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واشنطن للخرطوم:
إنهاء العنف قبل المساعدات

دخلت الحديدة ،التي يعتبر ميناؤها الشريان الرئيسي للمساعدات لماليين اليمنيين،
تحول إلى
دائرة التصعيد ،مع تحذير التحالف ،الذي تقوده السعودية ،من أنه
ّ
«ثكنة عسكرية» ،وذلك بعد شن غارات على مواقع للحوثيين في المدينة ،فيما
أعلنت واشنطن أنها تدرس إعادة تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»

أعلنت الواليات
المتحدة ،أمس،
أنها لن تعيد إرسال
المساعدات للسودان
ما لم تتوقف
أعمال العنف بحق
المتظاهرين ضد
انقالب  25أكتوبر

اليمن

الحديدة تدخل
دائرة التصعيد

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

«التحالف» يستهدف صنعاء مجددًا...
وأميركا تدرس إعادة تصنيف الحوثيين
جماعة إرهابية
للحديث تتمة...

العرب
يوم تؤكل الثيران
ناصر السهلي

ُ
إذا ما نحي في املشهد العربي
نقاش قضايا الفساد ودولة القانون
والحريات ،رغم أنها أهم حصون
حماية األوطان ،فإن رتابة «العمل
العربي املشترك» تهدد حتى
املتوهمني بالخالص الفردي.
وليس من عاقل ينفي العالقة بني
مستوى صحة الوضع الداخلي
للمجتمعات وقوة السياستني
الخارجية واألمنية-الدفاعية لها.
واختالل العالقة ملصلحة الحفاظ على
ُ
منظومات الحكم تنتج حالة عربية من
الفرجة الهامشية ،أو شراء تحالفات
اتقاء الشرور.
ومن املفترض أن «الجامعة العربية»،
التي تكبر االتحاد األوروبي بسنوات،
تمثل ذلك العمل املشترك .لكنها لم
تعد تظهر سوى كمكتب إصدار
بيانات موسمية ،يحفظ العربي معظم
مضامينها ،من االستنكار واإلدانة
واملناشدات .واألمر سيان في قضايا
األمة ،من الخليج واملشرق إلى املغرب.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الدول
نحو تأسيس تكتالت ،حتى في
أفريقيا وآسيا ،قريبًا من العرب،
يتزايد لألسف ضجيج الخالفات
العربية البينية ،إلى حد التعبئة
العسكرية واألمنية ،وهدر املوارد.
وإقليميًا تظل مظلوميات النظام
العربي ،سواء الباحث عن تحالفات
مع تل أبيب بوهم خوضها حربه ،أو
املدعي «مقاومة» ،الثابت في غيبوبة
استراتيجية مشتركة ملواجهة
التحديات اإلقليمية.
وحتى ال نصل إلى أمثلة استحضار
استنفار إسكندينافيا دفاعًا عن
السويد بوجه روسيا ،وتكتل القارة
األوروبية حفاظًا على الحد األدنى
للمصالح ،فهذا اإلقليم يقدم نماذج
على مستوى الضعف الذي أدخل فيه
بعض العرب دولهم.
الجار التركي ال يتردد منذ سنوات
في رسم حدود دوائر أمنه ومصالحه
القومية ،ممتدة من منطقتنا إلى آسيا
الوسطى والقوقاز وأفريقيا ،وذلك
بمعزل عن طبيعة الحكم املستقبلي.
وطهران من ناحيتها ،بسياسات
علنية وخفية ،لم تتردد باختراق العالم
العربي ،بدماء أبناء املنطقة ،لتحقيق
مصالحها القومية ،وإن ُسوقت
بشعارات «ثورية» و«إسالمية».
فالتالعب واللعب في الساحات
العربية ،من اليمن إلى ليبيا ،ال يجابه
باملظلوميات والبيانات ،وال حتى تبني
خيار «االحتماء» بقوة اآلخر.
باختصار ،ومنذ نهاية الحرب
العراقية-اإليرانية و«الخليج الثانية»
في  ،1991توقف العقل السياسي
العربي عن استيعاب الحد األدنى
لثوابت املصالح املشتركة .ولعل لبقية
املشهد املأساوي الحالي تتمة كارثية
مستقبلية ،في اإلمعان بسياسة
الفرجة الهامشية ،حتى وإن ظن ُ
البعض أنه لن يصل إلى مقولة «أكلنا
ُ
يوم أكل الثور األبيض».

عدن ـ العربي الجديد

دخـ ـل ــت الـ ـح ــدي ــدة ال ـي ـم ـن ـيــة دائ ـ ــرة
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــر ،مـ ـ ـ ــع ش ــن
التحالف ،الــذي تـقــوده السعودية،
غارات غير مسبوقة على املدينة منذ توقيع
اتـفــاق استوكهولم أواخ ــر عــام  ،2018الــذي
حـ ّـيــدهــا بـشـكــل كـبـيــر ع ــن ال ـح ــرب الـطــاحـنــة
بني الحوثيني والقوات اليمنية .فيما واصل
التحالف ،الذي تقوده السعودية ،استهداف
العاصمة صنعاء.
وي ــأت ــي ض ــرب ال ـت ـحــالــف ل ـل ـحــديــدة ،بحجة
وج ــود أسـلـحــة بمعسكر ال ـق ــوات الـبـحــريــة،
بعد أيام على استهداف الحوثيني للعاصمة
اإلم ــاراتـ ـي ــة أبــوظ ـبــي ب ـص ــواري ــخ وط ــائ ــرات
مسيرة مفخخة ،تسببت فــي انفجار ثالثة
صهاريج نقل محروقات بترولية ،وانــدالع
حريق في منطقة اإلنـشــاءات الجديدة قرب
امل ـطــار ،مــا أدى ملقتل  3أش ـخــاص ،وإصــابــة
 6آخ ــري ــن .وجـ ــاءت الـ ـغ ــارات عـلــى الـحــديــدة
أيضًا ،بعد تسلم الجنرال األيرلندي مايكل
بـيــري ،مهامه كرئيس لبعثة األمــم املتحدة
لدعم اتفاق الحديدة وإعادة االنتشار ،خلفًا
للجنرال الهندي أبهجيت جوها.
وق ــال م ـصــدر مـحـلــي ،لـ ـ «ال ـعــربــي الـجــديــد»،
ّ
إن الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـحـ ــربـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف ،ف ـجــر
أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،م ـع ـس ـكــرات وم ـس ـتــودعــات
للحوثيني في مناطق متفرقة داخل الحديدة.
ّ
وذك ــر أن خـمــس غ ــارات اسـتـهــدفــت معسكر
النجدة ،ومواقع في محيط الكلية البحرية
بـمـعـسـكــر ال ـج ـبــانــة .ب ــدوره ــا ،ذكـ ــرت وكــالــة
أنباء «سبأ» ،التابعة للحوثيني ،أن «طيران
العدوان (التحالف) استهدف مناطق متفرقة
ُ
بـمــديـنــة ال ـحــديــدة بـ ــ 4غ ـ ــارات» .ول ــم تـعــرف
نتائج الـغــارات غير املسبوقة داخــل املدينة

الواقعة على البحر األحمر منذ توقيع اتفاق
استوكهولم أواخ ــر  .2018وأعـلــن التحالف،
فــي ب ـيــان نـشــرتــه وكــالــة األن ـب ــاء الـسـعــوديــة
ّ
(واس) ،أن غاراته الجوية «استهدفت عملية
تخزين أسلحة بمعسكر ال ـقــوات البحرية،
ت ــم نـقـلـهــا م ــن مـيـنــاء ال ـحــديــدة تـحــت غـطــاء
تجاري» .ووصف التحالف ميناء الحديدة،
الـخــاضــع لـسـيـطــرة الـحــوثـيــن ،بــأنــه تـحـ ّـول
إل ــى «ثـكـنــة عـسـكــريــة ي ـهــدد األم ــن اإلقليمي
والدولي» .يشار إلى أن ميناء املدينة يعتبر
ال ـش ــري ــان الــرئ ـي ـســي ملـ ــرور امل ـس ــاع ــدات إلــى
ماليني اليمنيني.
كـمــا أع ـلــن الـتـحــالــف ،فــي ب ـيــان آخ ــر ،تنفيذ
«ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة واسـ ـ ـع ـ ــة» ل ـش ــل ق ـ ــدرات
الحوثيني فــي عــدد مــن املحافظات اليمنية.
وقــال« :نتتبع القيادات اإلرهابية املسؤولة
ع ــن اسـ ـتـ ـه ــداف امل ــدنـ ـي ــن .ول ـي ـس ــوا بـمـنــأى
عــن الـتـعــامــل» ،فــي إش ــارة إلــى ق ــادة جماعة
«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» (ال ـح ــوث ـي ــن) .ول ـفــت إل ــى أن
العملية العسكرية تأتي «استجابة للتهديد
ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية املدنيني
من الهجمات» .ووفقًا لوسائل إعالم حوثية،
ّ
فقد شن الطيران الحربي 6 ،غارات في محيط
م ـطــار ص ـن ـعــاء ،وغ ـ ــارات مـتـفــرقــة عـلــى مقر
وزارة الــدفــاع فــي منطقة التحرير ،ومحيط
دائرة املشاة العسكرية في باب اليمن.
وأعلن التحالف ،في بيان ثالث« ،تنفيذ 12
عملية استهداف ضد املليشيات (الحوثية)
فـ ــي م ـ ـ ــأرب خـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة امل ــاضـ ـي ــة».
وأضـ ــاف أن «االس ـت ـهــدافــات دم ــرت  4آلـيــات
عسكرية ،وقضت على أكثر مــن  60عنصرًا
إرهابيًا».
في املقابل ،حذر وكيل الهيئة العامة للطيران
املدني ،التابع إلى الحوثيني ،رائد جبل ،في
مـقــابـلــة م ــع «س ـب ــأ» أم ــس الـخـمـيــس ،م ــن أن

يسيطر الحوثيون على ميناء الحديدة (فرانس برس)

اعتبر التحالف أن
تحول إلى
ميناء الحديدة
ّ
ثكنة عسكرية
أعلن الجيش اليمني
السيطرة على مناطق
في محافظة صعدة

«اس ـت ـمــرار تـحــالــف ال ـع ــدوان فــي اسـتـهــداف
م ـح ـي ــط وم ـ ــراف ـ ــق مـ ـط ــار صـ ـنـ ـع ــاء ال ــدول ــي
س ـيــؤثــر سـلـبــا ع ـلــى امل ــاح ــة ال ـجــويــة وأم ــن
وسالمة املطار ،وجهوزيته الفنية وخدماته
التي ّ
يقدمها للرحالت األممية واملنظمات
اإلنـســانـيــة الــدول ـيــة واإلغــاث ـيــة الـعــامـلــة في
اليمن» .وكرر «الدعوة إلى األمم املتحدة إلى
ال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتـهــا لـحـمــايــة امل ـطــار مــن أي

استهداف ،لضمان استمرار تقديم خدماته
املالحية والتشغيلية لرحالت األمم املتحدة
واملنظمات التابعة لها واملنظمات اإلنسانية
الدولية العاملة في اليمن.
ك ـم ــا اع ـت ـب ــر ن ــائ ــب م ــدي ــر دائـ ـ ـ ــرة ال ـتــوج ـيــه
املعنوي للقوات املسلحة التابعة للحوثيني
العميد عبدالله بن عامر ،بحسب «سبأ» ،أن
عملية استهداف اإلم ــارات «حققت أهدافها
ب ـن ـجــاح» .وقـ ــال إن «الـ ــرد الـيـمـنــي امل ـشــروع
تمكن مــن ض ــرب قــاعــدة األم ــن واالس ـت ـقــرار،
وه ــي الـقــاعــدة الـتــي يـقــوم عليها االقـتـصــاد
اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ـ ـنـ ــاك أض ـ ـ ــرارا
م ـبــاشــرة وأخـ ــرى غـيــر م ـبــاشــرة ستتكشف
خالل الفترة املقبلة».
م ـقــابــل ذلـ ــك ،ك ــان ال ـج ـيــش الـيـمـنــي املــوالــي
للشرعية ،يعلن في بيان للمركز اإلعالمي
للقوات املسلحة ،أمــس الخميس ،السيطرة
ع ـلــى م ـنــاطــق ف ــي مـحــافـظــة ص ـع ــدة ،شـمــال
غــربــي ال ـب ــاد .وقـ ــال« :شـنــت ق ــوات الجيش
هجومًا من عدة محاور في مديرية الصفراء،
ش ـم ــال ــي م ـح ــاف ـظ ــة صـ ـ ـع ـ ــدة» .وأشـ ـ ـ ــار إل ــى
«تمكنها مــن تـحــريــر مـنــاطــق استراتيجية
(لــم يسمها) وســط خسائر بشرية ومادية

كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي» .وفي
تداعيات الهجوم على أبوظبي ،قال الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،فــي مؤتمر صحافي
في البيت األبيض بمناسبة مرور عام على
ّ
توليه الرئاسة ،مساء األربعاء ،إن الواليات
املـتـحــدة ت ــدرس إع ــادة تصنيف الحوثيني
«جماعة إرهابية» .لكن بايدن أقر بأن إنهاء
ال ـص ــراع بــن الـحــوثـيــن وك ــل مــن الحكومة
ال ـي ـم ـن ـيــة امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دولـ ـي ــا وال ـت ـحــالــف
الـ ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة «س ـي ـكــون صعبًا
ج ـ ـدًا» .وك ــان مــوقــع «أك ـس ـيــوس» األمـيــركــي
ّ
ذك ــر ،ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،أن اإلم ـ ــارات طلبت
من أميركا إعــادة تصنيف الحوثيني ضمن
قــوائــم اإلره ــاب .ونقل عــن مـســؤول إمــاراتــي
ّ
ق ــول ــه إن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلمـ ــاراتـ ــي عبد
ال ـلــه ب ــن زايـ ــد طـلــب خ ــال مـكــاملــة م ــع وزي ــر
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،اإلثنني
املاضي ،إعادة تصنيف الحوثيني في قوائم
اإلرهاب.
ورح ـ ـبـ ــت س ـ ـفـ ــارة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي واش ـن ـط ــن
ب ـت ـص ــري ــح بـ ــايـ ــدن .وكـ ـتـ ـب ــت ،فـ ــي ت ـغ ــري ــدة،
أن «املـ ـس ــأل ــة واض ـ ـحـ ــة  -إطـ ـ ــاق ص ــواري ــخ
بــال ـس ـت ـيــة وص ـ ــواري ـ ــخ ك ـ ــروز ع ـل ــى أه ـ ــداف

مدنية ،ومواصلة الـعــدوان» وتحويل مسار
امل ـس ــاع ــدات املــوج ـهــة إل ــى ال ـش ـعــب الـيـمـنــي.
وكتب السفير السعودي لــدى اليمن محمد
آل جابر ،في تغريدة ،أن على األمــم املتحدة
واملجتمع الــدولــي عــدم إبــداء أي تسامح مع
حركة الحوثيني ومحاسبتها ،ألنها «تشجع
منظمات إرهابية أخــرى على القيام بنفس
السلوك».
ي ـشــار إل ــى أن ب ــاي ــدن ك ــان أل ـغــى قـ ــرار إدارة
الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب الـقــاضــي
بتصنيف الحوثيني ضمن قــوائــم اإلره ــاب،
بدءًا من  16فبراير/شباط  2021بعد أقل من
ً ّ
شهر على توليه منصبه ،قائال إن استمرار
ق ـ ـ ــرار اإلدارة ال ـس ــاب ـق ــة ي ـح ــد مـ ــن إي ـص ــال
املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني.
فــي غـضــون ذل ــك ،ذك ــرت صحيفة «يديعوت
أحـ ــرونـ ــوت» ،أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،أن اإلم ـ ــارات
طلبت من شركة «سكاي لــوك» اإلسرائيلية
ألنظمة الدفاع دعمًا بعد هجوم الحوثيني.
ونـقـلــت عــن م ـصــادر فــي تــل أبـيــب قــولـهــا إن
اإلم ــارات تتطلع إلــى توسيع ترسانتها من
أنظمة الــدفــاع اإلسرائيلية ،وإن هــذا القرار
جاء بعد الهجوم األخير على أبوظبي.

أك ــد وف ــد أمـيــركــي ي ــزور ال ـس ــودان ،أمــس
الخميس ،أن بالده لن تستأنف املساعدة
املتوقفة للحكومة السودانية قبل إنهاء
العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية
تعكس إرادة الـشـعــب .وذك ــرت الـسـفــارة
األمـيــركـيــة فــي الـخــرطــوم ،فــي صفحتها
ع ـل ــى «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ،أن مـ ـس ــاع ــدة وزيـ ــر
الخارجية للشؤون األفريقية مولي في،
واملبعوث الخاص للقرن األفريقي ديفيد
ساترفيلد ،أكــدا أن الــواليــات املتحدة لن
تستأنف املساعدة لحكومة السودان في
غـيــاب إنـهــاء العنف واسـتـعــادة حكومة
بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب.
وأضــافــت« :فــي اجتماعات مــع قطاعات
واسعة من املجتمع املدني في السودان،
ش ـ ــارك ـ ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــدة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
واملـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ـخـ ــاص ل ـل ـق ــرن األف ــري ـق ــي
الشعب السوداني قلقهم العميق بشأن
تـعـطـيــل االن ـت ـق ــال ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ودانـ ــا
ب ـشــدة اس ـت ـخــدام ال ـق ــوة غـيــر املتناسبة
ضــد املـتـظــاهــريــن ،خـصــوصــا اسـتـخــدام
الـ ــذخ ـ ـيـ ــرة الـ ـحـ ـي ــة والـ ـعـ ـن ــف ال ـج ـن ـســي
وممارسة االحتجاز التعسفي» ،وأشارت
إل ـ ــى أن امل ـج ـت ـم ـعــن «ط ــالـ ـب ــوا ب ــإج ــراء
تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات
واإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي حـصـلــت ومـحــاسـبــة
كــل املـســؤولــن عـنـهــا» ،وأردف ــت« :عــرض
ال ـقــادة العسكريون للمجلس السيادي
الـ ــذيـ ــن الـ ـتـ ـق ــت بـ ـه ــم مـ ـس ــاع ــدة ال ــوزي ــر
وامل ـب ـعــوث ال ـخ ــاص ال ـتــزام ـهــم بــالـحــوار
الــوط ـنــي ال ـشــامــل واالن ـت ـق ــال الـسـيــاســي
وتــأس ـيــس ح ـكــومــة ي ـقــودهــا مــدن ـيــون».
وذكـ ـ ــرت ال ـس ـف ــارة أن «م ـس ــاع ــد ال ــوزي ــر
واملـ ـبـ ـع ــوث الـ ـخ ــاص أك ـ ــدا أن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة سـتـنـظــر ف ــي ت ــداب ـي ــر مل ـســاء لــة
املسؤولني عــن الفشل واملـضــي قدمًا في
تحقيق ه ــذه األه ـ ــداف ،وحـثــا عـلــى رفــع
حالة الطوارئ كتدبير مهم لبناء الثقة».
ّ
وأي ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـس ــاع ــدة ال ـ ــوزي ـ ــر واملـ ـبـ ـع ــوث
الخاص ،وفق البيان ،العملية السياسية
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـه ـل ـه ــا ب ـع ـث ــة األمـ ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
املـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ف ـ ــي االنـ ـتـ ـق ــال

تعهد القضاة
ّ
السودانيون بحماية
المواطنين من العنف

بـ ــال ـ ـسـ ــودان «ي ــونـ ـيـ ـت ــام ــس» ،كــوس ـي ـلــة
ملساعدة أصحاب املصلحة املدنيني في
تحديد طريق مشترك للتغلب على املأزق
الـسـيــاســي والـتـعـهــد بــالــدعــم األمـيــركــي
الكامل .واتفق الوفد مع رئيس مجلس
السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
ونائبه محمد حمدان دقلو على دخول
األطـ ـ ــراف ال ـس ــودان ـي ــة ف ــي حـ ــوار وطـنــي
شــامــل ،يـضــم جـمـيــع ال ـقــوى السياسية
واملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء «املـ ــؤت ـ ـمـ ــر
الــوطـنــي» ،وهــو حــزب الــرئـيــس املخلوع
عمر البشير ،للتوصل إلى توافق وطني
ل ـل ـخ ــروج م ــن األزم ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة .وطـبـقــا
لبيان مجلس الـسـيــادة ،فــإن املجتمعني
ات ـف ـق ــوا ع ـلــى ت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة ك ـف ــاءات
وطـنـيــة مستقلة يـقــودهــا رئ ـيــس وزراء
مدني ،الستكمال مهام الفترة االنتقالية
م ـ ــع إج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـعـ ــديـ ــات عـ ـل ــى ال ــوث ـي ـق ــة
الدستورية ،لتواكب التطورات الجديدة
وأي ـضــا االت ـف ــاق عـلــى إجـ ــراء انـتـخــابــات
حرة ونزيهة بنهاية الفترة االنتقالية.
مـيــدانـيــا ،اسـتــأنــف ال ـســودان ـيــون ،أمــس،
مـ ــواكـ ــب الـ ــرفـ ــض ل ــانـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري
بمليونية جــديــدة فــي ال ـخــرطــوم ومــدن
أخــرى بعيدة .وتجمع آالف املتظاهرين
م ــن ن ـقــاط م ـت ـعــددة بــالـعــاصـمــة ،وزاروا
م ـن ــازل أس ــر «شـ ـه ــداء ال ـ ـثـ ــورة» ،ق ـبــل أن
ي ـتــوج ـهــوا إلـ ــى ش ـ ــارع ال ـس ـت ــن ،شــرقــي
الخرطوم ،وهو املكان املخصص ملوكب
العاصمة ،عكس املــواكــب السابقة التي
كانت تتجه إلى محيط القصر الرئاسي.
وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــور ن ـ ــوع ـ ــي ل ـ ـلـ ــرفـ ــض ال ـ ـعـ ــام
لالنتهاكات ضد املدنينيّ ،
وجــه القضاء
السوداني رسالة إلــى مجلس السيادة،
طالبه فيها ببذل كل ما هو متاح وممكن
ألجــل حـمــايــة الـشـعــب وصـيــانــة حقوقه،
والوقف الفوري لكافة أشكال االعتداءات
ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى امل ــواط ـن ــن ع ـنــد خ ــروج
امل ــواك ــب وال ـت ـظــاهــرات .وتـعـ ّـهــد الـقـضــاة
بــاتـخــاذ كــل مــا يـلــزم مــن إجـ ــراءات تكفل
أو تساهم فــي حماية املــواطـنــن وحفظ
أرواحـ ـه ــم وص ـي ــان ــة ح ـقــوق ـهــم املـكـفــولــة
بـمــوجــب الــدس ـتــور وال ـق ــان ــون .وش ـ ّـددت
الــرســالــة عـلــى أهـمـيــة إخـ ــراج ال ـبــاد من
الراهنة في أسرع وقت ممكن.
أزمتها
ّ
وسبق أن وقع أكثر من  40قاضيًا ،مساء
أول من أمس األربعاء ،على مذكرة دانت
م ــا ت ـق ــوم ب ــه ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـس ـكــريــة من
مـخــالـفــات لـكــل املــواث ـيــق وال ـع ـهــود ،منذ
انقالبها فــي  25أكـتــوبــر /تشرين األول
املـ ــاضـ ــي ،ومـ ــارسـ ــت ،وف ـق ــا مل ــا جـ ــاء فــي
ال ـب ـيــان ،أب ـشــع انـ ــواع االن ـت ـهــاكــات بحق
املتظاهرين ،ما «أدى إلى استشهاد أكثر
من  70شخصًا» .وطالب القضاة بالوقف
ال ـفــوري للقتل خ ــارج ال ـقــانــون والعنف
املفرط تجاه املتظاهرين السلميني ،وأال
تـمـ ّـر مــن دون تقديم مرتكبيها للعدالة
حتى ال يفلتوا من العقاب.
ّ
وتتكتم سلطات االنقالب العسكري ،منذ
األربعاء ،على زيــارة وفد إسرائيلي إلى
الخرطوم .وكشفت تسريبات صحافية
ً
أن الــوفــد الـتـقــى ك ــا مــن رئـيــس مجلس
الـسـيــادة عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،ونائبه
مـحـمــد ح ـمــد دق ـلــو (ح ـم ـيــدتــي) ،وتــركــز
ال ـن ـقــاش ح ــول م ـل ـفــات أم ـن ـيــة وال ــوض ــع
السياسي في السودان.

العراق :خالفات كردية على منصب رئاسة الجمهورية
تتصاعد حدة الخالفات
الكردية بشأن منصب
رئاسة الجمهورية
العراقية ،مع تمسك
االتحاد الوطني
الكردستاني ببرهم
صالح ،وطرح الحزب
الديمقراطي الكردستاني
اسم وزير الخارجية األسبق
هوشيار زيباري
بغداد ـ عادل النواب

يتمسك االتحاد الوطني الكردستاني ببرهم صالح رئيسًا للعراق (فابريس كوفريني/فرانس برس)

ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اتـ ـس ــاع حـ ــدة ال ـخ ــاف ــات فــي
بغداد حيال ملف تشكيل الحكومة العراقية
الجديدة ،تتفاقم األزمة بني القوى السياسية
ال ـك ــردي ــة ع ـلــى م ـلــف اخ ـت ـي ــار رئ ـي ــس جــديــد
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة .وجـ ـ ــرى الـ ـع ــرف الـ ـس ــائ ــد فــي
الـبــاد عقب الـغــزو األمـيــركــي للبالد فــي عام
 2003على تولي شخصية كردية للمنصب
ال ــذي يعتبر تـشــريـفـيــا ،إذ حـصــر الــدسـتــور
الجديد للبالد جميع الصالحيات التنفيذية
بـيــد رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء .وي ـصــر ح ــزب االت ـحــاد
الوطني الكردستاني من معقله التقليدي في
مدينة السليمانية بزعامة بافل الطالباني،
على تجديد الــواليــة للرئيس الحالي برهم
صالح ،وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ال ـح ــاك ــم ف ــي أربـ ـي ــل ،بــزعــامــة
مسعود البارزاني ،والذي طرح رسميًا وزير
الخارجية األسبق هوشيار زيباري مرشحًا

منافسًا لصالح .وبحسب مصادر سياسية
مطلعة في أربيل والسليمانية ،فإن اجتماعًا
كـ ــان مـ ـق ــررًا أمـ ــس ال ـخ ـم ـيــس ب ــن الـجــانـبــن
لبحث األزمة ،تم تأجيله ملوعد آخر من دون
تـحــديــده ،بسبب ع ــدم وج ــود أي تغيير في
موقفي الـحــزبــن ،مــع تـحــركــات لشخصيات
كــرديــة تحظى بقبول مــن الـطــرفــن فــي طرح
مبادرة توافق .وقال أحد املصادر لـ«العربي
الجديد» ،إن «اإلخفاق في التوصل لتفاهمات
لغاية اآلن ناتج عن رفض الحزب الديمقراطي
ال ـت ـجــديــد ل ـبــرهــم ص ــال ــح ،وط ـ ــرح اسـ ــم آخــر
مـ ــن ق ـب ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي
ق ــد يـ ـس ـ ّـرع ف ــي االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق» .وأعـ ـل ــن ال ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ،ف ــي أول جـلـســة ل ــه ف ــي  9يـنــايــر/
كانون الثاني الحالي ،بعد انتخاب رئاسة
امل ـج ـل ــس ،ع ــن ف ـتــح بـ ــاب ال ـتــرش ـيــح ملنصب
رئيس الجمهورية وأعـطــى مهلة مدتها 15
يومًا ،وهي املهلة املثبتة في الدستور ،على
أن تعقد فــي الـيــوم األخـيــر للمهلة املــذكــورة
جلسة بــرملــانـيــة للتصويت عـلــى املرشحني
لشغل منصب رئيس الجمهورية ،ما يعني
أن على القوى السياسية الكردية االتفاق قبل
انتهاء هــذه املــدة الـتــي لــم يبق عليها سوى
أيام قليلة جدًا.
ل ـكــن الـخـبـيــر ف ــي ال ــدس ـت ــور ال ـع ــراق ــي ط ــارق
حـ ــرب ،ق ــال ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «امل ــدة
الدستورية لعقد جلسة البرملان املخصصة
النـ ـتـ ـخ ــاب رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـج ــدي ــدة
مجمدة حاليًا ،وفقًا لألمر الــوالئــي الصادر
ّ
عن املحكمة االتحادية العليا ،الذي عطل أمر
البرملان بصورة كاملة ،من ناحية التشريع
والعمل الــرقــابــي» .وأض ــاف حــرب أن «حسم
اإلبقاء على املدة الدستورية الحالية أو عدم
احتسابها أو تمديد هــذه املــدة ،يعتمد على
قرار املحكمة االتحادية بشأن جلسة البرملان
األولى ،فإذا ردت الدعوى ،فاملدة الدستورية

تسير كما هي ،لكن إذا قبلت الدعوى ،فاملدة
ستمدد وتعيد هيئة رئاسة البرملان الجديدة
ب ــاب الـتــرشـيــح ملنصب رئـيــس الـجـمـهــوريــة،
وتعطي مدة  15يومًا جديدة».
من جهته ،رأى القيادي في االتحاد الوطني
ـث
الـكــردسـتــانــي غـيــاث ال ـســورجــي ،فــي حــديـ ٍ
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الـخــافــات داخــل
ال ـب ـيــت ال ـس ـيــاســي الـ ـك ــردي م ــا زال ـ ــت قــائـمــة
حــول مرشح رئاسة الجمهورية ،وال تغيير
إيجابيًا في امللف» ،وكشف عن «اجتماع مهم
سيعقد خــال اليومني املقبلني بــن االتحاد
الوطني الكردستاني والـحــزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،ب ـه ــدف ح ـســم الـ ـخ ــاف على
مرشح منصب رئاسة الجمهورية ،واالتفاق
على مرشح واحــد والــذهــاب به إلــى البرملان
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ثـ ـق ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة
املـ ـطـ ـلـ ـق ــة» .وب ـ ـ ـ ّـن الـ ـس ــورج ــي أن «االت ـ ـحـ ــاد
الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي م ـصــر ع ـلــى تــرشـيــح
برهم صالح لوالية ثانية لرئاسة الجمهورية
وهو مرشحه الوحيد ،والحزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ي ــرف ــض ه ـ ــذا ال ـت ــرش ـي ــح ألن
هناك خالفًا شخصيًا معه ،وهذا هو جوهر
ال ـخ ــاف ب ــن ال ـح ــزب ــن ،ف ـه ـنــاك ش ـبــه ات ـفــاق
على أن هــذا املنصب هــو مــن حصة االتحاد
الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي» .وخـتــم الـقـيــادي في
االت ـح ــاد الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي بــال ـقــول إن
«إعـ ــان ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
ترشيح هوشيار زيباري ،هو مجرد مناورة
ومـ ـح ــاول ــة ض ـغ ــط ع ـل ـي ـنــا مـ ــن أج ـ ــل تـغـيـيــر
مرشحنا (بــرهــم صــالــح) ،فــا أعتقد أن هذا
ال ـتــرش ـيــح حـقـيـقــي ،ب ــل ه ــو لـلـضـغــط علينا
لتغيير صالح بمرشح آخر ليس إال».
مــن جـهـتــه ،أك ــد عـضــو ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي الـ ـح ــاك ــم فـ ــي أرب ـ ـيـ ــل م ـه ــدي
ـث م ـ ــع «الـ ـع ــرب ــي
عـ ـب ــد الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم ،ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـ ٍ
ال ـج ــدي ــد»« ،اس ـت ـم ــرار ال ـخ ــاف م ــع االت ـح ــاد

تفاهمات الصدر وقاآني

كشف القيادي في تحالف «اإلطار التنسيقي» ،الذي يضم القوى السياسية
العراقية المقربة من طهران ،أحمد الموسوي ،لـ«العربي الجديد»،
أمس األربعاء ،أن لقاء زعيم «فيلق
القدس» اإليراني إسماعيل قاآني،
يــوم االثنين الماضي ،في مدينة
النجف ،مــع زعيم التيار الصدري
مقتدى الــصــدر (الــصــورة) «أســس
لتفاهمات مهمة قد تتضح أكثر
في األيام المقبلة» .واعتبر أن عدم
اإلعــان عن اللقاء هدفه «عدم
الرغبة في إضعاف موقف الصدر
أمام جماهيره».

الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي حــول منصب رئاسة
الجمهورية خالل املرحلة املقبلة» ،واعتبر أن
«الحوارات مع االتحاد الوطني الكردستاني
لم تتوقف ،لكن كل هذه الجهود لم تتوصل
إل ــى أي ات ـف ــاق ح ــول م ــرش ــح م ــوح ــد للبيت
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي ملـ ـنـ ـص ــب رئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
خـصــوصــا أن ــه لــديـنــا م ــؤش ــرات ومــاحـظــات
على برهم صــالــح» .وأض ــاف عبد الكريم أن
«التفاوض مستمر بني الحزب الديمقراطي
الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني،
بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي على مرشح
م ـن ـصــب رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ق ـب ــل مــوعــد
جلسة البرملان العراقي املخصصة النتخاب
الرئيس الجديد ،كما أن الحزب الديمقراطي

الـكــردسـتــانــي يستطيع حـســم ه ــذا املنصب
له من خــال حلفائه من األطــراف السياسية
خارج البيت الكردي» ،في إشارة إلى التقارب
ب ــن م ـس ـع ــود الـ ـب ــارزان ــي وم ـق ـت ــدى ال ـص ــدر
وتحالفي «تقدم» و«عــزم» ،مستدركًا بالقول
إن «الحزب الديمقراطي يريد موقفًا سياسيًا
كرديًا موحدًا في بغداد».
أمــا عضو اإلطــار التنسيقي علي الفتالوي،
ـث مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
ف ـقــال فــي حــديـ ٍ
«اخـتـيــار مــرشــح رئــاســة الـجـمـهــوريــة منوط
بالقوى السياسية الكردية ،لكن هذا األمر ال
يعني أنهم يفرضون مرشحًا ما على باقي
األط ــراف السياسية» ،وأض ــاف أن «األط ــراف
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد ل ــديـ ـه ــا مـ ــؤشـ ــرات

ومالحظات على ترشيح برهم صالح لوالية
ث ــان ـي ــة ،وال ـت ـج ــدي ــد ل ــه م ــرف ــوض خـصــوصــا
م ــن ق ـب ــل قـ ــوى اإلط ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ،ك ـم ــا أن
ترشيح هوشيار زيباري لهذا املنصب عليه
تحفظات ورفــض من قوى سياسية أخــرى».
وأضــاف الفتالوي« :املرشح الكردي لرئاسة
الـجـمـهــوريــة يـجــب أن يحظى بمقبولية كل
األطراف السياسية العراقية ،وليس الكردية
ف ـق ــط ،فــان ـت ـخــاب هـ ــذا امل ــرش ــح ي ـح ـتــاج إلــى
أغلبية في البرملان ،وهــذه األغلبية ال يمكن
أن تتحقق دون دعــم كل الكتل ملرشح واحد
يمثل البيت الكردي ويحظى بموافقة الكتل
السياسية ،وتحديدًا الشيعية منها».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اع ـت ـبــر امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي علي
حديث مع «العربي الجديد» ،أن
البيدر ،في
ٍ
«ال ـخــاف داخ ــل الـبـيــت ال ـكــردي قــابــل للحل،
وهــو خــاف لــم يصل إلــى مرحلة االن ـســداد،
ف ــأط ــراف ه ــذا ال ـب ـيــت ي ــدرك ــون ج ـي ـدًا أن من
مصلحتهم الذهاب موحدين إلى التفاوض
مــع الـقــوى السياسية فــي العاصمة بـغــداد».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــدر« :ن ـت ــوق ــع ت ــوص ــل ال ـح ــزب
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني
ال ـكــردس ـتــانــي إلـ ــى ح ـل ــول ت ــرض ــي الـطــرفــن
ف ــي م ــا يـخــص مــرشــح رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة،
خصوصًا أنهما سيكونان مجبرين على حل
الخالفات ،ألن هناك مناصب يجب أن تقسم
بالتراضي بني الطرفني ،ســواء في بغداد أو
حتى فــي إقليم كــردسـتــان» .وأض ــاف البيدر
أن «ق ـض ـيــة وجـ ــود ال ـعــامــل ال ـخ ــارج ــي لحل
الـخــاف داخ ــل البيت ال ـكــردي بـشــأن مرشح
رئاسة الجمهورية أمر وارد جدًا ،فالتدخالت
الـخــارجـيــة ،بطبيعة ال ـحــال ،ال تقتصر فقط
على البيت السياسي الشيعي ،بــل الـكــردي
والـ ـسـ ـن ــي ف ـي ـه ـمــا ت ــدخ ــل وعـ ــامـ ــل خ ــارج ــي
يعمل أيضًا على تقريب وجهات النظر بني
املتخاصمني داخل املكون الواحد».
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شرق
غرب
المركزي الفلسطيني
يبحث االستيطان
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
الفلسطيني سليم الزعنون ،أمس
الخميس ،أنــه تقرر دعــوة املجلس
املركزي الفلسطيني لالنعقاد في
مدينة رام الله في  6فبراير/شباط
امل ـق ـب ــل .وأضـ ـ ــاف ف ــي تـصــريـحــات
صـ ـح ــافـ ـي ــة «إن دورة امل ـج ـل ــس
املـ ـ ــركـ ـ ــزي املـ ـقـ ـبـ ـل ــة سـ ـتـ ـن ــاق ــش مــا
تتعرض لــه القضية الفلسطينية
من حــرب استعمارية استيطانية
م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــامـ ـ ــل أرض ـ ـنـ ــا
الفلسطينية ،تـحــديـدًا فــي مدينة
القدس املحتلة».
(العربي الجديد)
إبعاد أفراد من
آل صالحية عن مسكنهم
قررت املحكمة املركزية اإلسرائيلية
في القدس املحتلة ،أمس الخميس،
إبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ــائـ ـل ــة
صالحية ،من بينهم صاحب املنزل
م ـح ـمــود صــال ـح ـيــة مل ــدة ش ـه ــر ،عن
مكان سكنهم في حي الشيخ جراح
بمدينة القدس ،بعد يوم واحد على
اعتقالهم وهدم منزلي العائلة.
(العربي الجديد)
سد النهضة :إثيوبيا
متمسكة بموقفها
ومصر تدفع للتفاوض

طالب رئيس الــوزراء اإلثيوبي أبي
أحـمــد (الـ ـص ــورة) ،أم ــس الخميس،
ك ــا م ــن م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان بتغيير
خ ـطــاب ـي ـه ـمــا ب ـش ــأن س ــد ال ـن ـه ـضــة،
ال ــذي ت ـشــرع ب ــاده ف ــي بـنــائــه «مــن
أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـي ــة ،بــال ـش ـكــل
ال ــذي يـعـلــي خ ـطــاب ب ـنــاء ال ـســام».
وأضـ ــاف« :غــالـبــا مــا تـكــون الـفــوائــد
التي تعود على بـلــدان املصب غير
ملموسة بدرجة كبيرة» .في املقابل،
اعـتـبــر وزيـ ــر الـ ــري امل ـص ــري محمد
عـبــد ال ـعــاطــي ،أن «املـمــاطـلــة بملف
سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ل ـي ـس ــت فـ ــي ص ــال ــح
أحــد وتـحــديـدًا إثيوبيا» ،الفتًا إلى
أن «ال ـت ــواص ــل وال ـت ـف ــاوض بحسن
نية للوصول إلــى حـلــول تـكــون في
صــالــح الجميع ،أقـصــر طــريــق لحل
املشكالت».
(العربي الجديد)

ليبيا :دعم أممي
وقطري للعملية
االنتخابية
أكـ ــدت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ودول ـ ــة قـطــر،
أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إلـ ــى
دع ـ ــم ق ـ ــوي ومـ ــوحـ ــد مـ ــن امل ـج ـت ـمــع
الــدولــي للشعب الـلـيـبــي وللعملية
االنتخابية .جــاء ذلــك وفــق تغريدة
نشرتها املستـشارة الخاصة لألمني
ال ـ ـعـ ــام األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى لـيـبـيــا
سـتـيـفــانــي ول ـيــامــز ع ـلــى حـســابـهــا
على «تويتر» ،عقب لقاء عقدته في
طــرابـلــس مــع السفير الـقـطــري لدى
ليبيا خــالــد الــدوســري .وأردف ــت أن
ال ــدوس ــري «أع ــرب خ ــال الـلـقــاء عن
دعــم حكومة ب ــاده الـكــامــل لجهود
األمم املتحدة في ليبيا».
(األناضول)
تقدم بطيء
في مفاوضات فيينا

ش ـ ـ ّـدد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـفــرنـســي
ج ـ ــان-إي ـ ــف ل ـ ــودري ـ ــان (ال ـ ـص ـ ــورة)،
أم ــس الـخـمـيــس ،عـلــى أن ــه ال يمكن
للمفاوضات املنعقدة في فيينا بني
الـقــوى الـكـبــرى وإي ــران أن «تمضي
بـ ـه ــذا ال ـ ـبـ ــطء» الـ ـ ــذي س ـي ـج ـعــل مــن
إع ــادة إح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي أم ـرًا
ً
ّ
التقدم الذي تم
مستحيال .ووصف
إحــرازه في املحادثات بأنه «جزئي
وخـجــول وب ـطــيء» .مــن جهته ،رأى
وزيــر الخارجية األمـيــركــي أنتوني
بلينكن أنه في اإلمكان إعادة إحياء
االت ـف ــاق ب ـعــدمــا ت ــم تـحـقـيــق «ت ـقــدم
مـتــواضــع» فــي امل ـحــادثــات ،معتبرًا
أن «العودة إلى االمتثال املتبادل ال
تزال ممكنة».
(فرانس برس)
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على الرغم من اجتماع مختلف األحزاب والجبهات المعارضة النقالب
الرئيس التونسي قيس سعيّد ،على مبدأ مناهضة هذا االنقالب
ومقاومته ،إال أن ذلك لم يسهم في توحدها تحت سقف واحد
وفي جبهة مشتركة

القضاء يتحدى
أعلن المجلس األعلى للقضاء في
تــونــس ،أن أعــضــاءه «سيواصلون
القيام بمهامهم بقطع النظر»
عــن مــرســوم الرئيس قيس سعيّد،
بوضع حــد المتيازاتهم .ومساء
األربعاء ،أصدر سعيّد ،مرسوما ينص
على «وضع حد للمنح واالمتيازات»
المخولة ألعضاء المجلس األعلى
لــلــقــضــاء .وأمـــل رئــيــس المجلس
يوسف بوزاخر في تصريح إذاعــي
أمــس «أال يكون هــذا األمــر الرئاسي
وسيلة للضغط على المجلس»،
مشددًا على أنه «ال يمكن المساس
بالبناء الدستوري للسلطة القضائية».

معارضة مشتتة

مناهضة انقالب سعيّد
غير كافية إلنهاء االنقسام

تونس ـ آدم يوسف

ت ـحــول ال ـخــافــات األيــديــولــوجـيــة
واالخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة دون
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع امل ـ ـعـ ــارضـ ــن
الن ـق ــاب ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي ق ـيــس سـعـ ّـيــد،
تحت سقف واحــد ،على الرغم من املحاوالت
واملساعي في هذا اإلطار ،واملدفوعة بتصاعد
مخاطر استبداد نظام االنقالب واستهدافه
لكل الطيف الحزبي والسياسي في تونس.
وت ـج ـم ـع ــت ال ـ ـقـ ــوى ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
املـ ـع ــارض ــة ل ــانـ ـق ــاب فـ ــي اح ـت ـج ــاج ــات 14
يناير/كانون الثاني الحالي في ذكرى الثورة
ّ
بـشـكــل الف ــت .غـيــر أن ن ــزول امل ـعــارضــن إلــى
الشارع كان محكومًا ّ
بتفرق االحتجاجات في

أمــاكــن مختلفة فــي إطــار إظـهــار االختالفات
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة وال ـف ـك ــري ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
وح ــدة القضية واألهـ ــداف .وسـ ّـجـلــت األنهج
(م ـت ـف ــرع ــات م ــن شـ ـ ــارع رئ ـي ـس ــي) امل ـح ــاذي ــة
ل ـشــارع الـحـبـيــب بــورقـيـبــة وس ــط الـعــاصـمــة،
نـ ــزول ال ـع ــدي ــد م ــن األح ـ ـ ــزاب والـشـخـصـيــات
واالئ ـت ــاف ــات املــدن ـيــة وامل ــواط ـن ـي ــة ،امل ـنــاديــة
ب ــاس ـت ـع ــادة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وإح ـ ـيـ ــاء ذك ــرى
«الثورة املسلوبة».
غير أن مراقبني اختزلوا التحركات في ثالث
عائالت سياسية وتجمعات حزبية ،أكبرها
التي جمعت حركة النهضة بحراك «مواطنون
ضــد االن ـق ــاب» وع ــدد مــن األحـ ــزاب الـثــوريــة
ع ـلــى غـ ــرار «ح ـ ــراك تــونــس اإلرادة» وحــركــة
«وفاء» وحزب «املؤتمر» وعائالت الضحايا

بوادر دكتاتورية

انتقدت حركة «النهضة» االعتداءات على المتظاهرين في  14يناير/
كانون الثاني الحالي .وقال المتحدث باسمها عماد الخميري ،خالل
مؤتمر صحافي أمس ،إن األساليب
الخطيرة التي اعتمدتها وزارة
الداخلية تؤشر لبوادر ديكتاتورية
غــيــر مــســبــوقــة .وأكـــد أن هناك
نزوعا فرديا لدى سلطة االنقالب
للتحكم في كل السلطات ،مشيرًا
إلــى حالة اإلخــفــاء القسري لنائب
رئيس «النهضة» نور الدين البحيري
(الـــصـــورة) ،مــؤكــدًا أن السلطة
تتحمل المسؤولية عن سالمته.

تحقيق
تعرّضت الجزائر
لنكسة معنوية
بعد اإلعالن عن
تأجيل القمة
العربية ،التي كانت
مقررة في مارس
المقبل ،من دون
تحديد موعد
جديد لها ،في
ّ
ظل خالفات
عربية عدة .ومن
أبرز الخالفات تلك
المتعلقة بتمثيل
بعض الدول،
ومنها سورية،
فضًال عن نشوب
أزمة حول صعوبة
تحديد مستوى
تمثيل السودان
وليبيا

وال ـج ــرح ــى وم ـن ـظ ـمــات وج ـم ـع ـيــات ال ـعــدالــة
االنتقالية .التجمع الثاني والــذي انتظم في
شارع آخر ،هو الجامع لألحزاب الديمقراطية
االجتماعية فــي إطــار التحركات التي دعت
لها تنسيقية أح ــزاب «الـتـيــار الديمقراطي»
و«ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري» و«الـتـكـتــل مــن أجــل
العمل والحريات» .أما التجمع الثالث ،فقاده
ح ــزب ال ـع ـمــال ال ــذي جـمــع طـيـفــا مــن الـيـســار
املـنــاهــض لــان ـقــاب ،فــي رك ــن ثــالــث بجانب
البنك املركزي ،تجنبًا لاللتحام باإلسالميني
وحتى بــأحــزاب اليسار االجتماعي .والحظ
التونسيون أن الشارع الديمقراطي املعارض
منقسم إلــى مـعــارضــات مشتتة ،على الرغم
م ــن ال ـخ ـطــر ال ــداه ــم ال ـ ــذي ي ـس ـتــدعــي تجمع
املعارضة في جبهة واحدة،
مختلف األحزاب
ِ
لـلــدفــاع عــن ال ـهــدف املـشـتــرك وه ــو اسـتـعــادة
الحياة الديمقراطية.
وال ي ـن ـح ـصــر ال ـط ـي ــف امل ـ ـع ـ ــارض ل ـس ـعـ ّـيــد
بالتشكيالت الثالثة التي اخـتــارت النزول
إلى الشارع ،بل إن املشهد السياسي يعرف
تنظيمات سياسية وتكتالت حزبية أخرى
تـ ـعـ ــارض ال ــرئـ ـي ــس ،ول ـك ـن ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف فــي
أشـكــال املعارضة ودرجتها وفــي األه ــداف.
وفي السياق ،يبرز «اللقاء الوطني لإلنقاذ»
كـ ـمـ ـب ــادرة ج ــام ـع ــة ألحـ ـ ـ ــزاب وش ـخ ـص ـيــات
أق ــل راديـكــالـيــة فــي مناهضة االن ـق ــاب ،بل
إن مــن بــن مكوناتها مــن يساند إج ــراءات
 25ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز امل ــاض ــي ال ـت ــي ات ـخــذهــا
ّ
سعيد ،بشروط ،ويعارض منظومة الحكم
املكونة من «النهضة» وحزب «قلب تونس»
و«ائـ ـ ـت ـ ــاف ال ـ ـكـ ــرامـ ــة» ،وي ـ ـبـ ــارك إزاح ـت ـه ــا.
في املقابلّ ،
تعج الساحة السياسية بأحزاب
ي ـس ــاري ــة واج ـت ـمــاع ـيــة وأخـ ـ ــرى دس ـتــوريــة
وم ــن ف ـل ــول ال ـن ـظ ــام ال ـس ــاب ــق ،ال ـت ــي ت ـبــارك
االنـ ـق ــاب ف ــي م ـح ــاول ــة إلبـ ـع ــاد خـصــومـهــا
األيديولوجيني ،وفي مقدمة هؤالء الخصوم
حـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـهـ ـض ــة .وت ـ ــأم ـ ــل هـ ـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب
ف ــي أن تـجــد مــوق ـعــا ،بـعــد ه ــدوء الـعــاصـفــة

التي يجهل الجميع موعد نهايتها.
في السياق ،أكد القيادي في الهيئة التنفيذية
ملـبــادرة «مــواطـنــون ضــد االن ـقــاب» ،الحبيب
بوعجيلة ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن «ه ـنــاك أسـبــابــا حقيقية عـلــى ام ـت ــداد 10
سنواتّ ،فرقت القوى التي كانت مجتمعة في
فترة مقاومة االسـتـبــداد والـنـظــام السابق».
وأضـ ـ ــاف «ب ـع ــد ع ــام  ،2011دخ ـل ــت الـحــركــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي خـ ــافـ ــات أي ــدي ــول ــوج ـي ــة
واسـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ،وف ـ ـ ــي خ ـ ــاف ـ ــات ت ـت ـع ـلــق
بــالـصــراع على الـحـكــم» ،متابعًا «استثمرت
ّ
تصدعت ،وعــدد من
املنظومة القديمة التي
ال ـقــوى الــدولـيــة املـعــاديــة لـلـثــورة فــي تونس
ولالنتقال الديمقراطي فيها ،هذه الخالفات
ودفعتها إلى أقصاها ،إلى أن وصل املشهد
إلى فترة استقطاب رهيبة عام .»2013
ولفت إلــى أن «املنظومة القديمة استطاعت
ّ
أن ترتب صفوفها وتتسرب من بني خالفات
الحركة الديمقراطية التي تواصلت ،وكانت
مـســألــة حــركــة النهضة واإلسـ ــام السياسي
حـ ــاضـ ــرة بـ ـش ــدة فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات ،إذ
ك ــان ه ـنــاك ت ـبــريــر يـسـتـنــد إل ــى ح ـجــة تـغــول
النهضة ،بحسب البعض ،مما أدى ببعض
الــدي ـم ـقــراط ـيــن إلـ ــى ال ـت ـحــالــف م ــع خـصــوم
الــديـمـقــراطـيــة وأعــدائ ـهــا» .وأش ــار بوعجيلة
إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة لـ ـ ــم تـ ـحـ ـس ــن م ـع ــال ـج ــة
صــراعــات ـهــا وخــافــات ـهــا م ــع ح ـل ـفــاء األم ــس
مــن الديمقراطيني وأن ـصــار ال ـثــورة» .وتابع
«تواصل التباعد بني املعارضني وسط غياب
ّ
مـشــروع وطني مشترك ُيبنى عليه ،ويمكن
ال ـقــوى امل ـعــارضــة مــن أن تـتــوحــد فــي جبهة
حكم مشتركة ،من أجــل اإلنـجــاز االجتماعي
واالقـتـصــادي» ،مشيرًا إلــى أنــه «كانت هناك
م ـح ــاوالت بـعــد  ،2019فــي حـكــومــة الحبيب
الـجـمـلــي (حـكــومــة تـكـنــوقــراط لــم تــر ال ـنــور)،
ولـكــن هــذه امل ـحــاوالت فشلت ألسـبــاب ذاتية
وأخرى موضوعية».
وقـ ــال بــوعـجـيـلــة «ص ــدم ــة االن ـق ــاب بـعــد 25

تفرقت
االحتجاجات
في  14يناير
في أماكن
مختلفة
()Getty

الوريمي :عودة
الديمقراطية تعني
عودة النهضة للحكم
الحجي :تعدد المسارات
المناهضة لالنقالب يمثّل
عامل قوة

يوليو ،واتجاه البالد نحو حكم فردي يذكرنا
بفترات االستبداد ،من املؤكد أنها ستحدث
يقظة حقيقية في كل العقول التي تحكم حركة
املـعــارضــة الديمقراطية لــانـقــاب» .والحــظ
أن «املـعــارضــة الديمقراطية لــم تتوحد ولم
تنفتح على بعضها في مربع كبير وجبهة
واسـعــة» .ولكنه توقع أنــه «مــع مــرور الوقت
وبـبـعــض الـشـجــاعــة فــي املــراج ـعــات الفكرية
وال ـس ـيــاس ـيــة ل ـكــل األطـ ـ ـ ــراف ،وع ـل ــى رأس ـهــا
الـنـهـضــة ،سيتم الــدفــع بــالـحــركــة التونسية
الــديـمـقــراطـيــة امل ـعــارض ــة إل ــى ال ـتـ ّ
ـوحــد على
ِ
مشترك وطني يغلق قوس االنقالب وينتقل
بالبالد إلى مرحلة اإلنجاز الذي يستطيع أن

يرسخ الديمقراطية في تونس».
ويبدو أن إمكانية عودة «النهضة» إلى الحكم
وإل ــى تـصـ ّـدر املشهد السياسي ،تـحــول دون
تـجـ ّـمــع امل ـعــارضــن تـحــت سـقــف واحـ ــد ،على
الرغم من خطورة الوضع على كامل الطبقة
السياسية التي أصبحت مهددة في وجودها
ومشاركتها في املحطات السياسية املقبلة.
وهــو مــا ذهــب إلـيــه الـقـيــادي فــي «النهضة»،
الـعـجـمــي الــوري ـمــي ،ال ــذي اعـتـبــر فــي حديث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «املــانــع مــن تجمع
املـعــارضــن السـتـعــادة الــديـمـقــراطـيــة ،هــو أن
عودة الديمقراطية تعني عودة النهضة إلى
الحكم» .وأضاف «هذا هو األمر الذي يتعلق

ملفات خالفية تؤجل المؤجل

القمة العربية في الجزائر:
فشل التوافقات

أعلن زكي تأجيل القمة مساء األربعاء (األناضول)

القاهرة ـ العربي الجديد،
الجزائر ـ عثمان لحياني

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى
عــرب ـيــة ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ك ــوال ـي ــس م ــا وصـفـتــه
بــ»املــأزق» الــذي تواجهه القمة العربية التي
كــانــت م ـق ــررة ف ــي ال ـج ــزائ ــر ف ــي م ـ ـ ــارس/آذار
امل ـق ـب ــل ،ق ـبــل اإلعـ ـ ــان ع ــن تــأج ـي ـل ـهــا .وأع ـلــن
مساعد األمني العام لجامعة الدول العربية،
حسام زكــي ،في تصريح صحافي في ختام
زيارته للجزائر ،مساء أول من أمس األربعاء،
ُ
أن القمة «لــن تعقد قبل شهر رمـضــان الــذي
ّ
سيحل على األمــة اإلســامـيــة مطلع إبــريــل/
نيسان املـقـبــل» ،مــا يعني عقدها فــي أواخــر
ش ـهــر م ــاي ــو/أي ــار أو م ـط ـلــع ش ـهــر يــون ـيــو/
حزيران املقبلني .وأضاف أنه «سيتم اإلعالن
عن موعد القمة خالل اجتماع وزراء خارجية
ال ــدول العربية املـقــرر عـقــده فــي مقر األمــانــة
العامة بالقاهرة في  9مارس املقبل».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال م ـصــدر دب ـلــومــاســي في
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن ال ـج ــزائ ــر «ل ــم ت ـعــد مـتـحـمـســة السـتـقـبــال
ال ـق ـمــة ،بـعــد فـشــل كــافــة ال ـج ـهــود ف ــي إخ ــراج
ّ
اجـ ـتـ ـم ــاع ي ـمــك ـن ـهــا مـ ــن اسـ ـتـ ـع ــراض قــوت ـهــا
الدبلوماسية ،في وقت تسعى لطرح نفسها
على الساحة اإلقليمية الراهنة كقوة عربية
فــاعـلــة فــي اإلق ـل ـيــم ،وامـتــاكـهــا دبـلــومــاسـيــة
قـ ــادرة عـلــى املـســاهـمــة ف ــي ال ـتــوصــل لحلول
ألزمات املنطقة» .وأوضح املصدر أنه «خالل
م ـب ــاح ـث ــات ب ــن الـ ـج ــزائ ــر واألمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
للجامعة اتضحت الرغبة في عدم استضافة
ال ـق ـمــة بـشـكـلـهــا الـ ــراهـ ــن ،وهـ ــو م ــا أدى إلــى
التوافق على تأجيل موعد انعقادها بشكل
مبدئي ،على أمل حل بعض األزمات».
وأش ــار املـصــدر إلــى أن الجولة األخـيــرة التي
ق ــام بـهــا وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـجــزائــري رمـطــان
لعمامرة ،والتي كانت بمثابة االختبار األخير
من جانب الجزائر إلمكانية تجاوز األزمــات
بشكل يسهم في عقد قمة تليق بها ،وشملت

عليه موقف األطــراف الديمقراطية الوسطية
والجبهات املعارضة للتدابير التي اتخذها
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد م ـنــذ  25ي ــول ـي ــو ،وال ـت ــي تــأكــد
ّ
سعيد حاكمًا
طابعها االنـقــابــي ،إذ أصبح
مـطـلـقــا ال رق ـي ــب ع ـل ـيــه ،ف ـي ـمــا أص ـب ــح ال ـهــرم
القانوني مقلوبًا على رأسه» .وأشار الوريمي
إلــى أن «الذين دعموا انقالب  25يوليو مثل
التيار الديمقراطي وحــركــة الشعب والتيار
الشعبي ،يعتبرون أنهم أصحاب مصلحة في
إزاحة حركة النهضة» .وأضاف «هؤالء كانوا
ّ
ّ
سعيد على تفعيل الفصل  80من
يحرضون
الدستور ومــا يقتضيه مــن تجميع سلطات
لفترة استثنائية مؤقتة ،لعل ذلــك التفعيل

ُيفقد النهضة ورئيسها الــذي يــرأس مجلس
ن ــواب الـشـعــب (راش ــد الـغـنــوشــي) واليتهما
على السلطة التشريعية وهيمنتهما على
املشهد السياسي» .وتابع الوريمي «ومع أن
لسعيد بدايةّ ،
ّ
غيروا موقفهم
بعض الداعمني
الحـ ـق ــا وانـ ـضـ ـم ــوا إل ـ ــى م ـع ــارض ـي ــه ،بـسـبــب
اس ـت ـحــواذه عـلــى جميع الـسـلـطــات وان ـفــراده
بــال ـقــرار وبــرســم خــريـطــة طــريــق ال ـب ــاد ،فــإن
خشيتهم مــن تــواصــل هيمنة النهضة ومن
عودتها إلى صدارة املشهد من الباب الواسع
تزايدت ،ولذلك تتردد بعض األحزاب والرموز
في إقامة تحالف علني وصريح مع الحركة
إلس ـقــاط االن ـق ــاب» .واعـتـبــر أن الخشية من
ع ــودة الـنـهـضــة «ت ـع ــززت خـصــوصــا بـعــد أن
فشل ّ
سعيد في تحقيق الحد األدنى مما وعد
ً
بــإنـجــازه ،هــذا فضال عــن خطابه التقسيمي
وت ـه ـ ّـج ـم ــه ع ـل ــى ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ــراف الــداخ ـل ـيــة
والخارجية».
ول ـفــت الــوري ـمــي إل ــى أن «الـنـهـضــة تفهمت
إرادة بقية معارضي االنقالب ،بترك مسافة
أم ـ ــان ،أي ال ـب ـقــاء مـبــدئـيــا ف ــي م ـس ـتــوى من
التنسيق ال يبلغ مرتبة اإلع ــان عــن جبهة
س ـي ــاس ـي ــة واسـ ـ ـع ـ ــة م ـن ــاه ـض ــة ل ــانـ ـق ــاب،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرج نـ ـح ــو ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـه ـ ــدف وال ـت ـم ـه ـي ــد
ل ــه ب ـم ــراج ـع ــات ج ـمــاع ـيــة وتـ ـ ـ ــدارك أخ ـط ــاء
العشرية ،الــواقـعــة مــا بــن حقبة االستبداد
واالن ـق ــاب» .وأش ــار إلــى أنــه «لــم يـخــرج عن
ه ــذا املـنـطــق ف ــي الـتـعــامــل م ــع الـنـهـضــة ،إال
حلفاؤها السابقون (قلب تونس وائتالف
ال ـك ــرام ــة وب ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـيــات املـسـتـقـلــة)
وكذلك املكون السياسي الجديد؛ مواطنون
ضد االنـقــاب  -املـبــادرة الديمقراطية ،وهو
الطرف األكثر راديكالية في رفض االنقالب
وك ــام ــل م ـســار  25يــول ـيــو» .ورأى الــوريـمــي
أن ــه «كـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تـعـمــل األحـ ــزاب
السياسية بعد الثورة ،وفق روح ائتالف 18
أكتوبر  ،2005الذي جمع الفرقاء السياسيني
واإليديولوجيني في مواجهة استبداد نظام
زي ــن الـعــابــديــن بــن عـلــي ،ومـ ّـهــد لالنتفاضة
الثورية التي أطاحت بنظامه الحقًا» .وتابع
«ل ـك ــن ال ـ ـنـ ــوازع اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة ع ـ ــادت إلــى
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الـسـطــح ،وان ــزوت الـتـيــارات املتباينة داخــل
حصونها ،وصــاغــت تحالفات على أســاس
ال ـت ـب ــاي ــن اإلي ــدي ــول ــوج ــي ،م ــا خ ـل ــق وض ـعــا
غريبًا ،إذ وضعت أطــراف يسارية حداثوية
يدها في أيــدي الثورة املضادة في أكثر من
محطة ،على حساب الديمقراطية الناشئة
واملصلحة الوطنية العليا» .وأكــد الوريمي
أن «مــن ش ــروط نـجــاح ع ــودة الديمقراطية،
ّ
تخلي جميع األط ــراف عــن منطق اإلقـصــاء،
والعمل وفق أرضية مشتركة ،وتحت سقف
الــدسـتــور ،إلــى جانب مواصلة النهضة في
خيار إفساح املجال لغيرها ،والتراجع عن
الـصــدارة ،وتــرك هامش للمبادرة لحلفائها
وشركائها املستقبليني ،وعدم حرق املراحل
في تجميع الصف الديمقراطي».
مــن جــانـبــه ،اعتبر رئـيــس املكتب السياسي
لـ«ائتالف الكرامة» ،النائب يسري الدالي ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «الصراعات
األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ف ـ ــي ت ـق ـي ـيــم
ع ـث ــرات امل ــاض ــي واالعـ ـت ــراف ب ـهــا ،وض ــرورة
ال ـق ـيــام ب ــامل ــراج ـع ــات ،ه ــو الـسـبــب الحقيقي
وراء عـ ــدم ال ـت ـق ــاء امل ـع ــارض ــن ع ـلــى طــاولــة
الـتـصــدي لــان ـقــاب» .وأض ــاف «صـحـيــح أن
هـنــاك تقاطعًا بــن الديمقراطيني فــي رفض
االستبداد والرغبة في استعادة الديمقراطية
واملؤسسات ،ولكن ما زالت هناك صعوبات
كـبـيــرة فــي الــوصــول لـبـنــاء مـشـتــرك وقــاعــدة
تـجـمــع امل ـعــارضــة ،بـسـبــب ع ــدم ق ــدرة بعض
األط ــراف على الـتـعــالــي ،وت ـجــاوز خالفاتها
األيــديــولــوجـيــة مــن أج ــل املصلحة الوطنية
العليا» .ورأى الــدالــي أن «تـعــدد املعارضني
لـيــس نـقـطــة س ـ ــوداء ،إذ إن ـهــم حـتــى ول ــو لم
يتجمعوا في جبهة واحدة ،فإنهم يشتركون
في قضية واحدة ،وهي مناهضة االستبداد،
وهـ ـ ــذا ال ـت ـق ــاط ــع يـ ـغ ــذي روح املـ ـق ــاوم ــة وال
يضعفها تمامًا».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ف ـ ــي «الـ ـتـ ـي ــار
الــدي ـم ـقــراطــي» نـبـيــل ال ـح ـجــي ،ف ــي تـصــريــح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ل ـي ــس ض ــروري ــا
ّ
تجمع املـعــارضــة فــي جبهة واح ــدة ،فأسس
الديمقراطية هو التنوع السياسي والحزبي
وإال لتجمعت في حــزب واح ــد» .وأضــاف أن
«مــن أسـبــاب عــدم تجمع األح ــزاب اليسارية
واالجتماعية املتقاربة فكريا وعلى مستوى
بــرام ـج ـهــا االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة منذ
 ،2011أس ـب ــاب ــا ذات ـي ــة وأخـ ـ ــرى مــوضــوعـيــة
منها تضخم األنا الحزبي وحتى األنا عند
زعاماتها ،وهو ما ّ
صعب أي تقارب».
ول ـف ــت ح ـجــي إلـ ــى «أن ال ـت ـي ــار الــدي ـم ـقــراطــي
ل ــم يـتـحــالــف م ــع الـنـهـضــة ال ق ـبــل  25يــولـيــو
وال بـعــدهــا ،وال يـمـكــن أن يـنـ ّـســق مـعـهــا ألنــه
ي ـع ـت ـبــرهــا س ـب ـبــا ف ــي ت ـل ــوي ــث الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وف ــي تـكــريــس ديـمـقــراطـيــة زائ ـف ــة ،والـنـهـضــة
ً
لــم تـحـ ِـم الديمقراطية قـبــا حتى تساهم في
استعادتها» .وادعــى أن «النهضة ورئيسها
راشد الغنوشي ما زاال يرفضان االعتراف بما
اقـتــرفــا فــي حــق تــونــس طيلة عـشــريــة ،فكيف
ي ـم ـكــن أن ي ــؤس ــس هـ ــذا الـ ـح ــزب إلص ــاح ــات
وهـ ــو مـ ـت ــورط ومـ ـس ــؤول ع ــن الـ ـخ ــراب ال ــذي
ّ
تتحمل
أصاب البالد؟» .واعتبر أن «النهضة
مسؤولية ما حدث في البالد طيلة العشرية
امل ــاض ـي ــة وهـ ــي ت ـس ـعــى الس ـت ـع ــادة مــوقـعـهــا
وليس الستعادة الديمقراطية»ّ .وتابع «تعدد
املسارات املناهضة لالنقالب ،يمثل عامل قوة،
وليس تجميع كل الساحة الحزبية املتنوعة
هدفًا في حد ذاتــه ،بقدر ما أن توحدها على
رفض االنقالب عمومًا هو األهم».

المسألة المغربية

السعودية ،واإلمــارات ،ومصر ،وقطر ،فشلت
ف ــي ال ـتــوصــل ل ـت ـصــور ع ــام يـضـمــن مـشــاركــة
ف ـع ــال ــة م ــن ج ــان ــب الـ ـق ــوى ال ـع ــرب ـي ــة األبـ ـ ــرز.
وبحسب املصدر ،فإن أبرز األزمات تمثلت في
فشل الجزائر في التوصل لقرار بشأن وجود
مـمـثــل لـلـنـظــام ال ـس ــوري يـجـلــس عـلــى مقعد
دمـشــق خ ــال الـقـمــة املــرتـقـبــة ،بـسـبــب تمسك
السعودية برفض الخطوة في الوقت الراهن،
وك ــذل ــك رفـ ــض اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة لـلـخـطــوة
ذاتها ،في ظل ممانعة قطرية للخطوة أيضًا.
ك ـمــا ك ـشــف املـ ـص ــدر أن أب ـ ــرز األزمـ ـ ــات الـتــي
فشلت الجزائر في حسم موقف بشأنها هو
«ما يتعلق بشكل البيان الختامي والقضايا
التي من املقرر أن يصدر موقف عربي موحد
بـشــأنـهــا ،وك ــان مــن بينها الـتــدخــل اإليــرانــي
في بعض الــدول العربية» .وأوضــح أنــه «في
الــوقــت ال ــذي تمسكت فـيــه الـسـعــوديــة ببيان
صارم في هذا األمر ،أبدت الحكومة العراقية
تحفظها خــال ات ـصــاالت مــع املـســؤولــن في
الجزائر بشأن مثل تلك الخطوة».
ّ
ولفت املـصــدر إلــى أن األمــر اآلخــر الــذي مثل
أزمــة في مواجهة عقد القمة هو «عــدم حسم
األزمات في بعض العواصم العربية ،بالشكل
الذي يجعل ممثلها خالل القمة محل إجماع
عربي وداخ ـلــي» .وأش ــار إلــى أن «تلك األزمــة
ت ـم ـث ـل ــت عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــد فـ ــي كـ ــل مــن
السودان وليبيا ،مؤكدًا أن «تحديد مستوى
ّ
الـتـمـثـيــل م ــن الــدول ـتــن شــكــل أزم ــة حقيقية
فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـض ــارب ح ـ ــول م ــوق ــف وم ـص ـيــر
حكومة الــوحــدة الوطنية فــي ليبيا ،فــي ظل
مـطــالـبــات ال ـبــرملــان الـلـيـبــي بـعــدم شرعيتها
بـعــد تــأجـيــل االنـتـخــابــات الـتــي كــانــت مـقــررة
في  24ديسمبر/كانون األول املاضي» .ولفت
إلى أن «األزمــة تتكرر أيضا في السودان في
ظل الخالفات العنيفة بني مجلس السيادة
ال ـع ـس ـك ــري وامل ـ ـعـ ــارضـ ــة هـ ـن ــاك فـ ــي أع ـق ــاب
استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك».
وحول هذه التطورات رأى مصدر دبلوماسي
مـصــري أن «فـشــل الـتــوصــل لـتـصــور مصري

ّ
ج ــزائ ــري م ـ ّ
ـوح ــد ب ـشــأن لـيـبـيــا ،شــكــل إح ــدى
الـعـقـبــات أم ــام انـعـقــاد فـعــال للقمة العربية
املـقـبـلــة» .ول ـفــت إل ــى أن «األج ـ ــواء الـعــربـيــة -
العربية ،الحالية لــن تسمح للجامعة بــدور
مـ ــؤثـ ــر» ،م ــؤكـ ـدًا أن «ف ـش ــل ب ـع ــض األطـ ـ ــراف
الـعــربـيــة فــي ال ـتــوصــل لـتـهــدئــة دبـلــومــاسـيــة
عـلــى األق ــل بــن امل ـغــرب وال ـجــزائــر فــي ضــوء
تـصــاعــد ح ــدة الـتــاســن بــن الـبـلــديــن أخـيـرًا،
ً
بـشـكــل يـضـمــن تـمـثـيــا مـغــربـيــا الئ ـق ــا ،مثل
عــائ ـقــا ك ـب ـي ـرًا أم ـ ــام ال ـق ـم ــة» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن
«ال ـتــوافــق ح ــول الـتــأجـيــل فــي الــوقــت الــراهــن
يـعــد مـخــرجــا جـيـدًا ،بــإرجــاء الـقـمــة عـلــى أمــل
ح ــدوث تغيير مفاجئ فــي مــواقــف البعض،
يـسـمــح بـعـقــد الـقـمــة ف ــي أجـ ــواء أك ـثــر ه ــدوءًا
وتصالحًا» .وكشف املـصــدر عــن أن الجزائر
«قدمت تصورًا ملشروع يهدف إلى ما يمكن
تـسـمـيـتــه ب ــإص ــاح الـجــامـعــة بــالـشـكــل ال ــذي
يجعلها أداة للحفاظ على املصالح العربية»،
متابعًا «على الرغم من أن الرؤية الجزائرية
جيدة إال أنه تم تقديمه في الوقت الخاطئ».
من جهة أخرى ،قال دبلوماسي مصري ،إنه
على الرغم من محاوالت التقارب الجزائرية
املصرية واملباحثات بني وزيــري الخارجيةالجزائري رمطان لعمامرة واملصري سامح
شـ ـك ــري ،ق ـب ــل أيـ ـ ــام ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ف ـ ــإن ل ــدى
الـقــاهــرة تحفظات واضـحــة بشأن محاوالت
ال ـجــزائــر سـحــب الـبـســاط مــن تـحــت أقــدامـهــا
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــرع ــاي ــة م ـل ــف «امل ـص ــال ـح ــة
الفلسطينية» .هذا امللف تعول عليه القاهرة
كـثـيـرًا فــي تـعــزيــز ح ـضــورهــا الـسـيــاســي في
املنطقة ،وتخشى من أن انتقاله إلى الجزائر
س ــوف يـتـسـبــب ف ــي خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة .وأش ــار
امل ـصــدر إل ــى أن ــه «رغ ــم مــا شـهــدتــه الـعــاقــات
ال ـجــزائــريــة املـصــريــة مــن ت ـطــور إيـجــابــي في
السنة املاضية ،والتوافق حــول عــدة ملفات،
م ـثــل س ــد الـنـهـضــة وامل ـل ــف الـلـي ـبــي ،ومــالــي،
إال أن إعــان الرئيس الـجــزائــري عبد املجيد
تبون فور لقائه نظيره الفلسطيني محمود
عباس ،في  6ديسمبر /كانون األول املاضي،

ذكــرت مصادر دبلوماسية لـ«العربي الجديد» ،أن «الــقــراءة األولية
للمشهد قد تشير إلى دور للمغرب في موضوع التأجيل ،خصوصًا في
ظل العالقات المتوترة بين الجزائر
والــربــاط ،تتعلق بأزمة الصحراء
وتـــقـــارب األخـــيـــرة مــع االحــتــال
اإلسرائيلي وتوقيع اتفاقات أمنية
معه ،وهو ما تراه الجزائر تهديدا
ألمنها القومي» .وأضافت أن دول
الخليج ككتلة داخـــل الجامعة
العربية «لــن ُتفشل المغرب» في
مواجهة الجزائر ،بالنظر إلى تحالف
بعض هذه الدول مع المغرب.

عـ ــن اس ـت ـض ــاف ــة ب ـ ـ ــاده م ــؤتـ ـمـ ـرًا ل ـل ـف ـصــائــل
الفلسطينية ،أغضب القاهرة وأشعرها بأن
ذلـ ــك سـ ــوف ي ـض ـعــف م ــن قــوت ـهــا وتــأث ـيــرهــا
السياسي باملنطقة».
وكانت الرئاسة الجزائرية قد وجهت دعوة
إلى الفصائل والحركات الفلسطينية (فتح،
وح ـ ـمـ ــاس ،وال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وال ـج ـب ـهــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،والـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ــام ــة الـجـبـهــة
الشعبية) ،للقاء املـســؤولــن الـجــزائــريــن كل
على حــدة .وفـ ّـســر املـصــدر رغبة الـجــزائــر في
احتضان الفصائل الفلسطينية ،بأنها تأتي
ردًا على العالقات بني الرباط وتل أبيب في
أواخــر عام  ،2020في أعقاب القرار األميركي
باالعتراف بسيادة املغرب على الصحراء ،في
حــن أن الـجــزائــر تــدعــم جبهة البوليساريو
ال ـتــي ت ـنــادي بـحــق الـشـعــب ال ـص ـحــراوي في
تقرير مصيره .وقال املصدر إن مبادرة تبون
لدعوة الفصائل الفلسطينية لحوار وطني
ً
بــرعــايــة م ـبــاشــرة م ـنــه« ،ل ــم تـلــق ق ـب ــوال لــدى
مصر فقط ،بل إنها لم ترق لدول أخرى مثل
السعودية» .وأضاف أن «زيارة لعمامرة إلى
الـقــاهــرة الـتــي ج ــاءت بــالـتــزامــن مــع تحضير
الجزائر للقمة العربية املقبلة ،فشلت في ّ
لم

شمل الفرقاء العرب حول نقاط اتفاق تمهد
لعقد القمة ،وإدارة الوضع في املنطقة ككل
وفي املغرب العربي على وجه الخصوص».
وأوضح أن الجزائر «سعت إلى الحصول على
دعم مصري لتحقيق حد أدنى من التوافقات
العربية حول أجندة القمة العربية ،خصوصًا
القضية الفلسطينية وحشد املوقف العربي
بشأن الحقوق الفلسطينية بناء على املبادرة
العربية لعام  ،2002إضــافــة إلــى ملف عــودة
سورية إلــى مقعدها في الجامعة العربية».
وهـ ــو امل ـل ــف الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــره املـ ـص ــدر «سـبـبــا
آخ ــر فــي تــأجـيــل انـعـقــاد قـمــة ال ـجــزائــر ،نظرًا
للتباينات العربية حوله ،حيث إن الجزائر
ومعها مصر واإلم ــارات تدعم عــودة دمشق،

جولة لعمامرة
العربية فشلت
في ضمان مشاركة
القمة
فاعلة في
ّ

بينما ترفض كل من السعودية وقطر بشدة».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أن ـهــى وف ـ ــدان م ــن حركتي
فتح وحماس ،زيــارة إلــى الجزائر ،جــرت في
ظ ـ ــروف م ــن ال ـت ـك ـتــم ال ـس ـيــاســي واالع ــام ــي،
التقيا خاللها مسؤولني جــزائــريــن مكلفني
بملف إع ــداد مؤتمر الفصائل الفلسطينية
املـقــرر عـقــده فــي الـفـتــرة املقبلة فــي الـجــزائــر.
وتتلقى الجزائر أوراقًا سياسية من الفصائل
الفلسطينية الستة التي وجهت إليها الدعوة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي حـ ـ ـ ــوارات ت ـم ـه ـيــديــة تـسـبــق
عـقــد مــؤتـمــر جــامــع للفصائل الفلسطينية،
تـتـضـمــن م ـق ـتــرحــات وت ـ ـصـ ــورات الـفـصــائــل
آلليات إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق
املصالحة الوطنية.
ورأت مصادر مسؤولة في الجزائر لـ»العربي
الـجــديــد» أن وفــد «حـمــاس» ركــز خــال لقائه
م ــع امل ـســؤولــن ال ـجــزائــريــن عـلــى أهـمـيــة أن
ت ـت ـض ـمــن الـ ـت ــوافـ ـق ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة حـســم
مسألة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية
وت ـش ـك ـيــل امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي،
وإدخال إصالح هيكلي على منظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،عـبــر ان ـت ـخــاب رئ ـيــس ولجنة
تـنـفـيــذيــة ج ــدي ــدة لـلـمـنـظـمــة ،ال ـتــي ي ـجــب أن
تستوعب كل القوى الوطنية وتكون اإلطــار
الــوطـنــي ال ــذي يتم داخـلــه مناقشة القضايا
املصيرية الـتــي تخص الشعب الفلسطيني
وحقوقه التاريخية وخياراته النضالية.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال املـ ـس ــؤول اإلع ــام ــي لـحــركــة
ـث
«ف ـتــح» فــي ال ـجــزائــر يــامــن قــديــح فــي حــديـ ٍ
مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن وف ــد «ف ـتــح» قـ ّـدم
رؤي ــة الـحــركــة للمصالحة الــوطـنـيــة .وأش ــار
إل ــى أن «ف ـت ــح» تـثـ ّـمــن ال ـج ـهــود امل ـبــذولــة من
الـقـيــادة الـجــزائــريــة لعقد «املــؤتـمــر الوطني
ال ـجــامــع لـلـفـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة بــالـجــزائــر
لـ ـت ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـص ـ ــف الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي وإعـ ـ ـ ــاء
املصلحة الوطنية ،النتزاع حقوقنا الوطنية
ب ــاالس ـت ـق ــال واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
لـ ـل ــدول ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وع ـ ـ ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن
وتحرير األسرى».
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سعت الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ،أمس الخميس ،إلى إظهار الوحدة للرد
على أي اجتياح روسي ألوكرانيا ،وهو ما تواصل موسكو نفي عزمها اإلقدام عليه .وفي
خطاب له في برلين ،وضع وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،األزمة األوكرانية ،في سياق

ّ
ظل
تاريخي ،فيما واصل نظراؤه األوروبيون إشاعة أجواء احتمال حصول اجتياح روسي .وفي
فسر كالم أول من أمس للرئيس
هذه األجواء وخطابات تضع أوروبا وكأنها على حافة الحربّ ،
األميركي جو بايدن ،على أنه اختالفات بالرؤى حول طبيعة الرد

روسيا وأوكرانيا

س ـع ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أم ــس
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،إلـ ـ ـ ــى إظ ـ ـ ـهـ ـ ــار ج ـب ـهــة
م ــوح ــدة م ــع الـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة لها
في أوروبــا ،في مواجهة التهديدات املتزايدة
فــي شــرقــي أوروب ــا ،وســط اسـتـمــرار التهويل
الغربي من اجتياح وشيك روسي ألوكرانيا،
ن ـظ ـرًا لـتـحـشـيــدهــا ال ـع ـس ـكــري ال ـض ـخــم على
الـ ـح ــدود .وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ،م ــن ب ــرل ــن ،ح ـي ــث الـتـقــى
ن ـظ ـي ــري ــه مـ ــن ف ــرن ـس ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا ،جـ ـ ــان إي ــف
ل ــودري ــان وأنــال ـي ـنــا ب ـيــربــوك ،ووزيـ ــر الــدولــة
ال ـبــري ـطــانــي ل ـل ـشــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ،جــايـمــس
كليفرلي ،في إطار ما يسمى بمجموعة كواد
الــربــاع ـيــة ع ـبــر األط ـل ـس ــي ،ع ـلــى ال ـق ــوة الـتــي
تتمتع بها هــذه الــدول مجتمعة ،للرد بحزم
وسرعة على أي تجاوز عسكري لروسيا في
أوك ــران ـي ــا ،وذل ــك عـشـيــة ل ـقــاء حــاســم مرتقب
لــه مــع نظيره الــروســي سيرغي الف ــروف في
مــديـنــة جنيف الـســويـســريــة ،ال ـيــوم الجمعة.
وجاء كالم بلينكن مع املسؤولني األوروبيني،
ثم خطاب آخر له في العاصمة األملانية ،سعى
فيه إلى وضع األزمــة األوكرانية وتداعياتها
العسكرية املحتملة فــي سياق خطرها على
الـنـظــام الـعــاملــي ،فــي مـحــاولــة ملعالجة اللغط
ال ــذي ســاد بعد كــام للرئيس األمـيــركــي جو
بــايــدن ،األرب ـع ــاء ،ف ـ ّـرق فـيــه بــن ال ــرد الغربي
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ض ـي ـق ــة الـ ـنـ ـط ــاق ل ــروسـ ـي ــا فــي
أوك ــرانـ ـي ــا ،وأخ ـ ــرى أوس ـ ــع ،م ــا أثـ ــار حفيظة
كـيـيــف ،وك ـشــف عــن اخ ـتــاف فــي الـ ــرؤى بني
واشـنـطــن وحـلـفــائـهــا ح ــول طبيعة ال ــرد .من
جهتها ،نـ ّـددت موسكو بتصريحات بايدن،
مـعـلـنــة أم ــس ع ــن مـ ـن ــاورات ب ـحــريــة ضخمة
وأخرى مشتركة مع الصني وإيران.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي أمـ ــس ،أن

بلينكن :روسيا س ُتقابل
برد سريع وشديد إذا
قامت بأي تحرك
زيلينسكي :ال وجود
لتوغالت محدودة أو
ضحايا محدودين

وساطة أردوغان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الصورة) ،عن أمله في جمع
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين واألوكراني فولوديمير زيلينسكي في
لقاء وجهًا لوجه بأسرع وقت
ممكن ،في مــبــادرة لبحث سبل
حــل األزمـــة الراهنة بين البلدين.
وخــال مؤتمر صحافي مشترك
عقده مع نظيره السلفادوري
نجيب بوكيلة فــي أنــقــرة ،أمس
الخميس ،قــال الرئيس التركي إن
«زيـــارة بوتين إلــى تركيا وزيــارتــي
إلى أوكرانيا أوائــل الشهر المقبل
تحمالن أهمية كبيرة».
جرى االجتماع في إطار مجموعة كواد الرباعية عبر األطلسي ()Getty

رؤوس ـن ــا جـمـيـعــا» .م ــن جـهـتــه ،اعـتـبــر وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـفــرن ـســي جـ ــان إيـ ــف ل ــودري ــان،
أن م ــائ ــة ألـ ــف ج ـن ــدي روس ـ ــي ع ـلــى ال ـح ــدود
األو ّك ــرانـ ـي ــة يـعـتـبــر ت ـه ــدي ـدًا ح ـق ـي ـق ـيــا ،فيما
ح ـ ـ ــذرت ن ـظ ـيــرتــه األمل ــانـ ـي ــة م ــن أن أي عـمــل
«ع ــدائ ــي» روس ــي فــي أوكــران ـيــا «س ـت ـكــون له
تــداع ـيــات خ ـط ـيــرة» .ودع ــت بـيــربــوك روسـيــا
إلــى الـتــراجــع عــن تصعيد األوض ــاع ،محذرة
من أنها ستواجه بسيل من العقوبات .ورأت
أن األم ــر «لـيــس أقــل مــن مسألة الحفاظ على

السالم في أوروبــا ،بالنسبة لنا إنها مسألة
وجودية» .وأبدت توافقها مع واشنطن حول
أن السبيل الــوحـيــد لـلـخــروج مــن األزم ــة هو
سياسي.
وصــدر أمــس رد مبطن على كــام بــايــدن ،من
رئيس الوزراء بوريس جونسون ،إذ ّ
شدد في
تصريح صحافي على أنه «مما ال شك فيه أنه
إذا قامت روسيا بأي شكل من أشكال التوغل،
بــأي حجم ،أعتقد بأنه سيشكل كارثة ،ليس
ف ـق ــط ألوكـ ــران ـ ـيـ ــا إنـ ـم ــا ل ــروسـ ـي ــا ،وس ـي ـمـثــل

كارثة للعالم» .كما أعلنت رئيسة املفوضية
األوروب ـ ـيـ ــة أورس ـ ـ ــوال فـ ــون ديـ ــراليـ ــن ،أن أي
هجوم «سيقابل بعقوبات اقتصادية ومالية
ضخمة ،إن املجتمع األطلسي حازم في ذلك».
وبالتزامن مــع اجتماع بــرلــن ،ربــط الرئيس
األوك ــران ــي فــولــوديـمـيــر زيلينسكي بــن أمــن
أوروبــا الشامل وسيادة أوكرانيا ،معربًا عن
األمــل في أن يفضي الـحــوار مع موسكو إلى
خ ـفــض الـتـصـعـيــد .واع ـت ـبــر زيـلـيـنـسـكــي في
مقطع فيديو أن ضمان أمن القارة األوروبية

إضاءة

البلطيق ...توتر عسكري يحيي أجواء الحرب الباردة
عادت منطقة البلطيق
خالل األسابيع األخيرة إلى
دائرة االهتمام ،مع بروز
تعبئة وتحشيد عسكري
من قبل الطرفين الروسي
والغربي ،ما يعيد لألذهان
فترة الحرب الباردة
ناصر السهلي

التعبئة الـعـسـكــريــة املـسـتـمــرة مـنــذ أي ــام في
منطقة بحر البلطيق ،غربيًا وروسيًا ،دفعت
بوزير خارجية السويد األسبق ،كارل بيلدت،
إل ــى اع ـت ـبــار ذل ــك ج ــزءًا مــن األزمـ ــة الــروسـيــة
الغربية ،وبأنه «تذكير بتوترات ستينيات
القرن املاضي».
التحشيد والتعبئة العسكرية في البلطيق
لـيـســا بـمـعــزل أيـضــا عــن عـتــب أوروبـ ــي على
غـيــاب سـيــاســة ح ــزم أملــانـيــة حـيــال موسكو،
وإن عـ ّـدلــت ،على ما يبدو ،نتائج «ضعيفة»
ل ــزي ــارة وزيـ ــرة الـخــارجـيــة األملــان ـيــة ،أنالينا
بيربوك ،إلى موسكو الثالثاء املاضي ،ولقاء
املستشار أوالف شولتز ،األمني العام لحلف
شمال األطلسي ،ينس ستولتنبرغ ،الثالثاء
أيضًا ،بعض املواقف األملانية ،ال سيما حيال
مشروع «نــورد ستريم ( »2سيل الشمال )2
لنقل الـغــاز مــن روسـيــا إلــى أملانيا عبر بحر
البلطيق.
وخ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ،لــوحــظ اإلعـ ــان عن
تــوسـيــع االن ـت ـشــار الـعـسـكــري ال ـســويــدي في
منطقة جزيرة غوتالند على بحر البلطيق،
والـتــي كانت مسرحًا ملــا يصفه السويديون
«انتهاكات روسية» منذ العام  .2014وتزامن
ذلك مع إعالن السويد أخيرًا ،عن أن طائرات
بدون طيار شوهدت األسبوع املاضي تحوم
فوق أو بالقرب من محطات الطاقة النووية
الثالث في البالد.
الدنمارك من جهتها ،تستمر بثبات ،بتعزيز
وضع الجزيرة التابعة لها في بحر البلطيق،
بورنهولم ،الصخرية اإلستراتيجية في فترة
الحرب الباردة ،تزامنًا مع تصديها القتراب
الطائرات الروسية من مجالها الجوي بشكل

متكرر ،في حني نشر حلف شمال األطلسي
فرقاطات ،آخرها هولندية ،وصلت عبر بحر
الشمال .التحرك اإلسكندنافي والغربي في
البلطيق ،ليس بمعزل عن تحركات روسية
علنية فــي املـنـطـقــة .فـخــال الـفـتــرة املــاضـيــة،
كــان يمكن مـشــاهــدة سفن إن ــزال وفــرقــاطــات
روس ـيــة تـجــوب امل ـيــاه الــدولـيــة فــي البلطيق
وخارجه.
وخـ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،ع ــادت
منطقة بـحــر الـبـلـطـيــق إل ــى دائـ ــرة االهـتـمــام
في سياق شد أعصاب بني الطرفني الروسي
والـغــربــي .وتنظر موسكو ،كما يفعل حلف
األطـلـســي ،إلــى هــذا الـجــزء مــن شـمــال الـقــارة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز ،بـ ـب ــال ــغ االه ـ ـت ـ ـمـ ــام مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
الــدفــاعـيــة .فهي منطقة تضم دول البلطيق
(السوفييتية السابقة) الصغيرة ،إستونيا
وليتوانيا والتفيا ،وبولندا واسكندنافيا،
كما أنها مجال حيوي جدًا ألملانيا .والتعبئة
والتحشيد العسكريان يـعـيــدان إلــى أذهــان
شمال أوروبــا الغربية ،فترة الحرب الباردة
والــوضــع املـحـفــوف بــاملـخــاطــر ،كـمــا ك ــان في
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة .وحـ ـت ــى وإن ك ــان ــت ال ـح ـشــود
الــروس ـيــة تـتــركــز عـلــى جـبـهــة أوكــران ـيــا ،فــإن
اسـتـعــراض الـقــوة فــي البلطيق ،ولـيــس فقط
مــن جيب كالينينغراد الــروســي بــن بولندا
ودول البلطيق ،بــل بــدءا مــن أقصى الشمال
ال ـشــرقــي لــروس ـيــا مـ ــرورًا أم ــام الـنــرويـجـيــن
والدنماركيني في بحر الشمال ،يؤخذ بشكل
جدي.
ال ـب ـل ـط ـي ــق ل ـي ــس ف ـق ــط م ـه ـم ــا مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ّ
الــدفــاع ـيــة ،بــل يـشــكــل أي ـضــا شــريــانــا حيويًا
ملرور الغاز الروسي؛ سواء من خالل مشروع
«سيل الشمال ( »1نورد ستريم  )1أو «سيل
الـشـمــال  ،»2ال ــذي ع ــاد أخ ـي ـرًا إل ــى الــواجـهــة
ب ـق ــوة .وف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،وجـ ــدت بــرلــن
نفسها في دائرة العتب واالنتقادات املبطنة
م ــن ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة ،الـ ـت ــي وص ـفــت
سياساتها الخارجية والدفاعية بـ«املترددة
والخجولة» ،بما في ذلك انتقاد الدبلوماسية
املكوكية األخيرة لوزيرة الخارجية األملانية
عــن ح ــزب «ال ـخ ـضــر» ،أنــالـيـنــا ب ـيــربــوك ،بني
ك ـي ـيــف وم ــوسـ ـك ــو .ف ــأمل ــان ـي ــا ال ـت ــي ع ــارض ــت
تــزويــد أوكــرانـيــا بأسلحة دفــاعـيــةّ ،
تعرضت
لضغوط إلظهار بعض الحزم في البلطيق،
وذل ـ ــك مل ــا تـشـكـلــه م ــن ث ـقــل ف ــي ق ــاط ــرة عمل
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،كــدولــة رائـ ــدة ال ينبغي
أن تظهر مــرتـبـكــة ومـتــراخـيــة .وقــالــت ثالثة

وسعت السويد من انتشارها العسكري في غوتالند ()Getty

يشكل بحر البلطيق
شريانًا حيويًا لمرور الغاز
الروسي
مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية األميركية
سمحت لكل من ليتوانيا والتفيا وإستونيا
بــإرســال صــواريــخ أميركية الصنع وأسلحة
أخرى إلى أوكرانيا.
وبنظر عدد من الخبراء واملحللني بشأن توتر
عالقات موسكو بالغرب ،فــإن موقف أملانيا
«ي ــؤث ــر سـلـبــا ع ـلــى وحـ ــدة امل ــوق ــف الــداخ ـلــي
األوروبي من روسيا» ،وهو ما ذهب إليه أحد
أبــرز الـخـبــراء األمل ــان فــي الـشــأن الــروســي في
«مركز أبحاث السياسة الخارجية األملانية»،

ستيفان مايستر .ورأى مايستر ،بحسب ما
نقلت عنه صحف أوروب ـيــة وأملــانـيــة أخـيـرًا،
أن موقف برلني املتردد «يقوض دور أملانيا
وي ـظ ـهــرهــا ض ـع ـي ـفــة» م ــع امل ـس ـت ـشــار أوالف
شولتز.
وعلى مــا يـبــدو ،فــإن زي ــارة بيربوك األخيرة
إلى كل من كييف وموسكو لم تحقق الكثير،
ك ـم ــا ت ــوق ــع ل ـه ــا ال ـب ـع ــض .وع ـل ـي ــه يـ ـب ــدو أن
برلني ،بعد زيــارة األمــن العام لحلف شمال
األطلسي ،ستضع خط الغاز الروسي العابر
لـلـبـلـطـيــق «نـ ـ ــورد س ـتــريــم  ،»2ع ـلــى طــاولــة
ّ
الضغط السياسي-االقتصادي ،بعد أن ظلت
ل ـس ـنــوات ت ـقــول إن ــه «خ ــط ت ـج ــاري ي ـجــب أن
يبقى بعيدًا عن السياسة» ،وهو ما ّ
عرضها
في زمــن املستشارة السابقة أنجيال ميركل،
الن ـت ـقــادات غــربـيــة وأمـيــركـيــة ،بــالـحــديــث عن
ّ
تحول الخط إلى ورقة ابتزاز روسية.
املستشار األملــانــي ،شولتز ،وبـعــد لقائه مع

شرق
غرب
المحكمة العليا تمهد
إلحالة ترامب على
التحقيق

الغرب يشيع أجواء اجتياح
الـقــوى الغربية متحدة فــي مواجهة روسيا،
مضيفًا أن مــوسـكــو ال تملك «ق ــوة» مماثلة.
وقال بلينكن ،من برلني ،إن الحلفاء الغربيني
«يعملون معًا وبصوت واحــد عندما يتعلق
األمــر بروسيا» .وشـ ّـدد على أن هــذه الوحدة
«تـعـطــي ق ــوة ال تملكها روس ـيــا وال يمكنها
ب ـلــوغ ـهــا» .وه ـ ـ ّـدد ب ــال ــرد ع ـلــى «أي» ت ـجــاوز
للقوات الــروسـيــة للحدود األوكــرانـيــة ،وذلــك
ً
بعدما أثــار بايدن انتقادات بقوله إن توغال
«محدودًا» لروسيا يمكن أن يستدعي ردًا أقل.
وقال بلينكن« :كنا واضحني جدًا طوال الوقت،
إذا تـحــركــت أي ق ــوات عسكرية روس ـيــة عبر
ً
الحدود األوكرانية وارتكبت أعماال عدوانية
ُ
ج ــدي ــدة ض ــد أوك ــران ـي ــا ،فــإنـهــا ســتـقــابــل بــرد
سريع وشديد من الواليات املتحدة وحلفائنا
وشركائنا» .وأعرب بلينكن ،الذي كان زار أول
من أمس كييف ،عن دعم بالده للمباحثات بني
روسـيــا وأوكــرانـيــا وفرنسا وأملانيا بصيغة
النورماندي ،واعتبر أن روسيا تملك الئحة
طويلة من األدوات (لالعتداء على أوكرانيا)
غير العمل العسكري ،الفتًا إلى أن بالده تنظر
إلى كل سيناريو من املمكن أن تتخذه روسيا،
وتعمل على تحديد الرد املنسق مع الحلفاء.
وفي كلمة ثانية له ،اعتبر بلينكن أن روسيا
قد تعيد إحياء حقبة االنقسامات األوروبية
الـخـطـيــرة خ ــال ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،بتهديدها
أوكرانيا وحقها في اتخاذ ق ــرارات سيادية.
ورأى أن «ال ـس ـم ــاح ل ــروس ـي ــا بــان ـت ـهــاك تلك
امل ـبــادئ مــع اإلف ــات مــن املحاسبة ،سيجرنا
ج ـم ـي ـعــا إلـ ــى أوق ـ ــات أك ـث ــر خ ـط ـرًا وان ـع ــدام ــا
لــاسـتـقــرار ،عندما كــانــت هــذه ال ـقــارة ،وهــذه
املدينة ،مقسومة إلى جزءين يفصل بينهما
منطقة عــازلــة حيث يسير الجنود دوري ــات،
ف ـي ـمــا ي ـم ـثــل ال ـت ـه ــدي ــد بـ ـح ــرب ش ــام ـل ــة ف ــوق
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س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،ورب ـم ــا بـفـضــل ال ـن ـتــائــج غير
ال ـحــاس ـمــة ل ـل ـقــاء ب ـي ــرب ــوك ف ــي مــوس ـكــو مع
نظيرها الــروســي سيرغي الف ــروف ،الثالثاء
املــاضــي ،حسم الـجــدل حــن ُسـئــل عــن «نــورد
ستريم  ،»2بقوله «يمكن مناقشة كــل شيء
إذا غ ــزت روس ـي ــا أوك ــران ـي ــا» .آخ ــر الـتـقــاريــر
السويدية بشأن البلطيق تفيد ،بعد تصريح
ّ
شــولـتــز ،ب ــأن سـفــن اإلنـ ــزال الــروس ـيــة «ب ــدأت
تختفي عن األنـظــار» ،من دون أن يتضح ما
إذا كانت غــادرت لتخفيف التوتر مع تزايد
الحشود الغربية ،أم أنــه مـجــرد تكتيك آخر
لـتـقـسـيــم م ــواق ــف األوروبـ ـ ـي ـ ــن ال ـش ـمــال ـيــن.
وفــي املجمل ،يتوقع الكثير مــن الخبراء في
الـسـيــاســات الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة ،اسـتـمــرار
حــالــة الـتــوتــر وتــزايــدهــا فــي الـبـلـطـيــق ،حــال
جرى فعليًا تنفيذ سياسة الضغط األقصى
ع ـلــى مــوس ـكــو ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة م ــن شـمــال
القارة العجوز.

مستحيل من دون استعادة «سيادة وسالمة
أراض ـ ــي أوك ــرانـ ـي ــا» .وردًا ع ـلــى تـصــريـحــات
بــايــدن ،كـتــب عـلــى «تــوي ـتــر»« :نــريــد أن نذكر
القوى العظمى بأال وجود لتوغالت محدودة
ودول صغيرة ،تمامًا كما ال وجود لضحايا
محدودين وحزن قليل جراء خسارة أحباء».
وك ـ ــان ب ــاي ــدن ق ــد تـ ـن ــاول األزمـ ـ ــة األوك ــران ـي ــة
املتصاعدة خــال مؤتمر صحافي عقده أول
مــن أم ــس ،بمناسبة م ــرور ع ــام عـلــى تسلمه
السلطة .وأكد بايدن أن روسيا ستدفع ثمنًا

باهظًا في حال غزوها أوكرانيا ،بما في ذلك
الـخـســائــر الـبـشــريــة بــاإلضــافــة إل ــى اإلض ــرار
ب ــاق ـت ـص ــاده ــا .ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ع ـلــى األرجـ ــح
سيكون بإمكان الــروس تحقيق انتصار في
الـنـهــايــة ضــد ال ـق ــوات الـعـسـكــريــة األوكــران ـيــة
الـضـعـيـفــة ،ل ـكــن الـكـلـفــة م ــن ح ـيــث الـخـســائــر
البشرية «ستكون باهظة» .ومــع ذلــك ،أعــرب
ب ــاي ــدن ع ــن اعـ ـتـ ـق ــاده بـ ــأن ن ـظ ـي ــره ال ــروس ــي
بوتني «ال يزال غير راغب في حرب
فالديمير
ّ
ش ــام ـل ــة» .وح ـ ــذر مــوس ـكــو م ــن أن ال ـخ ـيــارات

ّ
أم ــامـ ـه ــا ل ـي ـســت جـ ـي ــدة ،إذ أن ش ـ ــن ال ـح ــرب
س ـيــؤدي إل ــى «ع ــواق ــب اقـتـصــاديــة وخـيـمــة»،
واعتبر أنه لهذه األسباب «فإن األمر بمجمله
ل ـي ــس مـ ـج ــرد م ـس ــأل ــة س ـه ـلــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
روسيا» .كما أعرب عن انفتاحه لعقد قمة مع
نظيره الروسي وهو أمر ال يــزال «محتمال»،
معربًا عن أمله في أن يفهم بوتني «أنه ليس
في موقف جيد ليسيطر على العالم».
أمــا ما أثــار اللغط ،فهو إشــارة بايدن إلــى أن
مـحــاسـبــة روس ـي ــا سـتـكــون ب ـنــاء عـلــى حجم

تصرفاتها ،وأن طبيعة الرد قد ال تكون محل
توافق بني الحلفاء .وقــال« :إنــه شيء إذا كان
ً
ه ـن ــاك ت ــوغ ــا مـ ـح ــدودًا وس ـي ـكــون عـلـيـنــا أن
نختلف حــول م ــاذا سنفعل ردًا على ذلــك أو
ال نـفـعــل» .والحـقــا أوضـحــت املتحدثة باسم
البيت األبيض جني ساكي أنه «إذا تجاوزت
أي ق ـ ــوات روسـ ـي ــة الـ ـح ــدود األوك ــرانـ ـي ــة ،أي
غ ــزوه ــا مـ ـج ــددًا ،ف ــإن ــه س ـي ـقــابــل بـ ــرد ســريــع
وصــارم وموحد من جانب الواليات املتحدة
وحلفائها».
ونـ ّـدد الكرملني أمــس بتصريحات بــايــدن ،إذ
اعتبر املتحدث باسمه دميتري بيسكوف أن
«التصريحات تتكرر على الــدوام وال تساهم
في تهدئة التوتر الحالي ،بل إنها قد تساهم
فــي زعــزعــة الــوضــع» ،معتبرًا أنها «يمكن أن
ً
تثير آماال خاطئة كليًا لدى بعض املتهورين
األوكرانيني».
وبالتزامن مع خطابات التصعيد من جميع
األطــراف ،أعلنت روسيا أمــس ،أنها ستجري
م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات بـ ـح ــري ــة ض ـخ ـم ــة فـ ــي امل ـح ـي ـطــن
األطلسي والهادئ واملحيط املتجمد الشمالي
والبحر األبيض املتوسط خالل شهر يناير/
كــانــون الـثــانــي الـحــالــي وف ــي فـبــرايــر/شـبــاط
املقبل ،ستشارك فيها «أكثر من  140سفينة
حــرب ـيــة وس ـفــن ال ــدع ــم وأك ـث ــر م ــن  60طــائــرة
وألف قطعة من املعدات العسكرية وقرابة 10
آالف جندي» ،بحسب وزارة الدفاع الروسية،
مؤكدة أن الهدف منها هو «حماية املصالح
القومية الــروسـيــة فــي املحيطات والتصدي
لتهديدات عسكرية تجاه روسيا من البحار
واملحيطات» .وتجري روسيا حاليًا مناورات
بحرية إلــى جــانــب الـصــن وإي ــران فــي خليج
ُع ـم ــان ،يــرتـقــب أن تـنـتـهــي غـ ـدًا ال ـس ـبــت ،كما
أكدت أمس إطالق صاروخ كروز طراز كاليبر،
مــن غــواصــة فــي بحر الـيــابــان ،بــاتـجــاه هدف
على اليابسة.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

متابعة

بيونغ يانغ تلوح بالتصعيد النووي

هددت بيونغ يانغ
ّ
باستئناف تجاربها النووية
والصاروخية بعيدة
المدى ،بعد فترة توقف،
طورت خاللها ترسانتها
ّ
من األسلحة

هـ ـ ـ ّـددت ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،أمـ ــس الـخـمـيــس،
بــإن ـهــاء وق ـف ـهــا االخ ـت ـي ــاري م ـنــذ ع ــام ،2017
لتجاربها النووية وصواريخها البالستية
ال ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـق ــارات ،ردًا ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو على
ع ـقــوبــات جــديــدة فــرضـتـهــا عليها الــواليــات
املتحدة ،في وقت لم تنجح اإلدارة األميركية
الــديـمـقــراطـيــة بــرئــاســة جــو ب ــاي ــدن ،فــي فتح
ح ــوار مــع بـيــونــغ يــانــغ ،إث ــر تعثر مـحــاوالت
ال ـ ـت ـ ـقـ ــارب بـ ــن الـ ـط ــرف ــن فـ ــي عـ ـه ــد دون ــال ــد
ت ــرام ــب .وي ـه ــدد الـتـلـمـيــح ال ـك ــوري الـشـمــالــي
إل ــى إمـكــانـيــة ال ـع ــودة إل ــى سـقــف مــرتـفــع من
االختبارات النووية ،بإعادة التوتر في شبه
الـجــزيــرة الـكــوريــة ،ال سيما مــع التعثر الــذي
يصيب مساعي بناء الثقة بــن بيونغ يانغ
وس ـي ــول ،وعـ ــودة األولـ ــى إل ــى إجـ ــراء تـجــارب
ص ــاروخ ـي ــة أث ـ ــارت ق ـلــق الـ ـج ــارة الـجـنــوبـيــة.
ك ـمــا ي ــأت ــي ف ــي تــوق ـيــت ح ـس ــاس ،ل ـيــس فقط
ب ـس ـبــب ت ـح ـضــر ال ـص ــن ألل ـعــاب ـهــا الـشـتــويــة
األوملبية في فبراير/شباط املقبل ،أو كوريا
الجنوبية النتخاباتها الرئاسية في مارس/
آذار ،بل النشغال واشنطن في أكثر من ملف
ت ـص ـع ـي ــدي ،ال س ـي ـمــا م ــع روس ـ ـيـ ــا .وي ــرج ــح
ّ
محللون ،رغم ذلك ،أن يكون التهديد الجديد
لكوريا الشمالية مجرد مناورة الختبار الرد
األميركي ،ال سيما مع دعــوة واشنطن األمم
املتحدة لفرض عقوبات إضافية على بيونغ
يانغ.
وب ـع ــد يـ ــوم ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع ال ــزع ـي ــم ال ـك ــوري
الشمالي كيم جونغ أون مع املكتب السياسي
لـحــزب الـعـمــال الـحــاكــم أول مــن أم ــس لبحث
«قـضــايــا سياسية مهمة» تشمل اإلج ــراءات
امل ـض ــادة لـلـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة «ال ـعــدائ ـيــة»،
قالت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية،
أمس ،إن البالد ستعزز دفاعاتها في مواجهة
الــواليــات املـتـحــدة وستبحث استئناف «كل
األنشطة املعلقة» ،في إشارة على األرجح إلى

وقف اختياري تفرضه على اختبار قنابلها
الـنــوويــة وصــواريـخـهــا بعيدة امل ــدى .وقالت
الــوكــالــة إن سـيــاســة واش ـن ـطــن وال ـت ـهــديــدات
العسكرية «وصلتا إلــى خــط الخطر الــذي ال
يمكن التغاضي عنه بعد اآلن» ،مشيرة إلى
ال ـتــدري ـبــات األم ـيــرك ـيــة املـشـتــركــة م ــع كــوريــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ونـ ـش ــر أس ـل ـح ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
أميركية متطورة في املنطقة ،وفرض عقوبات
أمـيــركـيــة مستقلة وعـقــوبــات أمـمـيــة .وذك ــرت
ال ــوك ــال ــة أن امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـل ـحــزب أمــر
بإعادة النظر في إجراءات بناء الثقة و«سرعة
بحث مسألة استئناف كل األنشطة املعلقة».
وأضــاف املكتب بحسب الوكالة أنــه «ينبغي
ً
ع ـل ـي ـنــا الـ ـقـ ـي ــام ب ـت ـح ـض ـي ــرات أكـ ـث ــر ش ـم ــوال
ملــواجـهــة طــويـلــة األج ــل مــع اإلمـبــريــالـيــن في
الواليات املتحدة».
وك ــان بــايــدن قــد عـقــد أول مــن أم ــس مــؤتـمـرًا
ص ـح ــاف ـي ــا فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ب ـم ـن ــاس ـب ــة مـ ــرور
ع ــام عـلــى تـبــوئــه مـنـصــب ال ــرئ ــاس ــة ،لـكـنــه لم
يـتـطــرق فـيــه إل ــى كــوريــا الـشـمــالـيــة .وبحسب
وكـ ــالـ ــة «رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» ،رفـ ـ ــض م ـت ـح ــدث بــاســم
مجلس األمــن القومي التابع للبيت األبيض
«الـ ـخ ــوض ف ــي ف ــرض ـي ــات» ،ل ــدى س ــؤال ــه عن
كيفية الــرد األميركي إذا ما استأنفت كوريا
الشمالية اختبار صواريخها العابرة للقارات

وتـ ـج ــاربـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،ل ـك ـن ــه ق ـ ــال إن ه ــدف
واشنطن ال يزال النزع الكامل للسالح النووي
من شبه الجزيرة الكورية .وأضاف« :ما زلنا
مستعدين لالنخراط في جهود دبلوماسية
جادة ومستمرة دون شروط مسبقة من أجل
إحــراز تقدم ملموس» ،الفتًا إلى أن واشنطن
«ستواصل جهودها بالتنسيق مع املجتمع
ال ــدول ــي ملـنــع ت ـقــدم ب ــرام ــج الـتـسـلــح الـكــوريــة
الشمالية».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أك ـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع ال ـكــوريــة
ال ـج ـنــوب ـيــة أن ـه ــا ت ــراق ــب ت ــدري ـب ــات ال ـش ـمــال
الـشـتــويــة ،وتـحــافــظ عـلــى وض ــع االس ـت ـعــداد،
واصفة اختبارات الصواريخ األخيرة لبيونغ
ي ــان ــغ بــأن ـهــا «ت ـه ــدي ــدات خ ـط ـي ــرة» .وح ــذرت
وزارة الــوحــدة التي تتولى شــؤون العالقات
ب ــن ال ـك ــوري ـت ــن ،م ــن م ــزي ــد م ــن الـت ـص ـع ـيــد،
مـ ـ ـش ـ ـ ّـددة ع ـل ــى أن ـ ــه ي ـن ـب ـغــي أال تـ ـع ــود شـبــه

رفضت الصين مناقشة
عقوبات أممية إضافية
على بيونغ يانغ

جاء التهديد بعد اجتماع كيم بالمكتب السياسي لحزب العمال ()Getty

ال ـجــزيــرة إل ــى م ـســار املــواج ـهــة ،وأن السبيل
ال ــوح ـي ــد إلح ـ ــراز ت ـق ــدم ه ــو اتـ ـب ــاع م ـس ــارات
الحوار والدبلوماسية.
ول ــم تـخـتـبــر ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة صــواري ـخ ـهــا
البالستية األطــول مــدى العابرة للقارات ،أو
أي أسـلـحــة نــوويــة ،مـنــذ  2017وس ــط جهود
دبـلــومــاسـيــة مــع واش ـن ـطــن فــي عـهــد تــرامــب،
جـ ــاءت ب ـعــد اخ ـت ـبــارهــا ص ــاروخ ــا بــالـسـتـيــا
قـ ــادرًا عـلــى ض ــرب ال ـبـ ّـر الــرئـيـســي األمـيــركــي.
لكنها بدأت تجربة صواريخ بالستية جديدة
ق ـص ـيــرة امل ـ ــدى ب ـعــد ت ــوق ــف م ـح ــادث ــات نــزع
السالح النووي ،وعودة الجمود الدبلوماسي
بينها وبني واشنطن ،بعد فشل قمة هانوي
في  2019بني ترامب وكيم (الثالثة بينهما في
عهد ترامب).
واإلثـ ـن ــن امل ــاض ــي ،أجـ ــرت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
راب ـ ــع ت ـجــربــة ص ــاروخ ـي ــة م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام
ال ـح ــال ــي ،ب ـعــد عـمـلـيـتــي إطـ ــاق «ص ــاروخ ــن
أسـ ــرع م ــن الـ ـص ــوت» ،ق ــادري ــن ع ـلــى الـتـحــرك
بـســرعــة عــالـيــة واملـ ـن ــاورة بـعــد اإلق ـ ــاع ،كما
أجــرت اختبارًا شمل منظومة صواريخ على
سكة حديدية .وتجري بيونغ يانغ تجاربها
الجديدة بوتيرة متسارعة ،ما أثار تنديدًا من
الــواليــات املـتـحــدة ،ومسعى لـفــرض عقوبات
أممية جــديــدة مــن األمــم املتحدة على كوريا
ال ـش ـمــالـيــة .ل ـكــن امل ـب ـعــوث الـصـيـنــي ال ـخــاص
لشبه الجزيرة الكورية ليو شياومينغ ،أكد
عبر «تويتر» أن «مجلس األمن الدولي ليس
لديه نية مناقشة مشروع قرار مزعوم يتعلق
بعقوبات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية
الـشـعـبـيــة» .وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذا ال ـتــوتــر ،قــال
الباحث في املعهد الكوري للوحدة الوطنية
ف ــي سـ ـي ــول ،ه ــون ــغ مـ ــن ،لـ ــ«ف ــران ــس بـ ــرس»:
«نـحــن تقريبًا فــي  2017م ـجــددًا»ّ .
ورج ــح أنه
«ب ـع ــد ه ــذا اإلعـ ـ ــان ،ي ـب ــدو أن ال م ـفــر م ــن أن
تقوم بيونغ يانغ بإطالق صواريخ باليستية
عــابــرة لـلـقــارات قــريـبــا» .وب ــرأي الـبــاحـثــة في
مركز ستيمسون لألبحاث ،رايتشل مينيونغ
لي ،كما نقلت عنها الوكالة ،فإن «بيونغ يانغ
قد تترك هامشًا معينًا للمناورة بناء على رد
إدارة بايدن» .أما ديون كيم ،الباحثة في مركز
األمــن األميركي الجديد ،فرفضت الربط بني
العقوبات والتهديد الكوري الشمالي ،الفتة
لشبكة «سي أن أن» ،إلى «أننا كنا ندرك أنها
مسألة وقت» قبل عودة بيونغ يانغ لتصعيد
اختباراتها.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

م ـهــدت املـحـكـمــة األمـيــركـيــة العليا،
أم ــس الـخـمـيــس ،الـطــريــق أم ــام نقل
وث ــائ ــق مــرت ـب ـطــة ب ـس ـلــوك الــرئـيــس
األم ـيــركــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،ف ــي  6ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الـثــانــي  ،2021إل ــى لجنة التحقيق
ال ـبــرملــان ـيــة املـكـلـفــة ج ــاء الـحـقـيـقــة
حول دوره في هجوم أنصاره على
مقر الكونغرس .ورفضت املحكمة،
بـغــالـبـيــة ث ـمــان ـيــة ق ـض ــاة م ــن أصــل
تسعة ،محاولة ترامب اإلبقاء على
ســريــة مـحـفــوظــات الـبـيــت األبـيــض،
وال ـت ــي تـتـضـمــن خ ـصــوصــا قــائـمــة
األش ـخــاص الــذيــن زاروا تــرامــب ،أو
اتصلوا به في  6يناير .2021
(فرانس برس)

الجيش الصيني
يحذر مدمرة أميركية
عبرت سفينة حربية أميركية بحر
الـصــن الـجـنــوبــي ،أم ــس الخميس،
م ــا اس ـتــدعــى ت ـحــذي ـرًا م ــن الـجـيــش
ال ـص ـي ـن ــي .وق ـ ـ ــال س ـ ــاح ال ـب ـحــريــة
األميركي إن السفينة «يــو إس إس
بنفولد أكدت على الحقوق املالحية
والحريات في محيط جزر باراسيل،
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي».
وأعلنت القيادة الجنوبية للجيش
الصيني أن السفينة «دخلت بشكل
غير قانوني» في منطقة تعتبرها
ب ـك ــن ض ـم ــن م ـي ــاه ـه ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة،
موضحة أنها «نظمت قوات بحرية
وج ــوي ــة م ـه ـم ـت ـهــا ت ـت ـبــع وم ــراق ـب ــة
وتحذير وإبعاد» السفينة.
(فرانس برس)
فرنسا :الجمعية الوطنية
تندد بـ«إبادة» اإليغور
اع ـ ـت ـ ـم ـ ــدت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،ق ــرارًا
ي ـن ــدد ب ـ ــ«إبـ ــادة» ال ـص ــن لــإي ـغــور،
طــالـبــة مــن الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة أن
ت ـح ــذو ح ــذوه ــا .وأق ـ ــر ال ـن ــص غير
امللزم بتأييد  169نائبًا ومعارضة
واحــد وامتناع خمسة .ونــص على
أن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة «ت ـع ـت ــرف
رسـ ـمـ ـي ــا ب ــالـ ـعـ ـن ــف ال ـ ـ ـ ــذي تــرت ـك ـبــه
سلطات جمهورية الصني الشعبية
ف ــي ح ــق اإليـ ـغ ــور ع ـلــى أن ـه ــا تــرقــى
إلــى جــرائــم ضــد اإلنسانية وإب ــادة،
وتندد» بها.
(فرانس برس)
إسرائيل تشتري 3
غواصات من ألمانيا

أعـلـنــت إس ــرائ ـي ــل ،أم ــس الـخـمـيــس،
ع ـقــد ص ـف ـقــة لـ ـش ــراء غ ــواص ــات مــن
شــركــة «تـيـسـنـكــروب» األملــان ـيــة في
مقابل  3.4مليارات دوالر .واعتبر
وزير األمن اإلسرائيلي بني غانتس
(الصورة) ،في بيان ،أن «الغواصات
الجديدة ستحسن قــدرات البحرية
اإلســرائـيـلـيــة وسـتـســاهــم فــي تفوق
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل األم ـ ـنـ ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة».
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ــراء ثـ ــاث
غواصات من طراز «دكــار» ،على أن
تسلم األولــى إلسرائيل في غضون
تسع سنوات.
(فرانس برس)

ليبيريا :مقتل 29
في تدافع بكنيسة
أعلن نائب وزير اإلعالم في ليبيريا
جــاالواه تونبو ،أمس الخميس ،أن
 29شـخـصــا قـتـلــوا ف ــي ت ــداف ــع وقــع
في كنيسة في العاصمة مونروفيا.
وق ــال أح ــد الـسـكــان إن ال ـتــدافــع بــدأ
بعدما هاجم مسلحون الحشد في
محاولة لسرقتهم .وامتنع املتحدث
بــاســم الـشــرطــة عــن الـتـعـلـيــق ،وقــال
إن الـتـحـقـيــق م ـس ـتـمــر ،فـيـمــا أعـلــن
الــرئـيــس ج ــورج وي ــا ال ـح ــداد الـعــام
ث ــاث ــة أيـ ـ ـ ــام .وقـ ـ ــال م ـك ـت ـبــه إن ـ ــه تــم
اسـتــدعــاء جمعية الصليب األحمر
ووكــالــة مكافحة ال ـكــوارث ملساعدة
الضحايا.
(رويترز)
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ّ
شكلتها اإلدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سورية ،على صياغة عقد اجتماعي جديد للمنطقة التي
تعكف لجنة
تسيطر عليها «قسد» ،يتضمن التحضير النتخابات عامة ،في محاولة فرض أمر واقع يرفضه النظام السوري والمعارضة

محاولة لفرض أمر واقع في سورية

«العقد االجتماعي» لإلدارة الذاتية
أمين العاصي ،سالم حسن

اسـتــأنـفــت «اإلدارة الــذات ـيــة» ذات
الطابع الكردي في شمال شرقي
ســوريــة ،جهدها فــي كتابة «عقد
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،ت ـ ـشـ ــدد عـ ـل ــى أن ـ ــه مـخ ـصــص
ّ
لتنظيم العالقة بينها وبــن ســكــان منطقة
شرقي الـفــرات في ســوريــة ،في وقــت يخشى
ال ـن ـظــام وامل ـع ــارض ــة عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء م ــن أن
تؤدي الخطوة إلى ترسيخ الواقع السياسي
فــي هــذه املنطقة التي يشكل الـعــرب غالبية
سكانها.
وم ـنــذ أي ـ ــام ،تـعـقــد لـجـنــة شـكـلـتـهــا «اإلدارة
ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة» ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف الـ ـ ـع ـ ــام املـ ــاضـ ــي،
اجـتـمــاعــات فــي مدينة الحسكة ،فــي أقصى
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـشـ ــرقـ ــي مـ ـ ــن س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،إلعـ ـ ـ ــداد
م ـســودة تنظم عـمــل اإلدارة فــي املنطقة من
جميع ال ـنــواحــي ،السياسية واالقـتـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة .وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر مـحـلـيــة
تـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ف ــإن اللجنة
ّ
عــل ـقــت اجـتـمــاعــاتـهــا أم ــس األول األربـ ـع ــاء،
لسوء األحــوال الجوية ،موضحة أن غالبية
أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من الوصول إلى
الحسكة بسبب تساقط الثلوج.
ّ
املوسعة  158عضوًا ،وانبثقت
وتضم اللجنة
عـنـهــا لـجـنــة مـصـغــرة مــؤلـفــة مــن  30عضوًا
منوط بهم كتابة مواد هذا العقد الذي يعد
بمثابة دستور للمناطق التي تسيطر عليها
«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) .ويشكل
ّ
الـعــرب غالبية ســكــان منطقة شرقي الفرات
ال ـت ــي ت ـضــم م ـك ــون ــات س ــوري ــة أخـ ـ ــرى ،مثل
األكراد والتركمان والسريان اآلشوريني.
ّ
وتـسـيـطــر «ق ـس ــد» عـلــى ج ــل مـنـطـقــة شــرقــي
نهر الـفــرات ،وعلى منبج ومناطق في ريف
حلب الشمالي غربي الفرات ،باإلضافة إلى
أحياء داخل مدينة حلب ،كبرى مدن شمالي
س ــوري ــة ،وش ــري ــط م ــن ال ـق ــرى ج ـنــوبــي نهر
الفرات في ريف الرقة الغربي .وكانت «اإلدارة
الذاتية» الكردية قد وضعت عقدًا اجتماعيًا
فــي عــام  2013إلدارة املنطقة ،ولـكــن «قسد»
فرضت سيطرتها بعد ذلك العام على مناطق
كثيرة ،وباتت سلطة أمر واقع ،ما يستدعى
عقدًا جديدًا .وأوضح أكرم املحشوش ،عضو
ً
الـلـجـنــة امل ـص ـغــرة مـمـثــا ل ـحــزب املحافظني
ال ــذي يـقــوده الشيخ حميدي ده ــام الجربا،
شيخ مشايخ قبيلة ّ
شمر ،أن «كــل املكونات
ال ـع ــرق ـي ــة م ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـل ـج ـن ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
منظمات املجتمع املدني» ،مؤكدًا في حديث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،حــاجــة املـنـطـقــة «إل ــى
قوانني تنظمها».
وأعاد املحشوش التذكير بأن اللجنة «تعمل
عـلــى ه ــذا الـعـقــد مـنــذ ال ـعــام امل ــاض ــي» ،الفتًا
إل ــى أن «امل ـس ــودة سـتـعــرض عـلــى املـجــالــس
ُ
املحلية في منطقة شرقي الفرات ،وإذا ط ّبق
العقد ،فسيكون له مفعول إيجابي على كل
مكونات املنطقة» .وأشــار عضو اللجنة إلى
أنــه «مــن املمكن تعديل هــذا العقد فــي حال
جــرى تفاهم مع الدولة السورية» ،كما لفت

تقول اإلدارة إن العقد يخدم جميع مكونات المنطقة (فرانس برس)

تجتمع لجنة إعداد
مسودة العقد في
مدينة الحسكة
إلــى «الخصوصية الـتــي تتمتع بها بعض
مكونات املنطقة ،مثل السريان واأليزيديني،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة «سـتـشـهــد
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،سـ ـتـ ـك ــون ف ـي ـه ــا حـ ـ ّـصـ ــة ل ـه ــذه
املـ ـك ــون ــات» .واالن ـت ـخ ــاب ــات تـشـمــل انـتـخــاب
مجلس تشريعي ملناطق اإلدارة ،ومجلس
تنفيذي يتضمن مجالس كانتونات (أقاليم)
ومقاطعات (محافظات) وكومينات (بلدات).
وح ــول طبيعة عـمــل اللجنة حــالـيــا ،أوضــح
الـ ـب ــاح ــث ال ـس ـي ــاس ــي امل ـ ـقـ ــرب مـ ــن «اإلدارة
الــذاتـيــة» إبــراهـيــم مسلم ،أنــه «يـجــري حذف
مــواد وإضــافــة أخــرى إلــى العقد االجتماعي
املـ ـعـ ـم ــول بـ ــه مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،»2013الفـ ـت ــا فــي
حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إل ــى أن العقد
الجديد «سيحدد شكل اإلدارة الذاتية بعد

إع ــادة هيكلة مؤسساتها ،بما يـتــوافــق مع
املستجدات في املنطقة التي تسيطر عليها».
وأوض ــح مسلم أن الـعـقــد الـجــديــد «سيعيد
تكوين مؤسسات اإلدارة ،ليصار بعدها إلى
تشكيل مفوضية لالنتخابات» ،الفتًا إلى أن
اللجنة املكلفة بصياغة العقد االجتماعي
ّ
ول ـجــان املـتــابـعــة «كــلـهــا انبثقت عــن مؤتمر
أب ـنــاء الـجــزيــرة وال ـف ــرات ال ــذي عـقــد فــي عــام
 .»2020وأوضح أن العقد «سيطبق في شرق
الفرات ومنبج والشهباء (شمال حلب) ،وفي
أحياء من مدينة حلب».
ولــم ينخرط املجلس الوطني الـكــردي ،وهو
أحد الكيانات السياسية الفاعلة في املشهد
الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـك ـ ــردي ،وج ـ ـ ــزء مـ ــن «االئ ـ ـتـ ــاف
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية»،
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ك ـت ــاب ــة ال ـع ـق ــد االج ـت ـم ــاع ــي فــي
ش ـمــال شــرقــي س ــوري ــة ،بـسـبــب خــافــات مع
أح ـ ــزاب «اإلدارة ال ــذاتـ ـي ــة» ،وأب ــرزه ــا حــزب
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ال ـ ـ ــذي ُي ـن ـظ ــر ال ـيــه
باعتباره النسخة السورية من حزب العمال
الكردستاني ،املصنف تنظيمًا إرهابيًا لدى
عدد من الدول.
وقال عضو املجلس الوطني الكردي ،محمد

إسـمــاعـيــل ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن امل ـج ـلــس «ل ــن ي ـع ـتــرف ب ــأي ع ـمــل مـنـفــرد
ال ج ــدوى مـنــه بــالـنـسـبــة لـلـمـنـطـقــة» ،مشيرًا
إلــى أن العقد االجتماعي السابق «لــم تعمل
بــه اإلدارة ال ــذات ـي ــة» .وح ــول مـطــالــب ورؤي ــة

امل ـج ـل ــس ،أضـ ـ ــاف إس ـم ــاع ـي ــل« :نـ ـح ــن نــريــد
ت ـعــديــل ه ــذا ال ـع ـقــد االج ـت ـمــاعــي وف ــق رؤي ــة
مـشـتــركــة ت ـشــارك ـيــة ،عـلــى أن ي ـكــون لصالح
املنطقة والجميع ،وال يتعارض مع الدستور
العام في سورية» .وفي رده على سؤال حول
تحضيرات «اإلدارة الذاتية» النتخابات عامة
وتــأثـيــر ذلــك عـلــى ال ـحــوار ال ـكــردي  -الـكــردي
املتوقف حاليًا ،أشار إسماعيل إلى أن «هناك
بندًا تم االتفاق عليه في الحوار ينص على
تشكيل مفوضية عليا النتخابات مشتركة،
م ـن ــاص ـف ــة بـ ــن امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي الـ ـك ــردي
وأح ـ ـ ــزاب ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة امل ـن ـضــويــة في
اإلدارة الكردية ،أما انتخابات من طرف واحد
وبإيديولوجية حــزب واح ــد ،فهذا شأنهم».
وش ـ ّـدد على أنــه «ال تثبيت ألخـطــاء ال تخدم
املنطقة وال تخدم وحــدة املوقف الكردي وال
تخدم ظروف املنطقة ككل».
وفيما لم يصدر بعد أي موقف له من «العقد
االج ـت ـمــاعــي» ،ف ــإن الـنـظــام ال ـس ــوري يرفض
جميع الخطوات التي تتخذها اإلدارة الذاتية
فــي املنطقة ،ألنـهــا تـكــرس الــواقــع السياسي
املـ ــوجـ ــود ف ــي م ـن ـط ـقــة ش ــرق ــي ن ـه ــر الـ ـف ــرات،
وترسخ سلطة األمر الواقع املتمثلة بـ«قسد»
واملؤسسات والكيانات املرتبطة بها.
ولم يجتمع النظام السوري واملعارضة على
أمــر مثلما اتـفـقــا عـلــى مناهضة اإلج ــراءات
األح ــادي ــة الـتــي تـقــوم بـهــا «اإلدارة الــذاتـيــة»
منذ سيطرتها على نحو ثلث سورية على
م ــدى أع ـ ــوام عـ ــدة ،وه ــو ال ـث ـلــث الـ ــذي يضم
معظم ث ــروات ال ـبــادُ ،
ويـنـظــر إلـيــه على أنه
«سورية املفيدة» .وتنظر املعارضة السورية
املـمـثـلــة ب ــ«االئ ـت ــاف الــوط ـنــي» إل ــى «قـســد»
على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني،
وت ـت ـه ـم ـهــا بــال ـتــأس ـيــس إلق ـل ـيــم ذي صبغة
كردية في شمال شرقي سورية .من جهتها،
أكدت قوات «قسد» في الكثير من املناسبات
أنها «مــع وحــدة ســوريــة» ،لكنها تريد دولة
ديـم ـقــراط ـيــة ال مــركــزيــة ،وإق ـ ــرارًا دسـتــوريــا
ب ـح ـقــوق ك ــل امل ـك ــون ــات ال ـقــوم ـيــة والــدي ـن ـيــة
واالجتماعية في البالد.

المعارضة متمسكة باالنتقال السياسي
أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة ،أنــس العبدة ،في
مؤتمر صحافي في إسطنبول أمــس الخميس ،رفضه محاوالت
تمييع العملية السياسية وفق القرار األممي  ،2254مشددًا على ثبات
موقف المعارضة من االلتزام باالنتقال السياسي الكامل ،محذرًا «من
تجاوز القرارات الدولية» .وقال« :لدينا دول حلفاء لنا مطالبة برفع
الصوت عاليًا في وجه الضغوط الروسية واإليرانية ،وضرورة مراجعة
المنهجية األممية الحالية في إدارة العملية السياسية».

متابعة

■ واشنطن تدرس إعادة تصنيف #الحوثيني منظمة إرهابية ،ولعله
ُ َ
بأوان ليس ببعيد ،هل تدرك #مليشيات_الحوثي إلى أين يقودون
سيعلن
ٍ
مجتمعهم؟ وكيف تجر إيران #اليمن لعقود قادمة ،نحو الهالك ،بينما
مجلس التعاون بحسب تأكيد يفتح ذراعيه رسميًا ألول مرة لليمن.
#السالم_اآلن
■ معركتنا ما ضد برهان بس ،معركتنا ضد املؤسسة العسكرية بكل
مكوناتها وعقليتها البتديها إحساس االستحقاق بتاع انها تعمل
انقالبات وتحكم البلد دي وتسيل الدماء ،وضد املنتفعني منها واملتحالفني
معاها من سياسيني وطبقات اجتماعية وشبكات حريصة على بقاء
املؤسسة دي في السلطة# .السودان
■ الوفد األميركي عطل شارع النيل  10دقايق قبل ساعة عشان يصل
القصر الجمهوري ،ودا أقوى تأثير متوقع للسياسة األميركية في
#السودان حاليًا# .العصيان_املدني_الشامل #مليونية_الوفاء_للشهداء
■ في مذكرة من رئيس القضاء وقضاة املحكمة العليا وقضاة االستئناف
وقضاة املحكمة العامة وقضاة املحاكم الجزئية إلى #البرهان «أننا لن
نتردد في اتخاذ اإلجراءات التي تحفظ أرواح املواطنني وتصون حقوقهم
املكفولة بالقانون والدستور»# .القضاء_ينتفض #مجزرة_الخرطوم
#العصيان_املدني_الشامل
■ مصدر أمني من قلب وزارة الداخلية :رضا بوزيان استشهد تحت
التعذيب في  14يناير والقيادات األمنية للداخلية قرروا إخفاء الجثة
حتى تهدأ األمور .تقريرالطب الشرعي األول حول تاريخ الوفاة املزعومة
مزور .املصدر أكد استعداده لتقديم شهادته للقضاء يوما ما وذكراألسماء
واألدلة# .تونس
■ روسيا ال ترغب في احتالل أوكرانيا لكن لن تسمح ألوكرانيا أن تصبح
نقطة نفوذ للغرب أو األطلسي
■ على الرغم من التحذير األوروبي ـ األميركي لروسيا ،استمرار الحشود
العسكرية من روسيا ضد أوكرانيا وعلى طول الحدود من جهة القرم شرقًا
ً
وبيالروسيا شماال .الحشود تبدو «حشود حرب» ،وأوكرانيا تواجه حربا
مختلطة متمثلة بقوات روسية وجماعات متمردة في دونباس .شرق
أوكرانيا محاط بالكامل

بايدن يفشل في إصالح التصويت
سقط «قانون حرية
التصويت» و«قانون جون
لويس لتعزيز حقوق
التصويت» في مجلس
الشيوخ األميركي ،مساء
األربعاء ،في إحدى
أقوى الضربات التي
يتلقاها الرئيس جو بايدن
ّ
وج ـ ـ ــه م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ـســاء
أول مــن أم ــس األربـ ـع ــاء ،ضــربــة قــاضـيــة إلــى
جهود الرئيس جو بايدن للدفاع عن حقوق
ال ـت ـصــويــت ،ض ــد م ــا يـصـفــه الــديـمـقــراطـيــون
ب ــ«اس ـت ـهــداف ال ــوالي ــات املـحــافـظــة لألقليات
الـعــرقـيــة» .وفـشــل الديمقراطيون فــي تمرير
مشروعي «قانون حرية التصويت» و«قانون
جـ ــون ل ــوي ــس ل ـت ـعــزيــز حـ ـق ــوق ال ـت ـصــويــت»
ف ــي مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ،ب ـعــد أن س ـبــق وتـمــت
النواب األسبوع
املصادقة عليهما في مجلس
ُ
امل ــاض ــي .وقـ ــال ب ــاي ــدن ف ــي ب ـي ــان ن ـش ــر على
وسائل التواصل االجتماعي بعد التصويت
م ـبــاشــرة« :أش ـع ــر بـخـيـبــة أم ــل عـمـيـقــة لـعــدم
م ـســانــدة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ لــديـمـقــراطـيـتـنــا.
خــاب أمـلــي لـكــن ه ــذا لــن يــردع ـنــي» .وأض ــاف
«سنواصل التقدم بالتشريعات الضرورية
والدفع من أجل تغيير اإلجراءات في مجلس
الشيوخ من أجل حماية الحق األساسي في
التصويت».
وكــان بــايــدن وعــد بحماية وصــول األقليات
إلــى صـنــاديــق االق ـتــراع وبشفافية عمليات
االقتراع ،في مواجهة العديد من التعديالت

ال ـت ــي تــدخ ـل ـهــا ع ـلــى ال ـق ــوان ــن االنـتـخــابـيــة
والي ـ ـ ـ ــات مـ ـح ــافـ ـظ ــة ،ال س ـ ّـيـ ـم ــا فـ ــي ج ـن ــوب
ال ـب ــاد .وت ــؤك ــد مـنـظـمــات حـقــوقـيــة أن هــذه
التعديالت التي يدفع بها في هذه الواليات
ال ـج ـم ـهــوريــون ت ـع ـ ّـرض األم ـيــرك ـيــن ال ـســود
ل ـل ـت ـم ـي ـيــز ،ع ـل ـمــا ب ــأن ـه ــم صـ ـ ّـوتـ ــوا بـغــالـبـيــة
ســاحـقــة ل ـبــايــدن ف ــي االن ـت ـخــابــات األخ ـي ــرة.
ولقطع الطريق على هــذه التعديالت ،طرح
بايدن مشروعًا إلصــاح النظام االنتخابي
من خالل توحيد ممارسات التصويت على
الصعيد االتحادي ومنح السلطات الفدرالية
حـ ّـق النظر في أي تعديل ّ
يتم على مستوى
الواليات .ويرى بايدن أن مكتسبات النضال
من أجل الحقوق املدنية في الستينيات على
امل ـح ـ ّـك ،إذ ي ـقــوم الـجـمـهــوريــون بتقويضها
مـحـلـيــا بـمـبــاركــة م ــن املـحـكـمــة الـعـلـيــا الـتــي
أص ـب ـح ــت ف ــي ع ـه ــد س ـل ـفــه دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
محافظة جدًا.
وكان من املفترض أن يتيح «قانون النهوض
بحقوق التصويت لجون لــويــس» و»قــانــون
حرية التصويت» حماية منجزات النضال
م ــن أجـ ــل ال ـح ـق ــوق امل ــدن ـي ــة وض ـ ـ ّـد الـتـمـيـيــز
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ،وال ـ ـتـ ــي يـ ـع ــود ت ــاري ـخ ـه ــا إل ــى
ستينيات القرن املاضي .ومن شأن القانون
األول أن يعيد سلطة الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة
ملراجعة بعض قوانني التصويت في الوالية
ملنع التمييز ،بينما من شأن القانون الثاني،
وهــو مشروع قانون أوســع ،أن يضع قواعد
وطنية للتصويت بالبريد والتصويت املبكر،
وغيرها من شروط العملية االنتخابية التي
قـ ّـيــدهــا ال ـج ـم ـهــوريــون ف ــي بـعــض ال ــوالي ــات.
كما يسعى الديمقراطيون إلى منع مشرعي
الواليات من إعادة ترسيم الدوائر االنتخابية
بطريقة يقول نشطاء إنها تؤثر على تمثيل
الناخبني من األقليات.
واإلص ـ ــاح يـتـعـلــق بـتـشــريــع ح ــول ال ـشــروط

ال ـتــي يـجــب الـتـمـتــع فـيـهــا مــن أج ــل مـمــارســة
ح ــق ال ـت ـصــويــت ،م ــن الـتـسـجـيــل ف ــي الـقــوائــم
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة إل ـ ــى ف ـ ــرز األص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ،م ـ ــرورًا
بــالـتـصــويــت بــالـبــريــد أو الـتـحـقــق مــن هوية
الناخبني .وكــانــت والي ــات جمهورية عديدة
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ق ـ ــد تـ ـعـ ـه ــدت بـ ـتـ ـع ــدي ــل ه ــذه
الشروط ،مما يعقد عمليًا وصول األميركيني
مــن أصــل أفــريـقــي واألقـلـيــات بشكل عــام إلى
ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع .ول ــال ـت ـف ــاف ع ـلــى هــذه
اإلجراءات ،يريد بايدن من الكونغرس وضع
إطار تشريعي فيدرالي.
وسـبــق لـبــايــدن أن ش ـ ّـدد عـلــى تغيير قــواعــد
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ إن «اق ـت ـض ــى األم ـ ــر ،ملـنــع
أقـلـيــة مــن أع ـضــاء املـجـلــس مــن عــرقـلــة إق ــرار
اإلصـ ـ ـ ــاح» .وف ــي خ ـط ــاب أل ـق ــاه ف ــي أتــانـتــا
بوالية جورجيا ،األسبوع املاضي ،قال بايدن:
«منذ شهرين وأنا أجري محادثات سرية مع
أعضاء الكونغرس .لن أصمت بعد اآلن» ،إزاء
عرقلة املعارضة الجمهورية ّإقرار مشروعي
ّ
األقليات في
قانونني أساسيني يحميان حق
الـتـصــويــت .وقـ ـ ّـرر الــرئـيــس األم ـيــركــي ،الــذي
يعاني من تراجع كبير في شعبيته ،املجازفة
بكل رصيده السياسي لتمرير هذا اإلصالح
الواسع لـ»حقوق التصويت».
ويشعر كل من الديمقراطيني والجمهوريني
بــالـقـلــق إزاء حــالــة الــديـمـقــراطـيــة األمـيــركـيــة
واألنـظـمــة االنـتـخــابـيــة لـلــدولــة ،غـيــر أن لــدى
ال ـحــزبــن أف ـك ــارًا مختلفة جـ ـدًا ح ــول ماهية
هذه املشكالت ،ناهيك عن الحلول التي يجب
أن تـعـتـمــد .فــالــديـمـقــراطـيــون ي ـحــاولــون سن
سلسلة مــن إصــاحــات التصويت الجديدة
ال ـشــام ـلــة ،بـيـنـمــا يـعـمــل ال ـج ـم ـهــوريــون على
ت ـغ ـي ـيــر ق ــواع ــد ال ـت ـص ــوي ــت وشـ ــروطـ ــه عـلــى
مـسـتــوى ال ــوالي ــات الـتــي يـسـيـطــرون عليها،
وهو ما فعلوه على نحو واسع العام املاضي.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

