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مؤشرات انفراجة 
في األزمة 
السودانية

زحمة مرشحين للرئاسة الليبية ورموز القذافي يعودون

انفراجة، عبر تّقدم  تبرز مؤشرات جديدة على إمكان توجه األزمة السودانية نحو 
حمدوك،  اهلل  وعبد  البرهان  الفتاح  عبد  بين  القاهرة  تجريها  التي  الوساطة  في 
وذلك فيما يستعد الشارع لمواصلة االحتجاجات ضد االنقالب عبر التحضير لتظاهرة 

مليونية اليوم األحد، وسط مخاوف من القمع

الخرطوم، القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى وقــــع اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد في 
الـــشـــارع الـــســـودانـــي ضـــد االنـــقـــاب، 
مــــع الـــتـــحـــضـــيـــر ملـــلـــيـــونـــيـــة جـــديـــدة 
الــيــوم األحـــد، على الــرغــم مــن العنف الشديد 
ــه الــعــســكــر وارتـــكـــابـــهـــم مــجــزرة  ــارسـ ــذي مـ ــ الـ
فإن  املاضي،  األربعاء  يوم  املتظاهرين  بحق 
مؤشرات في املقابل بدأت تدل على انفراجة 
الــســودانــيــة، عبر التوصل  ممكنة فــي األزمـــة 
الشراكة  إعــادة  إلى تسوية مؤقتة تستهدف 
بــــن املـــدنـــيـــن والـــعـــســـكـــر فــــي الـــحـــكـــم، وذلــــك 
ــة عـــلـــى االنــقــابــيــن  ــيــ فــــي ظــــل ضـــغـــوط دولــ
إقليمية بحثًا عــن مــخــرج ينهي  ووســاطــات 
ــأزق الــقــائــم. وتــحــدثــت مــصــادر مــقــربــة من  املــ
»الــعــربــي  الــجــيــش الـــســـودانـــي والــــقــــاهــــرة، لـــ
متوقعة  انفراجة  عن  السبت،  أمس  الجديد« 
فــي األزمــــة فــي أعــقــاب الــوســاطــة الــتــي تقوم 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة املـــقـــال  بـــهـــا الـــقـــاهـــرة بــــن رئـ
السيادة  الله حــمــدوك، ورئــيــس مجلس  عبد 
إلى  مشيرة  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد  االنتقالي 
وفد  عبر  قــادتــهــا مصر  الــتــي  التفاهمات  أن 
زار حمدوك أخيرًا في مقر إقامته القت قبواًل 
التعديات عليها،  إدخــال مجموعة من  بعد 
أن  غير  العسكرين.  من  بالترحيب  وقوبلت 
مــصــادر أخـــرى تــحــدثــت عــن اســتــمــرار رفــض 
الــقــائــم، مشككة فــي نجاح  حــمــدوك املــقــتــرح 

جهود الوساطة القائمة.
التوافق  أنــه تم  القاهرة  وذكــرت املصادر من 
عــلــى عـــودة حــمــدوك لــقــيــادة الــحــكــومــة، أواًل، 
ــدء مــحــادثــات بــمــشــاركــة  ــك بـ عــلــى أن يــلــي ذلـ
ورقــابــة من أطــراف دولية وأفريقية، يتم من 
خــالــهــا الــتــوصــل إلـــى صــيــغ تــوافــقــيــة بشأن 
الــنــقــاط الــخــافــيــة، وعــلــى رأســهــا املــوقــف من 
أن  إلى  املصادر  ولفتت  الدستورية.  الوثيقة 

األزمــة  بحل  الــخــاصــة  السيناريوهات  أقـــرب 
هو العودة إلى الصيغة السابقة في االتفاق 
ــــي، مــــع مـــّد  ــدنـ ــ بــــن املـــكـــونـــن الـــعـــســـكـــري واملـ
العسكري رئاسة املجلس  املكون  فترة تولي 
التوافق  بعد  وذلــك  إضافيًا،  عامًا  االنتقالي 
حــــول عــــدد مـــن األســــمــــاء لــســيــاســيــن كــانــوا 

سببًا في إثارة األزمات من الطرفن.
وأشارت املصادر إلى أنه يتم وضع اللمسات 
ــاق، الــــذي ســتــكــون أولـــى  ــفـ األخـــيـــرة عــلــى االتـ
خطواته اإلفراج عن كافة املسؤولن والوزراء 
ــقـــي الــقــبــض عليهم  لـ

ُ
ــن أ ــذيـ والــســيــاســيــن الـ

مــع بــدايــة االنـــقـــاب، مــع إعــــان حــريــة حركة 
حمدوك الذي ال يزال رهن اإلقامة الجبرية.

وكـــانـــت مـــصـــادر مــصــريــة قـــد كــشــفــت أخــيــرًا 
أن وفــدًا مكونًا من ثاث  الجديد«  »العربي  لـ
املــســتــوى يعمل  شخصيات مــصــريــة رفــيــعــة 
على إدارة امللف السوداني بإشراف شخصي 
مـــن رئــيــس جــهــاز املـــخـــابـــرات الــعــامــة الــلــواء 
عــبــاس كــامــل، زار حــمــدوك فــي مــقــّر إقــامــتــه، 
وعرض عليه التوصل لصيغة تضمن خروج 

جميع األطراف الحالية من املأزق الراهن.
ــذا الـــوقـــت يـــتـــواصـــل الــضــغــط الـــدولـــي  فـــي هــ
ـــــت  ـــــاب. ودانــ ــقــ ــ ــ ــر إلنـــــهـــــاء االنـ ــكـ ــعـــسـ عــــلــــى الـ
سفيرة الــنــروج لــدى الــســودان، تيريز لوكن 
غــيــزيــل، فــي حــديــث لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، 
ــد املــعــارضــن  الــقــمــع »الــــــذي ال يــحــتــمــل« ضـ
لانقاب. وأوضحت أنها أبلغت العسكرين 
املتكافئ  غير  »االستخدام  على  باعتراضها 
لــلــقــوة«. وأضــافــت أن مــا حــصــل هــو انــقــاب. 
وذكــــرت أن الــبــرهــان وحـــمـــدوك يـــريـــدان مثل 
ــادة رســـم الــشــراكــة بن  ــ ــقـــادة اآلخـــريـــن »إعــ الـ
ــــن«. وأوضــــــحــــــت أن  ــيــ ــ ــدنــ ــ الـــعـــســـكـــريـــن واملــ
التحويات املالية معلقة اآلن مثل مساعدات 
الـــواليـــات املــتــحــدة أو الــبــنــك الـــدولـــي »ألنــنــا 
نريد أواًل خطة إلنهاء األزمــة«. وهذه الخطة 

حمدوك  بعودة  تمر  النرويج  سفيرة  حسب 
إلى منصبه. وأعلنت السفيرة أن »الضغوط 
الــدولــيــة مــســتــمــرة«، مــشــيــرة إلـــى أن »هــنــاك 
أيضًا ضغطًا قويًا من الداخل«. وأضافت أنه 
»ال يزال هناك أمل« في االنتقال في السودان.

مــن جــهــتــه، قـــال االتـــحـــاد األفــريــقــي، فــي بيان 
أمــــس الــســبــت، إنــــه »يـــديـــن بــأشــد الـــعـــبـــارات« 
الــعــنــف الــــذي وقـــع األربـــعـــاء املـــاضـــي. وطــالــب 

طرابلس ــ العربي الجديد

ليبيا  في  للرئاسة  املرشحن  عــدد  تصاعد 
إلــى 30 مرشحًا، حتى عصر أمــس السبت، 
فــي وقـــت يبقى الــخــاف عــلــى مــوعــد إجـــراء 
االنتخابات، املحدد في 24 ديسمبر/كانون 
األول املقبل، لانتخابات الرئاسية، طاغيًا، 
ومــعــه الــخــاف حـــول الــقــواعــد الــدســتــوريــة 
لاستحقاق. وفيما أصبح عدد من األسماء 
ــام، الــصــديــق  ــعـ فـــي عــهــدة مــكــتــب الــنــائــب الـ
الصور، واملباحث الجنائية وإدارة الجوازات 
للترشح،  أهليتهم  فــي  للنظر  والــجــنــســيــة، 
املتقاعد  الــلــواء  األرجــــح،  بينهم، على  ومــن 
معمر  الــراحــل  العقيد  ونــجــل  حفتر  خليفة 
بــرز أمس  القذافي،  اإلســام  القذافي، سيف 
ترشح رئيس البرملان الليبي عقيلة صالح، 
كاسم جدلي إضافي، بعدما اصطف طوال 
ســنــوات إلــى جــانــب حفتر ودعــمــه، السيما 
كما  طرابلس،  على  ها 

ّ
شن التي  الحرب  في 

ساهم في إثــارة الجدل أخيرًا، إثر اعتماده 

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي موسى فكي 
الدستوري  النظام  »إعــاده  بـــ السلطات  محمد 
واالنتقال الديمقراطي«. في هذا الوقت، أعلنت 
ــاء املـــركـــزيـــة فـــي الــــســــودان، أمــس  ــبـ لــجــنــة األطـ
الــســبــت، مــقــتــل صــبــي عــمــره 16عـــامـــًا مــتــأثــرًا 
بــإصــابــة ســابــقــة، لــيــرتــفــع بــذلــك إلـــى 40 عــدد 
القتلى على يد العسكر منذ االنــقــاب في 25 

أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
مــيــدانــيــًا، دعــــت لـــجـــان املـــقـــاومـــة الــســودانــيــة 
الشعب«،  »زلـــزال  عــنــوان  إلــى مليونية تحت 
الــيــوم األحـــد، مــؤكــدة مواصلة الطريق حتى 
إقامة سلطة الشعب املدنية، مهما كلف ذلك 
مــن أثــمــان. وأصــــدرت الــلــجــان، الــتــي تتصدر 
ــــدول األســـبـــوعـــي  ــــجـ مـــنـــاهـــضـــة االنـــــقـــــاب، الـ
لــلــحــراك الــثــوري والـــذي حـــدد، أمــس السبت، 
يومًا عامليًا للتضامن مع النازحن والاجئن 
وتــنــكــيــس األعــــــــام، وحــــــرق اإلطــــــــــارات عــنــد 
املقبل  الثاثاء  أن يكون  الواحدة ظهرًا، على 
يــومــًا ملقاطعة شــركــات االتـــصـــاالت واألفــــراد 
والــــــدول الـــداعـــمـــة لـــانـــقـــاب، عــلــى أن تــعــود 
املقبل.  الخميس  يــوم  للمليونيات  الــشــوارع 
السودانين،  املهنين  تجمع  حث  جهته  من 
ــيــــن عـــلـــى فـــرض  ــان آخـــــــر، الــــســــودانــ ــيــ ــــي بــ فـ

للدولة،  األعلى  للمجلس  اإلقــصــاء  سياسة 
الرئاسية  االنتخابات  قانوني  إقــرار  خــال 

والتشريعية.
وقــــّدم عقيلة صــالــح، أمـــس الــســبــت، ترشحه 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي مــقــر املــفــوضــيــة 
العليا لانتخابات في مدينة بنغازي، شرق 
الباد. وقال في تصريح تلفزيوني: »حضرت 
ــة بـــنـــغـــازي  ــنـ ــة فــــي مـــديـ ــيـ ــفـــوضـ ــّر املـ ــقــ ــى مــ ــ إلــ
املــــجــــاهــــدة، لـــتـــقـــديـــم املـــســـتـــنـــدات املــطــلــوبــة 
الليبية«،  الــدولــة  رئــيــس  ملنصب  لترشيحي 
داعيًا مواطنيه إلى املشاركة في االنتخابات 
بــكــثــافــة. ويــتــحــدر عقيلة صــالــح )77 عــامــًا(، 
من مدينة القبة شرقي بنغازي، التي تعتبر 
املعقل الرئيسي لقبيلة العبيدات، أكبر قبائل 
ــارس الــعــمــل الــقــضــائــي  ــ الـــشـــرق الــلــيــبــي، ومــ
متدرجًا في العديد من املناصب إثر تخصصه 
القانون والــحــقــوق، حتى عــن مستشارا  فــي 
درنـــة، شرقي  مدينة  فــي  االستئناف  ملحكمة 
ــبـــاد، فـــي عــــام 1999. عــــرف صـــالـــح، خــال  الـ
تــلــك الــفــتــرة، بــنــشــاطــه املــجــتــمــعــي فـــي نــظــام 
»القيادات  حكم القذافي، وتحديدًا ما عرف بـ
»القيادات  الشعبية«، حتى تّم اختياره أمينًا لـ
اندالع  الجبل األخضر. وإبــان  الشعبية« في 
ــر، بــــدأت  ــن تـــونـــس ومــــصــ ــل مــ الــــثــــورة فــــي كــ
وفـــود الــقــبــائــل املــؤيــدة لــلــقــذافــي فــي الــتــوافــد 
على خيمته في طرابلس، حيث ظهر عقيلة 
صالح في 7 فبراير/شباط 2011، أي قبل 10 
أيام من اندالع ثورة فبراير الليبية، متعهدًا 
السنوات  ــوال  وطـ لنظامه.  بــالــوفــاء  للقذافي 
األربع األولى للثورة الليبية، لم يعرف له أي 
نشاط سياسي أو مجتمعي، قبل أن يترشح 
عـــن الــقــبــة لــانــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــثــانــيــة 
التي جــرت في عــام 2014، ثم انتخب رئيسًا 
لــلــبــرملــان فـــي أغـــســـطـــس/آب مـــن الـــعـــام ذاتــــه. 
 واضــحــًا ملعسكر 

ً
والحــقــًا أظــهــر صــالــح مــيــا

حفتر، وأصدر قرارًا بتسمية مليشيات حفتر 

ما  كأقل  القتلة،  ملــؤيــدي  اجتماعية  مقاطعة 
يمكن تقديمه عرفانًا لروح الضحايا، وجدد 
التأكيد أيضًا على أنه ال تفاوض ال شراكة ال 
شرعية. بدورها، نصحت السفارة األميركية 
أماكنهم  بالبقاء في  الخرطوم رعاياها  لدى 
ــد بـــالـــتـــزامـــن مــــع االحـــتـــجـــاجـــات  ــ الــــيــــوم األحــ

املرتقبة.
وشــــهــــدت الــــخــــرطــــوم أمـــــس الـــســـبـــت خــــروج 
تظاهرات متفرقة في سياق الرفض الشعبي 
لانقاب العسكري. وتجمع مئات األشخاص 
الشبان  أغلق  فيما  بحري،  مدينة  أحياء  في 
في أحياء أخرى الشوارع بالكتل الخرسانية 
للتنديد  القديمة  السيارات  وأحرقوا إطارات 
م 

ّ
باالنقاب، وما ارتكبه من مجازر. كذلك نظ

املناقل وسط  فــي مدينة  االنــقــاب  مناهضو 
الـــســـودان وقــفــة احــتــجــاجــيــة، بــيــنــمــا نظمت 
الــنــســاء فـــي مــديــنــة نــيــاال غـــرب الـــبـــاد وقــفــة 
مماثلة حملن فيها الفتات كتب فيها »العسكر 
»يسقط  شــعــب«،  سلطة  والــســلــطــة  للثكنات 
احتجاجية  وقفة  نظمت  كذلك  االنقابين«. 
مــمــاثــلــة فــي مــديــنــة ســنــار. فــي غــضــون ذلــك، 
قال املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيير 
إن هناك أعــدادًا كبيرة من املعتقلن يصعب 

»الجيش الوطني«، ومنح األخير رتبة مشير. 
وشكل صالح لحفتر واجهة سياسية مّكنت 
الكثير مــن األطـــراف اإلقليمية والــدولــيــة من 
دعمه عسكريًا وسياسيًا، حتى بدأت عامات 
الــرجــلــن عـــام 2017، بعد  الــتــوتــر تظهر بــن 
محاوالت حفتر تهميش رئيس البرملان. لكن 
صالح أبقى على إعــان الدعم لحفتر، خال 
عــــدوانــــه عــلــى طـــرابـــلـــس فـــي إبــريــل/نــيــســان 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  مــــن  ــالـــح  2019. وتـــمـــكـــن صـ
مصالحه  لصالح  واستثماره  الــبــرملــان  قــرار 
السياسية، وواجه أكثر من محاولة لإلطاحة 
به، كما ماطل في تضمن اتفاق الصخيرات 
السياسي )2015( في اإلعان السياسي. لكن 
إعــانــه عــن مــبــادرة الــســام، فــي إبــريــل 2020، 
شــّكــل عــامــة فــارقــة فــي ظــهــور الــخــاف علنًا 
بينه وبن حفتر. وبرز صالح منذ ذلك الحن، 
كشخصية بدأت تأخذ مامح االستقال في 
موقفها بعيدا عن تأثيرات حفتر ومليشياته، 
خــصــوصــا بــعــد انــكــســار األخـــيـــر فـــي جــنــوب 
طرابلس، كما بدأ في التجاوب مع اتصاالت 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــن غـــرب لــيــبــيــا، على 
رأســهــا وزيــــر الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الــوفــاق 
تحالف  بعقد  انتهت  والتي  باشاغا،  فتحي 
فيها  تــرشــح  الــتــي  القائمة  فــي  بينهما ظهر 
الرجان في االنتخابات التي نظمها ملتقى 
الحوار السياسي، في فبراير املاضي، والتي 

أفرزت السلطة االنتقالية الحالية.
وتقدمت أمس السبت، شخصية جدلية من 
للرئاسة،  بترشحها  السابق،  النظام  رمــوز 
حيث تقدم بشير صالح، الذي يعد من أبرز 
ــــت مــعــمــر الــقــذافــي  الــشــخــصــيــات الـــتـــي الزمـ
طوال فترة حكمه، بأوراق ترشحه للرئاسة 
في مكتب االنتخابات في مدينة سبها، في 
ــّدم فيها  أقــصــى الــجــنــوب الــلــيــبــي، والــتــي قــ
سيف اإلسام القذافي أوراق ترشحه األحد 
املاضي. ويعد بشير صالح بشير )75 عامًا( 

حــصــرهــم يــقــبــعــون فــي أمــاكــن غــيــر معلومة 
تقوم قوات االنقابين بترحليهم إليها، وإن 
بعضهم مصاب بإصابات متفاوتة تستدعي 
العاج  وتلقي  عاجلة  إخضاعهم إلسعافات 
ــه الــســرعــة، نتيجة الــقــمــع والــعــنــف  عــلــى وجـ
والتعذيب املمنهج الذي تمارسه تلك القوات. 
االنقابية  السلطة  املــركــزي  املجلس  وحــّمــل 
كامل املسؤولية عن سامة املعتقلن، معتبرًا 
ما يتعرضون له جريمة تندرج تحت طائلة 
ــاء الــقــســري  ــفــ ــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة واإلخــ جـ
اإلسعافات  تقديم  عن  واالمتناع  والتعذيب 
القانون  الازمة وفق بنود  الطبية  والعناية 
الــدولــي والــقــوانــن املــحــلــيــة. وطــالــب بسرعة 
ــالــــهــــم وإطـــــــاق  ــقــ ــتــ ــن اعــ ــ ــاكــ ــ ــن أمــ ــ ــشــــف عــ ــكــ الــ
املصابات  بإسعاف  والسماح  فورًا  سراحهم 
أحــيــاء  قــالــت لجنة  واملــصــابــن. مــن جهتها، 
بحري، شمال الخرطوم، في بيان، إن سلطات 
االنــقــاب قـــررت االنــســحــاب مــن قــســم شرطة 
املدينة وتركته خاليًا وقامت بأعمال تخريب 
وحـــرق داخــلــه، وذلـــك لــإليــحــاء بــعــدم سلمية 
التظاهرات، من أجل جر الثوار والشارع من 
السلمية، وصنع مبرر واٍه الستباحة األحياء 

والبيوت والقمع املفرط.

مــن أعــمــدة نــظــام حكم العقيد الــراحــل، منذ 
ــام 1969،  ــيـــر الــعــســكــري فـــي عــ ــقـــاب األخـ انـ
حيث يعد من الخايا املدنية التي تشكلت 
ــنــــوب الـــلـــيـــبـــي لــلــتــخــطــيــط  ــــي الــــجــ مـــبـــكـــرًا فـ
لــانــقــاب، وعـــرف بقربه مــن الــقــذافــي باكرًا 
أيــضــًا. إال أن عــدم الظهور اإلعــامــي لبشير 
صالح أو إلى جانب القذافي، جعله يوصف 
»الـــرجـــل الـــغـــامـــض«. وفــــي ســـنـــوات حكم  بــــ
ــدا صـــالـــح أمــيــنــًا على  ــرة، بــ ــيــ الـــقـــذافـــي األخــ
تـــوجـــه الـــقـــذافـــي فـــي اتـــجـــاه أفــريــقــيــا، حيث 
الــتــي  لـــاســـتـــثـــمـــار  أفـــريـــقـــيـــا  مــحــفــظــة  أدار 
ــذراع املــالــيــة لــســيــاســيــات الــقــذافــي  ــ كــانــت الــ
ارتبط  األفــريــقــيــة. وبحكم عمله،  الــقــارة  فــي 
وطيدة  دبلوماسية  بعاقات  صالح  بشير 

الوصل بن خيمة  مع فرنسا، وشكل حلقة 
الــقــذافــي واإللــيــزيــه لــســنــوات. وحــتــى الــيــوم، 
ال يــزال الغموض يحوم حــول عاقة الرجل 
بباريس، خصوصًا بعدما استقبلته فرنسا 
بشكل رسمي، وكانت الدولة التي توسطت 
ــر الــقــبــض عــلــيــه في  إلخـــراجـــه مــن لــيــبــيــا، إثـ
ثــوار  قبل  مــن   ،2011 األول  أكتوبر/تشرين 

»كتيبة ثوار طرابلس«.
ــع اســـتـــمـــرار مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات في  ومــ
حتى  للرئاسة،  املرشحن  طلبات  استقبال 
ــلـــت الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة  ــنــــن، دخـ غــــد اإلثــ
تــحــديــا جــديــدا يــتــمــثــل فــي قــــدرة املــفــوضــيــة 
والـــجـــهـــات املـــســـاعـــدة لــهــا عــلــى املــــــرور إلــى 
املرشحن،  ملفات  فــي  الــبــت  بعد  مــا  مرحلة 

خــصــوصــا مــع انــضــمــام أغــلــب الشخصيات 
املـــؤثـــرة فـــي مــشــهــد الـــصـــراع الــســيــاســي في 
الباد إلى حلبة السباق على موقع الرئاسة. 
عن  أعلنت  قد  االنتخابات  وكانت مفوضية 
إحالة 10 ملفات ملرشحن إلى مكتب النائب 
الــعــام واألجــهــزة املــعــنــيــة، مــن دون أن تعلن 
مــا إذا كــان اســمــا الــقــذافــي االبــن وحفتر من 

ضمنها.
يــنــضــم  يـــنـــتـــظـــر أن  يـــــــزال  ــنــــــاء، ال  ــــي األثــــ فـ
إلــــى ســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وتحدثت  الدبيبة.  الحميد  عبد  االنتقالية 
»العربي الجديد«، عن أن الدبيبة  مصادر لـ
ــأوراق تــرشــحــه الـــيـــوم األحـــد،  ــ قـــد يــتــقــدم بــ
تعديل وشيك  انتظار  فــي  أنــه  إلــى  مشيرة 
ووفقًا  الرئاسية.  االنتخابات  قــانــون  على 
لــلــمــصــادر، فــإنــه يــنــتــظــر نــجــاح اتــصــاالت 
وسيطة،  ودولــيــة  إقليمية  أطــراف  تجريها 
تعديات  بتمرير  الليبية  األطـــراف  إلقناع 
تسمح  الرئاسية  االنتخابات  قــانــون  على 
ــرى بــالــتــرشــح،  ــ لــلــدبــيــبــة وشــخــصــيــات أخـ
ــلـــس  ــجـ ــا املـ ــهــ ــريــ ــجــ واتــــــــصــــــــاالت أخــــــــــرى يــ
ــن املــنــاطــق  ــدد مــ ــع عـــ الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي مــ
غربي  االنتخابية  العملية  لسير  الرافضة 
لقاعدة  وفقًا  بإجرائها  ومطالبتها  الباد، 
ترشح  ورفــضــهــا  عليها،  متفق  دســتــوريــة 
ســيــف اإلســــام وحــفــتــر. ويــتــعــلــق التعديل 
باملادة 12، التي تنص على ضرورة تخلي 
شاغلي الوظائف العامة عن وظائفهم قبل 
3 أشــهــر مــن مــوعــد االنــتــخــابــات. ويسمح 
السباق  في  شخصيات  بانخراط  التعديل 
االنــتــخــابــي، مــثــل رئــيــس املــجــلــس األعــلــى 
للدولة خالد املشري، فيما تحدثت أوساط 
مقربة من املجلس عن إمكانية ترشح خالد 
شكشك، رئيس ديوان املحاسبة املقرب من 
املشري، وشخصيات أخرى محسوبة على 

تيار اإلسام السياسي، للرئاسة.

تقدم وساطة للتفاهم بين حمدوك والبرهان... 
والشارع يتحضر لتظاهرات جديدة

يراهن السودانيون على الشارع إلسقاط االنقالب )فرانس برس(

دعم صالح حفتر منذ عام 2014 )عبداهلل دوما/فرانس برس(

عبسي سميسم

تتعّرض »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(، التي تعّد الجناح العسكري 

»اإلدارة الذاتية« في منطقة شرق  لـ
الفرات، لتهديدات شبه دائمة على 

وجودها، من ِقبل كل أطراف الصراع 
في املنطقة، من دون أن تتمكن من 

حسم أمرها. فتركيا وعلى الرغم من 
قيامها بثالث عمليات متتالية ضد 

تلك القوات، وانتزاعها مساحات كبيرة 
من مناطق سيطرة »قسد« لصالح 
»الجيش الوطني« املعارض، ال تزال 

تهدد بعملية عسكرية أخرى، تسيطر 
من خاللها على املزيد من املناطق. 

من جهته، يعتبر النظام »قسد« 
»االحتالل  قوات انفصالية وعميلة لـ

األميركي«، وتستغل قواته التهديدات 
التركية، وتطرح نفسها بمساعدة 

الروس كبديل يمكن أن يسيطر على 
املناطق التي تنوي تركيا تسليمها 

»الجيش الوطني«. في الوقت نفسه  لـ
تستغل موسكو التهديدات التركية 

لدفع »قسد« لتقديم املزيد من 
التنازالت لصالح النظام.

تضاف إلى ذلك عالقة »قسد« املتوترة 
مع كردستان العراق، وتعّرضها 

ضمن املناطق التي تسيطر عليها 
لضغوط من السكان املحليني، سواء 
من املكّون العربي، أو املكّون الكردي 

الذي يؤيد كتلة »املجلس الوطني 
الكردي«، الذين يعترضون على 

سياستها االنفصالية واإلقصائية، 
لناحية سيطرة حزب »االتحاد 

الديمقراطي« الكردي على قرارها. 
هذا باإلضافة إلى تعّرضها بني الحني 

واآلخر لهجمات من خاليا نائمة 
لتنظيم »داعش«.

وتبقى الواليات املتحدة الجهة الوحيدة 
التي تدعم »قسد« وتحافظ على 

وجودها، مع إدراك هذه القوات أن 
الغطاء األميركي لها مرهون بمدى 
قيامها بالدور املرسوم لها كأداة، 
وأن واشنطن ال يمكن أن تضحي 

بعالقتها بحليفها التركي في حلف 
شمال األطلسي أو تردعه عنها إال 

ضمن حدود معينة، تفرضها املصالح 
والعالقات بني البلدين.

إزاء هذا الوضع، تندفع »قسد« إلى 
فتح أبواب الحوار مع كل األطراف 

التي تتربص بها، من دون تحقيق 
أي نتيجة. فخالل حواراتها العبثية 

مع النظام، لم يقبل األخير بأقل 
من عودتها إلى »حضن الوطن« 

وإدماج قواتها في جيشه. أما خالل 
حوار كتلة »االتحاد الديمقراطي«، 

مع »املجلس الوطني الكردي«،  فلم 
تتمكن تلك الكتلة من تقديم أي تنازل، 

»العمال  بسبب ارتباطها العضوي بـ
الكردستاني«. وكذلك لم تكن حواراتها 

مع الروس أكثر من عملية ابتزاز لها. 
لذلك، تبقى »قسد« مجرد أداة أميركية 

تصارع الجميع وتحاور الجميع إلى 
حني انتهاء دورها.

تطغى األسماء الجدلية 
على المشهد االنتخابي 
الرئاسي في ليبيا. وفي 

انتظار فرز الجهات 
المختصة ألسماء 

المقبولين، ال يزال رئيس 
الحكومة عبد الحميد 

الدبيبة متأنيًا في تقديم 
ترشيحه

)الصورة(،  الدبيبة  الحميد  عبد  الليبية،  االنتقالية  الحكومة  رئيس  جّدد 
البرلمان،  أقرّها  التي  االنتخابات  قوانين  على  اعتراضه  السبت،  أمس 
انتخابات  ــراء  إجـ رفضه  مــؤكــدًا 
لــقــوانــيــن »فــّصــلــت على  وفــقــًا 
»إعداد  أن  ورأى  أشخاص«.  قياس 
يحرم  الــشــكــل  ــذا  ــه ب ــيــن  ــقــوان ال
قادتهم«.  اختيار  حــّق  الليبيين 
باسم  المتحدث  أعلن  جهته،  من 
محمد  للدولة،  األعلى  المجلس 
عبد الناصر، عن استعداد المجلس 
االنتخابات  لتأجيل  مبادرة  إلطالق 

حتى التوافق.

الدبيبة يواصل االعتراض
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  شرق
      غرب

تنديد فلسطيني 
بتصنيف »حماس« 
منظمة »إرهابية«

ــة لـــلـــقـــوى  ــعــ ــابــ ــتــ رت لـــجـــنـــة املــ
ّ
حـــــــــــذ

الفلسطينية،  واإلسامية  الوطنية 
ــات قـــرار  ــيـ ــداعـ أمــــس الـــســـبـــت، مـــن تـ
البريطانية  الداخلية  وزارة  إعـــان 
حــركــة »حــمــاس« تنظيمًا إرهــابــيــًا، 
واستعداًء  »استهدافًا  إيــاه  معتبرة 
ــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  مــــبــــاشــــرًا لـ
وتنّكرًا لحقه املشروع في الكفاح من 
أجل التحرر من االحتال«. وأشارت 
اللجنة عقب اجتماع طارئ في غزة 
 هذا القرار »امتداد للسياسة 

ّ
إلى أن

ــتـــعـــمـــاريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي  االسـ
تــضــع نــفــســهــا مـــجـــددًا فـــي مــوضــع 
املتماهي مع دولة االحتال الفاشية 

والعنصرية«.
)العربي الجديد(

انفجار على الحدود 
السورية ـ األردنية

ــبـــر نــصــيــب  ــار فـــــي مـــعـ ــجــ ــفــ ــع انــ ــ ــ وقـ
الحدودي بن سورية واألردن، أمس 
السبت، ما أسفر عن وقوع إصابات 
بـــن عــنــاصــر الـــحـــراســـة فـــي املــعــبــر. 
ونقلت مــواقــع إعــامــيــة مــوالــيــة عن 
قائد الشرطة التابع للنظام السوري 
في محافظة درعا ضرار دندل قوله 
إن مــجــهــولــن زرعــــوا عــبــوة ناسفة 
قرب إحدى النقاط األمنية في معبر 
نصيب الحدودي، لم يؤدِّ انفجارها 

إلى وقوع إصابات.
)العربي الجديد(

عون يدعو الستئناف 
مفاوضات ترسيم 

الحدود

اللبنانية  الجمهورية  رئــيــس  شـــّدد 
ميشال عون )الصورة(، أمس السبت، 
ـــع بــــــاده إلـــــى اســتــئــنــاف 

ّ
عـــلـــى تـــطـــل

املــفــاوضــات غــيــر املــبــاشــرة لترسيم 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــع 
إسرائيل. وجاء ذلك خال استقباله 
ــدًا  ــ ــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا الــــرئــــاســــي وفـ ــ فـ
أمــيــركــيــًا ضـــم عـــضـــوي الــكــونــغــرس 
داريـــل عيسى وداريـــن لحود )وهما 
من أصول لبنانية(. وأكد عون التزام 
األمن  قــرار مجلس  »تطبيق  بـ لبنان 

الدولي الرقم 1701«.
)األناضول(

لقاءات إسرائيلية ـ بحرينية 
في المنامة

ــي ملــــوقــــع  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــق الـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ذكـــــــــر املـ
»والاه«، براك رفيد، أمس السبت، أن 
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي 
ولي  املنامة  فــي  التقى  إيــال حولتا 
البحريني  الــــــوزراء  رئــيــس  الــعــهــد، 
سلمان بن حمد آل خليفة. وأضاف 
رفيد في تغريدة على حسابه على 
ــتـــر« أن حــولــتــا الــتــقــى أيــضــًا  »تـــويـ
الزياني،  الله  عبد  الخارجية  وزيــر 
ــقــــومــــي، قــائــد  ومـــســـتـــشـــار األمــــــن الــ
الــحــرس املــلــكــي نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة. ولفت إلى أن امللف اإليراني 
في صلب  كانا  الثنائية  والعاقات 

اللقاءات.
)العربي الجديد(

مصر: نقص المياه 
سيؤدي إلى هجرة غير 

شرعية
ــر املــــــوارد املــائــيــة والــــري  ــ أعـــلـــن وزيـ
ــاطــــي  ــعــ ــد الــ ــ ــبـ ــ ــد عـ ــمــ ــحــ املـــــــصـــــــري مــ
)الـــصـــورة(، أمــس الــســبــت، أن بــاده 
»أبـــدت مــرونــة كبيرة خــال مراحل 

ــلـــفـــة بــــشــــأن ســد  ــــاوض املـــخـــتـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــهــضــة، وأن أي نــقــص فـــي املــيــاه 
ــلــــن بـــقـــطـــاع  ــامــ ــعــ ــلــــى الــ ــيــــؤثــــر عــ ســ
الـــــــزراعـــــــة، مـــمـــا ســـيـــســـبـــب مــشــاكــل 
ــرار أمــنــي  ــقـ ــتـ اجــتــمــاعــيــة وعـــــدم اسـ
الهجرة غير  املنطقة ويزيد من  في 
الشرعية«. وجــاءت تصريحاته في 
الــوقــت الــذي أكــد فيه مدير مشروع 
هورو  كفلو  اإلثيوبي  النهضة  سد 
ــي الــســد  ــاز الـــبـــنـــاء فـ ــجـ أن نــســبــة إنـ

بلغت 83 في املائة«.
)العربي الجديد(

أعلن الحوثيون، أمس السبت، استهداف 
مـــواقـــع ســـعـــوديـــة بــــــ14 طـــائـــرة مــســّيــرة، 
بينها مــصــاٍف تــابــعــة لــشــركــة »أرامـــكـــو« 
النفطية، وفقًا لبيان صادر عن املتحدث 
العسكري للحوثين يحيى سريع، الذي 
اعــتــبــر أنــــه »ردًا عــلــى تــصــعــيــد الـــعـــدوان 
واستمرار جرائمه وحصاره  )التحالف( 
نا املسلحة عملية توازن الردع 

ُ
نفذت قوات

»شملت  العملية  أن  ــاف  وأضــ الــثــامــنــة«. 
ــــن األهــــــــــداف الــعــســكــريــة  قـــصـــف عــــــدد مـ
والحيوية، وتم قصف قاعدة امللك خالد 
نوع  بأربع طائرات مسيرة  الرياض  في 
أهــداف  »تــم قصف  )صــمــاد 3(«. وأردف: 
عسكرية في مطاِر امللك عبد الله الدولي 
ــو جــدة  ــكــ بـــجـــدة، وقـــصـــف مــصــافــي أرامــ
بأربع طائرات مسيرة نوع )صماد 2(«. 
وتحدث سريع عن »قصف هدف عسكري 
مــهــم )لــــم يـــحـــدده( بــمــطــار أبــهــا الــدولــي 
)صماد  بطائرة  اململكة(  غــربــي  )جــنــوب 
ــداف عسكرية  3(، إضــافــة إلـــى قــصــف أهــ
مختلفٍة في مناطق أبها وجيزان ونجران 
بخمس طائرات مسيرة نوع )قاصف كي 
الطائرات املسيرة  2(«. وتابع: »بلغ عدد 
املشاركة في العملية 14 طائرة مسّيرة«. 
: »تؤكد قواتنا قدرتها على 

ً
وتوّعد قائا

الهجومية  الــعــمــلــيــات  مــن  املــزيــد  تنفيذ 
ضد العدو السعودي واإلماراتي في إطار 
الـــدفـــاع املـــشـــروع عــن الــشــعــب والـــوطـــن«. 
ولـــم يــصــدر تعليق فـــوري مــن السلطات 

السعودية أو التحالف.
فــــــي املـــــقـــــابـــــل، نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة األنـــــبـــــاء 
التحالف  أمــس، عن  السعودية »واس«، 
إعــانــه أنـــه ضـــرب 13 هــدفــًا فــي عملية 
ــة« ضــــد الـــحـــوثـــيـــن.  ــيــ عـــســـكـــريـــة »نــــوعــ
 العملية استهدفت 

ّ
وأضاف التحالف أن

مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي 
واتصاالت إلطاق طائرات مسّيرة، في 
ــأرب  ــ مـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء وصــــعــــدة ومـ
العسكرية  املــواجــهــات  وكــانــت  اليمنية. 
اليمن قد  مــن غــرب  الشرقية  الجهة  فــي 
التابعة  املشتركة  الــقــوات  بن  احتدمت 
دوليًا،  بها  املعترف  الشرعية  للحكومة 
وبن الحوثين وسط غارات مكثفة هي 
املواجهات  انتقال  مع  متزامنة  األعنف، 

الــعــســكــريــة إلــــى مــحــافــظــة إب وحــــدود 
مــحــافــظــة ريــــمــــة، فــــي تـــطـــور مــتــصــاعــد 
لألعمال العسكرية في مختلف جبهات 
اليمن. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية 
في القوات املشتركة في الساحل الغربي 
التحالف  طيران  أن  الجديد«  لـ«العربي 
 فــجــر أمـــس غـــــارات جــويــة 

ّ
الــعــربــي شـــن

هــي األعــنــف واألكــثــر كثافة فــي مناطق 
الحديدة  محافظة  جبهات  مــن  متفرقة 
ــاعـــد  ــتـــصـ ــور مـ ــ ــطــ ــ ومــــحــــيــــطــــهــــا، فـــــــي تــ
ــودة انــفــجــار  لــعــمــلــيــاتــه الــجــويــة مــنــذ عــ
الغربي.  الساحل  في  العسكري  الوضع 
وأكــــــدت املــــصــــادر أن الــــغــــارات الــجــويــة 
ــزت عــلــى مـــواقـــع ومــتــاريــس وآلــيــات  ركــ
الحوثين، في أطراف حيس والجراحي، 
وصواًل إلى الدريهمي والتحيتا، إضافة 
إلى استهداف تعزيزات الحوثين اآلتية 
مـــن مــحــافــظــات ريــمــة وصــنــعــاء، ضمن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة تـــزامـــنـــت مع 

التقدم امليداني الجاري.
ــر الـــقـــيـــادي املـــيـــدانـــي في  مـــن جــانــبــه، ذكــ
املقاومة التهامية أبو صقر الزبيدي في 
حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــوات 
 
ّ
املــشــتــركــة بــمــخــتــلــف تــشــكــيــاتــهــا تــشــن

عمليات عسكرية واسعة في كل الجبهات، 
ــع تــمــشــيــط جـــــوي لــطــيــران  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
ــقـــوات املــشــتــركــة،  الــتــحــالــف أمــــام تــقــدم الـ
مــن خـــال اســتــهــداف اآللـــيـــات العسكرية 
الــتــي يــدفــع بها الحوثيون  والــتــعــزيــزات 
بشكل مستمر من خارج الحديدة. وكشف 
مديرية  مــن  تقترب  املشتركة  الــقــوات  أن 
الـــجـــراحـــي وتــمــكــنــت مــــن تـــحـــريـــر أغــلــب 
مناطق مديرية حيس، كما أن قوات أخرى 
السيطرة  الستكمال  الــعــودة  مــن  تقترب 
عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن مـــديـــريـــات الــخــوخــة 
ــة الــــوصــــول إلـــى  ــاولـ ــيـــمـــة، فــــي مـــحـ والـــحـ
الدريهمي، وســط خسائر كبيرة  مديرية 
املعارك  أن  وذكـــر  الحوثين.  فــي صفوف 
قوية وسقط ضحايا كثر للجانبن. وذكر 
القيادي في لواء العمالقة محمد اللحجي 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــوات املشتركة 
في  العدين  مديرية  مناطق  أولــى  دخلت 
محافظة التابعة، وقطعت جميع خطوط 
اإلمــداد التي كان يستخدمها الحوثيون 
إليصال التعزيزات إلى الحديدة واملناطق 
الغربية من تعز. وهي مناطق تصل إليها 
الـــقـــوات املــشــتــركــة عــبــر الــســاحــل الغربي 
للمرة األولــــى، فــي مــحــاولــة لــلــدخــول إلى 
على  السيطرة  إكــمــال  بعد  إب،  محافظة 
مديرية حيس. وأكد أن املعركة قد تتوّسع 
وتــدخــل أيضًا للمرة األولـــى إلــى مناطق 
ــديـــدة، بعد  ــة، شـــرقـــي الـــحـ ــمـ مــحــافــظــة ريـ
وصـــول الــقــوات املشتركة إلـــى حــدودهــا، 
علمًا أن ريمة تحت سيطرة الحوثين منذ 

انقابهم على الدولة، منذ سبع سنوات.
ــرد على  ــاول الــحــوثــيــون الــ ــك، حــ إلـــى ذلــ
الحديدة بشن  في  تراجعهم وهزائمهم 
ــــأرب، حسبما  هــجــوم كــبــيــر فـــي غـــرب مـ
أفاد مصدر عسكري لـ«العربي الجديد«. 
 مواجهات عنيفة هي األكثر 

ّ
وأضاف أن

ــقـــت، أمـــــــس، بــــن قــــوات  ــلـ ــطـ ــة انـ ــونـ ســـخـ
الــجــيــش الــوطــنــي وقــبــائــل مــــأرب وبــن 
هجومًا  الجماعة   

ّ
شــن عقب  الحوثين، 

كبيرًا على منطقة روضة وجبهة ذنة.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز(

الحوثيون يعلنون استهداف 
الرياض والمعارك تحتدم

احتدمت المعارك 
في جبهات عدة في 

اليمن، أمس السبت، 
على وقع إعالن 

الحوثيين استهدافهم 
مواقع سعودية، 
ومنها »أرامكو«، 

بطائرات مسيّرة

أعلن الحوثيون قصف 
قاعدة الملك خالد 

ومصافي أرامكو بجدة
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B B

  شرق
      غرب

العراق: عملية عسكرية 
لـ»الحشد« ضد »داعش«

ــدأت فــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«،  ــ بـ
أمس السبت، عملية عسكرية ملاحقة 
خايا تنظيم »داعــش«، في محافظة 
ــر بــيــان  ــ ــار، غـــربـــي الــــبــــاد. وذكـ ــبــ األنــ
لـ«الحشد«، أن »قيادة عمليات شرق 
الثاني  بــالــلــواءيــن  املتمثلة  األنـــبـــار، 
الشعبي  الحشد  هيئة  فــي  والسابع 
أطلقت عملية أمنية لتفتيش مناطق 
شــرقــي املــحــافــظــة«. وأضــــاف الــبــيــان 
أن »الــعــمــلــيــة تـــهـــدف ملــاحــقــة فــلــول 
خايا داعش والقضاء على تحركاته 

وتأمن املنطقة بشكل كامل«.
)األناضول(

ضغط أميركي لوقف 
معارك إثيوبيا

ــيــــة األمـــيـــركـــي  أكــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــس الــســبــت، أن 
الــواليــات املــتــحــدة تــواصــل الضغط 
مــــــن أجــــــــل وقــــــــف فــــــــــوري لــــألعــــمــــال 
القتالية في إثيوبيا، من دون شروط 
ــاء كــامــه بــعــد اشــتــداد  مــســبــقــة. وجــ
املعارك في جبهات عدة بالباد، بن 
ــحــن، على 

ّ
الــقــوات اإلثــيــوبــيــة ومــســل

لتحرير  الشعبية  »الجبهة  رأســهــم 
تيغراي«، و«جيش تحرير أورومو«.
)رويترز(

مقتل 5 من طالبان في 
جالل أباد

»طالبان«،  مقاتلي  مــن  خمسة  تل 
ُ
ق

أمس السبت، في هجوم مسلح قرب 
مــديــنــة جــــال أبـــــاد عــاصــمــة واليـــة 
نــنــغــرهــار، شــرقــي أفــغــانــســتــان. ولم 
 أي جــهــة مــســؤولــيــة الــهــجــوم. 

ّ
تــتــن

إلــــى  أدى  ــــوم  ــجـ ــ ــهـ ــ الـ أن  وأضـــــــــــاف 
بــدوره،  املهاجمن.  وهــرب  مقتلهم، 
أكـــد نــائــب املــتــحــدث بــاســم الــحــركــة، 
تغريدة  فــي  الــلــه سمنغاني،  إنــعــام 
ــت 

ّ
عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن »الــحــركــة شــن

عــمــلــيــة عــلــى مــركــز لــتــنــظــيــم داعـــش 
ــيـــر خــــانــــه، شــمــالــي  فــــي مــنــطــقــة خـ
العاصمة كابول، ما أدى إلى مقتل 
أحــد املسلحن واعتقال عــدد آخــر«، 

من دون تحديد عددهم.
)العربي الجديد(

عماد كركص

عــــاد الــقــصــف الــعــنــيــف لــيــســتــهــدف مــنــاطــق 
سيطرة »الجيش الوطني« السوري املعارض 
إذ  التركي، شمالي سورية،  النفوذ  ومناطق 
أوقـــعـــت هــجــمــات صـــاروخـــيـــة أول مـــن أمــس 
الجمعة ثاثة قتلى وعــددًا من املصابن في 
تخضع  والــتــي  حلب،  شمالي  عفرين  مدينة 
لسيطرة املــعــارضــة بــإشــراف ونــفــوذ تــركــي، 
منذ طرد »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 
منها، ربيع عام 2018. وتشّكل عودة القصف 
بــهــذا الــشــكــل مــحــطــة لــتــوجــيــه األنـــظـــار نحو 
الخيارات التركية حيال تنفيذ عمل عسكري 
ت حدة 

ّ
جديد ضد »قسد«، بعدما كانت قد خف

التصريحات التركية حول عمل وشيك خال 
األيام املاضية، فيما كان مسؤولون أتراك، من 
بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان، قد لّوحوا 
»األخطار اإلرهابية« عن  بإبعاد ما وصفوها بـ

الحدود. وكانت الهجمات والخروقات من قبل 
»قسد« قد تزايدت في اآلونة األخيرة، ما دفع 
 من موسكو وواشنطن 

ّ
أنقرة إلى مطالبة كل

بالضغط على حلفائهما األكراد لابتعاد عن 
تنفيذًا  كيلومترًا   35 إلى   32 بمقدار  الحدود 
لــلــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة - الـــروســـيـــة مـــن جــهــة، 
والتركية - األميركية من جهة أخــرى، والتي 
أعقبت عملية »نبع السام« التي قادتها أنقرة 
بــالــتــشــارك مــع املــعــارضــة خــريــف عـــام 2019 

شمال شرقي سورية.
ــة، تــوجــهــت  ــعـ ــمـ ــقـــصـــف الـــجـ وفـــــــور وقـــــــوع الـ
االتــهــامــات مباشرة نحو »قــســد«، ســـواء من 
قــبــل تــركــيــا أو مـــن املـــعـــارضـــة، لــكــن مــصــادر 
القصف  الجديد« أن مصدر  »العربي  لـ أكدت 
لــه أحــيــاء سكنية متفرقة في  الــذي تعرضت 
مــديــنــة عــفــريــن، كــــان قــريــة كــالــوطــة شــمــالــي 
من  لكل  انتشار مشترك  منطقة  وهــي  حلب، 
»قسد« وقوات النظام السوري، باإلضافة إلى 
وجود مليشيات فيها تقاتل إلى جانب قوات 
النظام. وفي حن لم تستطع املصادر تحديد 
من  الثمانية  الصواريخ  أطلقت  التي  الجهة 
ــراد« الــتــي استهدفت عــفــريــن، ســواء  نــوع »غــ
أكــانــت مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام أو »قــســد« أو 
املليشيات، وذلك لصعوبة األمر، كون جميع 
هذه األطراف تمتلك هذا النوع من الصواريخ، 
فإن املصادر رّجحت أن تكون قوات النظام هي 
ذت القصف، بهدف إعادة خلط األوراق، 

ّ
التي نف

وتوريط »قسد« بمواجهة أمام تركيا. وبعد 
املواقع  على  التركية  املدفعية  رّدت  القصف، 
واستهدفتها  الصواريخ  منها  انطلقت  التي 
بالصواريخ واملدفعية الثقيلة، واتهم ناشطون 

جمال، وقرى املالكية وشوارغة وقلعة شوارغة 
ومرعناز وابن وتنب واالرشادية، في ناحية 

شرا التابعة ملدينة عفرين.
ومنذ أن خرجت عفرين عن السيطرة الكردية، 
التي  املناطق  العديد من  فإنها تعّرضت مع 
التركي لهجمات وتفجيرات  للنفوذ  تخضع 
أدت إلـــى مــقــتــل وإصـــابـــة مــئــات األشــخــاص، 

مقّربون من »قسد« قوات النظام املتمركزة في 
املنطقة بالوقوف خلف عملية القصف، بينما 
اتهمت مصادر تركية رسمية القوات الكردية 

باملسؤولية عن القصف.
االشــتــبــاكــات شمالي حلب بن  حــدة  وزادت 
فصائل املعارضة املدعومة من تركيا من جهة، 
وقوات النظام و»قسد« من جهة أخرى، وذلك 
في أعقاب القصف الذي تعرضت له عفرين، 
إذ قصفت القوات التركية وفصائل »الجيش 
الوطني« فجر أمس السبت باملدفعية الثقيلة 
مــنــاطــق انــتــشــار »قــســد« وقــــوات الــنــظــام في 
ريف حلب الشمالي، واستهدفت محيط قرية 
الزيارة وقرى مياسة وبرج قاص وحرش قرية 
صوغانكه، وذلك في أعقاب قصف مماثل على 
مواقع قرب القاعدة الروسية على أطراف دير 

آخرها الهجوم الذي طاول أحد مستشفيات 
املدنية، في يونيو/ حزيران املاضي، وأدى إلى 
مقتل وجرح 79 مدنيًا، بينهم أفراد من الكوادر 
اإلنسانية  املنظمات  الطبية ومتطوعون في 
تهم »قسد« 

ُ
وِفــرق اإلنقاذ، ودائمًا ما كانت ت

بالوقوف وراء تلك الهجمات والتفجيرات.
»قسد« أمام  وتشّكل فرضية توريط النظام لـ
فــرضــيــة منطقية، ال سيما  الــتــركــيــة  الـــقـــوات 
إلى  والنظام، وصــا  »قسد«  أي  الطرفن،  أن 
طـــريـــق مـــســـدود حـــيـــال خــلــق آلـــيـــة مــشــتــركــة 
للتنسيق بينهما بوساطة روسية، إذ تطلب 
»قسد« وجناحها السياسي »مجلس سورية 
»اإلدارة  الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد( االعـــتـــراف بــــــ
الذاتية« الكردية للمناطق التي تسيطر عليها 
حاليًا، األمر الذي لم يوافق عليه النظام وال 
زت قوات النظام 

ّ
يتوقع أن يرضخ له. وأخيرًا عز

من حضورها داخل مناطق السيطرة الكردية 
من  وتنسيق  وبعد جهود  »قــســد«،  بموافقة 
موسكو، بيد أن األخيرة لم تنجح إلى اآلن في 
إيجاد صيغة للتاقي بن الطرفن، ال سيما 
ت النظام ووضعه شروطًا تعجيزية 

ّ
مع تعن

أمام األكراد.
مـــن جــهــتــه، قــــال املــتــحــدث بــاســم »الــجــيــش 
»العربي  لـ حمود،  يوسف  الرائد  الوطني«، 
الجهة  لــم يعد مهمًا تحديد  إنــه  الــجــديــد«، 
التي قصفت عفرين، سواء كانت قوات النظام 
أو »قسد« أو املليشيات املرتبطة بإيران، ال 
سيما أنها جميعًا باتت توجد مع بعضها 
املناطق على  الكثير من  بشكل مشترك في 
الــتــمــاس، وهــي تنسق مــع بعضها  خطوط 

بإشراف روسي.

سورية 
والجامعة العربية

حل صورّي 
لمليشيات

تــعــلــيــق عــضــويــة ســـوريـــة فـــي جــامــعــة الــــدول 
قائمة. وقــال في تصريحات  تــزال  العربية ال 
ســابــقــة، إن »لـــدولـــة قــطــر مــوقــفــًا واضــحــًا في 
التي استدعت  الشأن. هناك أسباب هي  هــذا 
تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية 

وهذه األسباب ما زالت قائمة«.
وزراء  قـــــــرار  أن  قـــانـــونـــي  مــــصــــدر  وأوضــــــــح 
الخارجية العرب الذي اتخذ في 12 نوفمبر/

تشرين الثاني 2011، في اجتماع طارئ عقد 
الـــقـــاهـــرة، بتعليق عــضــويــة ســـوريـــة في  فـــي 
الــجــامــعــة اعــتــبــارًا مـــن 16 مـــن الــشــهــر نفسه 
الــســوريــة بتنفيذ  الــتــزام الحكومة  إلــى حــن 
بنود املبادرة العربية، لم يتوافق مع ميثاق 
جامعة الدول العربية الصادر في 22 مارس/
آذار 1954، والذي ينص في املادة 8 منه على 
ــــة مـــن الـــــدول املــشــتــركــة في  »تــحــتــرم كـــل دولـ
الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة 
األخــرى وتعتبره حقًا من حقوق تلك الدول، 

مـــســـؤواًل عــراقــيــًا فــي وكــالــة االســتــخــبــارات 
»العربي الجديد«، إن  بوزارة الداخلية قال لـ
 الفصائل جزء من مناكفة بن 

ّ
إعانات حل

الصدرين و»الفصائل الوالئية«. ويستخدم 
الــوالئــيــة«،  »الفصائل  الــعــراق مصطلح  فــي 
في إشــارة للقوى الحليفة إليــران. وأضــاف 
املــســؤول أن ال وجــود لفصيل مسلح اسمه 
»سرايا الدفاع الشعبي«، وهو مثل تسميات 
أخرى كفصيل »أصحاب الكهف« و»فصيل 
قاصم الجبارين« وغيرها. ووصفها بأنها 
»كتائب حزب  عناوين مضللة تستخدمها 
الله«، مؤكدًا أن إعان الصدر عن حل »لواء 
الفصيل  ألن  غير حقيقي،  املــوعــود«  الــيــوم 
أساسًا مندمج مع »سرايا السام«، والقوى 
بذلك،  تعلم  املسلحة  والفصائل  السياسية 
ــلــــه« إعــــان  ــزب الــ ــ ــتـــائـــب حـ ــذا قـــابـــلـــت »كـ ــهـ لـ
الصدر بحل الفصيل بإعان مماثل عن أحد 
تشكياتها الوهمية. واعتبر أن املناوشات 
الــحــالــيــة جـــزء مــن الــتــوتــر الــســيــاســي الــعــام 
الخطورة تكمن في كونها   

ّ
لكن الــبــاد،  في 

صــــارت ضــمــن إطــــار قـــوى الــســاح وليست 
األحزاب فقط.

فـــي املـــقـــابـــل، كــــان زعـــيـــم مــلــيــشــيــا »كــتــائــب 
ســيــد الــشــهــداء« أبـــو آالء الـــوالئـــي، قــد دعــا 
أنــــصــــاره لــلــتــطــوع فــــي صـــفـــوف جــمــاعــتــه 
ــال الــــــقــــــوات  ــتـــ ــقـــ ـــ املــــســــلــــحــــة اســـــــتـــــــعـــــــدادًا ل

القاهرة ــ العربي الجديد

ــتـــوى فــي  كـــشـــف مـــصـــدر رفـــيـــع املـــسـ
ــة الـــــــدول  ــعـ ــامـ ــجـ األمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لـ
الـــعـــربـــيـــة، عـــن أن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
إلــى مقعد ســوريــة فــي الجامعة، في  سيعود 
في  الجزائر  فــي  عقدها  املــقــرر  العربية  القمة 
آذار املقبل. وقــال املصدر في حديٍث  مــارس/ 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن اتــصــاالت أجرتها 
الــجــزائــر مــع دول عــربــيــة، أســفــرت عــن اتــفــاق 
مبدئي على دعــوة النظام إلــى حضور القمة 
ــطـــوات تـــقـــوم بــهــا دمـــشـــق، فـــي ظل  مــقــابــل خـ
اعـــتـــراض دولــــة قــطــر. وبــحــســب املـــصـــدر، فــإن 
إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، يمكن 
أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان 
»معيبًا ويخالف ميثاق الجامعة«. وكان وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي، قــد اعــتــبــر أن األســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 

بغداد ــ زيد سالم

فّجرت دعوة زعيم التيار الصدري 
ــي الــــعــــراق مــقــتــدى الــــصــــدر، يــوم  فـ
ــــس املـــــــــاضـــــــــي، إلــــــــــى حـــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
ردات  للدولة،  ساحها  وتسليم  املليشيات 
ــران،  ــ ــقـــوى الــحــلــيــفــة إليـ ــن الـ فــعــل مــقــابــلــة مـ
طــالــبــت خــالــهــا الــصــدر بـــأن ُيــقــدم هــو أواًل 
على تفكيك فصائله املسلحة، بينما ذهبت 
إلــى »التعبئة  الــدعــوة  أخــرى للتصعيد في 
ــعـــدادًا لـــحـــرب مــفــتــوحــة ضد  ــتـ الـــعـــامـــة« اسـ
ــتـــحـــدة، فـــي حــــال تــخــلــفــت عن  الــــواليــــات املـ
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســحــب قــواتــهــا الــقــتــالــيــة في 
املــقــبــل. وأعــقــب  31 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
دعــــوة الــصــدر إلـــى حــل الــفــصــائــل املسلحة 
ــدولـــة، إعـــانـــه، أول  وحــصــر الـــســـاح بــيــد الـ
من أمس الجمعة، حل مليشيا »لــواء اليوم 
ــود«، وهــــو تــشــكــيــل عــســكــري خــاص  ــ ــوعـ ــ املـ
يتبع الــتــيــار الــصــدري، إلــى جــانــب فصائل 
أخـــــــرى مـــثـــل »جــــيــــش املـــــهـــــدي«، و»ســــرايــــا 
السام«، و»املهمات الخاصة«. وأفاد الصدر 
ه قرر حل »لواء اليوم املوعود«، 

ّ
في بيان، أن

كــبــادرة حــســن نــّيــة مــنــه، مــؤكــدًا أن »ســرايــا 
السام« تعمل ضمن »الحشد الشعبي«، في 

ها باتت قوة منظمة.
ّ
إشارة إلى أن

فـــي املـــقـــابـــل، ردت مــلــيــشــيــا »كــتــائــب حــزب 
ــه«، فـــي بـــيـــان لــلــمــتــحــدث بــاســمــهــا أبــو  ــلــ الــ
ــكـــري، قـــــال فــيــهــا إنـــــه قـــــرر حــل  عـــلـــي الـــعـــسـ
الشعبي«، وهو اسم وهمي  الدفاع  »سرايا 
ــه، بــحــســب مــســؤولــن عــراقــيــن  ــــود لــ ال وجـ
ومــراقــبــن أمــنــيــن. فيما رفــضــت مــا تسمى 
اإلسامية  للمقاومة  التنسيقية  »الهيئة  بـ
الحليفة  املليشيات  تضم  الــتــي  الــعــراقــيــة«، 
ــران، االســتــجــابــة لـــدعـــوة تــســلــيــم ســاح  ــ إليــ
ــيـــان: »نـــؤكـــد بــأن  ــرت فـــي بـ ــ الــفــصــائــل، وذكــ
ســـاح املــقــاومــة الــشــريــفــة الـــذي كــثــر الــكــام 
عــنــه فـــي األيـــــام املـــاضـــيـــة، وعــكــف بعضهم 
مــصــّرًا على زجــه فــي املــنــاكــفــات السياسية 
األخــيــرة، سيكون حــاضــرًا لتقطيع أوصــال 
ــتــــال مـــا إن تــحــن الــلــحــظــة وتــنــتــهــي  االحــ
إلــى  إشــــارة  فــي  يـــوم 2021/12/31«  املــهــلــة 
القتالية  القوات  املفترض النسحاب  املوعد 
األجنبية من العراق وفقًا التفاق سابق بن 

بغداد وواشنطن.
ق السلطات العراقية على املناوشات 

ّ
ولم تعل

الفصائل املسلحة من  قـــادة  بــن  اإلعــامــيــة 
جهة وبن التيار الصدري من جهة أخرى، 
والتي تعتبر األكثر حدة منذ سنوات، لكن 

وتتعهد بأن ال تقوم بعمل يرمي إلى تغيير 
ذلك النظام فيها«. وأضــاف املصدر أن املادة 
18 من امليثاق التي تنص في فقرتها الثانية 
دولة  أيــة  يعتبر  أن  الجامعة  على »وملجلس 
امليثاق، منفصلة عن  هــذا  تقوم بواجبات  ال 
الدول  الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع 
عـــدا الـــدولـــة املـــشـــار إلــيــهــا«، ال تــنــطــبــق على 
ــرار تعليق  ــ قـ ــة. واعـــتـــبـــر أن  الـــســـوريـ الـــحـــالـــة 
لم يكن بإجماع  املنظمة  عضوية دمشق في 
األعضاء، مشيرًا إلى أن األمن العام للجامعة 
العربية حينها نبيل العربي أكد في مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري 
ــم آل ثــــانــــي، فــــي 12  حــيــنــهــا حـــمـــد بــــن جـــاسـ
 18 بموافقة  ــخــذ 

ُ
ات الــقــرار  أن   ،2011 نوفمبر 

دولة في حن اعترضت ثاث دول هي سورية 
ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
ــادر دبــلــومــاســيــة  ــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــادت مــــصــ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن االتــصــاالت  لـــ مصرية 
الــقــاهــرة مــع دمــشــق، مستمرة  الــتــي تجريها 
بــعــد لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة املـــصـــري ســامــح 
شكري ووزير خارجية النظام السوري فيصل 
املقداد في نيويورك، في نهاية شهر سبتمبر/
أيلول املاضي، للمرة األولى منذ 10 سنوات، 

ــــوة  ــــي رد واضـــــــح عـــلـــى دعـ ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
الـــصـــدر بـــحـــل الـــفـــصـــائـــل املـــســـلـــحـــة. وأفــــاد 
فـــي بـــيـــان أمــــس الــســبــت، أنــــه »مــــع اقـــتـــراب 
ــبـــرى، تــعــلــن  ــكـ ســـاعـــة الـــحـــســـم واملـــنـــازلـــة الـ
الشهداء  سيد  كتائب  اإلســامــيــة  املــقــاومــة 
والتطوع لصفوفها  االنتماء  باب  فتح  عن 
ــو فــصــائــل املـــقـــاومـــة لـــرفـــع مــســتــوى  ــدعـ وتـ
الحاسمة  للمواجهة  تحضيرًا  الجهوزية 
والــتــاريــخــيــة مـــع االحـــتـــال األمـــيـــركـــي في 
 .»

ً
ــيـــا لـ  12 الـــســـاعـــة  بـــعـــد   2021  /12  /31

املشتركة  العراقية  العمليات  قيادة  وردت 

ــمـــاع هـــــدف إلـــــى تـــحـــريـــك املـــوضـــوع  ــتـ فــــي اجـ
الرابط بينهما، وهو عودة سورية  الرئيسي 
إلى جامعة الدول العربية. وأضافت املصادر 
أن الــقــاهــرة حققت تــقــدمــًا فــي هـــذا املــوضــوع 
أخــرى  مــع دول عربية  فــي مباحثات أجرتها 
إلقــنــاعــهــا، مــن جــهــة، ومـــع الــجــانــب الــروســي 
الــذي يطالب مصر منذ أشهر باملساعدة في 
العربية، من  للجامعة  السوري  النظام  عودة 
جهة أخـــرى. وأوضــحــت املــصــادر أن القاهرة 
تــعــهــدت ملــوســكــو، ثـــم دمـــشـــق، بــالــعــمــل على 
حل مشكلة العودة للجامعة العربية بأسرع 
وقــت، من خــال التنسيق مع اإلمـــارات ودول 
أخــرى، وطرح بدائل يمكن اعتمادها كحلول 
وســـط قــبــل الـــعـــودة بــالــعــضــويــة الــكــامــلــة، مع 
التأكيد على عدم قدرتها منفردة على حلحلة 
املــســألــة، الرتــبــاطــهــا فــي األســــاس بإشكالية 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة عــلــى نــظــام 
التالي ممانعة عدد  بشار األســد، وفــي املقام 
ــــدول الــعــربــيــة املــهــمــة، والـــداعـــمـــة ماليًا  مـــن الـ
في  حاليًا  بـــارز  بشكل  للجامعة،  وسياسيا 

تحقيق ذلك اآلن.
وبحسب املصادر، فإن دبلوماسين مصرين 
وإماراتين يجرون اتصاالت بالدول العربية 
النظام  لــعــودة  شروطها  الستطاع  الرافضة 
الــــســــوري، وهــــو أمــــر »يـــهـــم الــرئــيــس املــصــري 
ــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي«.  ــد الــ ــبـ عـ
ــالـــت املــــصــــادر إن الـــعـــاقـــات بـــن مــوســكــو  وقـ
والــقــاهــرة، تعتمد بشكل أســاســي عــلــى مــدى 
تحقيق األخيرة تقدما في ملف عودة سورية، 
فموسكو تربط مساعدتها للقاهرة في ملفات 
حــســاســة، بــمــا فــي ذلـــك قــضــيــة ســد النهضة، 
التي تعتبر عقدة خاف كبيرة بن الجانبن، 
حتى بعد موافقة موسكو على إصدار البيان 
الرئاسي عن مجلس األمــن الدولي الــذي دعا 
جميع أطراف القضية الستئناف املفاوضات، 

بمدى التقدم في موضوع سورية.
ــادر أنــــه مـــن ضــمــن املــلــفــات  وأوضـــحـــت املـــصـ
العاقات  فــي  تتحكم  الــتــي  أيــضــًا  الحساسة 
املــصــريــة الــروســيــة وعــلــى تــمــاس مــع مسألة 
عودة سورية، امللف الليبي، فعلى الرغم من 
أن االتفاق بن القاهرة وموسكو على املرشح 
أن موسكو  إال   ،

ً
الليبية ليس كاما للرئاسة 

قدمت دعمًا كبيرًا للموقف املصري، في هذا 
رت حلفاءها في شرق ليبيا 

ّ
املوضوع، وحــذ

ــتـــصـــادم عــســكــريــًا مـــع ســيــف اإلســــام  مـــن الـ
القذافي، عندما توجه لتقديم أوراق ترشحه 
في مقر مفوضية االنتخابات في سبها في 
الشرق  في  مصادر  وكانت  الليبي.  الجنوب 
الــلــيــبــي قـــد أفــــــادت بـــأنـــه »فـــــور عــلــم )الـــلـــواء 
نجل  موكب  بتحرك  حفتر  خليفة(  املتقاعد 
الــقــذافــي مــن الــزنــتــان فــي غـــرب ليبيا، وســط 
الصديق  بكر  أبــو  مليشيا  مــن  مسلحة  قــوة 
التي تقوم بحمايته، أمر صــدام حفتر، قائد 
وعــدد  عسكرية  آلــيــات  بتحريك   ،166 الــلــواء 
كبير مــن الــقــوات فــي محاولة إللــقــاء القبض 
على سيف اإلسام لدى دخوله سبها، قبل أن 
تسفر االتصاالت عن تدخل روسي، وتحذير 
حفتر من التعرض ملوكب نجل القذافي الذي 
والــعــودة  للمفوضية،  ترشحه  بـــأوراق  تقدم 
من حيث أتى إلى مدينة الزنتان مرة أخرى«.

ــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري، رمــطــان  وأعــلــن وزيــ
ــرة، األســـــــبـــــــوع املـــــــاضـــــــي، عــــــن بــــدء  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـ
العامة للجامعة  املشاورات قريبًا مع األمانة 
القمة  العربية، بشأن أجندة  العربية والــدول 
العربية، موضحًا أن على رأس األجندة ملف 
الفلسطينية والتطبيع مع االحتال  القضية 
اإلسرائيلي، وعــودة سورية إلى مقعدها في 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة. وقـــال لــعــمــامــرة فــي حــوار 
على  تحفظت  كــانــت  »الــجــزائــر  إن  تلفزيوني 
العربية،  الجامعة  فــي  ســوريــة  مقعد  تجميد 
وعارضت منح املقعد السوري إلى غير الدولة 
السورية )نظام بشار األسد(«. وكان لعمامرة 
قد تلقى مكاملة هاتفية، يوم الخميس املاضي، 
من نظيره اإليراني حسن أمير عبد اللهيان، 
عّبر فيها األخير عن إسناد طهران وتثمينها 
»املــوقــف  ملــســاعــي الــجــزائــر، إزاء مــا وصــفــه بـــ
الدعوة إلى عودة  القيم والعقاني من خال 

سورية لجامعة الدول العربية«.

ات الفصائل املسلحة، نافية أي  على اّدعاء
القوات  انسحاب  موعد  تمديد  عــن  حديث 
املتحدث باسم  الباد. وذكر  األميركية من 
اللواء  املشتركة،  العراقية  العمليات  قيادة 
تــحــســن الــخــفــاجــي، فـــي خــبــر بــثــتــه وكــالــة 
األنباء العراقية الرسمية »واع«، مساء أول 
تمديد  »الحديث عن   

ّ
أن الجمعة،  أمس  من 

ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة غــيــر  مـــوعـــد انـــســـحـــاب الــ
 موعد 

ّ
دقيق وغير صحيح« مشيرًا إلى أن

خـــروج الـــقـــوات الــقــتــالــيــة األجــنــبــيــة »ثــابــت 
 »الــعــاقــة 

ّ
وال تــغــيــيــر فـــيـــه«. ولــفــت إلـــى أن

القتالية  الــقــوات  الــطــرفــن بعد خـــروج  بــن 
التدريب  مــجــاالت  فــي  اســتــشــاريــة  ستكون 
والـــتـــســـلـــيـــح واملــــعــــلــــومــــات االســـتـــخـــبـــاريـــة 

واألمنية ضد تنظيم داعش«.
ــقــــوق«  ــة »حــ ــركــ ــال عـــضـــو حــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الله«، أحمد  التابعة ملليشيا »كتائب حزب 
السيد هاشم، إن »ما يطلبه مقتدى الصدر 
املقاومة  فصائل  أسلحة  سحب  هــو  حاليًا 
غير  وهــذا  منفلتة،  أنها  بحجة  اإلسامية 
ــذه الــفــصــائــل  صـــحـــيـــح«، مــشــيــرًا إلــــى أن هــ
الشعبي،  الــحــشــد  ألــويــة تتبع  »عــبــارة عــن 
وأســلــحــتــهــا هـــي أســلــحــة الـــدولـــة، بــالــتــالــي 
ــل قـــوة  ــ ــقـــي تـــفـــكـــيـــك أو حـ ــنـــطـ ــن املـ ــ لـــيـــس مـ
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــدولــة وخــاضــعــة ألوامـــر 
في  واعتبر  املسلحة«.  للقوات  العام  القائد 
 »هــنــاك 

ّ
حـــديـــٍث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

 الــحــشــد 
ّ

مــــحــــاوالت بـــاتـــت مــكــشــوفــة لـــحـــل
فصائل  مجموعة  تصنيفه  عبر  الشعبي، 
بينهم  مــن  سياسين  بحسب  ومليشيات 
ــذا يــخــالــف الـــقـــانـــون،  ــ مــقــتــدى الــــصــــدر، وهـ
إذ ال يــمــكــن اعــتــبــار الــحــشــد الــشــعــبــي قــوة 
 مثل هذه 

ّ
خارجة عن القانون. بالتالي، فإن

 تــوتــرًا 
ّ

الــتــعــلــيــقــات ال تــزيــد مــن الــوضــع إال
وتــعــقــيــدًا، وال بـــّد مــن خــفــض لهجة الــعــداء 

للحشد الشعبي«.
وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى ذلــــــك، رأى الـــبـــاحـــث أحــمــد 
العبيدي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الشعبي  الحشد  بخطر  يشعر  »الــصــدر  أن 
منذ عام 2017، أي منذ انتهاء الحرب على 
املسلحة  الــفــصــائــل  داعـــش ودخــــول  تنظيم 
 »الصدر 

ّ
ضمن تحالف الفتح«. ولفت إلى أن

بــادر إلــى حــل مليشيا لــواء الــيــوم املــوعــود، 
مع العلم أنها منصهرة ضمن سرايا السام 
«، واصفًا هذه الخطوة بأنها »حركة ال 

ً
أصا

تحمل أي شكل من أشكال الذكاء السياسي، 
ولو أنه كان جــادًا في خطوة حل الفصائل 

واملليشيات ألمر بحل سرايا السام«.

تخضع عفرين لسيطرة المعارضة بإشراف تركي )عمر ألفين/ األناضول(

)Getty( أن عودة سورية للجامعة على رأس أجندة القمة )أكد لعمامرة )يمين

تضغط مصر بقوة 
من أجل تأمين حضور 

النظام السوري 
في القمة العربية 

المقبلة المقررة 
في الجزائر في 

مارس/آذار المقبل، 
مقابل خطوات 

يقوم بها من دون 
أن يتّم تحديدها، 

وسط تأييد جزائري 
للعودة على لسان 

وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة، ودعم 

روسي

»لواء  حّل  حول  الصدر،  مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  خطوة  دفعت 
فصائل  دور  حول  حاد  نقاش  بروز  إلى  العراق،  في  الموعود«  اليوم 

»الحشد الشعبي«، بغّض النظر عن دور »اللواء« المعني وحجمه
تقريرالحدث

مصر تضغط إلشراك 
النظام في قمة الجزائر

مناكفات فصائلية 
في العراق

متابعة

ترحيب روسي
أعرب ألكسندر الفرنتييف، 
مبعوث الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين إلى 
سورية، يوم الخميس 

الماضي، عن ترحيب بالده 
بتغير الموقف العربي 

من دمشق، الفتًا إلى أن 
عودة سورية للجامعة 
العربية سيكون له تأثير 
إيجابي عليها وعلى 

الشرق األوسط. ودعا إلى 
»إنهاء الحصار األميركي 

عليها«.

عالقات مصر وروسيا 
تعتمد بشكل أساسي 

على الملف السوري

نفت القوات 
العراقية أي حديث عن 
تمديد بقاء األميركيين

االتصاالت التي 
تجريها القاهرة مع 

دمشق مستمرة

قصف األتراك و»الجيش 
الوطني« مناطق انتشار 

»قسد« والنظام

إعالنات حّل الفصائل 
جزء من مناكفة بين 

الصدريين والفصائل

عاد القصف العنيف 
ليستهدف مناطق 

سيطرة قوات المعارضة 
السورية، المدعومة من 
تركيا، شمالي سورية، ما 

يثير تساؤالت حول الجهة 
المستفيدة

Qatar.qa

تـابعـونـا عىل منصـات التـواصــل اإلجتمـاعـي الخاصة 

باللجنــة املنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة
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67
سياسة

الخطر الروسي 
المتفاقم

ــفــــاوض. وال يـــعـــود  ــتــ ــلــ ــع الـــــــــروس مـــنـــه لــ ــ مـ
ــك إلـــى الــحــجــم الــهــائــل لــلــبــؤر الــســاخــنــة،  ذلـ
املتشابكة شرقي أوروبــا فحسب، بل أيضًا 
ــقـــاّرة  ــرأت عــلــى الـ ــ إلــــى مــجــمــوعــة عـــوامـــل طـ

األوروبية في العقد األخير.
في البدء، كان عام 2015 مفصليًا ألوروبــا، 
 خافات 

ّ
مع تدفق املهاجرين إليهم، في ظل

عــمــيــقــة مـــع تــركــيــا عــلــى املـــلـــف، ثـــم فـــي بــدء 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط شـــرقـــي املـــتـــوســـط، ثم 
احـــتـــدام الــقــتــال فـــي لــيــبــيــا، الــــذي أدى إلــى 
ــار عـــســـكـــري تـــركـــي وروســــــــي. وبــعــد  ــتـــشـ انـ

شـــرعـــت قــضــيــة املــهــاجــريــن على 
الحدود البولندية ـ البياروسية 
ــام خـــــاف أطـــلـــســـي -  ــ األبــــــــواب أمــ
روسي، واستطرادًا أوروبي ـ روسي جديد، 
مــرتــبــط بـــالـــصـــراع املــســتــمــر عــلــى الـــحـــدود 
الــشــرقــيــة ألوروبــــــــا، مــنــذ اجـــتـــيـــاح الــــروس 
شبه جزيرة القرم األوكرانية في عام 2014 
ــســاع رقعة 

ّ
وضــّمــهــا إلــى ســيــادتــهــم. ومــع ات

التصعيد الــجــديــد مــن الــبــحــر األســــود إلــى 
يبدو  أوكــرانــيــا،  وضمنًا  البلطيق،  مــداخــل 
ـــن الــعــســكــري 

ّ
الـــســـبـــاق مــحــتــدمــًا بـــن الـــحـــل

والسياسي لألزمة.
وتاحقت التقارير عن حشد متزايد للقوات 
بشكل  أوكرانيا  مع  الــحــدود  على  الروسية 
 100 انتشار  عن  الحديث  بل  مسبوق،  غير 
ألف جندي، وهو عدد أكبر بمرتن ونصف 
عن الحشد الذي حصل في الربيع املاضي، 
حن تجّمع 40 ألف جندي روسي في منطقة 
ــة لــــحــــوض دونــــبــــاس  روســـــتـــــوف، املــــحــــاذيــ
ــــي، حــيــث يـــخـــوض االنــفــصــالــيــون  ــرانـ ــ األوكـ
ــد كــيــيــف فـــي إقــلــيــمــي لــوغــانــســك  حـــربـــًا ضـ
شائكًا  تحديًا  يطرح  مــا  وهــو  ودونيتسك. 
لــألوروبــيــن، الــذيــن يــجــدون أنفسهم، ربما 
لــلــمــرة األولــــى مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الــبــاردة 
للمواجهة  أقـــرب  مــوقــع  فــي   )1991 ـ   1947(

ذلــك، أضعف خــروج بريطانيا من االتحاد 
 استمالة 

ّ
األوروبــي الوحدة القارّية، في ظل

ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ ــيــــن، بــ ــركــ ــيــ األمــ
دونــالــد تــرامــب، لندن إليها. كــل ذلــك، جعل 
أوروبي  األوروبين يفكرون بإنشاء جيش 
مــــوّحــــد، لــكــنــه بـــــــدوره غـــيـــر قـــابـــل لـــلـــوالدة 
ــزاب اليمينية  ــ الــفــوريــة، بــفــعــل تــنــامــي األحـ
املتطرفة في مختلف دول القاّرة، بل ودعوة 

بعضهم لانفكاك عن االتحاد األوروبي.
ــة ـ  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ  قــــضــــيــــة الــــــــحــــــــدود الـ

ّ
ولـــــــعـــــــل

الــبــيــاروســيــة خــيــر مــثــال عــلــى مـــدى املـــأزق 
الـــذي تــعــانــي مــنــه دول االتــحــاد األوروبــــي. 
فــفــي مــطــلــع شــهــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 
املـــاضـــي، مــنــح الــقــضــاء الــبــولــنــدي أولــويــة 
األوروبــيــة،  القوانن  على  املحلية  القوانن 
ــاد، الــــذي  ــ ــــحـ ــح لــســلــطــة االتـ ــ ــٍد واضــ فــــي تـــحـ
ــع ذلـــك  ــ تـــنـــضـــوي وارســـــــو تـــحـــت لــــوائــــه. دفـ
ــدا، مــــا لــم  ــنــ ــولــ ــى تـــهـــديـــد بــ ــ األوروبــــــيــــــن إلــ
تتراجع عن قرارها. غير أن خطوة الرئيس 
بدفع  لوكاشينكو،  ألكسندر  الــبــيــاروســي 
املهاجرين غير الشرعين إلى بولندا، أعاد 

اصطفاف األوروبين خلفها.
ــور الـــوضـــع  ــ ــدهـ ــ ويـــخـــشـــى األوروبــــــــيــــــــون تـ
إلــــى صــــراع عــســكــري، مستندين  وتـــحـــّولـــه 
»الـــفـــوضـــوي« لألميركين  االنــســحــاب  إلـــى 

ــــوات األطـــلـــســـيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــي  ــقـ ــ والـ
أغسطس/آب املاضي، والذي أثار قلق الدول 
األوروبية، خصوصًا في حال قررت االعتماد 
عليهما لرّد أي احتال روسي ألوكرانيا أو 
ملنع تعّدي بياروسيا على بولندا. من هنا 
الخارجية  السياسة  جــاءت دعــوة مــســؤول 
فــــي االتــــحــــاد األوروبـــــــــي جــــوزيــــب بـــوريـــل، 
ــقـــاذ  فــــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة لــــضــــرورة »إنـ
أوروبــــــا« عــبــر تــشــكــيــل جــيــش صــغــيــر، لكن 
ــات«. ويفّكر  ــ فــّعــال »ملــواجــهــة مختلف األزمـ
األوروبيون بجيش ال يتعّدى عدد عناصره 
الـــ5 آالف جــنــدي، على أن يكون مولجًا في 
القيام  عمليات إخــاء أو حماية حــدود، أو 
تقرير  فــي  جــاء  إنسانية، حسبما  بمهمات 
نشرته قناة »سي أن أن« األميركية. وتطرق 
األوروبــــيــــون، وفــقــًا لــلــتــقــريــر، إلـــى الــحــاجــة 

املشترك  الدفاع  في  لتشكيل جبهة موّحدة 
واألبحاث واالستخبارات، من دون اتضاح 
 الفجوات 

ّ
طريقة اإلنفاق، خصوصًا في ظل

االقتصادية الهائلة بن دول االتحاد الـ27.
ــــك، اعــتــبــر املـــنـــدوب اإليـــطـــالـــي إلــى  حــــول ذلـ
االتـــحـــاد األوروبــــــي، بــيــيــتــرو بــيــنــاســي، في 
 »تــشــكــيــل مثل 

ّ
أن حــديــٍث مــع »ســـي أن أن« 

هذه القوة تحتاج إلى موافقة الدول الـ27«، 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــقـــاده أنـ ــتـ ــــدى اعـ لــكــنــه أبــ
التفاوت الدستوري بن دولة وأخرى، حيال 
االستخدام العسكري، إال أن »أوروبا قادرة 
على بناء استراتيجية مشتركة، وسيحصل 

هذا األمر في لحظة ما«.
وتحظى فكرة »جيش أوروبي موّحد« بدعم 
فــرنــســي، خــصــوصــًا مــن الــرئــيــس إيمانويل 
مــــاكــــرون، الــــذي تــحــدث مـــــرارًا عـــن جــيــش ال 

يحتاج إلى قيادة أميركية ـ أطلسية لتأمن 
ماكرون  ويدفع  األوروبــيــة.  للقاّرة  الحماية 
ــاق أوروبـــــــــــي عـــلـــى إنـــشـــاء  ــفــ ــاتــ ــلــــخــــروج بــ لــ
جــيــش، فــي مــــــارس/آذار املــقــبــل، مــع انعقاد 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة  قــمــة أوروبـــــيـــــة. وعـ
 أن دواًل، مثل بولندا وإستونيا 

ّ
الوضع، إال

والنرويج  السويد  أقل  وبدرجة  وليتوانيا، 
والــدنــمــارك، أكــدت دعمها ملثل هــذا الجيش 
»شــــرط أن يــتــضــّمــن إنـــشـــاؤه نــصــًا صريحًا 

يشير إلى روسيا أواًل، ثم الصن ثانيًا«.
ــــى صـــيـــغـــة تـــضـــمـــن طـــرح   الـــــوصـــــول إلــ

ّ
لــــكــــن

روسيا »خطرًا أوروبيًا مشتركًا« يحتاج إلى 
دعــٍم أملــانــي، وهــو األمــر الــذي يبدو غامضًا، 
الحكومة  لتشكيل  املــفــاوضــات  استمرار  مــع 
ــاء عـــهـــد املــســتــشــارة  ــهـ ــتـ ــرلــــن، بـــعـــد انـ فــــي بــ
أنــجــيــا مــيــركــل. ومـــن غــيــر الـــواضـــح ماهية 

استراتيجية أملانيا الخارجية، تجاه روسيا 
تحديدًا. وحول ذلك، أفاد دبلوماسي أملاني 
 »وزارة الدفاع في حكومة 

ّ
قناة »سي أن أن« أن

ــد تـــكـــون مـــن حــصــة االشــتــراكــيــن،  ــرلـــن، قـ بـ
الذين قد يقبلون بدعم مستشفيات ميدانية 
في أّي جيش أوروبــي، من دون التوّسع في 
مختلف القطاعات العسكرية حسبما ترغب 
اتفاق  أنه لن يحصل بينهما  أعتقد  فرنسا. 

حول صيغة الجيش الجديد«.
في غضون ذلك، تبقى املسألة عالقة في نقاط 
 طرح أسئلة متشابكة، وهي: 

ّ
الصراع، في ظل

إلى أي مدى يبدو الوضع خطيرًا بن البحر 
األسود والبلطيق؟ ما الذي يستطيع التحالف 
الغربي فعله تجاه روســيــا؟ ومــا الــذي يريده 

الرئيس الروسي فاديمير بوتن تحديدًا؟
 الوضع ال يشبه 

ّ
ومع اعتراف الجميع، بأن

 
ّ
ــهــم يــقــّرون بــأن

ّ
 أن

ّ
عـــام 2014 بــل أخــطــر، إال

إذ سبق  الغربية،  الـــردود  بوتن ال يخشى 
أن قام بما يريد في أوكرانيا، وفي جورجيا 
عام 2008 قبلها. وهو ما يجعله في موقع 
معه  للتحاور  الــغــرب  ويــدفــع  نسبيًا،  قــوي 
ــتـــوتـــرات، األمــــر الـــذي  مـــن أجــــل تــخــفــيــض الـ
ــن أجـــل  ــ ــيــــس الـــــروســـــي مـ ــرئــ ســيــســتــغــلــه الــ
بـــاده. وحــول  عــن  العقوبات  برفع  املطالبة 
ــــي كــل  ــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي: »فـ ــ ــك، قـ ــ ذلــ
ببوتن،  لتتصل  الهاتف  ميركل  ترفع  مــرة 
ــــو مــا   ألي قـــضـــيـــة. وهـ

ّ
ــورًا الــــحــــل ــ يــصــبــح فــ

يجعله قويًا في الداخل الروسي وفي القاّرة 
األوروبية«.

وإذا كـــان املــلــف األوكـــرانـــي أولــويــة أملــانــيــة، 
 اهتمام ماكرون بالحدود البياروسية 

ّ
فإن

الــذي  ببوتن،  لاتصال  دفعه  البولندية،  ـ 
»دعـــــــا« لــخــفــض الــــتــــوتــــرات، مــــشــــّددًا عــلــى 
أوروبــا،  إلــى  الروسي  الغاز  استمرار تدفق 
عــكــس رغــبــة لــوكــاشــيــنــكــو. واســـتـــنـــادًا إلــى 
ــتــــواصــــل األوروبــــــــــي مـــعـــه فــــي كــــل أزمـــــة،  الــ
انـــطـــلـــق بــــوتــــن فــــي خــــطــــاب أخــــيــــر لــــه إلـــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الـــــــــروس، يـــــوم الــخــمــيــس 
 الــــدول الــغــربــيــة باتت 

ّ
املـــاضـــي، بــالــقــول إن

 لروسيا »خطوطًا حمرًا ال يمكنهم 
ّ
تعلم أن

تجاوزها«. وقصد بذلك توّجهه لألطلسي، 
املنتشر في البحر األسود، بالقول: »اقتربتم 
20 كيلومترًا من الحدود الروسية، وهو ما 
ما  وهــو  الحمر«.  لخطوطنا  تــجــاوزًا  ل 

ّ
يمث

أدى إلى تراجع نسبي لألطلسي. مع العلم 
 بوتن رفع من نبرة حديثه، في األشهر 

ّ
أن

األخيرة، حول التجارب العسكرية الروسية، 
ــاق الــــصــــواريــــخ الـــفـــرط  ــيـ خـــصـــوصـــًا فــــي سـ
ــيـــك(، والـــغـــواصـــات  ــبـــرســـونـ ــايـ صـــوتـــيـــة )هـ
 عن تدمير قمر صناعي يوم 

ً
النووية، فضا

اإلثنن، بصاروٍخ انطلق من األرض.
بــوتــن وزع اهتمامه على   

ّ
أن الــغــرب  يـــدرك 

ــتــن: أوروبـــــا واملــحــيــط الـــهـــادئ. هــنــاك 
ّ
ضــف

ــة والــصــيــنــيــة  ــيـ ــــرت الـــبـــحـــريـــتـــان الـــروسـ أجــ
االستراتيجية.  لقاذفاتهما  دورية مشتركة 
دفــع هــذا إلعـــان االســتــخــبــارات األميركية، 
أن الروس سُيقدمون على عمل عسكري في 
أوكرانيا »قريبًا«، ونصحت الدول األوروبية 
بــالــتــعــاون مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، مــن أجــل 
فـــرض املـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا. 
وحــول هــذا االحــتــمــال، أبــدى دبلوماسيون 
أوروبيون خشيتهم من احتمال دفع بوتن 
لتشكيل حكومة موالية ملوسكو في كييف، 
ــا كـــــان أيــــــام الــرئــيــس  ــورة مـــشـــابـــهـــة ملــ بــــصــ
السابق، فيكتور يانوكوفيتش. على أن مثل 

 عسكريًا.
ً
هذا الخطوة، تلي أيضًا عما

الغاز،  أسعار  ارتفاع  إلــى  االستناد  وُيمكن 
املــزيــد على  وهــو مــا سمح لروسيا بإنفاق 
الــتــطــويــر الــعــســكــري. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
بعض املحللن العسكرين اعتبروا أن هدف 
بــوتــن الــنــهــائــي، هـــو ربـــط شـــرق أوكــرانــيــا 
االنــفــصــالــي بــشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، وهـــو ما 
آزوف،  بحر  على  النهائية  السيطرة  يعني 
 زيارة مدير 

ّ
 أن

ّ
املتفّرع من البحر األسود، إال

املخابرات األميركية املركزية »سي آي إيه«، 
فــي 2 نوفمبر/ إلــى موسكو  ولــيــام بيرنز، 

تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، أثــــارت املــزيــد من 
أوكرانيا.  في  الروسية  النوايا  حــول  القلق 
ــابــــق فــي  ـــصـــه املـــــســـــؤول الــــســ

ّ
ــا لـــخ ــ وهــــــو مـ

جيم  )البنتاغون(،  األميركية  الدفاع  وزارة 
 العالم 

ّ
 »بوتن يدرك أن

ّ
تاونسند بالقول إن

منشغل بالحدود البياروسية ـ البولندية، 
 أوكرانيا مشرعة أمامه«. وحول 

ّ
بالتالي فإن

نكون  أن  »علينا  ــه 
ّ
أن اعتبر  األميركي،  الــرد 

مستعدين إلظهار قوتنا. ال نحتاج لقصف 
شــــيء، بـــل عــلــيــنــا أن نــكــون أذكـــيـــاء كــفــايــة، 

إلظهار قدراتنا العسكرية أمامه«. 
)العربي الجديد(

جنود بولنديون على الحدود مع بيالروسيا )األناضول(

الباردة،  الحرب  انتهاء  على  عامًا   30 نحو  بعد 
في  مرحلة  أدق  أمام  األوروبية  القارة  تبدو 
الساخنة  النقاط  تزايد  وقــع  على  تاريخها، 
إلى  األسود  البحر  من  وتشابكها،  روسيا  مع 
البلطيق. وعلى الرغم من بدء التفكير بإنشاء 
يسعف  ال  قــد  الــوقــت  فــإّن  ــي،  ــ أوروب جيش 

بمواجهة موسكو

الغالف

األوروبيون أمام اختبار 
الجبهة الموحدة

تختلف ألمانيا وفرنسا 
حول صيغة »الجيش 

األوروبي« الجديد

تخشى أوروبا أن 
يتخلّى حلف األطلسي 

واألميركيون عنها

األميركية  للقوات  السابق  القائد  رأى 
و2017،   2014 عامي  بين  ــا  أوروب في 
هودجز  بنجامين  فريدريك  الجنرال 
)الصورة(، أّن »الصراع ليس حتميًا، لكّن 
كّل القطع منتشرة في مكانها«، في 
الحالية  المرحلة  دّقــة  على  تأكيده 
نكن  لم  »إن  أنّه  على  وشّدد  عسكريًا. 
كغربيين موّحدين أو متماسكين، فإّن 
تقدير  ســوء  الكرملين  ارتكاب  خطر 
سيرتفع«. ويشغل هودجز حاليًا منصبًا 
في قسم »الدراسات االستراتيجية« في 

»مركز التحليل السياسي األوروبي«.

مرحلة دقيقة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة املــــــواطــــــن األمـــــيـــــركـــــي كـــايـــل  ــرئــ ــبــ أعـــــــــــادت تــ
اثنن  متظاهرين  قتل  تهمة  مــن  ريتنهاوس، 
كينوشا،  مــديــنــة  فــي  للعنصرية،  مناهضن 
بــواليــة ويسكونسن األمــيــركــيــة، وجـــرح آخــر، 
في أغسطس/ آب 2020، تسليط الضوء على 
أكثر من معضلة مزمنة تعاني منها الواليات 
املــتــحــدة، وأخــــذت بــعــدًا أكــثــر زخــمــًا وخــطــورة 
ــالــــد تـــرامـــب.  فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
األميركيون  يختلف  عــدة،  قضايا  وتقاطعت 
حولها بشدة، وساهمت خال عهد ترامب في 
ريتنهاوس،  محاكمة  في  انقساماتهم،  فضح 
ابــن الـــ18 عامًا، الــذي جــرت تبرئته من خمس 
تــهــٍم مــوجــهــة إلـــيـــه، أخـــيـــرًا، حــيــث اعــتــبــر غير 
مـــذنـــب، بــعــد إطـــاقـــه الـــنـــار عــلــى مــتــظــاهــريــن 
داعــن إلى إصــاح الشرطة في الوالية صيف 
الـــعـــام املــــاضــــي، فــيــمــا كــــان االدعـــــــاء قـــد طلب 
لتنهي  التبرئة  الحياة. وجــاءت  مــدى  سجنه 
 
ً
فصول محاكمة جعلت من ريتنهاوس »بطا
قوميًا« بالنسبة إلى قسم من األميركين، فيما 
أّدت الجريمة التي ارتكبها إلى رفع املطالبات 

قــد عــاد إلــى مــزاولــة عمله فــي إبــريــل/ نيسان 
ــيـــون، ومــعــهــم  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــــي. وأعـــــــرب الـ ــــاضـ املـ
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، أول مــن أمس 
الجمعة، عن عدم الرضى كثيرًا، لصدور قرار 
محكمة ويسكونسن بتبرئة ريتنهاوس. وقال 
بايدن إنه يحترم قرار املحكمة، الذي ال يمكن 
تصريح  فــي  عــاد  لكنه  استئنافه،  للضحايا 
بــالــبــراءة »سيترك  الــحــكــم  بـــأن  آخـــر ليعترف 
وأنا  األميركين غاضبن وقلقن،  الكثير من 
أحـــدهـــم«. إال أن كـــام بــايــدن لــم يــكــن مطمئنًا 
للذين يخشون على نظام العدالة في الواليات 
املـــتـــحـــدة، بــعــدمــا أعــــاد الــتــعــّهــد بــفــعــل مـــا في 
وسعه »للتأكد من أن األميركين سيعاملون 
وبكرامة،  بعدل  متساوية،  بطريقة  جميعهم 

ووفق القانون«.
وكان عهد بايدن قد استهل بخبر سار لحراك 
الــســود مهمة«، والـــذي استعاد زخمه  »حــيــاة 
وتظاهراته في آخر عام من والية ترامب، بعد 
مقتل املواطن من أصول أفريقية جورج فلويد 
على يــد الــشــرطــي ديــريــك شــوفــن، فــي مايو/ 
أيــار 2020، إذ أديــن شوفن بالقتل العمد في 
يونيو/ حزيران املاضي، وُحكم عليه بالسجن 
22 عــامــًا و6 أشــهــر. لــكــن إدانــــة شــوفــن، الــذي 
أشعل فيديو أظهره وهو يضغط بركبته على 
عــنــق فــلــويــد لتسع دقــائــق، مــا أدى إلـــى وفــاة 
األخـــيـــر، تـــظـــاهـــرات عـــّمـــت الــــواليــــات املــتــحــدة 
وصواًل إلى واشنطن، كان يخشى منها من أن 
تكون استثناء في محاسبة الشرطين، وسط 
مواطنن  على  الــنــار  بإطاقهم  حــافــل  تــاريــخ 

ل غالبًا من أصول أفريقية.
ّ
عز

وعلى الرغم من أن تبرئة ريتنهاوس ال تحمل 
بعدًا عنصريًا للوهلة األولــى، إذ إن ضحاياه 
مـــن الــبــيــض، إال أن واقـــعـــة الــقــتــل والـــظـــروف 
التي أحاطت بها ربطت اسمه بشكل مباشر 
إذ كان مشاركًا  السود مهمة«،  بحراك »حياة 
فــي مــجــمــوعــة نــّصــبــت نفسها حــامــيــة ملدينة 
كــيــنــوشــا، خـــال الــتــظــاهــرات، مــمــا قــالــت إنها 
أعمال نهب وتكسير يقوم بها متظاهرون في 
املنطقة. وكان ريتنهاوس قد قدم إلى كينوشا، 
في 25 أغسطس/ آب 2020، من والية إلينوي 
حيث مقر إقامته، ليشارك في أعمال تطّوعية 
لــلــحــراســة، بــعــد دعـــــوات نـــشـــرت عــلــى مــواقــع 
لحماية  الساح  لحمل  االجتماعي،  التواصل 
األحـــيـــاء والــــشــــوارع والـــطـــرقـــات فـــي كينوشا 
خال التظاهرات. وانضم املئات إلى التطوع، 
كثير منهم مــن مــؤّيــدي تــرامــب، الــذي كــان قد 
وحــّرض  والشغب،  بالعنف  املتظاهرين  اتهم 
عليهم، ما أثار حماسة أنصاره، خصوصًا من 
جماعات نظريات املؤامرة. وريتنهاوس مؤيد 

لـــدى الــديــمــقــراطــيــن والــلــيــبــرالــيــن خصوصًا 
بتعديل قانون حمل الساح الفردي. وإضافة 
إلى ذلك، فإن الفيديو الذي كان انتشر لواقعة 
إطـــاق ريــتــنــهــاوس، »الــشــاب األبــيــض«، النار 
ــي الــشــرطــة  ــراخــ ــتـــظـــاهـــريـــن، أظـــهـــر تــ عـــلـــى املـ
األميركية معه مقارنة بسلوكها لدى التعامل 
مع من تاحقهم من املواطنن السود. وكانت 
على  احتجاجًا  خــرجــت  قــد  يومها  التظاهرة 
إطاق الشرطة النار قبل يومن على املواطن 
مــن أصـــول أفــريــقــيــة جــاكــوب بــلــيــك، مــا جعله 
مشلواًل. وكان االدعاء في محكمة كينوشا قد 
أعلن في يناير/ كانون الثاني املاضي أيضًا 
بليك  على  الــنــار  أطلقا  اللذين  الضابطن  أن 
لــن يــدانــا، علمًا أن أحــدهــمــا، راســـن شسكي، 

لترامب، لكن لم يثبت انتماؤه إلى أي جماعة 
مسلحة متطرفة، مثل »براود بويز« وغيرها. 
 فيها ساحه 

ً
بل نشرت له صور سابقة حاما

الفردي، وهو بندقية »إيه آر 15« ذات الشعبية 
الواسعة في الباد. وأعلن القاضي في محكمة 
ويسكونسن، بروس شرودر، أول من أمس، أنه 
قبل تفسير ريتنهاوس بأنه قام بإطاق النار 
»للدفاع عن نفسه«، ما أدى إلى مقتل جوزف 
ريتنهاوس  )كان متظاهرًا ياحق  روزيمبوم 
)الــذي  وأنتوني هوبر  ح( 

ّ
كــان غير مسل لكنه 

الحـــق ريــتــنــهــاوس بــعــد قــتــلــه روزيــمــبــوم في 
مرآب للسيارات(، وإصابة غايج غروسكروتز، 
فــيــمــا كــــان املـــدعـــي الـــعـــام تـــومـــاس بــيــنــغــر قد 
اعتبر قبل صدور الحكم أن »كثيرًا من الناس 
ينظرون إلى هذه القضية، ويــرون فيها فقط 
ل املحافظون في 

ّ
ما يريدون رؤيته«. هكذا، هل

واشنطن للحكم، معتبرين أنه انتصار لنظرية 
»الدفاع عن النفس« وحمل الساح الفردي من 
أجل هذا الهدف، فيما دان الليبراليون القرار 
الجنائي.  القضائي  للنظام  إخفاقًا  باعتباره 
وأكد السيناتور الجمهوري عن ويسكونسن، 
تــحــقــقــت«، كما  »الـــعـــدالـــة  رون جــونــســون، أن 
حاكم  ملنصب  الجمهورية  املــرشــحــة  اعــتــبــرت 
الوالية، ريبيكا كليفيش، أن »النظام القضائي 
 .»

ً
ــارًا كـــامـــا يــعــمــل«، وأن املــحــاكــمــة »كـــانـــت عــ

ــة كــالــيــفــورنــيــا، الــديــمــقــراطــي  لــكــن حــاكــم واليــ
غـــافـــن نـــيـــوســـوم، دان الــــقــــرار بـــاعـــتـــبـــار أنـــه 
مفادها  املسلحة  للجماعات  كرسالة  »يــخــدم 
األسلحة  وحمل  القانون  خــرق  بإمكانكم  أنــه 
املصممة للجيش، وإطاق النار وقتل الناس، 
والنفاذ بذلك«. واستباقًا لصدور الحكم، كان 
حــاكــم الـــواليـــة تــونــي إيــفــيــرس قــد أمـــر بنشر 
500 عنصر من قــوات الحرس الوطني خارج 
مــقــر املــحــكــمــة، تــحــســبــًا ألي حــــراك قـــد يــخــرج 
رفــضــًا لــلــحــكــم. وبــاإلضــافــة إلـــى الــجــدل حــول 
من  ووسمها  الشرطة،  عنف  ضد  التظاهرات 
قبل ترامب بأنها تهديد من اليسار ومجموعة 
»أنتيفا«، والتي أثارت مجموعات من اليمن 
ــطــت 

ّ
املــتــطــرف فـــي وجــهــهــا، فــــإن الــقــضــيــة ســل

الـــضـــوء عــلــى قـــوانـــن »حـــمـــايـــة الـــنـــفـــس« في 
ويسكونسن،  مــن  املحامي  واعتبر  الــواليــات. 
دانــيــال أدامـــز، أن الــقــرار »درامــاتــيــكــي للغاية، 
لكنه لم يكن مفاجئًا«، إذ أكد لوكالة »رويترز« 
أن »مــن ينظر إلــى األدلــة يشعر أن الــواليــة لن 
الدفاع  العتبة لرفض  يكون بإمكانها تخطي 
عــن الــنــفــس إال إذا كــانــت تــمــلــك مــا يــكــفــي من 
ــأ تــرامــب ريتنهاوس 

ّ
الــشــكــوك املــقــنــعــة«. وهــن

على براءته، معتبرًا أنه »إذا لم يكن دفاعًا عن 
النفس، فا شيء هو كذلك«.

انتقد بايدن التبرئة: 
ستترك الكثير من 

األميركيين غاضبين

عاد النظام القضائي 
ليقسم األميركيين، بعد 

تبرئة المواطن كايل 
ريتنهاوس الذي أطلق 

النار وقتل متظاهرين 
في مدينة كينوشا، خالل 

الحراك ضد العنصرية 
العام الماضي، الذي كان 

الرئيس السابق دونالد 
ترامب قد شيطنه

)Getty( وقفة احتجاجية على براءة ريتنهاوس في نيويورك

تبرئة على هامش »حراك السود«: العدالة تقسم األميركيين
الحدث

  شرق
      غرب

واشنطن مستعدة 
لـ»خيارات أخرى« 

ضد طهران
ر وزيــر الــدفــاع األميركي لويد 

ّ
حــذ

أوسن، أمس السبت، خال مؤتمر 
»حوار املنامة« في البحرين، من أن 
قــادرة على نشر  الواليات املتحدة 
»قوة ساحقة« في الشرق األوسط، 
مؤكدا أن واشنطن »ستنظر في كل 
الخيارات الضرورية« في حال فشل 
البرنامج  وقــف  فــي  الدبلوماسية 
الــنــووي اإليــرانــي. وأضـــاف: »نظل 
مـــلـــتـــزمـــن بــنــتــيــجــة دبــلــومــاســيــة 
تكن  لم  إذا  لكن  النووية.  للمسألة 
إيران مستعدة للمفاوضة بجدية، 
فــســنــنــظــر فــــي جـــمـــيـــع الـــخـــيـــارات 
ــفـــاظ عـــلـــى أمـــن  ــلـــحـ الـــــضـــــروريـــــة لـ

الواليات املتحدة«.
)األناضول، فرانس برس(

أميركا تطور صواريخ 
ضد الهجمات فوق 

الصوتية
األمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمس  مــن  أول  مساء  )البنتاغون(، 
الدفاعية  املجموعات  أن  الجمعة، 
األمـــيـــركـــيـــة الــعــمــاقــة »رايـــثـــيـــون« 
ــارتـــن« و»نــــورثــــروب  و»لــوكــهــيــد مـ
ــــخ  ــواريـ ــ ــطــــور صـ ــتــ غــــــــرومــــــــان«، ســ
ــدة فــي  ــتـــحـ ــدة الـــــواليـــــات املـ ــاعـ ملـــسـ
ــاع عـــن نــفــســهــا بــشــكــل أفــضــل  الـــدفـ
ــد الـــهـــجـــمـــات فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة.  ضــ
 قــيــمــة الــعــقــود الــثــاثــة 

ّ
ــرت أن ــ وذكـ

أكثر من 60 مليون دوالر.
)فرانس برس(

قمة أرمينية ـ أذرية 
في بروكسل

ــاد األوروبــــــــــــي، مــســاء  ــلــــن االتـــــحـــ أعــ
 رئــيــس 

ّ
أن الــجــمــعــة،  أمــــس  مـــن  أول 

الوزراء األرميني نيكول باشينيان، 
عــلــيــيــف،  إلـــهـــام  األذري  ــيـــس  ــرئـ والـ
ســيــجــتــمــعــان فـــي بــروكــســل فـــي 15 
املـــقـــبـــل،  األول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــر/  ــبـ ــمـ ديـــسـ
ــتــــوتــــر الـــــــذي تـــســـبـــب فــي  لـــبـــحـــث الــ
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بــن 
ناغورنو  إقليم  فــي  البلدين،  قـــوات 
كاراباخ. وقال املتحدث باسم رئيس 
 
ّ
املجلس األوروبي، شارل ميشال، إن
قمة  االجتماع سُيعقد على هامش 

لاتحاد األوروبي في بروكسل.
)رويترز(

Sunday 21 November 2021 Sunday 21 November 2021
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سياسة

استغلت ليتوانيا التوتر 
الصيني - األميركي 

للمساومة

بكين ـ علي أبو مريحيل

التهديد  صّعدت الصن من لهجة 
والــــوعــــيــــد تـــجـــاه لـــيـــتـــوانـــيـــا، بــعــد 
قيام فيلنيوس أخيرًا بفتح مكتب 
تايبيه  مــن  )بــــداًل  بــاســمــهــا  لــتــايــوان  تمثيلي 
الــصــيــنــيــة( عــلــى أراضـــيـــهـــا، لــتــصــف رئــيــســة 
الجزيرة تساي إنغ وين، الخطوة الليتوانية، 
ــلــــومــــاســــي كـــبـــيـــر، فــيــمــا  ــراق دبــ ــ ــتــ ــ ــا اخــ ــهــ ــ

ّ
ــأن بــ

»صن  ملبدأ  صــارخــًا  انتهاكًا  بكن  اعتبرتها 
واحدة«. وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية جاو لي جيان، في إفــادة صحافية، 
إن مــحــاوالت ترسيخ  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
صيغة »تايوان واحدة« تنتهك بشكل صارخ 
ــدة، وتــتــخــلــى عـــن الــتــزام  ــواحــ مــبــدأ الــصــن الــ
فيلنيوس السياسي في البيان املتعلق بإقامة 
عاقات دبلوماسية مع بكن، وتقّوض سيادة 
وتتدخل بشكل  اإلقليمية،  الصن وسامتها 
صارخ في شؤونها الداخلية. من جهتهم، رأى 
أوروبــيــة  دولـــة  ليتوانيا   

ّ
أن صينيون  خــبــراء 

صـــغـــيـــرة لـــديـــهـــا مـــخـــاوفـــهـــا االســتــراتــيــجــيــة 
في  السوفييتي  االتــحــاد  عــن  استقالها  منذ 
بــصــورة معادية  دائــمــًا  عــام 1990، وتتصرف 
ــــوالء لـــلـــواليـــات املــتــحــدة،  لــروســيــا إلظـــهـــار الــ
وقــــد اســتــخــدمــت تـــوتـــر الـــعـــاقـــات بـــن بكن 
وواشـــنـــطـــن كـــورقـــة مــســاومــة لـــجـــذب اهــتــمــام 
ها نجحت إلى حد 

ّ
الغرب. وبحسب هؤالء، فإن

األخيرة بتحقيق مكاسب  كبير في خطوتها 
الخارجية  وزيــر  وكــان  اقتصادية وسياسية. 
قد  الندسبيرغيس،  غابريليوس  الليتواني 
 بـــاده ســتــقــّدر دعــم االتــحــاد 

ّ
صــرح أخــيــرًا، أن

األوروبـــــــــي األقـــــــوى فــــي نـــزاعـــهـــا مــــع الـــصـــن، 
املــتــحــدة على تقديم  الــواليــات  بعدما وافــقــت 
الــدعــم املــالــي لــدولــة البلطيق لــلــمــســاعــدة في 
تخفيف أي خسائر مالية ناجمة عن الخاف. 
التمثيلي  املكتب  الفتتاح  التالي  الــيــوم  وفــي 

تأثير محدود في أميركا الاتينية. إلى جانب 
التمثيل  مــن  تايبيه على درجــة  ذلــك حافظت 
غــيــر الــرســمــي فــي مــعــظــم الــــدول الــغــربــيــة عن 
طريق مكاتب تمثيل اقتصادي وثقافي، وهي 
بــمــثــابــة بــعــثــات تــجــاريــة غــيــر رســمــيــة يــنــاط 
القيام بمهام قنصلية لتسهيل إجــراءات  بها 
الدخول والخروج من وإلى الجزيرة بالنسبة 

لرعاياها وللسياح األجانب.
وحـــول دوافـــع خــطــوة لتوانيا وخــيــارات الــرد 
الــصــيــنــي، رأى أســـتـــاذ الــعــاقــات الــعــامــة في 
جــامــعــة شـــانـــدونـــغ، تـــيـــان ووي، فـــي حــديــث 
اتخذت هذه  ليتوانيا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الواليات  من  مباشر  بشكل  مدفوعة  الخطوة 

املتحدة، وما يؤكد ذلك، بحسب رأيه، الكشف 
ــــان افـــتـــتـــاح مكتب  ــيـــوم الـــتـــالـــي مـــن إعـ فـــي الـ
ــايـــوان، عـــن صــفــقــة مـــع واشــنــطــن  ــتـ تــمــثــيــلــي لـ
تقدر بـ600 مليون دوالر، باإلضافة إلى وعود 
خسائر  أي  عــن  فيلنيوس  بتعويض  غــربــيــة 
اقتصادية تتكبدها نتيجة خافها مع الصن. 
وأكد تيان ووي أن »اإلعان عن مكتب تمثيلي 
إذ  لبكن،  بالنسبة  مفاجئًا  يكن  لــم  لــتــايــوان 
ليتوانيا  تبني  املاضية  الــســنــوات  بــرز خــال 
سياسة خارجية معادية للصن«، مشيرًا إلى 
العام  الليتواني  الــبــرملــان  فــي  مــشــروع  تمرير 
ــة الــصــن بــشــأن قــضــايــا تتعلق  املــاضــي إلدانــ
بــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ ذي 

األغلبية اإليغورية املسلمة.
وعن خيارات الرد الصيني، قال تيان ووي، إن 
بكن ال تزال تدرس خياراتها املتاحة، والتي 
من بينها فرض عقوبات تجارية واقتصادية 
على دولة البلطيق، ووضع سياسين معادين 
لــلــصــن عــلــى الــقــائــمــة الـــــســـــوداء، كــمــا حــدث 
فــي واقــعــة مماثلة مــع سياسين بــارزيــن في 
العاقات  قطع  خيار  يستبعد  ولــم  أستراليا. 

الــدبــلــومــاســيــة فــي حـــال اســتــمــرت فيلنيوس 
الــنــهــج واالرتـــهـــان للسياسات  بــاتــبــاع نــفــس 
عميد  اعتبر  جهته،  من  والغربية.  األميركية 
كلية الدراسات التاريخية السابق في جامعة 
سوتشو التايوانية، غوانغ يــوان، في حديث 
الــجــديــد«، أن خــطــوة ليتوانيا  مــع »الــعــربــي 
الديمقراطي  الــحــزب  لجهود  تتويجًا  جــاءت 
الحاكم في تايوان، والــذي ال يــزال يكافح من 
أجل انتزاع اعتراف دولي يشكل ضمانة لعدم 
ــار إلـــى أن  املــســاس بمستقبل الــجــزيــرة. وأشــ
افتتاح مكتب تمثيلي لتايوان في فيلنيوس، 
الــتــي ال  شــكــل صــدمــة كــبــيــرة بالنسبة لبكن 
تــدخــر جــهــدًا مـــن أجـــل عـــزل الــجــزيــرة دولــيــًا، 
ــأن تـــقـــدم دولــــــة مـــثـــل لــيــتــوانــيــا  ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
عــلــى هـــذه الــخــطــوة هـــو تــحــٍد صــريــح إلرادة 
الدولي بأن أي  الصن، ورسالة إلى املجتمع 
ودرجــة  وهيمنتها  قوتها  بلغت  مهما  دولــة 
نـــفـــوذهـــا، ال يــمــكــن أن تــمــلــي رغــبــتــهــا عــلــى 
الـــدول ليسوا أحجار  باقي  أن  اآلخــريــن، كما 
الـــصـــن وفــــق مصالحها  شــطــرنــج تــحــركــهــم 

الخاصة، على حّد قوله.

فتحت ليتوانيا فصًال جديدًا 
في صداع الصين بما 

يتعلق بالمسألة التايوانية، 
بعد فتح مكتب تمثيلي 

باسم الجزيرة في فيلنيوس، 
ما جعلها تحقق مكاسب 

اقتصادية، ال سيما 
من واشنطن

)Getty( أعلن الندسبيرغيس عن صفقة ائتمان تصدير مع مصرف أميركي

الخميس  فيلنيوس،  الــعــاصــمــة  فــي  لــتــايــوان 
 لــيــتــوانــيــا 

ّ
املـــاضـــي، أكــــد النــدســبــيــرغــيــس، أن

ســتــوقــع صــفــقــة ائــتــمــان تــصــديــر بــقــيــمــة 600 
التصدير  مــصــرف  مــع  أمــيــركــي  دوالر  مليون 

واالستيراد األميركي اململوك للدولة.
ضرب  مثل  ليتوانيا  »معاقبة  عــنــوان  وتحت 
ــة« اعــتــبــرت صــحــيــفــة »غـــلـــوبـــال تــايــمــز«  ــابـ ذبـ
الــصــن   

ّ
أن املـــؤكـــد  مـــن   

ّ
أن افــتــتــاحــيــتــهــا،  فـــي 

الصغيرة.  الــدولــة  لهذه  قوية  ضربة  ستوجه 
الحكومة  باسم  الناطقة  الصحيفة  وأضــافــت 
تشعر  ليتوانيا  نجعل  أن  »يــجــب  الصينية: 
دون  من  كقوة عظمى،  كرامتنا  لنظهر  باأللم 
أن نـــعـــّرض مــصــالــحــنــا لــلــخــطــر أو يــؤثــر ذلــك 
على استراتيجيتنا األوسع... يبدو األمر كما 
لو أننا نضرب ذبابة، نحتاج فقط إلى توخي 
أو جدراننا، وال  أيدينا  الحذر حتى ال نلطخ 

نكسر املزهرية على الطاولة«.
ــرًا، تــحــدثــت عن  ــيـ وعــلــت أصـــــوات صــيــنــيــة أخـ
دور أكبر للواليات املتحدة وأوروبا في ورقة 
تـــايـــوان خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، فــي حــن أشــار 
ــرون إلـــى قـــدرة الــصــن املــتــزايــدة عــلــى حل  آخــ
قــضــيــة تـــايـــوان بــالــقــوة، مــعــتــبــريــن أن الــقــدرة 
األمــيــركــيــة والــغــربــيــة على االنــتــقــام مــن خال 
تفقد  واالقــتــصــاديــة  الدبلوماسية  العقوبات 

مصداقيتها مع مرور الوقت.
تـــاريـــخـــيـــًا، كـــانـــت جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــن عــضــوًا 
دائـــمـــًا فـــي األمـــــم املـــتـــحـــدة، لــكــن بــعــد هــزيــمــة 
الـــحـــزب الـــوطـــنـــي )الـــكـــومـــنـــتـــانـــغ( عــــام 1949 
عــلــى يــد الــشــيــوعــيــن الــذيــن أعــلــنــوا تأسيس 
إلى  الــصــن  مقعد  آل  الشعبية،  جمهوريتهم 
تـــايـــوان الـــتـــي أعــلــنــت بـــدورهـــا جــمــهــوريــتــهــا 
األمــر كذلك  الرئيسي. وظــل  البر  املستقلة عن 
ــام 1971 حــــن تــمــكــنــت الــــصــــن مــن  ــ حـــتـــى عــ
دوليًا  بها  االعــتــراف  بعد  مقعدها  اســتــعــادة 
ــامــــة عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع الـــواليـــات  وإقــ
املـــتـــحـــدة. ومــنــذ ذلــــك الــحــن تــرفــض بــكــن أن 
تقيم أّي دولة عاقات دبلوماسية مع تايوان 
ــــن واحـــــــــدة« بــــل أكــثــر  بـــمـــوجـــب صـــيـــغـــة »صــ
مــن ذلـــك، تطالب الــصــن هــذه الـــدول بــإصــدار 
مزاعم  من  مواقفها  توضح  رسمية  خطابات 
تايوان وحقها في االستقال. ونجحت الصن 
ــادي  ــتــــصــ ــيـــاســـي واالقــ بـــفـــضـــل نـــفـــوذهـــا الـــسـ
فــي عـــزل تــايــوان ومنعها مــن االنــضــمــام إلــى 
املـــؤســـســـات والــهــيــئــات الـــدولـــيـــة، األمــــر الـــذي 
إلــى تأسيس ما يعرف  الجزيرة  دفــع حكومة 
التي  املمثلة«  »منظمة األمــم والشعوب غير  بـ
تــضــم إلـــى جــانــب تـــايـــوان 56 جــمــاعــة عرقية 

تسعى إلى نيل االعتراف الدولي.
ــا بــالــنــســبــة لــلــدول الــتــي تــعــتــرف بــتــايــوان،  أمـ
دولــــة، معظمها دول صــغــيــرة وذات  فــهــي 23 

فصل جديد من صداع المسألة التايوانية

ليتوانيا تتحدى الصين
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