد
عـجــابــي ،رسميًا فــي تصريحات صحافية
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،ل ـي ـصــف ال ـعــاقــات
الجزائرية التركية بأنها «رائعة ،في انتظار
ّ
زيارات من أجل تعزيزها أكثر» ،مضيفًا أن
«الفرص كبيرة وإرادتنا أيضًا كبيرة ،وإن
ً
شاء الله سننجز معًا أعماال كبيرة بطريقة
مفيدة وقوية أكثر في الفترة املقبلة» ،وهو
ما سمح لتركيا بأن تصبح الدولة الثانية
في الئحة الشركاء التجاريني للجزائر بعد
الصني ،ثم تأتي فرنسا في املرتبة الثالثة.
كما دعا املزيد من رجال األعمال والشركات
التركية لالستثمار في الجزائر.
وعـ ـل ــى امل ـ ـنـ ــوال ن ـف ـس ــه ،أص ـ ـ ــدرت ال ـس ـف ــارة
ً
التركية في الجزائر موقفًا مماثال ،ونشرت
بيانًا أول مــن أمــس األح ــد ،اعتبرت فيه أن
«االدعـ ــاءات بــأن تركيا تـحــاول التدخل في
املشهد الـجــزائــري ،وأنـهــا تصرفت لصالح
عـنــاصــر معينة ،ال تعكس الحقيقة ،وهــي
ادعـ ـ ــاءات تـسـعــى لـتـقــويــض ال ـعــاقــات بني
البلدين الصديقني» .واعتبرت السفارة أن
غرض هذه املزاعم هو استهداف العالقات
ب ـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ،وقـ ـ ــالـ ـ ــت« :م ـ ـ ــن الـ ــواضـ ــح
ّ
أن ن ــاش ــري هـ ــذه ال ــدع ــاي ــة ال ـك ــاذب ــة وه ــذه
الشائعات التي تهدف إلى املساس بالتطور
اإليجابي للعالقات الحميمية والودية بني
ال ـجــزائــر وتــرك ـيــا ،ال تــأخــذ بـعــن االعـتـبــار
ع ـم ــق ال ـ ــرواب ـ ــط األخ ـ ــوي ـ ــة بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن»،

خالل زيارة أردوغان إلى الجزائر ،يناير ( 2020مراد كوال/األناضول)

ّ
م ـش ـيــرة إل ــى أن «هـ ــذه ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
التي تتطور في جميع املجاالت ،ستتغلب
على جميع املبادرات السلبية التي تحاول
إل ـح ــاق ال ـض ــرر ب ـه ــا» .وب ــات ــت تــرك ـيــا أكـثــر
الـ ـ ــدول اس ـت ـث ـم ــارًا ف ــي ال ـج ــزائ ــر بــأك ـثــر من
 4.5مليارات دوالر أميركي .كما بلغ حجم
التبادل التجاري بني الجزائر وتركيا أكثر
من أربعة مليارات دوالر أميركي عام .2020
وعـ ــن األطـ ـ ـ ــراف ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـسـتـهــدف
الـعــاقــات بــن الـجــزائــر وأن ـقــرة ،قــال رئيس
«مــركــز ال ـعــاقــات ال ـجــزائــريــة الـتــركـيــة» في
إسطنبول ،محمد واعراب ،إن هناك أكثر من
طــرف قــد يـكــون خلف هــذا ال ــدس اإلعــامــي
ل ـل ـت ـش ــوي ــش عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة
ال ـت ــرك ـي ــة .وأضـ ـ ــاف ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد»« :ال ـطــرف األول هــي فــرنـســا التي

ال تريد فرنسا
أن تتقاسـم المصالح
في الجزائر مع تركيا

تعتبر الـجــزائــر حــديـقــة خلفية ال تقبل أن
يشارك فيها غيرها ،وتــرى في تركيا عدوًا
تــاريـخـيــا ،خــاضــت وت ـخــوض مـعــه صــراعــا
في ساحات كثيرة سابقًا واآلن .والجزائر
إحدى تلك الساحات التي ال تريد فرنسا أن
تتقاسمها مع تركيا ،خصوصًا أن األخيرة
التي تتوغل أيضًا بصمت في دول أفريقية
ك ـث ـيــرة م ـس ـت ـف ـيــدة م ــن الـ ــروابـ ــط املـشـتــركــة
الكثيرة ،كالدين والتاريخ املشترك ،تسعى
إلـ ــى الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ش ــاط ــئ امل ـت ــوس ــط عــن
طريق الجزائر».
ّ
وأشـ ـ ــار واع ـ ـ ــراب إلـ ــى أن «الـ ـط ــرف ال ـثــانــي
امل ـ ــزع ـ ــج م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـهـ ــائـ ــل ل ـل ـع ــاق ــات
ال ـجــزائــريــة ال ـتــرك ـيــة ،ه ــو م ـحــور ال ـقــاهــرة-
الــريــاض-أبــوظ ـبــي ،وه ــو مستعد لـلــذهــاب
ب ـع ـي ـدًا مل ـنــع مــزيــد م ــن ال ـت ـق ــارب ال ـجــزائــري
التركي قــد يفرمل مشاريعهم فــي املنطقة،
ّ
خصوصًا أن تركيا تعتبر حاضنة لحركات
اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي امل ـض ـط ـه ــدة ،ومـثـلـهــا
ً
ال ـجــزائــر تـعـتـبــر اإلســام ـيــن ج ــزءًا أصـيــا
في املشهد وتسمح لهم بالعمل الجمعوي
والسياسي».
ّ
وتشير مثل هذه التحليالت ،إلى أن جناحًا
ف ــي م ـس ـت ــوى م ــا م ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــزائ ــري ــة

ق ــد ي ـك ــون مـنــزعـجــا م ــن ال ـح ـضــور الـتــركــي
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وه ــو ج ـنــاح ك ــان ي ـعـ ّـبــر عنه
بـصــراحــة رئ ـيــس الـحـكــومــة الـســابــق أحمد
أويحيى املــوجــود فــي السجن ،إضــافــة إلى
م ـج ـمــوعــات امل ـصــالــح الـسـيــاسـيــة واملــال ـيــة
املوالية لباريس ،والتي لها نفوذ الفت في
وسائل اإلعــام في الجزائر .ويتقاطع هذا
م ــع ت ـق ــدي ــرات سـيــاسـيــة ت ــذه ــب ف ــي ات ـجــاه
مغاير ،وتعتمد على عــامــل وح ــدث محلي
لتفسير مـثــل ه ــذه الـتـســريـبــات اإلعــامـيــة،
وت ـ ـ ــرب ـ ـ ــط األم ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـتـشــريـعـيــة املـقـبـلــة امل ـق ــررة فــي  12يونيو
املـقـبــل .ويـعـتـبــر أص ـحــاب ه ــذه الـتـقــديــرات،
أن م ــا ن ـشــر وسـيـنـشــر ف ــي وق ــت الح ــق في
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ج ـ ــزء م ــن م ـس ـعــى لـتـشــويــه
صــورة اإلسالميني واسـتـهــداف حضورهم
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر،
خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ِقـ ـب ــل جـ ـن ــاح فـ ــي ال ـس ـل ـطــة
واألج ـ ـهـ ــزة امل ــؤث ــرة ف ــي الـ ـش ــأن الـسـيــاســي
في الجزائر ،والتي تنظر بعني الريبة إلى
اإلسالميني وترفض أي احتمال لنجاح هذا
التيار في البالد ،وهو ما يمكن أن يكون قد
دفعها إلــى إثــارة مزاعم بوجود ارتباطات
بني «رشاد» وتركيا ،والتي ينظر إليها على
أنها الــداعــم الرئيس للقوى اإلسالمية في
الـجــزائــر ،خصوصًا أن املشهد االنتخابي
في األخيرة اعتاد على مثل هذا التشويش
على اإلســامـيــن ،وإث ــارة قضايا تخصهم
عشية كل موعد انتخابي إلعطاب تقدمهم.
مــن جـهـتــه ،أش ــار ال ـبــاحــث املـتـخـصــص في
ال ـ ـشـ ــأن الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ع ـل ــي لـ ـخـ ـض ــاري ،فــي
حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أنــه «على
الرغم من أن قيادات حركة رشاد تتمركز في
فرنسا ولندن وسويسرا وأملانيا وإسبانيا،
وتحصل على دعم واضح من أجهزة رسمية
ّ
ف ــي هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ،ف ـ ــإن ال ـت ـســري ـبــات اكـتـفــت
بتوجيه اتهامات إلــى أنـقــرة ،ولــم تشر إلى
تلك ال ــدول ،باعتبارها طرفًا في محاوالت
زعزعة استقرار الجزائر» .وأضاف «هذا ما
يعزز فرضية وجود دس سياسي وإعالمي
ّ
واضـ ــح ف ــي الـقـضـيــة ،خـصــوصــا أن تركيا
لـيـســت ل ـهــا أي مـصـلـحــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
تنظيم مثل رشاد ،كما أنها سلمت قبل فترة
الجزائر مطلوبني كانوا على أراضيها،
إلى ً
ّ
إض ــاف ــة إل ــى أن أن ـق ــرة ال يـمـكــن أن تـغــامــر
بعالقاتها الحيوية مع الجزائر ،خصوصًا
فــي وقــت تتجه فيه إلــى مراجعة عالقاتها
مع دول كانت على خصومة سياسية معها
مثل مصر».

