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سياسة

تونس التي تحلم 
بالطيران

قيادي في »الحشد 
الشعبي« يؤكد صحة 

شروط التحالف الدولي

التحالف الدولي نفذ 
أكثر من 40 ضربة جوية 

خالل مارس

للحديث تتمة...

النظام السوري يستهدف األتارب... وتصعيد بمحيط عين عيسى

تواصل اإلدارة األميركية الجديدة العمل بقرار سابق يمنع التحالف الدولي في العراق 
من تقديم أي دعم لعمليات يكون »الحشد الشعبي« مشاركًا فيها، لكنها أضافت 
توصيات جديدة  تحظر استخدام الفصائل ألي مساعدات عسكرية تقدمها للجيش 

العراقي

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي

كـــشـــف مــــســــؤول عـــســـكـــري عـــراقـــي 
بارز في قيادة العمليات املشتركة، 
مــن  أول  الـــــجـــــديـــــد«،  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
أمــــس الـــســـبـــت، عـــن تـــوصـــيـــات جـــديـــدة من 
قــبــل الــتــحــالــف الــــدولــــي بـــشـــأن املـــســـاعـــدات 
من  أخــيــرًا  الــعــراق  تلقاها  الــتــي  العسكرية 
أو  انتقالها  منع  شــرط  تتضّمن  التحالف، 
اســتــعــمــالــهــا مـــن قــبــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«. 
وأوضــــــــــــح أنــــــــه بــــمــــوجــــب الـــــــشـــــــروط فـــإنـــه 
سيترتب على رصــد أي خــرق إجـــراءات من 
إلــى وقــف برنامج  قــد تصل  التحالف،  قبل 
املـــســـاعـــدات لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة الــنــظــامــيــة. 
وبحسب املسؤول العسكري فإن »الواليات 
املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، بــاعــتــبــارهــمــا أبـــرز 
الــداعــمــن لــلــعــراق ضــمــن جــهــود الــتــحــالــف، 
ــثـــر مــــن مــنــاســبــة تـــأكـــيـــدات  رفـــضـــتـــا فــــي أكـ
الـــقـــيـــادات الــعــراقــيــة بــــأن الــحــشــد الــشــعــبــي 
جـــزء مــن املــنــظــومــة األمــنــيــة، ولـــه قــانــون تم 
تفّرقان  ال  أنهما  كما  البرملان،  في  تشريعه 
كــثــيــرًا بـــن فــصــيــل وآخـــــــر«. ولـــفـــت إلــــى أن 
ــــذي يــفــرضــه الــتــحــالــف الـــدولـــي  »الــحــظــر الـ
العسكرية  والــحــمــات  العمليات  دعــم  على 
الحشد  فصائل  بها  تــشــارك  التي  العراقية 
ال يزال ساريًا، لذلك لجأت قيادة العمليات 
املــشــتــركــة إلـــى تغطية الــحــمــات الــتــي يتم 
إشــــراك الــحــشــد فــيــهــا بــمــروحــيــات الجيش 

والطيران الحربي العراقي حصرًا«.
قــّدم  أن  التحالف سبق  أن »طــيــران  وأوضـــح 
ــًا لــلــحــشــد الــشــعــبــي فــــي مـــعـــارك  ــًا جـــويـ ــمـ دعـ
ــام 2015 واملـــوصـــل والــفــلــوجــة  تــكــريــت فــي عـ
وبــيــجــي مــن بــعــدهــا، وفـــي مــنــاطــق مختلفة. 

الــتــي حــدثــت بعد  الــتــوتــرات السياسية  لــكــن 
انــتــخــابــات عـــام 2018، ومـــا أســفــرت عــنــه من 
تكليف عــادل عبد املهدي برئاسة الحكومة، 
إلى  أدت  األميركية  اإلدارة  ضــد  والتصعيد 
قــــرار بــوقــف أي دعـــم جـــوي لــهــذه الــفــصــائــل، 
وهــــو مـــن قــــــرارات إدارة )الـــرئـــيـــس الــســابــق( 
دونالد ترامب، الذي ما زالت اإلدارة الحالية 

)برئاسة جو بايدن( تعمل به«.
وكـــانـــت قــــوات الــتــحــالــف قـــد أبــلــغــت حكومة 
عـــادل عــبــد املــهــدي بــهــذا اإلجــــراء نــهــايــة عــام 
2019. وجــاء يومها بعد ارتفاع حدة التوتر 
بــن الـــواليـــات املــتــحــدة والــفــصــائــل املــدعــومــة 
ــران، والــتــي اســتــفــادت خــال السنوات  مــن إيــ
ــم الــتــحــالــف الــــدولــــي أثــنــاء  الــســابــقــة مـــن دعــ
تنظيم  مسلحي  لطرد  العسكرية  العمليات 
»داعـــــــش«، مـــن مــــدن شــمــال وغـــربـــي الـــعـــراق. 
واســتــدعــى هــذا الــوضــع اعــتــمــاد الــعــراق، في 
ــراك فــصــائــل  ــ ــ ــتـــي يـــتـــم فــيــهــا إشـ الـــحـــمـــات الـ
»الحشد الشعبي«، على ساح الجو الخاص 
التحالف  به، في وقت تنحصر فيه عمليات 
الـــدولـــي عــلــى دعـــم تــحــركــات جــهــاز مكافحة 

اإلرهاب وقوات النخبة في الجيش العراقي.
وخـــال شــهــر مــــــارس/آذار الــحــالــي الحالي 
بلغ عدد العمليات الجوية لقوات التحالف 
الدولي أكثر من 40 ضربة جوية، غالبيتها 
نـــفـــذت فـــي مــنــاطــق شـــمـــال وشـــمـــال غــربــي 
الباد. وحصدت محافظة نينوى، وتحديدًا 
منطقة جــبــال قــره جــوخ وحــمــريــن، غالبية 
تلك الضربات. وبدا الفتًا مشاركة املقاتات 
الــبــريــطــانــيــة فـــي عــــدد مـــن تــلــك الــضــربــات، 
وفــقــًا لــبــيــانــات مــتــفــرقــة صــــدرت عـــن قـــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي والــســلــطــات الــعــســكــريــة 
فـــي إطــــار دعــم  الــعــراقــيــة، كــانــت بمجملها 

عماد كركص

اشــتــعــلــت األوضـــــاع املــيــدانــيــة مــجــددًا على 
ــــوات الــنــظــام  ــــددت قـ أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، إذ جـ
خفض  »منطقة  فــي  مدنية  أهــدافــًا  قصفها 
الــتــصــعــيــد الـــرابـــعـــة« )إدلــــــب ومــحــيــطــهــا(، 
ــــي ســــــوريــــــة، مـــــا أوقـــــــــع قــتــلــى  ــــربـ ــــال غـ ــمـ ــ شـ
وجرحى، في حن تجددت االشتباكات على 
نــحــو أعــنــف فــي مــحــيــط بــلــدة عــن عيسى، 
بــن »الــجــيــش الــوطــنــي« والــجــيــش التركي 
مــن جــهــة، و»قـــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( من جهة أخــرى. كل ذلك ربما يشير 
إلى تراجع التفاهمات بن الروس واألتراك، 
إذ يـــدعـــم كـــل مــنــهــمــا أطــــرافــــًا ضــمــن دائــــرة 
الـــشـــمـــال، وتــتــشــابــك بينهما  الــــصــــراع فـــي 
خــيــوط املــصــالــح الــجــغــرافــيــة عــلــى األرض، 
الــتــفــاوض، ســواء  طــاولــة  على  والسياسية 
حول إدلــب، أو مناطق الشمال الشرقي من 
الباد. وفي حن تصر أنقرة على السيطرة 
على عن عيسى وإبــعــاد »قــســد«، املدعومة 
أمــيــركــيــًا، عــنــهــا، تــهــدف مــوســكــو لتحقيق 
مــزيــد مـــن الــتــوســع عــلــى األرض فـــي إدلـــب 
ومحيطها على حساب املعارضة، من خال 
دعم قوات النظام واملليشيات الحليفة لها، 
املدعومة من روسيا وإيران، على الرغم من 
سريان وقف إطاق النار، املبرم بن روسيا 

بقيمة  عسكرية  ومــعــدات  وأسلحة  عسكرية 
املنحة  »هـــذه  أن  ــاف  وأضــ مــايــن دوالر«.   5
تأتي من أجل مساعدة قــوات األمــن العراقية 
ــد عـــصـــابـــات داعــــــش وبـــنـــاء  ــي حـــربـــهـــا ضــ فــ

املؤسسات العسكرية بأرقى التجهيزات«.
الشعبي« محمد  »الحشد  في  القيادي  وأكــد 
الــبــصــري صــحــة املــعــلــومــات الــجــديــدة بشأن 
»العربي  إجـــراءات التحالف الــدولــي. وقــال، لـ
تتم  الشعبي  الحشد  »عمليات  إن  الجديد«، 
مــن خــال غطاء الطيران الــعــراقــي«. وأوضــح 
أن »الحشد لم ولن يتلقى دعمًا في أي معركة 
مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي، وكــــل الــدعــم 
الجوي كان من الطيران العراقي، وال نحتاج 

إلى مشاركة طيران التحالف«.
ــــال الـــنـــائـــب كـــريـــم عـــلـــيـــوي، عــضــو  بــــــــدوره، قـ
لجنة األمـــن والـــدفـــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، 
ــتــــح«، الــجــنــاح  ــفــ ــيــــادي فــــي تـــحـــالـــف »الــ ــقــ والــ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، فــي حديث  الــســيــاســي لـــ
التحالف  »قـــرارات  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
الدولي تستهدف الحشد كمنظومة وتحاول 
ــه«. وأضــــــــــاف أن »طــــيــــران  ــيــ ــلــ الـــتـــضـــيـــيـــق عــ
ــرة بــالــفــتــرات  ــ ــر مــــن مـ ــثـ الـــتـــحـــالـــف قـــصـــف أكـ
السابقة قطعات من الحشد، بحجة األخطاء 
العسكرية، خال املعارك ضد تنظيم داعش، 
لــذلــك مــســألــة عـــدم تغطية الــتــحــالــف مــحــاور 

وتــركــيــا حــول إدلـــب، فــي مـــــارس/آذار العام 
املاضي. وقتل 7 مدنين، بينهم طفل وامرأة، 
وأصيب 15 آخرون، بقصف من قبل مدفعية 
بلدة  في  املغارة  مستشفى  استهدف  النظام 
ـــ »خــفــض  األتــــــارب غـــربـــي حـــلـــب، والــتــابــعــة لـ
التصعيد« )إدلب ومحيطها(. وأدى القصف 
إلى مقتل ُمراجعن ومرضى، في حن شملت 
اإلصابات أفرادًا من الكوادر الطبية واإلدارية 
املستشفيات  إلــى  بعضهم  نقل  للمستشفى، 
الــتــركــيــة نــظــرًا لحالتهم الــحــرجــة والــخــطــرة. 
ــــى خــــــروج املــســتــشــفــى  كـــمـــا أدى الـــقـــصـــف إلـ
املدنين في  آالف  والـــذي يخدم  الخدمة،  عــن 

األتارب ومحيطها.
وأوضحت مصادر أن قوات النظام، املتمركزة 
في »الفوج 46« قرب بلدة أورم الكبرى، على 
ــارب غربي  بــعــد نــحــو 4 كــيــلــومــتــرات عــن األتــ
حــلــب، اســتــهــدفــت بــأربــع قــذائــف هـــاون قسم 
فـــإن قصف  املــراجــعــن فــي املستشفى. كــذلــك 
قــــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات اســتــمــر بــاتــجــاه 
الــقــرى والــبــلــدات املــحــاذيــة لخطوط التماس 
فــي جــبــل الـــزاويـــة، جــنــوبــي إدلــــب. يــأتــي ذلــك 
ضــمــن الــخــروقــات املــســتــمــرة، مــن قــبــل قــوات 
النار  إطــاق  وقــف  النظام وحلفائها، إلنهاء 
املبرم في إدلب ومحيطها، قبل أكثر من عام.

وقال النقيب ناجي املصطفى، املتحدث باسم 
»الجبهة الوطنية للتحرير«، كبرى تشكيات 
املــعــارضــة الــســوريــة الــعــســكــريــة املــقــاتــلــة في 
إدلـــب ومــحــيــطــهــا، واملــدعــومــة مــن تــركــيــا، إن 
»القصف لم يتوقف منذ وقف إطاق النار«. 
ــار فـــي حـــديـــث، مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ وأشـ
تسلل  مـــحـــاولـــة  شــهــد  األول  »أمـــــس  أن  إلــــى 
لــقــوات الــنــظــام بــاتــجــاه نــقــاط املــعــارضــة في 
القصف  إلى تواصل  الغاب، باإلضافة  سهل 
الــزاويــة وغيرها من  على بلدات وقــرى جبل 
ــبـــاك في  ــتـ ــة لــخــطــوط االشـ املـــنـــاطـــق املـــحـــاذيـ
املصطفى  ودان  الــتــصــعــيــد«.  خــفــض  محيط 
األتـــارب،  اســتــهــدف مستشفى  الـــذي  القصف 
مؤكدًا أن فصائل املعارضة ردت على مصادر 
ــرابــــض الـــتـــي أطــلــقــت الــقــذائــف  الـــنـــيـــران، واملــ
ضمن تجمعات ونقاط قوات النظام، مشيرًا 

إلى تحقيق إصابات مباشرة.
مــن جــهــتــه، أعـــرب فــريــق »مــنــســقــو استجابة 

الــحــشــد فــي أي عملية أمـــر جــيــد، والــطــيــران 
الـــعـــراقـــي هـــو مـــن يـــوفـــر الـــدعـــم واإلســــنــــاد«. 
واعــتــبــر أن »الــحــشــد يــرفــض أن يتلقى دعمًا 
من التحالف الدولي بأي شكل من األشكال، 

وهو ليس بحاجة له«.
ــارس الــحــالــي،  ــ ــي الـــخـــامـــس مـــن شــهــر مـ وفــ
ــة تـــطـــلـــق عــلــى  ــيــ ــراقــ ــاعــــات عــ ــمــ أصـــــــــدرت جــ
لفصائل  التنسيقية  »الــهــيــئــة  اســـم  نفسها 
عدة،  مليشيات  وتضم  العراقية«،  املقاومة 
ــا »كــتــائــب حــــزب الـــلـــه« و»الــنــجــبــاء«  أبـــرزهـ
و»الــــعــــصــــائــــب« و»الــــخــــراســــانــــي« و»ســـيـــد 
الــشــهــداء« و»الــطــفــوف«، وفــصــائــل مسلحة 
ــة الــحــشــد  ــئـ ــيـ ــن »هـ ــمـ أخـــــــرى مـــنـــضـــويـــة ضـ
الــشــعــبــي«، بــيــانــًا تـــوعـــدت فــيــه بــمــا سّمته 
مــرحــلــة جــديــدة مــن التصعيد ضــد الــقــوات 
بشن  مهددة  معها،  واملتعاونن  األميركية 
هـــجـــمـــات واســــعــــة تـــســـتـــهـــدف املـــعـــســـكـــرات 
واألرتال األميركية في العراق. ونهاية العام 
األميركية  الــخــزانــة  وزارة  فــرضــت  املــاضــي 
سلسلة مــن الــعــقــوبــات عــلــى قــيــادات بـــارزة 
في »الحشد الشعبي«، أبرزها رئيسه فالح 
الله«  الفياض، والقيادي في »كتائب حزب 
فــدك«،  »أبــو  امللقب  املحمداوي،  العزيز  عبد 
والذي يشغل منصب رئيس أركان »الحشد 
الــبــارزة  الــقــيــادات  وبلغ مجموع  الشعبي«. 

سورية«، الفاعل في القطاع اإلنساني شمال 
غـــرب الــبــاد، عــن »اســتــنــكــاره حــيــال تــواصــل 
ــوات الــنــظــام وروســيــا للمنشآت  اســتــهــدف قـ
سورية،  غربي  شمال  في  والطبية  الحيوية 
والتي كان آخرها استهداف مستشفى املغارة 
في األتارب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، 
باإلضافة إلى سقوط ضحايا وإصابات في 
صفوف الكادر الطبي ومراجعي املستشفى«.
بدوره، قال »االئتاف الوطني لقوى الثورة 
إن »قصف  السورية«، في بيان،  واملعارضة 
ــارب بــريــف حلب  مستشفى املــغــارة فــي األتــ
ــد اإلنـــســـانـــيـــة«.  جــريــمــة حــــرب وجـــريـــمـــة ضـ
الجريمة تعيد كثيرًا من  أن »هــذه  وأضـــاف 
تحركًا  وتتطلب  الصفر،  نقطة  إلــى  املسائل 
ــدولــــي والـــــدول  فـــوريـــًا مـــن قــبــل املــجــتــمــع الــ
املهتمة بإنهاء الحرب اإلرهابية التي يشنها 

النظام وحلفاؤه على الشعب السوري«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وفـــي شــمــال الـــرقـــة، عـــادت 
»الجيش  بــن  لتندلع  العنيفة  االشتباكات 
الـــــوطـــــنـــــي«، الـــحـــلـــيـــف لـــتـــركـــيـــا مـــــن جـــهـــة، 
و»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( من 
أخــرى، عند محاور بلدة عن عيسى،  جهة 
بــعــد هــــدوء نــســبــي اســتــمــر لــفــتــرة قــصــيــرة. 
وبــحــســب مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« على 
تــــــدور،  الــــتــــي  االشــــتــــبــــاكــــات  فــــــإن  األرض، 
مــنــذ الــجــمــعــة املـــاضـــي، تــعــتــبــر األعـــنـــف في 
عليها،  »قسد«  تسيطر  التي  البلدة  محيط 
مـــع تـــواجـــد لـــقـــوات الـــنـــظـــام والـــــــروس عند 
التركي  املسّير  الطيران  تدخل  إذ  مداخلها، 
ملساندة فصائل املعارضة في االشتباكات، 
ســوريــة  »قـــوات  لــــ متقدمة  مــواقــع  مستهدفًا 
وفــي حن  البلدة.  في محيط  الديمقراطية« 
 8 »تحييدها«  التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أمــنــيــة تركية،  نــفــت مــصــادر  فــقــد  مسلحن، 
لوكالة »فرانس برس«، شن الطيران التركي 

غارات في املنطقة.
»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر محلية، لـ
قريتي  مـــحـــاور  عــنــد  دارت  االشــتــبــاكــات  أن 
صيدا واملعلق قرب عن عيسى، والتي ترافقت 
»الجيش الوطني« على  لـ مع قصف مدفعي 
مواقع »قسد« في قرى الهوشان، والخالدية، 
واملشيرفة في محيط عن عيسى أسفرت عن 

التي طاولتها العقوبات األميركية نحو 15 
شخصية، بتهم أغلبها متعلقة بانتهاكات 
ــتــــهــــداف  ــقــــوق اإلنــــــســــــان، واســ ــــي مـــلـــف حــ فـ
اســتــقــرار الـــعـــراق والــفــســاد املــالــي وتــهــديــد 
ــبــــاد وفـــقـــًا لــبــيــانــات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــ

صدرت عن وزارة الخزانة األميركية.
العراقي واملقرب من أجهزة  الخبير األمني 
رغيف،  أبــو  فاضل  العراقية،  االستخبارات 
ــة بـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي  ــاقــ ــعــ ــــف الــ ــ وصـ
ــراق بــأنــهــا  ــ ــعـ ــ ــي الـ و»الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي« فــ
»العربي  لـ رغــيــف،  أبــو  مستحيلة. وأوضـــح 
الجديد«، أنه »كانت هناك عمليات عسكرية 
خاضها الحشد الشعبي تحت إمــرة قيادة 
ــدن.  ــ ــدد مــــن املـ ــ الــعــمــلــيــات املـــشـــتـــركـــة فــــي عـ
القتالية من  القوات  ويكون تقسيم مهمات 
العمليات  وهـــذه  املــشــتــركــة،  العمليات  قبل 
إذا كــانــت تحتاج إلــى ضــربــات جــويــة فإنه 
لتقديم  الــدولــي  بالتحالف  االستعانة  تتم 
العملية  كــانــت  إذا  لــكــن  والــــدعــــم.  اإلســـنـــاد 
الشعبي، فإن ذلك سيكون  تتعلق بالحشد 
ــــي«. وأوضــــح  ــــدولـ خـــــارج دعــــم الــتــحــالــف الـ
لــم تطلب دعــمــًا جويًا  الحشد  »فــصــائــل  أن 
مــن الــتــحــالــف الـــدولـــي«، فــي إشــــارة إلـــى أن 
الدولي فقط،  املقاطعة ال تتعلق بالتحالف 

بل من قبل »الحشد الشعبي نفسه.

مقتل عنصرين من »قسد« وإصابة 6 آخرين، 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  قصفت  فيما 
في  مواقعها  مــن  الثقيلة،  املدفعية  بقذائف 
»الجيش  لـ والفاطسة، مراكز  الهيشة  قريتي 
الــوطــنــي« فــي محيط الــبــلــدة، وســط تحليق 
مكثف لــطــائــرات روســّيــة مــســيــرة فــي سماء 
املنطقة، فيما انسحب رتل من قوات النظام 
الـــســـوري مــن »الـــلـــواء 93« مــن مــواقــعــه قــرب 

البلدة.
وتــعــد الـــغـــارات الــتــركــيــة، بــحــســب املــصــادر، 
على مواقع »قسد« في املنطقة، األولــى منذ 
أكثر من عــام، حيث كــان قصف تلك املواقع 
ــتــــركــــي يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــيـــش الــ ــجـ ــل الـ ــبـ ِمــــــن قـ
»الجيش  لهجوم  ينظر  كما  فــقــط.  املدفعية 
الــوطــنــي« فــي محيط عــن عيسى عــلــى أنــه 
البلدة  يصل  الـــذي  الــطــريــق  قطع  يستهدف 
بمدينة عن العرب )كوباني( شمالي حلب.

ــــى أن عــــن عــيــســى شـــمـــالـــي الـــرقـــة  ــار إلـ يـــشـ
»اإلدارة  تعتبر بمثابة »العاصمة« اإلدارية لـ
ــة، وتـــشـــهـــد بـــاســـتـــمـــرار  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــة« الـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ

الوطني« و»قسد«،  مواجهات بن »الجيش 
وســط مــحــاوالت مــن النظام الــســوري للعب 
دور بــحــجــة حـــمـــايـــة املــنــطــقــة مــــن الــجــيــش 
التركي، الــذي أنشأ أربــع نقاط عسكرية في 
مــحــيــط الــبــلــدة تــطــل عــلــى الــطــريــق الــدولــي 
الحالية  االشتباكات  وتعد  حلب.  الحسكة- 
بن »قسد« و»الجيش الوطني« األعنف منذ 
انتهاء العملية التي أطلقها الجيش التركي 

و»الجيش الوطني« في 2019 ضد »قسد«.
وقـــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم »الــجــيــش 
»العربي  الــوطــنــي« الــرائــد يــوســف حــمــود، لـ
الجديد«، إن »الهجوم يستهدف املواقع التي 
تعتبر نقاط تموضع ساح معاد يستهدف 
مــنــاطــقــنــا بــاســتــمــرار، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أنــهــا 
االنــطــاق بعمليات تسلل  مــواقــع يتم منها 
مــن قــبــل املليشيات اإلرهــابــيــة«، فــي إشـــارة 

إلى »قسد«.
من جهته، قال املتحدث باسم »قوات سورية 
الديمقراطية« كينو كبرئيل، لوكالة »فرانس 
بــــــــــرس«: »تــــتــــعــــرض مـــنـــطـــقـــة عـــــن عــيــســى 

ــتـــال الــتــركــي  لــحــمــلــة شـــديـــدة مـــن قــبــل االحـ
ــة الـــعـــامـــلـــن مـــعـــه« عـــبـــر مــحــاولــة  ــزقــ ــرتــ واملــ
الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه قـــــرى غـــــرب عــــن عــيــســى. 
وأشار إلى أن العمليات تترافق مع »قصف 
التركية  الــهــاون واملــدفــعــيــة  بــقــذائــف  عنيف 
والطيران الحربي«. وأكد أن »قــوات سورية 
الديمقراطية ردت على االنتهاكات وأفشلت 
الــوضــع »ال يــزال  مــحــاوالت التسلل«، إال أن 

متوترًا« في محيط عن عيسى.
إلى ذلك رأى القيادي في املعارضة واملحلل 
الــعــســكــري، الــعــمــيــد فــاتــح حـــســـون، أنـــه »ال 
ــا والـــجـــيـــش  ــيـ ــزم تـــركـ ــ ــد عــ ــ ــلـــى أحــ يـــخـــفـــى عـ
الوطني السوري على استعادة املناطق التي 
الديمقراطية وباقي  قــوات ســوريــة  تــحــاول 
القوى االنفصالية سلخها عن سورية، في 
مــحــاولــة مــكــررة لــتــكــريــس تــطــلــعــاتــهــا. كما 
ال يخفى على الجميع اإلرهـــاب الــقــادم إلى 
املناطق التي يسيطر عليه الجيش الوطني 
ــارات ودراجــــــــــات مــفــخــخــة  ــ ــيـ ــ عـــلـــى شـــكـــل سـ
ــــال مـــوادهـــا،  يــتــم تــجــهــيــزهــا غــالــبــًا، أو إرسـ
مــن خـــال  قسد وأخــواتــهــا ليتم تفجيرها 
ضمن املناطق السكنية واألسواق املدنية«، 
عــلــى حـــد وصـــفـــه. واعـــتـــبـــر أن »الــتــصــعــيــد 
الــتــركــي األخــيــر يــأتــي كـــرد واضـــح ورســالــة 
لــن تــكــون األخـــيـــرة، بــل ستتبعها خــطــوات 
أكبر تتناسب وحجم التغيير املطلوب على 

الواقع األمني في تلك املناطق«.
»لــعــربــي  وأضــــــاف حـــســـون، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أنـــه »مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، ال يمكن 
وضــــع مـــا يـــحـــدث فـــي خـــانـــة عــــدم الــتــفــاهــم 
الروسي التركي أو االختاف، خصوصًا أن 
روسيا تمتلك العديد من املناطق التماسية، 
مختلفة  مناطق  من  رسائل  إيصال  ويمكن 
وبــشــكــل واضــــح ومـــحـــدد. لــكــن يــمــكــن الــقــول 
نفسها كشريك  تــحــاول تصدير  روســيــا  إن 
في  الــفــرات،  شــرق  االنفصالية  للمليشيات 
ظــل تــراخ وفــتــور فــي العاقة مــا بــن اإلدارة 
األميركية الحالية وتلك املليشيات. بمعنى 
آخر روسيا تحاول توسيع دورها في هذه 
الــذي يحاول  الــوقــت  فــي  الهامة،  الجغرافيا 
ــارة اهــتــمــام اإلدارة  ــراد إنــعــاش وإثــ فيه األكــ

األميركية الحالية«.

تغطى حمالت »الحشد« من قبل الطيران العراقي )علي مكرم غريب/األناضول(

أدى قصف المستشفى في األتارب لخروجه عن الخدمة )عارف وتد/فرانس برس(

وليد التليلي

تأّجل إطالق القمر الصناعي 
التونسي »تحدي 1« من يوم السبت 

املاضي إلى صبيحة اليوم اإلثنني، 
إذا سمحت الظروف املناخية بذلك، 
وبحسب املصنعني التونسيني فإن 

»تحدي 1« هو أول قمر صناعي 
عربي مصنع بإمكانات محلية مائة 

باملائة من قبل الخبرات التونسية 
في شركة »تلنات« املختصة في 

التكنولوجيا والبرمجيات واألنشطة 
الهندسية، وهو قمر صناعي 

مختص في »إنترنت األشياء« 
وسيستخدم ألول مرة في العالم 

بروتوكول »لورا« في اتصاالت 
الفضاء.

هذا القمر إذًا ليس للدولة فيه أي 
فضل وال دخل لها فيه من قريب 
أو من بعيد، وربما كان سيفشل 
املشروع لو تدخلت فيه وعرضت 
أمره على النواب الجهابذة الذين 

يفتون في كل شيء، ويعطلون كل 
شيء، وهو نتاج عمل رجل أعمال 

)محمد فريخة( آمن باملشروع، 
ومهندسني بارعني. لم يصدق فريخة 

أحد عندما أطلق الفكرة في البداية 
إلى أن أصبحت حقيقة يتباهى بها 

التونسيون في عيدهم الوطني.
يريد التونسيون أن يطيروا في 

الفضاء، أن يحلقوا فوق أزماتهم، 
فوق ضجيج الساسة وهراء بعض 
النواب. هؤالء املهندسون واألطباء 

ومبتكرو أحدث البرمجيات في العالم 
مقتنعون بأن بلدهم يستحق وضعًا 
أفضل من هذا الواقع الصعب. وهذه 
الخطابات التعيسة أحيانًا واملعارك 

املتدنية أحيانًا أخرى ال تشبههم 
وال تنتمي لثورتهم وال ألحالمهم. 
يريدون أن يطيروا عاليًا ببلدهم، 

أحالمهم كبيرة وقابلة للتحقيق، لكن 
الوضع السياسي يشدهم إلى الخلف 

يثقلهم ويمنعهم من االنطالق، ال 
يفهمون كيف ترّدى الوضع إلى هذه 

الدرجة وهم الذين أنجزوا ثورة غّيرت 
 جديدة 

ً
وجه التاريخ وطرحت آماال

أمام شعوب املنطقة، ال يفهمون كيف 
توقف اإلنتاج وملاذا تأخرت اللقاحات 

وكيف عجزت الدولة عن سداد 
ديونها وملاذا فشل البرملان على مدى 

سنوات في انتخاب ثالثة أعضاء 
فقط للمحكمة الدستورية. ال يفهمون 

كيف يرفض رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة ورئيس البرملان أن يجتمعوا 

لحل خالفات تكلف البالد والعباد 
كثيرًا، وربما تعصف بالتجربة 
ها، وبهم طبعًا، وكيف يمكن 

ّ
كل

للشيوخ الثالثة أن يدخلوا لعبة العناد 
الخطيرة، بينما شبابهم يدعوهم من 

كل املنابر أن يتجاوزوا هذه الخالفات 
وأن ينقذوا البلد قبل فوات األوان.

ص واقع 
ّ
»تحدي 1« هو رسالة تلخ

التونسيني بشكل دقيق، شباب 
متعلم يرسم صورة البلد التي ثار 
من أجلها، يريد أن يطير بها عاليًا 

بني األمم الراقية، ولكن الساسة 
افتكوا من هذا الحلم، لكنه صامد 

إلى حد اآلن.

استأنف النظام السوري 
قصف المستشفيات 
على غرار مستشفى 

المغارة في بلدة األتارب 
غربي حلب أمس، فيما 
تتواصل االشتباكات بين 

»الجيش الوطني« السوري 
المعارض و»قسد« قرب 

بلدة عين عيسى

جرح طفل، أمس األحد، جراء سقوط صاروخ قرب مخيمات بلدة قاح 
محلية،  مصادر  وقالت  إدلب.  شمالي  التركية   – السورية  الحدود  قرب 
الــبــوارج  إن  الــجــديــد«،  لـــ»الــعــربــي 
ــصــاروخ  ــة اســتــهــدفــت ب ــي ــروس ال
ــب،  ــاح شــمــال إدل ــراف بــلــدة ق أطـ
موضحة أنه سقط على بعد نحو 
مئات  يضم  مخيم  من  كيلومتر 
الطائرات  أن  إلى  وأشــارت  النازحين. 
لبيع  سوقًا  استهدفت  الروسية 
للغاز  النفطية ومعمًال  المشتقات 
القصف  طاول  كما  سرمدا.  قرب 
الجبال الواقعة بين سرمدا وبابسقا.

غارات وقصف روسي

  شرق
      غرب

الغنوشي: ال سبيل لحل 
البرلمان التونسي

أكــــــد رئــــيــــس حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة«، 
رئــيــس الــبــرملــان الــتــونــســي، راشـــد 
األحد،  أمس  )الصورة(،  الغنوشي 
البرملان   

ّ
الــيــوم لحل أنــه »ال سبيل 

ــاز  ــ ــــجـ إنـ ــن  ــ ــ عـ ــز  ــعــــجــ يــ ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ إال 
ــة«.  ــكـــومـ ــي إنــــتــــاج حـ مــــهــــامــــه، وهــــ
ــنــــوشــــي، فـــــي نـــــدوة  ــغــ وأوضـــــــــح الــ
الوطني،  العيد  بمناسبة  للحركة 
يحتاج  للتغيير  مــشــروع  »أي  أن 
ــكــــي نــعــيــش  ــلــ ــد، فــ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الـ
الــديــمــقــراطــيــة، ال بـــد مـــن مــشــروع 
ــل االتــــجــــاهــــات،  ــ وطــــنــــي يـــجـــمـــع كـ

وتكون هناك لغة مشتركة«.
)العربي الجديد(

 
نائب أردني ينتقد 

االتفاقية الدفاعية مع 
أميركا

انــتــقــد الــنــائــب عــن كتلة »اإلصــــاح« 
أمس  العرموطي،  صالح  األردن  فــي 
ــد، اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون الــدفــاعــي  ــ األحــ
املوقعة بن اململكة وأميركا. ووصف 
الـــعـــرمـــوطـــي، خــــال جــلــســة مجلس 
»استعمار  بأنها  االتفاقية  الــنــواب، 
الدولة  مــرافــق  على  وسيطرة  جديد 
بــأن  املــجــلــس  مطالبًا  بمجموعها«، 
االتفاقية.  هــذه  لبحث  جلسة  يعقد 
ــاف أن »هـــذه االتــفــاقــيــة تعتبر  وأضــ
ــا  ــ ــودهـ ــ ــة ووجـ ــ ــدولــ ــ ــًا عـــلـــى الــ ــ ــدوانــ ــ عــ
وســيــادتــهــا«. ورد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ أيـــــمـــــن الـــــصـــــفـــــدي بــــــــأن االتــ

الدفاعية ال تمس السيادة األردنية.
)العربي الجديد(

 
ألمانيا: عموالت 

الكمامات تسقط 
سياسيًا جديدًا

ــعــــــضــــــو فــــــــي »االتــــــــحــــــــاد  تـــــــــــرك الــــ
االجــتــمــاعــي املــســيــحــي« فــي واليــة 
بــافــاريــا األملــانــيــة، ألــفــريــد ســاوتــر، 
ــــس األحــــــــــد، الــــــحــــــزب، لــيــصــبــح  ــ أمـ
أحدث سياسي يسقط في فضيحة 
وذلك  بكمامات،  مرتبطة  عموالت 
ــــور قـــــد يـــقـــلـــص الـــتـــأيـــيـــد  ــــطـ فـــــي تـ
لائتاف الذي تتزعمه املستشارة 
)الصورة(. ويحقق  أنجيا ميركل 
مــدعــون مــع ســاوتــر بسبب مزاعم 
عن تقاضيه رشى مقابل املساعدة 
فـــي تــرتــيــب عــقــود بــشــأن كــمــامــات 
للوقاية من فيروس كورونا. ونفى 
ساوتر، الذي شغل سابقًا منصب 

وزير العدل في بافاريا، املزاعم. 
)رويترز(

 
قتيل و3 جرحى بانفجار 

شرقي إيران
ــري لـــلـــحـــرس  ــ ــبــ ــ ــــاح الــ ــســ ــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
ــي، أمـــــس األحـــــد،  ــ ــرانــ ــ ــــوري اإليــ ــثـ ــ الـ
مقتل شــخــص وإصـــابـــة ثــاثــة في 
إحــدى ساحات مدينة  في  انفجار 
ســـــــــــــراوان بـــمـــحـــافـــظـــة ســـيـــســـتـــان 
وبلوشستان جنوب شرقي إيران. 
ــان، أن »مــجــمــوعــة  ــيــ ــي بــ وذكـــــــر، فــ
إرهــابــيــة عميلة« نــفــذت االنــفــجــار، 
أنـــه على  غــيــر  مــن دون تسميتها، 
ــة »جــيــش  ــاعـ ــمـ األغــــلــــب يـــقـــصـــد جـ
الــعــدل« املــعــارضــة فــي إيـــران، التي 
تــقــوم بهجمات مــن حــن آلخــر في 

محافظة سيستان وبلوشستان.
)العربي الجديد(

 
اختطاف سفينة عراقية 

قرب السواحل اإليرانية
أعلن النائب العراقي كاظم فنجان 
الحمامي، أمس األحد، أن قراصنة 
ــتــــطــــاف ســفــيــنــة  أقـــــدمـــــوا عـــلـــى اخــ
عــراقــيــة قـــرب الــســواحــل اإليــرانــيــة 
بفدية  وطالبوا  الخليج،  مياه  فــي 
ــاء  ــقـ لـ دوالر  ألـــــــف   80 مـــــقـــــدارهـــــا 
إطــــــاق ســـراحـــهـــا. وأكــــــد مـــســـؤول 
ببغداد  الــعــراقــيــة  النقل  وزارة  فــي 
ــوزارة تــتــابــع مــع عـــدة جهات  ــ أن الـ
مــلــف الــســفــيــنــة، مــبــيــنــًا أن »هــنــاك 
عصابات تنشط بن املياه العراقية 
واإليــرانــيــة في الخليج، وتــم بحث 
تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــــن الــجــانــبــن 

لوقف مثل هذه األنشطة«.
)العربي الجديد(

اإلرهــاب  مكافحة  جهاز  تحركات  وتغطية 
لـــوزارة  التابعة  العسكرية  واالســتــخــبــارات 

الدفاع العراقية.
ــادة الــعــمــلــيــات  ــيــ ــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم قــ ــلــ وأعــ
العراقية املشتركة، اللواء تحسن الخفاجي، 
الخميس املاضي، عن تلقي باده مساعدات 
عسكرية جديدة من التحالف الدولي. ونقلت 
صــحــيــفــة »الـــصـــبـــاح« الــرســمــيــة، فـــي عــددهــا 
الصادر الخميس املاضي، عن الخفاجي قوله 
م إلى قوات الجيش 

ّ
إن »التحالف الدولي سل

الــعــراقــي تــجــهــيــزات ومـــعـــدات، تــشــمــل آلــيــات 

أوستن: موعد االنسحاب من 
أفغانستان يحدده بايدن

مباحثات ليبية إيطالية في طرابلس

مخططات إيرانية ضد أميركا

كابول ـ العربي الجديد

ــارة مــفــاجــئــة أمـــس األحـــد إلــى  رفـــض وزيـــر الـــدفـــاع األمــيــركــي لــويــد أوســــن، خـــال زيــ
أفغانستان، التعليق على موعد انسحاب القوات األميركية من أفغانستان، وما إذا 
كانت إدارة جو بايدن ستلتزم باملهلة املتفق عليها مع حركة طالبان، واملحددة باألول 
من مايو/أيار املقبل، بموجب اتفاق الدوحة. وقال أوسن، بعد املحادثات التي أجراها 
»الرئيس  أن  الرئيس األفغاني أشــرف غني: »هــذا اختصاص رئيسي«. وأوضــح  مع 
الــتــي يــرغــب مــن خالها  الــقــرار فــي مرحلة مــا، لجهة الكيفية  خذ هــذا 

ّ
)بــايــدن( سيت

التعامل« مع مسألة االنسحاب. في غضون ذلك، أكد املتحدث باسم املكتب السياسي 
مت الجانب األميركي، 

ّ
لحركة طالبان محمد نعيم، في تصريح صحافي أن الحركة سل

قبل فترة، مقترحًا لخفض وتيرة العنف في أفغانستان ملدة ثاثة أشهر. وبموجب 
املقترح، توقف جميع األطــراف العمليات املسلحة. واملقترح، بحسب نعيم، لن يؤثر 
على خروج القوات األجنبية من أفغانستان. إلى ذلك، دعا الرئيس األفغاني، في كلمة 
له أمام اجتماع عقد بمناسبة بدء العام الجديد في القصر الرئاسي، حركة طالبان 
إلى العمل إلنجاح عملية السام. وقــال غني إن »جهود املصالحة ال بد وأن تنجح، 

ولكن هناك أمر ال بد منه، وهو أن يتحمل األفغان بعضهم بعضًا«.

طرابلس ـ العربي الجديد

أجرى وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو، أمس األحد، مباحثات مع أعضاء 
السلطة االنتقالية الليبية الجديدة في العاصمة طرابلس، بعد أيام من زيارة الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى ليبيا.  والتقى دي مايو برئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الجديدة عبد الحميد الدبيبة. وقال املكتب اإلعامي لحكومة الوحدة الوطنية في 
 الدبيبة ودي مايو ناقشا سبل التعاون املشترك بن البلدين خاصة الهجرة 

ّ
بيان إن

للمجلس  الجديد  الرئيس  مــن  كــل  مــع  اإليــطــالــي  الــوزيــر  التقى  النظامية. كما  غير 
وزيــرة  الكوني  بحضور  الافي وموسى  ونائبيه عبدالله  املنفي  الرئاسي محمد 
الخارجية الليبية نجاء املنقوش. وبحسب ما ذكرت وكالة األنباء الليبية »وال«، 
الخارجية اإليطالي دعم ليبيا في كافة املجاالت واملساهمة في توحيد  أكد وزيــر 
املؤسسات السيادية، مبينًا أن باده بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا. 
كــان مناسبة لبحث  اللقاء  أن  الرئاسي  املجلس  لرئيس  اإلعــامــي  املكتب  ذكــر  كما 

العاقات الثنائية بن البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية اإليطالية.
أيــام،  الليبية خــال  إلــى إعـــادة فتح سفارتها فــي العاصمة  إلــى ذلــك، تتجه مالطا 
بحسب ما أكد السفير املالطي تشارلز صليبا خال اجتماعه أمس باملنفي ونائبيه.

طهران ـ صابر غل عنبري

كشف مــســؤوالن كــبــيــران فــي املــخــابــرات األمــيــركــيــة، لــوكــالــة »أسوشييتد بــرس« 
أمس األحــد، أن الحرس الثوري اإليراني بحث احتمال شن هجمات ضد قاعدة 
فورت ماكنير العسكرية في العاصمة واشنطن، واستهداف نائب رئيس أركان 
الجيش الجنرال جوزيف مارتن، الذي تعد القاعدة مقر إقامته الرئيسي. وكشف 
إجــراءات  لــزيــادة  أدى  القاعدة، ما  للتسلل ومراقبة  إيرانية  املــصــدران عن خطط 
األمــن حولها. ولفت املــصــدران إلــى أن اتصاالت اعترضتها وكالة األمــن القومي 
ناقش  الــثــوري  الحرس  أن  أظهرت  املــاضــي،  الثاني  كانون  يناير/  األميركية في 
تدبير هجوم على قاعدة »فورت ماكنير«، على غرار تفجير »يو إس إس كول«، 
في إشارة إلى الهجوم االنتحاري ضد املدمرة األميركية في أكتوبر/تشرين األول 
عام 2000، بينما كانت ترسو في ميناء عدن اليمني. من جهة أخرى، جدد املرشد 
اإليراني، علي خامنئي، أمس، في كلمة متلفزة بمناسبة عيد »النيروز«، التأكيد 
 إن »ال مصداقية أبدًا للوعود 

ً
على موقف باده بشأن أزمة االتفاق النووي، قائا

األميركية«، مضيفًا: »سياستنا واضحة وهي أن يتم رفع العقوبات عمليًا، ومن 
ثم سنتحقق من رفعها وبعد ذلك نعود لاتفاق النووي«. وأكد أن »هذه السياسة 
حاسمة لن تتغير«. وعرج على حديث البعض في إيران عن ضرورة عدم إهدار 
أيضا  »نحن  بالقول:  بايدن  األميركي جو  الرئيس  مجيء  بعد  الراهنة  الفرصة 
نعتقد أنه يجب اغتنام الفرص في وقتها وعدم هدرها، لكن ال يصح أن نستعجل 

والعجلة أحيانا خطرها أكبر من إهدار الفرص«.
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مساعدات التحالف 
ممنوعة 

على »الحشد«
منع استخدام الفصائل 

العراقيـة ألي معـدات... 
واستمرار حظر دعم العمليات 

العسكرية التي تشارك بها
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سياسة

  شرق
      غرب

»داعش« يتبنى الهجوم 
ضد الجيش المالي

تبنى تنظيم »داعش«، أمس األحد، 
ــهـــدف اإلثـــنـــن  ــتـ ــهـــجـــوم الــــــذي اسـ الـ
املـــاضـــي قـــــوات مـــن الــجــيــش املــالــي 
في شمال شرق البالد قرب الحدود 
مع بوركينا فاسو والنيجر، موديًا 
التنظيم،  ــر  بــحــيــاة 31 جــنــديــًا. وذكـ
لــه، أن  عبر وكالة »أعــمــاق« التابعة 
»مقاتليه نصبوا كمينًا مسلحًا يوم 
اإلثنن املاضي لرتل آليات للجيش 
الـــرتـــل بمختلف  املـــالـــي وهـــاجـــمـــوا 

أنواع األسلحة«.
)فرانس برس(

 
تايالند: إصابة 

العشرات باحتجاج قرب 
القصر الملكي

أعــلــن مــركــز لــلــطــوارئ الــطــبــيــة في 
ــد، أن 30 من  ــ تـــايـــالنـــد، أمــــس األحــ
ــراد الــشــرطــة أصيبوا  املــدنــيــن وأفــ
فـــــــــي احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات مــــنــــاهــــضــــة 
املــلــكــي في  الــقــصــر  قـــرب  للحكومة 
قوات  استخدمت  أن  بعد  بانكوك، 
األمـــن مــدافــع املــيــاه والــغــاز املسيل 
ــاطـــي  لــــلــــدمــــوع والـــــــرصـــــــاص املـــطـ
لـــتـــفـــريـــق املـــحـــتـــجـــن لـــيـــل الــســبــت 
املـــاضـــي، لــلــمــطــالــبــة بــــاإلفــــراج عن 
قادة االحتجاجات وإصالح النظام 
امللكي. وانتشر مقطع مصور على 
مواقع التواصل االجتماعي ظهرت 
فــيــه قــــوات الــشــرطــة وهــــي تــضــرب 
مواطنن وتدوس عليهم باألقدام.
)رويترز(

أميركا تقود مناورات 
بحرية مشتركة في 

الشرق األوسط
أعــلــنــت الــبــحــريــة األمــيــركــيــة، أمــس 
ــاورات  ــ ــنـ ــ األحـــــــــد، أنــــهــــا ســـتـــقـــود مـ
بحرية إلى جانب بلجيكا وفرنسا 
ــرق األوســــــــط،  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــان فـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
ــامـــج  ــرنـ ــــأن بـ ــــشـ وســـــــط تــــــوتــــــرات بـ
إيــــــــران الـــــنـــــووي. ويـــشـــهـــد تــمــريــن 
املــجــمــوعــة عــلــى »الـــحـــرب فــي بحر 
ــن الــــــدول  ــ ــام ســـفـــن مـ ــيــ الــــــعــــــرب«، قــ
األربــــع بـــإجـــراء تــدريــبــات فــي بحر 
ــان. وتــشــمــل  ــ ــمـ ــ ــــرب وخـــلـــيـــج عـ ــعـ ــ الـ
الفرنسية  الطائرات  حاملة  السفن 
»شــارل ديــغــول«، وسفينة الهجوم 
الـــبـــرمـــائـــيـــة األمــــيــــركــــيــــة »يــــــو إس 
آيــالنــد«. كما ستشارك  إس مــاكــن 
»لــيــوبــولــد«  البلجيكية  الــفــرقــاطــة 

واملدمرة اليابانية »أرياكي«.
)أسوشييتد برس(

 
الفيليبين تتهم الصين 

بـ»التوغل« بمياه 
متنازع عليها

اتـــهـــمـــت الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، أمـــــس األحـــــد، 
»التوغل« في مياه متنازع  الصن بـ
عــلــيــهــا، بــعــد رصـــد مــئــات الـــقـــوارب 
شبه العسكرية قرب منطقة شعاب 
مرجانية في بحر الصن الجنوبي. 
ــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
ديــلــفــن لــوريــنــزانــا )الــــصــــورة(، في 
بــــيــــان، »نــــدعــــو الـــصـــيـــنـــيـــن لــوقــف 
التوغل وسحب هــذه الــقــوارب التي 
وتعتدي  البحرية  حقوقنا  تنتهك 
على أراضينا ذات السيادة«، معتبرًا 
أن وجودها »عمل استفزازي واضح 

لعسكرة املنطقة«.
)فرانس برس، رويترز(

تركيا: توقيف نائب لفترة 
وجيزة

التركية،  األمــنــيــة  السلطات  أوقــفــت 
أمـــــــس األحــــــــــد، الــــنــــائــــب عـــــن حــــزب 
»الشعوب الديمقراطي« عمر فاروق 
غرغرلي أوغلو، لفترة وجيزة، بعد 
إخــراجــه مــن مــكــان اعتصامه داخــل 
ــلـــو  الــــبــــرملــــان. وكـــــــان غـــرغـــرلـــي أوغـ
رفــــــض، األربـــــعـــــاء املــــاضــــي، تــنــفــيــذ 
قـــرار طـــرده مــن الــبــرملــان، بــنــاء على 
ــثـــر مــن  أحــــكــــام نــهــائــيــة بــســجــنــه أكـ
عـــامـــن بــحــجــة الـــدعـــايـــة لـــإرهـــاب، 
لــه يدعم حزب  عقب منشور سابق 
»العمال الكردستاني« املحظور في 

تركيا.
)العربي الجديد(

بلعباس: السلطة 
تسعى إلى التهرب من 

أزمة الشرعية

تريد اإلمارات 
الضغط لضمان استجابة 

تركيا لمطالبها

جبهة القوى 
االشتراكية تتجه نحو 

مقاطعة االنتخابات

نائب مرشد اإلخوان: 
أنقرة لن تسلم 

أحدًا لمصر

مقاطعة 
االنتخابات 

الجزائرية

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــتـــعـــزز املــــــؤشــــــرات الــســيــاســيــة 
الـــدالـــة عــلــى مــقــاطــعــة أربـــعـــة من 
األحــــــزاب الــجــزائــريــة األســاســيــة 
فـــي »الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة«، لــالنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة املــقــرر إجـــراؤهـــا فــي 12 
يونيو/حزيران املقبل، لكن األكثر حساسية 
ــذه املــقــاطــعــة  ــكـــاس هـــ ــعـ ــو انـ فــــي املـــشـــهـــد هــ
عــلــى ســحــب كـــامـــل مــنــطــقــة الــقــبــائــل )ذات 
الغالبية من السكان األمازيغ( من الخريطة 
ــة، مـــــا ســــيــــكــــون لـــــه تــــداعــــيــــات  ــيــ ــابــ ــتــــخــ االنــ
سياسية كبيرة. وتضم الكتلة الديمقراطية 
كـــل مـــن حــــزب »الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
اليساري«،  »العمال  وحزب  والديمقراطية« 
و»الــــحــــركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة« 
القوى  الشيوعي سابقًا(، و»جبهة  )الحزب 
ــاد مــــن أجـــل  ــ ــحـ ــ االشـــتـــراكـــيـــة« وحــــــزب »االتـ
وحــزب  الديمقراطي«  و»االتــحــاد  التغيير« 
ــة حــقــوق  ــ ــطـ ــ ــــي«، و»رابـ ــــراكـ ــتـ ــ »الـــعـــمـــال االشـ
اإلنــــســــان«، وهــيــئــات مــدنــيــة وشــخــصــيــات 

مستقلة.
ــزب »الـــعـــمـــال«  ــبـــوع مـــن إعـــــالن حــ وبـــعـــد أسـ
الــيــســاري مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
ــرر املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــــي حـــزب  ــ املـــبـــكـــرة، قـ
والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن  »التجمع 
أن يحذو حذو »العمال«، بسبب ما اعتبره 
»عـــــدم تـــوفـــر الــــظــــروف الــســيــاســيــة واملـــنـــاخ 
ــة  ــزاهـ الـــصـــحـــي الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــضـــمـــن نـ
ــة«. ووصــــــــف رئـــيـــس  ــلــ ــبــ ــقــ االنــــتــــخــــابــــات املــ
ــبـــاس، فــــي اجـــتـــمـــاع  ــلـــعـ الـــــحـــــزب، مـــحـــســـن بـ
»التجمع«، الذي عقد أول  املجلس الوطني لـ
مــن أمـــس الــســبــت، الــســلــطــة بــأنــهــا »تــتــأهــب 
ملــهــزلــة انــتــخــابــيــة جــديــدة فــي الــثــانــي عشر 
ــــواء( يطبعها  مــن يــونــيــو املــقــبــل، وســـط )أجـ
ــرأي، وتــقــيــيــد  ــ ــ الــقــمــع واحـــتـــجـــاز ســجــنــاء الـ
الــحــريــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، والــتــراجــع 
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، عــلــى الــرغــم من 
أنـــه ســبــق لــهــا وأن تــلــقــت صــفــعــتــن بسبب 
املــقــاطــعــة الــواســعــة والــتــاريــخــيــة لصناديق 
االقتراع )االنتخابات الرئاسية نهاية 2019 

ــقـــالـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق )عــــبــــد الـــعـــزيـــز  ــتـ اسـ
بوتفليقة(، وستعيد إنتاج النظام السياسي 
نــفــســه«. واعــتــبــرت حــنــون أن انــتــخــابــات 12 
يــونــيــو، وفـــي الـــظـــروف الــتــي ســتــجــرى فيها 
املتعفن  النظام  إلنــقــاذ  بائسة  محاولة  »هــي 
وتتنافى مع تطلعات  لــإصــالح،  القابل  غير 
 هــذه 

ّ
األغــلــبــيــة الــتــي طــالــبــت بــرحــيــلــه. كــمــا أن

االنتخابات التشريعية لن تعزز الديمقراطية، 
وفقًا للقانون االنتخابي الخطير، بل تسمح، 
وعبر جهاز سياسي، بتأسيس نظام شمولي 
وهي  وتعميمه،  السياسي  الفساد  وشرعنة 
ــلـــى الـــتـــعـــدديـــة الــحــزبــيــة  مــــوعــــد لـــلـــقـــضـــاء عـ
وتــدمــيــر الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، ونــتــائــجــهــا 

محسومة سلفًا«.
وفــي االتــجــاه نفسه، ذهــب موقف »الحركة 
ــــزب  ــحـ ــ ــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة« )الـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الـــــشـــــيـــــوعـــــي ســــــابــــــقــــــا( بــــــشــــــأن مـــقـــاطـــعـــة 
 
ّ
انـــتـــخـــابـــات يـــونـــيـــو املـــقـــبـــل، خـــصـــوصـــًا أن
الحركة املستمرة في دعم الحراك الشعبي؛ 
سياسيًا وميدانيًا، من خالل نزول كوادرها 
وإســـنـــادهـــم أســبــوعــيــًا تـــظـــاهـــرات الـــحـــراك 
الطالبي كــل يــوم ثــالثــاء والــحــراك الشعبي 
كــل يــوم جمعة، ربــطــت مــســارهــا السياسي 
رئيس  وقـــال  الشعبية.  بــالــثــورة  ومواقفها 
الحركة، فتحي غراس، في مداخلة سياسية 
لــه على موقع الــحــزب أخــيــرًا، إنــه »ال يمكن 

واالســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور فـــي نــوفــمــبــر/
بلعباس  واعتبر  املــاضــي(«.  الثاني  تشرين 
االنــتــخــابــات  بتنظيم  تــســعــى  »الــســلــطــة   

ّ
أن

املقبلة، إلى التهرب من أزمة الشرعية وشلل 
املــؤســســات، وهـــي أمـــور يــفــتــرض أن تجعل 
من الحوار السياسي الشامل ضروريًا لبناء 
يــتــم تنظيمه وتــأطــيــره  تـــوافـــق ديــمــقــراطــي 
بطريقة تسمح لجميع املشاركن باملساهمة 
فــــي صـــيـــاغـــة خـــريـــطـــة طـــريـــق لـــلـــخـــروج مــن 
الجميع،  ويحترمها  عليها  يــوافــق  ــة،  األزمــ
بمنأى  العسكرية  املــؤســســة  يبقي  وبــشــكــل 

عن أي تأثير أو تفاوض سياسي«.
»التجمع من  بــاســم  املتحدث  قــال  مــن جهته، 
بياتور،  مـــراد  والــديــمــقــراطــيــة«،  الثقافة  أجــل 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »كــان 
 الــتــوّجــه الــعــام فــي الــحــزب يذهب 

ّ
واضــحــًا أن

 
ّ
أن االنــتــخــابــات، خصوصًا  مقاطعة  بــاتــجــاه 
ومطالبها  الشعبية  بــالــثــورة  ملتزم  الــحــزب 
املعلنة منذ 22 فبراير 2019، وكوادره تشارك 
كل جمعة في املسيرات الشعبية التي تجدد 
ــذه املـــطـــالـــب وال ســيــمــا تــلــك املــتــعــلــقــة  ــع هــ رفــ
ــإحـــداث تــغــيــيــر ســيــاســي حــقــيــقــي، مــتــوافــق  بـ
عليه بــن كــل الــقــوى الوطنية، وعــلــى أســاس 
 الــحــزب »ال 

ّ
اإلرادة الــشــعــبــيــة«. ولــفــت إلـــى أن

ــّد كــل هـــذه املـــواقـــف، واملــشــاركــة في  يمكنه هـ
 السلطة 

ّ
مهزلة انتخابية من الواضح تمامًا أن

اســـتـــعـــدت لـــإحـــاطـــة بـــهـــا وتــســيــيــرهــا وفــقــًا 
نــراه  مــا  مــع  السياسية، خصوصًا  ألهــوائــهــا 
للمشاركة  املدني  للمجتمع  ورعــايــة  دفــع  من 
بها، بهدف تعويض أحزابها املنهارة«. وقبل 
»الــتــجــمــع مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«، 
ــــد أبــــرز  ــــزب »الــــعــــمــــال« الــــيــــســــاري، أحـ ــــان حـ كـ
ــــن 

ّ
ــيـــة«، قــــد دش ــقـــراطـ أحـــــــزاب »الـــكـــتـــلـــة الـــديـــمـ

مــســار املــقــاطــعــة، إذ أعــلــنــت األمــيــنــة الــعــامــة 
لــلــحــزب، لــويــزة حــنــون، فــي مــؤتــمــر صحافي 
للحزب  املركزية  »اللجنة   

ّ
أن املاضي،  اإلثنن 

قـــررت بشبه إجــمــاع، عـــدم املــشــاركــة فــي هــذه 
لــن يــســاهــم تنظيمها في  الــتــي  االنــتــخــابــات 
الشعب  ثــار عليه  الــذي  البائد  النظام  تفكيك 
ـــهـــا جـــزء مـــن املــســار 

ّ
فـــي فــبــرايــر 2019، بـــل إن

االنـــتـــخـــابـــي الـــــذي فــــرض عــلــى الــشــعــب بعد 

إيــــجــــاد أي تـــســـويـــة ســيــاســيــة مــــع الــنــظــام 
الحالي، كونه ال يزال مستمرًا في ممارساته 
الــقــمــعــيــة نــفــســهــا واإلغــــــــالق الـــســـيـــاســـي«، 
مــشــيــرًا إلـــى أن »االنــتــخــابــات فــي مــثــل هــذه 
الظروف ال تتيح سوى استمرارية النظام، 
الــذي  السياسي،  التغيير  تحقيق  مــن  بـــداًل 
يــطــالــب بــه الــجــزائــريــون والـــثـــورة الشعبية 

منذ فبراير 2019«.
وضمن »الكتلة الديمقراطية«، يبرز موقف 
»جبهة القوى االشتراكية« التي ستقرر في 
الــثــالــث مــن إبــريــل/نــيــســان املــقــبــل موقفها 
وذلــك  املنتظر،  االستحقاق  بشأن  النهائي 
قـــبـــل أقـــــل مــــن ثــــالثــــة أســـابـــيـــع مــــن انـــتـــهـــاء 
اآلجال القانونية إليداع قوائم الترشيحات 
لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة. وتـــتـــحـــكـــم ثــالثــة 
عوامل في موقف الجبهة وتؤشر إلى أنها 
االنتخابات  مقاطعة  إعــالن  نحو  متوجهة 
 تأخير 

ّ
املقبلة. العامل األول هو الوقت، إذ إن

الجبهة  برغبة  مرتبط  الــقــرار  اتخاذ  موعد 
بدارسة املوقف من جوانبه كافة. أما العامل 
ــم الجبهة  الــثــانــي، فــمــرتــبــط بــاســتــمــرار دعـ
وكوادرها لتظاهرات الحراك من جهة، ومن 
لقواعد  الواسعة  الرفض  أخــرى حالة  جهة 
الجبهة ومناضليها، خصوصًا في مناطق 
ــراء أي  ــ تــمــركــزهــا فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل، إلجـ
العامل  ل 

ّ
يمث ما  وهو  انتخابي،  استحقاق 

ــالـــث. وكـــانـــت بــلــغــت نــســبــة الــتــصــويــت  ــثـ الـ
فــي االنــتــخــابــات األخــيــرة )االســتــفــتــاء على 
الــــدســــتــــور( فــــي واليــــــــات مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
ــايـــة والـــبـــويـــرة،  تـــيـــزي وزو وبـــجـ الــــثــــالث؛ 
إضافة إلى أجزاء من واليات سطيف وبرج 

بــوعــريــريــج وبــــومــــرداس شـــرقـــي الــجــزائــر، 
 الرفض 

ّ
أقل من واحد في املائة. وواضح أن

الجبهة  قواعد  أبدته  الــذي  واملوقف  الكبير 
ملجرد مقابلة قيادتها الرئيس عبد املجيد 
املاضي، يضع  فبراير/شباط   14 في  تبون 
ــار واحـــــــد وهـــو  ــيــ قــــيــــادة الـــجـــبـــهـــة أمـــــــام خــ

مقاطعة االنتخابات.
ناصر  السياسي،  املحلل  رأى  الــســيــاق،  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــدادي، فــي تصريح لـــ حــ
القوى  لجبهة  بالنسبة  الصعوبة  »مــن  أنــه 
الثقافة  االشــتــراكــيــة، كما للتجمع مــن أجــل 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــقـــبـــول بـــاملـــشـــاركـــة فــي 
ــن يــكــون  ــ ــه »لــ ــ ــًا أنــ االنــــتــــخــــابــــات«، مـــوضـــحـ
بإمكانهما إيجاد مرشحن أو القيام حتى 
بالحملة االنتخابية، خصوصًا في منطقة 
تـــذهـــب كـــل املــــؤشــــرات إلــــى أنـــهـــا ســتــقــاطــع 
االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي املــقــبــل، تمامًا كما 
ــــرى فــــي االســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــدســـتـــور فــي  جـ
املاضي  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــن  األول 
 
ّ
)فــي إشـــارة ملنطقة الــقــبــائــل(«. وبــرأيــه، فــإن

الشارع، تضع مجموع  القوى في  »موازين 
ــارج الــســبــاق  قـــوى الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة خــ
ــى  ــ ــابـــي، إذ قــــد نــشــهــد لـــلـــمـــرة األولـ ــخـ ــتـ االنـ
لــلــكــتــلــة،  انــتــخــابــات مـــن دون أي مـــشـــاركـــة 
ــة مــنــذ  ــقـ ــابـ ــسـ ــات الـ ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ ــاالسـ ــقــــارنــــة بـ مــ
كـــان يحضر  عـــام 1995، والـــتـــي  رئــاســيــات 
ــقـــراطـــيـــن ويــغــيــب  ــــرف مــــن الـــديـــمـ فـــيـــهـــا طــ
طــــرف آخـــــر، بــمــا فــيــهــا انـــتـــخـــابـــات مــايــو/

أحـــــداث  مـــبـــاشـــرة  تـــلـــت  الــــتــــي  ــار 2002،  ــ ــ أيـ
الربيع األمازيغي األسود من إبريل وحتى 
165 شابًا  فيها  قــتــل  والــتــي   ،2001 يــونــيــو 

ــذاك، قــاطــع كـــل من  مـــن مــنــطــقــة الــقــبــائــل. آنــــ
الحزبن الرئيسين في املنطقة، التجمع من 
القوى  وجبهة  والديمقراطية  الثقافة  أجــل 

االشتراكية تلك االنتخابات«.
ومـــع تــغــّيــر الــظــروف الــســيــاســيــة، وهيكلية 
بنقل  االنتخابات،  على  املشرفة  املؤسسات 
صالحيات اإلشراف من وزارة الداخلية إلى 
 إجراء االنتخابات 

ّ
سلطة عليا مستقلة، فإن

مــــن دون مـــشـــاركـــة الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة، 
انتخابية  كتلة  تعّد  التي  القبائل  ومنطقة 
هامة، بما يضعف نسبة املشاركة، قد يؤدي 
إلـــى مــخــاطــر ســيــاســيــة جــديــة عــلــى صـــورة 
البرملانية  املؤسسة  وشرعية  البلد،  وحــدة 
الـــتـــي ســتــنــبــثــق عـــن انــتــخــابــات 12 يــونــيــو 

املقبل.
وسيكّرس ارتفاع نسبة املقاطعة في منطقة 
الـــقـــبـــائـــل، خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، ويــــقــــدم خــدمــة 
مجانية لصالح تيار تقوده حركة تتمركز 
في باريس تطالب بالحكم الذاتي للمنطقة، 
على الرغم من العبثية السياسية والرفض 
ـــاع نــســبــة  ــفــ  ارتـــ

ّ
لـــلـــطـــرح. كـــمـــا أن ـــع  ــواســ الـــ

املــقــاطــعــة ســيــطــرح مــشــكــلــة تــمــثــيــل منطقة 
القبائل في البرملان املقبل. ويفتح ذلك الباب 
واسعًا أمام سيناريو ضعيف لكنه محتمل، 
الرئيس تبون، وفقًا ملا يسمح  أن يقدم  في 
لفترة  االنتخابات  الدستور، بتأجيل  به  له 
أخرى، إلى حن إقناع هذه القوى، في إطار 
الضمانات  أقصى  بتوفير  سياسي،  حــوار 
ملشكالت  تجنبًا  شفافة،  انتخابات  إلجـــراء 
ســيــاســيــة ومــنــاطــقــيــة تـــؤثـــر عـــلـــى مــســعــى 

التغيير السياسي الذي يتبناه تبون.

الكتلة الديمقراطية 
ال تثق بنوايا السلطة

من احتجاجات الحراك الشعبي األخيرة رفضًا لالنتخابات )مصعب رويبي/األناضول(

محمد بن زايد يرفض توقيت الخطوة المصرية )كريم صاحب/ فرانس برس(

يتوالى إعالن أحزاب »الكتلة الديمقراطية« في الجزائر، عن مقاطعة 
االنتخابات النيابية المبكرة المقررة في يونيو/حزيران المقبل، في ظّل 
غياب ثقة هذه األحزاب بالسلطة ومشاريعها، في حين تبرز المخاوف 
أساسًا  الرافضة  القبائل  منطقة  على  المقاطعة  هذه  تداعيات  من 

االعتراف بالسلطة القائمة

خاص

وأشـــارت املــصــادر إلــى أن كــافــة األطـــراف 
ــيـــة، أنــه  ــنـــوات املـــاضـ أدركـــــــت، خــــالل الـــسـ
عـــنـــدمـــا تـــتـــالقـــى املـــصـــالـــح ســيــتــواصــل 
الجميع، ولــكــن فــي الــوقــت الــراهــن هناك 
ــلـــى الــــتــــجــــاوب مــع  ــة عـ ــيـ ــركـ تـــحـــفـــظـــات تـ
الــنــوايــا اإلمــاراتــيــة، خــصــوصــًا أن أنــقــرة 
محاولة  وراء  بــالــوقــوف  أبــوظــبــي  تتهم 
ــقـــالب الــعــســكــري عــلــى أردوغـــــــان في  االنـ
بــالــنــســبــة  مــــحــــوري  ــر  ــ األمــ ــذا  ــ وهــ  ،2015

لتركيا، من وجهة نظر املصادر.
ــر الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية  ــان وزيـ وكـ
ــد قــبــل  ــ اإلمـــــاراتـــــي أنــــــور قــــرقــــاش، قــــد أكـ
أن  الحالي،  العام  مغادرة منصبه مطلع 
اإلمارات ترغب في إقامة عالقات طبيعية 
مــع أنــقــرة تــنــطــوي عــلــى احــتــرام متبادل 
للسيادة، داعيًا، وقتها، أنقرة إلى إعادة 
ــــوان  الــنــظــر فـــي عــالقــتــهــا بــجــمــاعــة »اإلخـ
املــســلــمــن«، حــتــى تــحــســن عــالقــاتــهــا مع 

الدول العربية.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، رحــبــت الجماعة 
اإلســالمــيــة فــي مــصــر، والــتــي تستضيف 
ــــددًا مـــن قـــيـــاداتـــهـــا، بــمــحــاوالت  تــركــيــا عـ
التهدئة بن أنقرة والقاهرة. وقالت على 
لــســان رئــيــس مــجــلــس شــــورى الــجــمــاعــة 
أســامــة حــافــظ، الـــذي يــتــواجــد فــي مصر، 
إن الــتــقــارب املــصــري الــتــركــي يــصــب في 
مــصــلــحــة األمــــــة اإلســـالمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، 
مطالبًا املــعــارضــة املــصــريــة فــي الــخــارج 
مضيفًا  الجهود،  تلك  تشجيع  بضرورة 
»أتمنى أن ترتقي املعارضة املصرية إلى 

مستوى الحدث«.
ــــب مـــرشـــد  ــائـ ــ ــه، اســــتــــبــــعــــد نـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»اإلخــوان املسلمن« إبراهيم منير، في 
مقابلة مع قناة »الجزيرة«، بثت مساء 
الـــتـــقـــارب بن  يـــؤثـــر  ــــس، أن  أمـ أول مـــن 
القاهرة وأنقرة على وضع الجماعة في 
تــركــيــا بشكل ســلــبــي. وردًا عــلــى ســؤال 
حــول احتمالية فتح قنوات اتصال مع 
الــنــظــام املــصــري، قــال منير »إذا عرض 
عــلــى املـــعـــارضـــة املـــصـــريـــة ونـــحـــن جــزء 
منها حوار مع النظام بما ييسر أوضاع 
الــشــعــب، لن  املعتقلن ويــحــســن أحــــوال 
نــرفــض«، مشيرًا إلــى أن أي تــقــارب بن 
تركيا والنظام املصري يجب أن يراعي 
ــع املـــعـــتـــقـــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن داخــــل  ــ وضــ
مــصــر، وكـــذلـــك عــــدم الـــتـــنـــازل عـــن دمـــاء 
االنقالب.  بعد  سقطوا  الذين  الضحايا 
وأكــــد مــنــيــر أن تــصــريــحــات املــســؤولــن 
األتراك تضمن رفض أنقرة تسليم قادة 
اإلخوان املوجودين لديها إلى القاهرة.

والدعوات من جانب أنقرة لتسريع وتيرة 
االتصاالت  الجانبن، وهي  التهدئة بن 
الــتــي تــحــركــت فــيــهــا الــقــاهــرة بــعــيــدًا عن 
أبــوظــبــي بشكل كــامــل، وذلـــك على ضوء 
أشهر.  عــدة  منذ  الجانبن  بــن  تباينات 
وكشفت أن أبوظبي طلبت بشكل واضح 
التركي،  املصري  التقارب  تأجيل خطوة 
ومزيدًا من الوقت لترتيبها، بحيث تكون 
عــوائــد الــنــفــع مــنــهــا أكــثــر لــكــل مــن مصر 
ــداًل مـــن االكـــتـــفـــاء بــتــعــديــل  ــ واإلمـــــــــارات، بـ
سياسات املنابر اإلعالمية املصرية التي 

تبث من تركيا.
وأضافت املصادر أن »أبوظبي ترغب في 
اللحاق بالتفاهمات املصرية والسعودية 
األخـــيـــرة مــع تــركــيــا«، مــؤكــدة أن »هــنــاك 
فــــتــــورًا وتـــــــــرددًا مــــن جــــانــــب املـــســـؤولـــن 
األتراك في مبادلة اإلمارات نفس الرغبة 
أو التوجه، على األقل في الوقت الحالي«. 
ــه، على أنــه »إذا  وشــــددت، فــي الــوقــت ذاتـ
للقاهرة  مشتركة  مصلحة  هــنــاك  كــانــت 
لــلــمــصــالــح  تـــضـــرر  أي  دون  وأبـــوظـــبـــي، 
املصرية، فلن تتأخر القيادة املصرية في 
مراعاتها«. وأضافت »مصر نقلت رسائل 
أخيرًا ألبوظبي، توضح حرصها  بينية 
على استمرار نهج العالقات املتميزة بن 
الجانبن، لكنها في الوقت ذاته طالبتها 

باحترام املصالح املصرية«.
وأكـــدت املــصــادر أن »الــطــرفــن أي تركيا 
األساسية  مشكلته  كالهما   - واإلمــــارات 
ــيـــت، والـــــظـــــروف املــحــلــيــة فــي  ــتـــوقـ ــع الـ مــ
الــراهــن، وربما محاولة كل طرف  الوقت 
الــضــغــط عــلــى اآلخــــر مـــن أجـــل الــوصــول 
ــارت إلــى  ــ ألكــبــر قـــدر مــن املــكــاســب«. وأشـ
الراهن،  الوقت  في  القاهرة  حسابات  أن 
هي ما تم تنفيذه والتعبير عنه للجانب 
الــتــركــي، وأعــلــن األخــيــر تــجــاوبــه معها. 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر خـــاصـــة عـــن مـــحـــاوالت 
ــارب املـــصـــري  ــقــ ــتــ إمــــاراتــــيــــة لـــتـــأجـــيـــل الــ
األولــيــة  انطلقت خطواته  الـــذي  الــتــركــي، 
أخـــيـــرًا. وقـــالـــت إن »مــــحــــاوالت الــتــقــارب 
الناشئة، والتي تخطو خطواتها األولى، 
تــواجــه مــحــاوالت إعــاقــة مــن جانب دولــة 

اإلمارات«.
وأوضحت املصادر املصرية أن أبوظبي 
ــالـــخـــطـــوة املــــصــــريــــة فــي  ــة بـ ــبـ ــر مـــرحـ ــيـ غـ
الوقت الراهن، مشيرة إلى أن توقيت تلك 
الــخــطــوة هــو الــســبــب الــرئــيــس لرفضها 
بن  محمد  أبوظبي  عهد  لولي  بالنسبة 
زايـــــد. ولــفــتــت، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، إلــــى أن 
اإلمــارات ترى أن املزيد من الضغط على 
تـــركـــيـــا، ســيــجــعــلــهــا تــقــبــل بــاشــتــراطــات 
لجماعة  بدعمها  األول  املقام  في  تتعلق 
ــــالم  ــيــــار اإلسـ »اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــن«، وتــ
الــســيــاســي، فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة بشكل 
عـــام، بــاإلضــافــة إلــى ملفات أخـــرى، ترى 
اإلمـــارات أنــه ال بــد مــن الــوصــول إلــى أقل 
مستوى مــن الــتــواجــد الــتــركــي بــهــا، مثل 
األزمة السورية، وكذا إبعاد أنقرة بشكل 
كــامــل عــن التفكير فــي الــتــواجــد بــاألزمــة 

اليمنية، واألراضي العراقية.
وأشارت املصادر إلى أن أبوظبي فشلت 
فـــي تــعــطــيــل الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي صــوب 
مبدئية  تفاهمات  إلــى  والتوصل  تركيا، 
معها بعيدًا عنها، لذلك فهي كانت، وال 
تـــــزال، تـــراهـــن بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تأجيل 
تــلــك الــخــطــوة مــن جــانــب مــصــر، إلجــبــار 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 

على االستجابة للمطالب اإلماراتية.
ــالـــت املــــصــــادر إن اتــــصــــاالت مــصــريــة  وقـ
إمــاراتــيــة جــرت أخــيــرًا، تناولت مــا يــدور 
التركي األخير،  التواصل املصري  بشأن 

محاولة لعرقلة تقارب مصر وتركيا
اإلمارات تضغط إلرجاء التفاهمات

تحاول اإلمارات، التي 
ترغب في اللحاق 

بالتفاهمات المصرية 
والسعودية األخيرة 

مع تركيا، تأجيل 
التقارب بين القاهرة 

وأنقرة

الطيران ينقذ الموقف بمأرب... والحكومة اليمنية تغادر إلى الرياض
عدن ـ العربي الجديد

بقيادة  العربي«  »التحالف  مقاتالت  نجحت 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي إنــــقــــاذ املــــوقــــف الــعــســكــري 
الحرج للقوات الحكومية في محافظة مأرب، 
ــام الــحــوثــيــن عــلــى الــتــراجــع مــن مــواقــع  ــ وإرغـ
الجماعة  عناصر  أيــدي  فــي  سقطت  مختلفة 
ــرًا، فــيــمــا غــــــــادرت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  ــ ــيـ ــ أخـ
تلبية  السعودية،  إلى  املؤقتة عدن  العاصمة 
لدعوة رسمية من أجل مناقشة ما تبقى من 
املــوقــع بن  الــريــاض  باتفاق  الخاصة  البنود 
الــحــكــومــة و»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«. 
الجديد«،  »العربي  لـ وقالت مصادر عسكرية 
إن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة اســـتـــفـــادت مـــن غــطــاء 
ــع لــطــيــران »الــتــحــالــف الــعــربــي«،  ــ جــــوي واسـ
ــــع الـــهـــامـــة فــي  ــــواقـ ــن املـ ــادت عــــــددًا مــ ــعــ ــتــ واســ
الــكــســارة واملــشــجــح، غــربــي محافظة  جبهتي 
 الــطــيــران 

ّ
مـــــأرب. وأشــــــارت املــــصــــادر، إلــــى أن

الــحــربــي شــن أكــثــر مــن 50 غـــارة جــويــة خــالل 
ــي األطـــــــــراف الــغــربــيــة  الـــيـــومـــن املـــاضـــيـــن فــ
ملـــأرب، نجحت فــي إحــبــاط مــحــاوالت التوغل 
إلـــى مــواقــع الــقــوات الحكومية وتــدمــيــر عــدد 
الــتــابــعــة للحوثين.  الــعــســكــريــة  مـــن اآللـــيـــات 
ــاتـــالت الــتــحــالــف  ــقـ وكـــشـــفـــت املـــــصـــــادر، أن مـ
نجحت أمس األحد، في تدمير منظومة دفاع 
جــويــة لــلــحــوثــيــن، وهـــي رابــــع مــنــظــومــة يتم 
الــجــاري.  مــــارس/آذار  مطلع  منذ  استهدافها 
أيضًا  تمكنت  الــجــويــة،  ــارات  ــغـ الـ  

ّ
أن وذكــــرت 

آلــيــة عسكرية حوثية  و12  دبــابــة  تدمير  مــن 
ما بن عربات دفــع رباعي ومــدرعــات، وسط 
خسائر كبيرة في صفوف املليشيا. وتكبدت 

املاضية،  الــســاعــات  خــالل  الحوثين  جماعة 
ــرت أول مــــن أمـــس  ــ ــد أقــ ــ عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى، وقـ
قيادات  بينهم  عسكريًا   50 بتشييع  السبت، 
يومية  أعلى حصيلة  في  لــواء،  برتبة  رفيعة 
بثها  لقطات  وأظــهــرت  التصعيد.  بــدايــة  منذ 
ــــالم الـــســـعـــودي، ســقــوط عـــشـــرات القتلى  اإلعـ
آليات  أثــنــاء قصف  الحوثية  املجموعات  مــن 
عسكرية تابعة لهم في جبهة الكسارة بمأرب، 
وتنفيذ عمليات انتشال لجثث القتلى. وكان 
الــتــحــالــف قــد أعــلــن أن غــاراتــه األخــيــرة باتت 
أكــثــر فــاعــلــيــة، كــمــا وســـع مــن غــاراتــه الجوية 
بعيدًا عن مسرح املعركة الرئيسية في مأرب، 
لتشمل محافظات صنعاء والحديدة وعمران.
ــيــــران، فـــجـــر أمــــــس، غــــاراتــــه عــلــى  وجــــــدد الــــطــ
مــعــســكــر ســــالح الــصــيــانــة فـــي حـــي الــنــهــضــة 
شـــمـــال صـــنـــعـــاء، والــــــذي ُيــعــتــقــد أنــــه يــحــوي 
املسيرة  الــطــائــرات  وتصنيع  لتركيب  ــًا  ورشـ
وكذلك  الباليستية،  والصواريخ  طيار  بــدون 
معسكر الحفا، ومحيط مطار صنعاء الدولي، 
 عن معسكر جربان في مديرية سنحان 

ً
فضال

جنوبي العاصمة.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن املــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
األحــد،  أمــس  الحوثين، يحيى سريع، مساء 
أن إجـــمـــالـــي الــــغــــارات الـــتـــي شــنــهــا الــطــيــران 
الحربي السعودي خالل 6 سنوات من الحرب، 
بلغت »أكثر من 250 ألف غارة، منها نحو ألف 
غــارة منذ بــدايــة الــعــام الحالي فــقــط«. وفيما 
أشـــار إلــى أن مــئــات الــغــارات لــم تــرصــد خالل 
العسكري  املسؤول  لفت  2015 و2016،  عامي 
مــقــتــل  إلـــــى  أدت  الـــــغـــــارات   

ّ
أن إلـــــى  الـــحـــوثـــي 

وإصابة عشرات اآلالف من اليمنين، من دون 

الـــســـعـــوديـــة، و849 صـــاروخـــًا  فـــي األراضـــــــي 
استهدفت تجمعات ومنشآت داخل األراضي 
ذ 1150 

ّ
 »الطيران املسّير، نف

ّ
اليمنية«. وذكر أن

عــمــلــيــة هــجــومــيــة، مــنــهــا أكـــثـــر مـــن 572 ضد 
ــارة لــأراضــي  ــداف خـــارج الــيــمــن«، فــي إشــ أهــ
ــــي  ــــل األراضـ الـــســـعـــوديـــة، و«578 عــمــلــيــة داخـ
تل 

ُ
الــيــمــنــيــة«. فــي الــشــأن الــعــســكــري أيــضــًا، ق

مــدنــي وأصــيــب 5 آخـــرون أمـــس، جـــراء قصف 
مــدفــعــي شــنــتــه جــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى حي 
العرضي في مدينة تعز، وفقًا ملصادر طبية 

تحدثت لـ«العربي الجديد«.
ســيــاســيــًا، غــــادر رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
مــعــن عــبــد املــلــك، مــســاء أمـــس األحــــد، مدينة 
الرياض، على  السعودية  العاصمة  إلى  عدن 

املدنين.   مــن  العسكرين  الضحايا  تفصيل 
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي لــلــكــشــف عـــن حــصــاد 
ــنـــوات من  عــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة خــــالل 6 سـ
الحرب، كشف املتحدث العسكري للحوثين، 
عن »إطــالق 1348 صــاروخــًا باليستيًا، منها 
499 صاروخًا على منشآت عسكرية وحيوية 

اجتماعات  في  للمشاركة  وفــد حكومي  رأس 
من  تبقى  مــا  ملناقشة  السعودية  إليها  دعــت 
بــنــود اتــفــاق الــريــاض فــي الــشــقــن العسكري 
واألمني، حسب مصدر حكومي رفيع تحدث 
»العربي الــجــديــد«. وفــي وقــت سابق أمــس،  لـ
استقبل عبد امللك في العاصمة املؤقتة، وكيل 
األمن العام لأمم املتحدة، املديرة التنفيذية 
ــم املــتــحــدة لــلــســكــان، نــاتــالــيــا  ــ لــصــنــدوق األمـ
اليمن،  في  اإلنساني  الوضع  ملناقشة  كانيم، 
تديرها  التي  بنسختها  »سبأ«  لوكالة  وفقًا 
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة. وهـــــذا هـــو أول ظــهــور 
رسمي لرئيس الحكومة اليمنية، منذ اقتحام 
مــتــظــاهــريــن عــســكــريــن ومـــدنـــيـــن، الــثــالثــاء 
املــاضــي، قصر معاشيق الــرئــاســي فــي عــدن، 
ــة سياسية  ــر الــــذي أدى إلـــى نــشــوب أزمــ األمــ

وعودة اتفاق الرياض إلى الواجهة.
ــفـــاق الـــريـــاض،  ــــت الـــســـعـــوديـــة، طـــرفـــي اتـ ودعـ
الجتماع عاجل، ملناقشة تنفيذ ما تبقى من 
بنود االتفاق، وخصوصًا بعد أن شهدت عدن 
الخروقات  املاضية، سلسلة من  األيــام  خــالل 
األمنية، التي تهدف، وفقًا لخبراء، إلى خلط 
بقيادة  والــتــحــالــف  اليمنية  الحكومة  أوراق 
الـــســـعـــوديـــة. وال تـــوجـــد مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة 
خصوصًا  واألمــنــي،  العسكري  الشق  لتنفيذ 
الجنوبي«،  االنــتــقــالــي  »املــجــلــس  إطـــالق  بعد 
متهمًا  الشرعية،  للحكومة  جديدة  تهديدات 
إيـــاهـــا بــالــعــبــث، ونــهــب ثـــــروات الــجــنــوبــيــن، 
وذلـــك على لــســان رئــيــس املــجــلــس، عــيــدروس 
الزبيدي، في كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع 
محافظة  فــي  الوطنية  بالجمعية  يسمى  مــا 

حضرموت مساء السبت. )Getty/خالل تشييع مقاتلين حوثيين في صنعاء قضوا بمعارك مأرب )محمد حمود

رصد

شن طيران التحالف 
أكثر من 50 غارة في 

اليومين الماضيين

َميل مصري لقبول ضباط روس بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــاري شـــــــرم الـــشـــيـــخ  ــــطـ ــمـ ــ ــادر بـ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالـ ــ قـ
املطارين   سلطات 

ّ
إن مــصــر،  فــي  والــغــردقــة 

قـــامـــت بــتــجــهــيــز أمـــاكـــن خـــاصـــة داخــلــهــمــا، 
رجحت أن تكون ملراقبن روس، سيشرفون 
على تأمن الرحالت الروسية إلى مدينتي 
شــــرم الــشــيــخ والـــغـــردقـــة، املــتــوقــع عــودتــهــا 
قريبًا، وهو األمر الذي طاملا رفضته مصر 
ــات بن  ــاوضـ فـــي الـــســـابـــق. واســـتـــمـــرت املـــفـ
مصر وروســيــا، إلعــادة رحــالت الـ«شارتر« 
الطلب  عند  تنظيمها  يتم  )رحــالت خاصة 
املتوقفة منذ حادثة  السياحية(  كالرحالت 
تــفــجــيــر الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر/

التي  الفترة  تشرين األول عــام 2015، وهــي 
ــراءات  ــ تـــم خــاللــهــا اتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن اإلجــ
لــضــمــان ســالمــة الــرحــالت فــي مــصــر، منها 
دعوة خبراء أمنين روس لفحص إجراءات 

السالمة في املطارات املصرية، وعلى رأسها 
مطار القاهرة. لكن الجانب الروسي اشترط 
وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري 
الـــغـــردقـــة وشــــرم الــشــيــخ، وهــــو األمــــر الـــذي 
رفــضــتــه مــصــر واعــتــبــرتــه أمــــرًا يــتــنــافــى مع 

السيادة.
فــبــرايــر/شــبــاط 2017، صــادقــت وزارة  وفـــي 
الــنــقــل الــروســيــة، عــلــى بــروتــوكــول الــتــعــاون 
بن مصر وروسيا، حول توفير أمن الطيران 
املدني. وقالت الــوزارة، في بيان لها: »وزارة 
النقل حصلت على موافقة الحكومة الروسية 
ــع الــحــكــومــة  ــول مــ ــوكــ ــروتــ لــلــتــوقــيــع عـــلـــى بــ
املـــصـــريـــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال تـــوفـــيـــر أمـــن 
البروتوكول،  ذلــك  املــدنــي«. وحسب  الطيران 
الوفاء  »مراقبة  من  روسيا  ممثلو  سيتمكن 
بــإجــراءات أمــن الطيران بــاملــطــارات املصرية 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســتــنــفــذ مــنــهــا رحــــــالت إلـــى 

روسيا« بحسب البيان الروسي.
لجنة  رئيس  أكــد   ،2019 يوليو/تموز  وفــي 
الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة فـــي مــجــلــس الــفــيــدرالــيــة 
 مصر 

ّ
الروسي، قسطنطن كوساتشوف، أن

»لم تنفذ بعد توجيهات روسيا بخصوص 
ــعــــارض )شـــــارتـــــر(«. وقـــال  أمــــن الـــطـــيـــران الــ
»كانت  »سبوتنيك«:  لوكالة  كوساتشوف، 
آخر زيارة من املتخصصن الروس للتحقق 
مـــن حـــالـــة املــــطــــارات املـــصـــريـــة فـــي إبـــريـــل/

الــزيــارة،  هــذه  نتائج  )2019(، وبعد  نيسان 
إلى  اإلضافية  املتطلبات  من  قائمة  أعددنا 
الجانب املصري. اآلن الكرة في ملعب مصر، 
يــجــب تــنــفــيــذ املـــالحـــظـــات وعـــلـــى خــبــرائــنــا 
التصديق على ذلك«. وأضاف: »نحن ننتظر 

ــع رد فــعــل مــن الــجــانــب املــصــري، 
ّ
ردًا، نــتــوق

بــأنــهــم قــد أزالــــوا كــل شــــيء«، مــؤكــدًا أنـــه »ال 
توجد مسائل سياسية في هذا الشأن، األمر 

يتعلق فقط بسالمة الركاب«.
في السياق، قال دبلوماسي مصري سابق، 
لـ«العربي الجديد«، إنه »ال يستبعد موافقة 
فــي  ــبـــاط روس  ــود ضـ ــ عـــلـــى وجــ اآلن  مـــصـــر 
مــطــاري شــرم الشيخ والــغــردقــة بشكل دائــم 
ملراقبة إجراءات السالمة، وهو األمر الذي كان 
السابق«.  في  املصري  الجانب  من  مرفوضًا 
ظ على ذكر 

ّ
وأضاف الدبلوماسي الذي تحف

 »السبب في تغّير املوقف املصري، 
ّ
اسمه، أن

قــد يــكــون الــتــخــّوف مــن تــوتــر الــعــالقــات مع 
الرئيس جو  إدارة   

ّ
الواليات املتحدة في ظل

 »عادة السياسة املصرية 
ّ
بايدن«، موضحًا أن

الحضن  عــن  تبتعد  عندما  أنها  الخارجية، 
الــروســي، وهذا  البديل  إلــى  تلجأ  األميركي، 
األمر ال يحبه الروس بشكل عام، ولذلك، فقد 
الــروس للتواجد  يكون قــرار دعــوة املراقبن 
فــي املـــطـــارات الــروســيــة خــطــوة مــن الــقــاهــرة 

لكسب ود موسكو«.
يذكر أن حركة الطيران بن مصر وروسيا 
بعد   ،2015 فــي خريف  بالكامل  توقفت  قــد 

ــائــــرة الــــركــــاب »آيــــــربــــــاص-321«  تــفــجــيــر طــ
الـــروســـيـــة، الــتــي كــانــت مــتــوجــهــة مـــن شــرم 
إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن  الشيخ 
من  و7  متنها،  على  كانوا  راكبًا   217 مقتل 
أفراد طاقم الطائرة. وفيما استؤنفت حركة 
الطيران من وإلى مطار القاهرة الدولي في 
 رحــــالت الــطــيــران بــن املــطــارات 

ّ
2018، فــــإن

الروسية واملنتجعات املصرية على ساحل 
الــبــحــر األحــمــر مــا زالـــت مــتــوقــفــة، إلـــى حن 
املطارات  في  األمــان  وسائل  مراجعة  إتمام 
وكانت  الــروســي.  الطلب  املــصــريــة، بحسب 
 
ً
وكالة »تــاس« الروسية، أفــادت أخيرًا، نقال

 
ّ
عـــن وزارة الـــطـــيـــران املـــدنـــي املـــصـــريـــة، بـــأن

رحـــالت الــطــيــران الــعــارض قــد تستأنف في 
ــر مــوعــد  مـــــــارس/آذار الــحــالــي، مـــن دون ذكـ
الروسية  الفيدرالية  الــوكــالــة   

ّ
أن إال  مــحــدد. 

للنقل الجوي سارعت لنفي هذه املعلومات.
وتمثل السياحة الروسية نحو 30 في املائة 
من إجمالي الحركة السياحية الوافدة ملصر، 
الـــــروس، 2.8 مليون  الــوافــديــن  بــلــغ عـــدد  إذ 
سائح في 2010، لكن العدد انخفض إلى 1.8 
إلــى 1.6 مليون سائح  ثــم  فــي 2011،  مليون 
في 2012، قبل أن يعاود االرتــفــاع في 2013 
ــــى 3.1 مــاليــن  إلــــى 2.4 مــلــيــون ســـائـــح، وإلـ
سائح في 2014، وفق بيانات وزارة السياحة 
املصرية. وعلى مدار األشهر الـ10 األولى من 
2015، بــلــغ عـــدد الــســيــاح الــــروس نــحــو 2.3 
مليون سائح، فيما بلغت إيرادات مصر من 
السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دوالر في 
بلغت  إيـــرادات سياحية  إجمالي  مــن   ،2014

نحو 7.3 مليارات دوالر في العام ذاته.

تقرير

موقف مصر قد يكون 
مرتبطًا بالتخوف من 
توترات مع واشنطن

يبدو أن السلطات المصرية 
في طريقها للموافقة 

على الشرط الروسي 
بوجود ضباط روس بشكل 
دائم في مطاري الغردقة 

وشرم الشيخ الستئناف 
الرحالت إلى المدينتين

Monday 22 March 2021 Monday 22 March 2021
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مقتل متظاهر 
في ميانمار

ــار،  ــ ــمـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــون فــــــــي مـ ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ قــــــــــرر مـ
ــيــــر مــــــن األطـــــبـــــاء  ــبــ بـــيـــنـــهـــم عــــــــدد كــ
 نـــهـــارًا، 

ً
واملـــمـــرضـــن، الــتــظــاهــر لـــيـــا

في تحّد جديد للقمع الذي تمارسه 
ــة الـــحـــاكـــمـــة.  ــكـــريـ املـــجـــمـــوعـــة الـــعـــسـ
وحــمــل مــتــظــاهــرون، تــجــّمــعــوا فجر 
ــــداالي )وســــط  ــانـ ــ ــد فــــي مـ ــ أمـــــس األحــ
»أنقذوا  عليها  ُكتب  الفتات  الباد(، 
ــمــــت تــجــّمــعــات  ــ

ّ
ــظ ــ

ُ
مـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا«. ون

أخـــــرى فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال ووســـط 
صيب شخصان 

ُ
تل رجل وأ

ُ
الباد. وق

على األقل بجروح أمس في مونيوا 
)وســــط( عــنــدمــا فــتــحــت قــــوات األمــن 
الــــنــــار عـــلـــى مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــن 

املحتجن.
)فرانس برس(

 
قطر وموريتانيا 

تبحثان استئناف العالقات 
الدبلوماسية

اجتمع نائب رئيس مجلس الــوزراء، 
ــقـــطـــري، الــشــيــخ  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس 
األحد في الدوحة، مع وزير الشؤون 
واملوريتانين  والــتــعــاون  الخارجية 
فــي الـــخـــارج، إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
الخارجية  لـــوزارة  أحمد. وقــال بيان 
الــقــطــريــة إنـــه جـــرى خـــال االجــتــمــاع 
»استعراض عاقات التعاون الثنائي 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  واستئناف 

بن البلدين الشقيقن«.
)العربي الجديد(

 
روسيا تنتقد خطة 

بريطانيا النووية
ــم الــســفــيــر الــــروســــي فــــي لـــنـــدن،  ــهـ اتـ
أندريه كيلن، أمس األحد، الحكومة 
البريطانية بمخالفة تعهداتها بعد 
إعــانــهــا عـــن خــطــة لـــزيـــادة تــرســانــة 
الباد النووية، الفتًا إلى أن العاقات 
ــة بـــــن مـــوســـكـــو ولـــنـــدن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ملقتطفات  ووفقًا  تقريبا«.  »منتهية 
»إل  محطة  معه  أجرتها  مقابلة  مــن 
البريطانية، قال  اإلذاعــيــة  بــي ســي« 
السفير الــروســي: »تــزيــدون من عدد 
الـــــــرؤوس الــحــربــيــة بــنــســبــة 40 في 
ــذا انـــتـــهـــاك ملـــعـــاهـــدة الــحــد  املــــائــــة. هــ
مـــن انــتــشــار األســلــحــة والــعــديــد من 

االتفاقات األخرى«.
)رويترز(

رام اهلل ـ نائلة خليل

في  باملشاركة  قــرارهــا،  »فــتــح«  حسمت حركة 
االنتخابات التشريعية التي ستجرى في 22 
باإلضافة  منفردة،  بقائمة  املقبل،  مايو/أيار 
املركزية  لجنتها  عضو  يــكــون  أن  نفيها  إلــى 
ــيــــر مـــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي عـــلـــى رأس هـــذه  األســ
الــقــائــمــة، الــتــي ســيــتــم عــقــد اجــتــمــاع الجمعة 
فيها.  املشاركن  أسماء  أجــل حسم  من  املقبل 
وقال أمن سر اللجنة املركزية لحركة »فتح« 
جبريل الرجوب، في لقاء مع تلفزيون فلسطن 
»كفتحاوين،  األول:  أمس  بث مساء  الرسمي 
وإذا  وحــدنــا.  االنــتــخــابــات  معركة  سنخوض 
كانت معنا بعض الفصائل والقوى لن نتكئ 
أنــه »لــم يتم التشاور مع  إلــى  عليها«، مشيرًا 
قائمة مشتركة«.  حركة حماس حــول تشكيل 
في  الجميع  عــلــى  منفتحون  »نــحــن  وأضــــاف 
قائمة  تشكيل  فــرص  لكن  املــشــتــركــة،  القائمة 
مــشــتــركــة بــن شــريــحــة واســعــة مــن الفصائل 

والقوى الفلسطينية، بما فيها فتح وحماس، 
صفرية، وتحدثنا عن األمر في قاعة مفتوحة 
فــي حـــوار الــقــاهــرة األســبــوع املــاضــي، لكن لم 
أحــد بشكل مباشر، نحن  )األمـــر( على  نطرح 
نــســيــر فـــي املـــســـار االنــتــخــابــي، ومـــن يتحدث 
يحاول  املشتركة  القائمة  عــن  الطريقة  بــهــذه 
إفـــســـاد هــــذا املــــســــار«. وشـــــدد الــــرجــــوب على 
أن االنــتــخــابــات هــي الــطــريــق الــوحــيــد إلنــهــاء 
السياسي  النظام  شرعية  وتجديد  االنقسام 
مــع حركة حماس  »االتــفــاق  وأن  الفلسطيني، 
هو جزء من نجاح العملية االنتخابية«. وقال 
إن »عدة فصائل طلبت تشكيل قائمة مشتركة 
مع حركة فتح، لكن لم نطرح على أي فصيل 
الشعبية  الجبهة  فيها  بما  مشتركة،  قائمة 
ــائـــل تـــحـــدثـــت مــعــنــا  وحـــــمـــــاس، وهــــنــــاك فـــصـ

بقائمة مشتركة ونحن نحترم ذلك«.
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــتــــرشــــح األســـــيـــــر مـــــــروان 
البرغوثي، قال الرجوب »إن استمرار الحديث 
عن ترشح مروان البرغوثي بالشكل الذي هو 
عليه يــســيء لنا ولـــه، وكـــان هــنــاك تفاهم بن 
الــبــرغــوثــي وعــضــو الــلــجــنــة املــركــزيــة لحركة 
استراتيجية،  رؤيـــة  على  الشيخ  حسن  فتح 
والطرفان ملتزمان بها. مروان وكريم يونس 
نــســتــمــع آلرائــهــمــا ونــتــشــاور مــعــهــمــا، ونــحــن 
نأمل أن يكون البرغوثي خارج التجاذبات أو 
األجندات«. وأضاف »ليس صحيحًا أن مروان 
الـــبـــرغـــوثـــي ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس قـــائـــمـــة فــتــح 
يستخدم  من  هناك  التشريعية،  لانتخابات 
اســمــه ويــتــم تـــداولـــه، نتمنى أن ُيــســحــب اســم 
مـــــروان مـــن الــــتــــداول«. وأوضـــــح الـــقـــيـــادي في 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« عمر 

املــشــتــركــة«. وحــول  القائمة  تــوافــق على طلب 
مــن طــلــب مــن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« املــشــاركــة، 
قــال شحادة إنــه »تــم الطلب من الجهتن، من 

اإلخوان في فتح وحماس«.
وحــــســــب مـــــصـــــادر مـــــن حــــركــــة »فــــــتــــــح«، فــــإن 
ا مــن الــتــوافــق  »الــقــائــمــة املــشــتــركــة كــانــت جـــزء
ــيـــه حـــركـــتـــا فـــتـــح وحـــمـــاس  ــذي تـــوصـــلـــت إلـ ــ الــ

الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  شحادة، 
أن مــا »جــــرى خـــال الـــحـــوار فــي الــقــاهــرة هو 
الـــحـــديـــث مــــع الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، ودعـــوتـــهـــا 
للوفاق والتوافق على قائمة مشتركة من قبل 
حركتي فتح وحــمــاس، وأبـــدوا مــرونــة فــي أي 
ترتيبات تلبي رغبات الجبهة. وبعد أن عادت 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــقــيــادتــهــا لــلــتــشــاور، كــان 
أعربت في  »الجبهة  أن  وأكــد  بالرفض«.  الــرد 
موقفها أنها تسعى من خال هذه االنتخابات 
من  يــتــم  ديــمــقــراطــيــة،  عملية  إلـــى  التشريعية 
خــالــهــا تــوفــيــر الــفــرصــة واإلمـــكـــانـــيـــة ألبــنــاء 
قــانــون  وفـــق  لــيــخــتــاروا  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــذي  الــســيــاســي  الــبــرنــامــج  النسبي  التمثيل 
ــرون فيها  يــلــبــي رغــبــاتــهــم، والــقــائــمــة الــتــي يــ
لم  ولــهــذا  ومــواقــفــهــم،  عــن مصالحهم  تعبيرًا 

برعاية قطر، وتضمن الذهاب إلى االنتخابات 
على  والــتــوافــق  مشتركة  بقائمة  التشريعية 
ــي االنـــتـــخـــابـــات  الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس فــ
الــرئــاســيــة املــقــبــلــة، عــلــى أن يبقى الــوضــع في 
قطاع غزة على ما هو عليه، أي تحت سيطرة 
حــركــة حـــمـــاس«. وأشـــــارت إلـــى أن »مـــا كــانــت 
ترفضه حركة فتح في السنوات املاضية، من 
رقــابــة الــشــرطــة الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس على 
االنتخابات في قطاع غزة، واملحاكم املوجودة 
وتتبع  شرعية  غير  أنها  بذريعة  القطاع  فــي 
سلطة األمر الواقع لحركة حماس، تم التوافق 
الــذي انتهت جولته  عليها في حــوار القاهرة 
الثانية قبل أيام. أي أنه تم التوصل إلى توافق 
بقي على االنقسام من 

ُ
حول قضايا حساسة ت

قــبــل الــحــركــتــن فـــي ســبــيــل عــقــد االنــتــخــابــات 
بأي ثمن«. في هذا الوقت، توجهت مجموعة 
املركزية لحركة فتح، أمس األحد،  اللجنة  من 
إلــى قطاع غــزة ملتابعة مــوضــوع االنتخابات 
ودراســة  الحركة  والتحضيرات على مستوى 
كــافــة األســمــاء املــرشــحــة. وقـــال عــضــو اللجنة 
املــركــزيــة لــحــركــة »فـــتـــح« صــبــري صـــيـــدم، في 
تــــصــــريــــحــــات إلذاعــــــــــة صـــــــوت فـــلـــســـطـــن، إن 
ــًا لــلــجــنــة املــــركــــزيــــة ســيــبــحــث يـــوم  ــاعـ ــمـ ــتـ »اجـ
الجمعة املقبل، في األسماء املرشحة وحسمها 
بشكل نهائي، إلنهاء اإلجراءات الازمة إلعداد 
قائمة حركة فتح وتقديمها للجنة االنتخابات 
إجــراء  القيادة على  املركزية«، مؤكدًا »إصــرار 
ــابـــات وإنــــهــــاء االنـــقـــســـام واســـتـــعـــادة  ــتـــخـ االنـ
الــلــحــمــة وتــحــقــيــق املــصــالــحــة رغـــم مــحــاوالت 
االحتال وتهديداته املباشرة وضغوطه لدفع 

القيادة إللغاء االنتخابات«.

االنتخابات 
اإلسرائيلية

تصعيد 
بايدن ضد 

بوتين

تــخــريــب االنــتــخــابــات. وعـــزز نتنياهو أخــيــرًا 
ــاط اليمن  ــ مـــن دعــايــتــه االنــتــخــابــيــة فـــي أوسـ
 بينت، 

ّ
الــديــنــي االســتــيــطــانــي، بــاإليــحــاء بــــأن

الذي يرفض االلتزام بالتحالف مع نتنياهو، 
يعتزم في واقع الحال نقل أصوات من اليمن 
لــصــالــح معسكر الــيــســار بــقــيــادة زعــيــم حــزب 
ــــذي تــتــوقــع له  »يـــيـــش عــتــيــد«، يــئــيــر لــبــيــد، الـ
مــقــابــل  مـــقـــعـــدًا،  بـــن 19 و20  االســـتـــطـــاعـــات 
صحيفة  وكشفت  الــلــيــكــود.  لــحــزب  مقعدًا   30
ــيــــوم«، أمــــس األحــــــد، عـــن خطة  »يـــســـرائـــيـــل هــ
نــتــنــيــاهــو لــلــوقــت املــتــبــقــي حــتــى االنــتــخــابــات 
الـــــتـــــي ســــتــــجــــرى غــــــــدًا الــــــثــــــاثــــــاء. وبـــحـــســـب 
سيعززان  والليكود  نتنياهو  فإن  الصحيفة، 
الــحــمــلــة الــدعــائــيــة ضـــد حــــزب »يــمــيــنــا«، إلــى 
جــانــب مــحــاولــة نــقــل أصـــــوات املـــتـــردديـــن في 
تــحــالــف »الصهيونية  لــصــالــح  املــعــســكــر  هـــذا 
الدينية« الذي يقوده بتسليئيل سموطريتش 
بالشراكة مع الفاشي إيتمار بن غفير، وحزب 
نــــوعــــام الـــديـــنـــي املـــتـــطـــرف أيــــضــــًا. ويــــحــــاول 

ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ عـــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــا عـــلـــى مـ
االجــتــمــاعــي فـــي وقـــت ســابــق أمــــس، بــعــد أن 
نــشــرت صــــورة لــلــســفــيــر فـــي مــطــار أمــيــركــي، 
في  أنتونوف  أناتولي  الــروســي  »السفير  إن 
طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات 
ــات الـــــروســـــيـــــة- ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ بـــــشـــــأن تـــصـــحـــيـــح ال
األميركية«. وذكرت شبكة »فيرست تشانل« 
أنتونوف  أن  الرسمية  الروسية  التلفزيونية 
ــال لــلــصــحــافــيــن قـــبـــل صــــعــــوده عـــلـــى مــن  ــ قـ
 الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل فـــي انــتــظــار 

ّ
الـــطـــائـــرة إن

الخارجية الروسية واألطــراف األخــرى، لكنه 
أشــار إلــى أنــه ليس لديه شك في أن »اإلبقاء 
قــنــوات االتــصــال مفتوحة هــو لصالح  عــلــى 
الشبكة ما قالت  الشعب األميركي«. ثم بثت 
أميركين  مــن  مــن خــطــابــات  إنــهــا مقتطفات 
ألنــتــونــوف قــبــل رحــيــلــه يــعــتــذرون فــيــهــا عن 

تصريحات بايدن عن بوتن.
السياسية  العلوم  أستاذ  شكك  السياق،  في 
بـــمـــعـــهـــد مــــوســــكــــو الــــحــــكــــومــــي لـــلـــعـــاقـــات 
تأثير  واقعية  في  كوكتيش،  كيريل  الدولية، 
عــلــى حملة  كبير  بــايــدن بشكل  تــصــريــحــات 
 »الــتــصــعــيــد 

ّ
انــتــخــابــات الــــدومــــا، مــعــتــبــرًا أن

األخير ال يمكن بأي حال من األحوال مقارنته 
ــقــــرم«. وقـــال  مـــع حــــدث مــفــصــلــي مــثــل ضـــم الــ
الجديد«:  »الــعــربــي  مــع  فــي حديث  كوكتيش 
»حــتــى اآلن، لــم تـــؤد تــصــريــحــات بــايــدن إلــى 
أي تعبئة بــن أنــصــار الــســلــطــة، عــلــى الــرغــم  القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فـــي ظـــل غــيــاب خــصــم رئــيــس لـــه في 
االنـــتـــخـــابـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــرابــعــة 
الــتــي تــجــرى غــدًا الــثــاثــاء، بــدأ زعيم 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــلـــيـــكـــود ورئــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي الـــيـــومـــن املــاضــيــن 
بتركيز حملته االنتخابية في صفوف التيار 
اإلســرائــيــلــي،  اليمن  فــي  الصهيوني  الــديــنــي 
بــالــتــعــاون مـــع أوســـــاط فـــي تــيــار الــحــريــديــم، 
بــهــدف إضــعــاف حـــزب »يــمــيــنــا« الـــذي يــقــوده 
نفتالي بينت، والــذي توقعت له استطاعات 
الرأي األخيرة بن 9 و10 مقاعد، وذلك لتفادي 
وضع يكون فيه بينت وحزبه الطرف املحدد 
للمعسكر  وانتقاله  املقبلة،  الحكومة  لهوية 
برزت  بينما  ذلك  لنتنياهو. ويأتي  املناهض 
ــــس األحـــــــد، تـــحـــذيـــرات مــــن خـــطـــر املـــســـاس  أمـ
بــالــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، ومـــن 
أن الــســلــطــات غــيــر جــاهــزة ملــواجــهــة مــحــاولــة 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــفــــن األوكــــــرانــــــي  ــلــ ــع املــ ــ ــراجــ ــ ــد تــ ــعــ بــ
والــســوري إلــى املشهد الخلفي على 
الــروســي،  السياسي  املــســرح  خشبة 
مقابل صدارة امللفات الداخلية واالقتصادية 
وتـــداعـــيـــات جــائــحــة كــــورونــــا، جــــاء تصعيد 
تجاه  لهجته  بايدن،  األميركي، جو  الرئيس 
 الــرئــيــس 

ّ
ـــــه يــعــتــقــد بـــــأن

ّ
مـــوســـكـــو، وقـــولـــه إن

الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، »قـــاتـــل«، ليعيد 
إلــــى الـــواجـــهـــة الــحــديــث عـــن »تــهــديــد الــعــدو 
الــتــطــورات والتوتر  الــخــارجــي«. وزادت هــذه 
األمــيــركــي الـــروســـي املــســتــجــد مـــن تــســاؤالت 
الــخــبــراء والــصــحــف الــروســيــة عما إذا كانت 
استثمار  مــن  ستتمكن  موسكو  فــي  السلطة 
انتخابات مجلس  فــي حملة  »الــهــديــة«  هــذه 
الدوما )النواب( املقرر إجراؤها في سبتمبر/ 

أيلول املقبل.
خارجية  سياسية  تــطــورات  أي   

ّ
أن والــافــت 

ــدام روســيــا عــلــى ضم  كــبــرى ســابــقــة، مــثــل إقــ
شبه جزيرة القرم في عام 2014، وبدء التدخل 
الــعــســكــري الــروســي املــبــاشــر فــي ســوريــة في 
عام 2015، كانت تنعكس إيجابًا على نسبة 
تــأيــيــد الــســلــطــة، وســـاعـــدت بــوتــن فــي الــفــوز 
بنسبة نحو 77 فــي املــائــة مــن األصــــوات في 
انتخابات عام 2018، على الرغم من أنه واجه 
في بداية واليته الثالثة احتجاجات حاشدة 

رافضة لعودته إلى الكرملن.
ومــــــــع ذلــــــــــك، ثــــمــــة شـــــكـــــوك فــــــي أن تـــســـاعـــد 
ــي تــعــبــئــة  ــدن هـــــذه املــــــرة فــ ــايــ تـــصـــريـــحـــات بــ
أنصار حزب »روسيا املوحدة« الحاكم، قبل 
 تـــراكـــم األزمــــات 

ّ
انــتــخــابــات الـــدومـــا، فـــي ظـــل

االقتصادية  األوضـــاع  تــردي  مثل  الداخلية، 
نــتــيــجــة لــجــائــحــة كـــورونـــا، وتـــزايـــد القبضة 
األمنية والتضييق على رموز املعارضة، وفي 
املعتقل، مؤسس  الــبــارز  املــعــارض  مقدمتهم 
»صندوق مكافحة الفساد«، ألكسي نافالني، 
الذي تم أخيرًا تحويل حكم صادر بحقه من 

السجن مع وقف التنفيذ إلى السجن النافذ.
وفــي ســيــاق األزمـــة الــتــي تــفــّجــرت أخــيــرًا بن 
ــــن، وصـــــل الـــســـفـــيـــر الــــروســــي  ــوتـ ــ بــــايــــدن وبـ
لــدى الــواليــات املــتــحــدة، أنــاتــولــي أنــتــونــوف، 
إلــــى مــوســكــو أمــــس األحـــــد، لــلــتــشــاور بــشــأن 
العاقات األميركية  التعامل في إطار  كيفية 
الروسية املتدهورة. وكانت قد أعلنت وزارة 
الخارجية الــروســيــة، يــوم األربــعــاء املــاضــي، 
إلــى موسكو  أنتونوف  استدعاء  قــررت  أنها 
بايدن  قــال  أن  إلجـــراء محادثات عاجلة بعد 
ــه بـــي ســـي نــيــوز«  فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »إيــ
األميركية إنه يعتقد أن بوتن قاتل و»سيدفع 

ثمن« تدخله في االنتخابات األميركية.
ــة فــــي واشـــنـــطـــن  ــيــ ــارة الــــروســ ــفــ وقــــالــــت الــــســ

 حالة التعادل التي تتوقعها 
ّ

نتنياهو، في ظل
االستطاعات اإلسرائيلية، التي أجريت حتى 
نتنياهو  معسكر  بــن  املــاضــي،  الجمعة  يــوم 
واملــعــســكــر املـــنـــاهـــض لــــه، اســتــمــالــة أصــــوات 
ــــوازي مــقــعــدا أو مــقــعــديــن لــصــالــح حــزب  مـــا يـ
بــتــســلــيــئــيــل ســمــوطــريــتــش، حــتــى مـــن داخـــل 
قـــطـــاع الــحــريــديــم اإلشـــكـــنـــاز، الـــذيـــن يمثلهم 
حــزب »ديــغــل هــتــوراة«، وباالستعانة بحركة 
ــاد الــديــنــيــة الــصــوفــيــة لــتــكــريــس دعــايــة  ــابـ حـ
أن الــتــصــويــت لــحــزب »يــمــيــنــا« يعني إطــاحــة 
تشكيل  إلى  الطريق  وتمهيد  اليمن،  حكومة 
ألد  األخــيــر  ويــعــّد  لبيد.  يئير  بقيادة  حكومة 

أعداء اليهود الحريديم في إسرائيل.
 خطة 

ّ
فإن ووفقًا لصحيفة »يسرائيل هيوم«، 

بــضــم حــزب  وعــــودًا  أيــضــًا  نتنياهو تتضمن 
»يمينا« لحكومة نتنياهو املقبلة، بل وحتى 
فــتــح أبــــــواب الــلــيــكــود أمـــــام انـــضـــمـــام قــائــدي 
الـــحـــزب، نــفــتــالــي بــيــنــت وأيــلــيــت شــاكــيــد بعد 
نتنياهو،  ذلــك، حرص  وبموازاة  االنتخابات. 
في رسالة أخيرة موجهة للناخب اإلسرائيلي، 
ــرونــــوت« أمـــس،  عــبــر صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــ
االقتصادي  التعافي  على جعل  التركيز  على 
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي صــــــدارة اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 
املقبلة، إلى جانب محاولة توظيف اتفاقيات 
إيــران  مــن خطر  والتحذير  مــن جهة  التطبيع 

 هذه ثاني محاولة من الغرب للتأثير 
ّ
من أن

على األوضاع في روسيا، بعد دعم نافالني، 
الذي حضر عدد من السفراء األجانب جلسة 
 
ّ
مــحــاكــمــتــه«. وتــــابــــع: »لـــســـت مـــتـــأكـــدًا مـــن أن
حـــزب روســـيـــا املـــوحـــدة ســيــحــاول اســتــثــمــار 
ــم يــعــد  تـــصـــريـــحـــات بــــايــــدن، كـــــون الــــحــــزب لــ
املــواطــنــن بشكل مباشر  مرتبطًا فــي أذهـــان 
بــبــوتــن، وبــالــتــالــي هـــذا لــيــس وضــعــًا يمكن 

الرهان عليه«.
وحــول دوافـــع بــايــدن لتصعيد لهجته تجاه 
روسيا في مستهل واليته، قال كوكتيش: »من 
 هــدفــه هــو زيـــادة حــدة املواجهة 

ّ
الــواضــح أن

املنافسة عسكريًا مع  دفــعــت  إذ  مــع روســيــا، 

الساحة  السباق. وتشهد  أخــرى في  من جهة 
مختلف  قبل  مــن  جــهــودًا حثيثة  اإلسرائيلية 
األحزاب ملحاولة »إيقاظ« املعركة االنتخابية 
ورفع نسبة التصويت العامة، في ظل توقعات 
بــأال تــتــجــاوز 70 فــي املــائــة. وأقـــر زعــيــم حركة 
ــه درعــــي،  ــ »شــــــاس«، الــحــريــديــة الــشــرقــيــة، أريـ
إلى  تشير  لحركته  داخلية  استطاعات  بــأن 
وجــود ما يــوازي مقعدا ومقعدا ونصف لدى 
ناخبن لم يحسموا موقفهم بعد، ومترددين 
في التصويت بن حركة »شاس« وبن حزبي 
ــيـــرتـــس« الـــيـــســـاريـــة، على  الــعــمــل وحـــركـــة »مـ

خلفية قضايا اجتماعية اقتصادية.
وأكـــــــــدت تـــصـــريـــحـــات درعـــــــــي، الــــتــــي جـــــاءت 
فــــي مــقــابــلــة مــــع اإلذاعــــــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ظــهــر 
أمـــس، غــيــاب املــوضــوع الــســيــاســي، وتــحــديــدًا 
املعركة  عــن  اإلســرائــيــلــي  الفلسطيني  الــنــزاع 
االنــتــخــابــيــة، خـــاصـــة وأن تــقــاريــر صــحــافــيــة 
أشــــــــــارت فـــــي املــــقــــابــــل إلـــــــى اتـــــجـــــاه نـــاخـــبـــن 
ــار، ال ســـيـــمـــا حــركــة  ــيــــســ ــلـــى الــ مـــحـــســـوبـــن عـ
»مــــيــــرتــــس« لـــلـــتـــصـــويـــت إلــــــى حــــــزب الــيــمــن 
ــذي يـــقـــوده  ــ املـــتـــطـــرف »يـــســـرائـــل بــيــتــيــنــو« الــ
ــه  ــ ــاتـ ــ ــــروحـ أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان، بـــســـبـــب أطـ
االنضمام  بعدم  الثابت  والتزامه  االجتماعية 
لــحــكــومــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــريـــديـــم. وعــلــى 
الــرغــم مــن حــالــة الــتــعــادل الــتــي تحدثت عنها 
وســائــل اإلعــــام اإلســرائــيــلــي واالســتــطــاعــات 
التي تشير إلى عدم قــدرة أي من املعسكرين؛ 
معسكر نتنياهو واملعسكر املناهض له، على 
تشكيل حكومة بعد االنتخابات، إال أنه يبدو 
أن هـــنـــاك إجـــمـــاعـــا بــــأن مــصــيــر االنــتــخــابــات 
مــرهــون عمليًا بــقــدرة ثــاثــة أحـــزاب صغيرة، 
املعسكر  لفان«، في  هي »ميرتس« و»كــاحــول 
املــنــاهــض لــنــتــنــيــاهــو، وحــــزب »الــصــهــيــونــيــة 

الدينية« على اجتياز نسبة الحسم.
ــــات، فــــــإن فــشــل  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ ـــًا لــــهــــذه االسـ ووفـــــقــ
حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« فـــي اجــتــيــاز 
نــســبــة الـــحـــســـم، ســيــعــنــي خـــســـارة معسكر 
تفوق  األقـــل، ومنح  على  مقاعد   4 نتنياهو 
ذلك  يعني  أن  دون  مــن  املناهض  للمعسكر 
حكومة  تشكيل  من  األخير  املعسكر  تمكن 
بـــديـــلـــة، وذلـــــك بــســبــب الـــخـــافـــات الــشــديــدة 
داخــــل املــعــســكــر. فــي املــقــابــل، فــي حـــال فشل 
ــــس«، فــي  ــرتـ ــ ــيـ ــ حــــزبــــا »كـــــاحـــــول لــــفــــان« و»مـ
ــإن ذلــــك سيعني  اجـــتـــيـــاز نــســبــة الـــحـــســـم، فــ
األقل  نتنياهو مقعدين على  كسب معسكر 
تأييد  تأمن  املنشود، وهو  الهدف  وبلوغه 
أكــثــر مــن 60 نــائــبــًا مــن أصـــل 120 نــائــبــًا في 
الـــكـــنـــيـــســـت. وفـــــي ظــــل االنــــشــــغــــال بــمــعــركــة 
»هــآرتــس«،  تقرير لصحيفة  املــقــاعــد، كشف 
ــن مـــركـــز  ــ ــن تـــــحـــــذيـــــرات مــ ــ أمـــــــس األحـــــــــــد، عــ
اإلسرائيلي  واملعهد  القومي،  األمــن  أبحاث 
للديمقراطية، واتحاد اإلنترنت اإلسرائيلي، 
من أن إسرائيل غير جاهزة ملواجهة محاولة 
تـــخـــريـــب االنــــتــــخــــابــــات. وبـــحـــســـب الــتــقــريــر 
الـــــوارد فــي الــصــحــيــفــة، فــقــد وجــهــت املــراكــز 
الثاثة املذكورة، رسالة تحذير رسمية بهذا 
الخصوص قبل أسبوعن إلى رئيس اللجنة 
القاضي  إسرائيل  في  لانتخابات  املركزية 
تتماشى  للتقرير،  ووفــقــًا  فوغلمان.  عــوزي 
هـــذه الــتــحــذيــرات مــع تــصــريــحــات للمديرة 
الــعــامــة لــلــجــنــة االنــتــخــابــات فـــي إســرائــيــل، 
أورلي عدسي، التي كانت قد أعلنت األسبوع 
املاضي أنه تجري تحركات للمّس بشرعية 

اللجنة والنتائج االنتخابية املوقعة.
يأتي ذلــك وســط استمرار نتنياهو وحزب 
ــلــــى وســــائــــل  ــتــــحــــريــــض عــ ــيــــكــــود فـــــي الــ ــلــ الــ
والتلميح  مــن جهة،  القضاء  إعــام وجــهــاز 
بنتائج  الثقة  بــعــدم  التصريح  إلــى  األقـــرب 
ــة لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات  ــزاهــ ــابـــات ونــ ــتـــخـ االنـ
املركزية، كما ورد أول من أمس وأمس على 
لسان رئيس الكنيست، يريف لفن، أحد أكثر 
املقربن من نتنياهو. وردًا على تصريحات 
القناة  مــع  مقابلة  فــي  نتنياهو  أعلن  لفن، 
أن حــزبــه  أمــــس،  مـــن  أول  اإلســرائــيــلــيــة 12، 
لــانــتــخــابــات.  الــرســمــيــة  بــالــنــتــائــج  سيقبل 
أنه  ويــحــاول نتنياهو منذ عامن، االدعـــاء 
تجري عمليات تزييف، وال سيما في مراكز 

االقتراع في الداخل الفلسطيني.

بواشنطن  الصن،  مع  واقتصاديًا  موسكو، 
للحفاظ  الــخــصــمــن  عــلــى ردع  الـــرهـــان  إلــــى 
على الهيمنة«. واستبعد كوكتيش أن يذهب 
الرد الروسي إلى ما هو أبعد من تصريحات 
 »القاتل 

ّ
بوتن الذي رد على بايدن بالقول إن

هــــو مــــن يـــصـــف اآلخــــــر بــــذلــــك«، وتـــمـــنـــى فــي 
األميركي،  للرئيس  »الــصــحــة«  نفسه  الــوقــت 
مؤكدًا أنه ال يسخر منه. بــدوره، شّكك مدير 
والسياسة  السياسية  »املــؤســســات  برنامج 
الــداخــلــيــة الــروســيــة« فــي مــركــز »كــارنــيــغــي« 
ــه كــولــيــســنــيــكــوف، هــو  ــدريــ فــــي مـــوســـكـــو، أنــ
اآلخر، في أن تساعد تصريحات بايدن على 
 تعّود غالبيتهم على 

ّ
تعبئة الــروس، في ظل

املعادية  اللهجة  استثمار  السلطة  محاوالت 
اهتماماهم  وتــحــّول  للتعبئة،  كـــأداة  للغرب 

إلى املشكات الداخلية.
وفــي مــقــال بــعــنــوان »مــفــعــول بــايــدن الـــذي لم 
يفلح. ملــاذا الخاف مع الغرب لم يعد يعبئ 
املــجــتــمــع؟« نــشــر بــمــوقــع مــركــز »كــارنــيــغــي«، 
لــفــت كوليسنيكوف  املـــاضـــي،  الــجــمــعــة  يـــوم 
 »تصريحات بايدن التي تبدو للوهلة 

ّ
إلى أن

األولـــــى فــضــيــحــة كـــبـــرى، ال تــغــّيــر شــيــئــًا في 
نــمــوذج الــعــاقــات الــروســيــة األمــيــركــيــة الــذي 
الــتــقــارب،  انــعــدام فــرص  يمكن تلخيصه فــي 
البراغماتي  الفني  الــتــعــاون  على  واملقتصر 
فــي مــجــاالت مــثــل املــنــاخ ومــواجــهــة جائحة 
كــــورونــــا ومـــنـــع انـــتـــشـــار الـــســـاح الــــنــــووي«. 
واستبعد الباحث السياسي الروسي احتمال 
أي تعبئة مهمة دعمًا بوتن، أو عودة نسبة 
تــأيــيــده إلـــى مــســتــواهــا عــنــد ضــم الــقــرم على 

الرغم من »هدية« بايدن للدعاية الروسية.
»نيزافيسيمايا  صحيفة  رأت  جــهــتــهــا،  مــن 
 تصريحات بايدن جاءت بمثابة 

ّ
غازيتا« أن

»هدية في الوقت املناسب« ملوسكو، في شكل 
الحقيقي املشترك«  الخارجي  العدو  »صورة 
الــــذي يــجــب أن تـــوّحـــد مــواجــهــتــه الــنــاخــبــن 
كــمــا هــو حـــال بالنسبة ملواجهة  تــفــرقــهــم،  ال 
املــعــارضــة الــداخــلــيــة املــتــمــثــلــة بــنــافــالــنــي أو 
الحزب الشيوعي. وفي مقال بعنوان »بوتن 
يحصل على هدية غير مقصودة من بايدن 
لــفــتــت الصحيفة  ــا«،  ــدومــ الــ انــتــخــابــات  قــبــل 
ــي عــلــى  ــروســ الــ الـــرئـــيـــس   ســـرعـــة رد 

ّ
ــــى أن إلـ

 
ّ
تــصــريــحــات نــظــيــره األمــيــركــي تـــدل عــلــى أن

أنها  على  إليها  تنظر  ال  الروسية  »السلطة 
نقطة تحّول، وإال لكان الكرملن قد تأنى في 
الرّد، مثلما كان يفعل في عهد إدارة الرئيس 
واعتبرت  ترامب«.  دونالد  السابق  األميركي 
الــتــلــفــزيــون   

ّ
أن غـــازيـــتـــا«  »نــيــزافــيــســيــمــايــا 

نافالني،  ينسى  أن  بإمكانه  »بـــات  الــروســي 
ــز عـــلـــى أمــــيــــركــــا، كــــهــــدف لــلــهــجــمــات  ــ ــ ــرّك ــ ويــ
اإلعــامــيــة، وكــمــوضــوع ليس لــه تأثير كبير 

على االستقرار الداخلي في الباد«.

الرجوب: البرغوثي لن يكون على رأس قائمة فتح لالنتخابات )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عزز نتنياهو دعايته االنتخابية في أوساط اليمين الديني االستيطاني ضد بينت )جاك غويز/فرانس برس(

مع بقاء يوم 
واحد على 

موعد االنتخابات 
اإلسرائيلية، يركز 
رئيس الحكومة 

وزعيم حزب 
الليكود بنيامين 
نتنياهو حملته 

في أوساط اليمين 
الديني االستيطاني 

ضد حزب »يمينا« 
بقيادة نفتالي 

بينت، في حين تبرز 
تحذيرات من خطر 

تخريب العملية 
االنتخابية

»األعداء«، ثمة  بوجه  الروس  لتعبئة  يوّفر فرصة  ال  الكرملين  أن  رغم 
شكوك في أن تساعد تصريحات الرئيس األميركي حول نظيره الروسي 

بتعبئة أنصار »روسيا الموحدة« قبل انتخابات الدوما
قضيةالحدث

نتنياهو يوجه جهوده 
لضرب حزب »يمينا«

هدية للكرملين عشية 
استحقاق الدوما؟

متابعة

عدم اليقين
تبرز مشكلة أمام 

محاوالت توقع نتائج 
االنتخابات اإلسرائيلية 
الرابعة، وذلك بسبب 

إعالن نحو 38 في المائة 
من اإلسرائيليين أنهم لم 

يحددوا موقفهم، 
وسيقررون كيف 

سيصّوتون فقط في 
يوم االنتخابات، وهو ما 

يزيد من حالة عدم اليقين 
في فهم صورة الساحة 

االنتخابية اإلسرائيلية.

تحذير من عدم 
الجهوزية لمواجهة 

محاولة تخريب االنتخابات

عاد السفير الروسي 
لدى واشنطن إلى 

موسكو للتشاور

تمنح استطالعات
 الرأي األخيرة حزب بينت 

بين 9 و10 مقاعد

شحادة: قيادة الجبهة 
الشعبية رفضت المشاركة 

بقائمة مشتركة

لم تؤد تصريحات 
بايدن إلى أي تعبئة بين 

أنصار السلطة

في الوقت الذي كانت 
تتجه فيه مجموعة من 

اللجنة المركزية لـ»فتح« 
إلى غزة، كشف جبريل 

الرجوب، أن الحركة 
ستخوض االنتخابات 

منفردة

Monday 22 March 2021 Monday 22 March 2021
االثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة االثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة



8
سياسة

Monday 22 March 2021
االثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة

استغالل سياسي متواصل وجماعات نازية جديدة

خمس سنوات على اعتداءات بروكسل

كان على سكان مولينبيك 
التعايش طويًال مع 

ارتدادات الهجومين

ناصر السهلي

آذار 2016، وعند  مـــارس/  فــي 22 
نــحــو الــثــامــنــة صــبــاحــا بــتــوقــيــت 
 تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري 

ّ
ــز ــ بــلــجــيــكــا، هـ

مطار زافنتيم الدولي في العاصمة بروكسل. 
وبفارق نحو ساعة كان االنفجار الثاني يهز 
محطة مترو مولينبيك، غير بعيد عن مقرات 

االتحاد األوروبي.
حـــصـــيـــلـــة ثـــقـــيـــلـــة كـــشـــفـــهـــا انــــقــــشــــاع دخـــــان 
التفجيرين في مشهدين أرعبا أوروبا. فنحو 
جــنــســيــة،   40 مـــن  مـــصـــاب،  و300   

ً
قــتــيــا  32

واعــتــداءات  تفجيرات  ضحايا  إلــى  انضموا 
باريس قبل أشهر قليلة، حيث قتل نحو 130 
شخصا وجرح 400 في 13 نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2015.
ــاهــمــا 

ّ
يـــــن، الـــلـــذيـــن تــبــن ــيــــات االعـــــتـــــداء تــــداعــ

أمنيا  انعكست  ما  »داعـــش«، سرعان  تنظيم 
إذ  العواصم األوروبــيــة،  في بروكسل وباقي 
السجاالت  تتواصل  فيما  األمـــن،  تشديد  تــم 
حــول أســبــاب اإلخــفــاق، على الــرغــم مــن مــرور 
ــك كــانــت  ــذلـ ــنــــوات عـــلـــى الــتــفــجــيــريــن. كـ 5 ســ
ارتـــدادات في ما يتعلق سياسة  لاعتداءين 
الــهــجــرة والــلــجــوء، وبــــروز تـــيـــارات متطرفة 

توظف ذكرى الحدث كل عام.
كـــذلـــك كــــان عــلــى ســـكـــان مــنــطــقــة مــولــيــنــبــيــك، 
التي تضم نحو 100 ألف مواطن، وأغلبيتهم 
مـــن أصــــول مــهــاجــرة، ويــنــحــدر مــنــهــا بعض 
ــتــــعــــايــــش لــــوقــــت طــــويــــل مــع  ــوبــــن، الــ ــلــ ــطــ املــ
تــداعــيــات الــهــجــومــن. مــع الــعــلــم أن املــداهــمــة 
الكبرى ملولينبيك في 18 مارس/ آذار 2016، 
ــــى جــانــب  يــــن، إلـ ــام مــــن االعــــتــــداء ــ أي قـــبـــل أيــ
أجواء االستنفار األمني التي كانت تعيشها 
بروكسل، لم تؤد إلى تجنيب املدينة الحدث 
الدامي. وصحيح أن السلطات اعتقلت نحو 
ســيــعــرف الحقا  مــن  فيهم  بــمــن  40 مشتبها، 
ــلـــى أنــــــه مـــنـــســـق الــــهــــجــــمــــات، صــــــاح عــبــد  عـ
السام، الذي هرب من باريس إلى بروكسل، 

مارس/ آذار 2020، فقد تبّن أن العقل املدبر 
لــلــهــجــومــن هــو أســامــة عــطــار، الــــذي يعتقد 
ــه قــتــل فــي مــعــارك »داعـــــش« فــي الــســنــوات  أنـ
األخيرة. وعطار اسم معروف لدى املخابرات 
البلجيكية، فهو ومنذ ما قبل الغزو األميركي 
للعراق كــان يتردد منذ عــام 2000، وبحسب 
»املنفذ  عبر  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ معلومات 
ــبـــارات  ــتـــخـ الـــــســـــوري« )حـــيـــث ســمــحــت االسـ
السورية في ربيع 2003 بتوجه مقاتلن إلى 
الــعــراق(. وبــقــي عــطــار مــع مجموعات أخــرى 
يتردد إلى العراق عبر املحطة السورية، إلى 
بض عليه في 2005 على الحدود، وقضى 

ُ
أن ق

بعض الوقت في سجن أبو غريب. وفي 2012 
تــم تــرحــيــل أســامــة عــطــار مــن ســجــن أميركي 
في بغداد إلى بلده بلجيكا، ولم يمِض وقت 
طويل حتى عاد الرجل لينضم إلى صفوف 
ــــش«. واملــثــيــر فــي تــتــبــع خــيــوط الخلية  »داعــ
بــنــحــو 20 شــخــصــا، 13 منهم  قـــــدرت  الـــتـــي 
شـــاركـــوا بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الــهــجــومــن، أن 

الصات األسرية أدت دورًا لناحية التجنيد 
وتــنــســيــق الــهــجــمــات. فــعــطــار مــرتــبــط أســريــا 
بــاألخــويــن خــالــد وإبــراهــيــم بــكــراوي، اللذين 
 ،2016 آذار  مــــارس/   22 فــي  نفسيهما  فــّجــرا 
واملــتــرو في  زافنتيم  بفارق ساعة، في مطار 
بــروكــســل. وفـــي الــحــمــلــة األمــنــيــة الــتــي تمت 
يوم 18 من نفس الشهر في مولينبيك جرى 

اعتقال شقيق أسامة األصغر، ياسن عطار.
ــة الــــتــــي جـــمـــعـــت بـــعـــض مــنــفــذي  ــ ــداقـ ــ ــــصـ والـ
الــهــجــمــات، وخــصــوصــا هـــؤالء الــذيــن كــبــروا 
فــي حــي مولينبيك، تــعــززت أثــنــاء وجــودهــم 
التحقيقات األمنية، من  في سورية. وربطت 
خال أحد الحواسيب التي ألقيت في القمامة 
بعيد هجومي بروكسل، ومسحات الحمض 
بن  املستخدمة،  الشقق  إحـــدى  مــن  الــنــووي 
والتخطيط  كريم  أسامة  السويدي-السوري 

وتنفيذ الهجمات. 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــوّجــه نــحــو الــتــطــرف، فــإن 
األخــويــن  بــروكــســل،  منفذي هجومي  خلفية 
بكراوي، إبراهيم )29 سنة( وخالد )27 سنة(، 
ونجم العشرواي )24 سنة( ومحمد عبريني 
ــــول مــغــربــيــة  ــنـــة(، املـــولـــوديـــن مـــن أصـ )32 سـ
مهاجرة في بلجيكا، كانوا معروفن للشرطة 
فـــي بـــروكـــســـل. ومــنــذ الـــيـــوم األول لــاعــتــداء 
رفــــض أهـــالـــي مــنــطــقــة مــولــيــنــبــيــك ربــــط اســم 
حيهم باإلرهاب والتطرف. وسعى مسؤولون 
ذلـــك للصحافة  تــوضــيــح  إلـــى  عــن مسجدها 

التي تقاطرت يومها ملعرفة شيء  األجنبية، 
ــــاريـــــس. وســـط  ــاربــــن مــــن بـ ــهــ عــــن خــلــفــيــة الــ
ذلـــك كـــان ســكــان الــحــي وأحــــد أئــمــة املــســجــد، 
الـــذيـــن تــوقــفــوا عـــن الــتــحــدث إلـــى الــصــحــافــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــيــــة، يــصــرحــون لـــ األوروبــ
عــن خشيتهم حــول مــا يــشــاع عــن أن منفذي 
مولينبيك«.  مسجد  فــي  »تطرفوا  الهجمات 
ــوا يــحــتــســون  ــانــ ــن كــ ــذيــ ورفــــــض الــــشــــبــــان، الــ
القهوة والشاي في مقاٍه منتشرة في الحي، 
»التعميم، ووصم مولينبيك على أنها بؤرة 
للتطرف«. واليوم، يؤكد الناشط االجتماعي 
بن النشء من أصول مغاربية في مولينبيك، 
مـــنـــيـــر مـــســـعـــود، فــــي اتــــصــــال مــــع »الـــعـــربـــي 
الـــجـــديـــد«، أن تــأثــيــر األعـــمـــال اإلرهـــابـــيـــة لم 
يتراجع بعد مرور كل تلك السنوات. ويوضح 
أنــه »ورغــم إيــاء السلطات اهتماما للحوار، 
والسعي إلى انتهاج سياسة دمج أفضل، ما 
يزال الناس قلقن على جيل مراهق يمكن أن 
يجرى استغاله«. وغير بعيد عن الحي، في 
منطقة روزا لوكسمبورغ، بالقرب من مقرات 
االتحاد األوروبي، يؤكد الناشط االجتماعي 
عبد الــســام عويطي أن »اســتــغــال مــا جرى 

سياسيا ضد املسلمن مستمر منذ 2016«.
ومع هجمات بروكسل وباريس، واالعتداءات 
التالية بعد 2016، تشددت أوروبا أكثر فأكثر 
أمنيا وفي سياسة الهجرة واللجوء. وكانت 
لجهة  سريعة  بروكسل  هجمات  انعكاسات 
بــــروز تــيــار مــن جــمــاعــات الــنــازيــة الــجــديــدة، 
ــبــــوع مــــن الــهــجــمــات  الـــتـــي حـــشـــدت بـــعـــد أســ
نــحــو 450 مــتــظــاهــرًا لــقــطــع الــطــريــق املـــؤدي 
لفض  الشرطة  تدخلت  فيما  مولينبيك،  إلــى 
شعارات  رفعت  التي  العنيفة  االحتجاجات 
مــعــاديــة لــإســام ومــتــوعــدة مسلمي الــحــي. 
ورغم أن الساسة املحلين نددوا بتظاهرات 
الــجــدد، إال أن األجـــواء العدائية لم  الــنــازيــن 
تــتــراجــع بعد ســنــوات مــن العملية. وفــي كل 
عام يستعيد اليمن املتطرف مناسبة تأبن 

الضحايا، التهام مسلمي البلد باإلرهاب.
وقـــد تــجــاوز الــتــحــريــض حــــدود بــلــجــيــكــا، إذ 
بالتعميم  الشعبوي  اليمن  ساسة  ه 

ّ
استغل

ــا »إرهـــابـــيـــون«،  ــ ــ ــأن الـــاجـــئـــن نــحــو أوروبـ بــ
كما صــرح ويصرح ساسة هــذا املعسكر في 
وإيطاليا  والنمسا  وبولندا  والتشيك  املجر 
ــــك بـــهـــدف رفــــض الــســيــاســة  والـــدنـــمـــارك، وذلـ
الـــجـــديـــدة املــتــبــعــة الـــيـــوم لــتــقــاســم الــاجــئــن 
منذ اتفاق 2016، وبمنع مبطن لحق اللجوء. 
كذلك زادت أوروبا تعاملها األمني مع الجئي 
الـــقـــوارب، ســـواء فــي املــتــوســط أو بــحــر إيجه 

باتجاه الجزر اليونانية.

ال تزال تداعيات التفجيرين 
في بروكسل في 22 

مارس/ آذار 2016 تتواصل، 
إذ يُستغل ما جرى سياسيًا 
ضد المسلمين، مع بروز 

جماعات نازية جديدة

تم تشديد األمن في بروكسل بعد التفجيرين )إيمانويل دوناند/فرانس برس(

إال أن بقية »الخلية«، وبعد 4 أيام من الحملة، 
آذار،  مــارس/   22 التنفيذ صباح  استعجلت 
مــا فّجر ســجــااًل أوروبــيــا لــم تنته ارتــداداتــه، 

حتى بعد 5 سنوات من اندالعه.
أسماء  عــن  الكشف  وبعيد  البلجيكي،  األمــن 
وهــويــة مــنــفــذي هــجــمــات بـــاريـــس، كـــان كمن 
يفتش عــن إبـــرة فــي كــومــة قـــش. فــفــي موسم 
كـــان حـــي مولينبيك  فـــي 2015  املـــيـــاد  عــيــد 
يــعــيــش أجـــــــواء مـــشـــحـــونـــة، وخـــصـــوصـــا مــع 
تــوصــل األمــــن إلـــى مــعــلــومــات عـــن أن بعض 
املــطــلــوبــن يــتــحــدرون مــنــه، وربــمــا يتخفون 
فــيــه. وســيــتــكــرر خـــال 90 يــومــا مـــن البحث 
األمــــنــــي املـــكـــثـــف اســـــم الــبــلــجــيــكــي املـــغـــربـــي 
األصـــل صــاح عبد الــســام، الـــذي اتــهــم بأنه 
بــاريــس، بــدون أن تعرف  يقف وراء هجمات 
في  اعتقاله  عملية  أن  البلجيكية  السلطات 
لن  مــولــيــنــبــيــك  فـــي  آذار  مــــــارس/  حــمــلــة 18 
توقف الهجمات، التي وقعت بعد 4 أيام فقط 
من تسّرب خبر توقيفه. يشار إلى أن شقيق 
عبد السام األكبر إبراهيم )31 سنة( كان قد 
فولتيير«  »كومبتور  مقهى  فــي  نفسه  فــّجــر 
الباريسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
الــســجــاالت السياسية واألمــنــيــة،  ــار  وفـــي إطـ
 
ً
فقد اعتبر الهجوم، وتبني »داعش« له، فشا
أمــنــيــا بــامــتــيــاز. وخــلــقــت الــهــجــمــات ســجــااًل 
أوروبيا مختلفا عمن عرفوا باسم »املحاربن 
األجانب« في صفوف التنظيم. فالكشف عن 
أن الخايا التي نفذت الهجمات، في فرنسا 
وبلجيكا، هي ممن عادوا إلى أوروبا، وترته 
أجــواء إعــان تركيا عن إبعاد أحــد املنفذين، 
ــــاغ  ــدا، وإبــ ــنــ ــولــ ــى هــ ــ ــراوي، إلــ ــ ــكــ ــ ــم بــ ــيــ ــراهــ إبــ
بلجيكا بذلك. فقد تبن أن بكراوي أوقف في 
أمــســتــردام، وأطــلــق فــي صــيــف 2015 بسبب 

»عدم كفاية األدلة عن تطرفه«. 
لهجمات  التالية  األشهر  تحقيقات  وكشفت 
بــروكــســل وبـــاريـــس، والـــتـــي اســتــمــرت خــال 
التالية، عن تفاصيل كثيرة  السنوات األربــع 
ــم الــتــخــطــيــط لها  تــتــعــلــق بــالــطــريــقــة الـــتـــي تـ
لتنفيذ الهجمات. ويبدو أن الصات األسرية 
في  حاسما  دورًا  أدت  املنفذين  بــن  القريبة 
االعتقاد  الرغم من  الهجمات. وعلى  تنسيق 
الـــذي ســاد عــن أن صــاح عبد الــســام، الــذي 
اعتقل قبيل هجومي بروكسل بأيام في أحد 
منازل مولينبيك، هو العقل املدّبر للهجومن 
فـــي بـــاريـــس وبـــروكـــســـل، إال أن »الــجــهــادي« 
الــقــديــم، أســامــة عــطــار، البلجيكي مــن أصــول 
الخلية  مــع  تــواصــل  مــن  كــان فعليا  مغربية، 

وأصدر أوامر التنفيذ.
في  الفرنسية،  القضائية  للماحقات  ووفقا 


