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مع التصعيد العسكري في اليمن بين أطراف النزاع ،واالستهداف الحوثي لإلمارات
أخيرًا ،يعود المدنيون في هذا البلد ليكونوا ضحايا العنف المتبادل ،والذي يستفيد
من التقاعس الدولي عن حمايتهم بمحاسبة المسؤولين والتساهل مع انتهاكات
الحرب

ارتفعت حدة المواجهات
والغارات في الفترة
األخيرة (محمد حمود/
)Getty

اليمن
حرب
المدنيون
للحديث تتمة...

وجه آخر للفاشية
اإلسرائيلية
نضال محمد وتد

للنظم الفاشية واالستبدادية أوجه
كثيرة ،أبرزها عادة فرض أنظمة
الطوارئ ،وإطالق يد األجهزة
األمنية ،بدءًا من املخابرات والجيش
وحتى الشرطة إلى أدنى مستوى،
«املخبرين» .وكما في الدول الفاشية،
فإن ّ
املسبحني بحمد النظام هم
عادة املستفيدون ،الذين ينفون أي
وجه من أوجه قمع املواطن وحريته
ّ
وكرامته ،ويتغنون في املقابل
بإنجازات الدولة والزعيم.
وفي هذا الباب يقف الصحافيون
اإلسرائيليون ،قبل غيرهم في
املجتمع اإلسرائيلي ،فقد كانوا
أكثر املستفيدين من «قربهم» من
ّ
أصحاب القرار وصناعه ،ألنه أتاح
ً
لهم الشعور باألهمية وبكونهم فعال
أصحاب سلطة رابعة ،مع ما يرافق
ذلك من وهم التأثير على القرار ،فيما
يتضح أكثر فأكثر أنهم وال يزالون
مجرد أداة في ماكينة النظام الفاشي
اإلسرائيلي .فقد تستروا على
جرائم الحكومات املختلفة ،وعلى
سياساتها العنصرية ،إن لم يكونوا
من ساهم في ترسيخ مفاهيم سرقة
الوطن واغتصابه ،باعتبار «العمل
العبري» و«الطالئعية» و«إنقاذ
األرض» شروطًا لنهوض «شعب
إسرائيل» وبعثه من جديد.
حاولت إسرائيل ومعها إعالمها
ونخبها السياسية والفكرية،
الفصل بني ما ّ
يطبق على العرب
في الداخل ،ثم الفلسطينيني في
األراضي املحتلة ،وبني ما ّ
يطبق
داخل إسرائيل «اليهودية» .احتالل
وأبرتهايد للمجموعة األولى ،ودولة
ديمقراطية ليبرالية «سويسرا
الشرق» للمجموعة الثانية ،مع تبرير
كل موبقات وجرائم الحرب والتمييز
العنصري ضد فلسطينيي الداخل
وفلسطينيي األراضي املحتلة عام
 67بضرورات البقاء واألمن.
وعلى مر العقود ،رفضت «إسرائيل
ّ
ّ
النيرة» بكتابها وصحافييها من
اليسار قبل اليمني ،كل ما قاله
الفلسطينيون في الداخل عن القمع
والتمييز واالضطهاد ،على الرغم
من علمهم (بل ومشاركتهم) بهذه
السياسات واملمارسات والجرائم،
وحشروها في الزاوية األمنية
وحرب البقاء التي كانت املبرر
للسكوت عن هذه الجرائم .إلى أن
جاءت فضيحة تجسس الشرطة
اإلسرائيلية ،هذا األسبوع ،عبر
برنامج السايبر بيغاسوس ،على
رؤساء بلديات ومواطنني ونشطاء
سياسيني واجتماعيني ،لتصفع
هذه النخب وهي تكتشف فجأة،
واملفاجأة هي هنا مصطعنة من دون
شك ،أن شرطة إسرائيل ال تختلف
عمليًا عن أي ذراع قمعي في الدول
االستبدادية.
ال يمكن أخذ الضجة اإلسرائيلية،
اإلعالمية والنخبوية ،ضد الشرطة
مأخذ الجد ،فهي ليست أكثر من
محاولة إلحياء الزعم اإلسرائيلي
بإمكانية الحفاظ على «واحة من
الديمقراطية» تجيز رفض القمع
السلطوي والشرطي داخليًا ،وتدير
ً
في الوقت ذاته «احتالال نيرًا».

زكريا الكمالي

ال ت ـك ـتــرث أطـ ـ ــراف الـ ـن ــزاع الـيـمـنــي
ملسألة االلتزام بقوانني الحرب التي
يفرضها القانون الدولي اإلنساني.
ومــع بــدء كــل جولة تصعيد عسكري ،يكون
املدنيون في مرمى نيران مباشرة ،وأهدافًا
سـهـلــة لـهـجـمــات انـتـقــامـيــة م ـت ـع ـمــدة .ومـنــذ
مطلع العام الحالي ،يدفع املدنيون واألعيان
املدنية ،ثمن التصعيد العسكري الكبير في
اليمن ،والــذي اتسعت رقعته إلى محافظات
ّ
يمنية مختلفة ،بعدما ظل القتال محصورًا
بدرجة رئيسية في محافظة مــأرب النفطية
ش ـم ــال ــي ال ـي ـم ــن ،طـ ـ ــوال أش ـه ــر خـ ــال ال ـع ــام
املاضي.
وتـسـتـغــل أطـ ــراف ال ـن ــزاع الـيـمـنــي الـتـســاهــل
الدولي مع انتهاكات الحرب ،الرتكاب املزيد
منها .وفــي مناسبات مختلفة ،اقتصر دور
األمـ ــم امل ـت ـحــدة وامل ـن ـظ ـمــات املـعـنـيــة بحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ع ـل ــى ال ـت ـن ــدي ــد ف ـق ــط ب ــال ـض ــرب ــات
املميتة ،من دون التلويح الحقيقي باملساءلة
أو الشروع بفتح ملفات وقائع قد ترقى إلى
جرائم حرب.
وال يمتلك املــدنـيــون فــي الـيـمــن أي خـيــارات
ل ـل ـن ـجــاة م ــن املـ ـ ــوت ،ب ــال ـن ـي ــران امل ـب ــاش ــرة أو
األل ـغــام .ففي مقابل الـتــرقــب ملــا ستثمر عنه
جولة املبعوث األميركي تيموثي ليندركينغ
في املنطقة لخفض التصعيد ،لن يكون أمام
ماليني اليمنيني سوى انتظار نيران أطراف
تنظر إلـيـهــم كـســاحــة تصفية حـســابــات بني
بعضها.
وشـ ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع الـ ـح ــال ــي ذروة تـصـعـيــد
قياسية للقتال واسـتـهــداف املدنيني .وبــدت
أط ــراف ال ـنــزاع كـمــا لــو أنـهــا تتسابق فــي ما
ب ـي ـن ـهــا ،لـتـصـفـيــة ح ـســابــات ـهــا م ــع بـعـضـهــا
املدنية
البعض ،من خالل استهداف األعيان ُ
واإليقاع بأكبر قدر ممكن من املدنيني .وقتل
ثــاثــة أط ـفــال ّعـلــى األق ــل ،أم ــس الـجـمـعــة ،في
غارة جوية نفذها التحالف السعودي ،على
م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة غ ــرب ــي ال ـي ـم ــن ،بحسب
مــا ذك ــرت منظمة «أن ـق ــذوا األط ـف ــال (ســايــف
ذا ت ـش ـلــدرن)» .وقــالــت املنظمة فــي بـيــان إنــه
«بحسب ما ورد ،فإن األطفال كانوا يلعبون
في ملعب كرة قدم قريب» من موقع الغارة.
كـمــا سـقــط أكـثــر مــن  200قتيل وجــريــح ،في
هـجــوم لـيــل الخميس  -الجمعة عـلــى سجن
فــي صـعــدة شـمــالــي الـيـمــن .وأعـلـنــت منظمة
«أط ـبــاء بــا ح ــدود» أن حصيلة ال ـغــارة على
ً
السجن بلغت  70قتيال و 138جريحًا .وكانت

يدفعون
ثمن التصعيد
العسكري
جبهة مأرب
يقف المدنيون
اليمنيون في مأرب
في مرمى المخاطر
أكثر من غيرهم ،مع
اقتراب القتال من
مناطق مأهولة في
مركز مديريتي حريب.
وترفض جماعة
الحوثيين االستسالم
للهجوم الذي تشنه
«ألوية العمالقة»
المدعومة إماراتيًا،
على الرغم من استمرار
الضربات الجوية .وحتى
اللحظة ،ال تزال المعارك
بعيدة نسبيًا عن
المدنيين في جبهات
القتال ،لكن أي اختراق
حاسم ،سواء لـ»ألوية
العمالقة» أو للجيش
اليمني ،سيكون أشد
وطأة على المدنيين.

جماعة الحوثيني قد اتهمت طيران التحالف
الـ ـسـ ـع ــودي ب ـت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـغ ـ ــارة ،وب ـ ــ«ارت ـ ـكـ ــاب
م ـج ــزرة» فــي املـحــافـظــة .ول ــم يـشــر التحالف
الـسـعــودي إلــى أي قصف على صـعــدة ،لكنه
تحدث فــي بيان عــن استهداف الحديدة في
غرب اليمن .وأعلن البيان الذي نشرته وكالة
األنـ ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة الــرس ـم ـيــة (واس) «ب ــدء
ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات املليشيا
الحوثية بالحديدة» الواقعة تحت سيطرة
الحوثيني ،واسـتـهــداف «أحــد أوك ــار عناصر
الـقــرصـنــة الـبـحــريــة والـجــريـمــة املـنـظـمــة» في
املحافظة.
ّ
ويأتي ذلك بعدما دشنت جماعة الحوثيني
يوم اإلثنني املاضي جولة التصعيد الجديدة
بهجمات فــي العمق اإلم ــارات ــي ،أسـفــرت عن
سقوط ثالثة مدنيني من ّ
العمال في منشأة
نفطية ،بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي .وجاء
الرد السريع من مقاتالت التحالف السعودي،
باستهداف منزل القيادي العسكري الحوثي،
عبدالله قاسم الجنيد ،في صنعاء ،ما أسفر
عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته.
لم يتوقف األمر عند ذلك ،فاألربعاء املاضي،
وغ ـ ــداة إعـ ــان وس ــائ ــل إعـ ــام حــوث ـيــة مقتل
خمسة مدنيني بغارة جوية طاولت سيارة
ف ــي ال ـطــريــق ال ـع ــام بـمــديـنــة حــريــب جنوبي
مــأرب ،جــاء الــرد الحوثي باستهداف محطة
وقود في منطقة جعدر بمديرية عني ،غربي
ش ـب ــوة ،بـ ـص ــاروخ بــال ـي ـس ـتــي ،م ــا أس ـف ــر عن
مقتل أربـعــة مدنيني وإصــابــة اثـنــن آخــريــن.
ك ـمــا ط ـ ــاول ه ـج ــوم ص ــاروخ ــي م ــدرس ــة فــي
مقبنة غربي تعز ،ما أسفر عن مقتل طالب.
وتبنت جماعة الحوثيني تلك العملية .ووفقًا
للمتحدث العسكري باسمها ،يحيى سريع،
فقد تم استهداف تجمعات لـ«ألوية العمالقة»
بصاروخني باليستيني ،مــا أسفر عــن مقتل

يقتصر دور األمم
المتحدة على التنديد
بالضربات
أثر التصعيد سلبًا على
الجهود الدولية
واألممية للتهدئة

وإص ــاب ــة أك ـث ــر م ــن  50ش ـخ ـصــا .ويـ ـب ــدو أن
الـ ـثـ ـغ ــرات الـ ـت ــي أت ــاحـ ـه ــا الـ ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنساني قد ساهمت في ارتـكــاب املزيد من
االنتهاكات فــي اليمن ،وهــو مــا تنبهت إليه
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة
لألمم املتحدة ،يــوم الثالثاء املاضي ،عندما
ش ـ ّـددت على ض ــرورة «أن يحترم أي هجوم،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك الـ ـض ــرب ــات الـ ـج ــوي ــة ،م ـب ــادئ
التمييز والتناسب والحيطة فــي الهجوم».
ودع ــت املـنـظـمــة أطـ ــراف ال ـن ــزاع الـيـمـنــي إلــى
«ات ـخ ــاذ جميع اإلج ـ ــراءات املـمـكـنــة للتحقق

خاص

سد النهضة :إيجابية إثيوبية قبيل القمة األفريقية

القاهرة ـ العربي الجديد

فـ ّـســر مــراق ـبــون وخ ـب ــراء تـصــريـحــات رئـيــس
الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي أب ــي أح ـمــد ،أول مــن أمــس
الـخـمـيــس ،ب ـشــأن ســد الـنـهـضــة ال ــذي تبنيه
ب ــاده ،ومطالبته مـصــر وال ـس ــودان بتغيير
خـطــابـهـمــا ب ـش ــأن ال ـس ــد «مـ ــن أجـ ــل تحقيق
الـتـنـمـيــة ،بــالـشـكــل ال ــذي يـعـلــي خ ـطــاب بناء
السالم» ،بأنها محاولة منه الستباق انعقاد
و 6فبراير/
الدورة الـ 35للقمة األفريقية في ّ 5
شـبــاط املقبل فــي أديــس أبــابــا .وح ــذر هــؤالء
مــن ع ــودة الــدبـلــومــاسـيــة اإلثـيــوبـيــة بقضية
الـســد إلــى ســابــق عهدها بعد انـتـهــاء القمة،
والـتــي ال يــريــد أبــي أحـمــد أن تـخــرج بموقف
معارض ألديس أبابا بقضية السد ،وهو ما
يتوجب على القاهرة والخرطوم التنبه له.
وتعليقًا على كالم رئيس الــوزراء اإلثيوبي،
رأى دبلوماسي مصري سابق ومختص في
ال ـش ــؤون األفــري ـق ـيــة ،طــالـبــا ع ــدم ذك ــر اسـمــه،
لــ»الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «مــا قــالــه أبــي أحمد
ّ
بشأن سد النهضة ،يشكل نوعًا من ممارسة
ال ـغــزل الـسـيــاســي إزاء دول ـتــي املـصــب مصر
والسودان ،ويرتبط بانعقاد القمة األفريقية
املـقـبـلــة» .ولـفــت إل ــى أن أدي ــس أبــابــا «تــرغــب
فــي أن تخرج بـصــورة تحسن سمعتها بعد
ق ـض ـيــة الـ ـح ــرب م ــع ج ـب ـهــة ت ـي ـغ ــراي ،وال ـتــي
طــاولـتـهــا بسببها ان ـت ـقــادات دول ـيــة واسـعــة
املجال».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي أن ت ـص ــري ـح ــات
رئيس ال ــوزراء اإلثـيــوبــي التي تبدو «عاقلة
وإي ـجــاب ـيــة ت ـجــاه مـصــر وال ـ ـسـ ــودان ،هدفها
تجنب أي ضـغــوط محتملة عـلــى ب ــاده من
ال ـ ــدول األفــري ـق ـيــة امل ـش ــارك ــة ف ــي اجـتـمــاعــات
ال ـق ـمــة األف ــري ـق ـي ــة ،ال س ـي ـمــا أنـ ــه ل ـطــاملــا أكــد
ُ
سابقًا أن أزمة السد يجب أن تحل داخل إطار
االتحاد» .وتوقع املصدر أن «تعود السياسة

اإلث ـيــوب ـيــة إل ــى ســابــق ع ـهــدهــا ب ـعــد انـتـهــاء
ق ـمــة االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،ول ــذل ــك ي ـجــب على
املسؤولني في مصر الحرص عند التعاطي
مــع املــوقــف اإلثـيــوبــي فــي هــذه اللحظة ،على
عــدم مجاراته بالشكل الــذي قد يــورط مصر
في دائرة جديدة من املفاوضات التي ال طائل
منها».
وأشــار الدبلوماسي إلى أن «تمسك إثيوبيا
ب ـ ــأن ت ـع ــال ــج األزمـ ـ ـ ــة ت ـح ــت م ـظ ـل ــة االتـ ـح ــاد
األفـ ــري ـ ـقـ ــي ،مـ ــن دون غـ ـي ــره مـ ــن امل ـن ـظ ـمــات
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ــدولـ ـي ــة كـ ــاألمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،أو
الـ ــوس ـ ـطـ ــاء ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن ،ي ـج ـع ــل املـ ـس ــؤول ــن
اإلثيوبيني يفكرون جيدًا مــن أجــل التحوط
ضــد أي ضغط قــد تمارسه دول مــن أعضاء

ال يريد أبي أحمد أن
تخرج القمة بموقف
معارض لبالده

االت ـحــاد ،ممن لها عــاقــات جـيــدة مــع مصر،
ال سيما املجموعة العربية» .وتطرق املصدر
خصوصًا إلــى الـجــزائــر «الـتــي أبــدت تطابقًا
فـ ــي م ــوق ـف ـه ــا مـ ــع م ـص ــر بـ ـش ــأن أزم ـ ــة ال ـســد
اإلثيوبي ،والتي تراهن من جهة أخرى على
ال ــدع ــم امل ـص ــري ل ـهــا ف ــي إخ ـ ــراج ق ـمــة عــربـيــة
ن ــاج ـح ــة فـ ــي الـ ـصـ ـي ــف ،ت ـح ـقــق مـ ــن خــال ـهــا
مـكــاســب سـيــاسـيــة فــي صــراعـهــا مــع املـغــرب
حــول مشكلة الصحراء وتـقــارب األخـيــرة مع
دولة االحتالل اإلسرائيلي».
وأوضـ ــح امل ـصــدر أن «م ــن ضـمــن مــا تخشاه
إثيوبيا أيـضــا مــن اجـتـمــاع القمة األفريقية
املقبلة ،هــو أن تتدخل أط ــراف دولـيــة أخــرى
في امللف والتأثير على دول أفريقية بشكل
يضغط على إثيوبيا ،ويجبرها على تقديم
تنازالت» .واستبعد في الوقت ذاته «أن يصل
األمـ ــر إل ــى ه ــذا ال ـح ــد ،ألن امل ــواق ــف الــدول ـيــة
مــن هــذه األزم ــة أصبحت واضـحــة ومعروفة
للجميع».
وتوضيحًا لذلك ،اعتبر املصدر أن «املوقف
األميركي من سد النهضة ،على الرغم من أنه
يبدو مساندًا ملصر والـســودان ،إال أن الواقع
ال ـع ـم ـلــي ي ـك ــرس الس ـت ـس ــام دول ـت ــي املـصــب
ال ـت ــام السـتــراتـيـجـيــة إث ـيــوب ـيــا ال ـتــي تعتبر
النيل األزرق ملكية مـنـفــردة لـهــا» .ورأى أن
األم ــر ذات ــه ينطبق على سياسة الـصــن في
ه ــذا امل ـج ــال« ،م ـضــافــة إل ـي ـهــا االس ـت ـث ـمــارات
الصينية التي تقدر باملليارات في إثيوبيا
بشكل عــام وفــي ســد النهضة بشكل خــاص،
علمًا أن لكل من واشنطن وبكني تأثيرا قويا
فــي الـقــارة األفــريـقـيــة ،وهـمــا يتنافسان على
هذه الساحة منذ فترة طويلة».
وأش ـ ــار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إلـ ــى أنـ ــه «مـ ــع إع ــان
استقالة املبعوث األميركي للقرن األفريقي،
جيفري فيلتمان ،مطلع شهر يناير/كانون
ال ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي ،م ــن م ـه ــام ــه (عـ ـ ـ ّـن ديـفـيــد

ساترفيلد مكانه) ،أعلنت الصني عن تفكيرها
فــي تعيني مـبـعــوث صيني للمنطقة ،خــال
جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في
القرن األفريقي» .وأضاف «حتى لو افترضنا
ً
أن ك ــا م ــن ال ـصــن وأم ـيــركــا تــدع ـمــان مصر
داخل االتحاد األفريقي ،فإن استراتيجيتهما
ل ــن ت ـ ــؤدي ف ــي ال ـن ـهــايــة إلـ ــى ح ـســم الـقـضـيــة
لـصــالــح مـصــر والـ ـس ــودان (دول ـت ــي املـصــب)
ألن أميركا والـصــن دولـتــا منابع ،وتخشى
كــل منهما أن تتدخل فــي أزمــة مياه لصالح
دول مصب ،فيثير عليها األمر مطالبات من
جيرانهما من دول املصب» .ولفت املصدر إلى
أن «روسيا أيضًا لها تأثير قوي داخل القارة
األفريقية ،لكن موقفها مع ذلك من قضية سد
النهضة ،ال يعول عليه لحل القضية لصالح
مصر والسودان» .وقال الدبلوماسي في هذا
الخصوص« :إن الروسي دائمًا ما يقول إنه
يتبع سياسة الحياد ،لكنه في الحقيقة يبني
مــواق ـفــه عـلــى تحقيق امل ـصــالــح ،ومصالحه
فــي أفريقيا كـبـيــرة ،بينما موقفه مــن مصر
متذبذب وينتظر أن تحقق له مصر مصالح
في ملفات أخرى مثل ليبيا وسورية».
وأك ــد امل ـصــدر أن «م ــا ُيـصـ ّـعــب الـتــوصــل إلــى
أي حل بشأن أزمــة سد النهضة تحت مظلة
االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،هو
تعليق عضوية السودان في املنظمة».
وان ـت ـقــد الــدب ـلــومــاســي املـ ـص ــري ،م ــا وصـفــه
ب ــ»ت ـجــاهــل الـسـيــاســة امل ـصــريــة لـقـضـيــة سد
الـنـهـضــة» .وق ــال إنــه «فــي الــوقــت ال ــذي خرج
ف ـيــه رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي ي ـت ـحــدث عن
السد ،ويدعم موقف بالده في القضية ،قبيل
انعقاد القمة األفريقية ،امتنعت الدبلوماسية
املصرية عن التحرك في أي اتجاه ،كما اكتفت
القيادة السياسية ،بتصريحات وزير املوارد
املائية والــري املـصــري ،محمد عبد العاطي،
وهو في النهاية مسؤول فني».

من أن األهــداف هي بالفعل أهــداف عسكرية،
ولتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس
هــدفــا عـسـكــريــا ،أو أن الـهـجــوم سـيـكــون غير
م ـت ـنــاســب» .وشـ ـ ــددت ع ـلــى أن ع ــدم اح ـت ــرام
م ـبــدأي الـتـمـيـيــز والـتـنــاســب «ق ــد يــرقــى إلــى
جرائم حرب».
ووف ـق ــا مل ـصــدر أم ـمــي وآخـ ــر حـقــوقــي يمني،
ت ـح ــدث ــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ف ـق ــد ش ـهــدت
الفترة املمتدة من  1وحتى  19يناير/كانون
ً
الـثــانــي ال ـحــالــي ،س ـقــوط أك ـثــر مــن  50قتيال
وعـشــرات الجرحى مــن املدنيني فــي مختلف
أنـ ـح ــاء ال ـي ـم ــن ،جـ ـ ـ ّـراء الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري
الــذي بلغ ذروتــه مع انطالق عملية عسكرية
تدعمها اإلم ــارات السـتـعــادة السيطرة على
م ــدي ــري ــات ع ـس ـيــان وب ـي ـحــان وعـ ــن ،غــربــي
م ـحــاف ـظــة شـ ـب ــوة .وأدت ت ـلــك ال ـع ـم ـل ـيــة إلــى
ات ـســاع رق ـعــة الـعـنــف إل ــى مـحــافـظــات شبوة
والـبـيـضــاء ومـ ــأرب .كـمــا ســاهـمــت فــي عــودة
الغارات الجوية املتواصلة ملقاتالت التحالف
على معاقل الحوثيني في صنعاء ،لتقابلها
ه ـج ـمــات ج ــوي ــة ل ـل ـحــوث ـيــن ع ـلــى األراض ـ ــي
السعودية واإلماراتية.
ً
ً
ومـ ـق ــارن ــة بـحـصـيـلــة ب ـل ـغــت  387ق ـت ـيــا في
أوساط املدنيني خالل  ،2021أحصت جماعة
ال ـح ــوث ـي ــن أكـ ـث ــر مـ ــن  50ق ـت ـي ــا خ ـ ــال أق ــل

مــن ثــاثــة أســابـيــع فــي يـنــايــر الـحــالــي ،جــراء
الغارات الجوية فقط ،فيما أحصت منظمات
وجهات حقوقية موالية للحكومة اليمنية،
ً
سقوط أكثر من  25قتيال بنيران الحوثيني.
وال تـبــدو األرقـ ــام الـتــي يعلنها الحوثيون
دق ـي ـقــة ك ـل ـيــا .ل ـكــن ف ــي م ـنــاس ـبــات مختلفة،
ت ـض ـط ــر امل ـن ـظ ـم ــات األمـ ـمـ ـي ــة إل ـ ــى اع ـت ـم ــاد
الـحـصـيـلــة ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا وزارة الـصـحــة

التابعة للحوثيني ،وخصوصًا في املناطق
الـ ـت ــي ي ـص ـع ــب الـ ــوصـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا ،ك ـم ــا هــي
الحال في مناطق صعدة املحاذية للشريط
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الشكوك حــول احتساب السلطات الحوثية
عـ ـسـ ـك ــري ــن عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن ـ ـهـ ــم ض ـح ــاي ــا
مدنيون .لكن هذه املنظمات تصدر حصيلة
خاصة بها ،في حال كان الهجوم باملناطق

تنديد باستهداف أبوظبي

ندد أعضاء مجلس األمن الدولي «بأشد العبارات باالعتداءات اإلرهابية»
ّ
التي شنها الحوثيون على أبوظبي االثنين الماضي ،وذلك في بيان
تبد
صدر أمس الجمعة باإلجماع .وخالل التفاوض على البيان ،لم
ِ
روسيا حماسة حيال نص يشير إلى «اإلرهاب» ،لكنها انضمت في نهاية
المطاف إلى موقف الغالبية في المجلس .وشدد المجلس في بيانه
على «ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين
مسؤولية هذه األعمال اإلرهابية وإحالتهم على القضاء».

الـحـضــريــة ،وخـصــوصــا صـنـعــاء .ويـبــدو أن
األطراف اليمنية تلجأ الستثمار ثغرة امليزة
ّ
الـعـسـكــريــة فــي ش ــن هـجـمــاتـهــا عـلــى أعـيــان
مــدن ـيــة ،وسـتـتـعــامــل م ــع س ـقــوط الـضـحــايــا
املدنيني على أنه هامش خطأ .ففي العملية
الجوية الـتــي طــاولــت مـنــزل الجنيد ،ســارع
الـتـحــالــف لــإعــان عــن اس ـت ـهــداف «ق ـيــادات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» .وت ـت ـع ــام ــل ج ـم ــاع ــة ال ـحــوث ـيــن
ّ
ب ــاملـ ـث ــل ،ح ـي ــث ظ ــل ــت ت ــؤك ــد أن هـجـمــاتـهــا
الصاروخية التي أصابت محطات وقود في
مأرب أو شبوة ،وأسفرت عن سقوط مدنيني،
وتـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــن الـ ـعـ ـم ــال ،ك ــان ــت ت ـس ـت ـهــدف
دوريات عسكرية من الجيش اليمني أو من
«ألوية العمالقة».
وم ـق ــارن ــة بــالـحـصـيـلــة ال ـت ــي وث ـق ـت ـهــا األم ــم
املتحدة لشهر سبتمبر/أيلول  ،2021والذي
ً
شهد سقوط  67قتيال كأعلى رقم للضحايا
املدنيني خالل آخر سنتني ،يبدو أن الخسائر
فــي صـفــوف املدنيني خــال الشهر األول من
الـعــام الحالي ستتجاوز ذلــك املـعــدل بكثير،
ـاس على السكان ،وفقًا
وهــو ما ينذر بعام قـ ٍ
لخبراء.
وأكد محمد باشا ،وهو كبير محللي شؤون
ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة لـ ــدى م ـج ـمــوعــة «نــافــان ـتــي»
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أن امل ــدن ـي ــن هــم
الـضـحـيــة الــرئـيـسـيــة ألي تـصـعـيــد عـسـكــري
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ألطـ ـ ـ ــراف الـ ـص ــراع
والقوى الداعمة لهم بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،والذي يأخذ منحى تصاعديا منذ
بداية  ،2022على الرغم من تواصل اإلدانات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن امل ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي واإلق ـل ـي ــم
امل ـح ـيــط .وأشـ ــار ف ــي تـصــريـحــات لــ»الـعــرب ّــي
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن الـتـصـعـيــد ال ـحــاصــل ،أث ــر
سلبًا على الـجـهــود الــدولـيــة واألمـمـيــة التي
كانت مبذولة وتكثفت بعد انتخاب اإلدارة
األميركية الجديدة في يناير  2021وتواصلت
طـ ــوال ال ـع ــام امل ــاض ــي سـعـيــا ن ـحــو الـتـهــدئــة.
ّ
وذك ــر بــاشــا ،ب ــأن ه ــذه ال ـج ـهــود ،هــدفــت إلــى
«تحقيق توافق بني أطراف الصراع على وقف
شــامــل إلط ــاق الـنــار وتخفيف حــدة الكارثة
اإلن ـس ــان ـي ــة وف ـت ــح م ـط ــار ص ـن ـع ــاء وض ـم ــان
تدفق سلس للسلع واملشتقات النفطية عبر
مـيـنــاء ال ـحــدي ــدة ،وص ــرف مــرت ـبــات موظفي
الدولة املتوقفة منذ نحو  5أعــوام ،وكل ذلك
تـمـهـيـدًا السـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات السياسية
لبلورة حل شامل ومستدام لألزمة اليمنية».
ورأى الباحث أن الجهود األممية واألميركية
إلحياء السالم ،باإلضافة إلى مساع عراقية
ُ
وعـمــانـيــة وكــويـتـيــة ،قــد وص ـلــت إل ــى طريق
مـ ـس ــدود خـ ــال الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .واع ـت ـب ــر أن
الـتـصـعـيــد ال ـع ـس ـكــري ف ـتــح م ـل ـفــات ج ــدي ــدة،
ومنها إع ــادة طــرح الـعـقــوبــات الــدولـيــة على
ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ــن ع ـق ــب اح ـت ـج ــاز سـفـيـنــة
«روابي» اإلماراتية ،وكذلك استهداف العمق
اإلماراتي بهجوم باليستي وطائرات ّ
مسيرة.
وخ ــاف ــا لـلـنـيــران امل ـب ــاش ــرة ،أزه ـق ــت األل ـغــام
َ
األرض ـي ــة أي ـضــا ح ـيــاة الـيـمـنـيــن ،س ــواء في
مناطق القتال املشتعلة بمحافظتي شبوة
والـجــوف ،أو في املناطق الساحلية التابعة
ملحافظتي الحديدة وتعز ،والتي تغيرت فيها
خ ـطــوط ال ـت ـمــاس بـعــد ق ــرار إعـ ــادة تموضع
القوات اليمنية الغامض في نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي .وبحسب تقرير أممي حديث،
حصلت عليه «العربي الجديد» ،فقد شهدت
الفترة بني  13و 15يناير الحالي ،مقتل ستة
مدنيني وإصــابــة  18آخــريــن بانفجار ألغام،
في أربــع حــوادث شهدتها محافظات يمنية
متفرقة.

تقرير

اإلسرائيليون يقعون في شباك «إن إس أو»

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تتواصل في إسرائيل تداعيات «الفضيحة»
ال ـت ــي ك ـش ـفــت ع ـن ـهــا هـ ــذا األسـ ـب ــوع صحيفة
«كــالـكـلـيـســت» لـلـشــؤون االق ـت ـصــاديــة ،عندما
نشرت تحقيقًا أظهر أن الشرطة اإلسرائيلية
اس ـت ـعــانــت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة بـخــدمــات
برنامج التجسس الهجومي «بيغاسوس»،
ال ـ ــذي ط ــورت ــه ش ــرك ــة ال ـســاي ـبــر «إن إس أو»
( ،)NSOللتجسس على مواطنني إسرائيليني.
وجـ ــاء ذل ــك االس ـت ـخ ــدام بـحـثــا ع ـمــا يـمـكــن أن
يــدي ـن ـهــم ب ـم ـخــال ـفــات ج ـنــائ ـيــة ال ع ــاق ــة لـهــا،
للوهلة األولى ،بقضايا األمن .وتتعلق بفساد
في إدارة شؤون السلطات املحلية ،الثنني على
األقل من رؤساء بلديات ،كانت الشرطة تبحث
عن أدلــة على تورطهم بفساد إداري ،وأخرى
بنشاطات مختلفة لعناصر جنائية مشبوهة
بارتكاب جرائم خطيرة .وكــان أبــرز ما أثــاره
التقرير ،من وجهة نظر اإلسرائيليني ،حقيقة
تجاوب جهاز القضاء اإلسرائيلي مع طلبات
الشرطة لتنفيذ تنصت على هواتف من تشتبه
فيهم بارتكاب مخالفات جنائية ،من دون أن
ت ــوض ــح حـقـيـقــة ونــوع ـيــة وس ــائ ــل الـتـنـصــت،
وهل هي تخضع للقانون اإلسرائيلي ويقرها
ّ
أم ال؟ وه ــذا مــا ع ــزز ل ــدى كــتــاب وسياسيني
االعتقاد بأن الشرطة اإلسرائيلية لم تعد تأبه
بالقانون وال تحترمه ،بل هي من تقوم بخرق
كــل مــا يتعلق بقانون التنصت الـســري ،على
الهواتف واالتصاالت للمشبوهني.
ل ـ ـكـ ــن أي ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ـ ــزز االع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاد ب ــالـ ـخـ ـض ــوع
واالس ـ ـت ـ ـسـ ــام الـ ـ ـف ـ ــوري مـ ــن جـ ـه ــاز ال ـق ـض ــاء
لـطـلـبــات ال ـشــرطــة ،وال ـت ـصــرف حـيــالـهــا ،كما
يتصرف الجهاز القضائي في كل ما يتعلق
بقمع حرية الفلسطينيني ،ســواء في الداخل،
أو في األراضــي املحتلة عام  ،1967لكن تحت
بـنــد «حـمــايــة أم ــن ال ــدول ــة» .وأوض ــح التقرير

أقرت الشرطة اإلسرائيلية باستخدام «بيغاسوس» عشرات المرات (جاك غويز/فرانس برس)

أن ال ـشــرط ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ك ــان ــت ق ــد اش ـتــرت
بــرنــامــج التجسس الـهـجــومــي «بـيـغــاســوس»
م ـنــذ ع ــام  ،2013ول ــم تـهـتــم ب ــإب ــاغ الـجـهــات
املسؤولة عن توفر البرنامج لديها ،وإن كانت
بــدأت باالستعانة به بعد ذلك بسنوات ،عند
تعيني روني الشيخ ،الذي شغل منصبًا رفيع
املستوى في جهاز املخابرات العامة «الشاباك»
عــام  .2015وسـمــح الشيخ باستخدام أدوات
التجسس الهجومية ،املتمثلة بـ«بيغاسوس»،
بـ ــالـ ــركـ ــون إلـ ـ ــى ضـ ـع ــف الـ ـجـ ـه ــاز ال ـق ـض ــائ ــي
ف ــي ال ـق ـبــول ب ـكــل ط ـل ـبــات ال ـشــرطــة والـجـيــش
وامل ـخــابــرات الـعــامــة «ال ـش ــاب ــاك» ،بـمــا يتعلق
ب ـســريــة م ـص ــادر ال ـح ـصــول ع ـلــى مـعـلــومــات.
ً
ّ
وبـهــذا فــإن القضية شكلت عمليًا دلـيــا على
محو الـفــوارق في عمل الشرطة اإلسرائيلية،
بــن متطلبات الـعـمــل املــدنــي وحـ ــدوده وبــن
طابع األجهزة السلطوية ،بما فيها الشرطة،
فـ ــي دوس ح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـفـ ــرد وحـ ــري ـ ـتـ ــه .وأثـ ـ ــار
الكشف عن القضية بداية إرباكًا في صفوف
الشرطة اإلسرائيلية ،ووزي ــر األم ــن الداخلي

اإلسرائيلي ،عومر بارليف ،الــذي أعلن بداية
أنـ ــه ط ـل ــب ف ـح ــص املـ ــوضـ ــوع ،وأنـ ـ ــه ق ـل ــق مــن
تجاوزات يمكن أن تكون الشرطة ارتكبتها في
هذا الباب .لكن الشرطة عادت الحقًا ،وأعلنت،
الثالثاء املاضي ،رفضها املعطيات التي كشف
عنها التحقيق ،مدعية أن كثيرًا مما جاء فيه
غـيــر دقـيــق وغـيــر صـحـيــح ،وأن ـهــا ستفحص
كل حالة على انـفــراد ،في حــال تبني أن هناك
مخالفات تمت فعليًا.
ول ـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــد تـ ـخـ ـب ــو نـ ـ ـي ـ ــران ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة،
ح ـت ــى ع ـ ــادت ل ـت ــزي ــده ــا ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ،ب ـع ــد ال ـك ـش ــف ع ــن ال ـف ـض ـي ـحــة،
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،أن الـ ـش ــرط ــة لـ ــم تـكـتــف
باستخدام برنامج «بيغاسوس» ،بل جندت
فــي صـفــوف وح ــدة الـســايـبــر أيـضــا ثــاثــة من
«قراصنة الكمبيوتر» (هاكيرز) في إسرائيل،
الختراق حواسيب واتصاالت مشبوهني من
طرفها بارتكاب مخالفات جنائية .وأشــارت
التقارير الصحافية ،على مــر أيــام األسـبــوع،
إلـ ــى أن ال ـش ــرط ــة وق ــادت ـه ــا ك ــان ــوا يـمـنـحــون

محققي وخ ـبــراء وح ــدة الـســايـبــر صالحيات
واس ـع ــة .يــأتــي ذل ــك عـلــى اع ـت ـبــار أن قسمهم
كــان يأتي بمعلومات «ذهبية» ،حتى عندما
كانت يتضح أنه ال يمكن استخدامها في بناء
«لوائح االتهام» ،ألنه تم تحصيلها بعيدًا عن
ضوابط القانون الجنائي وأصول استصدار
أمـ ــر ق ـضــائــي م ــن امل ـح ـك ـمــة ،أو ح ـتــى عـنــدمــا
ك ــان ي ـتــم «ت ـض ـل ـيــل» ال ـق ـضــاة ف ــي اس ـت ـصــدار
هــذه األذون ،مــن خــال عــدم تــوضـيــح حقيقة
ال ـل ـج ــوء ل ـبــرنــامــج «ب ـي ـغ ــاس ــوس» ،املـحـظــور
رس ـم ـيــا اس ـت ـخ ــدام ــه ،ب ـح ـســب ش ـ ــروط وزارة
األمن للشركة املنتجة له ،في إسرائيل .وعلى
الــرغــم مــن كــل ه ــذه امل ـحــاذيــر ،إال أن الـشــرطــة
أق ــرت ،الخميس املــاضــي ،بحسب «هــآرتــس»،
أن فحصًا داخليًا ّ
بي أن الشرطة استخدمت
ال ـبــرنــامــج امل ــذك ــور ع ـش ــرات املـ ــرات ف ــي الـعــام
املـ ــاضـ ــي .وه ـ ــو م ــا يـ ـع ــزز ص ـح ــة االدع ـ ـ ــاءات
التي وردت في التحقيق األولــي الــذي نشرته
صحيفة «كالكليست» الثالثاء ،وأشــار أيضًا
إلــى أن الشرطة استخدمت البرنامج املذكور
ضد نشطاء سياسيني ،وليس فقط مشبوهني
بنشاط جنائي ،كما هو الحال عندما اخترقت
ه ــوات ــف ن ـش ـطــاء ف ــي ح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج ضد
رئـيــس الـحـكــومــة الـســابــق بنيامني نتنياهو
املعروفة باسم «الرايات السوداء».
ردود الـفـعــل ف ــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة ،س ــواء
ب ــن أن ـص ــار ن ـت ـن ـيــاهــو ،ال ــذي ــن ي ـب ـح ـثــون عن
م ـب ــرر ل ـتــأك ـيــد زع ـم ـهــم أن م ـل ـفــات الـتـحـقـيــق
ضــد نتنياهو ولــوائــح االت ـهــام هــي مــؤامــرة،
وب ـ ــن أن ـ ـصـ ــار الـ ـيـ ـس ــار ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر نـفـســه
ليبراليًا ،تــؤكــد عمليًا ارتـفــاع حــالــة عــدم ثقة
الجمهور اإلسرائيلي بالشرطة وبـ«الوسائل
الـتـكـنــولــوجـيــة» املـتـطــورة الـتــي تستخدمها،
وتــزيــد مــن الـشـكــوك بفقدانهم للخصوصية
ال ـ ــذات ـ ـي ـ ــة ،وص ـ ـحـ ــة ادع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ومـ ـخ ــرج ــات
تحقيقات الشرطة.
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شرق
غرب
األمن الفلسطيني يعتقل
 3أشخاص في بيتا
اع ـ ـت ـ ـقـ ــل ج ـ ـه ـ ــاز األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ــوقـ ــائـ ــي
الفلسطيني ،أمــس الجمعة ،قياديًا
من حركة الجهاد اإلسالمي وشابني
آخرين في بلدة بيتا جنوب مدينة
ن ــاب ـل ــس ،ش ـمــالــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
املحتلة ،بعد مداهمة منازلهم .وقال
شهود عيان إن عناصر من الجهاز
اع ـت ـق ـلــوا األسـ ـي ــر املـ ـح ــرر ال ـق ـيــادي
ف ــي ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد ع ـب ــد الـ ـ ــرؤوف
الجاغوب ،ومعتصم دويكات الذي
أف ـ ـ ــرج ع ـن ــه مـ ــن سـ ـج ــون االحـ ـت ــال
قبل أيام قليلة فقط ،وبالل حمايل،
الذي تم االعتداء عليه وعلى إخوته
ووالده.
(العربي الجديد)
 ...و 79إصابة
بمواجهات مع االحتالل

أصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة79 ،
فلسطينيًا ،بينهم  10بــالــرصــاص
املطاطي ،والباقي باالختناق نتيجة
استنشاق غــاز مسيل لـلــدمــوع ،في
مواجهات جرت مع جيش االحتالل
شمالي وجـنــوبــي الضفة الغربية.
وأفـ ــاد ال ـهــال األح ـمــر الفلسطيني
بأن طواقمه تعاملت مع  78إصابة
بمواجهات جرت في قرى محافظة
نابلس .وأضــاف أنــه جــرى تسجيل
 9إص ــاب ــات ب ــال ــرص ــاص امل ـطــاطــي،
بـمــواجـهــات شـهــدهــا جـبــل صبيح،
في بلدة بيتا جنوب نابلس.
(األناضول)

مناورات
صينية ـ إيرانية ـ روسية
بدأت إيران وروسيا والصني ،أمس
الـجـمـعــة ،م ـن ــاورات بـحــريــة وجــويــة
ف ــي امل ـح ـي ــط الـ ـهـ ـن ــدي بـ ـه ــدف صــد
عمليات «القرصنة البحرية» ،حسب
م ــا ذكـ ــرت وك ــال ــة األن ـب ــاء الــرسـمـيــة
«إرنا» .وتضمنت املناورات محاكاة
لقرصنة سفينتني ،وفــق التقارير.
وق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـ ـنـ ــاورات
األدمـيــرال مصطفى تــاج الديني إن
«وح ــدات بحرية وجــويــة مــن الــدول
الثالث حــررت سفينتني تجاريتني
خطفهما قراصنة في مياه دولية».
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات حـ ـت ــى ي ــوم
غ ــد األح ـ ــد ،ع ـل ــى م ـس ــاحــة  17ألــف
كيلومتر مــربــع فــي شـمــال املحيط
الهندي.
(فرانس برس)
إسرائيل «متفاجئة» من
تصريحات أردوغان
كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة
«ه ـ ـ ـ ــآرت ـ ـ ـ ــس» ،أمـ ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،أن
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ــوج ـئ ــت ب ـت ـصــري ـحــات
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رج ـ ـ ـ ــب ط ـي ــب
أردوغـ ـ ـ ـ ــان (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ح ـ ــول نـيـتــه
ت ـح ـســن الـ ـع ــاق ــات م ــع إس ــرائ ـي ــل،
وبالكشف عــن االتـصــاالت الجارية
ل ـتــرت ـيــب زي ـ ـ ــارة رس ـم ـي ــة لـلــرئـيــس
اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى
تــركـيــا .ولـفــت التقرير إلــى أن وزيــر
الخارجية التركي مولود جــاووش
ً
أوغـ ـل ــو أج ـ ــرى اتـ ـص ــاال م ــع نـظـيــره
اإلسرائيلي يئير لبيد لالطمئنان
عـلــى صـحـتــه ،بـعــد إص ــاب ــة األخـيــر
بمتحور أومـيـكــرون .وقــال مسؤول
إســرائـيـلــي مـطـلــع عـلــى االت ـصــاالت
للصحيفة« :نحن حذرون».
(العربي الجديد)

مقتل مساعد
بن الدن في اليمن
أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ــديـ ـ ــرة م ـ ــوق ـ ــع «س ـ ــاي ـ ــت»
لالستخبارات ريتا كاتز ،مساء أول
من أمس الخميس ،أن تنظيم القاعدة
فــي جــزيــرة ال ـعــرب أع ـلــن مـقـتــل أحــد
قادته العسكريني في ضربة أميركية
بــال ـي ـمــن .وأص ــاف ــت أن الـتـنـظـيــم لم
يــذكــر تــاريــخ ومـكــان قتل صــالــح بن
ســالــم ب ــن عـبـيــد ع ـب ــوالن (امل ـع ــروف
أيـضــا بــاســم أبــو عمير الحضرمي)
الـ ــذي ك ــان م ــن ب ــن م ـســاعــدي زعـيــم
القاعدة أسامة بن الدن.
(رويترز)
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الحدث

استغالل الخلل األمني في ديالى ...وحرب عصابات
بين التنظيم و«قسد» في الحسكة

استغل تنظيم
«داعش» الخلل
األمني ليضرب
بقوة في
العراق وسورية،
مسقطًا العديد
من الضحايا في
القوات العراقية
و«قوات سورية
الديمقراطية»
(قسد) .وفي حين
صدرت دعوات
في العراق إلعادة
النظر بالقيادات
األمنية التي تولت
مناصبها وفقًا
للمحاصصة ،فإن
مدينة الحسكة
السورية شهدت
ما يشبه حرب
عصابات

بغداد ـ أكثم سيف الدين
عدنان أحمد

«داعش» يضرب في العراق وسورية
عـ ــاد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» لـيـضــرب
ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة ،ل ـ ـيـ ــل الـ ـخـ ـمـ ـي ــس وفـ ـج ــر
ال ـج ـم ـعــة ،ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــة،
عـبــر هـجــومــن ف ــي دي ــال ــى ال ـعــراق ـيــة وعـلــى
س ـج ــن ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة شـ ـم ــال ش ــرق
ســوريــة ،أوقـعــا عـشــرات الضحايا ،وطرحا
ت ـ ـس ـ ــاؤالت ك ـب ـي ــرة ح ـ ــول وج ـ ـ ــود خ ـل ــل فــي
االستراتيجية األمنية بمواجهة التنظيم،
وأسـبــاب عــودة نشاط «داع ــش» فــي الفترة
الحالية.
وأسـ ـف ــر ه ـج ــوم ن ـف ــذه ع ـنــاصــر م ــن تنظيم
«داعـ ـ ــش» ع ـلــى م ـقــر لـلـجـيــش ال ـع ــراق ــي في
محافظة ديــالــى ،أم ــس الـجـمـعــة ،عــن مقتل
ضـ ــابـ ــط و 10جـ ـ ـن ـ ــود .واسـ ـتـ ـغ ــل ع ـنــاصــر
«داعـ ــش» مــوجــة ال ـبــرد ال ـقــارس فــي الـبــاد،
لـيـحـقـقــوا الـ ـخ ــرق ،ب ـعــد عـمـلـيــة تـسـلــل بني
محافظتني ،انـتـهــت بتنفيذ امل ـج ــزرة ،ومــن
ثــم انسحاب عناصر التنظيم قبل وصــول
التعزيزات العسكرية إلى املنطقة.
قيادة الجيش العراقي ،التي نعت ضحايا
املـجــزرة ،توعدت في بيان ،بــأن «القصاص
العادل من اإلرهابيني املنفذين لهذا الحادث
الـ ـ ـغ ـ ــادر س ـي ـك ــون ق ــريـ ـب ــا ،وسـ ـيـ ـك ــون الـ ــرد
قاسيًا».
م ـح ــاف ــظ ديـ ــالـ ــى م ـث ـنــى ال ـت ـم ـي ـمــي أك ـ ــد أن
ال ـت ـن ـظ ـيــم اس ـت ـغ ــل سـ ــوء األحـ ـ ـ ــوال ال ـجــويــة
لتنفيذ هجومه .وقــال في تصريح ،لوكالة
ً
األنـ ـبـ ــاء ال ـع ــراق ـي ــة ،إن «هـ ـن ــاك إهـ ـمـ ــاال فــي
االلتزام بتنفيذ الواجبات من قبل الجنود،
مــا مـنــح التنظيم فــرصــة لتنفيذ جريمته،
ومـ ـ ــن ثـ ــم انـ ـسـ ـح ــب إلـ ـ ــى م ـح ــاف ـظ ــة ص ــاح
الدين» .وبني أن «املحافظة طالبت وتطالب
ب ـضــرورة الـتـصــدي لتسلل اإلرهــابـيــن من
مـحــافـظــة ص ــاح ال ــدي ــن إل ــى دي ــال ــى ،ومـنــع
تسلل اإلرهابيني بني املحافظتني».
إال أن عضو لجنة األمن في البرملان السابق،
بدر الزيادي ،الذي عد الهجوم خرقًا كبيرًا،

أك ــد أن مــا حـصــل يـسـتــدعــي «إعـ ــادة النظر
بــالـقـيــادات األمـنـيــة ،الـتــي تــولــت مناصبها
وفقًا للمحاصصة والتدخالت السياسية».
وأك ــد ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الـخــروقــات
بــدأت تتكرر فــي املحافظات العراقية ،وأن
ضعف الجهد االستخباري منح التنظيم
فرصة تنفيذ الهجمات» .وأضاف« :من غير
املعقول أن تتكرر الهجمات بمناطق معينة،
ً
وال ت ــوج ــد ح ـل ــول لـ ـه ــا» ،م ـح ـمــا «الـ ـق ــوات

املــاس ـكــة لـلـمـنـطـقــة م ـســؤول ـيــة ه ــذا ال ـخــرق
األمني الكبير».
ول ـف ــت ال ــزي ــادي إل ــى مـشـكـلــة «ت ـع ــدد ال ـق ــرار
األمـنــي العراقي فــي عــدد مــن مناطق البالد،
ال سيما في املناطق التي يوجد فيها خليط
سـكــانــي ،وفـيـهــا فـصــائــل مسلحة مختلفة»،
مشددًا على ضــرورة «عــزل امللف األمني عن
السياسة ،وإعــادة النظر بالقيادات األمنية،
خـصــوصــا تـلــك ال ـتــي مـنـحــت املـنــاصــب على

أسس غير مهنية ووفقًا ألجندات سياسية
وحــزب ـيــة» .وأضـ ــاف« :ه ـنــاك ضـ ــرورة ملحة
إلعادة تنظيم صفوف قوات الجيش مهنيًا،
وأن ي ـتــم س ــد ال ـن ـقــص ال ـح ــاص ــل ف ــي أعـ ــداد
الجنود ،ال سيما في املناطق الحساسة التي
تسجل هجمات متكررة».
أم ــا ال ـنــائــب ال ـســابــق جــاســم ال ـب ـخــاتــي ،فقد
ربط الهجوم بالخالف السياسي .وأوضــح،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن ــه «كـلـمــا ك ــان هـنــاك

دعا بدر الزيادي إلى عزل
الملف األمني في العراق
عن السياسة
نفذ عناصر «داعش»
أكبر عملية هروب من
سجن غويران

خ ــاف سـيــاســي ف ــي ال ـب ـلــد ،ت ـصــاعــدت حــدة
هجمات التنظيم ،الذي يستغل ذلك لتحقيق
مكاسب له» .وشدد على ضرورة أن «تتحمل
الحكومة مسؤوليتها إزاء ذلك ،وأن تتم إعادة
النظر بالخطط األمنية بما يتناسب وحجم
ال ـخ ـطــر» .وت ــاب ــع« :ي ـجــب تكثيف املـتــابـعــات
الليلية وعمليات التمشيط واملراقبة ،إلحباط
أي تحرك للتنظيم» .ويدار امللف األمني ،في
محافظة ديالى املرتبطة حدوديًا بإيران من

فراغات أمنية
ربط «الحشد الشعبي» ،الذي يدير جزءًا كبيرًا من المهام األمنية في
ديالى ،بين هجوم عناصر «داعش» على مقر للجيش في المحافظة،
ووجود فراغات أمنية بمساحة تزيد على  70كيلومترًا .وقال المتحدث
باسم القيادة ،صادق الحسيني ،في تصريح صحافي ،إن «المساحات
الواسعة لحدود المحافظة مع بلدة سامراء وبلدات أخرى بمحافظة
صالح الدين خالية من القطعات العسكرية ،وشاغرة ألسباب عديدة،
أبرزها التضاريس الوعرة وضعف الموارد البشرية».
فرضت «قسد» طوقًا أمنيًا على مدينة الحسكة (دليل سليمان /فرانس برس)

تقرير

الفرنتييف بين الرياض ودمشق :دفع التطبيع مع األسد؟
يحاول المبعوث الخاص
للرئيس الروسي فالديمير
بوتين إلى سورية،
ألكسندر الفرنتييف ،دفع
السعودية إلى التطبيع
مع النظام السوري،
وهي ترفض هذه
الخطوة

عماد كركص

بعد فشل مساعي وزيــر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،إلعادة النظام السوري إلى
الجامعة العربية من بوابة تطبيع العالقات
م ـع ــه خ ـل ـي ـج ـيــا ،ال س ـي ـمــا ف ــي زي ــارتـ ـي ــه إل ــى
ال ــري ــاض وال ــدوح ــة ،دف ــع الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتني مبعوثه الخاص إلى سورية،
ألكسندر الفرنتييف ،إلى املنطقة ،في تحرك
ي ـب ــدو أنـ ــه ي ــأت ــي ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه .ويـعــد
مـسـعــى إعـ ــادة ن ـظــام ب ـشــار األس ــد للجامعة
ال ـعــرب ـيــة أبـ ــرز أه ـ ــداف مــوس ـكــو راه ـن ــا ،بعد
إنـجــاز إع ــادة انـتـخــاب األس ــد لفترة رئاسية
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ج ــدي ــدة مـنـتـصــف ال ـع ــام امل ــاض ــي ،والـتـطـلــع
للبدء بمرحلة إعادة اإلعمار ،التي تنتظرها
الـ ـش ــرك ــات ال ــروسـ ـي ــة ،ع ـل ــى أم ـ ــل اس ـت ـج ــرار
األموال الخليجية لها.
وزار الف ــرن ـت ـي ـي ــف ال ـ ــري ـ ــاض حـ ـي ــث ال ـت ـقــى
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
بـحـضــور رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات الـسـعــوديــة
خ ــال ــد ب ــن ع ـل ــي الـ ـحـ ـمـ ـي ــدان ،وحـ ـض ــر امل ـلــف
السوري كبند رئيسي في املباحثات .بعدها
توجه الفرنتييف إلــى دمشق فالتقى األسد
ورئيس مكتب األمــن الوطني (أعلى منصب
اس ـت ـخ ـب ــارات ــي ف ــي سـ ــوريـ ــة) ع ـل ــي م ـم ـلــوك.
ول ــم ت ـخــرج مــن ال ــري ــاض أي تـســريـبــات عما
دار خــال الـلـقــاء ،ســوى أنــه تطرق لتطورات
األحـ ــداث فــي س ــوري ــة .وكــذلــك ك ــان األم ــر في
س ــوري ــة ،إذ اك ـت ـفــت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء الـتــابـعــة
للنظام «ســانــا» بنشر خبر لقاء الفرنتييف
ب ــاألس ــد بـطــريـقــة دب ـلــومــاس ـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أن الـحــديــث «دار ح ــول آخ ــر ال ـت ـطــورات على
الـســاحـتــن اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،والـقـضــايــا
السياسية ذات االهتمام املشترك» ،مضيفة
أن األســد «اعتبر أن الضغوط الغربية التي
تتعرض لها روسـيــا فــي العديد مــن امللفات
ت ــأت ــي ك ــرد ف ـع ـ ٍـل ع ـلــى ال ـ ــدور ال ــروس ــي املـهــم
وال ـف ــاع ــل ع ـلــى ال ـســاحــة ال ــدول ـي ــة ،ودفــاع ـهــا
ع ــن الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ووق ــوفـ ـه ــا ف ــي وج ــه
السياسات الالأخالقية التي تنتهجها بعض
ال ــدول الـغــربـيــة» .وذك ــرت أن ــه تـمــت مناقشة
مجاالت التعاون الثنائي السوري الروسي،
وأن الفــرن ـت ـي ـيــف أكـ ــد ل ــأس ــد بـ ــأن مــوسـكــو
«ت ــول ــي أهـمـيــة خــاصــة لـتـطــويــر ال ـعــاقــة مع
سورية بشكل مستمر وتعزيز التعاون بني
املــؤسـســات مــن كــا الـطــرفــن ،ودع ــم الشعب
السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار

بحث الفرنتييف الملف
السوري مع بن سلمان
في الرياض

الـ ـح ــرب» .وت ــأت ــي ه ــذه ال ـت ـط ــورات عـلــى وقــع
تحركات للمعارضة الـســوريــة ،بعد أن ثبت
ف ـشــل املـ ـس ــارات الـسـيــاسـيــة ال ـحــال ـيــة لـلـحــل،
ال سيما مـســار اللجنة الــدسـتــوريــة املصاب
بــال ـع ـقــم نـتـيـجــة تـعـطـيــل ال ـن ـظ ــام ب ــدع ــم من
الروس ،وكذلك مسار أستانة الروسي ،الذي
يحاول أن يجير كل مخرجاته لصالح النظام
منذ انطالقه في العام .2017
وب ـ ــرزت ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــزي ــارة ال ـت ــي أج ــراه ــا
رئ ـيــس االئـ ـت ــاف الــوط ـنــي املـ ـع ــارض ،ســالــم
املـ ـسـ ـل ــط ،ب ــرفـ ـق ــة رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة الـ ـتـ ـف ــاوض
امل ـعــارضــة أن ــس الـعـبــدة إل ــى قـطــر ،األسـبــوع
املاضي ،ولقاؤهما وزيــر الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .كما
التقى املسلط القائمة باألعمال في السفارة
األميركية فــي الــدوحــة ناتالي بيكر ،وبحث
معها آخر التطورات السياسية في سورية.
ك ـمــا ت ــأت ــي أه ـم ـيــة زيـ ـ ــارة امل ـس ـلــط ل ـلــدوحــة،
ً
ب ـل ـقــائــه ك ـ ــا م ــن رئـ ـي ــس االئ ـ ـتـ ــاف األس ـب ــق
م ـعــاذ ال ـخ ـط ـيــب ،ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـســوري
املنشق ريــاض حـجــاب ،إذ أشــار املسلط إلى
أن الحديث دار مع الرجلني اللذين التقى كال
مـنـهـمــا بـشـكــل مـنـفـصــل ،ع ـلــى تــوح ـيــد رؤى
ً
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة م ـس ـت ـق ـبــا .وب ـع ــد يــوم
عـلــى اسـتـقـبــال املـسـلــط وال ـع ـبــدة ،ك ــان وزيــر

الـخــارجـيــة الـقـطــري يستقبل أح ـمــد عاصي
الـجــربــا ،الرئيس األسـبــق لالئتالف ورئيس
«جـبـهــة ال ـس ــام وال ـح ــري ــة» ،والـ ــذي يـعــد من
شخصيات املعارضة املقربة من السعودية.
وأشار الجربا بعد لقائه الوزير القطري إلى
أن «الـلـقــاء كــان أخــويــا ودي ــا صــادقــا وشفافًا
وسياسيًا بامتياز» ،معتبرًا أن قطر «كانت
وم ــا زال ــت تلعب دورًا هــامــا فــي دع ــم قضية
الـشـعــب الـ ـس ــوري» .وأف ـص ــح ال ـجــربــا بشكل
غ ـي ــر م ـب ــاش ــر ع ــن ال ــرغ ـب ــة ب ــإي ـج ــاد م ـب ــادرة
عربية جديدة لحل األزمــة السورية ،بالقول
إن «ال ـس ــوري ــن ال ـي ــوم ب ـحــاجــة أك ـثــر م ــن أي
وق ــت مـضــى إل ــى م ـب ــادرة عــربـيــة مــؤهـلــة ألن
تقوم بها مصر ،وقطر ،والسعودية ،لقيامة
سورية والحفاظ على هويتها ضمن وحدة
ال ـت ــراب ال ـس ــوري» .وح ــول الـتـحــرك الــروســي
الجديد ،لفت األكاديمي والباحث في الشأن
الروسي محمود الحمزة ،إلى أن الفرنتييف
أه ــم مـمـثــل روسـ ــي لـلـمـلــف الـ ـس ــوري لـكــونــه
يتبع وزارة الــدفــاع واالس ـت ـخ ـبــارات ،مشيرًا
إلــى أن هــذا اللقاء الثاني لالفرنتييف بولي
العهد السعودي بعد الزيارة التي أجراها في
مــارس/آذار من العام املاضي للرياض .وقال
ال ـح ـمــزة ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
إن «الف ــرن ـت ـي ـي ــف ي ـب ـحــث ق ـض ـيــة أس ــاس ـي ــة،
وهي إقناع السعودية بالتطبيع مع النظام
الـ ـس ــوري ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى مــوافـقـتـهــا على
إعادة النظام إلى الجامعة العربية» .وأضاف
«ال يـ ـ ــزال امل ــوق ــف الـ ـسـ ـع ــودي رافـ ـض ــا ل ـهــذا
الطرح ،إلى جانب قطر ،والتأكيد أن النظام
ال يمكن أن يعود للجامعة وال يمكن التطبيع
معه ألنه لم ينفذ الشروط أو يعمل على إزالة
األسباب التي أدت إلى تجميد عضويته في
الجامعة».

جهة ،وبالعاصمة بغداد من جهة أخرى ،من
قبل قوات الجيش و«الحشد الشعبي».
في غضون ذلك ،كان «داعــش» يشن هجومًا
على سجن «غويران» (الصناعة) في الحسكة،
ال ـ ــذي ي ـضــم اآلالف م ــن مـعـتـقـلــي الـتـنـظـيــم،
لـيـفــر ع ـش ــرات م ــن امل ـع ـت ـق ـلــن ،وي ـش ـهــد يــوم
أمس الجمعة مواجهات وعمليات مطاردة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري
في «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) إنها
قتلت  23من مقاتلي «داعش» ،بينهم أجانب،
في اشتباكات ،بعدما شن التنظيم هجومًا
على السجن الخميس املــا ُضــي .وأض ــاف أن
سبعة عناصر من «قسد» قتلوا في الهجوم،
أثناء محاولة التنظيم إطالق سراح سجناء.
وأشـ ــار املــرص ــد ال ـس ــوري لـحـقــوق اإلن ـس ــان،
في بيان ،إلــى «مقتل  18عنصرًا من القوات
الكردية ونحو  40من تنظيم داعش».
وبـ ــدت األوض ـ ــاع ف ــي مــديـنــة الـحـسـكــة أمــس
الجمعة أشبه بحرب عصابات بــن «قسد»
ومسلحي «داعش» ،الذين نفذوا أكبر عملية
ه ــروب جـمــاعــي مــن سـجــن «غ ــوي ــران» .وفــي
ب ـي ــان ــات م ـتــاح ـقــة ،ح ــاول ــت «ق ـس ــد» تــأكـيــد
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع ،غ ـي ــر أن ت ــواص ــل
االشتباكات طوال يوم أمس ،وتسرب صور
وفيديوهات لعناصر «داعش» الهاربني من
السجن ،كشف عن الحجم الحقيقي للعملية
الـتــي ب ــدأت بـعــد ظـهــر الـخـمـيــس وتــواصـلــت
طوال الليل ونهار أمس الجمعة.
وتـحــدثــت معطيات عــن تمكن الـعـشــرات من
عناصر «داعــش» من الفرار من السجن بعد
االسـتـيــاء على أسلحة بعض ال ـحــراس ،بل
واق ـت ـي ــاد بـعـضـهــم ك ــأس ــرى أو ره ــائ ــن .لكن
من دون أن يتمكنوا ،كما يبدو ،من مغادرة
الحسكة بسبب الطوق األمني الذي فرضته
«قسد» على املدينة ،لتعلن تباعًا عن إعادة
اعتقال العشرات من العناصر الفارين ،وقتل
آخرين .وفي بيان لها بعد ظهر أمس ،قالت
«قسد» إنه تم فرض حظر كلي على الحسكة،
وم ـنــع ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج مــن وإل ــى املــديـنــة
حتى إشعار آخر .وطلبت من األهالي اإلبالغ
«عـ ــن أي ح ــرك ــة م ـش ـبــوهــة ض ـمــن امل ــدي ـن ــة».
وك ـ ـ ــان املـ ــركـ ــز اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـ ــ«ق ـ ــوات س ــوري ــة
الــديـمـقــراطـيــة» قــد ق ــال ،فــي بـيــان ســابــق ،إن
«خ ــاي ــا داع ــش تـسـتـخــدم املــدن ـيــن ف ــي حـ ّـي
الزهور وبعض املناطق في الجهة الشمالية
للسجن كدروع بشرية».
مــن جهتها ،ذكــرت وســائــل إعــام مقربة من
ّ
«قسد» أن األخيرة تمكنت من إلقاء القبض
على نحو  110من معتقلي «داعش» كانوا قد
تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة في حي
غــويــران ،وهــو مــا يشير إلــى الحجم الكبير
لعملية الهروب.
وذكــر مــراســل «العربي الجديد» أن عناصر
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ال ـ ـفـ ــاريـ ــن أطـ ـلـ ـق ــوا ال ـ ـنـ ــار بـشـكــل
عـ ـش ــوائ ــي فـ ــي حـ ــي ال ـ ــزه ـ ــور وفـ ـ ــي مـحـيــط
السجن ،في محاولة لالستفادة من الوضع
وفتح ثغرات للفرار من املنطقة .وأشــار إلى
أنهم وجهوا تهديدات ألهالي حـ ّـي الزهور،
وض ـغ ـط ــوا ع ـل ـي ـهــم م ــن أجـ ــل املـ ـس ــاع ــدة فــي
إخفائهم فــي منازلهم .وأض ــاف أن طــائــرات
التحالف الــدولــي الحقت عناصر «داع ــش»،
واسـتـهــدفــت رشــاشــات مــروحـيــاتـهــا تمركزًا
لتجمع إحــدى الخاليا التي حــاولــت الـفــرار،
م ــن دون ورود مـعـلــومــات ع ــن ع ــدد سـقــوط
قتلى جراء ذلك.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــراس ـ ــل «ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» أن
االش ـت ـب ــاك ــات ف ــي م ـح ـيــط ال ـس ـجــن تــزام ـنــت
م ــع ن ــزوح جـمــاعــي لـسـكــان أح ـي ــاء غ ــوي ــران،
وال ـن ـش ــوة ،وف ـي ــات ح ــوش ال ـب ـعــر ،وف ـيــات
الحمر ،إلى األحياء الوسطى والشمالية في
الحسكة ،فيما انقطع التيار الكهربائي عن
أحياء عدة في املدينة ،جراء عطل في املحطة
املغذية ،بسبب االشتباكات.

شرق
غرب

متابعة

يطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني الكامل (محمود حجاج/األناضول)

احتجاجات السودان
ال تتوقف
يـ ــواصـ ــل ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــون الـ ـتـ ـظ ــاه ــر فــي
الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم املدني
الـ ـك ــام ــل ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ف ـي ـمــا وج ـ ــه وزي ــر
ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة الـ ـس ــودان ــي ،أيـمــن
س ـيــد س ـل ـيــم ،ضــربــة إل ــى قــائــد الـجـيــش
عبد الفتاح الـبــرهــان ،مــع استقالته من
حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال ،ألن تكليفه
«غير دستوري».
وخ ــرج ــت ت ـظــاهــرات ج ــدي ــدة ف ــي أحـيــاء
ال ـخ ــرط ــوم ،وب ـح ــري وأم درم ـ ــان ،أمــس
الجمعة ،استجابة لدعوة قــوى الحرية
والـتـغـيـيــر بـتـنـظـيــم اح ـت ـجــاجــات تحت
شـ ـع ــار «ج ـم ـع ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــد» ،لـلـمـطــالـبــة
بـعــودة الحكم املــدنــي الـكــامــل والتنديد
بـمـقـتــل م ـت ـظــاهــريــن واسـ ـتـ ـخ ــدام ق ــوات
األمن للعنف املفرط .وهتف املتظاهرون
«يسقط حكم العسكر» ،و«الثورة شعب،
والـ ـسـ ـلـ ـط ــة سـ ـلـ ـط ــة ش ـ ـعـ ــب ،وال ـع ـس ـك ــر
ل ـل ـث ـك ـن ــات» ،و«الـ ـشـ ـع ــب أق ـ ـ ــوى وال ـ ـ ــردة
مستحيلة» ،و«حــريــة ...س ــام ...عــدالــة»،
و«نعم للحكم املدني الديمقراطي».
فــي غـضــون ذل ــك ،دع ــا «تـجـمــع املهنيني
السودانيني» ،في بيان أمــس ،املواطنني
إلى املشاركة في مليونية في  24يناير/
كانون الثاني الحالي ،للمطالبة بالحكم
املدني الكامل .وأعلن «الدعوة للمشاركة
الواسعة والفاعلة في مليونية  24يناير،
مستلهمني نـضــاالت الـثــائــرات والـثــوار،
وسـيــرهــم بشموخ نحو تـمــام الــوصــول
لــوطــن واسـ ــع .وط ــن خـيــر دي ـم ـقــراطــي».
وكانت لجان املقاومة دعت ،عبر بيانات
ومـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات عـ ـب ــر م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،أخيرًا ،إلى تنظيم تظاهرة
«مليونية» في  24الحالي .يشار إلى أن
السودان يشهد ،منذ  25أكتوبر/تشرين
األول املـ ــاضـ ــي ،اح ـت ـج ــاج ــات ردًا عـلــى
انقالب البرهان.
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـش ـبــاب
والرياضة السوداني ،أيمن سيد سليم،
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،اس ـت ـقــال ـتــه م ــن حـكــومــة
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تـصــريــف األع ـم ــال ،بــاعـتـبــار أن تكليفه
«غير دستوري» كونه جاء من جهة غير
مجلس الـ ــوزراء .وق ــال سليم ،فــي بيان،
«لقد قبلت التكليف ملنصب وكيل وزارة
الشباب والرياضة في أكتوبر  2019من
عبد الله حمدوك ،رئيس الــوزراء آنــذاك،
وتم تكليفي بتسيير مهام الوزير حسب
قـ ـ ــرار صـ ـ ــادر ع ــن حـ ـم ــدوك ب ـت ــاري ــخ 12
ديسمبر/كانون األول  .»2021وأضــاف:
ً
«تلقيت ،أخيرًا ،اتصاال هاتفيًا من األمني
العام ملجلس الوزراء يطلب مني التأكيد
على االستمرار في تسيير املهام .ولكن
بعد ذلــك فوجئت بصدور قــرار تكليفي
بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة
أخـ ــرى غـيــر مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وه ــو أمــر
غير دستوري ،وعليه أتقدم باستقالتي
م ـ ــن أي مـ ـنـ ـص ــب ف ـ ــي وزارة الـ ـشـ ـب ــاب
والرياضة».
وتأتي استقالة سيد سليم بعد ساعات
مــن إصـ ــدار ال ـبــرهــان قـ ــرارًا بتكليف 15
ش ـخ ـص ـيــة س ـيــاس ـيــة ب ـم ـه ــام الـ ـ ـ ــوزارات
املختلفة .ول ــم تـتـطــرق قـ ــرارات الـبــرهــان
إلـ ـ ــى سـ ــت وزارات ي ـش ـغ ـل ـهــا م ـم ـث ـلــون
لـ ـح ــرك ــات الـ ـكـ ـف ــاح املـ ـسـ ـل ــح ،مـ ــا يـعـنــي
اإلبقاء على وزرائـهــا السابقني ،أبرزهم
جبريل إبراهيم وزير املالية والتخطيط
االقتصادي.
وكان أغلب الوزراء املكلفني في مناصب
وك ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــوزارات ي ـع ـم ـلــون بـتـعـيــن من
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـس ـت ـق ـي ــل عـ ـب ــد ال ـل ــه
حـمــدوك ،عقب إعــادتــه إلــى منصبه بعد
االنقالب في  21نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي .وفشلت السلطة االنقالبية ،منذ
الثاني من الشهر الحالي ،تاريخ استقالة
حمدوك من رئاسة الحكومة ،في تعيني
رئيس وزراء جديد ،مع تواصل الحراك
ال ـ ـثـ ــوري الـ ــرافـ ــض ل ــانـ ـق ــاب ،وت ــوال ــي
ال ـج ـهــود الــدول ـيــة لـتـقــريــب امل ـســافــة بني
العسكر واملدنيني.
(العربي الجديد ،األناضول)

ضحايا من «العمال
الكردستاني» بقصف
تركي
تـ ـع ــرض ــت م ـ ــواق ـ ــع ت ــابـ ـع ــة ل ـح ــزب
ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ف ــي مــديـنــة
سنجار شمالي العراق ،إلى قصف
ت ــرك ــي أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،مـ ــا تـسـبــب
بسقوط قتلى وجرحى من الحزب.
وذك ــرت مؤسسة مكافحة اإلره ــاب
ف ــي إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ال ـ ـعـ ــراق ،فــي
بـ ـي ــان ،إن «طـ ــائـ ــرات ت ــرك ـي ــة ب ــدون
طيار قصفت مقرات لحزب العمال
الكردستاني فــي سنجار مــا أسفر
عن سقوط قتلى وجرحى» .ونقلت
وســائــل إع ــام محلية عــن مـصــادر
أمنية عراقية قولها إن قياديًا في
«ال ـع ـم ــال» ق ـتــل وأص ـي ــب ثــاثــة في
القصف.
(العربي الجديد)
أكار يجول على الحدود
التركية العراقية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي
أك ـ ــار (ال ـ ـص ـ ــورة) ،بــرف ـقــة ق ـ ــادة فــي
الجيش ،الــوحــدات العسكرية على
الحدود مع العراق .وزار أكار والية
شــرنــاق ال ـح ــدودي ــة ،يــرافـقــه رئيس
األرك ــان يشار غــولــر ،وق ــادة القوات
الـبــريــة مــوســى آف ـس ـفــار ،والـبـحــريــة
ع ــدن ــان أوزبـ ـ ـ ـ ــال ،والـ ـج ــوي ــة حـســن
كوجوك آقيوز.
(األناضول)

السلطات الجزائرية تقرر
حل حزب ثالث
أص ـ ــدر ال ـق ـض ــاء الـ ـج ــزائ ــري ،مـســاء
أمس األول الخميس ،قرارًا بتعليق
أنشطة الـحــزب االشـتــراكــي للعمال
(مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض) ،ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار مـ ـ ــن الـ ـغ ــرف ــة
االسـ ـتـ ـعـ ـج ــالـ ـي ــة مل ـج ـل ــس ال ـ ــدول ـ ــة،
ب ـن ــاء ع ـل ــى دعـ ـ ــوى رف ـع ـت ـهــا وزارة
الــداخ ـل ـيــة ض ـ ــده ،فـيـمــا ن ـجــا حــزب
االت ـح ــاد مــن أج ــل التغيير والــرقــي
املـ ـع ــارض م ــن قـ ــرار م ـمــاثــل مــؤقـتــا.
ويـعــد هــذا ال ـقــرار الـثــالــث مــن نوعه
فــي حــق أح ــزاب سياسية معتمدة،
حـيــث ك ــان الـقـضــاء اإلداري أص ــدر،
ف ــي  21س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول امل ــاض ــي،
قرارين بحل حزبي االتحاد من أجل
الــديـمـقــراطـيــة وال ـح ــري ــات ،وجبهة
الجزائريني الديمقراطيني.
(العربي الجديد)
المستشار األلماني يلتقي
ماكرون الثالثاء

إضاءة

تونس :مالحقة أحد محامي البحيري
يالحق القضاء العسكري
في تونس أحد أبرز
محامي الدفاع عن
القيادي في حركة
«النهضة» نور الدين
البحيري ،في مخالفة
لقانون عدم محاكمة
المدنيين عسكريًا
تونس ـ آدم يوسف ،بسمة بركات

أكـ ـ ــد عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ال ـب ــرمل ــان ــي
نورالدين البحيري املحامي سمير ديلو ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أنه تم توجيه
ٍ
رســالــة إل ــى ف ــرع تــونــس للمحامني لــإعــام
بفتح تحقيق بحق عميد املحامني السابق
عضو هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق
الكيالني ،وذلــك كما يفرضه مرسوم تنظيم
مهنة املحاماة .وأضــاف ديلو أنــه «ال يوجد
ّ
ّ
مجرم في العالقة
أي مبرر للتتبع وال عمل
مع الكيالني حتى يتم التحقيق معه» ،نافيًا
«ما تم تداوله حول إيقافه» .وأكد أن «سبب
إثــارة التتبع هو تصريحات أمام مستشفى
الحبيب بوقطفة أثناء وقفة لهيئة الدفاع عن
ُ
البحيري ،اعت ِبرت تحريضًا لألمنيني على
العصيان والتمرد».
ب ــدوره ،أكــد املحامي عبد ال ــرؤوف العيادي،
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه تم
توجيه رسالة عبر «الفاكس» ملكتب رئيس

فــرع عـمــادة املحامني بتونس ،مــن دون ذكر
تــاريــخ جلسة التحقيق وال الـتـهــم املوجهة
إلـيــه» .وأض ــاف أن «هــذا اإلج ــراء هــو رد فعل
عـلــى تـقــديــم الـكـيــانــي ش ـكــواه ضــد الرئيس
ّ
سعيد ووزي ــر داخليته توفيق شرف
قيس
ّ
الدين» ،مشددًا على أنها «محاولة لتخويفه
وتــره ـي ـبــه» ،خـصــوصــا أن ــه «يـنـشــط بفضح
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات ف ـ ــي عـ ــاقـ ــة ب ـم ـل ــف اخ ـت ـط ــاف
واحـتـجــاز الـبـحـيــري» .وأض ــاف أن «القضاء
الـعـسـكــري غـيــر مـخـتــص ف ــي تـتـبــع املــدنـيــن
ومحاكمتهم ،وهــو أمــر مــرفــوض» .وسيمثل
الـكـيــانــي أم ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق العسكري
حسب نص الرسالة التي لم تتضمن تاريخ
الجلسة وال التهم املوجهة إليه ،وتشير إلى
أن املحكمة العسكرية ستوجه رسالة ثانية
للفرع تحدد فيها التاريخ والتهمة.
م ــن ج ـه ـت ــه ،دعـ ــا االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
للشغل إلى تحويل اإلجــراءات الرئاسية في
 25يوليو/تموز إلى «مسار تشاركي متكامل
ً
قادر فعال على إنقاذ تونس من براثن الفشل
والفساد واإلرهــاب والتبعية» .وأكد االتحاد
أن ــه «س ـيــواصــل أداء دوره الــوطـنــي والـفـعــل
إيـ ـج ــاب ــا ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ت ـحــدي ـدًا
بعد األزم ــة الخانقة الـتــي أف ــرزت فسيفساء
ّ
سياسية متناحرة ،معطلة لدواليب الدولة،
عــاجــزة عــن إيـجــاد الحلول ،إذ بنيت أغلبها
على الوعود الزائفة وعلى املصالح الفئوية
وأهـمـلــت مـصــالــح الـشـعــب وس ـيــادة ال ـبــاد».
وش ـ ـ ـ ّـدد ف ــي ب ـي ــان ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ــذكـ ــرى ال ـ ــ76
ل ـتــأس ـي ـســه أن ـ ــه «ل ـ ــن يـ ـت ــوان ــى عـ ــن امل ـ ـبـ ــادرة
بـلـعــب دوره ال ـتــاري ـخــي وال ــري ــادي وتـقــديــم
رأي ــه فــي القضايا السياسية واالقـتـصــاديــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـ ــي وض ـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـصـ ــورات
الكفيلة بتحقيق مسار تنموي بديل متكامل

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون (الصورة) ،الثالثاء املقبل،
إلــى بــرلــن حيث يلتقي املستشار
األملـ ــانـ ــي أوالف ش ــول ـت ــز ملـنــاقـشــة
مـ ــواض ـ ـيـ ــع م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ــرئ ــاس ــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي.
وق ــال ــت املـتـحــدثــة بــاســم الـحـكــومــة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ك ــري ـس ـت ـي ــان ه ــوفـ ـم ــان،
أمس الجمعة ،إن مباحثات «حول
بداية الرئاسة الفرنسية لالتحاد
األوروبي ستكون في صلب اللقاء.
كذلك ،سيتم التطرق إلــى الرئاسة
االملانية ملجموعة السبع والوضع
الدولي».
(فرانس برس)

من تظاهرة  14يناير الحالي في العاصمة تونس (الشاذلي بن إبراهيم)Getty/

ومندمج وعادل» .في سياق آخر ،تقدم األمناء
الـ ـع ــام ــون ألح ـ ـ ــزاب «الـ ـتـ ـي ــار ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
و«ال ـج ـم ـهــوري» و«الـتـكـتــل الــديـمـقــراطــي من
أج ــل ال ـع ـمــل والـ ـح ــري ــات» ب ـش ـكــوى لـلـنـيــابــة
العمومية واإلع ــام بجرائم ،مطالبني بفتح
بحث ضد كل من وزير الداخلية توفيق شرف
الدين واملدير العام لألمن العمومي وكل من
سيكشف عنه البحث .وتــأتــي هــذه الشكوى
على خلفية التجاوزات التي حصلت يوم 14
يناير/كانون الثاني الحالي بمناسبة إحياء
ذكرى الثورة .وأكد األمناء العامون لألحزاب،
في بيان مشترك الخميس ،أن وزارة الداخلية
أفرطت في استخدام القوة والعنف لتفريق
املتظاهرين.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،أثـ ـ ــارت دع ـ ــوة مفتي

الجمهورية التونسية عثمان بطيخ رجــال
األعـ ـم ــال إلـ ــى امل ـس ــاع ــدة ع ـلــى إنـ ـق ــاذ ال ـبــاد
وإخراجها من أزمتها تساؤالت حول توظيف
دار اإلفتاء التونسية من السلطة السياسية،
ُ
وع ّدت تأكيدًا للعجز املالي الصعب التي تمر
به البالد .وأبرز املفتي في بيان ،مساء أول من
أمس الخميس ،أن «مساعدة البالد للخروج
مـ ــن ال ـ ـظـ ــروف االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
الـصـعـبــة ال ـتــي تـمــر بـهــا هــو واج ــب أخــاقــي
وديني» .وأكــد املحلل شكري بن عيسى ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أن بيان ديوان
ٍ
اإلف ـتــاء يـنــدرج فــي مـســار توظيف املؤسسة
في خدمة السلطة السياسية القائمة ،وهو
يدخل في مسار كامل لتطويع املؤسسات من
ّ
سعيد.
قبل نظام قيس

بلينكن يرى فرصة
محدودة إلنقاذ االتفاق
النووي
أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــركــي
أنتوني بلينكن ،أمس الجمعة ،أنه
ناقش مع نظيره الروسي سيرغي
الفروف في جنيف الشأن اإليراني،
محذرًا من أنه ال توجد سوى فرصة
م ـحــدودة إلن ـجــاح امل ـحــادثــات التي
تـسـتـهــدف إن ـق ــاذ االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
امل ـبــرم ع ــام  2015مــع ط ـهــران .وقــال
بلينكن إن االت ـفــاق مـثــال للتعاون
امل ـ ـم ـ ـكـ ــن بـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وروسيا في القضايا األمنية .وحث
موسكو على استخدام النفوذ الذي
تتمتع به وعالقتها مع طهران في
تــوصـيــل رســالــة ب ـضــرورة اإلس ــراع
في التوصل التفاق.
(رويترز)
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لم يتمكن وزيرا الخارجية األميركي والروسي،
أنــتــونــي بلينكن وســيــرغــي الفــــروف ،أمس
الجمعة ،من وضع الخطوط العريضة لنزع
فتيل األزمة األوكرانية ،مكتفيين بتمديد مسار
الدبلوماسية ،والذي يبدو متعثرًا ،مع تباعد
مواقف البلدين وتصلبهما بشأن المطالب
المتبادلة

تواصل مع لندن

دعا وزيــر الدفاع سيرغي شويغو (الــصــورة) ،أمس الجمعة ،نظيره
البريطاني بن واالس إلى زيــارة موسكو للتباحث في األمن وتخفيف
التوترات في أوروبــا .وكان واالس
قد دعا شويغو أيضًا خالل األسبوع
الحالي إلى زيارة لندن .من جهته،
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفــروف ،أمس ،أن فرنسا وألمانيا
تــرغــبــان بالحفاظ على «رباعية
النورماندي» مع روسيا وأوكرانيا،
بشكلها الحالي ،ردًا على سؤال
حــول إمكانية انضمام الــواليــات
المتحدة إليها.

المحادثات
الروسية األميركية
ال انفراجة لحل
األزمة األوكرانية

لـ ـ ــم يـ ـحـ ـق ــق ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــذي ج ـمــع
أم ــس الجمعة وزي ــري الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي واألم ـ ـيـ ــركـ ــي ،س ـيــرغــي
الفروف وأنتوني بلينكن ،في مدينة جنيف
ال ـســوي ـســريــة ،أي اخـ ـت ــراق جــدي ــد ف ــي ج ــدار
األزم ــة األوكــران ـيــة ،بعكس مــا ك ــان متوقعًا.
على الرغم من ذلــك ،فقد فتح اللقاء األبــواب
إلمـكــانـيــة تـمــديــد م ـســار الــدبـلــومــاسـيــة بني
الطرفني ،وهو مسار يبقى معقدًا ،مع تجديد
روس ـ ـيـ ــا أمـ ـ ــس م ـط ـل ـب ـهــا ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ض ـمــانــات مـكـتــوبــة ب ـشــأن ع ــدم ت ـمــدد حلف
شـمــال األطـلـســي فــي ش ــرق أوروبـ ــا .ووصــف
الف ــروف أمــس مطلب بــاده بــ«املـحــدد» ،لكن
واشنطن تعهدت بتقديم ّ
رد مكتوب ملوسكو
األس ـبــوع املـقـبــل ،ال يتضمن س ــوى «أف ـكــار»
لتخفيف التوتر.
وتضمن لقاء الفروف وبلينكن ،الذي استمر
 90دق ـي ـق ــة ،وحـ ـض ــره ع ـ ــدد م ــن م ـســاعــدي
ً
الـ ــوزيـ ــريـ ــن ،ت ـ ـبـ ــادال ل ــوجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
الطرفني حول األزمــة ،وفهمًا للموقف الذي
وصل إليه كال البلدين أكثر من كونه عملية
ت ـفــاوض ،بحسب مــا نقلت صحيفة «وول

ستريت جورنال» عن مسؤولني أميركيني.
ً
وجاء اللقاء استكماال للقاء جمع األسبوع
املاضي في جنيف نائب الفــروف ،سيرغي
ريابكوف ،ونائبة بلينكن ،ويندي شيرمان.
واتفق الجانبان أمس على االلتقاء مجددًا
األسبوع املقبل ،بعد تقديم واشنطن ردها
ال ـخ ـط ــي ع ـل ــى م ـط ــال ــب م ــوس ـك ــو .وتـنـتـظــر
املـحــادثــات املقبلة بــن الجانبني األميركي

ينتظر أن تقدم
واشنطن لموسكو أجوبة
خطية عن مطالبها
يدرس الدوما الطلب
من بوتين االعتراف
بدونيتسك ولوغانسك

والــروســي زوال «االنفعال» ،بحسب تعبير
الفروف ،أمس ،خالل مؤتمر صحافي عقده
في جنيف إثر انتهاء االجتماع .وكان وزير
الخارجية الروسي قد أكد لنظيره األميركي
ّ
في مستهل املحادثات بينهما أمــس أنــه ال
يـتــوقــع «اخ ـت ــراق ــا» .وقـ ــال إن «اقـتــراحــاتـنــا
مـ ـح ــددة ج ـ ـ ـدًا ،ون ـن ـت ـظــر ردودًا مـ ـح ــددة».
ب ــدوره ،استبق بلينكن االجـتـمــاع ،معتبرًا
أنها «لحظة شديدة األهمية» ،لكنه أكد أن
ّ
بالده ال تتوقع حل خالفاتها مع روسيا في
اللقاء .وأع ــرب الــوزيــر األمـيــركــي ،رغــم ذلــك،
ّ
عن أمله بأن يمكن اللقاء من «معرفة ما إذا
كــان مـســار الدبلوماسية وال ـحــوار ال يــزال
مفتوحًا».
وإث ـ ـ ــر انـ ـتـ ـه ــاء االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ح ـ ـ ــاول الـ ـ ــروس
إظ ـه ــار تـقــدمـهــم ع ـلــى األم ـيــرك ـيــن بـنـقـطــة،
بعد حصول الــوزيــر الــروســي على «تعهد»
مـ ــن ب ـل ـي ـن ـكــن ،ب ـ ــأن تـ ـق ــدم واشـ ـنـ ـط ــن ّ
رده ـ ــا
امل ـك ـتــوب عـلــى م ـب ــادرة ال ـض ـمــانــات األمـنـيــة
ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا م ــوس ـك ــو .وخ ـ ــال مــؤتـمــره
الـصـحــافــي ،وص ــف الف ــروف مـحــادثــاتــه مع
نـظـيــره األم ـيــركــي بــ«املـفـيــدة والـصــريـحــة»،

اتفق الوزيران على االجتماع مجددًا (األناضول)

مضيفًا أن بلينكن أبلغه بأنه «كان مرتاحًا»
للقاء ،ما «سيساعدهم األسـبــوع املقبل في
تقديم ّ
ردهم الخطي» .وأكد أنه ّ
كرر لنظيره
األميركي طلب موسكو وقــف تمدد الناتو
شرقًا ،معتبرًا أن السلطة األوكرانية تعاني
من «الروسوفوبيا» (رهاب روسيا) ،متهمًا
ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي بــاع ـت ـبــار أوكــران ـيــا
ض ـمــن ن ـطــاق «مـنـطـقــة نـ ـف ــوذه»ّ .
ورج ـ ــح أن
«الهستيريا» التي يــروج لها الغرب حاليًا
رب ـم ــا تـسـتـهــدف ت ـبــريــر خ ـط ــوات عـسـكــريــة
جديدة لحكومة كييف في منطقة دونباس،
أو تبرير نهجها الرامي إلى تقويض اتفاقات
مينسك تمامًاّ .
وكرر الفروف أن روسيا «لم

تهدد يومًا الشعب األوكراني» ،وأنها قدمت
أجوبتها عن كافة األسئلة املتعلقة بوجود
قواتها عند الحدود األوكرانية.
وحول تقييمه للموقع الذي يقف فيه الطرفان
حاليًا ،قال الفروف« :ال أستطيع القول ما إذا
كنا اآلن نسير باملسار الصحيح أم ال ،ولن
ندرك ذلك ما لم نتلق الرد األميركي الخطي
ع ـل ــى ك ــاف ــة م ـق ـت ــرح ــات ـن ــا» .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ــه
ونظيره األمـيــركــي «متوافقان على ضــرورة
إقامة حوار منطقي» كي «يتراجع االنفعال».
مــن جهته ،حــذر بلينكن مــن أن بــاده سترد
ع ـلــى «أي ه ـج ــوم روس ـ ــي ح ـتــى ل ــو ل ــم يكن
ّ
«موحدًا وسريعًا
عسكريًا» ،وأن الرد سيكون

تقرير

متابعة

األزمة اإلنسانية تفتح أبواب النرويج أمام «طالبان»
يزور وفد من «طالبان»
أوسلو ،لبحث الوضع
اإلنساني المتدهور في
أفغانستان ،فيما أكدت
النرويج أن هذا األمر ال
يعني اعترافًا بالحركة
أدى ت ــزاي ــد ت ــده ــور ال ــوض ــع اإلن ـســانــي في
أفـغــانـسـتــان ،إل ــى فـتــح ال ـبــاب أم ــام وف ــد من
ح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان» ل ــزي ــارة أوسـ ـل ــو ،ب ــن 25
و 26ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ال ـحــالــي ،لعقد
لقاءات مع مسؤولني نرويجيني ومــن دول
أخــرى ،تتمحور حول األزمــة اإلنسانية في
أفغانستان وحقوق اإلنسان.
وأوض ـح ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـنــرويـجـيــة،
فــي ب ـيــان أم ــس الـجـمـعــة ،أن ــه مــن امل ـقــرر أن
يلتقي وفد «طالبان» في أوسلو ممثلني عن
السلطات النرويجية ودول حليفة أخــرى،
وكذلك ممثلني عن املجتمع املدني األفغاني.
وقالت وزيــرة الخارجية النرويجية أنيكن
هــوي ـت ـف ـي ـلــدت ،ف ــي الـ ـبـ ـي ــان« ،ن ـش ـع ــر بـقـلــق

كـبـيــر إزاء ال ــوض ــع اإلن ـســانــي الـخـطـيــر في
أفغانستان ،حيث يواجه ماليني األشخاص
كارثة إنسانية كبيرة» .وأضافت« :من أجل
التمكن من مساعدة املدنيني في أفغانستان،
مــن ال ـضــروري أن يـشــارك املجتمع الــدولــي
واألفـغــان مــن مختلف جــوانــب املجتمع في
حوار مع طالبان».
وش ـ ـ ــددت هــوي ـت ـف ـي ـلــدت ع ـل ــى أن ال ـن ــروي ــج
سـتـكــون «واض ـح ــة» بـشــأن مــا نـتـنـظــره من
ال ـح ــرك ــة ،وال سـيـمــا ح ــول تـعـلـيــم الـفـتـيــات
وحقوق اإلنسان ،موضحة أن االجتماعات
املخطط لها «ال تشكل إضفاء للشرعية أو
اعترافًا بحركة طالبان ،لكن علينا التحدث
إلى السلطات التي تدير البالد بحكم األمر
الواقع .ال يمكننا أن ندع الوضع السياسي
يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر».
وأوضـحــت وزارة الخارجية أن اجتماعات
وف ــد «ط ــال ـب ــان» سـتـضــم أي ـضــا أف ـغــانــا من
خلفيات «مــن مختلف املـجــاالت ،وستشمل
ق ـي ــادات نـســائـيــة وصـحــافـيــن ،وأشـخــاصــا
يعملون معهم ،وفي أمور أخرى مثل حقوق
اإلنسان والقضايا اإلنسانية واالقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة» .وذك ـ ــرت أنــه
فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـح ــال ــي،
ق ــام وف ــد نــروي ـجــي ب ــزي ــارة ك ــاب ــول إلج ــراء
مـ ـح ــادث ــات حـ ــول ال ــوض ــع اإلنـ ـس ــان ــي غـيــر

يحتاج  23مليون أفغاني لمساعدات إنسانية ()Getty

املستقر في البالد .واتخذ ً الوضع اإلنساني
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان م ـن ـع ـطــفــا م ــأس ــاوي ــا منذ
االن ـس ـحــاب ال ـفــوضــوي ل ـل ـقــوات األمـيــركـيــة
وت ـلــك الـتــابـعــة إل ــى حـلــف ش ـمــال األطـلـســي
من البالد في أغسطس/آب املاضي ،وعودة
«طالبان» إلــى السلطة في مواجهة خزائن
ش ـبــه ف ــارغ ــة ب ـعــد سـيـطــرتـهــا ع ـلــى ال ـب ــاد.
وتوقفت املساعدات الدولية فجأة ،وجمدت

ال ــوالي ــات املـتـحــدة  9.5م ـل ـيــارات دوالر من
أصول البنك املركزي األفغاني.
وت ـه ــدد امل ـجــاعــة اآلن  23م ـل ـيــون أف ـغــانــي،
أو  55ف ــي امل ــائ ــة م ــن ال ـس ـكــان حـســب األم ــم
امل ـت ـح ــدة ،ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إل ــى  4.4م ـل ـيــارات
دوالر من الــدول املانحة هذا العام ملعالجة
األزمـ ــة اإلن ـســان ـيــة ف ــي ال ـب ــاد .وكـ ــان نــائــب
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي حـ ـك ــوم ــة «ط ــالـ ـب ــان»

بايدن يعدل أسلوب حكمه :المهادنة ال تنفع
امل ــا عـبــد ال ـســام حنفي أع ـلــن ،خ ــال كلمة
ف ــي م ــؤت ـم ــر «اق ـت ـص ــاد أف ـغ ــان ـس ـت ــان» عـقــد
األرب ـع ــاء املــاضــي فــي الـقـصــر الــرئــاســي في
كابول ،إن أفغانستان تمر بمرحلة حرجة
للغاية ،مؤكدًا أن مواجهة الحالة املعيشية
واالقتصادية من أولويات الحكومة .وكانت
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وم ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر حـكــومـيــة
أطـ ـلـ ـق ــت ،فـ ــي  11ي ـن ــاي ــر الـ ـح ــال ــي ،خـطـطــا
مـشـتــركــة لــاس ـت ـجــابــة ،ت ـهــدف إل ــى تــوفـيــر
اإلغــاثــة اإلنسانية الحيوية إلــى  23مليون
شخص فــي أفغانستان ودع ــم  5.7ماليني
شخص من الالجئني األفغان واملجتمعات
املحلية في خمس دول مجاورة .وأوضحت
األم ــم امل ـت ـحــدة ،فــي ب ـيــان« ،ي ــواج ــه السكان
فــي أفـغــانـسـتــان واح ــدة مــن أس ــرع األزم ــات
اإلنـســانـيــة ن ـم ـوًا فــي ال ـعــالــم ،حـيــث يعاني
نصفهم مــن حــالــة ح ــادة مــن ال ـجــوع .هناك
أكـثــر مــن  9مــايــن ن ــازح داخـلـيــا ،ومــايــن
األطفال خارج املدرسة .الحقوق األساسية
ل ـل ـن ـس ــاء والـ ـفـ ـتـ ـي ــات مـ ـع ــرض ــة ل ـل ـت ـه ــدي ــد،
وي ـص ــارع امل ــزارع ــون وال ــرع ــاة وس ــط أســوأ
حالة جفاف منذ عقود ،أما االقتصاد فهو
ف ــي ح ــال ــة م ــن االن ـه ـي ــار الـ ـت ــام .وف ــي غـيــاب
الــدعــم الـ ــازم ،يـتـعــرض ع ـشــرات اآلالف من
األطفال لخطر املوت بسبب سوء التغذية».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

رصد

الصين وروسيا تحميان كوريا الشمالية
واص ـ ـلـ ــت الـ ـص ــن وروس ـ ـيـ ــا ح ـم ــاي ــة ك ــوري ــا
الشمالية ،إذ عرقلتا في األمــم املتحدة طلبًا
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ملـعــاقـبــة خـمـســة كــوريــن
شماليني ،أحدهم يقطن في روسيا واآلخرون
ع ـلــى األراض ـ ــي ال ـص ـي ـنـ ّـيــة ،ردًا ع ـلــى إط ــاق
بيونغ يانغ صواريخ في اآلونة األخيرة.
وج ـ ـ ــاءت ع ــرق ـل ــة الـ ـص ــن ق ـب ــل س ــاع ـت ــن مــن
اج ـت ـمــاع مـغـلــق ملـجـلــس األمـ ــن ح ــول كــوريــا
الشمالية ،بطلب من أميركا ،أمــس الجمعة.
وتـبـعــت الـعــرقـلــة الـصـيـنـ ّـيــة مـعــارضــة أيضًا
من روسيا لالقتراح األميركي ،حسب ما قال
ّ
دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».
ولــدى سؤالها عن معارضة بكني وموسكو
قبل اجتماع املجلس ،وهــو الثاني خــال 11
يــومــا ،ن ـ ّـددت السفيرة األمـيــركـيــة لــدى األمــم
املتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمنح بيونغ

ّ
وصارمًا» ،لكنه أكد أن بالده تواصل السعي
ّ
إلي ـجــاد ح ــل دب ـلــومــاســي .وق ــال بلينكن إنــه
ط ـل ــب خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع م ــن روسـ ـي ــا سـحــب
قــوات ـهــا م ــن الـ ـح ــدود م ــع أوك ــران ـي ــا ،واص ـفــا
أيضًا محادثاته مع الفروف بأنها «صريحة
وجوهرية ومهنية» .كما أوضح أن واشنطن
ستعرض «أف ـكــارًا» فــي شكل ّ
رد خطي على
موسكو األسبوع املقبل ،مؤكدًا أن الحوار مع
ّ
موسكو سيتواصل .واتفق الــوزيــران ،أمس،
على إقامة «تواصل جديد على مستواهما»،
معتبرين أنــه «مــن السابق ألوان ــه» عقد ّ
َ
قمة
جـ ــديـ ــدة بـ ــن ال ــرئ ـي ـس ــن ف ــادي ـم ـي ــر بــوتــن
ً
وج ـ ــو بـ ــايـ ــدن ،ل ـك ـن ــه ي ـب ـق ــى أمـ ـ ـ ـرًا م ـح ـت ـمــا.

وكــانــت مـســاعــدة وزي ــر الخارجية األميركي
وي ـنــدي ش ـيــرمــان قــد غـ ـ ّـردت عـلــى «تــوي ـتــر»،
ل ـيــل الـخـمـيــس  -ال ـج ـم ـعــة ،ب ــأن األمـيــركـيــن
وح ـل ـف ــاء ه ــم م ـ ـ ّـدوا ي ــده ــم ،ل ـكــن «ح ـت ــى اآلن
ّ
ُرفضت خطواتنا التي تدل على حسن نية».
وق ــال نـظـيــرهــا ال ــروس ــي سـيــرغــي ريــابـكــوف
أمــس من جنيف إن «روسـيــا ال تخاف أحـدًا،
وال حتى مــن الــواليــات املـتـحــدة» ،معتبرًا أن
«امل ـح ــاول ــة األم ـيــرك ـيــة ل ــزي ــادة ال ـت ــوت ــرات ال
تخلق املناخ الالزم» للمحادثات.
وزار ب ـل ـي ـن ـكــن بـ ــرلـ ــن ،ال ـخ ـم ـي ــس ،وال ـت ـق ــى
بـنـظــرائــه األوروب ـ ـيـ ــن ،حـيــث سـعــى إلظـهــار
وحـ ــدة م ــوق ــف ال ـح ـل ـفــاء ف ــي وج ــه أي تــوغــل

روسـ ــي مـحـتـمــل ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،ب ـعــدمــا كــان
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــو ب ــاي ــدن ق ــد أمل ــح إلــى
إمـكــانـيــة اخـتــافـهــم ح ــول طبيعة ال ــرد على
«ت ــوغ ــل م ـ ـحـ ــدود» ل ـ ـلـ ــروس .وقـ ـ ــال بـلـيـنـكــن
ف ــي مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة إن اح ـت ـمــال دخ ــول
جنود روس سيشكل «عــدوانــا واضـحــا جدًا
ألوكرانيا» بغض النظر «عما إذا كان (األمر
يتعلق) بجندي واحد أو بألف جندي».
وواص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت دول غ ـ ــربـ ـ ـ ّي ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــس ت ــوجـ ـي ــه
التحذيرات ملوسكو .وحذر املستشار األملاني
أوالف شــولـتــز ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء البريطاني
ب ـ ــوري ـ ــس جـ ــون ـ ـسـ ــون روسـ ـ ـي ـ ــا م ّـ ــن ع ــواق ــب
«ك ـب ـيــرة وخ ـط ـيــرة» ف ــي ح ــال شــنــت هجومًا
عـسـكــريــا ع ـلــى أوك ــران ـي ــا .وقـ ــال شــول ـتــز إنــه
توافقا خالل مكاملة هاتفية على
وجونسون
ّ
«أن ــه ينبغي تجنب هـجــوم عسكري روســي
جديد على أوكرانيا» .وقاال« :يجب أن يكون
األم ــر واضـحــا بــأنــه فــي هــذه الـحــالــة ،ينبغي
ّ
ـان كبيرة
عـلــى روس ـيــا أن تستعد لــدفــع أث ـمـ ٍ
وخـطـيــرة» .بــدورهــا ،دعــت وزي ــرة الخارجية
البريطانية ليز ت ــراس روسـيــا إلــى «خفض
الـتـصـعـيــد» وإجـ ــراء «م ـحــادثــات ب ـنــاءة» في
شأن أوكرانيا ،محذرة من أن غزو هذا البلد
سيقود إلى «مستنقع رهيب».
ويـنـفــي الـكــرمـلــن أي نـيــة لــه لـغــزو أوكــرانـيــا
لـكـنــه يـشـتــرط إبـ ــرام م ـعــاهــدات تـضـمــن عــدم
توسع الناتو .وطالبت روسيا أمس ،مجددًا،
بانسحاب الـقــوات األجنبية التابعة لحلف
األطـلـســي مــن رومــان ـيــا وبـلـغــاريــا الــدولـتــن
الـعـضــويــن ف ـيــه ،ف ــي إط ــار ال ـض ـمــانــات الـتــي
ت ـط ــال ــب بـ ـه ــاّ .
وردت ب ــوخ ــارس ــت ســري ـعــا،
مـعـتـبــرة ه ــذا الـطـلــب «غ ـيــر م ـق ـبــول» .وقــالــت

ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروم ــان ـي ــة إن ت ـعــزيــز ال ــوج ــود
الـعـسـكــري األط ـل ـســي عـلــى خ ــاص ــرة أوروبـ ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ـش ــرق ـي ــة «رد م ـح ــض دف ــاع ــي
عـلــى س ـلــوك روس ـيــا ال ــذي يـ ــزداد عــدوان ـيــة»
فــي املـنـطـقــة ،وذل ــك «رغ ــم م ـح ــاوالت الحلف
األطلسي لبدء حــوار بناء» .من جهتهّ ،
شدد
رئ ـي ــس وزراء ال ـب ـل ـغ ــاري ك ـي ــري ــل بـيـتـكــوف
على أن بــاده لــن تكون «عـضـوًا مــن الدرجة
الثانية» في الناتو.
ّ
في غضون ذلك ،اتهمت كييف أمس موسكو
بــزيــادة عمليات تسليم األسـلـحــة وامل ـعــدات
الـعـسـكــريــة لــانـفـصــالـيــن امل ــوال ــن لــروسـيــا.
وأك ـ ـ ـ ــد ج ـ ـهـ ــاز االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي أن «ق ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
الــروسـيــة تــواصــل تعزيز ال ـقــدرات القتالية»
ل ــان ـف ـص ــال ـي ــن فـ ــي شـ ـ ــرق أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،عـبــر
ت ــزوي ــده ــم ب ــدب ــاب ــات وم ـن ـظ ــوم ــات مــدفـعـيــة
وذخائر ،متهمًا موسكو بأنها تعمل بشكل
حثيث على «تجنيد مرتزقة» وتدريبهم في
مراكز تدريب في روسيا إلرسالهم للقتال في
شرق أوكرانيا.
أم ــا ف ــي مــوسـكــو ف ـي ــزداد الـبـحــث ف ــي جميع
الـخـيــارات املتعلقة بــ«الـتـهــديــد» األوكــرانــي.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،يـ ـ ــدرس م ـج ـلــس ال ــدوم ــا
الروسي نصًا ّ
قدمه الحزب الشيوعي يطلب
َ
ْ
من بوتني االعتراف بجمهوريتي دونيتسك
ول ــوغ ــانـ ـس ــك امل ـع ـل ـن ـتــن مـ ــن ج ــان ــب واح ـ ــد،
ف ــي ش ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،وامل ــوال ـي ـت ــن لــروس ـيــا.
وق ــال رئـيــس مجلس الــدومــا فياتشيسالف
فولودين إنــه من املقرر عقد محادثات حول
النص في الدوما اعتبارًا من األسبوع املقبل.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

يانغ «شيكًا على بياض» .وقالت ،خالل لقاء
اف ـتــراضــي مــع مـعـهــد األب ـح ــاث «كــارنـيـغــي»،
ّ
إن «ه ــذه الـعـقــوبــات م ــوج ــودة لـسـبــب .وألن
ُ
هـنــاك دول ــة عـضـوًا ت ـعــارض فــرض عقوبات
ف ـ ـهـ ــذا ُيـ ـعـ ـط ــي بـ ــرأيـ ــي ش ـي ـك ــا عـ ـل ــى ب ـي ــاض
لكوريا الشمالية» .واعـتـبــرت أنــه مــن «املهم
بعث رســالــة مـ ّ
ـوحــدة» لبيونغ يــانــغ لتوقف
تجاربها الـصــاروخـيــة» .وأضــافــت« :نبحث
الـ ــرد ال ــواج ــب إع ـط ــاؤه ع ـلــى ه ــذه ال ـت ـجــارب
األخيرة» وهي «غير مقبولة».
مــن جهته ،قــال نائب السفير الــروســي لدى
األمم املتحدة دميتري بوليانسكي« :نحتاج
إلى مزيد من الوقت لدرس البيانات».
وبموجب القواعد السارية في األمم املتحدة،
فإن العرقلة الصينية الروسية تمنع اتخاذ
ّ
أي إجــراء جديد بالقضية ملــدة ستة أشهر.

وع ـن ــد ان ـت ـهــائ ـهــا ،ي ـم ـكــن ل ــدول ــة ع ـضــو في
مجلس األمن تمديدها ثالثة أشهر إضافية،
ّ
ثم ليوم إضافي.
وإضافة إلى بكني ،تعتمد موسكو منذ فترة
تصعيد
طويلة نهجًا يقوم على أساس عدم
ّ
ّ
ال ـض ـغــط ع ـلــى ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .وح ــت ــى إن ـهــا
طلبت ،أخ ـي ـرًا ،تخفيف الـعـقــوبــات الــدولـ ّـيــة
عـنـهــا ل ـغــايــات إن ـســانـ ّـيــة .وأعـ ـ ــادت الـصــن،
االث ـنــن امل ــاض ــي ،فـتــح ح ــدوده ــا مــع كــوريــا
الـشـمــالـ ّـيــة لنقل الـبـضــائــع بـعــد سنتني من
اإلغالق بسبب جائحة كورونا.
وف ـ ــي  12يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي،
ف ــرض ــت واشـ ـنـ ـط ــن عـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى خـمــس
ّ
ّ
شمالية .وطلبت من لجنة
شخصيات
كورية ّ
ّ
ّ
العقوبات املكلفة ملف كوريا الشمالية في
األم ــم املـتـحــدة تــوسـيــع إج ــراءات ـه ــا الـفـ ّ
ـرديــة

لتشمل األف ــراد الخمسة .ويـجــب أن يحظى
ّ
أي قــرار صــادر عن لجنة العقوبات بإجماع
الدول األعضاء الـ 15في مجلس األمن ،والتي
هي جميعًا أعضاء في اللجنة.
واألفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـخ ـم ـس ــة الـ ــذيـ ــن ف ــرض ــت عـلـيـهــم
واش ـن ـطــن ع ـق ــوب ــات ،تـشـمــل تـجـمـيــد أص ّــول
ومنع سفرّ ،
عرفت وزارة الخزانة عنهم بأنهم
شوي ميونغ هيون املقيم في روسيا ،وسيم
كــوانــغ س ــوك وكـيــم ســونــغ ه ــان وكــانــغ كــول
شول املقيمون في الصني.
هاك وبيون كوانغ ّ
ّ
وتتهمهم واشنطن بأنهم مرتبطون ببرنامج
أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي.
واألس ـب ــوع املــاضــي ،وبـسـبــب ع ــدم الـتـ ّ
ـوصــل
إلــى إجـمــاع على بـيــان ملجلس األم ــن ،خالل
ّأول اجـ ـتـ ـم ــاعّ ،
وجـ ـه ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا واليابان دعوة

مـشـتــركــة لـكــوريــا الـشـمــالـ ّـيــة إل ــى «االمـتـنــاع
عن ّ
أي عمل مزعزع لالستقرار» بعد إطالق
صاروخ فرط صوتي.
ّ
وردت ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ع ـل ــى هـ ــذا األمـ ـ ــر عـبــر
ّ
عـمـلــيــات إط ــاق جــديــدة .وكــانــت قــد هــددت،
أم ــس األول ،بــاحـتـمــال اسـتـئـنــاف تجاربها
الـ ـص ــاروخ ـ ّـي ــة ال ـب ــال ـس ـت ـ ّـيــة ال ـب ـع ـي ــدة امل ــدى
وال ـ ـنـ ـ ّ
ـوويـ ــة ،م ــع إعـ ـ ــان امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لـلـحــزب ال ـحــاكــم ،ال ــذي ي ـتــرأســه كـيــم جونغ
ّ
أون ،تــأه ـبــه ل ــ«مــواج ـهــة طــويـلــة األمـ ــد» مع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .وق ــال ــت وك ــال ــة األن ـب ــاء
املــركــزيــة ال ـكــوريــة الـشـمــالـيــة إن «الـسـيــاســة
ال ـعــدائ ـيــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وت ـهــديــدات ـهــا
العسكرية وصـلــت إلــى خــط الخطر ال ــذي ال
يمكن التغاضي عنه بعد اآلن».
(فرانس برس)

ال يريد الرئيس األميركي
جو بايدن أن يكون
«بطة عرجاء» باكرًا،
ولذلك يسعى لتعديل
استراتيجيته في الحكم
قبل انتخابات الكونغرس
واشنطن ـ العربي الجديد

يعتزم الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن إحــداث
تعديل على االستراتيجية التي انتهجها في
الحكم خالل العام األول من واليته ،مع دخوله
أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ف ــي الـ ـع ــام ال ـث ــان ــي ل ـلــرئــاســة.
وسينطبق ذلك ،بشكل أساسي ،على تعاطيه
مــع املـلـفــات الــداخـلـيــة خـصــوصــا ،بـعــد ثبوت
ف ـشــل س ـيــاســة امل ـه ــادن ــة م ــع ال ـكــون ـغــرس في
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـم ــري ــر أجـ ـن ــدت ــه ،خ ـ ــال األش ـه ــر
امل ــاض ـي ــة .وتـ ـب ـ ّـدى عـ ــزم ب ــاي ــدن ع ـل ــى تـغـيـيــر
أسلوبه في الحكم في خطابه بمناسبة الذكرى
األول ــى القـتـحــام الـكــونـغــرس مــن قـبــل أنـصــار
سـلـفــه دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ف ــي  6ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني الـحــالــي ،ثــم خــال املؤتمر الصحافي
الــذي عقده األربـعــاء املــاضــي بمناسبة مــرور
ع ــام عـلــى تـبــوئــه الــرئــاســة .و ّج ــاء ذل ــك لجهة
الهجوم غير املسبوق الذي شنه على ترامب،
ثم على الجمهوريني في الكونغرس .ويأتي
ان ـت ـقــال ب ــاي ــدن إل ــى ال ـه ـج ــوم ،بـسـبــب نــراجــع
التأييد األميركي له وفق استطالعات الرأي،
نـتـيـجــة ت ــواص ــل ظ ـه ــوره مـنــذ أغ ـس ـطــس /آب
املــاضــي بمظهر الــرئـيــس الضعيف ،ألسباب
عدة ،منها فشله في تمرير مشروعني مهمني
فــي الـكــونـغــرس .ويـخـشــى الــديـمـقــراطـيــون أن
ينعكس ذلك على نتائج االنتخابات النصفية
للكونغرس فــي الخريف املقبل .إذ تعني أي
خـســارة إضافية للديمقراطيني فــي مجلسي
النواب والشيوخ أن رئاسة «البطة العرجاء»
قد تصيب بايدن باكرًا جدًا.
وأظهر أحدث استطالع مشترك للرأي أجرته
«روي ـت ــرز /إب ـســوس» هـبــوط شعبية بــايــدن
خ ــال األس ـب ــوع الـحــالــي إل ــى أدن ــى مستوى
خـ ــال ف ـت ــرة رئ ــاسـ ـت ــه ،م ــع ت ــأث ــر م ـع ـنــويــات
األميركيني بجائحة كورونا وما ترتب عليها
من آثار اقتصادية .وأظهر االستطالع أن 43
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األم ـيــرك ـيــن ي ــؤي ــدون أسـلــوب
ب ــاي ــدن ،بـيـنـمــا يــرفـضــه  52فــي امل ــائ ــة .وكــان
االس ـت ـطــاع ال ـســابــق الـ ــذي أجـ ــري األس ـبــوع
امل ــاض ــي ق ــد أظ ـه ــر أن ن ـس ـبــة امل ــواف ـق ــة عـلــى

أداء بــايــدن بلغت  45فــي املــائــة بينما بلغت
نسبة املعارضة ألدائــه  50في املــائــة .وأظهر
االس ـت ـطــاع أن االق ـت ـصــاد وال ـص ـحــة الـعــامــة
يتصدران القضايا التي تشغل األميركيني.
وف ــي اسـتـطــاع آخ ــر أجــرتــه شـبـكــة «س ــي أن
أن» ،ونشرت نتائجه األربـعــاء ،أعــرب  41في
املائة من األميركيني فقط عن تأييدهم ألداء
ب ــاي ــدن ،مــع م ـعــارضــة  54فــي امل ــائ ــة .ويبقى
ت ــرام ــب الــرئ ـيــس الـ ــذي ح ـظــي ب ــأدن ــى نسبة
تأييد خالل العام األول من رئاسته (أقل من
 40في املائة) ،يليه بايدن.
وب ـعــدمــا ظـلــت شـعـبـيــة ب ــاي ــدن أع ـلــى م ــن 50
ف ــي امل ــائ ــة ف ــي األش ـه ــر الـخـمـســة األول ـ ــى من
رئ ــاس ـت ــه ،ب ـ ــدأت ف ــي ال ـه ـب ــوط ف ــي منتصف
أغسطس املاضي عقب ارتفاع أعداد الوفيات
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ك ــورون ــا ف ــي الـ ـب ــاد وس ـقــوط
أف ـغــان ـس ـتــان ب ـيــد «ط ــالـ ـب ــان» .ويـ ــدق هـبــوط
شعبية بــايــدن نــاقــوس خـطــر فــي حــزبــه ،إذ
يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي االستياء
مــن أدائ ــه إل ــى فـقــدهــم األغـلـبـيــة فــي مجلسي
الكونغرس خــال االنـتـخــابــات املـقــررة فــي 8

نوفمبر /تشرين الثاني املقبل .وأقــر بايدن
خالل مؤتمره الصحافي األربعاء بما يشعر
به األميركيون من خيبة أمل مع نهاية العام
األول له في املنصب ،لكنه تعهد بإحراز تقدم
في التصدي للتحديات العديدة الناجمة عن
الجائحة وفــي الحد مــن التضخم الــذي بلغ
نـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي أع ـلــى مـسـتــوى ل ــه في
البالد خالل  40عامًا تقريبًا .وقال السيناتور
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي عـ ــن هـ ـ ـ ـ ــاواي ،بـ ــريـ ــان ش ــات ــز،
لصحيفة «نيويورك تايمز» ،إن «الكثير من
األميركيني غارقون في مشاكلهم في الوقت
الـحــالــي ،ومــا يــريــدونــه هــو رؤي ــة حكومتهم
تعمل لكي تمنح االسـتـقــرار لحياتهم ،لكن

سيقلص بايدن زياراته
إلى الكونغرس ويكثر
من لقاءاته الشعبية

أكد بايدن أنه لن يتخلى عن تعهداته االنتخابية (بيتر زاي /األناضول)

عندما يرون الحكومة غير مستقرة ،فإن ذلك
يجعلهم محبطني».
ون ـت ـي ـج ــة ذل ـ ـ ــك ،ي ـت ـح ـض ــر بـ ــايـ ــدن ل ـت ـعــديــل
استراتيجيته في الحكم ،بحسب مستشارين
كبار في البيت األبيض ،تحدثوا لـ«نيويورك
تايمز» .وقــال هــؤالء إن الرئيس سينسحب
من املفاوضات غير املجدية مع املشرعني في
الكونغرس ،مقابل تعزيز سلطته للحكم ،كما
سيكثر من لقاءاته وجــوالتــه عبر الــواليــات،
والتي تجمعه باألميركيني.
وبـ ـع ــد  3عـ ـق ــود مـ ــن ال ـع ـم ــل س ـي ـن ــات ــور فــي
الـكــونـغــرس ،أصـبــح بــايــدن ال ـيــوم مــدركــا أن
الرئاسة األميركية تتطلب مقاربة مختلفة
إذا م ــا أراد ال ـ ـخـ ــروج م ــن دائـ ـ ـ ــرة الــرئ ـيــس
ال ـض ـع ـي ــف الـ ـت ــي ب ــات ــت ال ـ ـيـ ــوم تـ ـح ــاص ــره.
وبحسب املـصــادر التي تحدثت للصحيفة،
فـ ـ ــإن بـ ــايـ ــدن س ـي ـن ـس ـحــب مـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
الـيــومـيــة املــره ـقــة م ــع امل ـشــرعــن ،لـيــس فقط
م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،ب ــل م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــن
املنقسمني بــن جـنــاحــن وسـطــي وتـقــدمــي.
ويــأتــي التغيير املرتقب ،كجزء مــن انطالقة
ج ــدي ــدة ي ــري ــد ب ــاي ــدن م ــن خ ــال ـه ــا ت ـعــديــل
كيفية إدارتـ ــه لـلــوقــت ،بـعــدمــا عـلــق معظمه
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي مـشــاحـنــات داخ ــل
الكونغرس وخالفات تشريعية.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تــرســم  4مــذكــرات داخلية
ص ــاغ ـه ــا م ـس ـت ـش ــارون ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،امل ــام ــح ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـ ـه ــذا الـتـغـيـيــر
املــرتـقــب ،وال ــذي يجب أن يـبــرز قبيل خطاب
االتحاد األول لبايدن في الكونغرس في األول
من مــارس /آذار املقبل .ويشمل ذلــك تكثيف
بــايــدن هجومه على الجمهوريني ،ملساعدة
املرشحني الديمقراطيني قبيل االنتخابات،
والتنقل عبر الواليات واالنخراط بشكل أكبر
مع الناخبني ،على أن يركز بشكل أكبر على
متابعة إنـجــازاتــه ،عــوضــا عــن التركيز على
انتصارات تشريعية يطمح لتحقيقها.
لكن بايدن لن يتخلى بشكل كامل عن تعهداته
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وم ـن ـه ــا إصـ ـ ــاح الـ ـش ــرط ــة ،إذ
سيحاول بحسب املذكرات استخدام سلطاته
التنفيذية إلصالح أقسام الشرطة األميركية.
ويقول بايدن ومستشاروه إنهم لم يتخلوا
عن مشروع قانون اإلنفاق االجتماعي أيضًا،
إذ سيعمل بايدن على تمرير رزمــة تتضمن
تشريعات تتعلق بالبيئة والطاقة .وفي هذا
اإلط ــار ،ال يــرحــب مستشارو بــايــدن بضغط
التقدميني فــي الـحــزب ،لكي يـصــدر الرئيس
س ـل ـس ـلــة أوام ـ ـ ــر ت ـن ـف ـيــذيــة وق ـ ـ ـ ــرارات لــوضــع
س ـي ــاس ــات ــه االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــوض ــع الـتـنـفـيــذ،
حيث ينظر الكثيرون منهم إلى أن الرئاسة
مختطفة من بعض املشرعني الديمقراطيني.

7

شرق
غرب
غوتيريس يحث
قادة مالي على
إجراء االنتخابات
كـشــف األم ــن ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة،
أن ـط ــون ـي ــو غ ــوت ـي ــري ــس (ال ـ ـصـ ــورة)،
ً
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن ــه أج ـ ــرى ات ـص ــاال
مع الحاكم العسكري ملالي ،الرئيس
أسيمي غويتا ،ومسؤولني إقليميني،
م ــن أج ــل إبـ ــاغ الـ ـق ــادة الـعـسـكــريــن
بأنه يجب إجــراء االنتخابات خالل
«فـ ـ ـت ـ ــرة زمـ ـنـ ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة ن ـس ـب ـي ــا».
واع ـت ـب ــر أن م ـج ـلــس األم ـ ــن مـنـقـســم
حيال العقوبات على مالي.
(أسوشييتد برس)

بيالروسيا:
 27فبراير موعدًا
الستفتاء دستوري
ّ
حدد الرئيس البيالروسي ألكسندر
لوكاشينكو ،بمرسوم رئاسي ،أمس
ال ـج ـم ـعــة ،يـ ــوم  27ف ـبــرايــر/ش ـبــاط
املـقـبــل مــوع ـدًا السـتـفـتــاء دس ـتــوري
فــي مينسك ،وفــق الـتـعــديــات التي
قدمها فــي نهاية ديسمبر/كانون
األول املــاضــي ،مــن شأنها السماح
له بتعزيز سلطاته .ومن التغييرات
املقترحة ،توفير حصانة قانونية
م ــدى ال ـح ـيــاة ل ـلــرؤســاء الـســابـقــن،
وت ـحــديــد م ــدة ال ــوالي ــات الــرئــاسـيــة
باثنتني لخلفاء لوكاشينكو .لكن
ت ـحــديــد الـ ــواليـ ــات س ـي ـتــم تطبيقه
عندما يتولى رئيس جديد السلطة،
مــا سيسمح للوكاشينكو بالبقاء
في السلطة حتى عام  2035إذا أعيد
انتخابه عام .2025
(فرانس برس)
غريفيث يحذر
من التشدد في نيجيريا
ذك ــر مــديــر مكتب تنسيق الـشــؤون
اإلنسانية في األمم املتحدة ،مارتن
غريفيث ،أمــس الجمعة ،أن التمرد
املتطرف في شمال شرقي نيجيريا
ي ـم ـث ــل أزم ـ ـ ـ ــة «خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة جـ ـ ـ ـدًا جـ ـدًا
وت ـش ـكــل ت ـهــدي ـدًا ك ـب ـي ـرًا» وتـحـتــاج
ألكثر من مليار دوالر من املساعدات
ف ــي ع ــام  2022إلغ ــاث ــة املـتـضــرريــن
ّ
من الـصــراع املمتد منذ عقد .وحث
غــريـفـيــث ال ـعــالــم عـلــى ع ــدم نسيان
الدمار املستمر الــذي تسببه حركة
«بــوكــو ح ــرام» والـجـمــاعــة املتفرعة
منها فــي غــرب أفريقيا ،وقــد قتلتا
عشرات اآلالف من السكان.
(أسوشييتد برس)
الصين تنتقد
العقوبات األميركية
ان ـ ـت ـ ـقـ ــد املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم وزارة
الخارجية الصينية ،تشاو ليجيان،
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ل ـفــرض ـهــا ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ش ــرك ــات
صينية تقول واشنطن إنها صدرت
تقنيات صاروخية ،واتهم الواليات
املتحدة بالنفاق لبيعها صواريخ
مــن طــراز «ك ــروز» ق ــادرة على حمل
رؤوس ن ــووي ــة .وق ــال ت ـشــاو« :هــذا
تصرف سلطوي بامتياز والصني
تـسـتـنـكــر الـ ـق ــرار ب ـق ــوة وت ـعــارضــه
ب ـ ـشـ ــدة .وتـ ـح ــث الـ ـص ــن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة عـلــى تـصـحـيــح أخـطــائـهــا
عـلــى ال ـفــور وإل ـغــاء الـعـقــوبــات ذات
الصلة والتوقف عن قمع الشركات
الصينية».
(أسوشييتد برس)
ميركل ترفض منصبًا
فخريًا في حزبها

رف ـ ـض ـ ــت املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة
السابقة أنجيال ميركل (الصورة)،
أم ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،تـ ــولـ ــي م ـن ـصــب
الرئيس الفخري للحزب املسيحي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا .وقـ ــال
الــرئـيــس املنتهية واليـتــه للحزب،
أرمني الشيت ،إن «ميركل توصلت
إلــى قــرار :هــذا أمــر لم يعد يتوافق
م ــع ال ـع ـص ــر ،ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا رئ ـيــس
فـ ـخ ــري ،هـ ــذا تـقـلـيــد م ــن امل ــاض ــي،
وليس موجودا اآلن على املستوى
االتحادي».
(قنا)
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تسعى فرنسا للسيطرة على دور الجمعيات اإلسالمية فيها ،بعد ّ
ّ
«التدخل األجنبي»
سن قانون «االنفصالية» ،في محاولة لمنع
في بعض الجمعيات الدينية .لكن باريس أخطأت في مسألة تعيين أعضاء «منتدى اإلسالم الفرنسي» وفقًا لكثر

نزاع الدولة والجمعيات الدينية

اإلسالم في فرنسا
بشير البكر

أزمـ ـ ــة ج ــدي ــدة ت ـع ـيـش ـهــا هـيـئــات
الجاليات اإلسالمية في فرنسا،
مــع اإلع ــان عــن تشكيل «منتدى
اإلس ــام الـفــرنـســي» ،ليحل مـكــان «املجلس
الفرنسي للديانة اإلسالمية» ،الــذي ينتظر
اإلعالن الرسمي عن حل نفسه ،بعد أن نعاه
رئـيـســه مـحـمــد م ــوس ــوي ،عـنــدمــا اعـتـبــر أن
هــذه املؤسسة «لــم تعد قابلة لالستمرار»،
ويـنـبـغــي أن تـحــل نـفـسـهــا ،بـعــد حــوالــي 19
ع ــام ــا ع ـلــى تــأسـيـسـهــا عـ ــام  2003م ــن قبل
الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي ،حني كان
وزيـ ـرًا لـلــداخـلـيــة .وكــانــت مهمته فــي حينه
الـقـيــام ب ــدور تمثيل الـجــالـيــات اإلســامـيــة،
واملـ ـح ــاور الــرئـيـســي لـلـسـلـطــات الـفــرنـسـيــة،
فيما يتعلق بإدارة شؤون الديانة اإلسالمية
في بلد يشكل فيه اإلســام الديانة الثانية،
ويتجاوز تعداد املسلمني  6ماليني ،أي ما
يـقــارب  10فــي املــائــة .وتــألــف «املـجـلــس» من
حــوالــي عـشــرة ات ـحــادات مساجد غالبيتها
قريبة مــن ال ــدول األصـلـيــة للمصلني فيها،
مثل املغرب والجزائر وتركيا ،ولكنه شهد
خالفات متواصلة بسبب منافسة مغربية-
مـغــربـيــة بــن ات ـحــاديــن قــريـبــن مــن املـغــرب،
وخــافــات جــزائــريــة-مـغــربـيــة خـصــوصــا مع
تصاعد التوتر في الفترة األخيرة بني هذين
البلدين .ولكن األزم ــة األكـبــر التي واجهها
املجلس هــي فــي الـعــام املــاضــي ،حــن قــررت
ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة إصـ ــدار «م ـي ـثــاق مـبــادئ
اإلسالم الفرنسي» ،الذي يمنع «تدخل» دول
أجنبية ،ويعيد تأكيد «تماشي» اإلسالم مع
م ـبــادئ الـجـمـهــوريــة الـفــرنـسـيــة ،وه ــو األمــر
ال ــذي رفـضـتــه ثــاثــة ات ـح ــادات ،اث ـنــان منها
تركيان ،ما ادى إلى انقسام أول في املجلس.
وانـسـحـبــت مــن مكتبه الـتـنـفـيــذي بـعــد ذلــك
أربعة اتـحــادات من بينها «مسجد باريس
الكبير» ،وشكلت «تنسيقية» خــاصــة بها،
وعادت االتحادات املتحفظة على امليثاق عن
قــرارهــا ،ووقـعــت عليه فــي نهاية ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي ،لـكــن وزي ــر الداخلية
الفرنسي جيرالد دارمانان كان قد اعتبر في
هذه األثناء أن «املجلس مات».
ال ـبــديــل ال ـجــديــد ه ــو «م ـن ـتــدى اإلس ـ ــام في
فــرن ـســا» ،سـيــرى ال ـن ــور ،رسـمـيــا ،فــي األي ــام
املقبلة ،وهو يتكون من  80إلى  100شخص،
م ــن م ـســؤولــن ثـقــافـيــن وأئ ـم ــة وأفـ ـ ــراد من
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي م ــن ك ــاف ــة أرجـ ـ ــاء فــرن ـســا،
ت ـخ ـتــارهــم وزارة الــداخ ـل ـيــة الـفــرنـسـيــة من
ب ــن الـعـنــاصــر األك ـث ــر ديـنــامـيـكـيــة ف ــي هــذه
ال ــدي ــان ــة ،م ـم ــن رص ــدت ـه ــم خـ ــال  300ل ـقــاء
محلي .وسيبحث في اجتماعه األول أربعة
م ــواض ـي ــع م ـن ـه ــا ،إع ـ ـ ــداد األئ ـ ـمـ ــة ،وتـنـظـيــم
ال ــدي ــان ــة واألع ـ ـمـ ــال امل ـنــاه ـضــة لـلـمـسـلـمــن،
وب ـ ـ ـ ــدأت أربـ ـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـم ــل مـ ــن اآلن
االجتماع ،على أن تكون اجتماعات املنتدى
سنوية بعد ذلك.
وتـهــدف هــذه امل ـب ــادرة ،وفــق التعريف الــذي

مسلمون يصلّون في مسجد في ضواحي باريس (كريستوف أرشامبو/فرانس برس)

سيبصر «منتدى
اإلسالم في فرنسا»
النور قريبًا
وضـعـهــا لـهــا الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مـ ــاكـ ــرون ،إلـ ــى ال ـت ــوص ــل لـتـمـثـيــل ل ــإس ــام
يستند إل ــى األطـ ــراف املـحـلـيــن ،بـمــا يشكل
ً
اسـتـكـمــاال الجـتـمــاعــات ع ـقــدت عـلــى صعيد
امل ـقــاط ـعــات ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة .وتعمل
خ ـص ــوص ــا ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة ح ــال ــة ال ـت ـن ــازع
والخالفات داخل «املجلس الفرنسي للديانة
اإلسالمية» .وتراهن الدولة الفرنسية على أن
يشكل هذا «املنتدى» الجديد قطيعة كبيرة،
ألن «املجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية»
ت ــم تـصـمـيـمــه م ــن أج ــل تـجـمـيــع االتـ ـح ــادات
اإلســامـيــة ،التي تأسست منذ فترة طويلة
على يــد املـهــاجــريــن .ويستوحي «املـنـتــدى»
النموذج األملاني الــذي كتب له النجاح ،ألن
األتراك يشكلون نسبة حوالي  90في املائة من

املسلمني في أملانيا مما ّ
سهل مهمة االتفاق،
فــي حــن أن شقة الـخــاف كبيرة فــي فرنسا
التي يتوزع فيها ثقل املسلمني بني أغلبية
ج ــزائ ــري ــة ،ول ـك ــن ل ـي ـســت م ـط ـل ـقــة ،وأق ـل ـيــات
أخرى متنافسة معها كاملغربية واألفريقية
والتركية .ومثال ذلك أن الجمعيات التركية
والهندية والباكستانية قاطعت االجتماعات
الـتـحـضـيــريــة ل ــ«امل ـن ـت ــدى» ،ول ــم ت ـش ــارك في
تشكيله.
وت ـ ــرى أوسـ ـ ــاط ف ــي ال ـجــال ـيــة اإلس ــام ـي ــة أن
ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة ح ــاول ــت الـكـثـيــر م ــن أجــل
تنظيم ش ــؤون الــديــانــة اإلســامـيــة مــن خالل
«م ـج ـلــس ال ــدي ــان ــة اإلس ــامـ ـي ــة» ،ول ـك ـن ـهــا لم
ت ـن ـجــح ،وع ـنــدمــا قـ ــررت إي ـج ــاد ح ــل ج ــذري،
فإنها ارتكبت خطأ يتمثل في مسألة تعيني
أع ـضــاء «امل ـن ـتــدى» الـجــديــد مــن ط ــرف وزارة
الداخلية الفرنسية .األمر الذي يضرب مبدأ
الـتـمـثـيـلـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن ج ـه ــة ،ويـخــل
بـقــانــون العلمانية الـقــائــم على فصل الدين
عــن الــدولــة مــن جهة أخ ــرى ،عــدا عــن أن قــرار
ال ـت ـع ـي ــن ي ـح ـم ــل بـ ـعـ ـدًا ت ـم ـي ـي ــزي ــا ص ــارخ ــا،
ب ــامل ـق ــارن ــة مـ ــع ع ــاق ــة الـ ــدولـ ــة بـتـمـثـيـلـيــات
الديانات األخ ــرى ،فهي ال تستطيع التدخل

بتحديد من يمثل املسيحيني ،أو اليهود في
املؤسسات التي تمثلهم.
ص ـح ـيــح أن «م ـج ـلــس ال ــدي ــان ــة اإلس ــام ـي ــة»
فشل فــي املهمة الـتــي تــأســس مــن أجـلـهــا ،إال
أن الشروط لم تتوافر له كي يقوم بدوره على

أتم وجه ،ومنها أنه لم يكن يتمتع بميزانية
خاصة به تسمح له بإطالق مشاريع كبيرة.
ولــم ينجح مـشــروع محاولة تمويل الديانة
اإلس ــامـ ـي ــة ع ـب ــر ال ـن ـش ــاط ــات االق ـت ـص ــادي ــة
اليومية ،من ســوق الحالل وجمع التبرعات
وتنظيم الـحــج إلــى مكة املـكــرمــة ،ال ــذي طرح
ل ـف ـت ــرة ب ــال ـش ــراك ــة م ــع ال ـج ـم ـع ـيــات املـسـلـمــة
ملسلمي فــرنـســا .وعــانــى مــن صـفــة تمثيلية
متدنية ،إذ إن أقل من  50في املائة بقليل من
 2500مسجد في فرنسا منضوية فيه.
ويعتبر قريبون من التجربة أن عوامل فشل
امل ـســألــة م ـت ـعــددة األبـ ـع ــاد ،وع ـلــى رأس ـه ــا أن
االتـحــادات التي تنتمي إلــى املجلس لم يكن
لديها مـشــروع مشترك ،مما جعل إنجازاته
على األرض م ـحــدودة ج ـدًا .لكن مــا هــو أهم
م ــن ذلـ ــك ه ــو الـ ـخ ــاف امل ـس ـت ـمــر ب ــن ال ــدول ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة و«املـ ـجـ ـل ــس» ،ال ـ ــذي ل ــم ت ـت ــرك له
هــامــش الـعـمــل بــاسـتـقــالـيــة ،وتــدخـلــت على
ال ــدوام كــي ينفذ رؤاه ــا وخططها ،مما أدى
إل ــى ت ـفــاقــم ال ـخ ــاف ــات ب ــن م ـكــونــاتــه .وهـنــا
يمكن الحديث عن الخالف املغربي الجزائري
داخــل املــؤسـســات ،والـصــراعــات بــن املجلس
ومسجد باريس على تمثيل املسلمني.
ولـ ـعـ ـب ــت األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة عـ ـل ــى ه ــذه
امل ـســألــة ،مــا أدى إل ــى مـشــاحـنــات دائ ـمــة بني
املجلس الذي يعد نفسه املؤسسة التمثيلية
الـشــرعـيــة ،واملـسـجــد ال ــذي يعتبر نفسه هو
األســاس ومركز الثقل اإلســامــي ،وال يمكنه
أن ينضوي تحت جناح أي مؤسسة أخــرى.
وكــان تشكيل مجلس لألئمة مــوضــوع نــزاع
بني مجلس باريس الكبير واملجلس الفرنسي
للديانة املسلمة ،وفــي اجتماع حضره أكثر
من  200إمام ومدير مسجد في فرنسا ،في 20
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،أعلن مسجد
بــاريــس الـكـبـيــر ،وثــاثــة ات ـح ــادات إســامـيــة
فرنسية ،تأسيس مجلس وطني لألئمة ،في
خطوة جــاءت استجابة ملا طلبته الحكومة
الـفــرنـسـيــة فــي قــانــونـهــا ملــا سمته «مـحــاربــة
االنعزالية اإلسالمية» ،وبهدف بسط الدولة
يدها على أماكن العبادة اإلسالمية.

مسار جديد
تحاول الدولة الفرنسية إطالق مسار جديد يتعلق بممارسة الشعائر
ّ
ملخصها أن اإلسالم دين مثل
وتأهيل األئمة ،يقوم على قواعد عدة
بقية الديانات األخرى ،يمارسه المواطنون الفرنسيون المسلمون ضمن
قوانين الجمهورية الفرنسية وعلى أساس العلمانية .وهذه مسألة
لم تحسمها السلطات كليًا ،على الرغم من أنها قطعت شوطًا كبيرًا
على صعيد التحكم بتأهيل األئمة ،وإبعاد من ترى أنهم يحضون على
الكراهية ،ويصدرون فتاوى تنعكس سلبًا على فرنسا.

متابعة

■ أمن السلطة الفلسطينية اعتقل القيادي املحرر الشيخ عبد الرؤوف
الجاغوب وعددا من الشبان في بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة
الغربية املحتلة .املهم لحساب مني هذه االعتقاالت ولخدمة من؟ هل
تخدم املقاومة! هل تخدم التحرير! مني هذه السلطة وما الهدف من
وجودها؟
■ #بيتا التي تقاتل منذ أشهر على #جبل_صبيح ،ال تقبل أن ُيسحل
ً
أبناؤها ليال وفي هذا البرد القارس ،على يد عناصر جهاز األمن
الوقائي واملخابرات .الكرام ال يقبلون الذل واإلهانة ،يرفضون أن ُيعتدى
عليهم وعلى عائالتهم ورشهم بغاز الفلفل ،وإخراج بعض املعتقلني
حافيًا ودون بارتداء مالبسهم.
■ خبراء في التقنية يؤكدون أن الحوثي ّ
تعمد قطع اإلنترنت على كل
والحصول على مواقف دولية مساندة له.
#اليمن إلثارة الرأي العام
ّ
ومصادر تقول إن اإلنترنت ظل شغاال بعد القصف الذي استهدف
الحديدة ،ولم يتم قطعه إال بعد ساعتني من القصف .وأيضًا هناك
كابالت مزودة باإلنترنت بديلة تأتي عن طريق املهرة.
■ استمرت االتصاالت وخدمة اإلنترنت بالعمل لبضع ساعات بعد
الضربة الجوية في #الحديدة وانقطعت بعدها فجأةُ ،ليلقى اللوم
على التحالف بأنه قصف بنية تحتية ومرفقا خدميا هاما .وهكذا
نهج املليشيا املعروف يتاجرون بكل شيء من أجل مكاسب سياسية
وعسكرية على حساب الشعب املغلوب على أمره.
■ الفروف« :أوضحنا أن روسيا ال تخطط ملهاجمة أوكرانيا» .وكل
هالحشد كرمال شو؟ ثلث الجيش الروسي صار عالحدود مع أوكرانيا.
■ الحرب النفسية بني أميركا ومعها األوروبيون ضد روسيا ،وتبادل
التصريحات والتهديدات حول أوكرانيا ،سيقودان في نهاية األمر إلى
حرب ،والخروج السلمي من األزمة شبه مستحيل.
■ هل تقرع طبول الحرب العاملية الثالثة؟ روسيا تحشد قواتها على
حدود أوكرانيا .أميركا تهدد روسيا وبريطانيا تحذر.
الصني ستكون حليفًا لروسيا .املشهد يعيد سيناريو الحرب العاملية
الثانية ،عندما غزت أملانيا بولندا وكانت الشرارة لبداية حرب عاملية
استمرت  6سنوات# .أوكرانيا.

جدل ليبي حول قرارات صالح
أثارت قرارات أصدرها
رئيس البرلمان الليبي عقيلة
صالح منفردًا ،جدًال في
البالد ،ال سيما ألهمية
القضايا المرتبطة بها
وتأثيرها على المرحلة
المقبلة
طرابلس ـ أسامة علي

ّ
خــلـفــت تـصــريـحــات رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
الليبي عقيلة صالح ،يومي اإلثنني والثالثاء
املاضيني ،بشأن إسقاط الحكومة االنتقالية
برئاسة عبد الحميد الدبيبة ،وتشكيل لجنة
جديدة لصياغة الدستور ،موجة من ردود
الـفـعــل فــي األوسـ ــط الـلـيـبـيــة ،خـصــوصــا من
قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
وامل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـل ــدول ــة .وأص ـ ــدر صــالــح
أخ ـ ـي ـ ـرًا ق ـ ـ ـ ــرارات ب ـص ـف ــة مـ ـنـ ـف ــردة ،مـ ــن دون
طرحها على ال ـنــواب ملناقشتها ،ودع ــا إلى
تشكيل حكومة جديدة باعتبار أن الحكومة
الحالية منتهية الــواليــة منذ  24ديسمبر/
كانون األول املاضي ،وهو املوعد الذي فشل
فيه إج ــراء انـتـخــابــات الليبية وفــق خريطة
الحل األممية .كما ّ
قرر تشكيل لجنة لصياغة
دس ـت ــور ج ــدي ــد ل ـل ـبــاد ،ف ــي دعـ ــوة ضمنية
لــوقــف أع ـمــال الهيئة التأسيسية لصياغة
الدستور ،ما رأى فيه مراقبون التفافًا على
املسار االنتقالي والتوافقات السابقة.
وفـ ــي أولـ ـ ــى ردود ال ـف ـع ــل ،أع ـل ـن ــت الـهـيـئــة
الـتــأسـيـسـيــة ل ـص ـيــاغــة ال ــدس ـت ــور ،اإلث ـنــن
املاضي ،في بيان ،رفضها لقرارات صالح،

وللمساس بواليتها الدستورية من قبل أي
جهة داخلية أو خارجية .وأكــدت أن صالح
«وأي جـهــة أخ ــرى» ال يملكون صالحيات
للمساس بالوضع القانوني للهيئة ،كون
تأسيسها يستند إلــى اإلع ــان الدستوري
(الــدسـتــور املــؤقــت لليبيا) ،كما أنـهــا هيئة
م ـن ـت ـخ ـبــة مـ ــن الـ ـشـ ـع ــب ،وأن أي م ـح ــاول ــة
لتشكيل لجنة هو خلق ملؤسسات موازية.
وأكد بيانها أنها أتمت أعمالها بإنجازها
ف ــي  29ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران  ،2017م ـش ــروع
الدستور الذي استوفى مراحله القانونية،
موضحة أنــه «أصـبــح ملكًا للشعب الليبي
وهو الوحيد املخول لقبوله أو رفضه على
أساس االستفتاء عليه».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـضـ ــو ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـت ــأسـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
ن ــادي ــة ع ـ ـمـ ــران ،أن م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب «غ ـيــر
م ـخــول ل ــان ـف ــراد ب ــاإلط ــاح ــة بـعـمــل الهيئة
التأسيسية» ،موضحة أنه ُيشترط لتشكيل
لجنة جــديــدة ،إج ــراء تـعــديــل عـلــى اإلع ــان
ال ــدس ـت ــوري ،الـ ــذي أس ــس لتشكيل الهيئة
التأسيسية الحالية ،بالتوافق بني البرملان
واملجلس األعلى للدولة .وفيما أكدت عمران
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أهـمـيــة وج ــود قــاعــدة
دس ـتــوريــة قـبــل الــذهــاب لــانـتـخــابــات ،رأت
أن االسـتـفـتــاء عـلــى م ـشــروع الــدس ـتــور هو
األن ـســب لـتــأسـيــس ه ــذه ال ـقــاعــدة .وش ـ ّـددت
على أن االستفتاء ممكن ،الفتة إلى إمكانية
إجراء استفتاء إلكتروني.
ل ـكــن ع ـضــو امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـلــدولــة سعد
بــن ش ــرادة ،رأى أن مـشــروع الــدسـتــور املقر
من الهيئة التأسيسية يحتوي على بعض
املــواد «التي ال تحظى بتوافق بني مختلف
األطـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة ،مـتـحــدثــا ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» عــن أن «ه ـنــاك شـبــه إج ـمــاع على
ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بني البرملان
واملجلس األعلى للقيام بتعديل دستوري

وت ـكــويــن لـجـنــة خ ـب ــراء إلجـ ــراء الـتـعــديــات
الدستورية الالزمة حول مشروع دستور».
واعـ ـتـ ـب ــر بـ ــن شـ ـ ـ ــرادة أن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـحــال ـيــة
«ان ـت ـهــت مـهـمـتـهــا عـنــد تسليمها مـشــروع
الدستور» قبل أعوام ،معربًا في الوقت ذاته
عن رفضه لتفرد مجلس النواب بالقرارات.
واعـ ـتـ ـب ــر بـ ــن شـ ـ ـ ــرادة أن «األزم ـ ـ ـ ــة الـلـيـبـيــة
س ـي ــاس ـي ــة ب ـ ــاألس ـ ــاس ول ـي ـس ــت ق ــان ــون ـي ــة،
واملرحلة االنتقالية هي مرحلة توافقية فال
يمكن ملجلس الـنــواب املضي وحــده فــي أي
خطوة دون أن تكون محل تشاور وتوافق
بــن مختلف األط ــراف وخصوصًا املجلس
األعلى للدولة» .كما وضع قرارات صالح في
خانة «التصريحات االعالمية» ،خصوصًا
أن ل ـج ـنــة خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق ال ـب ــرمل ــان ـي ــة لــم
تستكمل أعمالها ،حيث ينتظر أن تعرض
تقريرها النهائي أمــام مجلس النواب يوم
الثالثاء املقبل.
وحول التقارب الحاصل بني مجلس النواب
واملجلس األعلى للدولة ،أكد بن شرادة أنه
يأتي للتنسيق في املسار الدستوري ،وأنه
سيتواصل إلــى حني التوافق على خريطة
طــريــق ج ــدي ــدة .وال ي ــواف ــق عـضــو املجلس
األعلى على تشكيل لجنة لصياغة دستور
جديد ،بل يشدد على إجــراء تعديالت على
مشروع الدستور الحالي واالستفتاء عليه
ليكون أساسًا لالنتخابات.
وح ــول اعـتـبــار صــالــح أن حـكــومــة الدبيبة
منتهية ال ــوالي ــة ،ش ـ ّـدد بــن شـ ــرادة عـلــى أن
ه ــذه الـحـكــومــة «أت ــت ضـمــن مـســار توافقي
وال يـمـكــن اس ـت ـبــدال ـهــا دون ت ــواف ــق جــديــد
عـلــى الــرغــم مــن فشلها فــي حــل الـعــديــد من
املـ ـلـ ـف ــات» .وأوض ـ ـ ــح أن م ـص ـيــرهــا مــرتـبــط
بـمـخــرجــات لـجـنــة خــريـطــة ال ـطــريــق ،إذ «ال
حاجة لتغييرها إن تم االتفاق على موعد
لالنتخابات قبل يونيو املقبل».

