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مفاوضات فيينا النووية

بعد ساعات من فوزه بوالية رئاسية سادسة ،أعلنت السلطات التشادية ،أمس الثالثاء،
مقتل رئيس البالد إدريس ديبي في جبهة قتال ضد متمردين شمال البالد ،وتشكيل
مجلس انتقالي برئاسة نجل الرئيس سيتولى الحكم لفترة  18شهرًا تجرى بعدها
انتخابات جديدة ،مع فرض حظر تجول وإغالق الحدود

فريق عمل ثالث لتذليل الخالفات

كشف االتحاد األوروبي
عن حصول تقدم
في الملف النووي
اإليراني ،لكنه أشار في
المقابل إلى أنه ال يزال
هناك عمل صعب
للتوصل التفاق

تشاد

مقتل إدريس ديبي

فيينا ،طهران ـ العربي الجديد

حكم عسكري ـ
عائلي لفترة انتقالية
قبل انتخابات الختيار
رئيس جديد

للحديث تتمة...

الجزائر:
المعركة الخاسرة
عثمان لحياني

هل يمكن أن يكون املجتمع املدني
في الجزائر ،على هشاشته الراهنة
وارتباطاته الريعية والنفعية بالسلطة،
ً
بديال لألحزاب السياسية في البرملان
والحكومة والبلديات؟ وهل للمجتمع
املدني مشروع سياسي يمكن تحويله
إلى برنامج للحكم باألساس؟
بشكل غير مسبوق تدفع السلطة
السياسية في الجزائر بفعاليات
املجتمع املدني دفعًا ،لتكون الحصان
الرئيس والقوة املهيمنة على برملان
يونيو/حزيران  ،2021بهدف تشكيل
أغلبية رئاسية لصالح الرئيس عبد
املجيد تبون .على هذا النحو يجري
تفصيل املشهد الجزائري من قبل
السلطة ،مواءمة ملرحلة ما بعد
االنتخابات البرملانية.
تستند السلطة في هذا الخيار إلى
موقف عاصف للحراك في بداياته
من األحزاب السياسية عامة .إذ
ُينكر الكثير من الجزائريني على
األحزاب إخفاقها في إحداث فارق
وصنع التغيير ،ويعتقدون أنها
كانت شريكة للسلطة في صناعة
النكبات السياسية واالقتصادية.
ويجزم الجزائريون أن األحزاب ،سواء
تلك التي جربت خيار املشاركة في
الحكومة أو التي بقيت خارجها،
شريكة للسلطة في إنتاج منظومة
حكم فاشلة دفعت الدولة إلى حافة
االنهيار ،وأنه بسبب القبول بمسايرة
نظام فاسد تم إتالف مقدرات البلد.
في هذا التقييم قليل من العدل
وكثير من الظلم للحركة السياسية
ونضاالتها من أجل الديمقراطية في
الجزائر .فقد بذلت األحزاب امللتزمة
باملسألة الديمقراطية والحريات
جهدًا نضاليًا مشهودًا ،واستخدمت
ما أمكن من األدوات التي أتيحت
لها ملقاومة االستبداد على مراحل
مختلفة.
لم يكن ممكنًا للحراك الشعبي أن
يكون كلحظة ثورية لوال نضال
متراكم لألحزاب امللتزمة باملطلب
الديمقراطي ،من يساريني وإسالميني
وتقدميني ،ولوال نضاالت نقابية
وتضحيات فواعل مدنية وأقالم
صحافية وجهد الحركة الحقوقية،
وغيرها من الفواعل الحية ،التي
خاضت جوالت من التدافع مع السلطة
من أجل الديمقراطية .وقد نجحت
في محطات أقل ،وأخفقت في أكثرها
ألسباب موضوعية ،بحيث لم تكن
املوازين متكافئة مطلقًا .وال يجب
التغاضي عن كل ذلك.
كان واضحًا منذ بداية الحراك الشعبي
في فبراير/شباط  2019أن خطاب
شيطنة األحزاب لم يكن عفويًا ،بل كان
منتجًا بطريقة بيداغوجية استهدفت
تحييد األحزاب وعزلها عن حراك
الشارع ،ليسهل للسلطة االنفراد به.
سقط الحراك في هذا الفخ مبكرًا،
وانكمشت األحزاب عنه .خسر كالهما
وربحت السلطة اللعبة في النهاية.

يـفـتــح اإلعـ ـ ــان ع ــن مـقـتــل الــرئـيــس
التشادي إدريس ديبي ،الحاكم منذ
 30ع ــام ــا ،ب ـعــد س ــاع ــات م ــن إع ــادة
انتخابه لوالية رئاسية سادسة ،الباب أمام
أسـئـلــة كـثـيــرة فــي ت ـشــاد ،الـتــي ت ـحــارب منذ
سـنــوات الجهاديني فــي أفريقيا إلــى جانب
القوات الفرنسية وضمن قوات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة في مالي .فعلى الرغم
من مسارعة الجيش إلى إعالن تولي مجلس
ع ـس ـكــري ان ـت ـقــالــي ب ــرئ ــاس ــة ن ـجــل الــرئ ـيــس
ال ــراح ــل ،مـحـمــد إدري ـ ــس دي ـبــي ( 37عــامــا)،
الحكم لفترة انتقالية تمتد لــ 18شهرًا ،فإن
ُ
ت ـس ــاؤالت ت ـطــرح ح ــول ن ـجــاح ه ــذا املجلس
في ضبط األوضــاع في البالد وكبح هجوم
ً
املتمردين شماال ،في وقت بقيت فيه الكثير
من التفاصيل حول مقتل ديبي غير واضحة.
وأع ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـيــش ال ـت ـشــادي
ال ـج ـن ــرال عـ ــزم ب ــرم ــان ــدوا أغ ــون ــا ،ف ــي بـيــان
تلي عبر تلفزيون تـشــاد ،أمــس الـثــاثــاء ،أن
«رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ
أنفاسه األخـيــرة مدافعًا عن وحــدة وسالمة
األراضـ ــي فــي ســاحــة امل ـعــركــة ...نعلن ببالغ
األســى للشعب التشادي نبأ وفــاة ماريشال
تشاد الثالثاء في  20إبريل  .»2021وأضاف
أن دي ـب ــي «ت ــول ــى زم ـ ــام امل ـع ــرك ــة الـبـطــولـيــة
ض ــد ج ـحــافــل إره ــاب ـي ــن م ــن لـيـبـيــا .أصـيــب
خــال االشـتـبــاكــات وتــوفــي لــدى عــودتــه إلى
ن ـجــام ـي ـنــا» .وأض ـ ــاف امل ـت ـحــدث أن املـجـلــس
العسكري االنتقالي برئاسة محمد إدريس
ديبي سيتولى الحكم ،ويضمن «االستقالل
الوطني وسالمة األراضي والوحدة الوطنية
واح ـ ـتـ ــرام املـ ـع ــاه ــدات واالتـ ـف ــاق ــات الــدول ـيــة
ويضمن مرحلة انتقالية مدتها  18شهرًا»
تجرى بعدها «انتخابات حرة وديمقراطية
وش ـف ــاف ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى ف ــرض ح ـظــر تـجــول
وإغ ـ ــاق الـ ـح ــدود ال ـبــريــة وال ـج ــوي ــة لـلـبــاد.
كذلك ،جرى حل الحكومة واملجلس الوطني
ُ
وفـ ـ ــرض ح ـظــر ت ـج ــول م ــن ال ـس ــادس ــة مـســاء
ح ـتــى ال ـخــام ـســة ص ـب ــاحــا .وقـ ــال ب ــرم ــان ــداو
«املجلس العسكري االنتقالي يطمئن الشعب
الـتـشــادي بــأنــه تــم اتـخــاذ جميع اإلج ــراءات
لضمان السالم واألمن والنظام الجمهوري»،
داعيًا جميع التشاديني في الداخل والخارج
إلى الحوار.
وبينما لم تتضح بشكل كامل تفاصيل مقتل
ديبي ،فإن وزراء وضباطًا بارزين كانوا قد
ق ــال ــوا اإلث ـن ــن إن دي ـبــي ذه ــب إل ــى الجبهة
شمال الـبــاد يومي السبت واألح ــد بعد أن
ت ـقـ ّـدم امل ـت ـمــردون امل ـت ـمــركــزون عـبــر ال ـحــدود
ال ـش ـمــال ـيــة ف ــي لـيـبـيــا مل ـئ ــات ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات
ج ـن ــوب ــا ن ـح ــو ال ـع ــاص ـم ــة ن ـج ــام ـي ـن ــا .وك ــان
الجيش يحارب مجموعة من املتمردين من
التناوب والوفاق في تشاد» (فاكت)
«جبهة
ّ
كانت قد شنت هجومًا من قواعدها الخلفية
في ليبيا يــوم االنتخابات الرئاسية في 11
إبــريــل /نـيـســان الـحــالــي .وأعـلـنــت الحكومة
السبت أن هـجــوم املـتـمــرديــن فــي مقاطعتي
تيبستي وكانيم «انتهى» .لكن االشتباكات
اس ـت ــؤن ـف ــت مـ ـس ــاء األحـ ـ ـ ــد .وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـق ــوات
التشادية االثنني مقتل أكثر من  300متمرد
ً
ق ـ ــادوا ت ــوغ ــا ق ـبــل ثـمــانـيــة أيـ ــام ف ــي شـمــال
الـبــاد ،إضــافــة إلــى مقتل خمسة جـنــود في
ال ـق ـتــال .وك ــان ــت «ف ــاك ــت» ق ــد ق ـ ّـدم ــت اإلثـنــن
قائمة تضمنت أسماء كبار الضباط القتلى
واملفقودين والجرحى والهاربني ،ورد فيها
اسم إدريس ديبي.
وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش ال ـت ـش ــادي
«املــارشــال إدريــس ديبي إيتنو تولى قيادة
العمليات خالل قتال بطولي ضد إرهابيني
مــن ليبيا ،مثلما فعل فــي كــل مــرة تتعرض
فـيـهــا مــؤس ـســات الـجـمـهــوريــة لـخـطــر داه ــم.
أصيب خالل القتال وتوفي لدى عودته إلى
نجامينا».
وف ـ ــاة دي ـب ــي ال ـ ــذي ي ـح ـكــم ت ـش ــاد م ـن ــذ ع ــام
 1990جــاءت بعد يــوم من إعالنه فائزًا في
انتخابات رئاسية بنسبة  79,32في املائة
مــن األصـ ــوات ،وفـقــا للنتائج األول ـيــة التي
أصدرتها مساء االثـنــن هيئة االنتخابات
الــوطـنـيــة ،وكــانــت ستمنحه فـتــرة ســادســة
ف ــي ال ـس ـل ـطــة .وق ــاط ــع االن ـت ـخ ــاب ــات معظم
ً
خ ـصــومــه ال ــذي ــن ش ـك ــوا ط ــوي ــا م ــن حكمه

ي ـب ــدو أن امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي بــدأ
ينتقل إلــى مرحلة جــديــدة ،تحتاج إلى
قرارات سياسية ،إذ قطع املفاوضون في
فيينا اجتماعاتهم للعودة إلى بلدانهم
لـ ـلـ ـتـ ـش ــاور .وفـ ـ ــي حـ ــن س ـي ـت ــم تـشـكـيــل
مـجـمــوعــة ثــال ـثــة م ــن ال ـخ ـب ــراء للتعامل
مــع «تسلسل محتمل» لخطوات عملية
ت ـ ــؤدي ل ـل ـع ــودة بــال ـكــامــل إلـ ــى االتـ ـف ــاق،
ه ــددت ط ـه ــران بــوقــف امل ـف ــاوض ــات «إذا
اتـ ـج ــه مـ ـس ــار ال ـ ـح ـ ــوارات ن ـح ــو إض ــاع ــة
الـ ــوقـ ــت وامل ـ ـسـ ــاومـ ــات والـ ـطـ ـلـ ـب ــات غـيــر
املنطقية».
وبـعــد ســاعــة ونـصــف الـســاعــة ،اختتمت
أطـ ـ ــراف االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،وهـ ــي إيـ ــران
وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا وأملــان ـيــا وروسـيــا
والـ ـص ــن ،اج ـت ـمــاع ـهــا ،ف ــي فـيـيـنــا أمــس
ال ـثــاثــاء ،فــي إط ــار الـجــولــة الــراب ـعــة من
م ـبــاح ـث ــات ال ـل ـج ـنــة امل ـش ـت ــرك ــة لــات ـفــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ن ـ ـ ــواب وزراء
خارجية الدول.
وأعلنت وزارة الخارجية اإليــرانـيــة ،في
إيجاز صحافي ،أن رئيس الوفد اإليراني
ملباحثات فيينا ،عباس عراقجي ،جدد
ال ـت ــأك ـي ــد ،خـ ــال االج ـت ـم ــاع أم ـ ــس ،على
م ــواق ــف طـ ـه ــران ب ـش ــأن تـنـفـيــذ االت ـف ــاق
النووي و«املسار الذي ينبغي أن ُيسلك»،
مـضـيـفــة أن «م ـس ــار امل ـبــاح ـثــات يمضي
إل ــى األمـ ــام ،عـلــى الــرغــم مــن الصعوبات
وال ـت ـحــديــات ال ــراه ـن ــة» .وه ــدد عــراقـجــي
بأن «الوفد اإليراني سيوقف املفاوضات
إذا اتجه مسار ال ـحــوارات نحو إضاعة
الـ ــوقـ ــت وامل ـ ـسـ ــاومـ ــات والـ ـطـ ـلـ ـب ــات غـيــر
املنطقية».
وكشفت الخارجية اإليــرانـيــة عــن اتفاق
امل ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع ع ـلــى تشكيل
ف ــري ــق ع ـم ــل ث ــال ــث ل ـب ـحــث «ال ـتــرت ـي ـبــات
العملية الــازمــة لتنفيذ رفــع العقوبات
وثم عودة أميركا إلى االتفاق النووي»،
مشيرة إلى عودة الوفود إلى عواصمها
لـلـتـشــاور ،واسـتـئـنــاف اجـتـمــاع اللجنة
امل ـش ـت ــرك ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى نـ ـ ــواب وزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات ال ـف ـن ـي ــة عـلــى
مستوى الخبراء األسبوع املقبل.
من جهته ،قال املدير السياسي لالتحاد
األوروبـ ـ ــي أنــري ـكــه مـ ــورا ،ال ــذي يـتــرأس
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ،إن «هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إل ــى
املزيد من العمل الصعب» في مباحثات

تحديات جمة
إضــــافــــة إلـــــى الــجــمــاعــات
الــمــتــمــردة ،تـــواجـــه تــشــاد
تحديات اقتصادية ومعيشية
عــديــدة .عــام  ،2020انكمش
إجمالي الناتج الداخلي بنسبة
 0,6فــي المائة بحسب البنك
األفريقي للتنمية ،متأثرا بتوقف
إنتاج النفط وإغــاق الحدود
في مواجهة فيروس كورونا.
في  2018كان حوالى  42في
المائة مــن السكان يعيشون
تــحــت عــتــبــة الــفــقــر وفــق
البنك الدولي .وتسجل تشاد
أحــد أعلى مــعــدالت وفيات
األمــهــات في وســط أفريقيا،
كما يموت فيها طفل من
كل خمسة قبل عامه الخامس
بحسب البنك الــدولــي .ويصل
عــدد السكان إلــى حوالى 16
مليون نسمة وتستقبل البالد
أكثر من  450ألف الجئ.
لم تتضح بشكل كامل تفاصيل مقتل ديبي (ماركو لونغاري /فرانس برس)

التحالف مع الغرب غطاء للتسلط

ثالثون عامًا في الحكم

ُ
ُي ـع ـت ـبــر إدري ـ ــس ديـ ـب ــي ،ال ـ ــذي أع ـل ــن
مـقـتـلــه أم ــس ال ـث ــاث ــاء ع ــن  68عــامــا،
أحد أطول الزعماء حكمًا في أفريقيا،
وهـ ـ ــو ح ـل ـي ــف لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـغ ــربـ ـي ــة فــي
الـ ـقـ ـت ــال ضـ ــد الـ ـجـ ـه ــادي ــن فـ ــي غ ــرب
ووس ـ ــط ال ـ ـقـ ــارة .وصـ ــل ديـ ـب ــي ،وهــو
قائد سابق للجيش ،إلى السلطة عام
 ،1990عندما أطاحت قواته املتمردة
بالرئيس آنــذاك حسني حبري ،الذي
أديـ ـ ـ ــن الحـ ـق ــا بـ ــارت ـ ـكـ ــاب ان ـت ـه ــاك ــات
لـحـقــوق اإلن ـســان فــي محكمة دولـيــة
بــالـسـنـغــال .اسـتـمــر دي ـبــي فــي الـفــوز
باالنتخابات على مر السنني ،وحصل
عـ ـل ــى  61فـ ــي املـ ــائـ ــة مـ ــن األصـ ـ ـ ــوات
ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2016ق ـبــل اإلعـ ــان،
االث ـن ــن ،ع ــن إعـ ــادة انـتـخــابــه لــواليــة
ســادســة بحصوله على أكـثــر مــن 79
فــي املــائــة مــن األص ــوات ،فــي االقـتــراع
الــرئــاســي ال ــذي جــرى فــي  11إبــريــل/
نيسان الحالي .في العام  ،2018فرض
دسـ ـت ــورًا ج ــدي ـدًا يـسـمــح ل ــه بــالـبـقــاء
فــي السلطة حتى  .2033تمت ترقية
ديبي ،وهو جندي مخضرم ،إلى رتبة
م ــارش ــال ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب املــاضــي.
اع ـت ـم ــد دي ـب ــي ع ـل ــى إحـ ـك ــام قـبـضـتــه
عـلــى مــؤسـســات ال ــدول ــة وأح ــد أقــوى

الـقـمـعــي .وعـمــل ديـبــي عـلــى وض ــع دسـتــور
جــديــد فــي  2018كــان سيتيح لــه البقاء في
السلطة حتى عام  2033على الرغم من أنه
تـضـ ّـمــن ف ــرض قـيــود عـلــى ف ـتــرات الــرئــاســة.
وحصل على لقب مارشال في  .2020وكان
ق ــد ق ــال قـبــل ان ـت ـخــابــات األس ـب ــوع املــاضــي

الـ ـجـ ـي ــوش فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة لــاح ـت ـفــاظ
ب ــال ـس ـل ـط ــة .وق ـ ـ ــال أخ ـ ـي ـ ـرًا إن ـ ــه يـعـلــم
مسبقا أنه سيفوز مجددًا «كما فعلت
ط ــوال الـثــاثــن عــامــا املــاض ـيــة» .ركــز
في حملته االنتخابية األخيرة بشكل
أساسي على «السالم واألمن» اللذين
يقول إنه أرساهما في بالده ،الواقعة
فــي منطقة مـضـطــربــة ،إذ تـقــع تشاد
ب ــن ل ـي ـب ـيــا والـ ـ ـس ـ ــودان وج ـم ـهــوريــة
أفريقيا الوسطى .أنشأ ديبي نظامًا
رئــاس ـيــا ب ــا رئ ـي ــس وزراء أو نــائــب
رئـيــس ،فيما تنتظر تـشــاد منذ عام
 2015إجــراء انتخابات تشريعية تم
تأجيلها عــدة م ــرات ،وحــالـيــا مقررة
في أكتوبر/تشرين األول .2021
وك ــان ــت إع ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب دي ـب ــي قـبــل
أيام متوقعة ،إذ لم ُيقبل التشاديون
بحماسة على االنتخابات ،ألنــه كان

أحكم ديبي قبضته
على مؤسسات
الدولة والجيش

يواجه ستة مرشحني ال ثقل سياسيًا
ل ـ ـهـ ــم ،إذ إن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة أزاح ـ ـ ـ ـ ــت عــن
السباق ،بموجب القانون أو العنف
او ال ـتــره ـيــب ،الـشـخـصـيــات ال ـب ــارزة
ال ـق ـل ـي ـل ــة فـ ــي امل ـ ـعـ ــارضـ ــة امل ـن ـق ـس ـمــة
ً
أص ـ ــا .وم ـن ــذ أشـ ـه ــر ،ح ـظ ــر ال ـن ـظــام
بشكل منهجي «امل ـس ـيــرات السلمية
م ــن أجـ ــل ال ـ ـت ـ ـنـ ــاوب» ،الـ ـت ــي ح ــاول ــت
أحزاب املعارضة تنظيمها كل سبت.
وق ـ ــام ـ ــت شـ ــرطـ ــة مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـش ـغ ــب
بـتـفــريـقـهــا بـعـنــف ع ـنــد بــدئ ـهــا .وفــي
األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،اعـتـقـلــت الـسـلـطــات
ع ـ ــدة أش ـ ـخـ ــاص ،وبـ ـ ـ ــررت ال ـح ـكــومــة
القبض عليهم بما قالت إنه مؤامرة
الغ ـت ـيــال سـيــاسـيــن وتـفـجـيــر مــراكــز
اق ـتــراع ومـقــر مفوضية االنتخابات.
يعد ديبي أحد حلفاء الدول الغربية
فــي القتال ضــد الجهاديني فــي غرب
ووســط أفريقيا ،وخصوصًا جماعة
«بــوكــو حـ ــرام» ،وات ـخــذت فــرنـســا من
نجامينا مــركــزا لعملياتها ملكافحة
اإلرهاب في منطقة الساحل .وأعلنت
تـشــاد فــي فـبــرايــر/شـبــاط نشر 1200
جـ ـن ــدي إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى  5100ج ـن ــدي
فرنسي في املنطقة.
(فرانس برس ،رويترز)


«أع ـ ــرف سـلـفــا أن ـن ــي س ــأف ــوز مـثـلـمــا فعلت
طوال الثالثني عامًا املاضية» .ويشي تعيني
مـحـمــد دي ـبــي رئـيـســا لـلـمـجـلــس االنـتـقــالــي
بالتوجه نحو حكم عائلي عسكري مشترك
ل ـت ـشــاد خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ،وك ـ ــان نجل
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل يـظـهــر بــان ـت ـظــام مــرتــديــا

زيـ ــا ع ـس ـكــريــا م ـم ـ ّـوه ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب وال ـ ــده،
وكــان يتولى قيادة وحــدة النخبة املعروفة
بقبعاتها الـحـمــراء وامل ـعــروفــة للتشاديني
ب ــاس ــم الـ ـح ــرس ال ــرئ ــاس ــي .ون ـع ــت فــرنـســا
ديبي ،وحثت على سرعة العودة إلى الحكم
امل ــدن ــي واالن ـت ـق ــال الـسـلـمــي لـلـسـلـطــة ،بعد

تشكيل مجلس عسكري مؤقت .وقال مكتب
الرئيس إيمانويل ماكرون في بيان «فقدت
فرنسا صديقًا شجاعًاّ ...
تعبر (فرنسا) عن
التزامها القوي بدعم استقرار تشاد ووحدة
أراضيها» .وتابع البيان أن فرنسا «تشدد
على أهمية أن تتم املــرحـلــة االنتقالية في
ظ ــروف سلمية وب ــروح مــن ال ـحــوار مــع كل
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــن وامل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
وال ـس ـمــاح بــال ـعــودة الـســريـعــة إل ــى حوكمة
تـشـمــل الـجـمـيــع وتـعـتـمــد عـلــى املــؤسـســات
املدنية» .من جهتها ،حثت وزارة الخارجية
األميركية رعاياها في تشاد على مغادرة
الـ ـب ــاد ع ـبــر رح ـ ــات ت ـج ــاري ــة ،قــائ ـلــة إنـهــا
ال ت ـت ــوق ــع ت ــوف ـي ــر رحـ ـ ــات إج ـ ـ ــاء .وك ــان ــت
فرنسا أبــرز حلفاء ديبي وتعتبره شريكًا
أســاس ـيــا ف ــي ال ـح ــرب ض ــد ال ـج ـهــاديــن في
منطقة الساحل .وتشاد الواقعة بني الدول
التي تعيش نزاعات ،مثل ليبيا والسودان
وجمهورية أفريقيا الوسطى ،هي مساهم
رئيسي من حيث عدد الجنود والسالح في
هذا الصراع .كما أن الجيش التشادي ّ
يزود
قــوات حفظ الـســام التابعة لألمم املتحدة
ف ــي م ــال ــي ب ــإح ــدى ف ــرق ــه الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـتــي
تعتبر األكثر خبرة في القوة املشتركة لدول
الساحل وهي موريتانيا ومالي وبوركينا
ف ــاس ــو وال ـن ـي ـجــر وتـ ـش ــاد .وت ـش ـهــد ال ـبــاد
ت ـحــديــات عـسـكــريــة عـلــى ك ــل ح ــدوده ــا .في
منطقة بحيرة تـشــاد يـحــارب الجيش منذ
عام  2015ضد فصيل من «بوكو حرام» بايع
تنظيم «داعش» .وتضم العاصمة نجامينا
مقر العملية الفرنسية ملكافحة الجهاديني
«ب ــرخ ــان» الـتــي أطـلـقــت فــي  .2014وتشهد
أي ـضــا نــزاعــا بــن مختلف املـجـمــوعــات من
املزارعني ومربذي املواشي في أقاليم وداي
وسيال في الـشــرق .وفــي جبل تيبستي في
ال ـش ـمــال وع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع لـيـبـيــا يــواجــه
الجيش متمردين ومنقبني عن الذهب.
ومـنــذ مــا بعد االسـتـقــال عــام  ،1960عرفت
تـشــاد حــالــة كـبـيــرة مــن ع ــدم االس ـت ـقــرار ،مع
تمرد في الشمال اعتبارًا من عام  .1965وفي
 ،1980اندلعت حرب أهلية بني أنصار رئيس
حكومة االتحاد الوطني االنتقالي غوكوني
وداي ووزير دفاعه حسني حبري الذي تولى
الـسـلـطــة ع ــام  .1982وف ــي ع ــام  ،1990أطــاح
إدريس ديبي بحسني حبري.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

فيينا ،متحدثًا عن االتفاق على تشكيل
ف ــري ــق ث ــال ــث مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء .وأكـ ـ ـ ــد ،فــي
تـغــريــدة ،أن الدبلوماسية هــي السبيل
ال ــوح ـي ــد مل ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات» ب ـشــأن
خطة العمل الشاملة املشتركة ،مشيرًا
إلــى «تـقــدم قــد حصل خــال األسبوعني
املاضيني» .وذكر االتحاد األوروبي ،في
بـيــان« ،ج ــدد املـشــاركــون تــأكـيــد عزمهم
على مــواصـلــة جـهــودهــم الدبلوماسية
امل ـش ـت ــرك ــة ،وع ـب ــر االت ـ ـصـ ــاالت ال ـفــرديــة
امل ـس ـت ـمــرة لـلـمـنـســق م ــع كــافــة األطـ ــراف
والواليات املتحدة».
وك ـت ــب ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي لـ ــدى الــوكــالــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـط ــاق ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة م ـي ـخــائ ـيــل
أول ـي ــان ــوف ،فــي ت ـغــريــدة« ،ال ـي ــوم عبرت
اللجنة املشتركة لخطة العمل الشاملة
املشتركة (االتفاق النووي) عن االرتياح
لـلـتـقــدم امل ـحــرز فــي امل ـفــاوضــات الــرامـيــة
إلحياء االتفاق النووي» .وأضاف «تقرر
أخــذ قسط مــن الــراحــة للسماح للوفود
بأداء واجباتها والتشاور مع العواصم.
وسـتـجـتـمــع ال ـل ـج ـنــة مـ ــرة أخ ـ ــرى أوائـ ــل
األس ـ ـبـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل» .وأض ـ ـ ــاف «بــال ـن ـظــر
إل ــى الـتـقــدم ال ــذي تـحـقــق فــي مـحــادثــات
فيينا حتى اآلن ،قررت اللجنة املشتركة
لالتفاق النووي تشكيل مجموعة عمل
ث ــال ـث ــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ت ـس ـل ـســل مـحـتـمــل
لخطوات عملية تــؤدي للعودة بالكامل
لالتفاق النووي اإليراني».
وق ـ ــال ال ـس ـف ـيــر ال ـص ـي ـنــي لـ ــدى ال ــوك ــال ــة
الدولية للطاقة الــذريــة ،وانــغ تشون ،إن
ال ـطــرفــن بـ ــدءا عـمـلـيــة صـيــاغــة الت ـفــاق،
وإن الرؤية لديهما باتت أكثر وضوحًا
بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الوثيقة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة .وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن األول ـ ــوي ـ ــة
األولــى ال تــزال التركيز على رفع أميركا
العقوبات عن إيران.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة مـ ــواك ـ ـبـ ــة
ملـبــاحـثــات فيينا ب ـشــأن تنفيذ االت ـفــاق
ال ـن ــووي ك ـش ـفــت ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
عــن أن ــه «رغ ــم الـتـقــدم ال ــذي حـصــل منذ
الـسـبــت (امل ــاض ــي) ،لـكــن إح ـيــاء االت ـفــاق
النووي ما زال يواجه عقبات أساسية».
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن امل ـبــاح ـثــات غير
املـبــاشــرة بــن إي ــران والــواليــات املتحدة
ك ـ ـ ـ ــادت أن تـ ـنـ ـفـ ـج ــر ن ـ ـهـ ــايـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
املـ ــاضـ ــي ،وواج ـ ـهـ ــت «م ـ ــأزق ـ ــا» ،ق ـب ــل أن
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تـتــدخــل األط ـ ــراف األخ ـ ــرى ،وع ـلــى وجــه
التحديد الجانب الروسي ،إلقناع إيران
باالستمرار في املفاوضات.
وأش ـ ـ ــارت امل ـ ـصـ ــادر ،ال ـت ــي ف ـض ـلــت عــدم
الكشف عن هويتها ،إلى أنه «ال استعداد
أمـ ـي ــركـ ـي ــا بـ ـع ــد لـ ـلـ ـتـ ـج ــاوب م ـ ــع مـطـلــب
ط ـه ــران ب ـشــأن رف ــع جـمـيــع ال ـع ـقــوبــات».
وكـشـفــت أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة اقترحت
على إي ــران عبر أط ــراف االتـفــاق النووي
«إع ـفــاءات لتصدير النفط واإلف ــراج عن
األرصدة اإليرانية املجمدة» في الخارج
بسبب الـعـقــوبــات الـتــي فــرضــت عليها.
وأوضـحــت أن الــواليــات املتحدة ومعها
ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة ال ـث ــاث الـشــريـكــة في
االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،فــرن ـســا وبــري ـطــان ـيــا
وأمل ــانـ ـي ــا ،ت ــدف ــع ب ــات ـج ــاه إبـ ـ ــرام «ات ـف ــاق
م ــؤق ــت» ع ـلــى أس ـ ــاس ت ـلــك امل ـق ـتــرحــات،
الف ـت ــة إلـ ــى أن ال ــوف ــد اإليـ ــرانـ ــي يــرفــض
ه ــذا ال ـتــوجــه ،مــع الـتـمـســك بــاملــوقــف من
تنفيذ الطرفني بالكامل لالتفاق النووي.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه «بـ ـع ــد اح ـ ـتـ ــدام ال ـخ ــاف ــات
ات ـف ـقــت األطـ ـ ــراف ع ـلــى ص ـيــاغــة م ـســودة
بـ ـش ــأن الـ ـنـ ـق ــاط امل ـش ـت ــرك ــة مـ ــع تــرح ـيــل
النقاط الخالفية إلى املراحل املقبلة من
امل ـبــاح ـثــات» ،مـشـيــرة إل ــى أن الـخــافــات
بـشــأن رفــع الـعـقــوبــات« ،لــم تـحــرز تقدمًا
كبيرًا وذلــك لوجود خالفات عميقة بني
الـطــرفــن ح ــول طبيعة الـعـقــوبــات التي
يجب أن تلغى».
وب ـ ّـي ـن ــت أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أبـلـغــت
إيــران استعدادها لرفع العقوبات التي
ال تـنـسـجــم م ــع االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي« ،لـكــن
هــذا املوقف أيضًا يخضع عند مناقشة
التفاصيل لتفسيرات ترفضها طهران»،
مشيرة إلــى أن هــذا املــوقــف األمـيــركــي ال
يشمل العقوبات الجديدة التي فرضها
الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب على
إي ـ ــران ،وه ــي غـيــر تـلــك ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ُرف ـ ـعـ ــت ع ـن ـهــا وأعـ ـ ـ ــاد تـ ــرامـ ــب فــرض ـهــا.
ً
وقـ ــالـ ــت امل ـ ـص ـ ــادر إن «ه ـ ـنـ ــاك تـ ــداخـ ــا
ع ـم ـي ـقــا ب ــن ال ـعـ ـق ــوب ــات» الـ ـت ــي ُفــرضــت
عـلــى ط ـه ــران« ،فـهـنــاك عـقــوبــات فــرضــت
ُعليها بسبب البرنامج الـنــووي ،لكنها
فرضت مرة أخرى تحت عنوان مكافحة
اإلره ــاب وعـنــاويــن أخ ــرى» ،مشيرة إلى
أن «إلـغــاء هــا بالكامل يتسم بتعقيدات
فـنـيــة وسـيــاسـيــة فــي ال ــداخ ــل األمـيــركــي
ويـ ـع ـ ّـرض إدارة الــرئ ـيــس (جـ ــو) بــايــدن
إلحراج داخلي كبير».
وكان املتحدث باسم الحكومة اإليرانية
عـلــي ربـيـعــي ق ــد اسـتـبــق االج ـت ـمــاع في
فيينا باإلشارة إلى تفاؤل حذر بإمكانية
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـف ــاه ــم إلحـ ـي ــاء االت ـف ــاق
ال ـنــووي .وأوض ــح أن ع ــودة أمـيــركــا إلى
تـعـهــداتـهــا ال تـسـتـغــرق وق ـتــا ،لـكـنــه أكــد
أن طـهــران «ليست مستعجلة» فــي رفع
العقوبات ،وأنها «لــن تقدم أي تنازالت
خ ـ ــارج االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي» .وج ـ ــدد ربــط
عودة طهران لتنفيذ التزاماتها النووية
ال ـتــي أوقـفـتـهــا بــرفــع جـمـيــع الـعـقــوبــات
والتحقق من ذلك عمليًا.
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ما زال الغموض يكتنف وجود مباحثات
سعودية إيرانية بواسطة عراقية ،وسط
تـصــريـحــات إيــران ـيــة ال تــؤكــد وال تنفي
وج ــود ه ــذه املـبــاحـثــات ،عـلــى الــرغــم من
ال ـتــرح ـيــب بــالــوســاطــة ال ـعــراق ـيــة .وبـعــد
ساعات من النفي غير املباشر للمتحدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة سـعـيــد خطيب
زادة ،لـ ــوجـ ــود مـ ـب ــاحـ ـث ــات بـ ــن إيـ ـ ــران
والـسـعــوديــة ،أعلن السفير اإليــرانــي في
ال ـعــراق ،إي ــرج مـسـجــدي ،فــي مقابلة مع
وكــالــة «إرنـ ــا» اإليــران ـيــة الــرسـمـيــة أمــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،ت ــرح ـي ــب ب ـ ـ ــاده ب ــال ــوس ــاط ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ل ـحــل ال ـخ ــاف ــات ب ــن ط ـهــران
ودول في املنطقة ،تتسم عالقاتها معها
ب ــ«ال ـف ـت ــور» .وقـ ــال مـسـجــدي إن «إيـ ــران
تــرحــب ب ــأي ت ـحــرك يـ ــؤدي إل ــى توسيع
العالقات والتعاون والتقارب بني العراق
وال ــدول العربية وال ـجــارة وفــي املنطقة
وتشجع ذلــك» ،عازيًا املساعي العراقية
للقيام بــالــوســاطــة إلزال ــة ال ـتــوتــرات في
املـنـطـقــة إل ــى س ـعــي ب ـغ ــداد «الس ـت ـعــادة
امل ــوق ــع ال ـس ـيــاســي ل ـل ـعــراق ف ــي الـعــاملــن
العربي واإلسالمي ،ونحن سعداء بذلك،
وأن يصبح العراق محور هذا الحراك».
ومــن دون أن يتطرق إلــى األن ـبــاء بشأن
وجــود مباحثات بــن طـهــران والــريــاض
ف ــي بـ ـغ ــداد ،ق ــال م ـس ـجــدي ،ف ــي مـعــرض
الرد على سؤال عما إذا كانت الوساطة
العراقية قد أحــرزت إنجازًا عمليًا ،إنها
«لــم تحقق بعد نتائج واضـحــة وتقدمًا
مـلـحــوظــا» ،داع ـيــا إل ــى االن ـت ـظــار إل ــى أن
ً
«ي ـت ـقــدم األم ــر إل ــى األمـ ــام ق ـل ـيــا ،ون ــرى
ن ـت ــائ ــج ع ـم ـل ـي ــة» .وع ـم ــا إذا كـ ــان ه ـنــاك
ت ــرحـ ـي ــب مـ ـم ــاث ــل لـ ـ ــدى ب ـق ـي ــة األط ـ ـ ــراف
الـعــربـيــة املـعـنـيــة بــالـعــاقــات مــع إي ــران،
أع ـلــن مـسـجــدي أن ــه «ي ـبــدو أن ال ـظــروف
الدولية واإلقليمية أوجــدت أجــواء أكثر
إيجابية لحل بعض املشاكل بني إيــران
وبـقـيــة الـ ـ ــدول» .وأض ـ ــاف« :م ــا يمكنني
ً
قـ ــولـ ــه إن أسـ ـ ـ ــاس املـ ـ ــوضـ ـ ــوع أن دوال
مختلفة أعلنت عن رغبتها ،ونحن أيضًا
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رحـبـنــا ،والـعــراقـيــون أيـضــا يــرغـبــون أن
يـكــون لـهــم دور فــي ال ـت ـعــاون بــن إي ــران
وتلك الدول» .واعتبر أن «لعب العراقيني
دورًا بناء في هــذا الخصوص يسعدنا،
س ــواء ك ــان ه ــذا ال ــدور عـلــى نـحــو ثالثي
األطراف ،أو متعدد األطراف ،وسواء كان
ح ــول الـتـعــاون اإلقـلـيـمــي أو اجتماعات
بني مختلف املسؤولني على مستويات
مختلفة فــي ال ـع ــراق أو خ ــارج ــه ،أو في
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة أو دول ــة ثالثة
أخــرى ،فالتحركات السياسية العراقية
ت ـعــود بــالـنـفــع عـلــى عــاقــات ال ـع ــراق مع
هذه الدول».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي قـ ــام بها
مستشار األم ــن الـقــومــي الـعــراقــي قاسم
األعـ ــرجـ ــي إلـ ــى ط ـ ـهـ ــران ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،هــدفــت
إلــى «بـحــث قضايا إقليمية والـعــاقــات
الثنائية والتنسيق األمني بني البلدين،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـ ــن بـ ـغ ــداد
وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن» ،مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد أن ط ـه ــران
أبلغت موقفها بشأن الوجود العسكري
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق إل ـ ــى ال ـس ـل ـطــات
العراقية ،ودعتها إلى إنهاء هذا الوجود.
ونقل نادي «املراسلني الشباب» اإليراني
عن «مصدر» وصفه بأنه «مطلع» ،وجود

اتصاالت إيرانية سعودية بشأن األزمة
اليمنية .وق ــال املـصــدر اإليــرانــي إن هذا
الحوار «عقد على ما يبدو بني املسؤولني
األمنيني» ،مشيرًا إلى أن الرياض طلبت
م ــن ط ـه ــران «ال ــوس ــاط ــة ل ــدى الـحــوثـيــن
ل ــوق ــف ه ـج ـم ــات ـه ــم ع ـل ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة».
وأضــاف أن «إيــران أبلغت السعودية أن
عليها التفاوض مع اليمنيني و(جماعة)
أنصار الله (الحوثيني) أنفسهم».
وع ـق ــد ال ـس ـف ـيــر الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ب ـغ ــداد،
ع ـبــد ال ـعــزيــز ال ـش ـم ــري ،أم ــس ال ـثــاثــاء،
اج ـت ـمــاعــا م ــع مـسـتـشــار األمـ ــن الــوطـنــي
العراقي قاسم األعرجي .وذكر بيان عن
مكتب األعرجي أن «الجانبني استعرضا
األوضاع السياسية واألمنية في املنطقة،
والسبل الكفيلة بإنهاء الـخــافــات ،بما
ي ـخــدم مـصــالــح دول وش ـع ــوب املـنـطـقــة،
مع التأكيد أن من شأن الحوار والتفاهم
ُ
وحـ ـ ـس ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار تـ ـع ــزي ــز االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
والـتـنـمـيــة وتـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــارات في
كــافــة امل ـج ــاالت» .وأش ــار إل ــى أن «الـلـقــاء
شهد أيضًا التأكيد على أهمية أن تشهد
املنطقة مــزيـدًا مــن االسـتـقــرار ،مــن خالل
تجاوز األزمــات والتركيز على املصالح
املشتركة لدول وشعوب املنطقة».
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شرق
غرب
«النهضة» تتهم الرئيس
التونسي بالحكم
الفردي
أعلنت حــركــة النهضة التونسية،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ــس الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،أن ـه ــا
«ت ـس ـت ـغ ــرب ع ـ ــودة رئ ـي ــس ال ــدول ــة
(قيس سعيد) إلــى خــرق الدستور
واع ـت ـبــار وثـيـقــة مـلـغــاة (الــدسـتــور
الـ ـق ــدي ــم) مـ ـص ــدرًا ل ـت ـبــريــر ن ــزوع ــه
ن ـحــو ال ـح ـكــم ال ـ ـفـ ــردي» .واع ـت ـبــرت
«إع ــان رئـيــس الــدولــة نفسه قائدًا
أعـ ـل ــى لـ ـلـ ـق ــوات امل ــدنـ ـي ــة ال ـحــام ـلــة
لـ ـلـ ـس ــاح دوسـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور
وق ـ ــوان ـ ــن ال ـ ـب ـ ــاد ،وتـ ـع ــدي ــا عـلــى
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي» .وك ــان سعيد
أع ـلــن ،األح ــد امل ــاض ــي ،أن الــرئـيــس
هو القائد األعلى للقوات املسلحة
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـش ــرط ــة وال ـج ـم ــارك
والدرك.
(العربي الجديد)
رئيس الوزراء المصري
في طرابلس

بـ ـ ـ ــدأ رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـ ـص ـ ــري،
م ـص ـط ـف ــى م ــدب ــول ــي (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)،
وبرفقته وفد حكومي كبير ،زيارة
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـلـيـبـيــة طــراب ـلــس
أمــس الثالثاء ،حيث التقى نظيره
ال ـل ـي ـب ــي عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ال ــدب ـي ـب ــة.
وق ـ ـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ح ـك ــوم ــة
الــوحــدة الوطنية ،محمد حـمــودة،
إن مــدبــولــي سيبحث مــع الدبيبة
مجموعة من القضايا االقتصادية
والسياسية والتجارية.
(العربي الجديد)

هجوم أربيل نفذ من
خارج كردستان
كشف وزير داخلية إقليم كردستان
ال ـع ــراق ري ـبــر أح ـمــد ،عــن تفاصيل
جـ ــديـ ــدة بـ ـش ــأن الـ ـهـ ـج ــوم ب ـطــائــرة
مسيرة على مطار أربيل ،األسبوع
امل ــاض ــي ،وال ـ ــذي اس ـت ـهــدف ال ـجــزء
املخصص لقوات التحالف الدولي
ب ـق ـي ــادة واشـ ـنـ ـط ــن .وأوضـ ـ ـ ــح ،فــي
مؤتمر صحافي أمــس الثالثاء ،أن
املنفذين جــاءوا من خــارج اإلقليم،
وت ـم ــرك ــزوا خ ـلــف خ ـط ــوط ال ـق ــوات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ون ـ ـفـ ــذوا ال ـع ـم ـل ـي ــة ،فــي
إشارة إلى أنهم ينتمون ملليشيات
مسلحة.
(العربي الجديد)
األردن :انتهاء التحقيقات
بقضية حمزة
أع ـل ــن ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ملـحـكـمــة أمــن
الدولة في األردن ،العميد القاضي
ال ـع ـس ـك ــري حـ ـ ــازم املـ ـج ــال ــي ،أم ــس
الثالثاء ،أن «النيابة العامة أنهت
ت ـح ـق ـي ـقــات ـهــا امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــاألح ــداث
التي تعرضت لها اململكة مؤخرًا»،
ف ــي إشـ ــارة إل ــى الـقـضـيــة املــرتـبـطــة
بولي العهد السابق األمير حمزة
ب ــن ال ـح ـس ــن (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) .ونـقـلــت
وكــالــة األن ـبــاء األردن ـيــة (ب ـتــرا) عن
املـ ـج ــال ــي قـ ــولـ ــه« :ت ـ ـبـ ــن بـنـتـيـجــة
ال ـت ـح ـق ـيــق أنـ ـه ــا ق ــد احـ ـت ــوت عـلــى
أدوار ووقــائــع مختلفة ومتباينة
ل ـل ـم ـت ــورط ــن بـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن
واستقرار اململكة» ،مشيرًا إلى أنه
سيتم «إج ــراء املقتضى القانوني
إلحالتها إلى محكمة أمن الدولة».
(العربي الجديد)

احتراق سيارة
مستوطنين
اشتعلت ،أمس األول ،النار بسيارة
مستوطنني بعد دخولها قرية عني
ي ـبــرود شــرقــي رام ال ـلــه ،بـنـ ّـيــة خط
شعارات عنصرية في القرية .وقال
رئـيــس مجلس ق ــروي عــن يـبــرود،
ّ
سمير جبرة ،إن «سيارة إسرائيلية
كــان بداخلها مستوطنون ،دخلت
ال ـق ــري ــة ث ــم اص ـط ــدم ــت بــالــرصـيــف
فــي ال ـش ــارع» .وأضـ ــاف« :اشتعلت
الـ ـنـ ـي ــران ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة ،ث ــم حـضــر
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وسـلـمــت
السيارة إلى الجانب اإلسرائيلي».
(العربي الجديد)
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قضية

وجهت مصر،
ّ
عبر بيان صادر
عن وزارة الري،
رسائل إلى إثيوبيا
والقوى الدولية
ومواطنيها،
لمحاولة البرهنة
للجميع أن لدى
القاهرة ما يكفي
من المعلومات
بشأن سد النهضة
لوزن األمور بدقة،
خصوصًا بعد أن
اعتبرت أن أديس
أبابا تتحداها

سد النهضة
أزمة
التوربينات
شكك بيان وزارة الري
المصرية في قدرة
إثيوبيا على توليد
الكهرباء حاليًا بسبب ما
وصفه بعدم جاهزية
التوربينات .وذكر أن
«توليد الكهرباء بالدرجة
التي تروج لها إثيوبيا غير
صحيح ،وهناك ارتباط
بين جاهزية التوربينات
لتوليد الكهرباء وبين
كمية المياه
المخزنة».

اعتبرت القاهرة أن عملية الملء الثاني ستؤثر على نظام مجرى نهر النيل ()Getty

الرد الفني المصري على
إثيوبيا :الرسالة وصلت
القاهرة ـ العربي الجديد

ف ــي تـغـيــر الف ــت بـسـيــاســة الـتـعــامــل
الرسمي املصري إعالميًا مع الشق
الفني من قضية سد النهضة ،وبعد
أي ــام مــن تصريحات وزي ــر ال ــري محمد عبد
العاطي ،التي حاولت جاهدة طمأنة الشعب
امل ـصــري عـلــى ع ــدم ت ـضــرره مــن امل ــلء الثاني
امل ــزم ــع لـلـســد ،سـ ــواء ت ــم ال ـتــوصــل قـبـلــه إلــى
اتفاق من عدمه ،أصدرت وزارة الري املصرية
بيانًا فنيًا دقيقًا ،مساء أول من أمــس .وجاء
ال ـب ـي ــان بـ ــاألسـ ــاس ردًا ع ـل ــى ف ـت ــح إث ـيــوب ـيــا
لـلـمـخــارج املنخفضة بجسم ال ـســد ،تمهيدًا
لتجفيف الجزء األوسط منه للبدء في أعمال
التعلية لتنفيذ عملية امللء للعام الثاني لسد
النهضة ،والتي من املفترض أن تبدأ الشهر
املقبل ،وتنجز فــي موعد أقـصــاه أغسطس/
آب امل ـق ـبــل ،بـحـســب تـصــريـحــات وزيـ ــر ال ــري
اإلثيوبي سيليشي بيكيلي ورئيس الــوزراء
أبي أحمد .وعلى الرغم من املخاوف العديدة
ال ـت ــي أث ــاره ــا ال ـب ـيــان ف ــي الـ ـش ــارع امل ـص ــري،

ألنــه الــرسـمــي األول مــن نــوعــه ال ــذي يتحدث
بالتفصيل عن األضرار املتوقعة ،والتي سبق
أن تحدث عنها الخبراء على مدار عقد كامل،
ً
إال أن ــه ك ــان م ـح ـمــا بــرســائــل أســاس ـيــة إلــى
إثيوبيا نفسها ،وليس فقط للشعب املصري،
بحسب مصدر فني مطلع بوزارة الري سبق
أن شارك في مراحل متقدمة من املفاوضات.
وقـ ـ ــال امل ـ ـصـ ــدر ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
السبب الحقيقي لصدور البيان الفني ليس
الخطاب الذي أرسلته إثيوبيا إلى مجلس
األم ـ ـ ــن ،وت ـت ـه ــم ف ـي ــه الـ ـق ــاه ــرة وال ـخ ــرط ــوم
بعرقلة التفاوض« ،ألن هذا امللف ليس من
سلطة الوزارة» .وأوضح أن السبب الرئيس
هو مقطع فيديو نشره وزير الري اإلثيوبي
ف ــي م ـع ــرض دف ــاع ــه ع ــن أن ال ـس ــد سـتـكــون
لــه فــوائــد ل ـل ـســودان ،وات ـضــح فـيــه للفنيني
تـشـغـيــل فـتـحـتــي ال ـت ـصــريــف ،وه ــي خـطــوة
لم تكن اعتباطية بالطبع ،ألن بيكيلي كان
يمكنه نشر أي صورة أخرى أو مقطع آخر
للسد ،ما اعتبرته القاهرة بمثابة التحدي
لها ،في وقت تتمسك فيه أمام مجلس األمن

بعدم بدء امللء الثاني إال بعد التوصل إلى
اتفاق نهائي.
وأض ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أنـ ـ ــه بـ ـع ــرض هـ ـ ــذا األمـ ــر
عـلــى الــرئــاســة وامل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة ،صــدرت
ت ـع ـل ـي ـمــات لـ ـ ـل ـ ــوزارة ب ـص ـي ــاغ ــة بـ ـي ــان ي ـقــول
ضمنيًا لإلثيوبيني إن «الــرســالــة وصـلــت»،
وي ـس ـت ـعــرض بـ ـص ــورة واضـ ـح ــة امل ـع ـلــومــات
الفنية التي حصلت عليها مصر مؤخرًا عن
التطورات في جسم السد ،من خالل البيانات
ال ـتــي أرسـلـتـهــا إثـيــوبـيــا إل ــى الـ ـس ــودان منذ
شهر ،لتأكيد التواصل املستمر والتنسيق
بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة وال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،وكـ ــذلـ ــك بـعــض
امل ـع ـلــومــات ال ـتــي حـصـلــت م ـصــر عـلـيـهــا من
مـ ـص ــادر أخ ـ ـ ــرى ،ل ـل ـبــره ـنــة ع ـل ــى أن ت ـب ــادل
املـعـلــومــات فــي ه ــذه املــرحـلــة لـيــس هــو األمــر
الــذي تبحث عنه الـقــاهــرة ،بــل االتـفــاق امللزم
الـنـهــائــي قـبــل امل ــلء الـثــانــي .وقــالــت الـ ــوزارة،
ٔ
عــن ه ــذه الـنـقـطــة ،إن االدعـ ــاء اإلث ـيــوبــي بــان
امل ـخ ــرج ــن امل ـن ـخ ـف ـضــن ()Bottom Outlet
قــادران على تمرير متوسط تصرفات النيل
األزرق ،هو ادعــاء غير صحيح ،إذ إن القدرة
الـحــالـيــة لـلـصــرف ال تـتـعــدى  50مـلـيــون متر

يستعرض بيان وزارة
الري المعلومات الفنية
التي تملكها مصر
طلب خبراء تغيير
لغة الخطاب الفني لتعبّر
عن المخاوف

مكعب في اليوم لكال الفتحتني ،وهــي كمية
ال تفي باحتياجات دولتي املصب وال تكافئ
متوسط منسوب النيل األزرق.
أما الرسالة الثانية فهي للقوى الدولية التي
مــن املـفـتــرض أن تـكــون قــد اسـتــأنـفــت متابعة
املوقف بعد الخطاب املصري األخير ملجلس
األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة وأمينها
العام ،للرد على املصفوفات والبيانات الفنية
اإلثيوبية ،التي مــا زالــت تلقى بشكل واضــح
تجاوبًا من األوروب ـيــن ،حيث يرونها كافية
ملنع حــدوث الضرر ،الــذي تحدث أخيرًا وزير
الخارجية املصري سامح شكري عنه كشرط
لبدء الحديث عــن خـيــارات أخــرى للحل ،غير
العملية الدبلوماسية واملفاوضات.
وث ــال ــث ال ــرس ــائ ــل الـ ـت ــي ق ـصــدت ـهــا ال ـ ـ ــوزارة
بــالـبـيــان الـفـنــي فـهــي للمواطنني املـصــريــن،
بـتـعـلـيـمــات م ــن امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة .وكـشــف
امل ـصــدر أن ال ــوح ــدات املـخـتـصــة فــي الـجـهــاز
السيادي والرئاسة ،واملختصة برصد ردود
ال ـف ـعــل ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
رص ـ ــدت ح ــال ــة م ــن اإلحـ ـب ــاط وال ـت ـش ـكــك بني
املـ ــواط ـ ـنـ ــن إث ـ ـ ــر تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــري
ل ــإع ــام ــي ع ـم ــرو أدي ـ ــب األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
ومن هنا بدت الحاجة التجاه آخر للطمأنة
الداخلية ،وإثبات أن مصر لديها ما يكفي من
معلومات لوزن األمور بدقة.
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،كـ ـش ــف امل ـ ـص ـ ــدر أن
ت ـصــري ـحــات وزي ـ ــري الـ ــري وال ـخ ــارج ـي ــة عن
«شــرط حــدوث الضرر» أثــارت غضبًا شديدًا
ف ــي أوسـ ـ ــاط خـ ـب ــراء وزارة الـ ـ ــري ،وال ـل ـجــان
امل ـخ ـت ـصــة ب ـم ـتــاب ـعــة املـ ـل ــف ،ن ـظ ـرًا لـطـغـيــان
الهدف السياسي على تصريحاتهما ،وعدم
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى امل ـشــاكــل الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي من
املمكن مواجهتها خالل امللء الثاني وبعده،
حتى إذا كانت مصر تضمن عدم وقوع ضرر
عليها خــال فترة املــلء الثاني .ولــذلــك طلب
عــدد من الخبراء تغيير لغة الخطاب الفني
لتصبح أكثر دقة وتعبيرًا عن املخاوف دون
مــواربــة ،ال سيما أن الـخـبــراء قــدمــوا بالفعل
دراسـ ـ ـ ــات مـسـتـفـيـضــة ع ــن م ـخ ـت ـلــف أش ـكــال
الضرر املتوقعة ،خاصة بسبب عدم مطابقة
السد للمواصفات العاملية ،بالتغييرات التي
أجــرت ـهــا إثـيــوبـيــا ف ــي س ــد ال ـس ــرج ،وتغيير
مستوى فتحات الـتــوربـيـنــات ،وإزال ــة ثالثة
مخارج توربينات بعد تركيبها ،وتخفيض
عددها من  16إلى  ،13وإزالة األجزاء املعدنية
ٓ
للفتحات التي تعمل االن ثم تركيبها ،وعدم
ٔ
صب الخرسانة في اجــزاء مختلفة من السد
بطريقة متجانسة.
وذكــر البيان الفني املصري أن تنفيذ عملية
امللء الثاني هذا العام ،واحتجاز كميات كبيرة
مــن امل ـيــاه ،سـيــؤثــر بــدرجــة كـبـيــرة عـلــى نظام
ٔ
النهر ،الن املتحكم الوحيد أثناء عملية امللء
في كميات املياه املنصرفة من السد ستكون
ٔ
املخرجات املنخفضة ،وسيكون الوضع اكثر
تعقيدًا بــدءًا من موسم الفيضان في يوليو/
ٔ
ت ـمــوز املـقـبــل ،الن الـفـتـحــات سـتـقــوم ب ـإطــاق
ٔ
تصرفات اقل من املعتاد استقباله ،إذ إن الحد
األقـصــى لتصرفات املـخــارج املنخفضة تقدر
بثالثة مليارات متر مكعب شهريًا ،بفرضية
الــوصــول ملـنـســوب  595م ـت ـرًا ،وه ــو مــا يعنى
معاناة دولتي املصب السودان ومصر ،وذلك
ف ــي ح ــال ورود ف ـي ـضــان م ـتــوســط ،والــوضــع
سيزداد سوءًا في حال ورود فيضان منخفض،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــد ح ـت ـم ـي ــة وجـ ـ ـ ــود اتـ ـف ــاق
ٓ
قــانــونــي م ـلــزم يـشـمــل ال ـيــة تنسيق واض ـحــة.
وفــي رســالــة مـضــادة للخطاب املـصــري ،قال
وزيــر الخارجية اإلثيوبي ديميكي ميكونن
مل ـج ـلــس األم ـ ــن إن عـمـلـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض ،الـتــي
يـقــودهــا االت ـحــاد األفــري ـقــي ،حظيت بالدعم
الـ ـك ــام ــل مـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،عـ ـل ــى أسـ ــاس
م ـ ـبـ ــادئ الـ ـتـ ـك ــام ــل ،وب ـ ـ ـ ــروح إي ـ ـجـ ــاد ح ـل ــول
أفريقية للمشاكل األفريقية .وادعى أن مصر
وال ـســودان ال يـفــاوضــان بحسن نية ،وليسا
مستعدين لتقديم التنازالت الالزمة للوصول
إلــى نتيجة مربحة للجميع ،وأنهما اختارا
«إفـ ـش ــال» امل ـف ــاوض ــات و«ت ــدوي ــل» الـقـضـيــة،
ملمارسة ضغط ال داعي له على إثيوبيا.

متابعة

اليمن :معارك متفرقة بغياب الجهود السياسية
تستمر المعارك في اليمن
على أكثر من جبهة،
وخصوصًا قصف الطيران
السعودي وهجمات
الحوثيين ،في ظل غياب
أي مؤشرات على حل
سياسي
عدن ـ العربي الجديد

في ظل غياب أي حــراك سياسي بــارز راهنًا
ل ــدف ــع ال ـح ــل ال ـس ـل ـمــي ف ــي ال ـي ـم ــن ،ت ـتــواصــل
امل ــواجـ ـه ــات ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ج ـب ـه ــة ،ومـعـهــا
غ ــارات ط ـيــران الـتـحــالـ ّـف بـقـيــادة الـسـعــوديــة
وال ـه ـج ـمــات ال ـتــي يـشــنـهــا ال ـحــوث ـيــون نحو
األراضي السعودية ،من دون حدوث تبدالت
على مناطق السيطرة.
وأعلن التحالف الــذي تقوده السعودية ،في
بيان أمس الثالثاء ،أنه اعترض طائرة ّ
مسيرة
مـفـخـخــة أطـلـقـهــا ال ـحــوث ـيــون ت ـجــاه خميس
مشيط في جنوب اململكة ودمــرهــا .وأضــاف
أن «م ـح ــاوالت املـلـيـشـيــا الـعــدائـيــة ممنهجة
وم ـت ـع ـم ــدة السـ ـتـ ـه ــداف امل ــدن ـي ــن واألعـ ـي ــان
املــدنـيــة» ،مشيرًا إلــى أنــه «يتخذ اإلج ــراءات
الـعـمـلـيــاتـيــة ال ــازم ــة لـحـمــايــة املــدن ـيــن بما
يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني».

م ــن ج ـه ـتــه ،ذك ــر امل ـت ـحــدث ال ـع ـس ـكــري بــاســم
الـحــوثـيــن العميد يحيى ســريــع أن «ســاح
الـ ـج ــو امل ـس ـي ــر ن ـف ــذ ع ـم ـل ـيــة ه ـج ــوم ـي ــة عـلــى
م ـط ــار أب ـه ــا ال ــدول ــي ب ـط ــائ ــرة م ـس ـ ّـي ــرة نــوع
قاصف  k2استهدفت موقعًا عسكريًا مهمًا
وكانت اإلصابة دقيقة» ،مشيرًا إلى أن «هذا
االسـتـهــداف جــاء ردًا على تصعيد الـعــدوان
والحصار املتواصل على اليمن».
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت وك ــال ــة «س ـب ــأ»
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـحــوث ـيــن ب ـ ــأن «ق ـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان
واص ـلــت خ ــرق ات ـفــاق وق ــف إط ــاق ال ـنــار في
محافظة الحديدة ،وشن الطيران غارات على
محافظتي الجوف ومأرب خالل الـ  24ساعة
املاضية» .ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري
أن «قوى العدوان ارتكبت  152خرقًا بينها 4
خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على
الدريهمي ،وتحليق  11طائرة تجسسية في
أج ــواء كيلو  16وال ـف ــازة والجبلية والـجــاح
وال ـت ـح ـي ـتــا .وش ـم ـلــت الـ ـخ ــروق ــات  20خــرقــا
بقصف مدفعي و 120خرقًا باألعيرة النارية
املختلفة» .وذكــر املـصــدر أن طـيــران الـعــدوان
ش ــن ف ــي مـحــافـظــة مـ ــأرب س ـبــع غ ـ ــارات على
مديرية صــرواح وغــارة على مديرية مدغل،
كما استهدف الطيران بغارة منطقة املرازيق
بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
عـلــى جبهة السلطة الـشــرعـيــة املـعـتــرف بها
دوليًا ،فهي ال تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل
في أخرى ،في ظل استمرار تمرد االنفصاليني
جنوبًا عليها .وفــي جــديــد الـتـطــورات ،أعلن
«املـ ـجـ ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي ال ـج ـن ــوب ــي» امل ــدع ــوم
إمــارات ـيــا ،فجر أمــس الـثــاثــاء ،رفـضــه الـقــرار

الذي أصــدره مجلس القضاء األعلى اليمني
باملوافقة على تعيني النائب العام ،في مؤشر
على استمرار االحتقان بني شركاء حكومة
املحاصصة الجديدة املعترف بها دوليًا.
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم «امل ـج ـل ــس
االنتقالي» ،علي الكثيري ،في بيان صحافي
«إن قــرار رئيس مجلس القضاء األعلى الذي
أري ــد مـنــه شــرعـنــة ق ــرار تـعـيــن ضــابــط أمني
ن ــائ ـب ــا ع ــام ــا ،ل ــن ي ـغ ـيــر م ــن ح ـق ـي ـقــة أن ق ــرار
ً
التعيني املــذكــور مــرفــوض جملة وتفصيال».
وأشار إلى أن تعيني الرئيس اليمني عبد ربه
مـنـصــور ه ــادي ألح ـمــد امل ــوس ــاي نــائـبــا عامًا
«مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير
املتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية

اليمنية» ،فــي إش ــارة إلــى ال ـق ــرارات املتزامنة
التي صدرت مطلع العام الحالي وقضت أيضًا
بتعيني أحـمــد عبيد بــن دغ ــر رئـيـســا ملجلس
ال ـ ـشـ ــورى .وج ـ ــدد امل ـت ـح ــدث م ــوق ــف املـجـلــس
املعلن بـعــدم التعامل مــع ال ـق ــرارات ورفضها
ورفض كل ما يترتب عليها ،باالنطالق من أن

أعلن الحوثيون
تنفيذ عملية على مطار
أبها بطائرة مسيّرة

يواصل «االنتقالي» تحدي الحكومة جنوبًا (صالح العبيدي /فرانس برس)

ُّ
«تعد نسفًا
مثل هذه القرارات أحادية الجانب
لروح ومضامني اتفاق الرياض».
وك ــان ــت وث ـي ـقــة رس ـم ـيــة ت ــم ت ــداول ـه ــا م ـســاء
اإلثنني ،قد كشفت أن مجلس القضاء األعلى
فــي الـيـمــن أج ــاز ق ــرار تعيني أحـمــد املــوســاي
نائبًا عامًا جديدًا .وكان «املجلس االنتقالي»
قــد مـنــع الـنــائــب ال ـعــام الـجــديــد مــن مـمــارســة
مهامه بعد مــرور نحو  4أشهر على صــدور
قرار التعيني ،كما أجبر املحاكم على الدخول
في إضراب شامل تحت قوة السالح في عدن
وعدد من املحافظات الجنوبية ،رفضا للقرار.
ونشبت أزمــة سريعة بــن الشرعية اليمنية
واملـ ـجـ ـل ــس ،ع ـن ــدم ــا أعـ ـل ــن أن ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــرارات
الرئاسية «ال يمكن التعاطي معها» ،وتوعد
فــي منتصف يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي املاضي
الــرئــاســة اليمنية ب ــ«خ ـطــوات مـنــاسـبــة» في
حـ ــال عـ ــدم م ـعــال ـجــة الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي شـمـلــت
تعيينات في مجلس الشورى والقضاء وأمني
عــام ملجلس ال ــوزراء .وال يقتصر التوتر بني
الرئاسة اليمنية و«املجلس االنتقالي» على
الجانب السياسي فحسب ،فامللف العسكري
بـ ـ ــات م ــرشـ ـح ــا هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر ل ــانـ ـفـ ـج ــار ،بـعــد
ع ــودة املـنــاوشــات بــن الـجــانـبــن والتحشيد
العسكري املتبادل في مديرية أحور بمحافظة
أبــن ،جنوبي الـبــاد .ويرفض االنفصاليون
تطبيق الـشــق العسكري واألم ـنــي مــن اتفاق
الرياض ،باالنسحاب من عدن وأبني ،وعالوة
على ذلــك مــارســوا تضييقات على الحكومة
الشرعية ،وأجبروا رئيس الــوزراء معني عبد
امللك على مغادرة عدن صوب الرياض ،أواخر
مارس /آذار املاضي.

تقرير
أمين العاصي

يشكك كثيرون في الرواية الروسية
عن مقتل عدد كبير غير مسبوق من
فلول تنظيم «داع ــش» فــي البادية
ال ـســوريــة بـقـصــف جـ ــوي ،ويـضـعــونـهــا في
سياق مـحــاوالت موسكو توظيف الصراع
م ــع الـتـنـظـيــم سـيــاسـيــا ،وت ـعــزيــز وجــودهــا
العسكري في هذه البادية التي تضم ثروات
هــائـلــة مــن ال ـب ـتــرول وال ـفــوس ـفــات .وأعـلـنــت
وزارة الــدفــاع الــروسـيــة ،فــي بـيــان لـهــا ،أول
ّ
مــن أمــس اإلثـنــن ،أن ســاح الـجــو الــروســي
قتل ما يقارب الـ « 200مسلح إرهابي» ،إثر
استهداف معسكر تدريبي في محيط مدينة
تدمر بريف حمص الشرقي ،شرق سورية،
وتــدمـيــر  24س ـيــارة ربــاعـيــة الــدفــع محملة
بــرشــاشــات مــن الـعـيــار الثقيل ،إضــافــة إلى
نحو  500كيلوغرام من الذخائر واملكونات
إلنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع.
وش ـك ـك ــت مـ ـص ــادر ف ــي ف ـص ــائ ــل امل ـع ــارض ــة
السورية تتابع ما يجري في البادية السورية،
برواية وزارة الدفاع الروسية ،موضحة في
ّ
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «خاليا داعش
تعتمد على الهجمات املباغتة بــن الحني
واآلخر ضد أرتال النظام العسكرية وشحناته
النفطية ضمن البادية السورية .كما يعتمد
التنظيم عـلــى مـجـمــوعــات صـغـيــرة خفيفة
السالح تتنقل بدراجات نارية» .وأوضحت
أنه «ال يمكن أن يتجمع هذا العدد الكبير من
مسلحي داعش في مكان واحد» وفق الرواية
الــروسـيــة .وكــان تنظيم «داع ــش» قــد تبنى،
السبت املــاضــي ،مقتل جنديني مــن الـقــوات
الروسية ،وإصابة آخرين ،إثر إفشال عملية
إنزال جوي ملروحية روسية في بادية السخنة
بريف حمص الشرقي ،بحسب مــا جــاء في
بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم.
ّ
وشــن الطيران الــروســي خــال األي ــام القليلة
الفائتة ،مـئــات ال ـغــارات الجوية على مواقع
ُي ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا ت ـت ـبــع ل ـت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» فــي
البادية السورية مترامية األطــراف ،وخاصة
فــي منطقة أبــو رجمني الواقعة إلــى الشمال
الشرقي من مدينة تدمر بنحو  45كيلومترًا.
وتترافق الحمالت الجوية الروسية مع أخرى
برية تقوم بها قوات النظام ،ومليشيات تتبع
لـلـجــانــب ال ــروس ــي واإلي ــران ــي ،مـنـهــا الفيلق
الـخــامــس اق ـت ـحــام ،ولـ ــواء ال ـق ــدس ،لتمشيط
الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة والـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى مـخــابــئ
مسلحي الـتـنـظـيــم وامل ـق ــدر عــددهــم ببضعة
آالف يـتـحــركــون ضـمــن مـســاحــة جـغــرافـيــة ال
تقل عن  60ألف كيلومتر مربع.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،اع ـت ـبــر م ــدي ــر م ــرك ــز «ال ـش ــرق

يضع متابعون الرواية الروسية حول قتل نحو  200مسلح من تنظيم
داعش في البادية السورية اإلثنين الماضي ،في إطار المبالغة غير
الواقعية ،والتوظيف السياسي الروسي لمحاربة اإلرهاب

قتلى
«داعش»
بالبادية
السورية

شكوك بتضخيم روسي لألعداد

ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،فـ ـ ـ ــراس عـ ـ ـ ـ ــاوي ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث مــع
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن األعـ ـ ــداد م ــن قتلى
تنظيم «داع ــش» الـتــي أعـلــن عنها الجانب
ّ
الروسي «مبالغ فيها»  .وأوضح أن الطيران
الــروســي «اسـتـهــدف بالفعل اإلثـنــن جبال
تدمر الجنوبية ،وسلسلة تدمر الشمالية»،
مشيرًا إلى أن القصف «طاول أيضًا مناطق
فــي شــرقــي مدينة تــدمــر مــن ب ـيــارات جمعة
ً
وصــوال للحدود السورية العراقية» .ولفت
ّ
عالوي إلى أن الجانب الروسي أرسل أول من
أمس اإلثنني تعزيزات وصفها بـ«الكبيرة»
إل ــى مـنــاطــق ع ــدة فــي وس ــط الـبــاديــة منها:
شــريـفــة ،والـ ــدوى ،وجـبــل دل ــة ،وجـبــل غانم.
وأوضح أن لواء «فاطميون» التابع للحرس
الثوري اإليراني ،أرسل أيضًا تعزيزات إلى
مـنــاطــق فــي وس ــط ال ـبــاديــة ضـمــن ال ـحــدود
اإلداري ــة ملحافظة حمص .وأع ــرب املتحدث
ّ
نـفـســه عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن الــرقــم ال ــذي أعلنه
الروس لقتلى تنظيم «داعــش» فيه «الكثير
من التهويل»ّ ،
مبينًا أن مسلحي التنظيم «ال
يتمركزون بإعداد كبيرة في مكان واحــد».
وأض ــاف« :يتخذ الــروس من تنظيم داعش
ذريعة لتعزيز وجودهم في البادية وعلى
الحدود السورية العراقية».
ومتفقًا مــع ع ــاوي ،قــال املحلل العسكري،
العميد مصطفى الـفــرحــات ،فــي حديث مع
ّ
«العربي الـجــديــد» ،إن الوقائع واملعطيات
في البادية «تكشف كذب الرواية الروسية

حــول قتلى تنظيم داعــش بضربات جوية
ّ
خـ ــال ف ـت ــرة زم ـن ـيــة ق ـص ـي ــرة» ،مـضـيـفــا أن
«الجانب الروسي ومنذ تدخله في سورية
عام  ،2015يعتمد سياسة التهويل والتزوير
واملبالغة ،وعدم املصداقية» .وتابع بالقول:
«تنظيم داعــش منظم إلــى حد بعيد ،لــذا ال
يمكن أن يقوم بحشر املئات من عناصره في
مكان واحــد مكشوف للطيران الروسي كي
يستهدفهم بكل هذه البساطة».
ّ
وأش ـ ـ ـ ــار فـ ــرحـ ــات إلـ ـ ــى أن «داع ـ ـ ـ ــش وم ـن ــذ
س ـق ــوط أب ـ ــرز م ـعــاق ـلــه ف ــي ش ــرق ــي ســوريــة
ف ــي مـحــافـظـتــي ال ــرق ــة وديـ ــر ال ـ ــزور وحـتــى
الـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى حـ ـ ــرب ال ـع ـص ــاب ــات
والـكـمــائــن بـقــوام قليل مــن ال ـقــوات ،تتحرك
في البادية ضمن مجموعات» ،مضيفًا أن

ال يمكن أن يتجمع
هذا العدد الكبير من
المسلحين بمكان واحد
يتخذ الروس من «داعش»
ذريعة لتعزيز وجودهم
في البادية

«املنطق العسكري يرفض الرواية الروسية
ب ــاملـ ـطـ ـل ــق» .وأوض ـ ـ ـ ــح أن «داعـ ـ ـ ـ ــش ،وم ـن ــذ
س ـنــوات ع ــدة ،ال يعتمد أس ـلــوب املــواجـهــة
الـعـسـكــريــة امل ـب ــاش ــرة م ــع قـ ــوات ال ـن ـظــام أو
املليشيات الروسية واإليــرانـيــة ،إذ لــم يعد
بــإمـكــانــه فـتــح جـبـهــات ق ـتــال ،وه ــو ال يريد
التمسك بــاألرض ،بل يقاتل من أجل تكبيد
أعدائه خسائر في األرواح واملعدات ،ولكي
يثبت أنه ال يزال العبًا في الصراع».
ّ
وأع ــرب فــرحــات عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن الــروايــة
ال ــروسـ ـي ــة «ت ـ ـنـ ــدرج ف ــي س ـي ــاق ال ـتــوظ ـيــف
السياسي» ،مضيفًا« :موسكو ترفع شعار
محاربة اإلرهاب ،بينما يستهدف طيرانها
املــدنـيــن واملــراكــز الـحـيــويــة ،ولــم يستهدف
التنظيمات اإلرهــابـيــة بالفعل ،بــل فصائل
املـعــارضــة الـســوريــة املـعـتــدلــة» .وأش ــار إلــى
ّ
أن الـجــانــب الــروســي «ارت ـكــب جــرائــم حــرب
بحق املدنيني في سورية على مدى أكثر من
خمس سنوات ،وهذه الجرائم موثقة».
وتابع فرحات« :لم نشهد مواجهة عسكرية
حقيقية بني الجانب الروسي وتنظيم داعش
حتى اللحظة في كل املناطق السورية التي
ك ــان يــوجــد فـيـهــا الـتـنـظـيــم .وال ـي ــوم يـحــاول
الجانب الروسي تصدير صورة له للمجتمع
الدولي مفادها بأنه يحارب اإلرهاب املتمثل
بداعش ،مثله مثل النظام السوري ،في حني
أن املعطيات على األرض ال تؤكد ذلــك على
اإلطالق».
وك ـ ــان تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ات ـخ ــذ م ــن ال ـبــاديــة
ال ـســوريــة مــاجــئ لـعـنــاصــره ،عـقــب هــزائـمــه
في مختلف املناطق السورية ،وخاصة في
شرقي سورية الــذي انتهى وجــوده فيه في
مطلع عام  ،2019حيث خسر معقله األخير في
بلدة الباغوز ليس بعيدًا عن الحدود السورية
العراقية .ومن الواضح أن الجانب الروسي
يــولــي أهمية كبيرة للبادية الـســوريــة التي
تضم ثروات هائلة من البترول والفوسفات،
وخــاصــة فــي مـحـيــط مــديـنــة تــدمــر فــي ريــف
حمص الشرقي .وكانت شركة «ستروي ترانس
غاز» الروسية وقعت في عام  2018مع وزارة
النفط التابعة لحكومة النظام ،عقدًا يتيح
لهذه الشركة استثمار واسـتـخــراج خامات
الـفــوسـفــات مــن مناجم الشرقية فــي محيط
مدينة تــدمــر ملــدة  50عــامــا .وكــانــت ســوريــة،
قبل اندالع الثورة ،تندرج ضمن أكبر  5دول
مصدرة للفوسفات في العالم .وأبرز مناجمها
الشرقية وخنيفيس ،حيث بلغ إجمالي إنتاج
املنجمني من الفوسفات قبل الحرب  3.5ماليني
طن سنويًا ،كان ُيصدر منها حوالي  3ماليني
طن ،والباقي يوجه إلى مصنع األسمدة في
مدينة حمص ،وسط سورية.
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شرق
غرب
«حظر األسلحة
الكيميائية» تدرس
معاقبة سورية
ُي ـن ـت ـظ ــر أن تـ ـص ــوت م ـن ـظ ـمــة حـظــر
األسلحة الكيميائية ،اليوم األربعاء،
ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح ف ــرن ـس ــي ي ـن ــص عـلــى
تعليق «حـقــوق وامـتـيــازات» دمشق
داخل املنظمة ،ومن ضمنها حقها في
التصويت ،في إجــراء غير مسبوق،
وذلـ ـ ــك بـ ـع ــد اتـ ـه ــامـ ـه ــا ب ــاس ـت ـخ ــدام
أس ـل ـح ــة ك ـي ـم ـيــائ ـيــة ضـ ــد امل ــدن ـي ــن
وعــدم اإلفصاح عن كامل مخزونها
منها .ودعت مجموعة من  46دولة،
أم ــس ال ـثــاثــاء ،الـ ــدول األع ـض ــاء في
املنظمة إلى توبيخ النظام السوري
دبلوماسيًا الستخدامه الغاز السام
وغاز األعصاب.
(أسوشييتد برس)
 ...ومنظمات حقوقية
تقدم شكوى في
السويد
أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات
املــدافـعــة عــن الـســوريــن نيتها رفــع
ش ـك ــوى جـنــائـيــة ف ــي ال ـســويــد ضد
أعضاء رفيعي املستوى من النظام
السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب
وجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة ،وذل ــك من
أجـ ــل م ـحــاس ـب ـت ـهــم ع ـل ــى هـجــومــن
باألسلحة الكيميائية في الغوطة
عام  2013وخان شيخون عام .2017
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان أن ــه سـيـتــم تـقــديــم
ال ـش ـكــوى إل ــى ال ـشــرطــة الـســويــديــة
مــن قبل ضحايا ونــاجــن سوريني
ومنظمات من املجتمع املدني.
(العربي الجديد)
جورجيا :اتفاق إلنهاء
األزمة السياسية
ّ
وقـ ــع ال ـح ــزب ال ـحــاكــم ف ــي جــورجـيــا
وامل ـع ــارض ــة ،أول مــن أم ــس اإلث ـنــن،
ات ـفــاقــا ت ــم ال ـتــوصــل إل ـي ــه بــوســاطــة
االتحاد األوروبي ،لوضع ّ
حد لألزمة
السياسية املستمرة منذ االنتخابات
التشريعية التي أجريت في أكتوبر/
تشرين األول ،والتي أكدت املعارضة
ُ
أن ن ـتــائ ـج ـهــا ز ِّورت إلبـ ـق ــاء ح ــزب
«الحلم الجورجي» في الحكم .وينص
االتفاق على تعزيز استقاللية النظام
الـقـضــائــي ،وعـلــى إج ــراء انـتـخــابــات
وفق نظام النسبية بالكامل.
(فرانس برس)
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تحول الوضع في البحر
تتوسع جبهات التوتر بين روسيا الغرب ،وقد
ّ
األسود أخيرًا إلى مصدر قلق جديد ،مع عزم روسيا على إغالق
بعض المناطق في هذا البحر أمام حركة السفن بذريعة التدريبات

مناورات أوكرانية
رومانية

استعراض قوة
بالبحر األسود

أعلنت البحرية األوكــرانــيــة ،أول من
أمس اإلثنين ،انتهاء مناورات عسكرية
بحرية مشتركة مــع رومــانــيــا في
البحر األسود استمرت لمدة أسبوع.
وأشارت وزارة الدفاع األوكرانية في
بيان ،إلى ّ
أن هذه المناورات حاكت
عمليات قتال وجهًا لوجه مع سفن
حربية ،فضًال عــن تأمين السيطرة
على مناطق شحن في عرض البحر.
ولفتت الوزارة إلى ّ
أن بحريتها ستشارك
الصيف المقبل في مناورات أخرى
مماثلة ،ستجرى في الجزء الشمالي
الغربي من البحر األسود.

ساحة صراع جديدة بين روسيا والغرب
سامر إلياس

عـلــى خلفية اس ـت ـمــرار الـتــوتــر في
ش ــرق ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،ت ـح ــول الـبـحــر
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ــى س ـ ــاح ـ ــة لـ ـلـ ـص ــراع
واس ـت ـعــراض ال ـقــوة بــن روس ـيــا وال ـغ ــرب مع
عبور سفن بحرية روسية من أساطيل بحر
ال ـش ـمــال والـبـلـطـيــق ال ــروس ـي ــن ع ـبــر مضيق
ال ـبــوس ـفــور إل ــى الـبـحــر األس ـ ــود ،إض ــاف ــة إلــى
نقل سفن أخــرى من أسطول بحر قزوين إلى
املنطقة املقابلة لشبه جــزيــرة الـقــرم .فــي حني
قــررت بريطانيا إرســال سفن عسكرية تابعة
لبحريتها إلى البحر األســود لدعم أوكرانيا.
وبـعــد انـتـقــادات غربية ح ــادة إلع ــان روسيا
إغـ ـ ــاق ثـ ــاث م ـن ــاط ــق ب ـح ــري ــة ،وم ـن ــع م ــرور
ال ـس ـفــن ال ـحــرب ـيــة األج ـن ـب ـيــة ع ـب ــره ــا ،بحجة
إج ـ ــراء ت ــدري ـب ــات ع ـس ـكــريــة ،ق ــال نــائــب وزي ــر
ّ
الـخــارجـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي ريــاب ـكــوف ،إن

روس ـيــا لــم تـفــرض ق ـيــودًا عـلــى حــركــة السفن
ّ
التجارية فــي البحر األس ــود ،مـشــددًا على أن
فــرض الـقـيــود فــي املـنــاطــق الـتــي تـجــري فيها
تدريبات هو ممارسة دولية مقبولة .ونقلت
وكالة «نوفوستي» عن مصدر في الخارجية
ال ــروس ـي ــة ،قــولــه أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،إن مــوسـكــو
تعول على تنفيذ اتفاقية «مــونـتــرو» (بشأن
نظام املضائق) من قبل الدول غير املطلة على
البحر األسود.
وكانت إدارة املالحة وعلوم املحيطات بوزارة
الــدفــاع الــروسـيــة كشفت فــي نشرتها فــي 14
إبريل /نيسان الحالي أنه «من الساعة 21:00
يــوم  24إبريل /نيسان وحتى  21:00يــوم 31
أكتوبر /تشرين األول ،سوف ُيعلق حق املرور
اآلمــن عبر املـيــاه اإلقليمية لالتحاد الروسي
لـلـسـفــن ال ـحــرب ـيــة األج ـن ـب ـيــة وس ـف ــن ال ـب ـلــدان
األخـ ـ ـ ـ ــرى» .وأوض ـ ـحـ ــت اإلدارة أن ال ـحــديــث
ي ــدور ح ــول ث ــاث مـنــاطــق مــن الـبـحــر األس ــود

محطة فضائية خاصة

أعلنت روسيا ،أمس الثالثاء ،نيتها بناء أول محطة فضائية خاصة بها،
لمحت الحكومة إلى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.
بعدما ّ
وقــال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ،ديميتري
روغوزين (الصورة) ،عبر تطبيق
«تلغرام» ،إن «أول وحدة أساسية
للمحطة الفضائية الجديدة هي
قيد البناء» .وأضاف أن «الهدف
هــو إطالقها إلــى الــمــدار عام
 .»2025ويأتي هذا اإلعــان بعد
تصريحات متناقضة صدرت عن
السلطات الروسية حول برامجها
الفضائية.

ه ــي ال ـق ـس ــم امل ـم ـت ــد ع ـل ــى طـ ــول س ــاح ــل شـبــه
جــزيــرة الـقــرم بــن سيفاستوبول وغ ــورزوف،
والقسم املستطيل قبالة ساحل شبه جزيرة
كيرتش فــي منطقة خليج أوب ــوك ،باإلضافة
إل ــى قـســم بـحــري صغير بــالـقــرب مــن الـطــرف
الغربي لشبه جزيرة القرم ال يتجاوز حدود
مناطق التدريب البحري املعتادة منذ العهد
السوفييتي .وتمتد جميع املناطق املخطط
إغالقها فقط إلى «الحدود الخارجية للمياه
اإلق ـل ـي ـم ـيــة لــات ـحــاد الـ ــروسـ ــي» ،ف ــي ح ــن أن
مضيق كيرتش (بوابة الدخول إلى بحر آزوف،
والعبور إلى ميناءي ماريوبل وبارديانسك
األوكــرانـيــن) واالق ـتــراب منه ال يقعان ضمن
املناطق املحظورة للمالحة .وأمــس الثالثاء،
ً
ذكـ ــرت وك ــال ــة إن ـتــرفــاكــس ل ــأن ـب ــاء ،ن ـق ــا عن
األسطول الروسي في البحر األســود أن أكثر
م ــن  20سـفـيـنــة حــرب ـيــة روس ـي ــة ش ــارك ــت في
تدريبات عسكرية في البحر الواقع بني آسيا
وأوروبا.
كـ ــذلـ ــك ،ف ــرض ــت روس ـ ـيـ ــا فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 20
إبريل الحالي إلى  24منه ،قيودًا مؤقتة على
الــرحــات الـجــويــة فــوق جــزء مــن شبه جزيرة
القرم والبحر األسود ،حسب اإلشعار الدولي
للطيارين « ،»NOTAMوفــق مــا نقلت وكالة
إنترفاكس ،أي من يــوم أمــس الثالثاء وحتى
بداية الحظر على السفن.
واسـ ـت ــدع ــى اإلعـ ـ ـ ــان الـ ــروسـ ــي بـ ـش ــأن حـظــر
املالحة في أجزاء من البحر األسود ،ردود فعل
غــربـيــة غــاضـبــة ،ودع ــا املـتـحــدث بــاســم وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) ،جون كيربي،
روسـ ـي ــا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي إلـ ــى «إن ـه ــاء
ال ـت ـه ــدي ــدات لـلـسـفــن ف ــي املـنـطـقــة وال ـك ــف عن
تعزيز قدراتها العسكرية بالقرب من حدود
أوكرانيا» .ووصفت الخارجية األميركية ،أول
من أمس اإلثنني ،خطط روسيا لحظر املالحة
فــي أج ــزاء مــن الـبـحــر األس ــود بــأنــه «تصعيد
ّ
بــا مـبــرر» ،مشيرة إلــى أن هــذا اإلج ــراء يؤثر
على دخول السفن إلى املوانئ األوكرانية في
بحر آزوف عند الطرف الشرقي لشبه جزيرة
الـقــرم الـتــي ضمتها روسـيــا عــام  .2014وقــال
امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة نـيــد ب ــراي ــس ،في
بـيــان «ه ــذا يمثل تصعيدًا آخــر بــا مـبــرر في

حملة موسكو املستمرة لتقويض اوكــرانـيــا
ّ
وزعــزعــة اس ـت ـقــرارهــا» .وخـلــص إل ــى أن «هــذا
ال ـت ـط ــور م ـث ـيــر ل ـل ـق ـلــق ب ـش ـكــل خ ـ ــاص وس ــط
ت ـقــاريــر مــوثــوقــة ع ــن حـشــد روس ـي ــا لـقــواتـهــا
في شبه جزيرة القرم املحتلة وقــرب الحدود
األوكرانية اآلن إلى مستويات لم نشهدها منذ
الغزو الروسي عام .»2014
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن «مـنـظـمــة األمـ ــن وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ــا»
ّ
وقـ ـي ــادة االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،أن ال ــوض ــع في
ال ـب ـحــر األس ـ ــود ي ـت ـحــول ب ـســرعــة إل ــى مـصــدر
قلق جديد في العالقات بني روسيا والغرب.
وقال املتحدث باسم االتحاد األوروبــي ،بيتر
ّ
ستانو ،أول من أمس اإلثنني ،إن «نية االتحاد
الروسي إغــاق بعض مناطق البحر األســود
أمام حركة السفن حتى أكتوبر املقبل ،بحجة
التدريبات العسكرية ،تشكل مصدر قلق بالغ،
خصوصًا على خلفية الــوضــع على الـحــدود
األوكــرانـيــة الــروسـيــة وفــي منطقة ُالـقــرم التي
تم ضمها بشكل غير قانوني» .وأدرج بحث
هذه القضية في جدول أعمال اجتماع مجلس
الـشــؤون الخارجية لالتحاد األوروب ــي الــذي
عقد أول من أمــس ،والــذي شــارك فيه مسؤول
السياسة الخارجية لالتحاد ،جوزيب بوريل،
ووزراء خارجية دول االتحاد.
ّ
مــن جانبها ،ش ــددت كييف على أن الخطوة
الــروس ـيــة ت ـعـ ّـد «م ـحــاولــة اغ ـت ـصــاب الـحـقــوق
ال ـس ـي ــادي ــة ألوك ــرانـ ـي ــا ك ــدول ــة ســاح ـل ـيــة ،فــي
ان ـت ـهــاك ل ـقــواعــد وم ـب ــادئ ال ـقــانــون ال ــدول ــي».
وقــالــت الـخــارجـيــة األوك ــران ـي ــة فــي ب ـيــان يــوم
ّ
الجمعة املــاضــي ،إن سـلــوك مــوسـكــو «يشير
إلى عدم وجود أي نوايا من جانبها للتخلي
عن استمرار العدوان على أوكرانيا باستخدام
األس ــال ـي ــب ال ـع ـس ـكــريــة وال ـه ـج ـي ـن ــة» .وأشـ ــار
الـبـيــان إلــى أنــه «عـلــى خلفية تعزيز الــوجــود
العسكري الروسي على طول الحدود البرية،
واصل االتحاد الروسي تكثيف التصعيد في
البحر ،ونقل السفن الحربية من بحر قزوين
إل ــى مـنـطـقــة آزوف وال ـب ـحــر األس ـ ـ ــود» .ودع ــا
البيان إلى زيادة الضغط على روسيا.
وعلى خلفية تصاعد األزمة شرقي أوكرانيا،
أعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة ،فــي بيان
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فرضت روسيا قيودًا
مؤقتة فوق جزء من
القرم والبحر األسود
واشنطن :إغالق المالحة
في البحر األسود
«تصعيد بال مبرر»

معركة طرد الدبلوماسيين متواصلة
بينما تواصل واشنطن
وموسكو مناقشة عقد
قمة بين الرئيسين جو
بايدن وفالديمير بوتين،
تحتدم معركة طرد
الدبلوماسيين بين موسكو
والغرب
على الرغم من احتدام العالقات بني روسيا
والواليات املتحدة ،التي يعود سفيرها من
مــوس ـكــو إل ــى بـ ــاده ه ــذا األس ـب ــوع إلج ــراء
ّ
مـ ـش ــاورات ،إال أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع الــدولـتــن
من مواصلة مناقشة عقد قمة بني رئيسي
ال ـب ـل ــدي ــن ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن وجـ ــو ب ــاي ــدن.
وب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـحـ ــاول واشـ ـنـ ـط ــن اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
ق ـنــوات ال ـتــواصــل مـفـتــوحــة عـلــى الــرغــم من
خالفها املتصاعد مع موسكو حول ملفات
كثيرة ،يــزداد التأزم في العالقات الروسية
األوروب ـ ـي ـ ــة ،ح ـي ــث ت ـت ــواص ــل م ـع ــرك ــة ط ــرد
الدبلوماسيني .وقــال السفير األميركي في
مــوس ـكــو ج ــون ســول ـي ـفــان ،أم ــس ال ـثــاثــاء،
إن ــه سـيـعــود إل ــى ب ــاده إلجـ ــراء م ـش ــاورات،
وه ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
نصيحة الكرملني للحصول على قسط من
الراحة بعد تبادل العقوبات بني واشنطن
ومــوس ـكــو .وأوضـ ــح الـسـفـيــر ف ــي ب ـيــان أنــه
سيعود إلى الواليات املتحدة هذا األسبوع
ملناقشة الـعــاقــات األمـيــركـيــة-الــروسـيــة مع
أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن ،مؤكدا أنه
سيعود إلــى موسكو فــي غـضــون أسابيع.
وق ـ ـ ــال س ــولـ ـيـ ـف ــان« :أعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـ ــه مـ ــن امل ـهــم
بالنسبة لي أن أتحدث مباشرة مع زمالئي
الجدد في إدارة بايدن في واشنطن ،حول
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ل ـل ـعــاقــات ال ـث ـنــائ ـيــة بني
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـي ــا .لــم َأر عائلتي
م ـنــذ أك ـثــر م ــن عـ ــام ،وهـ ــذا س ـبــب م ـهــم آخــر
بالنسبة لــي للعودة إلــى الــوطــن لـلــزيــارة».
ويأتي رحيل سوليفان بعد أن قالت روسيا

يوم الجمعة إنها «اقترحت عليه» أن يحذو
حذو السفير الروسي في واشنطن أناتولي
أن ـت ــون ــوف ،الـ ــذي ت ــم اس ـت ــدع ــاؤه لـلـتـشــاور
الشهر املــاضــي بعد وصــف بــايــدن لبوتني
بـ«القاتل» .ولــم تحدد روسيا إطــارًا زمنيًا
لـ ـع ــودة أنـ ـت ــون ــوف إل ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن .بـيـنـمــا
أوضــح سوليفان أنــه سيعود إلــى موسكو
«فــي األسابيع املقبلة قبل أي اجتماع بني
الرئيسني بايدن وبوتني».
ويجرى الحديث عن هذا اللقاء منذ األسبوع
املاضي ،بعدما اقترح بايدن خــال اتصال
هاتفي على بــوتــن عقد لـقــاء هــذا الصيف
فــي دول ــة ثــالـثــة ،ب ـهــدف إض ـفــاء االسـتـقــرار
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـقــوتــن املـتـنــافـسـتــن
بـعــدمــا بلغت أدن ــى مـسـتــويــاتـهــا .وأعــربــت
فنلندا والنمسا خصوصًا عن استعدادهما
الس ـت ـض ــاف ــة ق ـم ــة ك ـه ــذه ال ـت ــي رح ـب ــت بـهــا
م ــوس ـك ــو ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ف ــرض عـقــوبــات
وع ـقــوبــات م ـضــادة بــن الـبـلــديــن األس ـبــوع
املــاضــي .وقالت روسيا إنها منفتحة على
االقتراح وإنه يتم درسه.
وفــي الـسـيــاق ،قــال البيت األبـيــض ،أول من
ّ
أمس االثنني ،إن مستشاري بايدن وبوتني
بـحـثــا هــاتـفـيــا إمـكــانـيــة عـقــد أول قـمــة بني
الرئيسني ،و«س ـيــواصــان» مناقشة األمــر.
وتـبــاحــث مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي لـبــايــدن
جــايــك سوليفان ،عبر الـهــاتــف االث ـنــن ،مع
األمني العام ملجلس األمن الروسي نيكوالي
باتروشيف .وقــال البيت األبيض في بيان
إن ــه بــاإلضــافــة إل ــى «ع ــدد مــن املــوضــوعــات
املـتـعـلـقــة بــال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة والـقـضــايــا
اإلقليمية والـعــاملـيــة» ،الـتــي لــم ُيـكـشــف عن
تفاصيلها ،فإنهما «أثارا احتمال عقد قمة
بــن رئـيـســي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـي ــا...
وقــررا البقاء على اتصال» في هذا الصدد.
وأش ــار مجلس األم ــن الــروســي ،مــن جهته،
إلى أنه تم التطرق إلى «استعدادات اللقاء»،
و«أه ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة بـ ـس ــرع ــة إلـ ـ ــى إطـ ــاق
آل ـي ــة ث ـنــائ ـيــة ل ــاس ـت ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي»
والتطورات حول البرنامج النووي اإليراني
و«املـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـن ــووي ــة فـ ــي ش ـب ــه ال ـج ــزي ــرة
ال ـك ــوري ــة» .وأضـ ــاف فــي ب ـيــان أن «الـجــانــب
الـ ــروسـ ــي شـ ــدد ع ـل ــى عـ ــدم جـ ـ ــواز ال ـتــدخــل

األم ـيــركــي فــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة لــروسـيــا
وحلفائها» .وستستمر االتصاالت إلى حني
التوصل إلى قرار.
وفي السياق ،نقلت وكالة اإلعالم الروسية
عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي
ريابكوف قوله ،أمس الثالثاء ،إن عقد قمة
محتملة بــن بوتني وبــايــدن يعتمد بشكل
كـبـيــر ع ـلــى ال ـت ـصــرفــات ال ـت ــي س ـت ـقــوم بها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .فــي غ ـضــون ذل ــك ،أعلن
الكرملني أن بوتني سيشارك غدًا الخميس،

روسيا تطرد
دبلوماس َيين بلغاريَين
ردًا على تدبير مماثل

عبر الفيديو ،في القمة العاملية االفتراضية
التي ينظمها جو بايدن حول املناخ .وجاء
الـ ـ ــرد الـ ــروسـ ــي اإليـ ـج ــاب ــي وسـ ــط تـصــاعــد
التوتر بني موسكو والغرب حول الكثير من
القضايا الدولية ،وال سيما بشأن أوكرانيا،
وس ــط تــواصــل ح ــرب ط ــرد الــدبـلــومــاسـيــن.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـل ـن ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الــروس ـيــة أم ــس أن ـهــا ط ــردت دبـلــومــاسـ َـيــن
َ
َ
دبلوماسيني
بلغاريني ردًا على طرد صوفيا
روسـ ـ َـيـ ــن ف ــي م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار املـ ــاضـ ــي ،عـلــى
خـلـفـيــة قـضـيــة ت ـج ـســس .وأفـ ـ ــادت ال ـ ــوزارة
الروسية بأنه تــم استدعاء سفير بلغاريا
ل ــدى مــوسـكــو أتــانــاس كــريـسـتــن ،وإبــاغــه
ّ
بالقرار املتعلق بسكرتير الخدمة القنصلية
ن ـي ـقــوالي ب ــان ــاي ــوت ــوف ،وال ـس ـكــرت ـيــر األول
املكلف شوؤن التجارة واالقتصاد تشافدار
خريستوزوف ،في السفارة.
وقالت «تأتي هذه الخطوة للرد على القرار
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يـ ــوم ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي ،أن م ــدم ــرة وف ــرق ــاط ــة
م ــن أس ـطــول ـهــا امل ــراب ــط ف ــي ال ـب ـحــر املـتــوســط
س ـت ـع ـبــران مـضـيـقــي ال ـبــوس ـفــور وال ــدردن ـي ــل
حتى تستقرا بالبحر األسود في بداية الشهر
امل ـق ـبــل .وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،نـقـلــت صـحـيـفــة «
تايمز» البريطانية عن مصادر في البحرية
قــولـهــا ،إن ــه ت ـقـ ّـرر م ـغ ــادرة امل ــدم ــرة مــن الـنــوع
 45والفرقاطة املضادة للغواصات من النوع
 ،23وأن ــه فــي ح ــال وج ــود تـهــديــد مــن السفن
ّ
أو ال ـغ ــواص ــات أو ال ـط ــائ ــرات ال ــروس ـي ــة ،ف ــإن
مقاتالت «أف  »35على منت حاملة الطائرات
«امللكة إليزابيث» في البحر األبيض املتوسط
ستكون ق ــادرة على دعــم املــدمــرة والفرقاطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بــوزارة الدفاع
الـبــريـطــانـيــة لــم ت ـح ــدده ،قــولــه ح ــول الـغــرض
مــن نقل السفن الحربية إلــى البحر األس ــود،
ّ
إن «بريطانيا وحـلـفــاء نــا الــدولـيــن يدعمون
بشكل ثابت سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا».
وذكــرت محطة « »NTVالتلفزيونية التركية،
ّ
اإلثـنــن ،أن لندن أرسلت بالفعل إشـعــارًا إلى
تركيا بشأن اقـتــراب مــرور إحــدى السفن عبر
مضيق البوسفور.
ّ
ومعلوم أن وزارة الــدفــاع األميركية ،خططت
إلرســال املدمرتني «روزفلت» و«دونالد كوك»
إلى البحر األســود ،وأبلغت تركيا بمرورهما
عـبــر مـضـيــق ال ـبــوس ـفــور ف ــي  14و 15إبــريــل.

لكنها قــررت التخلي عن هذه الخطة في آخر
لحظة .وحسبما ذكرت صحيفة «بوليتيكو»
ي ــوم الـخـمـيــس املــاض ــي ،فـقــد ق ــرر البنتاغون
«عدم استفزاز روسيا».
وتـمـلــك روس ـي ــا ث ــاث ق ــواع ــد عـسـكــريــة على
شـ ــواطـ ــئ الـ ـبـ ـح ــر األس ـ ـ ـ ـ ــود ،أهـ ـمـ ـه ــا ق ــاع ــدة
سـيـفــاسـتــوبــول ال ـتــي كــانــت تـسـتــأجــرهــا من
أوكرانيا قبل ضمها للقرم في  .2014وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ك ـبــر ح ـجــم أس ـطــول ـهــا ف ــي الـبـحــر
األسود ،عملت روسيا في األسابيع األخيرة
على نقل عــدد كبير مــن القطع البحرية من
أســاطـيــل الـشـمــال والـبـلـطـيــق وبـحــر قــزويــن.
وف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أع ـ ـلـ ــن أسـ ـط ــول

الـبـحــر األسـ ــود ع ــن دخ ــول الـسـفــن الـحــربـيــة
إل ـ ــى ال ـب ـح ــر ل ـل ـت ــدري ــب ع ـل ــى إط ـ ــاق الـ ـن ــار،
بـمـشــاركــة ط ــائ ــرات وم ــروح ـي ــات هليكوبتر
تــاب ـعــة ل ـل ـط ـيــران ال ـب ـحــري وال ــدف ــاع ال ـجــوي
ألس ـط ــول ال ـب ـحــر األس ـ ـ ــود .وذكـ ـ ــرت الـخــدمــة
ّ
الصحافية لألسطول في بيان ،أن عــددًا من
سـفــن أس ـطــول بـحــر قــزويــن عـبــرت مــن تحت
جسر القرم عبر مضيق كيرتش ،الستكمال
االنتقال إلى البحر األســود .وحسب البيان،
ف ـقــد ت ــم ن ـقــل  15سـفـيـنــة م ــن أسـ ـط ــول بحر
ق ــزوي ــن« ،ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ت ــدري ـب ــات بـحــريــة،
والـ ـتـ ـحـ ـق ــق مـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـ ـص ـ ّـد الـ ـق ــوات
الهجومية البحرية وال ـجــويــة» .كما دخلت
البحر األس ــود بـفــارق ســاعــات ،عبر مضيق
ال ـبــوس ـفــور ،سـفـيـنـتــا إن ـ ــزال ك ـب ـيــرتــان ،هما
«ألكسندر أوتــراكــوفـسـكــي» و«كــونــدوبــوغــا»
مــن األس ـط ــول الـشـمــالــي لـلـبـحــريــة الــروسـيــة
وسفينتا اإلن ــزال الكبيرتان «كالينينغراد»
و«ك ــورولـ ـي ــف» م ــن أس ـط ــول ب ـحــر الـبـلـطـيــق.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــروسـ ـي ــة،
أوض ــح الـخـبـيــر الـعـسـكــري ورئ ـي ــس تحرير
مجلة «أرس ـي ـنــال أوتيتشيستفو» ،فيكتور
مــوراكــوف ـس ـكــي ،لصحيفة «كــومـيــرســانــت»،
ّ
أمس الثالثاء ،أن «قرار إغالق جزء من منطقة
مـيــاه البحر األس ــود هــو تحذير مــن أن هذه
مناطق خطرة أثناء التدريبات في النطاقات
الساحلية والبحرية .يتم تنفيذ هذا اإلجراء
سنويًا كجزء من فصلي الربيع والخريف».
ّ
واس ـ ـتـ ــدرك ب ــأن ــه «فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـص ـع ـيــد حــول
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ي ـك ـت ـســب ال ـ ـقـ ــرار م ـع ـنــى خــاصــا
بالنسبة للسياسيني الغربيني ،الذين يرون
أنه تهديد جديد ضد كييف».
أم ــا نــائــب مــديــر مــركــز ال ــدراس ــات األوروب ـيــة
ال ـش ــام ـل ــة ف ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـع ـل ـيــا لــاق ـت ـصــاد،
فــاسـيـلــي ك ــاش ــن ،ف ـقــال للصحيفة نفسها،
ّ
إن ق ـ ــرار مــوس ـكــو ب ــإغ ــاق جـ ــزء م ــن الـبـحــر
ُ
األســود «يجب أن ينظر إليه أيضًا على أنه
إج ــراء وقــائــي يـهــدف إلــى استبعاد إمكانية
االستفزازات في البحر األســود» .وأشــار إلى
«املـ ــرور اآلم ــن لسفينة حــربـيــة أجـنـبـيــة عبر
املياه اإلقليمية لدولة أخــرى ،يجب أن يكون
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مـصـحــوبــا بــاسـتـيـفــاء ع ــدد م ــن املـتـطـلـبــات،
م ـن ـهــا إيـ ـق ــاف ت ـش ـغ ـيــل الـ ـ ـ ـ ـ ــرادارات وأن ـظ ـمــة
األس ـل ـحــة ،وع ــدم تنفيذ املـ ـن ــاورات وأنـشـطــة
ّ
الـ ـت ــدري ــب» .وأوض ـ ـ ــح ال ـخ ـب ـيــر الـ ــروسـ ــي أن
«خـصــوصـيــة الــوضــع قـبــالــة ســواحــل الـقــرم،
ّ
هي أن الــواليــات املتحدة ودول حلف شمال
األطـلـســي األخـ ــرى ،ال تـعـتــرف بملكية شبه
الجزيرة واملنطقة املائية لروسيا التي تتوقع
محاوالت استفزاز من قبل الواليات املتحدة
وحـلـفــائـهــا ،ال سـيـمــا تـلــك املـتـعـلـقــة بــدخــول
مياه شبه الجزيرة واالنتهاك االستعراضي
الــاحــق لحقوق الـعـبــور اآلم ــن ،ولـهــذا قــررت
استباق الحدث».
ّ
وفـ ــي ظـ ــل ال ـت ـص ـع ـيــد امل ـت ــواص ــل ف ــي الـبـحــر
األسـ ـ ــود ،ق ــال م ـصــدر ف ــي وزارة الـخــارجـيــة
ّ
الروسية لوكالة «نوفوستي» الحكومية ،إن
«كل ما يجري القيام به من دخول السفن إلى
البحر األسود يتم لغرض واحد ،وهو زيادة
الـضـغــط عـلــى ب ـلــدنــا ...وحـتــى نـتـصــرف كما
ً
يتوقعون منا أن نتصرف ،ونبدي امتثاال في
ّ
بعض النواحي» .وأضاف أن «الدول الغربية
ربما تعتقد أنه يمكنها ترهيب روسيا» .من
جانبه ،أكــد نــائــب وزي ــر الخارجية الــروســي
س ـي ــرغ ــي ري ــابـ ـك ــوف ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات عـلــى
هامش مؤتمر في موسكو ،اإلثنني املاضي،
ّ
أن بــاده «تتصرف بأقصى قــدر من االلتزام
بــاالتـفــاقـيــات مـتـعــددة األطـ ــراف ذات الصلة
وأي اتفاقيات أخــرى تشارك فيها روسيا»،
مشددًا على «ضــرورة التزام البلدان األخرى
باتفاقية مونترو».
ّ
ومعلوم أن اتفاقية مونترو ُوقـعــت فــي عام
 1936وت ـح ــدد ق ــواع ــد امل ـ ــرور ع ـبــر مضيقي
البوسفور والدردنيل الواصل بني البحرين
األســود واملتوسط .وبعد اإلعــان عن خطط
تركيا لتطوير قناة جديدة تربط إسطنبول
بالبحر األس ــود ،شــددت روسيا على أهمية
املحافظة على االتفاقية .وقــال الكرملني في
بيان يوم  9إبريل الحالي ،بعد مكاملة هاتفية
ب ــن الــرئ ـي ـســن ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
ّ
والتركي رجــب طيب أردوغ ــان ،إنــه «فــي ظل
الخطط التركية لشق قناة إسطنبول ،شدد
الـجــانــب الــروســي عـلــى أهـمـيــة الـحـفــاظ على
الـنـظــام الـقــائــم ملضيق الـبـحــر األس ــود ،وفقًا
لبنود اتفاقية مونترو لعام  1936مــن أجل
ضمان االستقرار واألمن اإلقليميني».
عبور السفن
وتضمن اتفاقية مونترو حرية ّ
املــدنـيــة فــي السلم وال ـحــرب .كما أنـهــا تنظم
اسـتـخــدام املضيقني مــن قبل سفن عسكرية
من دول غير مطلة على البحر األس ــود ،بما
ف ــي ذل ــك ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأعـ ـض ــاء حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ،والـ ـت ــي ت ـش ـهــد عــاقــاتـهــا
ب ــروسـ ـي ــا تـ ــوت ـ ـرًا ش ـ ــديـ ـ ـدًا .وت ـ ـنـ ـ ّـص شـ ــروط
املعاهدة على وجوب تقديم السفن الحربية
األجنبية إشعارًا مسبقًا قبل املــرور وتسمح
لها بالبقاء في البحر األســود ملــدة  21يومًا
ّ
فـقــط .وعـلــى الــرغــم مــن أن تــركـيــا تــرفــض أي
مـحــاولــة لتغيير م ــوازي ــن ال ـقــوى فــي البحر
األس ــود ،استنادًا إلــى تلك االتفاقية ،وتؤكد
أن أمن البحر األسود مسؤولية الدول املطلة
ّ
عليه ،إال أن املطالب الغربية لتعديل االتفاقية
ازدادت م ـنــذ ان ـه ـيــار االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
وبـ ـ ـ ــروز دول جـ ــديـ ــدة ب ـع ـض ـهــا انـ ـض ــم إل ــى
ح ـلــف األط ـل ـس ــي م ـثــل ب ـل ـغــاريــا وروم ــان ـي ــا،
وأخ ــرى تــرتـبــط بـعــاقــات وثـيـقــة مــع الحلف
مثل جورجيا وأوكــرانـيــا ،إضافة إلــى تركيا
العضو في حلف األطلسي ،وروسيا املصنفة
كأحد أكبر املخاطر في عقيدة الحلف.

 3مرشحين لخالفة ميركل ...و«الخضر» منافسًا للمرة األولى
الـ ــذي ال أسـ ــاس َ ل ــه م ــن ال ـجــانــب الـبـلـغــاري
بــاع ـت ـبــار مــوظــفــن ف ــي ال ـس ـف ــارة الــروس ـيــة
ف ــي صــوفـيــا م ــن األش ـخ ــاص غـيــر املــرغــوب
فـ ـيـ ـه ــم» .وأص ـ ـ ـ ــدرت ال ـس ـل ـط ــات ال ـب ـل ـغــاريــة
ق ــرار الـطــرد هــذا فــي م ــارس بعد اكتشافها
شـبـكــة تـجـســس ل ـصــالــح م ــوس ـك ــو ،اشـتـبــه
ب ـ ـ ـتـ ـ ــورط م ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ـ ــي وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
البلغارية فيها.
مــن جهتها ،طــالـبــت التشيك دول االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــف األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي بـ ـط ــرد
دبلوماسيني روس .وأكــد وزيــر الخارجية
والداخلية التشيكي يان هاماتشيك ،أمس
ّ
ال ـث ــاث ــاء ،أن ب ـ ــاده ت ـطــالــب دول االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي وح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـســي بـطــرد
الدبلوماسيني الروس تضامنًا معها ،بعد
السجال الدبلوماسي بني موسكو وبــراغ.
وأكـ ـ ــد أن ـ ــه س ـي ـس ـتــدعــي ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي
اليوم األربعاء للكشف عن خطوات إضافية
بـعــد ط ــرد  18دبـلــومــاسـيــا روس ـي ــا تشتبه
ب ــراغ بــأنـهــم عـمــاء ســريــون ،بينما طــردت
مــوسـكــو  20دبـلــومــاسـيــا تشيكيًا ردًا على
ال ـخ ـطــوة .وف ــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،ق ــال املـتـحــدث
ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ــن ،دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف ،إن
«سـ ـل ــوك ب ـ ــراغ ه ـ ــدام وال أس ـ ــاس ل ــه وخ ــال
م ــن ال ـف ـطــرة الـسـلـيـمــة» .واع ـت ـبــر بيسكوف
ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،أن
ت ـص ــرف ــات ج ـم ـه ــوري ــة ال ـت ـش ـيــك «ع ــدائ ـي ــة،
وادعـ ـ ــاءات ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـش ـي ـن ــة وغ ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـق ــول ــة».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ــرب ـ ــت م ــوسـ ـك ــو عــن
«اح ـت ـج ــاج ـه ــا الـ ـش ــدي ــد» ألوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،بـعــد
إقدام األخيرة على طرد دبلوماسي روسي
م ــن أراضـ ـيـ ـه ــا ،ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ردًا على
إع ــان قنصلها فــي بـطــرسـبــورغ ألكسندر
سوسونيوك شخصية غير مرغوب فيها.
وق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،أمــس
الـثــاثــاء ،إن اتـهــامــات كييف للدبلوماسي
الروسي عارية من الصحة وال أساس لها.
وأضافت أن موسكو تحتفظ بإمكانية طرد
دبلوماسي أوكــرانــي ردًا على إعــان كييف
مستشار السفير الــروســي لديها شخصًا
غير مرغوب فيه.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز،
أسوشييتد برس)

مع اقتراب موعد إجراء
االنتخابات في ألمانيا،
بدأت معركة أخرى
تطفو إلى السطح،
مع  3مرشحين لخالفة
أنجيال ميركل في منصب
المستشارة
برلين ـ شادي عاكوم

بعد أن هيمنت املستشارة األملانية أنجيال
ميركل ملدة  16سنة على منصب املستشارة،
فـتــح ق ــراره ــا م ـغ ــادرة الـسـلـطــة ال ـب ــاب أم ــام
معركة بــن  3مرشحني مــن أق ــوى األح ــزاب
ً
تـمـثـيــا ف ــي أمل ــان ـي ــا ،تـمـهـيـدًا لــانـتـخــابــات
البرملانية التي ّستجرى في  26سبتمبر/
أيـلــول املقبل .ورش ــح حــزب «الـخـضــر» ،أول
من أمس ،للمرة األولى في تاريخه ،الزعيمة
املـشــاركــة بــرئــاســة ال ـحــزب أنــالـيـنــا بــاربــوك
( 40ع ــام ــا) ،ملـنـصــب املـسـتـشــار ،وذل ــك بعد
أن تحسنت أرقــامــه فــي استطالعات الــرأي
منذ عــام  ،2018حيث بــات ُي َع ّد ثاني أقوى
ق ـ ــوة س ـي ــاس ـي ــة ب ـع ــد «االتـ ـ ـح ـ ــاد املـسـيـحــي
ّ
محصنًا
الديمقراطي» ،حزب ميركل ،وصار
بأكثر مــن  20فــي املــائــة مــن األصـ ــوات ،قبل
أق ــل م ــن  6أش ـهــر عـلــى مــوعــد االنـتـخــابــات.
وسـتـنــافــس بــاربــوك رجـلــن عـلــى املنصب،
هما مرشح «االشتراكي الديمقراطي» أوالف
ش ــول ـت ــس ،وم ــرش ــح «االت ـ ـحـ ــاد املـسـيـحــي»
أرمني الشيت .وفازت باربوك في انتخابات
«الخضر» بنسبة  52في املائة من األصوات،
على روبــرت هابيك ،الذي لم يحصد سوى
 26في املائة .لكن ال يزال يتعني تأكيد القرار
خ ــال املــؤت ـمــر ال ـع ــام ل ـل ـحــزب امل ـق ــرر عـقــده
بني  11و 13يونيو /حزيران املقبل .وقالت
ّ
باربوك إن ترشيحها «يشكل دعوة لقيادة
بلدنا املتنوع والغني والقوي إلى مستقبل
جيد ،وإنه يجب أن تكون هناك اآلن شجاعة

إلجراء تغييرات» ،مضيفة أن «حماية املناخ
هــي مهمة عـصــرنــا ،وسـيـكــون ه ــذا املعيار
لحكومة جديدة».
ّ
شقت باربوك طريقها إلى قمة الحزب خالل
ُ
َ
فترة قصيرة ،إذ انت ِخبت في  2018زعيمًا
م ـشــاركــا ل ــ«ال ـخ ـضــر» م ــع هــاب ـيــك ،وتمكنا
م ـنــذ تــولـيـهـمــا ق ـي ــادة ال ـح ــزب م ــن تحقيق
قفزة نوعية .وقــال السياسي املخضرم في
«الخضر» وزيــر الخارجية األسبق يوشكا
فـيـشــر ،عــن ب ــارب ــوك« ،بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي ،تأتي
أنالينا من العدم» .وولدت أنالينا باربوك،
في ديسمبر /كانون األول  ،1980في هانوفر
شـمــالــي أملــانـيــا ،وشــاركــت مــع والــديـهــا في
االحتجاجات ضد الطاقة النووية .ودرست
ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة ف ــي جــام ـعــة هــام ـبــورغ
ب ــن  2000و ،2004ومـ ــن ث ــم ملـ ــدة عـ ــام في
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
وعـ ـمـ ـل ــت ف ـ ــي س ـ ـتـ ــراس ـ ـبـ ــورغ وبـ ــروك ـ ـسـ ــل،
حيث تمرست وتدربت في مجلس أوروبــا
والبرملان األوروبــي ،ما جعلها في احتكاك
مباشر مــع األح ــداث السياسية فــي الـقــارة.
وبدأت في  2004حياتها السياسية عضوًا
في «الخضر» .وتبوأت من  2009إلى 2013
منصب رئاسة الحزب في هانوفر ،قبل أن
تصبح عـضـوًا فــي البوندستاغ (الـبــرملــان)
األملاني منذ  .2013وبحسب شبكة «أن دي
ّ
آر» اإلعالمية ،فإن مرشحة «الخضر» تريد
خوض حملة من أجل التخلص التدريجي
مــن الـفـحــم ،وتـحــديــد الـســرعــة عـلــى الـطــرق
ال ـس ــري ـع ــة فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا ،وال ـت ـش ـج ـي ــع عـلــى
اقتناء السيارات الكهربائية للحفاظ على
الـبـيـئــة .وبـعــد اخـتـيــار حــزبـهــا لـهــا ملنصب
املستشار ،بــرزت تعليقات تفيد بأنه نادرًا
ما يصل سياسي إلى القمة بهذه السرعة،
وأنه بفضلها يتصرف «الخضر» بانسجام
كبير ،لكن ،في املقابل ،برزت انتقادات ألنها
تفتقر للخبرة الحكومية.
أرمين الشيت

ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ـط ــول اسـ ـتـ ـغ ــرق قـ ــرابـ ــة 8
س ـ ــاع ـ ــات ،صـ ــوتـ ــت ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،هـيـئــة
ال ــرئ ــاس ــة فـ ــي ح ـ ــزب «االتـ ـ ـح ـ ــاد امل ـس ـي ـحــي
الــدي ـم ـقــراطــي» وبــاألك ـثــريــة ،لـصــالــح زعـيــم

بال تفكير» ،ما يثير شكوكًا في قدرته على
قـ ـي ــادة أك ـب ــر اق ـت ـص ــاد أوروب ـ ـ ـ ــي ،وه ـ ــذا ما
ينعكس نقصًا في شعبيته .وكان استطالع
لـلــرأي ،نشرت قناة «تسي دي اف» العامة
نتائجه ،أخـيـرًا ،أش ــار إلــى أن  28فــي املائة
فقط يعتقدون أنه يمتلك صفات مستشار،
بـيـنـمــا يــؤيــد  54ف ــي امل ــائ ــة س ــودر بصفته
مدير أزمات حازمًا.
ويـعـتـبــر بـعــض املـنـتـقــديــن أن الش ـيــت غير
حـ ــازم ت ـجــاه روس ـي ــا ورئ ـي ـس ـهــا فــاديـمـيــر
بــوتــن ،إذ ق ــال ،فــي « ،2019بالنظر إلــى أن
الحوار بني الشرق والغرب كان ممكنًا ،حتى
عـنــدمــا ك ــان االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي الـســابــق
موجودًا ،علينا أن نكون قادرين على فعل
الـشــيء نفسه الـيــوم» .كما يشيرون إلــى أن
موقفه تجاه الصني «ناعم» .لكنه في املقابل
يعتبر أن واشنطن أكبر شريك لبرلني خارج
االتحاد األوروبي.
ّ
شقت باربوك طريقها إلى قمة حزب «الخضر» بسرعة ()Getty

باربوك :معيار الحكومة
الجديدة سيكون
حماية المناخ
ال ـ ـحـ ــزب أرم ـ ـ ــن الشـ ـي ــت م ــرشـ ـح ــا ملـنـصــب
املستشار .وسلم زعيم الحزب األصغر داخل
«االت ـحــاد املسيحي» ،الـحــزب «االجتماعي
امل ـس ـي ـحــي» ف ــي ب ــاف ــاري ــا م ــارك ــوس س ــودر،
خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
ب ـق ــرار امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي ل ـل ـحــزب األك ـبــر،
«امل ـس ـي ـحــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» .وأع ـل ــن س ــودر
أن ــه س ـيــدعــم الش ـي ــت «ب ـك ــل ق ـ ــوة» ،مـعـتـبـرًا
أن «االت ـح ــاد مجتمعًا يمكن أن ينجح في
ال ـن ـه ــاي ــة» .وأنـ ـه ــى سـ ـ ــودر ب ــذل ــك م ـخ ــاوف
مــن إمـكــانـيــة ت ـشــرذم «االت ـح ــاد املسيحي»،
وبــالـتــالــي تقليل حظوظه بــاالسـتـمــرار في
ال ـس ـل ـط ــة .وكـ ـ ــان الشـ ـي ــت 59( ،سـ ـن ــة) ،ف ــاز

الـسـبــت امل ــاض ــي بــرئــاســة ال ـح ــزب ،متقدمًا
على فريدريش ميرتس ونــوربــرت روتغن.
وكـ ــان الش ـيــت األوف ـ ــر حـظــا مـنــذ نـحــو عــام
ل ـل ـفــوز خـلـفــا ألن ـغــريــت ك ــرام ــب كــاري ـن ـبــاور
التي استقالت .لكنه واجــه انتقادات لتردد
إدارتــه في األزمــة الصحية .وهــو يدير منذ
 2017مـنـطـقــة ريـنــانـيــا ش ـمــال فيستفاليا
الـتــي تـضــم أكـبــر ع ــدد مــن الـسـكــان ،وواج ــه
فـيـهــا ات ـهــامــات بــأنــه يفتقر إل ــى التصميم
في مكافحة الــوبــاء .ويعتبر الشيت مقربًا
من املستشارة ،وينوي مواصلة سياستها
الــوسـطـيــة .وأع ـل ــن ،أخ ـي ـرًا ،أن «قـطـيـعــة مع
(سياسة) ميركل ستكون إشــارة خاطئة»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن ذلـ ــك س ـي ـف ـتــح ال ـط ــري ــق ل ـحــزب
«الخضر» في االنتخابات .وكان من القالئل
ال ــذي ــن ق ــدم ــوا ال ــدع ــم ال ـك ــام ــل مل ـيــركــل بعد
قرارها استقبال مئات اآلالف من املهاجرين
من سورية أو أفغانستان في  .2015وكتبت
صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» أخيرًا
أن صفاته كموحد تلقى إشادة ،لكنه يعاني
من صورة مسؤول «متردد يتصرف أحيانًا

أوالف شولتس

وكـ ــان ال ـح ــزب «االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي»
قد رشح العام املاضي وزيــر املالية ونائب
املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة أوالف ش ــول ـت ــس ( 62س ـنــة)
ل ـخــافــة م ـيــركــل .وكـ ــان شــول ـتــس ق ــد أب ــدى
أسلوبًا براغماتيًا فــي إدارة أزم ــة فيروس
ك ــورون ــا ،وه ــو مــا أكـسـبــه تــأيـيـدًا كـبـيـرًا في
أوس ـ ــاط ال ـنــاخ ـبــن ،إذ أشـ ــرف ع ـلــى حــزمــة
األمـ ـ ـ ــوال الـ ـط ــارئ ــة ال ـت ــي ت ـب ـلــغ  750مـلـيــار
يــورو ،التي خصصتها الحكومة ملساعدة
الشركات األملانية خــال األزم ــة .كما ترأس
اجتماعات مجلس الــوزراء عندما خضعت
ميركل لعزل ذاتي في مارس /آذار املاضي،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إثـ ـب ــات ال ـف ـح ــوص ــات عــدم
إص ــاب ـت ـه ــا ب ــالـ ـفـ ـي ــروس .ونـ ـش ــأ شــول ـتــس
فـ ـ ــي هـ ـ ــام ـ ـ ـبـ ـ ــورغ ،ودخ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ال ـس ـي ــاس ــة
ق ـي ــادي ــا اش ـت ــراك ـي ــا .وش ـغ ــل م ـن ـصــب عـمــدة
ه ــام ـب ــورغ م ــن  2011إل ــى  .2018وانـتـخــب
فــي «ال ـبــونــدس ـتــاغ» فــي  .1998وسـيـحــاول
شولتس إعــادة إحياء حظوظ «االشتراكي
الديمقراطي» الذي لم يفز باالنتخابات منذ
 ،2002فيما تشير اسـتـطــاعــات ال ــرأي إلى
تراجعه أمام «الخضر» و«االتحاد املسيحي
الديمقراطي».
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غطاء من المكون المدني للتطبيع العلني

إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان
مررت السلطات االنتقالية
في السودان قرار إلغاء
قانون مقاطعة إسرائيل
بصيغته النهائية ،رغم
تعهد سابق للحكومة
بترك الملف لمجلس
تشريعي منتخب
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بـ ـ ــا ض ـ ـجـ ــة وب ـ ـش ـ ـكـ ــل بـ ـعـ ـي ــد عــن
اإلع ــام ،مــررت السلطات الحاكمة
في السودان ،أول من أمس اإلثنني،
قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في صيغته
ُ
سجل الحكومة املدنية تناقضًا
النهائية ،لت ِ
جديدًا في ملف التطبيع مع إسرائيل ،ولتزيد
مــن االتـهــامــات املـ ّ
ـوجـهــة لها بتنفيذ إمــاءات

خارجية ،تستهدف عبرها تحسني األوضــاع
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـ ـب ــاد .ول ـي ـســت الـحـكــومــة
وحدها متهمة ،بل أيضًا األحزاب املكونة لها،
وخـصــوصــا الـتــي لـهــا مــواقــف ثــابـتــة وعلنية
برفض التطبيع مع االحتالل ،والتي لم ُيسجل
لها أي اعتراض واضح على هذا املسار.
وج ـ ــاء إلـ ـغ ــاء ق ــان ــون م ـقــاط ـعــة إس ــرائ ـي ــل في
جـلـســة مـشـتــركــة أول م ــن أم ــس اإلثـ ـن ــن ،بني
مجلسي الـسـيــادة وال ـ ــوزراء ،تــرأسـهــا رئيس
مجلس السيادة عبد الفتاح الـبــرهــانُ .
ويعد
اجتماع املجلسني بمثابة سلطة تشريعية في
ظــل غـيــاب الـبــرملــان ،مــع عــدم تشكيل املجلس
الـتـشــريـعــي االن ـت ـقــالــي امل ـن ـصــوص عـلـيــه في
الوثيقة الدستورية لعام  2019والتي تحكم
عمل الفترة االنتقالية الحالية .وكان مجلس
ً
الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك قد أجاز أوال
مشروع إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل ،وذلك
في السادس من إبريل /نيسان الحالي ،قبل أن
يحيله إلى اجتماع املجلسني اإلثنني.
وصدر قانون مقاطعة إسرائيل في عام 1958
أث ـن ــاء حـكــم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء عـبــد ال ـلــه خليل،
املــوالــي لـحــزب األم ــة الـقــومــي ،ويـتـكـ ّـون مــن 7
م ــواد أســاسـيــة تحظر جميعها كــافــة أشـكــال
الـ ـت ــواص ــل م ــع إس ــرائـ ـي ــل .ويـ ـح ــدد ال ـق ــان ــون
ع ـقــوبــات لـلـمـخــالـفــن ت ـصــل إل ــى ال ـس ـجــن 10
س ـنــوات ،أو غــرامــة مــالـيــة تـحــددهــا املحكمة،
أو الـعـقــوبـتــن مـعــا .وعـلــى الــرغــم مــن تبعات

املصادقة النهائية على قانون إلغاء املقاطعة،
فإن أعضاء مجلسي السيادة والوزراء تأخروا
كثيرًا في اإلعالن الرسمي عن ذلك ،حتى خرج
وزير العدل نصر الدين عبد الباري بتغريدة
على حسابه في «تويتر» ،يعلن فيها إجــازة
الهيئة التشريعية لجملة من القوانني ،ذاكرًا
منها بشكل عرضي مـشــروع قــانــون مقاطعة
إسرائيل .من جهته أصــدر املتحدث الرسمي
باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان
بيانًا تطرق فيه باستفاضة لكل القوانني التي
أج ـي ــزت ف ــي ذل ــك االج ـت ـم ــاع ،لـكـنــه م ـ ّـر عــرضــا
وبطريقة مبهمة على إلـغــاء قــانــون مقاطعة
إسرائيل ،وأشار فقط إلى أن االجتماع ناقش
إلغاء القانون ،والذي جاء نتيجة ثمرة نقاشات
طويلة بني مجلسي الوزراء والسيادة ،على حد
مــا جــاء فــي الـبـيــان ،بينما لــم ُيـصــدر مجلس
الـ ــوزراء أو املـتـحــدث بــاسـمــه أي تــوضـيــح في
هذا الخصوص.
ومل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــودان ــي ذي الـصـبـغــة
امل ــدن ـي ــة ت ــاري ــخ م ــن ال ـت ـنــاقــض ف ــي مــوضــوع
الـتـطـبـيــع ،إذ رف ــض فــي ال ـبــدايــة تـمــامــا فـكــرة
التطبيع مع إسرائيل ،وذكر في بيان له عقب
ل ـقــاء ال ـبــرهــان ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
بنيامني نتنياهو في فبراير /شباط من العام
املاضي أن أمر العالقات مع إسرائيل هو شأن
يتعدى اختصاصات الحكومة االنتقالية ذات
ال ـت ـفــويــض املـ ـح ــدود ،وي ـجــب أن يـنـظــر فيها
الجهاز التشريعي واملؤتمر الدستوري .لكن
مجلس ال ــوزراء حــاد عــن ذلــك بموافقته على
م ـب ــدأ الـتـطـبـيــع وش ـ ــارك ح ـم ــدوك ف ــي مـكــاملــة
هاتفية جماعية في أكتوبر /تشرين األول مع
نتنياهو والـبــرهــان ،والــرئـيــس األمـيــركــي في
ذلك الحني دونالد ترامب.
االنتكاسة الثانية ،بتقدير البعض ،من ِقبل
الحكومة املــدنـيــة ّ ،حينما اعـتــرضــت بصورة
مستمرة على تــدخــل العسكريني فــي مجلس
الـسـيــادة ،وأولـهــم الـبــرهــان ،فــي اختصاصات
مـ ـه ــام م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـي ـمــا ي ـخ ــص إدارة
ال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة .ل ـكــن ذلـ ــك االعـ ـت ــراض
تــاشــى ،حــن صمتت عــن مــواصـلــة الـبــرهــان
عمله في امللف واإلشراف عليه ،وعدم االكتفاء
بــال ـل ـقــاء األول م ــع ن ـت ـن ـيــاهــو ،إذ ت ـ ّ
ـوج ــه إلــى
اإلم ــارات فــي سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،وقــاد
بنفسه مفاوضات التطبيع التي شــارك فيها
م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون وإســرائ ـي ـل ـيــون بـقــوة
دفع إماراتية أرادت إلحاق السودان بعمليات
التطبيع تـحــت مظلة مــا سـمــي بــ«اتـفــاقـيــات
ابراهام» .كذلك سمح املكون العسكري بزيارة
وزيــر االستخبارات اإلسرائيلي إيلي كوهني

من تظاهرة رافضة للتطبيع في أكتوبر الماضي (محمد حجاج/األناضول)

إلـ ــى الـ ـخ ــرط ــوم ف ــي ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي
املاضي ،ولقاءاته املحصورة مع العسكر.
تناقض ثالث اعترى سلوك الحكومة املدنية
في التعاطي مع ملف التطبيع مع إسرائيل،
فـبـعــد أن اع ـت ـبــرت ك ــل م ــا ح ــدث م ــن خـطــوات
إجراءات أولية ،تعهدت للرأي العام بترك ملف
التطبيع بعد ذلــك للمجلس التشريعي ،غير
أنها لم تلتزم بذلك وواصلت السير في ذات
االتجاه ،وصادقت على إلغاء قانون مقاطعة
إسرائيل قبل مصادقة مجلس السيادة.
عدم اتساق من نوع آخرُ ،ال يختص بمجلس
ال ــوزراء ،إنما بــاألحــزاب املكونة لــه ،فبعضها
ل ــدي ـه ــا م ــواق ــف ث ــاب ـت ــة وم ـب ــدئ ـي ــة م ــن رف ــض
التطبيع مع إسرائيل ،وتعلن ذلك صراحة في
بياناتها الصحافية ،وفي الوقت نفسه ال يذكر
لها اعتراض قوي في االجتماعات الرسمية،
م ـثــل حـ ــزب األم ـ ــة ال ـق ــوم ــي ال ـ ــذي ل ــه أدب ـي ــات
سياسية في مقاطعة إسرائيل ،وتشغل نائب
الــرئـيــس فـيــه مــريــم ال ـص ــادق امل ـهــدي منصب
وزيرة الخارجية الحالية.
ومهما يكن من أمر ،فإن مشروع إلغاء قانون
مقاطعة إسرائيل سيصبح أمرًا واقعًا بمجرد

حزب «األمة» :قد
نعيد النظر بالعالقة
مع الحكومة

ن ـش ــره ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ل ـيــدخــل بعد
ُ
ذلك حيز التنفيذ .ومع ذلك التسارع ،تنتظر
خ ـطــوات أخ ــرى فــي مـســار التطبيع ،قــد تبدأ
ب ــزي ــارة وف ــد رس ـم ــي ح ـكــومــي س ــودان ــي إلــى
إســرائـيــل ،إذ تشير بعض املعلومات إلــى أن
الوفد سيكون برئاسة وزيــر الــدفــاع أو مدير
املخابرات ،وأن الوفد كان على أهبة االستعداد
للسفر إلــى تل أبيب في الفترة املاضية ،قبل
أن يتلقى نصائح بتأجيل الــزيــارة إلــى حني
إلغاء قانون املقاطعة .كما يتأهب مناصرون
لـلـتـطـبـيــع م ـثــل أبـ ــو ال ـق ــاس ــم ب ــرط ــم ،ال ـنــائــب
البرملاني في عهد الرئيس املعزول عمر البشير،
لزيارة «ذات طابع شعبي» إلى إسرائيل ،كما
أعلن في وقت سابق.
أما املتوقع الثاني ،فهو زيادة وتيرة التعاون
األمـ ـن ــي ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،خ ـصــوصــا ف ــي مـجــال
مكافحة التنظيمات اإلرهابية ،وفي مكافحة
الهجرة غير النظامية وتجارة السالح ،وفي
هذا املضمار قد يبدو واضحًا أن أحد أهداف
إل ـغــاء قــانــون مقاطعة إســرائـيــل هــو السماح
بعودة آالف الالجئني السودانيني في إسرائيل،
والتي تنوي تل أبيب إبعادهم ،لكنها تخشى
مــن ردة فعل املنظمات الــدولـيــة ،إن أعادتهم
إلى الخرطوم وواجهوا عقوبات بسبب قانون
مقاطعة إسرائيل.
النقطة األهم في طريق التطبيع مع إسرائيل،
هــي نقطة تـبــادل فتح املـكــاتــب الـتـجــاريــة بني
الخرطوم وتــل أبـيــب ،والـتــي تعد خطوة قبل
األخـيــرة لتبادل الـسـفــارات .وطبقًا ملعلومات
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ف ـ ــإن ت ـ ّ
ـوج ــه ال ـح ـكــومــة

ّ
ينصب حاليًا على تبادل املنافع
السودانية
ال ـت ـج ــاري ــة ،ع ـلــى أن تـتـمـســك بــال ـحــد األدنـ ــى
مــن وع ــوده ــا بـتــرك الـتـقــريــر بـشــأن اإلع ـتــراف
الكامل بإسرائيل ،واتخاذ القرار بشأن تبادل
ال ـس ـفــارات ،للمجلس الـتـشــريـعــي ،ه ــذا إذا لم
يطرأ جديد يدفعها للتراجع كما حصل في
الـســابــق .وتعليقًا عـلــى ه ــذا الـتـطــور ،أوضــح
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب األمـ ــة ال ـق ــوم ــي ،ال ــواث ــق
الـبــريــر ،فــي حديث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن
مــؤس ـســات ال ـح ــزب سـتـجـتـمــع ف ــي ال ـســاعــات
املقبلة لتحديد موقف واضــح مــن التطورات
السياسية األخيرة في ملف التطبيع ،كاشفًا
أن مريم الصادق املهدي ،نائب رئيس الحزب،
سـجـلــت اع ـتــراضــا قــويــا عـلــى إجـ ــازة مـشــروع
قــانــون إلـغــاء مقاطعة إســرائـيــل ،مــن بــن عدد
من الــوزراء ،متعهدًا بعدم صمت الحزب بعد
اآلن على ما حدث ،مع عدم استبعاده أن يعيد
الحزب النظر بعالقته كليًا بالحكومة.
ولفت إلــى أنــه مع التطورات املتسارعة باتت
االحتماالت مفتوحة على كل شــيء ،ما يقود
ال ـح ــزب إل ــى الـتـفـكـيــر ف ــي س ـيــاقــات مختلفة
ملعارضة التطبيع ،منتقدًا بشدة عدم الشفافية
الحكومية التي لم تكشف للرأي العام حتى اآلن
ُ
املصالح التي تجنى من العالقة مع إسرائيل
أو امللفات واالهتمامات املشتركة بينها وبني
ّ
الـســودان .كما انتقد الحكومة لعدم اتباعها
الخطوات املؤسساتية في صنع القرار.
أمـ ــا امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ع ـبــد ال ـل ــه رزق فـقــال
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن ت ـع ـج ـيــل ال ـخ ـطــى
والهرولة نحو إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
تعني أن أصحاب القرار أرادوا الوصول بامللف
إلــى محطته األخـيــرة ،وفــي الوقت نفسه يدل
ذلــك على أن الـقــرار عـبــارة عــن إم ــاء خارجي
بعيد عن أجندة الوطن والثورة ،مشيرًا إلى أنه
من الصعب التكهن بالخطوة املقبلة وإمكانية
عقد اتفاقات تعاون ،فربما البرهان وحمدوك
ال يعلمان بذلك ألن كل شيء ُيطبخ في الخارج
مــن ق ــوى إقليمية ودول ـيــة عـلــى رأس ـهــا دولــة
اإلم ــارات .وحــول موقف أحــزاب «قــوى الحرية
والتغيير» الـتــي تـعــارض فـكــرة الـعــاقــات مع
إســرائ ـيــل ،أش ــار إل ــى أن تـلــك األحـ ــزاب اكتفت
ببيانات ،منبهًا إلى أن عددًا من الــوزراء ومن
خالل اجتماع مجلس السيادة والوزراء ّ
عبروا
صــراحــة عــن رفـضـهــم ،لكنه أوض ــح أن «قــوى
الحرية والتغيير» تحتاج إلــى إعــادة فحص
عالقتها بالحكومة ألن الكثير مــن أحزابها
اكتشف أن الجهات التي تصنع القرار ليست
«الحرية والتغيير» ،إنما جهات أخرى ّ
حولت
ُ
بعض القوى إلى أدوات تنفذ ما يطلب منها.

