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الحوثيون يضيّقون الخناق
على مأرب

في رسالة إيرانية جديدة للرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ،زار زعيم «فيلق
القدس» الجنرال إسماعيل قاآني بنحو مفاجئ العاصمة العراقية بغداد يوم األربعاء
الماضي ،إلقناع المليشيات الموالية لطهران بتهدئة جديدة مع الواليات المتحدة،
بعد تصعيد في األيام األخيرة

عدن ـ العربي الجديد

شددت جماعة الحوثيني الخناق على محافظة مأرب النفطية ،شرقي اليمن ،من املحور
الشمالي الغربي ،وذلــك بالتوغل فــي معسكر «م ــاس» ،آخــر القواعد االستراتيجية
للقوات الحكومية في املنطقة العسكرية السابعة بصنعاء .وجاءت سيطرة الحوثيني
على «ماس» ،الواقع ضمن إطار مديرية مدغل ،شمال غرب مأرب ،بعد مرور شهر من
املعارك املتزامنة مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع الجيش من محاور
عدة ،رغم الغارات الجوية اليومية من مقاتالت «التحالف» السعودي اإلماراتي .وقال
موال للحكومة ،لـ«العربي الجديد» ،إن قوات الجيش ورجال القبائل
مصدر عسكري
ٍ
ّ
فضلوا االنـسـحــاب مــن املعسكر بعد تــزايــد القصف املدفعي الحوثي وسـقــوط عدد
ّ
من القيادات العسكرية الـبــارزة .وأشــار املصدر إلــى أنــه تــم سحب أكثر من  20عربة
عسكرية وعــدد من الــدوريــات واملــدافــع املقدمة من «التحالف» بالكامل من املعسكر
باتجاه املنطقة العسكرية الثالثة في تداوين وصحن الجن .وكانت القوات الحكومية
قد خسرت عددًا من الضباط في معركة الدفاع عن «ماس» ،على رأسهم العقيد ناجي
بــن عــايــض ،مساعد قائد املنطقة السابعة ،والعقيد حامد اليوسفي ،رئيس أركــان
عمليات اللواء  72مشاة ،بعدما باتت القاعدة العسكرية مكشوفة للحوثيني من كافة
ّ
االتجاهات .وبعد السيطرة على «م ــاس» ،سيكون الحوثيون قد تمكنوا من تأمني
جبهة نجد العتق وجبل صلب وفرضة نهم بالكامل من أي هجمات ومناوشات كانت
تشنها قوات الحكومة خالل األيام املاضية صوب شرق صنعاء.

العراق

تهدئة إيرانية
بانتظار بايدن
للحديث تتمة...

مفوضية
بال جدوى
عبسي سميسم

ّ
شكل االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة ما أسماها املفوضية
ً
الوطنية العليا لالنتخابات ،قائال إن
الهدف منها هو تهيئة كوادر الثورة
السورية وقواها لالستحقاقات
املتعلقة بتنفيذ الحل السياسي
وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة
الصالحيات ال وجود لبشار األسد
فيها ،موضحًا أن ّهذه املفوضية
هي جسم فني مكلف بالتحضير
للمشاركة في االستحقاقات
االنتخابية خالل املرحلة االنتقالية
وما بعدها ،و«ستعمل في كل
املناطق التي يمكن الوصول إليها
داخل سورية» .إذا كان الهدف من
تشكيل هذه املفوضية هو تهيئة
املعارضة لتكون مستعدة النتخابات
ديمقراطية ونزيهة في حال تم
التوصل إلى حل سياسي وفق
قرارات األمم املتحدة ،فإن توقيت
استحداث هذه الهيئة يأتي فيما تبدو
كل األفق مسدودة أمام الوصول
إلى حل سياسي للقضية السورية،
وفي ظل استعداد النظام إلجراء
انتخابات رئاسية يكرس فيها حكم
األسد لفترة رئاسية جديدة وفق
الدستور الذي وضعه النظام في عام
 ،2012أي أن تشكيل هذه الهيئة لن
يكون ذا جدوى وإنما يندرج ضمن
إطار النشاط الذي ال يدخل ضمن
عمل االئتالف ،وعبارة عن نشاط
يمكن أن تقوم به أي منظمة مجتمع
مدني .أما إذا كان الهدف من تشكيل
هذه املفوضية هو املشاركة في
العملية االنتخابية في حال توافرت
اإلرادة الدولية لتطبيق بنود بيان
جنيف والقرار  ،2254الذي ينص
تشكيل هيئة حكم انتقالية ،فيبدو
هذا التشكيل وكأنه حالة هروب
لألمام في ظل األوضاع الراهنة ،أو
كمن يشتري الرسن قبل الحصان.
فتشكيل مفوضية لالنتخابات قبل
إقرار االنتخابات ،وقبل حتى وجود
مؤشرات على إرغام النظام على
القبول بالحل السياسي ،ال يعدو كونه
مضيعة للوقت ومحاولة فعل شيء
ما في ظل العجز عن تحقيق أي خرق
يمكن أن يساهم في الوصول إلى
الحل السياسي .أما في حال تم األخذ
بعني االعتبار الصراعات الداخلية
بني مكونات املعارضة من حكومة
مؤقتة وائتالف وهيئة تفاوض،
وسعي كل طرف إلثبات حضوره
أمام الدول التي تدعمه ،فسنجد أن
إنشاء هذه املفوضية يندرج في إطار
السباق لكسب ود الداعم وأخذ ميزات
تفضيلية على حساب األجسام
املعارضة األخرى ،خصوصًا إذا
علمنا أن االئتالف فشل سابقًا في
إدارة انتخابات في الداخل السوري
على مستوى مجالس محلية وبلدات
ال يتعدى سكانها بضعة آالف في
مناطق تشكل الحاضن الشعبي
للثورة واملعارضة.

بغداد ـ عادل النواب

بعد التصعيد الذي شهدته األيام
األخ ـ ـيـ ــرة ض ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وت ـح ــدي ـدًا م ــع ع ــودة
ـراء وســط بغداد
اسـتـهــداف املنطقة الـخـضـ ّ
الثالثاء املاضي بقصف تبنته جماعة غير
معروفة ،لكن ُيعتقد أنها مرتبطة بطهران،
ّ
حط زعيم «فيلق القدس» اإليراني الجنرال
إس ـمــاع ـيــل ق ــاآن ــي ف ــي زيـ ـ ــارة م ـفــاج ـئــة في
العاصمة العراقية يوم األربعاء املاضي ،في
مسعى لــدفــع املليشيات املرتبطة بطهران
لتجديد التهدئة مــع األميركيني ،بانتظار
ّ
ت ـس ــل ــم جـ ــو بـ ــايـ ــدن ال ـح ـك ــم فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة .في املقابل ،كانت واشنطن تمنح
ب ـغ ــداد إعـ ـف ـ ً
ـاء ج ــدي ـدًا م ــن ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ً
تستهدف دوال وكيانات تتعامل مع إيران،
مل ــدة  45يــومــا فـقــط ،أي حـتــى قـبــل أي ــام من
تنصيب بايدن رئيسًا في  20يناير /كانون
الثاني املقبل.
وك ـش ــف س ـيــاســي ع ــراق ــي بـ ــارز ف ــي ب ـغ ــداد،
طلب عــدم ذكــر اسـمــه ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أمــس ،أن قاآني قــام بزيارة سريعة لبغداد،
يــوم األربـعــاء املاضي ،دامــت بضع ساعات،
ال ـت ـقــى خــال ـهــا زع ـم ــاء مـلـيـشـيــات مسلحة
مختلفة ،إضافة إلى رئيس الوزراء مصطفى
ال ـكــاظ ـمــي .وب ـح ـســب امل ـص ــدر ن ـف ـســه ،وهــو
ن ــائ ــب ف ــي ال ـب ــرمل ــان ع ــن ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح»،
ال ـج ـن ــاح ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي»،
ف ــإن قــاآنــي عـقــد ف ــور وصــولــه املـفــاجــئ إلــى
بـغــداد األرب ـعــاء ل ـقــاءات مــع زعـمــاء فصائل
مسلحة ،قبل أن يعقد اجتماعًا مغلقًا مع
الـكــاظـمــي بـحـضــور شـخـصـيــات مـقــربــة من
إي ــران .وكشف أن الهدف من الــزيــارة العمل
على تجديد التهدئة مع الجانب األميركي
بالنسبة إلى الفصائل املسلحة ،ومنع تجدد

اعتقاالت لالحتالل
في الضفة
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
مساء أول من أمس الجمعة وأمس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أربـ ـ ـع ـ ــة شـ ـ ـب ـ ــان ،ب ـي ـن ـهــم
ج ــري ــح ،م ــن ق ــري ــة م ــن ك ـف ــر ق ــدوم
ش ــرق ــي قـلـقـيـلـيــة ش ـم ــال ــي الـضـفــة
الغربية املحتلة .كما اختطفت قوة
إسرائيلية خاصة «مستعربون»،
أم ــس ،األس ـيــر امل ـحــرر خــالــد بسام
عبد الفتاح الهمشري عقب اقتحام
منزله في مدينة طولكرم شمالي
الضفة الغربية.
(العربي الجديد)

طرابلس ـ العربي الجديد

كشفت أوســاط ليبية ،أمــس السبت ،عن رغبة عــدد من أعضاء مجلس الـنــواب في
طبرق وطرابلس في عقد جلسة «مصالحة» في العاصمة املغربية الــربــاط ،اليوم
األح ــد ،فــي سـيــاق «توحيد الـصــف للوقوف أم ــام تـغـ ّـول البعثة األممية فــي الشأن
الليبي» .وفي غياب أي موقف معلن للجانب املغربي ومجلس النواب ،املجتمع في
طبرق وطرابلس ،بشكل رسمي عن اللقاء ،يبدو أن رئيس مجلس النواب في طبرق،
عقيلة صالح ،يعارض اللقاء «وال يسعى إلعطائه الصفة الرسمية كونه ال يعترف
بجلسات النواب في طرابلس» ،بحسب مصدر برملاني من طبرق .وكشف املصدر
لـ«العربي الجديد» أن اعتراض صالح الوحيد كان حول رغبة النواب بعقد جلسة
مكتملة النصاب في مدينة غدامس بعد رجوعهم من املغرب ،إذ ّ
شدد على أن املقر
الرئيسي للمجلس هو في طبرق ،شرقي ليبيا .وأكــد املصدر أن املساعي الحالية
تجري بعلم البعثة األممية التي شجعت على الخطوة .لكن عضو مجلس النواب،
محمد عبد الحفيظ ،قلل من شأن علم البعثة باملساعي ،مؤكدًا أن الهدف الرئيس
الجتماع املجلس هو توحيد الصف للوقوف أمام تغول البعثة األممية في الشأن
ـث لـ«العربي الجديد» إن «البعثة تستغل ظــروف االنقسام
الليبي .وقــال فــي حــديـ ٍ
النيابي الذي ترك فراغًا في الشأن الليبي».

تصر الجماعات المرتبطة بإيران على خروج القوات األميركية من البالد (أحمد الربيعي/فرانس برس)

دعا قاآني الحكومة
إلى التزام تعهدها
إنهاء الوجود األميركي
أحبط العراق محاولة
إدخال صواريخ وقذائف
من دولة مجاورة
بتهمة التقصير ،مــع اسـتـمــرار التحقيقات
في االعتداء .تبع ذلك إعالن قيس الخزعلي،
زعيم مليشيا «عصائب أهل الحق» ،إحدى
أبرز الجماعات املسلحة املرتبطة بإيران ،في
تصريحات لوسائل إعــام محلية عراقية،
«ان ـت ـهــاء هــدنــة الـفـصــائــل (م ــع األمـيــركـيــن)
بانتهاء االنتخابات األميركية» ،في إشارة
إل ـ ــى م ـ ـعـ ــاودة ال ـق ـص ــف الـ ـص ــاروخ ــي عـلــى
املنطقة الخضراء في بغداد .وأضاف« :وقف

األعمال العسكرية يأتي وفق شروط :أولها
عــدم إبـقــاء أي قــاعــدة عسكرية غير عراقية،
والسيادة على األرض والسماء ،مع وجود
فني تحدده الحكومة ،وهــو ما لم يحدث»،
مــؤك ـدًا أن ــه يتبنى االت ـج ــاه ال ــذي ال يفضل
قصف السفارة األميركية في بغداد.
ّ
وعــن زي ــارة قــاآنــي لـبـغــداد ،عــلــق السياسي
العراقي ناجح املـيــزان ،لـ«العربي الجديد»
بــالـقــول إنـهــا دلـيــل على مــدى خــرق سيادة
ال ـع ــراق وال ـتــدخــل ب ـشــؤونــه ،وع ـلــى ضلوع
إي ــران بالهجمات الـصــاروخـيــة فــي بـغــداد،
ال ـتــي دائ ـمــا مــا ت ـكــون ضــربــات خــاطـئــة في
محيط السفارة األميركية إليصال رسائل
وتخويف ،لكن عادة ما تزهق أرواح مدنيني
عراقيني .واعتبر أن املعلومات الواردة بشأن
لقاء الكاظمي مع قاآني مؤسفة ،وكان على
رئ ـيــس الـحـكــومــة «رفـ ــض عـقــد اجـتـمــاعــات
ك ـ ـهـ ــذه ت ـ ـهـ ــدد ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة وأم ـن ـه ــا
وسيادتها واستقرارها وهيبتها» .وأضاف
أن «هذا االجتماع قد تكون له تبعات عكس
م ــا ي ــري ــده ق ــاآن ــي وق ـ ــادة امل ـل ـي ـش ـيــات ،فـهــذا
االجتماع دليل على وقوفهم وراء الهجمات،
وقـ ـ ــد يـ ـك ــون هـ ـن ــاك تـ ـح ــرك أمـ ـي ــرك ــي أك ـث ــر

تشددًا» .في املقابل ،قال الخبير في الشأن
السياسي واألمني العراقي محمد التميمي،
في حديث مع «العربي الجديد» ،إن هدف
زيـ ـ ــارة ق ــاآن ــي ل ـب ـغ ــداد «واضـ ـ ــح جـ ـ ـدًا ،فهو
يريد تهدئة األم ــور مــع الجانب األميركي،
خصوصًا بعد فوز جو بايدن باالنتخابات
الرئاسية» .ولفت إلى أن «إيران تسعى إلى
تأمني قنوات تواصل جديدة مع الواليات
ً
املـتـحــدة أم ــا بتخفيف الـعـقــوبــات وال ـبــدء
ببحث عودة العمل باالتفاق النووي أو على
األقل العمل باالتفاق تحت سقفه العام ،لذا
ال تخطط ألي تصعيد فــي الـعــراق مــن قبل
أذرع مسلحة تــابـعــة ل ـهــا» ،مـضـيـفــا« :رغــم
التسريبات عن أن هناك تهدئة جديدة ،لكن
تبقى الساحة العراقية قابلة للمفاجآت في
أي وقت».
في غضون ذلك ،نقلت وكالة «فرانس برس»
عن مسؤول عراقي أمس أن واشنطن منحت
ب ـغ ــداد إعـ ـف ـ ً
ـاء ج ــدي ـدًا م ــن ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ً
تستهدف دوال وكيانات تتعامل مع إيــران،
مل ــدة  45يــومــا ف ـقــط ،أي حـتــى قـبــل أي ــام من
ُ ّ
تنصيب بايدن رئيسًا .وتشكل واردات الغاز
وال ـك ـهــربــاء اإلي ــران ـي ــة ن ـحــو ث ـلــث اسـتـهــاك

الـ ـع ــراق .وم ـن ــذ أن أع ـ ــادت واش ـن ـطــن فــرض
العقوبات على طـهــران نهاية  ،2018مــددت
بــاسـتـمــرار املـهــل املـمـنــوحــة لـبـغــداد للعثور
على مصادر استيراد أخرى .وعندما تولت
حـكــومــة الـكــاظـمــي الـسـلـطــة ف ــي مــايــو/أيــار
ً
إعفاء ملدة
املاضي ،منحت الواليات املتحدة
أربـعــة أشـهــر .لكن مــدة التجديد لــم تتكرر،
فـقــد كــانــت املـهـلــة الـســابـقــة م ـح ــددة بستني
يــومــا ،وه ــذا التمديد جــاء ل ـ  45يــومــا فقط،
ألن إدارة الرئيس األميركي الخاسر دونالد
ترامب «أرادت فرصة أخيرة إلبــداء رأيها»،
على حد قول املسؤول العراقي.
وفي تطور أمني آخر ،أعلنت وزارة الداخلية
ال ـع ــراق ـي ــة ،أم ــس ال ـس ـبــت ،إح ـب ــاط مـحــاولــة
إدخال صواريخ وقذائف صاروخية وذخائر
ومتفجرات إلى البالد من دولــة مجاورة لم
ت ـحــددهــا .وقــالــت وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات في
بيان ،إن قواتها نفذت عمليتني منفصلتني
على الحدود الفاصلة مع إحدى دول الجوار
(دون ذك ــره ــا) .ول ـف ـتــت إل ــى أن ت ـلــك امل ــواد
ضبطت في سيارة من نوع «بيك آب» خالل
محاولة فاشلة لعدد من املهربني إلدخالها
إلى البالد بصورة غير رسمية.

تركيا :العضوية األوروبية
أولوية استراتيجية

شـ ّـدد املتحدث باسم الــرئــاســة التركية إبــراهـيــم قالن على اعتبار بــاده عضويتها
في االتحاد األوروبــي أولوية استراتيجية ،داعيًا زعماء أوروبا للنظر إلى العالقات
مع أنقرة من منظور استراتيجي .وجاء ذلك خالل لقائه عددًا من مسؤولي االتحاد
األوروبي في بروكسل ،مساء أول من أمس الجمعة ،أكد خالله ضرورة اتخاذ خطوات
ملموسة في ملفات عديدة مثل تحديث االتحاد الجمركي ،واتفاقية طالبي اللجوء،
وإعفاء األتراك من شرط التأشيرة ،والحوار السياسي .ودعا إلى ابتكار أفكار جديدة
من أجل حل عادل ودائم في ّ قبرص ،معربًا عن استعداد تركيا لبدء لقاءات استكشافية
مع اليونان .في املقابل ،حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر ،أمس السبت ،من
احتمال فرض املجلس األوروبي قيودًا على تركيا بسبب سلوكها «غير املقبول» في
إقليم ناغورنو كاراباخ .وخالل مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» ،انتقد ريستر موقف
أنقرة حول الدعوات إلى مقاطعة املنتجات الفرنسية في بعض البلدان اإلسالمية،
على خلفية الجدل بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد .وقال إن «تركيا تستغل
خطاب رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) من أجل اإلضــرار بفرنسا» .وأضاف
«نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر املتوسط،
مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتني القبرصية واليونانية».
(األناضول ،فرانس برس)

تفجير الحريات في بغداد :ملـيشيات تقتبس «داعش»
تحولت العاصمة
ّ
العراقية بغداد إلى
ساحة لتفجيرات ليلية
في األسبوعين الماضيين،
طاولت محال لبيع
المشروبات الروحية
ونوادي ترفيهية ،في
تذكير بتفجيرات تنظيم
«القاعدة» بين عامي
 2005و2009

بغداد ـ زيد سالم

تستهدف المليشيات النوادي الترفيهية الليلية والمحال (فرانس برس)

شرق
غرب

اجتماع ليبي في المغرب
تغول البعثة األممية؟
ضد
ّ

قاآني يزور بغداد إلقناع المليشيات بوقف الهجمات
وإعفاء أميركي جديد لحكومة الكاظمي
عـمـلـيــة الـقـصــف ال ـص ــاروخ ــي ال ـتــي طــاولــت
املنطقة الـخـضــراء الـثــاثــاء املــاضــي ،مؤكدًا
ّ
أن زع ـيــم «ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس» ح ــث الـجـمــاعــات
املسلحة عـلــى ضـبــط الـتـهــدئــة ومـنــع تـكــرار
القصف ،ودعــا حكومة الكاظمي إلى التزام
تعهدات سابقة للبرملان والقوى السياسية
بشأن إنهاء الوجود األميركي في العراق.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــد س ـي ــاس ــي عـ ــراقـ ــي آخ ــر
لـ«العربي الجديد» ،أن زيارة قاآني لبغداد
نتجت منها تهدئة جديدة ،لكنه أشار إلى
أن األخير «يواجه مشاكل إلــزام الجماعات
بالتوصيات ومــا يجري التوصل إليه من
اتفاقات ،إذ ال يملك أدوات قاسم سليماني
فــي امل ـلــف ال ـع ــراق ــي» ،مــؤك ـدًا أن اإليــران ـيــن
يـسـتـخــدمــون ورق ــة الـفـصــائــل ف ــي الضغط
على الحكومة في ملف الوجود األميركي،
وهــم حاليًا يــؤدون أيضًا دور الضامن في
مـســألــة أم ــن ب ـغــداد وم ـنــع ع ــودة الهجمات
الصاروخية.
وج ــاء تـحــرك قــاآنــي بعد هـجــوم صــاروخــي
نـفــذتــه مليشيا مـسـلـحــة عـلــى ب ـغ ــداد ،ليلة
الـثــاثــاء ،استهدف املنطقة الـخـضــراء التي
تضم السفارة األميركية وبعثات دبلوماسية
غربية ،وأدى إلى مقتل فتاة عراقية وجرح
خمسة مدنيني آخــريــن .وق ــال ضــابــط رفيع
ف ــي قـ ـي ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ــراق ـي ــة املـشـتــركــة
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ح ـيـنـهــا ،إن الـعـمـلـيــة
ن ـفــذت ـهــا ج ـمــاعــة ت ـط ـلــق ع ـلــى نـفـسـهــا اســم
«أصحاب الكهف» ،وهي مرتبطة بـ«كتائب
ح ــزب ال ـل ــه» ،وتـسـتـخــدم م ـق ــدرات «الـحـشــد
الشعبي» وإمـكــانــاتــه ،وهــذا سبب تحركها
الـسـهــل وتـنـ ُفـ ِّيــذ الـعـمـلـيــات .وق ــال الـضــابــط
إن الهجوم نفذ بصواريخ من طراز «غراد»
روسـ ـي ــة ال ـص ـنــع وب ـق ــاع ــدة إط ـ ــاق ُمحلية
وق ــف
ـداد ،وأ ِ
مثبتة على شاحنة شــرقــي بـغـ ُ ِّ
وح ــق ــق معهم
امل ـســؤولــن ع ــن أم ــن املـنـطـقــة

3

عاد مسلسل تفجير محالت بيع املشروبات
ال ـك ـح ــول ـي ــة وتـ ـه ــدي ــد أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـنـ ــوادي
الترفيهية الليلية فــي العاصمة العراقية
ب ـغ ــداد ،بـعــد م ــدة مــن ان ـق ـطــاع األخ ـب ــار عن
اسـتـهــداف تلك األمــاكــن .وتتحدث الشرطة
العراقية عن فصائل مسلحة نافذة في بغداد
متورطة بعمليات التفجير البتزاز أصحاب
تلك املحالت والنوادي ،من خالل إجبارهم
عـلــى دف ــع إت ـ ــاوات شـهــريــة مـقــابــل الـسـمــاح
لهم بممارسة عملهم .لكن في األسبوعني
املاضيني ،بعد تفجير ّ 7محال لبيع الخمور
وإغالق ناد ترفيهي مرخص في بغداد ،لم
تعد الـجـهــات املـتــورطــة فيها مجهولة ،بل
ص ــارت تـتـبـنــاهــا «الـفـصــائــل املـسـتـحــدثــة».
ُ
وهي تسمية تطلق على املليشيات العراقية،
الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت ع ـق ــب اغـ ـتـ ـي ــال ق ــائ ــد «ف ـي ـلــق
ال ـقــدس» اإليــرانــي قــاســم سليماني ونائب

رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبــو مهدي
املـهـنــدس ،بــالـقــرب مــن مـطــار ب ـغــداد بـغــارة
أميركية في  3يناير/كانون الثاني املاضي،
مثل مليشيات «أص ـحــاب الـكـهــف» ،و«ربــع
ال ـل ــه» ،و«ال ـج ــداح ــة» ،و«مـجــامـيــع املـقــاومــة
اإلسالمية» ،و«جماعة األمر باملعروف».
وت ـس ـت ـخــدم هـ ــذه امل ـل ـي ـش ـيــات قـ ـن ــوات على
تطبيق «تليغرام» ،أبرزها «صابرين نيوز»،
لإلعالن عن هجماتها على املحال التجارية،
تحد صارخ للحكومة وقوات األمن التي
في ٍ
تتوزع في شوارع بغداد ،خصوصًا النقاط
والتشكيالت املتخصصة بحماية املــرافــق
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة م ـث ــل مـ ـح ــال ب ـي ــع امل ـش ــروب ــات
الكحولية والنوادي الليلية.
ُ
وتـ ـع ـ ّـد مــوجــة االس ـت ـه ــداف ال ـج ــدي ــدة لتلك
األمــاكــن ،وفـقــا ملــراقـبــن ،أحــد الــوجــوه التي
ّ
تذكر بحقبة تنظيم «القاعدة» ،في املوصل
ـاح ال ــدي ــن ب ــن عــامــي 2005
واألنـ ـب ــار وصـ ـ ُ ّ
و ،2009ال ـتــي ن ــف ــذ فـيـهــا عـمـلـيــات تفجير
مماثلة ،والتي تالها عمليات تضييق على
الحريات الشخصية ،طاولت غير املسلمني،
ك ــامل ـس ـي ـح ـي ــن وال ـ ـصـ ــاب ـ ـئـ ــة واآلشـ ـ ــوريـ ـ ــن
واألي ــزي ــدي ــن ،ال ــذي ــن اض ـط ــر اآلالف منهم
ملـغــادرة مدنهم األصلية إلــى خــارج العراق
أو إلى بغداد وأربيل.
وتـ ـب ــرز مـلـيـشـيــا «ك ـت ــائ ــب حـ ــزب الـ ـل ــه» في
ال ـعــراق ،كــواحــدة مــن أكـثــر املليشيات التي
تـبــارك هــذه العمليات ،وتعتبر تلك املحال
«أوكارًا للشيطان» .في املقابل ،تتسبب هذه
الهجمات بموجات رفض وغضب من قبل
الـعــراقـيــن ،الــذيــن يـعـ ّـبــرون عــن استغرابهم
ّ
ويشبهون
مــن الــدعــم العلني للتفجيرات،
ذلك بجرائم تنظيم «داعش».
وتــوزعــت تفجيرات األسـبــوعــن املاضيني،
ف ــي أحـ ـي ــاء ال ـغ ــدي ــر وال ـ ـكـ ــرادة وال ـس ـع ــدون
والـ ــدورة ،وهــي مناطق ذات تـنــوع سكاني

ّ
يضم غالبية أطـيــاف مختلفة مــن املجتمع
الـ ـع ــراق ــي ،م ـس ـل ـمــن وغـ ـي ــر م ـس ـل ـمــن وم ــن
مختلف التوجهات الثقافية واالجتماعية.
ّ
وحتى اآلن لــم تعلق الحكومة على موجة
التفجيرات وال وزارة الداخلية على الرغم
مـ ــن تـ ـص ــاع ــده ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ي ــدف ــع مـثـقـفــن
وناشطني إلى إبداء استغرابهم من الجهات،
كثير من األحيان بأنها
التي يصفونها في
ٍ
«الدولة العميقة» ،ويتساءلون عن إمكانية
ردع ال ـه ـج ـمــات ،وإيـ ـق ــاف ح ـم ــات تــرهـيــب
املــواط ـنــن وتـحـجـيــم ال ـحــريــات الشخصية
التي كفلها الدستور العراقي.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ك ـشــف مـ ـس ــؤول أمـنــي
عراقي بارز في وزارة الداخلية ،في حديث
لـ«العربي الجديد» ،أن عمليات التفجير لم
تعد كما في السابق ،وتقتصر على قنابل
صوتية إلخــافــة صاحب متجر الكحول أو
الـنــادي الليلي ،وإجـبــاره على دفــع األمــوال
الشهرية لهذه الجماعة أو تلك ،بل تعدتها
إل ـ ــى والدة ج ـم ــاع ــات م ـت ـطــرفــة م ــن داخ ــل
املليشيات النافذة في بغداد .وتعتبر هذه
الجماعات وجــود الـنــوادي الليلية ومحال
ب ـيــع ال ـك ـح ــول ،وح ـت ــى األن ـش ـط ــة الـثـقــافـيــة
املختلطة ،حراما ،وتعمل على استهدافها.
ّ
وهـ ــو م ــا ت ـجــلــى ف ــي ال ـت ـف ـج ـيــرات األخ ـي ــرة
ّ
ب ـع ـبــوات نــاس ـفــة ،خــلـفــت أض ـ ــرارًا وجــرحــى
جراء استهدافها.
وأوضح أن «تلك املجموعات متورطة ليس
ب ــاس ـت ـه ــداف م ـح ــال ال ـخ ـم ــور ف ـق ــط ب ــل فــي
أنشطة كثيرة يعتبرونها محرمة .ووصلت
شكاوى من أحياء مختلطة في بغداد بشأن
منشورات تتعلق بتحريم السفور والتبرج
وتحريم مصافحة الرجال وتفاصيل أخرى،
وجـ ــدت بـعـضـهــا ع ـنــد م ــداخ ــل م ـب ــان تضم
شـقـقــا سـكـنـيــة ف ــي ح ــي الـ ـك ــرادة ب ـب ـغــداد».
وأك ــد أن عـمـلـيــات االب ـت ــزاز مـسـتـمــرة أيضًا
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أشـــار الخبير األمــنــي أحــمــد الشريفي،
حديث لـ«العربي الجديد» ،إلى أن
في
ٍ
«التهديدات التي تتعرض لها الحريات
الشخصية في العراق من قبل الجماعات
المسلحة التي باتت تعرف بقوى الال
دولة ،تمثل تحديًا لكل أشكال القانون،
من دون أي تحرك جاد من الحكومة
مع أن هذه الجهات معروفة تمامًا
للحكومة والــعــراقــيــيــن» .ولــفــت إلى
جل في العراق أكثر من خمس
أنه ُ
«س ّ
هجمات فــي األسبوعين الماضيين،
نواد ليلة خالفًا للقانون».
وأغلقت
ٍ

ألص ـح ــاب تـلــك األن ـش ـطــة م ــن أج ــل االب ـت ــزاز
والحصول على األموال ،كونها ّ
تدر أرباحًا
على أصحابها ،ومن يعمل فيها ال ينتمي
لعشيرة قوية أو حــزب يحميه .بــدورهــا ال
تريد الشرطة االحتكاك باملليشيات أساسًا،
لـكــن الـتـطــور األخ ـيــر عـبــر ظ ـهــور جـمــاعــات
متشددة داخل تلك الفصائل ،خلط األوراق
ّ
وولد إرباكًا واضحًا باملشهد.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،نـ ـ ـ ـ ّـوه صـ ــاحـ ــب م ـ ـحـ ـ ٍـل لـبـيــع
امل ـشــروبــات الـكـحــولـيــة فــي حــي الـسـعــدون،
ـث ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي
وسـ ـ ـ ــط بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،فـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن «عـنــاصــر مــن مليشيات
مـ ـع ــروف ــة يـ ــأتـ ــون إل ـي ـن ــا كـ ــل ن ـه ــاي ــة ش ـهــر،
ّ
لـتـســلــم إي ــراداتـ ـه ــم ،وه ــي إت ـ ــاوة مـفــروضــة

على كل الـنــوادي الليلية واملـحــال ،وتسمى
مـحـلـيــا ب ــالـ ـخ ــاوة ،أي أن ـه ــا أمـ ـ ــوال تـنـتــزع
بــال ـقــوة وت ـحــت تــأثـيــر ال ـت ـخــويــف» .وأش ــار
إل ــى أن «امل ـحــال الـتــي تـتـعــرض السـتـهــداف
بالقنابل والتفجيرات وأحـيــانــا بالتهديد
وإطالق الرصاص ،هي املحال التي يتخلف
أصـحــابـهــا عــن الــدفــع للمليشيات .وبــذلــك
ف ــإن الـتـفـجـيــر ه ــو بـمـثــابــة إن ـ ــذار لصاحب
املحل ،وإذا لم يدفع بعد التهديد ،فإن محله
سـيـتـعــرض إل ــى اإلغ ـ ــاق ب ـط ــرق قــانــونـيــة،
نظرًا ملا تملكه هــذه املليشيات من عالقات
نافذة في الدولة العراقية».
من جهته ،تحدث الناشط في بغداد سعد
عباس ّ
لطيف ،عن وصول تهديدات لصاحب

م ـك ـتــب إحـ ـي ــاء ح ـف ــات ف ــي م ـن ـط ـقــة ب ـغ ــداد
الجديدة ،بسبب استقدامه راقصة شعبية
ف ــي إحـ ــدى ال ـح ـفــات ،أج ـبــرتــه عـلــى إغ ــاق
مكتبه .وأضاف ّ
حديث لـ«العربي
لطيف في
ٍ
الجديد» ،أن «هناك جهات جديدة متطرفة
دينيًا داخــل فصائل مسلحة تتورط بهذه
التهديدات ،ليس على محال بيع الخمور أو
النوادي الليلية فقط ،بل تعدت إلى مجاالت
مختلفة.
وه ــي مــن تـقــف وراء اس ـت ـهــداف الناشطني
املطالبني باملدنية والعلمانية والالطائفية،
مستندين على فتاوى أغلبها من رجال دين
إيــرانـيــن بهذا الـشــأن تبيح قتلهم» .ولفت
ّ
لطيف إلى أن «أهالي بغداد ،تحديدًا الذين
ي ـس ـك ـنــون ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي تـنـشــط فيها
امل ـل ـي ـش ـيــات ،ب ـ ــدأوا يـلـمـســون ه ــذا الـجــانــب
العقائدي املـتـشــدد»ّ ،
مفسرًا زي ــادة اإلقـبــال
ً
مــن قبل البغداديني على الـفـنــادق بــدال من
ال ـنــوادي املفتوحة أو مـحــال بيع الخمور،
كــونـهــا محمية وأك ـثــر أم ـنــا بالنسبة لهم.
مــن جهته ،اعتبر مـســؤول اللجنة األمنية
في مجلس محافظة بـغــداد ،سعد املطلبي
لـ«العربي الجديد» ،أن «من واجب الحكومة
وقوات األمن حماية مصالح املواطنني مهما
كــانــت أشـكــالـهــا أو اتـجــاهــاتـهــا ،طــاملــا أنها
تزاول عملها وفق القانون .كما أنها مطالبة
ب ــإب ـع ــاد ك ــل أشـ ـك ــال ال ـت ــره ـي ــب ع ــن امل ـح ــال
التجارية ،سواء تلك التي تبيع املشروبات
الكحولية أو غـيــرهــا» .وعــن الـجـهــات التي
تـقــوم بتفجير امل ـحــال ،أكــد أن «هـنــاك أكثر
مــن جـهــة ،ألن عـصــابــات الـجــريـمــة املنظمة
مـ ـت ــواج ــدة ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،ك ـم ــا أن ال ـخ ــاف ــات
الشخصية بني أصحاب املحال أنفسهم قد
تــدفــع بالبعض إلــى اتـبــاع هــذه الطريقة»،
راف ـض ــا ت ـحــديــد ت ـلــك ال ـج ـه ــات أو اإلش ـ ــارة
لتورط مليشيات محددة بالهجمات.

العراق :مخاوف أممية
من إعدام سجناء
أب ـ ـ ـ ــدى خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان
ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة ،أم ــس الـسـبــت،
مـخــاوفـهــم مــن ع ــزم ال ـعــراق تنفيذ
خ ـ ـ ـطـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص م ـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع
ال ـس ـج ـن ــاء امل ـح ـك ــوم ــن بـ ــاإلعـ ــدام،
وذل ـ ــك ب ـعــد أقـ ــل م ــن أسـ ـب ــوع على
إعــدام السلطات في سجن الحوت
جنوبي البالد  21مدانًا باإلعدام.
وذك ــر ال ـخ ـبــراء فــي ب ـيــان مـشـتــرك،
أن «موجة اإلعدامات التي نفذتها
الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة أخ ـي ـرًا ،تـبــدو
وكأنها جزء من خطة أكبر إلعدام
جـمـيــع الـسـجـنــاء امل ـح ـكــوم عليهم
ب ــاإلع ــدام» ،مــؤكــديــن أن «نـحــو 50
س ـج ـي ـن ــا فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ي ــواجـ ـه ــون
احتمال اإلعدام (غدًا) االثنني ،بعد
إدانتهم بجرائم تتعلق باإلرهاب
في محاكمات غير عادلة».
(العربي الجديد)
 150هولنديًا لحماية
مطار أربيل
أعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع الـهــولـنــديــة،
أمس السبت ،عن نيتها إرسال 150
جـنــديــا قــريـبــا إل ــى أرب ـيــل ،شمالي
الـ ـ ـع ـ ــراق ،ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي ح ـمــايــة
أم ــن م ـطــار أرب ـي ــل .وأوض ـح ــت في
بـيــان نقلته وســائــل إع ــام كــرديــة،
أنــه «بعد تــدريــب الـقــوات املسلحة
ال ـكــرديــة ،تـتـحــول مهمة التحالف
الـ ــدولـ ــي ض ــد داعـ ـ ــش إل ـ ــى ت ـقــديــم
امل ـ ـ ـشـ ـ ــورة ل ـل ـس ـل ـط ــات ف ـ ــي إق ـل ـي ــم
كــردس ـتــان» .وم ــن املـ ّ
ـرجــح أن يبدأ
ت ــواف ــد ال ـج ـن ــود ف ــي م ـط ـلــع شـهــر
يناير/كانون الثاني املقبل.
(العربي الجديد)
روسيا تمنع العقوبات
عن مليشيا ليبية
منعت روسيا ،مساء أول من أمس
الـجـمـعــة ،لـجـنــة «ع ـقــوبــات ليبيا»
بمجلس األم ــن الــدولــي مــن إدراج
م ـل ـي ـش ـيــا «الـ ـك ــانـ ـي ــات» وزع ـي ـم ـهــا
محمد الكاني ،في القائمة السوداء
النتهاكات حقوق اإلن ـســان .وذكــر
دب ـل ــوم ــاس ــي روسـ ـ ــي ل ــزم ــائ ــه أن
«دعمنا فــي املستقبل ممكن لكنه
مـشــروط بتقديم دلـيــل قــاطــع على
تورطهم في قتل مدنيني».
(رويترز)
بوالرد حرًا بعد  35عامًا

أع ـل ـنــت وزارة الـ ـع ــدل األم ـيــرك ـيــة،
م ـســاء أول م ــن أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن
ال ـج ــاس ــوس األم ـي ــرك ــي ال ـي ـهــودي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق جـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــوالرد
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،الـ ـ ــذي ي ـش ـكــل م ـحــور
خ ــاف ب ــن واش ـن ـطــن وإس ــرائ ـي ــل،
أن ـه ــى ع ـقــوب ـتــه وأصـ ـب ــح ح ـ ـرًا فــي
م ـغ ــادرة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وكــان
بــوالرد الذي عمل في استخبارات
س ــاح ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ــي أوق ــف
ف ــي ع ــام  1985بـتـهـمــة الـتـجـســس
لحساب إسرائيلُ ،
وحكم عليه في
عــام  1987بالسجن مــدى الحياة.
ّ
وعبر مرارًا عن رغبته في االنتقال
إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل ال ـت ــي ح ـص ــل عـلــى
جنسيتها فــي عــام  1995ويعتبر
ً
بطال قوميًا فيها.
(فرانس برس)
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ارتفع منسوب الخالفات المصرية ـ السودانية في ملف سد النهضة في األسبوعين األخيرين،
وسط اتهام القاهرة للخرطوم باالنحياز إلى الجانب اإلثيوبي فنيًا ،وذلك رغم اتفاقهما في
الري
مجاالت أخرى .وأدى ذلك إلى إعالن السودان ،أمس السبت ،انسحابه من اجتماع وزراء
ّ

يضمه إلى جانب مصر وإثيوبيا ،معلًال ذلك بضرورة منح الدور األكبر
الذي كان من المفترض أن
ّ
لخبراء االتحاد األفريقي .واعتبر وزير الري السوداني أن الطريقة التي اتبعت في التفاوض
بالجوالت الماضية أثبتت أنها غير مجدية

سد النهضة
خالفات
ّ

اعترضت مصر على ميل
الجانب السوداني الواضح
إلثيوبيا

السودان ينسحب
الري
من اجتماع وزراء
ّ

القاهرة ـ العربي الجديد

ات ـس ـع ــت هـ ــوة الـ ـخ ــاف ف ــي مـلــف
ســد النهضة اإلثـيــوبــي بــن مصر
ّ
وال ـ ـس ـ ــودان أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وت ـج ــل ــت فــي
رفـ ــض الـ ـ ـس ـ ــودان ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،امل ـش ــارك ــة
ف ــي اج ـت ـم ــاع وزراء الـ ـ ــري املـ ـص ــري مـحـمــد
ع ـبــد ال ـع ــاط ــي ،والـ ـس ــودان ــي ي ــاس ــر ع ـبــاس،
واإلث ـيــوبــي سيليشي بـيـكـيـلــي ،والـ ــذي كــان
ّ
ويستمر ملــدة  10أيــام.
مـقــررًا أن يـبــدأ أم ــس،
ّ
ووج ــه الــوزيــر الـســودانــي رســالــة إلــى نظيره
اإلثيوبي أكد فيها «موقف السودان الداعي
مل ـنــح دور أك ـب ــر ل ـخ ـب ــراء االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي
لـتـسـهـيــل الـ ـتـ ـف ــاوض ،وت ـق ــري ــب ال ـش ـق ــة بــن
األطراف الثالثة ،انطالقًا من أن الطريقة التي
اتبعت في التفاوض خالل الجوالت املاضية
أثبتت أنها غير مجدية» .وج ــددت الرسالة
تأكيد «تمسك السودان بالعملية التفاوضية
برعاية االتحاد األفريقي ،للتوصل إلى اتفاق
قانوني ملزم لألطراف الثالثة».
اعتراضات سودانية

وتـ ــرج ـ ـمـ ــت ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ
السوداني ،على الرغم من التقارب الواضح
ب ــن الـ ـق ــاه ــرة والـ ـخ ــرط ــوم ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ال س ـي ـم ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة
واالستخباراتية واألمـنـيــة ،إال أن الجانبني
الـفـنــي والــدبـلــومــاســي ال ـســودان ـيــن ي ـبــدوان
فــي تباعد مستمر مــع نظيريهما املصريني
فــي ملف ســد النهضة .وكــان هــذا األمــر منذ
بضعة أسابيع محورًا ملناقشات سرية بني
البلدين ،نظرًا العـتــراض مصر على اللهجة
وال ـن ـهــج ال ـلــذيــن يـسـتـخــدمـهـمــا امل ـفــاوضــون
السودانيون في ملف سد النهضة ،وميلهم

الـ ـ ــواضـ ـ ــح ل ـل ـج ــان ــب اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ف ـ ــي ب ـعــض
امل ــواضـ ـي ــع ال ـف ـن ـي ــة ،وع ـ ـ ــدم ت ـح ـم ـيــل أديـ ــس
أبــابــا أي مسؤولية على تــأخــر املـفــاوضــات،
وامل ـشــاكــل املختلفة الـتــي ب ــرزت مـنــذ إفـشــال
مفاوضات واشنطن في الربيع املاضي.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أفـ ـ ــادت مـ ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة
مصرية ذات صلة بامللف لـ«العربي الجديد»،
بــأن أعـضــاء عسكريني فــي مجلس السيادة
السوداني ،أبلغوا مسؤولني استخباراتيني
ودبلوماسيني في القاهرة ،بأنهم يعترضون
على الطريقة التي تدير بها حكومة عبدالله
ح ـ ـمـ ــدوك امل ـ ـلـ ــف .ل ـك ـن ـهــم فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
ووفقًا لتوازنات القوى حاليًا داخــل النظام
الـ ـس ــودان ــي ،ع ــاج ــزون ع ــن اتـ ـخ ــاذ خ ـطــوات
جــذريــة للتغيير .كما أن املـســؤولــن الفنيني
ال ـســودان ـيــن لــديـهــم م ـخ ــاوف عـمـيـقــة بـشــأن
تأدية العسكريني والسياسيني دورًا لصالح
م ـص ــر أو إث ـي ــوب ـي ــا ع ـل ــى حـ ـس ــاب امل ـصــالــح
الـســودانـيــة األصـيـلــة فــي الـقـضـيــة .بالتالي،
ف ـه ــم ي ـ ـبـ ــادرون ب ــات ـخ ــاذ م ــواق ــف ت ـع ـ ّـب ــر عــن
هــذه املصالح وحــدهــا .لكن املـصــادر ّ
رجحت
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن ت ـل ـقــى هـ ــذه ال ـطــري ـقــة
«ت ــرحـ ـيـ ـب ــا غـ ـي ــر م ـع ـل ــن م ـ ــن جـ ــانـ ــب ب ـعــض
األعـضــاء العسكريني فــي مجلس السيادة»،
الستغاللها ملطالبة مصر بتقديم املزيد إلى
السودان.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت املـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر أن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
الـعـسـكــريــن ال ـســودان ـي ــن ط ـل ـبــوا م ــن مصر
تـكـثـيــف ال ـت ــواص ــل ع ـلــى الـصـعـيــديــن الـفـنــي
والــدبـلــومــاســي مــع الـخــرطــوم ،لـلــوصــول من
جديد إلــى أرضية مشتركة ،غير أن املشكلة
ت ـك ـم ــن فـ ــي أن «االعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات ال ـس ــودان ـي ــة
منطقية للغاية ،خصوصًا على االسـتـمــرار
فــي انـتـهــاج الـطــريـقــة ذات ـهــا الـتــي ج ــرت بها

من الصعب التوصل إلى
اتفاق متكامل قبل موعد
الملء المقبل للسد

إصرار على مجلس األمن

كشفت مصادر مصرية متابعة لملف سد النهضة أن مصر لم تكن
متحمسة منذ البداية لدور االتحاد األفريقي ،الذي كان الخيار األول
دائمًا إلثيوبيا ،وسبق أن تمسكت
ّ
مصغرة بضرورة
في أول قمة
استمرار مجلس األمن الدولي في
طريقه لدراسة القضية ،وأبلغت
جميع األطــراف بذلك في حينه.
لكن إثيوبيا استغلت مظلة االتحاد
األفريقي كفخ للمزايدة على مصر
وإظــهــار أنها تتعمد التصعيد
بتوازي المسارين ،في ظل خالفات
القوى الكبرى حول القضية.
يص ّر المسؤولون السودانيون على منح الخبراء األفارقة دورًا أكبر (األناضول)

الـ ـج ــوالت ال ـس ــاب ـق ــة م ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» .لـكــن
ف ــي هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ت ـك ـمــن ع ـق ــدة أخ ـ ـ ــرى ،هــي
طبيعة الـخـبــراء الــذيــن يمكن الــوثــوق فيهم
مــن كــل طــرف لحلحلة األزم ــة عـلــى الصعيد
ال ـف ـنــي .ووف ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر ،ف ــإن مـصــر تــرغــب
فــي إب ـعــاد كــل دور مـمـكــن لـلـخـبــراء األفــارقــة
املنتمني لالتحاد األفريقي أو املختارين من
أي دول ــة بــه ،خــوفــا مــن انحيازهم ال ــذي كان
ظاهرًا خالل بداية اجتماعات رعاية االتحاد
األفريقي للطرف اإلثيوبي ،وهو ما يعتبره

املـفــاوضــون الـســودانـيــون أم ـرًا غير منطقي.
ففي ظــل تمسك مصر بـعــدم الـلـجــوء لهؤالء
الخبراء ،ورفض إثيوبيا واالتحاد األفريقي
االس ـت ـعــانــة ب ـخ ـبــراء أمـيــركـيــن وأوروبـ ـي ــن،
يرى السودانيون أن اللجوء لهؤالء الخبراء
على ضوء صالحيات واختصاصات محددة
وم ـتـفــق عـلـيـهــا ،ه ــو ال ـحــل الــوح ـيــد لتغيير
خريطة التفاوض ،وجعل تلك العملية قابلة
لالستمرار واإلثمار.
وذكرت املصادر أن جنوب أفريقيا واالتحاد

األف ــري ـق ــي ي ــدرك ــان ه ــذه امل ـســألــة ال ـخــاف ـيــة،
ولكنهما يريان أن الحل الوحيد على املدى
املـنـظــور هــو االسـتـجــابــة للمطالبة املصرية
باستمرار املفاوضات على النهج نفسه ،مع
التركيز على انـتــزاع إق ــرار سياسي سيادي
مــن الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي
ورئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد باملضي
قــدمــا فــي امل ـف ــاوض ــات ،مــن دون إب ـط ــاء .لكن
ه ــذا الـتـعـهــد أص ـب ــح ص ـعــب املـ ـن ــال ،ف ــي ظل
تـ ّ
ـذرع أحـمــد املستمر خ ــال الـفـتــرة األخـيــرة

تقرير

شهرٌ على تكليف الحريري :عيد استقالل يختصر أحوال لبنان
بعد شهر على تكليف
سعد الحريري رئاسة
الحكومة اللبنانية ،ال يبدو
أن تشكيلها وارد قريبًا،
ّ
ظل تفاقم الوضع
في
االقتصادي وتدهور
الوضع المعيشي وسعر
صرف الدوالر

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

يستيقظ الـلـبـنــانـيــون ال ـيــوم األح ــد فــي عيد
استقالل بالدهم الــ ،77وهم في أسوأ مرحلة
تاريخية يعيشها لبنان .الوضع االقتصادي
ب ــات عـلــى شفير ال ـهــاويــة .ال إص ــاح ــات في
األف ــق .التدقيق الجنائي سقط منذ يومني.
واألم ــل الوحيد فــي إح ــداث ثغرة فــي الجدار
املـطـبــق عـلــى الـلـبـنــانـيــن ،يكمن فــي تشكيل
حكومة إنقاذ .لكنها بدورها ّ
تحولت «ترفًا»
ال يـمـكــن ال ـح ـصــول عـلـيــه بـسـهــولــة .فـقــد مــرّ
شـهـ ٌـر عـلــى تكليف رئـيــس «ت ـيــار املستقبل»
سعد الحريري في  22أكتوبر/تشرين األول
امل ــاض ــي ،بــرئــاســة الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،من
ّ
دون أن يتمكن من تشكيلها بعد .مع العلم
أنه يفترض على الحكومة العتيدة أن تحمل
ّ
وتضم وزراء اختصاصيني
مهمة «اإلنـقــاذ»
ّ
م ـس ـت ـقــلــن ،وت ـع ـمــل ل ـف ـتــرة س ـتــة أش ـه ــر ،من
أجــل إنـعــاش لبنان املـنـهــار اقـتـصــاديــا .ومن
املفترض أن ّ
يتم هــذا األمــر في إطــار برنامج
إص ــاح ــي يـعـيــد تـحــريــك ال ــدع ــم ال ــدول ــي من
بوابة املـبــادرة الفرنسية ،املـهـ ّـددة بالسقوط
قريبًا ،خصوصًا بعد جولة غير مثمرة للوفد
الرئاسي الفرنسي بقيادة باتريك دوريل على
الـقــادة السياسيني ،وتــزايــد الغموض بشأن
زيـ ــارة ثــالـثــة يـنـتـظــر أن ي ـقــوم بـهــا الــرئـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ،بعد
زيارتيه السابقتني في  6أغسطس/آب ،وفي
 1و 2سبتمبر/أيلول املاضيني.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل إص ـ ـ ــرار الـ ـح ــري ــري ع ـل ــى مــواص ـلــة
مهمته ورفض فكرة االعتذار ،يرتفع منسوب
الخالف على شكل الحكومة واملعايير املتخذة
الخ ـت ـي ــار الـ ـ ـ ـ ــوزراء وك ـي ـف ـيــة ت ــوزي ــع امل ـقــاعــد

ال ــوزاري ــة ،خصوصًا الـسـيــاديــة ،مثل وزارت ــي
الخارجية والطاقة .ويرفض الرئيس املكلف
منحهما لرئيس «التيار الوطني ّ
الحر» جبران
بــاسـيــل أو حـلـفــائــه .وي ـهــدف ال ـحــريــري بذلك
إل ــى اسـتـئـنــاف ال ـعــاقــات املـقـطــوعــة م ــع دول
عربية عدة ،الخليجية خصوصًا ،إذ كان الفتًا
غـيــاب السفير الـسـعــودي ولـيــد الـبـخــاري عن
لبنان لفترة ،وانتقال السفير اإلماراتي حمد
الشامسي إلى مصر ،وسط حديث عن خفض
م ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـيــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي لـلـبـلــديــن.
وبالنسبة إل ــى وزارة الـطــاقــة ،ف ــإن الـحــريــري
ً
يعتبر أنها غارقة بالفساد والعجز ،فضال عن
أن مــن الـشــروط الفرنسية والــدولـيــة ملساعدة
لبنان ،هو أن تكون هذه الوزارة في كنف وزير
اختصاصي مستقل .ودفعت مواقف الحريري
باسيل إلى رفع سقف مطالبه لجهة الوزارات
األساسية التي يريدها تعويضًا عن خسارته
ّ
هاتني الوزارتني ،في ظل تفاقم صراع الرجلني
املرفق باتهامات متبادلة بالتعطيل .وسبق
لباسيل أن ّ
ردد م ــرارًا أن ــه «ف ــي ح ــال لــم يتم
ّ
ـدة ،ف ــإن
اع ـت ـم ــاد م ـعــاي ـيــر واضـ ـح ــة وم ـ ــوح ـ ـ ّ
التشكيل الحكومي سيتأخر ،ومن يؤخرها
هو من يضع معايير استنسابية ،ويخفيها
بــوعــود مـتـنــاقـضــة ب ـهــدف واح ــد هــو تكبير
حصته فقط» ،غامزًا من قناة منح الحريري
وزارة املـ ــال ل ــ«ح ــرك ــة أم ـ ــل» ،ب ـق ـيــادة رئـيــس
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ن ـب ـيــه بـ ـ ــري ،وح ـق ـه ــا فــي
تسمية وزرائ ـهــا مــن الطائفة الشيعية ،كما
يفعل هو في تسمية وزراء الطائفة السنية.
وترتكز أوســاط «التيار» على هذه املفاهيم،
لـتـسـمـيــة الـ ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن ف ــي الـحـكــومــة
ّ
يصر أيضًا على عدم
املقبلة ،علمًا أن باسيل
الجمع بــن وزارت ــن فــي حكومة تـضـ ّـم أكثر
م ــن  20وزي ـ ـرًا ،ف ــي مـقــابــل تـمـســك الـحــريــري
بحكومة من  18وزيرًا.
مــن جـهـتــه ،ي ـقــول م ـصــدر ق ـيــادي فــي «حــزب
ال ـ ـلـ ــه» لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ـ ــه ال يـمـكــن
للحريري أن يستثني أح ـدًا مــن مـشــاوراتــه،
ال سيما أن الكتل النيابية هــي الـتــي تمنح
حكومته الثقة .ويضيف أن الحريري يحاول
ّ
فــرض بعض األسـمــاء التي تعتبر مستفزة،
ّ
ف ــي ظ ــل خـشـيـتــه م ــن ال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة،
التي طاولت باسيل أخيرًا (بموجب قانون
ماغنيتسكي) .بالتالي بــدأت تتواتر األنباء
عــن اح ـت ـمــال كــونــه هــو أو فــريـقــه السياسي
عـلــى الئ ـحــة ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي ت ـصــدر قــريـبــا.
ويشير املصدر إلى أن هذا نوع من الضغط

بـ ــاألوضـ ــاع ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـص ـع ـبــة ف ــي بـ ــاده،
والحرب التي يشنها على إقليم تيغراي.
اتفاق صعب

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر فـ ـن ــي م ـص ــري
فــي وزارة ال ــري وامل ـ ــوارد املــائـيــة لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» ،أنــه «مــن الـصـعــب ،بــل يـكــاد يكون
ً
مستحيال ،التوصل إلــى اتفاق متكامل قبل
موعد املــلء املقبل لسد النهضة وبــدء السد
في توليد الطاقة الكهربائية ،حسبما ترغب

سورية

مفوضية انتخابات للمعارضة :قفزة بالفراغ
ّ
شكلت المعارضة السورية
مفوضية لالنتخابات ،ما
أثار اتهامات لها بالنية
للمشاركة في انتخابات
النظام ،رغم جمود الحل
أمين العاصي

كُ لّف الحريري في  22أكتوبر الماضي بتأليف الحكومة (حسين بيضون)

األميركي الذي ُي َم َارس على الحريري ،يهدف
إلقصاء حزب الله عن الحكومة .وهو ما بدا
واض ـحــا فــي حــديــث الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة في
بيروت دوروثــي شيا ،عند قولها إن اإلدارة
األمـيــركـيــة لــم تـقــدم مـســاعــدات مـبــاشــرة إلــى
وزارة الصحة في أزمــة كــورونــا بسبب قرب
الوزير (حمد حسن) من حزب الله ،وحتى أن
واشـنـطــن سترصد شكل الحكومة العتيدة
لتبني مــوقـفـهــا .ردًا عـلــى ه ــذا ال ـكــام ،يلفت
ن ــائ ــب رئ ـي ــس «تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» مـصـطـفــى

علوش :على الحريري
أن يرمي الكرة في ملعب
رئيس الجمهورية

حديث لـ«العربي الجديد» ،إلى
علوش ،في
ٍ
أن ـن ــا ن ـح ــاول ج ـلــب امل ـس ــاع ــدات إل ــى لـبـنــان،
وه ـ ــذه م ــن مـهـمــة ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،وإال
فالبالد ذاهبة نحو املجهول .ومن الطبيعي
أن يـتـحــاشــى ال ـحــريــري ال ــدخ ــول فــي أسـمــاء
ّ
معينة تمنع الخير للبلد .ويــرى علوش أن
الطريقة الوحيدة لكسر الجمود الحكومي،
تتمثل فــي أن يقتنع الــرئـيــس مـيـشــال عــون
ب ــأن حـكــومــة ال ـح ــري ــري ،ه ــي حـكــومــة مهمة
ال م ـك ــان لـلـمـحــاصـصــة ف ـي ـهــا ،وال يـمـكــن أن
ّ
ّ
تضم شخصيات مستفزة أو على خالف مع
دول داع ـمــة يعتمد لـبـنــان عليها للنهوض
اقتصاديًا .ويؤكد علوش أن على الحريري
أن يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية
ويضعه أم ــام مسؤولياته ،مــن خــال تقديم
تـشـكـيـلـتــه الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ،ل ـي ـظ ـهــر لـ ـل ــرأي ال ـع ــام
ّ
الطرف املعطل ،ويبقى على مجلس ّالنواب أن
يمنح الثقة أو يحجبها في حال وقع عليها

الرئيس عون .من جهته ،يعتبر رئيس جهاز
الـتــواصــل واإلعـ ــام فــي «ال ـق ــوات اللبنانية»
(بــرئــاســة سمير جـعـجــع) ،ش ــارل جـ ّـبــور ،في
ّ
ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـحــريــري
أم ــام خـيــار مــن اث ـنــن ،إم ــا أن يــؤيــد حكومة
وف ــق إرادة وأجـ ـن ــدة «ح ــرك ــة أمـ ــل» و«ح ــزب
الله» والعهد ،أي استنساخ حكومة الرئيس
ّ
حسان دياب املستقيلة بحلةٍ أخرى ،علمًا أن
أي حكومة من هــذا النوع ستكون حدودها
الـ ـس ــراي ال ـح ـكــومــي ول ــن تـتـمـكــن م ــن الـقـيــام
بــاإلصــاحــات املطلوبة وان ـتــزاع املـســاعــدات
الالزمة .أما الخيار الثاني ،فهو االعتذار ،لكن
الحريري ال يريد ذلك بتصميمه على مواصلة
جهوده.ويشير ّ
جبور إلــى وجــود صعوبات
كثيرة تحول دون تشكيل الحكومة ،أبرزها
ّ
أن العهد يعتبر أن الحكومة العتيدة ستكون
األخيرة قبل انتهائها مع نهاية واليــة عون
في عام .2022

الحكومة اإلثيوبية فــي ربيع الـعــام املقبل».
وأوض ــح أن الـخــافــات بــن األط ــراف الثالثة
مــا زال ــت واس ـعــة .وذك ــر امل ـصــدر أن اإلسـهــام
املنتظر ألي خبير بأي جنسية كانت ما زال
محل شك كبير لدى القاهرة والخرطوم.
وعـلــى املـسـتــوى الـفـنــي ،كشفت فـتــرة توقف
امل ـفــاوضــات فــي الـخــريــف اخ ـتــاف أولــويــات
الطرفني ،فبينما تولي مصر اهتمامًا كبيرًا
ب ـف ـكــرة ال ــرب ــط ب ــن الـ ـس ــدود وك ـم ـيــة الـتــدفــق
السنوية ونوعية املـيــاه والتصريفات التي

س ـت ـج ــرى ع ـل ـي ـهــا ،ي ـه ـتــم الـ ـس ــودانـ ـي ــون فــي
املـقــام األول بـضــرورة وضــع برنامج واضــح
ل ـل ـم ــلء امل ـس ـت ـم ــر وال ـ ــدائ ـ ــم ل ـل ـس ــد ،وب ـح ـجــم
التدفق اليومي من السد والذي سيصل إلى
س ــد ال ــروص ـي ــرص ،حـتــى ال تـتــأثــر الـســامــة
اإلنشائية لألخير .وتتمسك الـخــرطــوم بأن
ي ـك ــون ال ـت ـغ ـيــر ف ــي حـ ــدود  250م ـل ـيــون متر
مكعب وتقترح أديس أبابا  350مليونًا.
وتـخـتـلــف ال ــرؤي ــة امل ـصــريــة ع ــن ال ـســودان ـيــة
أيضًا حول فترات الجفاف والجفاف املمتد،

إذ تقترح مصر تمرير  37مليار متر مكعب
كرقم وسط بني ما تطالب به إثيوبيا ،وهو
 32مليار وما كانت تطالب به مصر وهو 40
مليار متر مكعب ،على أن ُيترك الرقم الخاص
بــأوقــات ع ــدم امل ــلء وال ــرخ ــاء آللـيــة التنسيق
بــن ال ــدول ال ـثــاث .لـكــن ال ـس ــودان يعتبر أن
التمسك بالرقم الجديد املقترح من مصر ال
يمكن اتفاقه مع جهود إثيوبيا للملء الجاد.
كما أن هناك خالفًا أيضًا حول خطة إثيوبيا
لالستخدامات الخاصة باملياه ،سواء كانت
م ـخ ـص ـصــة إلنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة أو ال ـ ــزراع ـ ــة أو
غيرها.
وعلى الرغم من غياب إثيوبيا عن النقاشات
بعد تقديمها ورقة في اجتماعات أغسطس/
آب املاضي ،فما زال هناك اتفاق فني بينها
والسودان على ضرورة إبقاء منسوب املياه
فــي بحيرة ســد النهضة أعلى مــن  595مترًا
فوق سطح البحر ،لتستمر قدرته على إنتاج
ال ـك ـهــربــاء .وه ــو أم ــر تـطــالــب مـصــر بــإلـغــائــه
نـهــائـيــا ،وتــؤكــد أن ــه غـيــر ع ــادل إذا انخفض
مقياس املـيــاه فــي بحيرة نــاصــر عــن  165أو
 170م ـت ـرًا ،م ــا يـنـعـكــس عـلــى نـقـطــة خالفية
س ـب ــق ذكـ ــرهـ ــا ح ـ ــول الـ ــربـ ــط بـ ــن م ــؤش ــرات
ال ـق ـيــاس فــي ســد الـنـهـضــة وجـمـيــع ال ـســدود
وعلى رأسها السد العالي.
وابـتــداء من يونيو/حزيران املاضيّ ،
تسبب
ف ـش ــل خـ ـط ــوة الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس األمـ ــن
واالكتفاء باالتحاد األفريقي غير املتعاطف
مع مطالب مصر في حالة من التشاؤم بني
امل ـف ــاوض ــن وال ـل ـج ــان الـفـنـيــة بـ ـ ــوزارة ال ــري،
وك ــذل ــك ب ــن امل ـس ـت ـشــاريــن وال ـخ ـب ــراء الــذيــن
ي ـعــدون ت ـقــاريــر املــوقــف امل ـصــري فــي اإلط ــار
ال ـقــانــونــي ،وال ــذي ــن ب ــات ــوا م ـتــأكــديــن م ــن أن
«إثيوبيا ترغب بشتى السبل في التهرب من
أمرين اثنني :أن يكون االتفاق إلزاميًا لها ،وأن
يتضمن االتـفــاق بندًا ينظم فــض املنازعات
باللجوء للتحكيم الدولي أو اإلقليمي».

أث ــار ق ــرار «االئ ـت ــاف الــوطـنــي لـقــوى الـثــورة
واملعارضة» السورية ،يوم الخميس املاضي،
ب ـت ـش ـك ـيــل م ـف ــوض ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،مــوجــة
ان ـت ـقــادات ح ــادة ،إذ اعـتـبــر قـطــاع واس ــع من
الـ ـش ــارع الـ ـس ــوري املـ ـع ــارض ه ــذه ال ـخ ـطــوة،
توطئة للدخول فــي انتخابات رئاسية ،من
املقرر أن يجريها النظام الـســوري منتصف
العام املقبل ،ويشترك بشار األسد فيها.
ً
ولم ينتظر «االئتالف الوطني» طويال قبل
توضيح موقفه من تشكيل هذه املفوضية،
وأكد في بيان بأنه «ال بديل عن هيئة الحكم
االنتقالي كاملة الصالحيات ،وأنه ال يمكن
القبول أو املشاركة في أي انتخابات بوجود
هذا النظام املجرم» .وأشار «االئتالف» إلى
أن إنـشــاء هــذه الهيئة ،يــأتــي انسجامًا مع
«قـ ــرار مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي  2245وبـيــان
جـنـيــف ل ـل ـعــام  ،2012ول ـك ــي ت ـك ــون كـ ــوادر
ال ـث ــورة ال ـســوريــة وق ــواه ــا مـسـتـعــدة لكامل
ّ
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـح ــل
الـسـيــاســي وتــأس ـيــس هـيـئــة حـكــم انتقالي
كاملة الـصــاحـيــات مــن دون األس ــد» ،وفق
البيان.
وأوض ــح «االئ ـت ــاف» أن املفوضية الوطنية
لــانـتـخــابــات امل ــزم ــع تـشـكـلـيـهــا ،ه ــي «جـســم
ّ
فـ ـن ــي ُمـ ـك ــل ــف ب ــال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخــاب ـيــة خـ ــال املــرح ـلــة
االن ـت ـقــال ـيــة وم ــا ب ـع ــده ــا» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أنـهــا
«س ـت ـع ـمــل ف ــي ج ـم ـيــع امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يـمـكــن
الوصول إليها داخل سورية من خالل آليات
تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة
للعمل على كــل القضايا املتصلة بالعملية
االنتخابية» .كما أكد أن املفوضية «ستعمل
على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية
ّ
واملعارضة في كل أنحاء العالم ،بما يساهم
ً
في تبادل الدعم ،وصوال إلى ضمان انتخاب
املـمـثـلــن الحقيقيني للشعب ال ـس ــوري ،كما

ستعمل على تعزيز مبدأ املشاركة والتعاون
مع القوى االجتماعية واملدنية والسياسية
داخل وخارج البالد» ،وفق البيان.
وفي محاولة منه لتطويق الجدل في الشارع
الـ ـس ــوري املـ ـع ــارض ،أك ــد رئ ـي ــس «االئ ـت ــاف
الــوط ـنــي» نـصــر ال ـحــريــري فــي تـغــريــدة على
«تويتر» ،أنه «ال يمكن أن يكون هناك حل في
سورية بوجود املجرم بشار األسد وأعوانه»،
مشيرًا إلى أنه «ال يمكن لالئتالف وال للشعب
الـ ـس ــوري ف ــي أغ ـل ـبــه امل ـش ــارك ــة أو االع ـت ــراف
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ي ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا ه ـ ــذا الـ ـق ــات ــل».
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـح ــري ــري أن ت ـش ـك ـيــل مـفــوضـيــة
االنتخابات «يأتي ضمن جهود االستعداد
ّ
لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار 2254
في مرحلة سورية ما بعد األسد».
ويـ ـب ــدو ت ـش ـك ـيــل هـ ــذه امل ـف ــوض ـي ــة م ــن قـبــل
«االئـتــاف» خطوة في فــراغ سياسي كبير
يكتنف القضية السورية ،إذ انخفض سقف
اآلم ــال بتحقيق اخ ـتــراق كبير ّعـلــى طريق
ّ
ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ــي ظـ ــل ت ـعــنــت ال ـن ـظــام
ورفـضــه حتى اللحظة تسهيل مهمة األمــم
املـتـحــدة فــي كـتــابــة دس ـتــور جــديــد لـلـبــاد،
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـخ ـط ــوة ب ـح ـ ّـد ذات ـه ــا
مخالفة صريحة ملضمون القرارات الدولية
الخاصة بسورية ،وال سيما بيان جنيف1

يربط «االئتالف» تشكيل
المفوضية بالقرارات
األممية
والقرار  .2254وكان بيان جنيف الذي صدر
منتصف العام  2012واعتمده مجلس األمن
ّ
الدولي ،حـ ّـدد  6نقاط من أجل حل الصراع
الـســوري ،منها «إقامة هيئة حكم انتقالية
ُ
بــاس ـت ـطــاع ـت ـهــا أن تـ ـه ـ ّـي ــئ ب ـي ـئــة م ـحــايــدة
ّ
تتحرك فــي ظلها العملية االنتقالية ،وأن
ت ـ ـمـ ــارس ه ـي ـئ ــة ال ـح ـك ــم االن ـت ـق ــال ـي ــة كــامــل
ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة .وي ـم ـك ــن أن تـضــم
أع ـضــاء مــن الـحـكــومــة الـحــالـيــة واملـعــارضــة
ومن املجموعات األخرى» ،وفق البيان .كما
دعا إلى إعادة النظر «في النظام الدستوري
ُ
واملنظومة القانونية» ،وأن تعرض نتائج
ال ـص ـي ــاغ ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ع ـل ــى االس ـت ـف ـت ــاء
العام» ،وإلى إجراء انتخابات ّ
«حرة ونزيهة
وت ـعــدديــة» بـعــد إقــامــة الـنـظــام الــدسـتــوري
الجديد.
أما املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسن،

يستعد النظام النتخابات رئاسية وفق دستور ( 2012فرانس برس)

فيقتفي أثر سلفه ستيفان دي مستورا ،في
محاولة تبدو يائسة لـ«تليني» موقف النظام
م ــن ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،ف ــي خ ـط ــوة أول ــى
ّ
لوضع البالد على سكة الحل السياسي.
مــن جـهـتــه ،ي ـبــدو ب ـشــار األس ــد غـيــر مكترث
للقرارات الدولية ،إذ يستعد إلقامة انتخابات
رئاسية منتصف العام املقبل وفق الدستور
الــذي وضعه عــام  ،2012مــا يعني بـقــاءه في
السلطة في حال إجراء االنتخابات إلى .2028
كـمــا أج ــرى الـنـظــام منتصف ال ـعــام الـحــالــي
انتخابات في مناطق سيطرته ،أفــرزت 250
عضوًا لـ«مجلس الشعب» ،أغلبهم من حزب
«ال ـب ـعــث» الـحــاكــم أو يـ ــدورون فــي فـلـكــه ،في
خـطــوة تــؤكــد أن ه ــذا الـنـظــام لــم يـكــن معنيًا
يومًا بـقــرارات الشرعية الدولية ،وال يسعى
إليـ ـج ــاد ح ـل ــول س ـيــاس ـيــة ت ـن ـقــذ الـ ـب ــاد مــن
تقسيم يـلــوح فــي األف ــق ،ورب ـمــا يتحقق في
حــال إج ــراء انتخابات رئاسية تبقي األســد
في السلطة  7أعوام مقبلة.
وعـ ّـمــق ق ــرار «االئ ـت ــاف» الـجــديــد حــالــة عــدم
الـثـقــة بـيـنــه وب ــن ال ـش ــارع املـ ـع ــارض .وعـ ّـبــر
عدد كبير من الناشطني والكتاب السوريني
على مواقع التواصل عن سخطهم ،متهمني
«االئ ـ ـتـ ــاف» بــال ـف ـشــل ال ـس ـيــاســي والـتـبـعـيــة
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـض ـغ ــوط
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى إي ـج ــاد
ت ـســويــة لـلـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة ال تـحـقــق الـحــد
األدنى من ثوابت الثورة.
لكن يحيى العريضي ،عضو الهيئة العليا
للمفاوضات التابعة للمعارضة ،والتي يعد
«االئتالف» املكون الرئيسي فيها ،وصف قرار
تشكيل املـفــوضـيــة بـ ــ«اإلج ــراء االسـتـبــاقــي»،
م ـض ـي ـفــا لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ـ ــه «ل ـيــس
بالضرورة لالنتخابات الرئاسية ،ولكن في
ّ
حال حدوث ما يتعلق بسلة االنتخابات في
القرارات الدولية ،يكون هناك هيكل تنظيمي
يقود هــذه العملية» .وأض ــاف أنــه «ال يوجد
عــاقــل يعتقد أن االئ ـتــاف ق ـ ّـرر االش ـتــراك في
االنتخابات الرئاسية العام املقبل ،ألنه يدرك
ّ
أن ــه فــي ظ ــل ال ـظ ــروف امل ــوج ــودة فــي ســوريــة
وبـحـكــم سيطرته عـلــى اإلج ـ ــراءات الخاصة
بــاالنـتـخــابــات ،سـيـكــون بـشــار األس ــد الفائز
ف ـي ـه ــا» .وأش ـ ــار ال ـعــري ـضــي إلـ ــى أنـ ــه «رب ـمــا
ل ــن ي ـك ــون األسـ ــد م ــوج ــودًا ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة» ،معتبرًا أنه «كي ال تؤخذ
املـعــارضــة الـســوريــة على حــن غــرة ،ال بــد أن
تكون جاهزة لهذا االستحقاق».
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شرق
غرب
بومبيو في الدوحة
اس ـت ـق ـبــل أم ـي ــر ق ـطــر ال ـش ـيــخ تـمـيــم
بــن حمد آل ثــانــي (ال ـص ــورة) ،أمس
السبت ،وزيــر الخارجية األميركي
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـقــاء
«اسـ ـتـ ـع ــراض الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
االستراتيجية بني البلدين ،وأوجه
ت ـعــزيــزهــا وت ـط ــوي ــره ــا ،ك ـمــا جــرى
مناقشة أبرز املستجدات اإلقليمية
والـ ــدول ـ ـيـ ــة» .وقـ ـط ــر م ـح ـطــة ضـمــن
جــولــة يـقــوم بها الــوزيــر األمـيــركــي،
بدأت في  14نوفمبر/تشرين الثاني
ال ـح ــال ــي ،وت ـش ـمــل فــرن ـســا وتــرك ـيــا
وج ــورج ـي ــا وإس ــرائـ ـي ــل واإلم ـ ـ ــارات
والسعودية.
(األناضول ،قنا)

لبنان ومعركة
ترسيم الحدود
اعتبرت وزيــر الــدفــاع اللبنانية في
حكومة تصريف األعمال زينة عكر،
أمــس الـسـبــت ،أن بــادهــا «تخوض
معركة الدفاع عن األرض والحقوق
بـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات تـ ــرس ـ ـيـ ــم ال ـ ـح ـ ــدود
ال ـب ـح ــري ــة م ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .ون ـق ـلــت
وكالة األنباء اللبنانية عنها قولها
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـ ــ 77السـتـقــال
البالد ،إن «هذه املعركة تتواصل في
ظل الخروقات اإلسرائيلية اليومية
واملتكررة» ،في إشارة إلى خروقات
االح ـ ـت ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ل ـل ـح ــدود
الـبــريــة وامل ـيــاه اإلقليمية واألج ــواء
اللبنانية ،التي تعلنها بيروت من
حني آلخر.
(األناضول)
أوروبا تمنح اللجوء
للمجندين السوريين
الفارّين
أص ــدرت محكمة ال ـعــدل األوروب ـيــة
قـ ــرارًا يـتـيــح للمجندين الـســوريــن
الفارين من الخدمة العسكرية لدى
النظام السوري ،حق الحصول على
ال ـل ـج ــوء ال ـك ــام ــل ف ــي دول االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ،بـعــد أن ك ــان يـتــم رفــض
طلباتهم أو منحهم حــق الحماية
فـقــط .وج ــاء فــي نــص ال ـقــرار املــؤرخ
ُ
يوم الخميس املاضي ،وكشف عنه
أم ــس الـسـبــت ،أن مــن يـتـقــدم بطلب
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـل ـج ــوء ه ــرب ــا من
الخدمة العسكرية يمكنه الحصول
عـ ـل ــى حـ ــق الـ ـلـ ـج ــوء ال ـ ـكـ ــامـ ــل ،لـكــن
بـعــد ال ـتــأكــد م ــن أن رف ــض الـخــدمــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة س ـب ـب ــه ه ـ ــو إم ـك ــان ـي ــة
الـتـعــرض لــاضـطـهــاد ،أو املشاركة
بجرائم قتل.
(العربي الجديد)
رغبة تركية بتوثيق
العالقات مع أميركا
ش ـ ّـدد الــرئـيــس الـتــركــي ،رجــب طيب
أردوغ ــان (ال ـصــورة) ،أمــس السبت،
على رغبة بالده بتوطيد عالقاتها
مع الواليات املتحدة لحل القضايا
اإلقليمية .وأف ــاد فــي كلمة وجهها
ع ـبــر ات ـص ــال مــرئــي إل ــى مــؤت ـمــرات
لحزب العدالة والتنمية في واليات
ك ــوت ــاهـ ـي ــا وأف ـ ـ ـيـ ـ ــون ق ـ ـ ــره ح ـص ــار
وب ــاط ـم ــان وس ـي ـع ــرت ،أنـ ــه «نــرغــب
فــي اسـتـثـمــار تحالفنا الــوثـيــق مع
أمـ ـي ــرك ــا ب ـش ـك ــل فـ ـع ــال لـ ـح ــل ك ــاف ــة
القضايا اإلقليمية والعاملية».
(األناضول)

عقوبات روسية
على  25مسؤوًال بريطانيًا
فـ ــرضـ ــت روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أم ـ ـ ــس ال ـس ـب ــت،
ً
عقوبات على  25مسؤوال بريطانيًا،
ردًا على عقوبات فرضتها بريطانيا
فـ ــي ي ــولـ ـي ــو/تـ ـم ــوز املـ ــاضـ ــي ،عـلــى
عــدد مماثل مــن املـســؤولــن الــروس
فــي إط ــار قضية املـحــامــي الــروســي
سيرغي ماغنيتسكي ،الــذي توفي
ف ــي ال ـس ـج ــن ف ــي روس ـ ـيـ ــا .ون ـ ــددت
روسيا ،التي ترفض تلك االتهامات،
مــن جــديــد بالعقوبات البريطانية
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى أس ـ ــس «مـخـتـلـقــة
وعبثية» و«بمحاولة الضغط على
النظام القضائي الروسي».
(فرانس برس)
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خشية في القرن األفريقي من تكثيف حركة
«الشباب» نشاطها

سحب القوات األميركية من الصومال
تتفاوت التقديرات
األمنية والسياسية
حول مدى الضرر
الذي قد يتركه
سحب إدارة الرئيس
األميركي الخاسر
في االنتخابات
دونالد ترامب،
جميع قوات بالده
الموجودة في
الصومال ،على
الرغم من إجماعها
على ترجيح
تكثيف حركة
«الشباب» المرتبطة
بتنظيم «القاعدة»
هجماتها ،وضرورة
بحث مقديشو
عن خيارات بديلة
لمواجهة الحركات
المتطرفة

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أثار إعالن إدارة الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،س ـحــب الـجـنــود
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـص ــوم ــال ،قلقًا
وهــاج ـســا أم ـن ـيــا مـحـلـيــا ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا أكــد
مسؤولون في البيت األبـيــض ،يــوم الثالثاء
امل ــاض ــي ،أن تــرامــب قــد يـتـخــذ قـ ــرارًا بسحب
كـ ــل هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات ت ـق ــري ـب ــا مـ ــن الـ ـص ــوم ــال،
ض ـم ــن خ ـط ـتــه ل ـخ ـفــض ع ــدي ــد هـ ــذه ال ـق ــوات
ّ
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،وال س ـي ـمــا فـ ــي ك ــل
مــن ال ـصــومــال وأفـغــانـسـتــان وال ـع ــراق .وأكــد
مسؤولون أميركيون أن هذا التوجه هو من
ضمن خطة الــرئـيــس األمـيــركــي الـخــاســر في
انتخابات الرئاسة أخيرًا ،قبل تنصيب خلفه
جو بايدن في  20يناير/كانون الثاني املقبل.
وأبدت مصادر عسكرية في القوات األميركية
في أفريقيا (أفريكوم) قلقها نتيجة احتمال
س ـحــب الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة وت ــداعـ ـي ــات ذلــك
ع ـلــى ال ــوض ــع ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي،
وخ ـصــوصــا ال ـص ــوم ــال .وي ــواج ــه ه ــذا البلد
م ـش ــاك ــل أم ـن ـي ــة ب ـس ـب ــب ح ــرك ــة «الـ ـشـ ـب ــاب»
املـسـيـطــرة عـلــى أج ــزاء شــاسـعــة مــن جنوبه،
إلــى جانب تنظيم «داع ــش» في شمال شرق
ال ـب ــاد ،حـيــث ينتشر فــي مـنــاطــق فــي واليــة
بونتالند ،ال سيما الجبلية الوعرة منها.
ومنذ تولي ترامب رئاسة الواليات املتحدة
قـ ـب ــل أرب ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،ش ـ ـهـ ــدت ال ـع ـم ـل ـي ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـق ــرن األف ــريـ ـق ــي تـصـعـيـدًا
مـلـحــوظــا ،وازدادت بـشـكــل واض ــح ال ـغ ــارات
ال ـج ــوي ــة األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا ط ــائ ــرات
ً
مــن دون طـيــار ،فضال عــن عمليات عسكرية
ب ـ ّـري ــة بــالـتـنـسـيــق م ــع وحـ ـ ــدات ف ــي الـجـيــش
ال ـص ــوم ــال ــي ُدربـ ـ ــت خ ـص ـي ـصــا الس ـت ـه ــداف
قـيــادات «الـشـبــاب» .هــذا األمــر ّ
ضيق الخناق
عـلــى أت ـب ــاع ال ـحــركــة ،وق ـطــع تـنـقــاتـهــا ،كما
َّ
حد من هجماتها العسكرية ضد بعثة قوات
حفظ السالم األفريقية («أميسوم»).
وشـ ـه ــد الـ ـص ــوم ــال أخـ ـيـ ـرًا اه ـت ـم ــام ــا دول ـي ــا
بشأن توفير التدريبات العسكرية لوحدات

مــن الـجـيــش الـصــومــالــي ،وم ــن بينها تركيا
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة واالتـ ـ ـح ـ ــاد األف ــري ـق ــي،
لكن ال ـقــوات األمـيــركـيــة كــانــت تنفذ عمليات
عسكرية بـ ّـريــة وجــويــة ضــد أه ــداف مـحــددة
فـ ــي جـ ـن ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد .ومـ ـ ــع إجـ ـ ــاء ال ـج ـن ــود
األم ـيــرك ـيــن م ــن ال ـج ـنــوب ،س ـتـ ُـحـ ّـد م ــن دون
ش ــك خ ـي ــارات مـقــديـشــو ملـضــاعـفــة جـهــودهــا

الـعـسـكــريــة ملــواج ـهــة «ال ـش ـب ــاب» و«داع ـ ــش».
ويرجح محللون صوماليون إمكانية عودة
«الشباب» إلى الواجهة بعد انسحاب البعثة
األم ـي ــرك ـي ــة .وي ـ ــرى ال ـص ـحــافــي ال ـصــومــالــي
عدنان عبدي ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أنــه «يمكن أن تحفز هــذه الخطوة القيادات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـح ــرك ــة الـ ـشـ ـب ــاب وم ـقــات ـل ـي ـهــا،

ملضاعفة العمليات العسكرية ،لكن األرجــح
أنها ال تضمن لهم العودة إلى الواجهة ،ألن
القرار ال يشير إلى توقف الضربات الجوية
ّ
األميركية التي شلت قوة الحركة الفعلية».
ويوضح عبدي أن سحب البعثة العسكرية
األميركية ال يعني بــالـضــرورة حــدوث فــراغ
أم ـن ــي يـعـطــي م ـكــاســب ل ــ«ال ـش ـب ــاب» ،ب ــل إن

ال يشير القرار إلى
توقف الضربات الجوية
األميركية
خالفات بين الحكومة
الصومالية وواشنطن
بشأن التدريبات

هناك أكثر من  20ألف عسكري أفريقي لحفظ
السالم في الصومال ،وهم نجحوا في انتزاع
جميع املدن الرئيسية من الحركة .واستدرك
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـص ــوم ــال ــي ب ــالـ ـق ــول إن ـ ــه «م ــن
املـتــوقــع رغ ــم ذل ــك أن تــرفــع الـحــركــة منسوب
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ب ـع ـم ـل ـي ــات كـ ـ ـ ّـر وف ـ ـ ــر ،وت ـك ـث ـيــف
استراتيجية حرب العصابات التي تتبناها

 700جندي
تنتشر القوات األميركية في أنحاء متفرقة من الصومال ،خصوصًا
في قاعدة بلدوجلي الجوية (إقليم شبيلي السفلي) جنوبًا ،وهي أكبر
مقر عسكري أميركي في البالد ،وفي مدينة كسمايو (عاصمة إقليم
جوباالند) ،وفي معسكر حلني (جنوب مقديشو) ،باإلضافة إلى مقار
مؤقتة في والية بونتالند شمال شرق البالد ،لتوجيه ضربات عسكرية
جوية ضد «داعــش» .ويتراوح عديد هذه القوات بين  650إلى 700
جندي .وتتوزع مهامهم بين التدريبات وتنفيذ الهجمات.
ستكون للقرار تداعيات على القوات المحلية (محمد عبد الوهاب/فرانس برس)

متابعة

حرب تيغراي متواصلة :الحكومة ترفض وساطة أفريقية
تواصل الحكومة
اإلثيوبية رهانها على
الحسم العسكري
لمعركة تيغراي،
رافضة التعاون مع
لجنة وساطة أفريقية،
وحديثها عن استمرار
تقدمها ميدانيًا

ال تـ ــزال ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة ت ــراه ــن على
الحسم العسكري فــي معركتها للسيطرة
على إقليم تيغراي ،بعد أكثر من أسبوعني
على انطالق الحملة العسكرية الحكومية
ضــد «الـجـبـهــة الشعبية لتحرير تـيـغــراي»
شمالي الـبــاد ،رافـضــة أي محادثات حول
ال ـصــراع املـتـنــامــي ال ــذي أودى حـتــى الـيــوم
ب ـح ـي ــاة املـ ـئ ــات وه ـ ّـج ــر اآلالف إلـ ــى ب ـل ــدان
مجاورة.
وبعد ساعات فقط من اختيار ثالثة رؤساء
أفارقة سابقني للمساعدة في التوسط في
األزم ــة املـسـتـمــرة مـنــذ الــرابــع مــن نوفمبر/

آالف المدنيين فروا من تيغراي (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي ،ن ـفــت الـسـلـطــات
اإلث ـيــوب ـيــة أم ــس الـسـبـت إجـ ــراء مـحــادثــات
وشـيـكــة ح ــول ال ـص ــراع فــي إقـلـيــم تـيـغــراي.
وكتب فريق العمل الحكومي املعني بإقليم
تيغراي على «تويتر» أمس السبت« :األخبار
املتداولة عن أن املبعوثني سيسافرون إلى
إثيوبيا للتوسط بني الحكومة االتحادية
والعنصر اإلجــرامــي فــي الجبهة الشعبية
لتحرير تيغراي ،وهمية».
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس جنوب أفريقيا
س ـي ــري ــل رام ـ ـ ــاف ـ ـ ــوزا ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ــول ــى حــال ـيــا
الرئاسة الــدوريــة لالتحاد األفريقي ،مساء
ال ـج ـم ـع ــة ،أن االت ـ ـحـ ــاد عـ ـ ّـن ث ــاث ــة رؤسـ ــاء
ســابـقــن كمبعوثني خــاصــن إل ــى إثيوبيا
ملحاولة الوساطة بني األطــراف املتصارعة.
وقال رامافوزا في بيان إنه تم تعيني الرئيس
ال ـس ــاب ــق مل ــوزام ـب ـي ــق ي ــواك ـي ــم ت ـش ـي ـســانــو،
ورئـيـســة ليبيريا الـســابـقــة إل ــن جونسون
سيرليف ،والرئيس السابق لجنوب أفريقيا
كـغــالـيـمــا م ــوت ــان ـث ــي ،م ـب ـعــوثــن خــاصــن،
مـ ـع ـ ّـبـ ـرًا عـ ــن «رغـ ـبـ ـت ــه ال ـع ـم ـي ـق ــة فـ ــي إن ـه ــاء
النزاع عبر الحوار بني األط ــراف» .وأضــاف
أن امل ـب ـعــوثــن س ـي ـتــوج ـهــون إلـ ــى إثـيــوبـيــا
لــ«تـهـيـئــة ال ـظ ــروف ل ـحــوار وط ـنــي مـفـتــوح،
لحل القضايا التي أدت إلــى ال ـصــراع» ،من
دون تحديد جدول زمني.
وقــالــت الـحـكــومــة اإلثـيــوبـيــة م ــرارًا إنـهــا لن
تدخل في محادثات مع «الجبهة الشعبية
ل ـت ـحــريــر ت ـي ـغ ــراي» ،ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا إدارة
منشقة ،مشيرة إلى ما تصفه الحكومة بأنه
هجوم مفاجئ شنته الجبهة على القوات
االتـ ـح ــادي ــة ف ــي دانـ ـش ــا م ـمــا أط ـل ــق شـ ــرارة
ّ
ال ـ ـصـ ــراع .ك ـم ــا أك ـ ــد رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة آبــي
ّ
أحمد هــذا األسـبــوع أن العملية العسكرية

أعلنت الحكومة السيطرة
على بلدة جديدة
والتقدم نحو العاصمة

فــي مراحلها النهائية .وك ــان األم ــن العام
ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــس قــال
الجمعة للصحافيني إن إثيوبيا غير مهتمة
بالوساطة الخارجية .وأضاف «حتى اآلن،
ل ــم ت ـقـبــل ال ـس ـل ـطــات اإلث ـي ــوب ـي ــة بـ ــأي شكل
مــن أشـكــال الــوســاطــة الـخــارجـيــة»ّ .
وعينت
الحكومة اإلثـيــوبـيــة حكومة مؤقتة بديلة
لتولي إدارة تيغراي بعد أن تسيطر قواتها
على عاصمة اإلقليم ميكيلي.
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ت ــراه ــن ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ال ـحــل
الـعـسـكــري ،وأعـلـنــت فــي ســاعــة مـتــأخــرة من
مساء الجمعة أن قواتها سيطرت على بلدات
جــديــدة وت ـت ـقــدم نـحــو مـيـكـيـلــي ،عـلــى الــرغــم
مــن مـقــاومــة ق ــوات اإلقـلـيــم الـتــي استخدمت
ال ـ ـجـ ــرافـ ــات إلل ـ ـحـ ــاق أضـ ـ ـ ــرار ب ــالـ ـط ــرق .كـمــا
أعـلـنــت الـحـكــومــة أن قــواتـهــا سـيـطــرت أمــس
ال ـس ـبــت ع ـلــى ب ـلــدة أديـ ـغ ــرات أث ـن ــاء تقدمها
نحو العاصمة .وتقع أديغرات على ُبعد 116
ميكيلي .فيما قالت قوات
كيلومترًا شمالي
ُ
تيغراي إن تسعة مدنيني قتلوا وأصيب عدد
كبير مــن املدنيني فــي هجوم الحكومة على
أديـ ـغ ــرات .وأظ ـه ــرت ص ــور أق ـم ــار صناعية
قدمتها شــركــة الـفـضــاء الـتـجــاريــة «مــاكـســار
تكنولوجيز» لوكالة «رويـتــرز» دمــارًا كبيرًا
على طول الطريق الرئيسي في بلدة دانشا

حيث اندلع الـصــراع .وأدى القتال إلــى مقتل
املئات ،وفرار ما يزيد على  36ألف الجئ إلى
السودان.
ويـهــدد ال ـصــراع املتفاقم بـتـمــدده إلــى الــدول
امل ـ ـجـ ــاورة ،خ ـصــوصــا ب ـعــدمــا أط ـل ـقــت ق ــوات
ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي صـ ـ ــواريـ ـ ــخ عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة أمـ ـه ــرة
اإلثيوبية الجمعة .وأفاد مسؤول االتصاالت
ّ
اإلقليمي في أمهرة ،جيزاشيو مولونيه ،أن
جبهة تيغراي أطلقت الجمعة ثالثة صواريخ
لم تسفر عن إصابات أو أضرار ،موضحا أن
صــاروخــن سقطا بــالـقــرب مــن املـطــار بينما
أصاب الثالث حقل ذرة .وكانت هذه الجبهة
ق ــد أع ـل ـن ــت األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أنـ ـه ــا شـنــت
هـجـمــات صــاروخ ـيــة عـلــى أس ـم ــرة ،عاصمة
إريتريا املجاورة التي تتهمها بدعم الجيش
اإلثـيــوبــي .وتنفي أديــس ابــابــا وأسـمــرة هذه
االتهامات.
ّ
في غضون ذلك ،قالت األمم املتحدة إن إثيوبيا
بصدد «أزمــة إنسانية واسـعــة الـنـطــاق» ،مع
تــدفــق  36ألــف شـخــص إلــى ال ـس ــودان .وأفــاد
مسؤولون فــي األمــم املتحدة فــي جنيف عن
الحاجة إلــى نحو  200مليون دوالر لتقديم
املـســاعــدة ملــا يـقــرب مــن  200ألــف شخص قد
ي ـض ـط ــرون ل ـل ـف ــرار م ــن االضـ ـط ــراب ــات خــال
الشهور الستة املقبلة .وذكــرت «اليونيسف»
بدورها أن هناك  12ألف طفل حاليًا من بني
الالجئني .وقالت املديرة التنفيذية للمنظمة
األمـمـيــة للطفولة هنرييتا فــور إن «القيود
التي فرضت على القدرة على الوصول (إلى
أم ــاك ــن ال ـق ـت ــال) والـتـعـتـيــم ع ـلــى االت ـص ــاالت
تــركــت م ــا ي ـقــدر بـمـلـيــونــن و 300أل ــف طفل
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» فــي
تيغراي.
(فرانس برس ،رويترز)

حاليًا ،وتنفيذ هجمات إرهابية دموية في
مناطق ّ
حساسة ،للفت النظر إلى أنها عادت
إلى الواجهة ،من دون السيطرة على مناطق
وتغيير معادلة جذرية في الوضع العسكري
في البالد».
ويعتبر عبدي أن أمام بالده خيارات ّ
عدة في
حــال سحب الـجـنــود األمـيــركـيــن مــن الـبــاد،
منها رفــع التعاون العسكري مع تركيا إلى
مستويات جديدة ّ
لسد الفجوة ،والبحث عن
شــركــاء جــدد على هــذا الصعيد ،إلــى جانب
البحث عــن مساعدات دولـيــة عبر إث ــارة هذا
امللف في مجلس األمن الدولي .وكانت بعض
ال ـ ــدول ،مـنـهــا روس ـيــا وبـلـجـيـكــا ،قــد طالبت
ب ــزي ــادة الـجـهــود الــدول ـيــة مل ـســاعــدة الجيش
الصومالي من أجل القضاء على «الشباب».
أم ــا أم ـن ـيــا ،فـيـعـتـبــر الـصـحــافــي الـصــومــالــي
أنــه مــن املمكن أن تـتــراجــع وتـيــرة العمليات
الـ ـن ــوعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت تـ ـنـ ـف ــذه ــا ال ـ ـقـ ــوات
الصومالية الخاصة املدربة أميركيًا ،والتي
كــانــت تستهدف ق ـيــادات «ال ـش ـبــاب» ،بسبب
غ ـي ــاب ال ــدع ــم ال ـلــوج ـس ـتــي وامل ــال ــي ل ـل ـقــوات
ال ـص ــوم ــال ـي ــة .وي ــؤك ــد عـ ـب ــدي أن ال ـح ـكــومــة
الصومالية ستعاني من تأثير هذا القرار ،ما
يفرض بحث أنسب الخيارات للحفاظ على
تماسك وحــدة الـقــوات الصومالية الخاصة
ً
ال ـتــي كــانــت ت ــدار ت ـمــويــا وتــدري ـبــا م ــن قبل
واشنطن .من جهته ،يقول الخبير العسكري
املتقاعد شريف حسني ،لـ«العربي الجديد»،
إن سحب الـقــوات األميركية مــن الـبــاد ،بكل
تــأكـيــد ،هــو مـبـعــث قـلــق بــالـنـسـبــة للحكومة
الصومالية ،التي ستفقد قوة عسكرية جوية
م ـســانــدة ك ــان ــت ت ـض ــرب «ال ـش ـب ــاب» وتـمـنــع
هجماتها الدموية .ويشير الخبير العسكري
إلــى أن الـقــرار األمـيــركــي يخضع للحسابات
األم ـيــرك ـيــة ق ـبــل ن ـهــايــة واليـ ــة ت ــرام ــب ،ال ــذي
ك ــان يضغط عسكريًا بـشــدة عـلــى الـحــركــات
ال ــرادي ـك ــال ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم .وي ـت ــوق ــع الـخـبـيــر
العسكري إمكانية أن تكثف حركة «الشباب»
هجماتها ضد الحكومة الصومالية ،لتعكس
عـ ـ ــودة ن ـف ــوذه ــا ال ـع ـس ـك ــري واملـ ـي ــدان ــي إل ــى
الواجهة ،الفتًا إلى أن الضربات الجوية التي
استمرت  3سنوات دمــرت الكثير من معاقل
الحركة ،كما منعت حرية تنقالت أفرادها من
منطقة ألخ ــرى .أمــا الـبــاحــث السياسي عبد
الرحمن أحمد ،فيعتبر من جهته في تصريح
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن إم ـك ــان ـي ــة عـ ــودة
«ال ـش ـب ــاب» إل ــى ص ـ ــدارة امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
وال ـع ـس ـك ــري ف ــي الـ ـب ــاد م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،وذل ــك
بسبب وج ــود قــوة عسكرية أفريقية ،قــادرة
على منع تـقــدم الـحــركــة عسكريًا وميدانيًا.
لـكــن ال ـبــاحــث الـسـيــاســي يــؤكــد أن ــه سيكون
للقرار األميركي من دون شك تأثيرات على
ال ــوض ــع األمـ ـن ــي ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،إذ سـتـتــوقــف
الـتــدريـبــات العسكرية للجيش الصومالي،
إلــى جانب انتهاء التنسيق األمني املشترك
بـيـنــه وب ــن «أف ــري ـك ــوم» ،مــا سـيـنـهــي جزئيًا
الحملة األمـيــركـيــة للقضاء عـلــى «الـشـبــاب»
والحد من مخاطرها في القرن األفريقي.
ويرى أحمد أن قرار واشنطن سحب بعثتها
األم ـي ــرك ـي ــة م ــن الـ ـص ــوم ــال ي ـع ــود لـسـبـبــن،
أولـهـمــا وج ــود رغـبــة أمـيــركـيــة فــي تخفيض
أعداد جنودها في الخارج ،وثانيهما وجود
خــافــات بــن الحكومة الصومالية مــن جهة
والــواليــات املتحدة بشأن إدارة ملف القوات
الصومالية الـتــي تدربها البعثة األميركية
جـ ـن ــوب ال ـ ـبـ ــاد ،وه ـ ــو م ــا أوقـ ـ ــف امل ـع ــون ــات
املالية األميركية للجيش الصومالي بشكل
مؤقت .ويؤكد أحمد أن الجيش الصومالي ال
يستطيع وحــده حسم املواجهات العسكرية
مــع «الـشـبــاب» ،بسبب عــدم توفر اإلمكانات
العسكرية لذلك ،وذلك على الرغم من تراجع
الــدعــم امل ــادي للحركة مــن الـخــارج ،ونضوب
منابع دخلها في جنوب الصومال.
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الحدث

متمردو كولومبيا
متفائلون ببايدن
رأى زعـيــم حــركــة «جـيــش التحرير
الوطني الكولومبي» ،بابلو بلتران،
أول مــن أمــس الجمعة ،أن انتخاب
جو بايدن رئيسًا للواليات املتحدة
ق ــد يـســاعــد ف ــي تـحــريــك مـحــادثــات
ال ـس ــام ب ــن أك ـبــر جـمــاعــة مـتـمــردة
ف ــي كــولــوم ـب ـيــا وال ـح ـكــومــة ه ـنــاك،
واملجمدة منذ يناير/كانون الثاني
 .2019وأع ــرب بـلـتــران ،رئـيــس وفد
م ـح ــادث ــات «ج ـي ــش ال ـت ـحــريــر» في
محادثات السالم بهافانا ،عن أمله
في أن يوفر دعم بايدن الزخم الالزم
إليجاد بدائل الستئناف محادثات
السالم ،متوقعًا «إمكانية استئناف
امل ـحــادثــات م ــرة أخ ــرى قـبــل نهاية
عام .»2021
(رويترز)
ترتفع وتيرة العنف في أفغانستان (هارون صابوون/األناضول)

بومبيو يلتقي «طالبان»...
و«داعش» يضرب في كابول
ت ـســريــع إدارة ت ــرام ــب ب ــذل ــك الـبــرنــامــج
الزمني الــذي وضــع بموجب اتـفــاق مع
«طالبان» ،وينص على انسحاب كامل
ل ـل ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ب ـح ـل ــول مـنـتـصــف
 .2021وب ــذل ــك سـيـصـبــح عــديــد ال ـقــوات
األميركية في هذا البلد  2500عسكري.
م ــن جـهـتـهــا ،طــالـبــت أص ـ ــوات أمـيــركـيــة
ب ـ ــاي ـ ــدن بـ ــإب ـ ـقـ ــاء امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوض األمـ ـي ــرك ــي
زملــاي خليل زاد في منصبه .ولــم تمنع
مـ ـف ــاوض ــات الـ ــدوحـ ــة ت ـص ــاع ــد ال ـع ـنــف
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،م ــع زي ـ ـ ــادة هـجـمــات
«ط ــال ـب ــان» ال ـيــوم ـيــة ض ــد قـ ــوات األم ــن،
وهو ما يبدو أنه بند أساسي حضر في
لقاءات بومبيو.
ويبرز أيضًا خطر تنظيم ّ«داعــش» في
أفغانستان منذ أع ــوام .ونــفــذ التنظيم
أمــس هجومًا دمــويــا جــديـدًا فــي البالد،
راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى،
إذ استهدف بالصواريخ مناطق سكنية
ق ــرب املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ف ــي الـعــاصـمــة
حـيــث م ـق ــرات الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة.
وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة الــداخـلـيــة
ط ــارق ع ــري ــان ،إن «اإلره ــاب ـي ــن أطـلـقــوا
 23صـ ــاروخـ ــا ع ـل ــى كـ ــابـ ــول» .وأضـ ــاف
أن « 8أش ـخ ــاص اس ـت ـش ـهــدوا وأص ـيــب
 31آخ ـ ـ ـ ــرون» ،مــوض ـحــا أن «ص ــواري ــخ
سقطت عـلــى مـنــاطــق سـكـنـيــة» .وسقط
أحـ ـ ــد ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ع ـل ــى م ــرك ــز «س ـن ــا»
الطبي ،فيما تعرضت السفارة اإليرانية
ألض ــرار .وتـحــدثــت وزارة الــداخـلـيــة عن
انـفـجــاريــن لقنبلتني الصـقـتــن السبت
أي ـ ـضـ ــاّ ،أديـ ـ ـ ــا مل ـق ـت ــل ش ــرط ــي وج ـ ـ ــرح 3
آخــريــن .وأكــد املتحدث باسم «طالبان»
ذبيح الله مجاهد أن الهجوم «ال عالقة
ل ــه ب ـم ـج ــاه ــدي» الـ ـح ــرك ــة ،ف ـي ـمــا تـبـنــى
«داع ـ ـ ــش» ع ـبــر «ت ـي ـل ـغ ــرام» ،اس ـت ـهــداف
«جـنــود الـخــافــة املنطقة الـخـضــراء في
كابول».
(رويترز ،فرانس برس)

الـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مايك
بــوم ـب ـيــو ،أم ــس ال ـس ـب ــت ،ف ــي الـعــاصـمــة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،مـفــاوضــن مــن حركة
«ط ــالـ ـب ــان» وال ـح ـك ــوم ــة األف ـغ ــان ـي ــة ،فــي
خ ـ ـطـ ــوة تـ ــأتـ ــي ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق اس ـت ـع ـج ــال
الرئيس األميركي الخاسر في انتخابات
ال ــرئ ــاس ــة دون ــال ــد ت ــرام ــب ،س ـحــب ق ــوات
بالده املوجودة في أفغانستان .وأعلنت
وزارة الدفاع األميركية أخيرًا قرار خفض
هــذه ال ـقــوات ،مــا أث ــار خشية مــن ارتـفــاع
أعمال العنف في هذا البلد ،الذي ال تزال
«ط ــال ـب ــان» تـقــاتــل فـيــه قـ ــوات الـحـكــومــة،
وح ـ ـ ـيـ ـ ــث ي ـ ـن ـ ـشـ ــط م ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون ل ـت ـن ـظ ـي ــم
«داعش» ،ال سيما في الشرق .وبالتزامن
مــع ل ـقــاءات بومبيو فــي ال ــدوح ــة ،سقط
ع ــدد م ــن الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى ،أمـ ــس ،في
هـجــوم بــالـصــواريــخ نـفــذه مسلحون في
كــابــول ،وتبناه «داع ــش» .وفيما يحاول
تــرامــب تـمــريــر أول ــوي ــات ــه ،ومـنـهــا إع ــادة
ق ــوات ب ــاده مــن ال ـخ ــارج ،عـقــد بومبيو
أم ـ ــس ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات م ـن ـف ـص ـل ــة م ـ ــع م ـم ـث ـلــن
ع ــن «ط ــالـ ـب ــان» وآخ ــري ــن ع ــن الـحـكــومــة
األفغانية ،واملجتمعني في الدوحة لبحث
املصالحة األفغانية والتوصل إلى اتفاق
س ــام ش ــام ــل .وكـ ــان بــومـبـيــو ق ــد حضر
اف ـت ـتــاح ت ـلــك امل ـح ــادث ــات ف ــي سبتمبر/
أيـلــول املــاضــي ،وذلــك بعد توصل بــاده
فــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط امل ــاض ــي ،إل ــى اتـفــاق
ّ
ســام مع «طالبان» ،ظلت كابول بعيدة
عـنــه .والـتـقــى بومبيو أمــس أيـضــا أمير
ق ـط ــر ال ـش ـي ــخ ت ـم ـيــم ب ــن ح ـم ــد آل ثــانــي
ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني ،خالل الزيارة التي تأتي
ضمن جولة واسعة له في املنطقة.
وكان البنتاغون أعلن الثالثاء املاضي،
سحب نحو ألفي جندي أميركي إضافي
من أفغانستان بحلول  15يناير/كانون
الثاني املقبل ،أي قبل  5أيام من تنصيب
الرئيس املنتخب جــو بــايــدن ،مــا يعني

البيت األبيض يستقبل
رئيس حكومة التيبت

اسـتـقـبــل ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،أول من
أم ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،رئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة
التيبت في املنفى لوبسان سانغاي
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،وذلـ ـ ــك ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
مـنــذ  6ع ـقــود ،فــي خ ـطــوة قــد تثير
غضب بكني .وقالت اإلدارة املركزية
لـلـتـيـبــت ،إن ســان ـغــاي دع ــي لـلـقــاء
روب ـ ـ ـ ــرت ديـ ـسـ ـت ــرو املـ ـع ــن حــدي ـثــا
ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــب املـ ـنـ ـس ــق األمـ ـي ــرك ــي
الخاص لشؤون التيبت .وأضافت
أن «هـ ــذا االج ـت ـم ــاع غ ـيــر املـسـبــوق
رب ـم ــا يـبـعــث ع ـلــى ال ـت ـف ــاؤل ف ــي ما
يتعلق بالتعاون بني إدارة التيبت
وامل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن وإض ـفــاء
الـطــابــع الــرسـمــي عليه بشكل أكبر
في السنوات املقبلة».
(رويترز)

البرازيل :تظاهرات منددة
بمقتل مواطن أسود
أث ـ ـ ــار م ـق ـت ــل رج ـ ــل أس ـ ـ ــود ع ـل ــى يــد
رج ـل ــي أمـ ــن ف ــي م ـت ـجــر «ك ــارف ــور»
فــي مــديـنــة بــورتــو ألـيـغــري جنوب
البرازيل ،تظاهرات غاضبة في عدد
م ــن م ــدن ال ـب ــاد .وج ــاب نـحــو ألــف
مـتـظــاهــر وس ــط س ــاو بــاولــو ،فيما
فـ ّـرقــت الشرطة فــي بــورتــو أليغري،
ت ـظــاهــرة بـقـنــابــل ال ـص ــوت وال ـغ ــاز
املسيل للدموع .وخرجت تظاهرات
ف ــي بــرازي ـل ـيــا وبـيـلــو هــوريــزونـتــي
وريو دي جانيرو.
(فرانس برس)
التوتر الهندي
الباكستاني ...يتبع

متابعة

جولة روسية في أرمينيا وأذربيجان لترسيخ التسوية
واصلت روسيا جهودها
لترسيخ اتفاق  9نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي في
ناغورنو كاراباخ ،بين
أذربيجان وأرمينيا ،عبر
جولة رسمية أمس ،في
يريفان وباكو
زار وف ــد روسـ ــي ،ي ـضـ ّـم وزيـ ــري الـخــارجـيــة
سيرغي الفروف والدفاع سيرغي شويغو،
أمس السبت ،أرمينيا ،بغية ترسيخ اتفاق 9
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ،الذي أوقف
القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ .وجاءت
ـوم على استعادة أذربيجان
الــزيــارة بعد يـ ٍ
إقليم أغدام .وأعلن الفروف ،في يريفان ،أن
ل ـقــاءات الــوفــد الــروســي رك ــزت على ضمان
«التنفيذ الدقيق والـكــامــل للبيان الصادر
عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في
 9نوفمبر ،والقيام بأنشطة إنسانية لدعم
السكان املدنيني» .وكشف أن رئيس الوزراء
األرم ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ن ـي ـك ــول ب ــاش ـي ـن ـي ــان ،ورئ ـي ــس
الجمهورية ،أرمني سركيسيانّ ،
شددا على
أن اتفاق  9نوفمبر «أسهم في حل مشكالت
بــالـغــة ال ـخ ـطــورة وإن ـق ــاذ األرواح» ،مــؤكـدًا
تمسك ق ــادة أرمـيـنـيــا ب ـضــرورة االسـتـمــرار
فــي تنفيذ بـنــوده ،رغــم اعـتــراض املعارضة
ّ
األرمينية عليه .وحث الفروف وكاالت األمم
املتحدة على بذل مزيد من الجهود ملساعدة
س ـكــان نــاغــورنــو ك ــاراب ــاخ ،مـشـيـرًا إل ــى أن
مركز التجاوب اإلنساني قيد اإلنـشــاء في

اإلقليم بموجب مرسوم الرئيس الروسي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .وسـيـعـتـنــي ب ــاإلش ــراف
عـلــى حــل امل ـشــاكــل اإلنـســانـيــة فــي املنطقة،
وذل ــك بــاإلضــافــة إل ــى ال ــدور ال ــذي تـقــوم به
ق ــوات حفظ الـســام الــروسـيــة املنتشرة في
املنطقة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد شــوي ـغــو أن «ال ـح ـف ــاظ على
السالم يعتبر أحــد األولــويــات بالنسبة لنا،
ونحن نتخذ جميع التدابير لدعم االستقرار
فــي املـنـطـقــة» ،مـشـيـرًا إل ــى ع ــودة أك ـثــر مــن 7
آالف نازح إلى منازلهم في ناغورنو كاراباخ.
ودعا نظيره األرميني لتنظيم رقابة صارمة
عـلــى االل ـت ــزام بـنـظــام وق ــف إط ــاق ال ـنــار في
اإلقليم لتجنب االسـتـفــزازات .أمــا باشينيان
ف ــدع ــا إلـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري مــع
روس ـي ــا ،ونـقــل عـنــه مكتبه اإلع ــام ــي ،قــولــه:
«نأمل في أن نتمكن من تعزيز التعاون مع
روس ـي ــا لـيــس فـقــط ف ــي امل ـج ــال األم ـن ــي ،لكن
أي ـض ــا ف ــي امل ـج ــال ــن ال ـع ـس ـك ــري وال ـت ـق ـن ــي».
وأضــاف «بالطبع كان هناك لحظات صعبة
في الحرب ،لكن الوضع اليوم أصعب بكثير».
في باكو ،أكــد الرئيس األذري إلهام علييف
ال ـت ــزام بــاكــو ويــري ـفــان بــات ـفــاق وق ــف إط ــاق
الـنــار فــي ناغورنو كــارابــاخ ،مشيدًا بجهود
روس ـ ـيـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي ال ــوض ــع
وإجـ ــراءات ق ــوات حفظ الـســام الــروسـيــة في
املنطقة .وق ــال علييف خــال لقائه شويغو:
«نعتقد أنه يتم تنفيذ بنود االتفاق بنجاح،
وهذا يدل مرة أخرى على استعداد الجانبني
األذري واألرمـيـنــي لوضع حــد للنزاع طويل
األمــد والــدخــول في البحث عن حل سياسي
لألزمة».
ب ــدوره ،أعلن وزيــر الــدفــاع التركي خلوصي
أكــار ،أن قــوات بــاده ستذهب إلى أذربيجان

القوات الروسية تنتشر في نقاط حول ناغورنو كاراباخ (فرانس برس)

في أقــرب وقــت ،ملراقبة وقف إطــاق النار في
نــاغــورنــو ك ــاراب ــاخ .وق ــال فــي كلمة لــه خــال
زي ــارة أجــراهــا مـســاء أول مــن أمــس الجمعة،
برفقة كبار قادة الجيش إلى شركة الصناعات
ال ـجــويــة وال ـف ـضــائ ـيــة ال ـتــرك ـيــة «ت ــوس ــاش»،
إن «ال ـقــوات الـبــريــة استكملت استعداداتها
ل ـلــذهــاب إل ــى أذرب ـي ـج ــان ،ألداء مـهــامـهــا إثــر
ات ـف ــاق وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار امل ــوق ــع ب ــن بــاكــو
ويريفان» .وكشف عن وجــود محادثات بني
تركيا وروسيا حــول التطورات في املنطقة،
مضيفًا أنه «قمنا ونقوم بكل ما يجب القيام
بــه لحماية جميع حقوق ومصالح األشقاء
األذريني والدفاع عنها».
واس ـت ـن ـك ــر أكـ ـ ــار اتـ ـه ــام س ـيــاس ـيــن غــربـيــن
لـلـجـيــش األذري بــال ـحــرق وال ـتــدم ـيــر ،خــال

املـعــارك بــن  27سبتمبر/أيلول املــاضــي و9
نوفمبر الـحــالــي ،معتبرًا أن «الـعـبــارات غير
الــواق ـع ـيــة ه ــي تـقـيـيـمــات خــاط ـئــة بــالـكــامــل،
فالجيش األذري لــم ي ـمــارس هـنــاك أي عمل
مـخــالــف لـلـقــانــون ال ــدول ــي» .فــي سـيــاق آخــر،
أعـلــن ال ـج ـنــرال مــوفـسـيــس هــاكــوبـيــان ،الــذي
استقال من وزارة الدفاع األرمينية أخيرًا ،أن
جيش ب ــاده اسـتـخــدم صــواريــخ «إسـكـنــدر»
الــروسـيــة الصنع ال ـقــادرة على حمل رؤوس
ن ــووي ــة ،خ ــال م ـعــاركــه ف ــي إقـلـيــم نــاغــورنــو
كــارابــاخ .وأضــاف في تصريحات صحافية،
أدل ــى بـهــا م ـســاء أول مــن أم ــس الـجـمـعــة أنــه
«ال ي ـم ـك ـن ـنــي إعـ ـط ــاء م ـع ـل ــوم ــات ع ــن م ـكــان
استخدامها».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،األناضول)

استدعت الهند أمس السبت ،القائم
باألعمال الباكستاني في نيودلهي،
حـ ـي ــدر شـ ـ ــاه ،بـ ـش ــأن م ــا ق ــال ــت إن ــه
هجوم ّ
تم إحباطه في والية جامو
وكشمير الحدودية ،نفذته جماعة
«جيش محمد» ومقرها باكستان.
وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـهـ ـن ــدي
ناريندرا مودي (الصورة) ،إن مقتل
 4مــن مقاتلي «جـيــش مـحـمــد» في
معركة باألسلحة النارية مع قوات
األم ــن واس ـت ـعــادة مـخـبــأ لألسلحة
واملتفجرات منهم ،يشير إلــى أنهم
كــانــوا يخططون لتوجيه «ضــربــة
كبيرة تعيث الخراب والــدمــار» في
املـنـطـقــة ،فـيـمــا رف ـضــت الـخــارجـيــة
الباكستانية االتهامات.
(فرانس برس)

احتجاجات طالبية في
تايالند
احـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــد طـ ـ ـ ـ ــاب ث ـ ـ ــان ـ ـ ــوي ـ ـ ــون ف ــي
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـت ــاي ــان ــدي ــة ب ــان ـك ــوك
أمس السبت ،للمطالبة بإصالحات
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ،ف ــي
ت ـح ـ ٍّـد ل ـت ـه ــدي ــدات ال ـح ـكــومــة بقمع
االحتجاجات .وشارك في التظاهرة
أكثر من ألف شخص .ورأى نامفون
جاروك ،أحد املشاركني ،إنه كان من
املـنــاســب مناقشة قضايا تتجاوز
ال ـت ـع ـل ـي ــم ،م ـض ـي ـف ــا« :نـ ـح ــن لـسـنــا
م ـجــرد ط ــاب .نـحــن مــواط ـنــون في
هذا البلد أيضًا».
(أسوشييتد برس)
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يختلف تيار «اإلخوان المسلمين» في ّ
كل من الجزائر والمغرب في تقييمهما ألزمة الصحراء والتصعيد بين المغرب وجبهة
«البوليساريو» ،إذ يتماهى ّ
كل منهما مع موقف بالده الرسمي ،متخطيًا االرتباط األيديولوجي ،لبعد محلي ووطني أكبر

الوالء للدولة أوًال

«إخوان» المغرب والجزائر في نزاع الصحراء
الجزائر ـ عثمان لحياني
الرباط ـ عادل نجدي

اص ـ ـط ـ ـفـ ــت األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـغ ــربـ ـي ــة
والجزائرية عمومًا ،خلف املوقف
الرسمي لدولتيها ،في ما يتعلق
بــأزمــة الـصـحــراء األخـيــرة الـتــي اندلعت بني
املغرب وجبهة «البوليساريو» التي تحظى
بــدعــم مــن ال ـجــزائــر ،ال تـنـكــره األخ ـي ــرة .ولــم
يكن موقف األحــزاب املمثلة لتيار «اإلخــوان
ّ
امل ـس ـل ـم ــن» ف ــي ك ـ ــل م ــن الـ ـج ــزائ ــر واملـ ـغ ــرب
باالستثناء .وعاد التوتر في ملف الصحراء
إلـ ــى ال ــواج ـه ــة م ـنــذ إغ ـ ــاق م ــوال ــن لجبهة
«الـبــولـيـســاريــو» معبر الـكــركــرات الـحــدودي
بني املغرب وموريتانيا ،وما تاله من تدخل
للقوات املسلحة املغربية لتأمني املعبر .وفور
اندالع أزمة الكركرات ،أصدر رئيس البرملان
الجزائري سليمان شنني ،الــذي ينتمي إلى
حــركــة «الـبـنــاء الــوطـنــي» (إخ ــوان الـجــزائــر)،
س ـل ـس ـلــة مـ ــواقـ ــف ت ــدع ــم «ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو»،
وتـصــف اإلجـ ــراءات املغربية بأنها «اعـتــداء
وخ ــرق الت ـفــاق وق ــف إط ــاق ال ـن ــار» .واعتبر
شـ ـن ــن ،فـ ــي آخـ ـ ــر تـ ـغ ــري ــدة لـ ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع
«تويتر» ،أن «ما يحدث في منطقة الكركرات
ّ
تعد على اتفاق وقف النار ،والحل يكمن في
ٍ
االستئناف الفعلي للمحادثات السياسية
بني الطرفني الصحراوي واملغربي».
حــركــة «الـبـنــاء الــوطـنــي» فــي الـجــزائــر دانــت
في آخر بيان لها ما وصفتها بـ«االعتداءات
امل ـغ ــرب ـي ــة» ،وات ـه ـمــت ال ــرب ــاط ب ـخ ــرق ات ـفــاق
وقف إطــاق النار املبرم عام  ،1991وحذرت
من «جـ ّـر املنطقة إلــى تــوتــرات بدعم غربي».
بينما كانت حركة «مجتمع السلم» (الحزب
التاريخي لــإخــوان فــي الـجــزائــر) أقــل حــدة،
ودع ـ ــت إل ــى ح ــل ال ـق ـض ـيــة ال ـص ـح ــراوي ــة من
خــال استفتاء تقرير املصير وفــق املقررات
األمـمـيــة ال ـص ــادرة ،مـحــذرة مــن أن «سياسة
فــرض األم ــر الــواقــع ت ــؤدي دوم ــا إلــى الـنــزاع
واالحـ ـت ــراب ،مـهـمــا كــانــت م ـب ــررات األط ــراف
وخلفيات القضية برمتها».
في املقابل ،تولى رئيس الحكومة املغربية،
سـعــد ال ــدي ــن الـعـثـمــانــي ،وه ــو األم ــن الـعــام
لحزب «العدالة والتنمية» (إخ ــوان املغرب)
الدفاع عن خيار الرباط بالتحرك في مواجهة
«الجبهة» ،كما دافع عن رؤية بالده للوضع
وعدم الرغبة في التصعيد ،من خالل التأكيد
أن امل ـغــرب مـلـتــزم بــوقــف إط ــاق ال ـن ــار .وإذا
ّ
يحمل «البوليساريو»
كــان الحزب املغربي
مسؤولية «أي تطور لــأوضــاع فــي املنطقة
نـتـيـجــة مــواص ـلــة املـ ـن ــاورات االس ـت ـفــزازيــة»،
م ــع دع ـمــه املـطـلــق لـلـتــدخــل ال ـح ــازم لـلـقــوات
املـسـلـحــة امل ـغــرب ـيــة ،إال أن امل ــوق ــع الــرسـمــي
ل ـل ـحــزب ن ـشــر ت ـقــديــر م ــوقــف ات ـه ــم ال ـجــزائــر
بتحريض «البوليساريو» على الحرب .وقال
ال ـحــزب «نـحــن مـتــأكــدون ب ــأن البوليساريو
ال تملك ق ــرار خ ــوض ال ـحــرب ،ه ــذا ال ـقــرار ال
تملكه الجبهة ،إنما هــو فــي مربع راعيتها
ّ
األولى الجزائر ،وكلنا نعلم أن الجزائر اليوم

تستضيف الجزائر الجئين صحراويين على أراضيها ()Getty

أصدر رئيس البرلمان
الجزائري مواقف تدعم
«البوليساريو»
مـشـغــولــة فــي تــدبـيــر مــآزقـهــا ال ـتــي تتناسل
بشكل يجعلها غير قادرة على إضافة عبء
الحرب إلى الئحة األعباء الكبيرة التي تثقل
كاهل الحاكمني الفعليني هناك».
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي فـ ـ ــي ح ـ ــرك ـ ــة «مـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـسـ ـل ــم»
الـ ـج ــزائ ــري ــة ن ـص ــر الـ ــديـ ــن ح ـ ـ ـمـ ـ ــدادوش ،لــم
يستغرب تباين املواقف بني شركاء مدرسة
«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان» فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر واملـ ـ ـغ ـ ــرب .وقـ ــال
ح ـم ــدادوش لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن ــه «على
الــرغــم مــن التميز الفكري للقوى اإلسالمية
يدل على
في البلدين ،إال أن تباين مواقفها ُ
نضجها فــي مــراعــاة الخصوصية القطرية
ُ
وبعدها الوطني ،وحقيقة انتمائها للدولة
ووالئها للشعب مصدر السلطة ،واشتراكها
ف ــي م ـب ــدأ ع ـ ــام ،وهـ ــو ت ـمــاهــي مــواق ـف ـهــا في

الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة م ــع املــواقــف
الــرس ـم ـيــة ل ــدولـ ـه ــا» .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن «أن
هناك سيادة لكل حركة وإمكانية تمايزها
عــن املــوقــف الــرسـمــي لـلــدولــة» ،فــإن األح ــزاب
برأيه «تأسست واعتمدت وفق برامج ورؤى
م ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ل ــوائـ ـحـ ـه ــا ،وم ـن ـهــا
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ل ـلــدولــة» .وأضـ ــاف أن
الـحــركــات اإلســامـيــة «قــد تنتمي إلــى نفس
املــدرســة من حيث الفكرة والــرؤيــة للتغيير،
لكنها قــد تختلف فــي مـ ُـا بينها فــي املوقف
السياسي حتى داخل القطر الواحد ،ولذلك
ال نستغرب تباين املــواقــف بــن اإلسالميني
(فــي الجزائر واملـغــرب) حــول هــذه القضية»،
أي النزاع في الصحراء.
وح ـ ـ ــول ضـ ـع ــف ت ــأثـ ـي ــر ال ـ ـقـ ــوى اإلس ــامـ ـي ــة
ب ــاتـ ـج ــاه ت ـص ـح ـيــح الـ ـع ــاق ــات بـ ــن امل ـغ ــرب
وال ـجــزائــر وف ـتــح ال ـح ــدود ،رأى ح ـمــدادوش
أنــه «مهما تقدمت هــذه الحركات في مواقع
املسؤولية السياسية في الدولة ،إال أن الواقع
يثبت تواضع هذه املشاركة ومدى تأثيرها
ع ـلــى الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ،نــاه ـيــك ع ــن ال ـق ــرار
السيادي ،وهي ال تزال في مرحلة املشاركة،
ولم ترتق إلى الشراكة ،ناهيك عن التمكني».

واعـتـبــر أن ــه «ال يمكن تحميلها مسؤولية
مــواقــف ال تكافئ حجم تمثيلها ،وبالتالي
ح ـجــم تــأث ـيــرهــا ،إذ إن م ـثــل ه ــذه الـقـضــايــا
ت ـت ـج ــاوز ف ــي امل ــوق ــف وال ـت ــأث ـي ــر مـســؤولـيــة
الـسـلـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،فـهــي ت ـتــداخــل وب ـقــوة

م ــع مــوقــف الـسـلـطــة الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة».
وأش ـ ــار حـ ـم ــدادوش إل ــى أن «ذلـ ــك ال يعفي
هذه الحركات من تحمل مسؤولية مواقفها،
ّ
والدعوة إلى حل الخالفات سياسيًا وسلميًا
ورفض التدخل األجنبي».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ن ــائ ــب األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
«ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» املـ ـغ ــرب ــي ،س ـل ـي ـمــان
الـعـمــرانــي ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن مــواقــف
ح ــزب ــه «ت ـن ـط ـل ــق مـ ــن م ــرج ـع ـي ــة تـ ـق ــوم عـلــى
الـثــوابــت الــوطـنـيــة والـتـمــوقــع الــديـمـقــراطــي،
وبـنــاء على ذلــك يمكن أن نلتقي فــي الرؤية
وامل ـ ــواق ـ ــف مـ ــع أحـ ـ ـ ــزاب ذات أي ــدي ــول ــوج ـي ــة
مختلفة يمينية أو يسارية أو مــن الوسط،
ألن ـ ـنـ ــا ن ـت ـق ــاس ــم م ـع ـه ــا نـ ـف ــس امل ـن ـط ـل ـق ــات،
وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ق ــد ال ي ـت ـح ـقــق م ــع ح ــزب
ذي م ــرج ـع ـي ــة إسـ ــام ـ ـيـ ــة» .وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن
«التصنيفات األيــديــولــوجـيــة أصبحت أمـرًا
م ـت ـجــاوزًا» ،موضحًا أنــه «إذا كــان أي حزب
يميني ،أو يساري في هذا البلد أو ذاكّ ،
عبر
عن موقف ضد الوحدة الوطنية ،فــإن حزب
العدالة والتنمية معني بهذا املوقف كباقي
األحــزاب املغربية» .وذكر أن حزبه أطلق في
نوفمبر/تشرين الثاني  2018مبادرة من أجل
ربــط اتـصــاالت مــع  3أح ــزاب جزائرية كبرى
(جبهة التحرير الوطنية ،التجمع الوطني
الديمقراطي ،حركة مجتمع السلم) «من أجل
البحث عن طريق سياسي لتطبيع العالقات
الثنائية بني البلدين بعد دعوة امللك محمد
السادس إلى إحــداث آلية سياسية مشتركة
ل ـل ـحــوار وال ـت ـشــاور مــع األش ـق ــاء بــالـجــزائــر،
وذل ـ ــك مل ـعــال ـجــة واق ـ ــع ال ـت ـفــرقــة واالن ـش ـق ــاق
داخ ــل الـفـضــاء امل ـغــاربــي ،وه ــو الــواقــع الــذي
يـتـنــاقــض م ــع ال ـق ــواس ــم امل ـش ـتــركــة لـشـعــوب
امل ـن ـط ـق ــة» .وأوضـ ـ ــح ال ـع ـم ــران ــي أن م ـب ــادرة
ال ـح ــزب ،ال ـتــي كــانــت ت ـهــدف لـتـنـظـيــم زي ــارة
لبعض األحـ ــزاب الـجــزائــريــة مــن أج ــل بحث
سبل اإلسهام في تطبيع العالقات الثنائية
بــن البلدين وتـجــاوز كــل الـخــافــات ،لــم تثر
أي رد باستثناء «مجتمع السلم» ،ما اضطر
قيادة الحزب اإلسالمي إلى تأجيل الزيارة.

انسجام مع الموقف الشعبي
قال عضو األمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المغربي ،عبد
العزيز أفتاتي ،إن «موقف حزبه من أزمة الكركرات وقضية الصحراء
ينسجم مع مواقف الشعب المغربي واألحزاب السياسية» ،مبديًا أسفه
من تماهي إخوان الجزائر مع موقف السلطة هناك .وقال لـ«العربي
الجديد» ،إن «ما شهدناه من مواقف لألحزاب الجزائرية يدل على أن
هناك توجيهًا من الجهة التي احتضنت االنفصاليين ،لتلك األحزاب ،بما
فيها االتجاهات المنتمية للمدرسة اإلسالمية».

متابعة

■ اللي يقهر أكثر أن احتياطي النفط في العراق كبير ،وإذا تم استغالله
بشكل صحيح خارج إيران وأميركا ،بيقدر يكون املواطن العراقي مرتاح.
بس الشكوى لله عن اللي ّ
وصلو العراق العظيم لهذه الحال
■ أصحاب الكهف لم يتصرفوا فقط بدعم إيراني في قصف املنطقة
الخضراء ،ولكن أيضًا بدعم ضمني من الجماعات املوالية إليران في
العراق ،بما في ذلك منظمة بدر ،التي تشكل جزءا من ثاني أكبر كتلة في
البرملان
■ ما في شي بذكرنا بلبنان الحلو إال #فيروز .أصال ما بقي من لبنان
إال #فيروز! واذا بعدنا مكمشني بهالبلد هوي ألنها فيه .وقفوا مهزلة
#عيد_االستقالل
■ بذكرى #عيد_االستقالل بحب ّ
عيد املنظومة وأركانها ،ونظام  4آب
ّ
ومليشياتو يلي عاملني حالن أحزاب ،وقلن ريتها ما كانت دولة لبنان
الكبير يلي إنتو حكامها
■ تنامي التعاون العسكري بني #مصر و #السودان ال يمكن النظر إليه
بعيدًا عما يحدث في منطقة القرن األفريقي ،في أعقاب الصراع في
#إثيوبيا واستمرار تعثر مفاوضات #سد_النهضة
■ إذا فكرت مصر أو ستفكر يوما ما في ضرب سد النهضة فبكل تأكيد
لن يكون هذه األيام ،أوال ألن ضرب السد يعني توحيد الجبهة الداخلية
بني التيغراي وبقية األعراق اإلثيوبية ،وستكون فرصة ذهبية ألبي أحمد.
وهذا خطأ سياسي لن تقع مصر فيه ،أضف لذلك فإن ضرب السد إن حدث
فلن يكون في موسم األمطار
■ مليشيات االحتالل الروسي تسحب عدة أرتال من محاور سراقب ومعرة
النعمان ،باتجاه البادية الشامية وسط وصول عدة أرتال من دمشق بقيادة
سهيل الحسن ،ملا قيل إنه عملية تمشيط للبادية السورية من خاليا تنظيم
«داعش» ،التي تنفذ عمليات على أرتال املليشيات بشكل مستمر
■ في بلد  80في املائة من سكانه فقراء ،الدفاع عن استعراض األغنياء
أمام الفقراء «واجب وطني» ،لكن الدفاع عن شعور الفقراء جريمة تستاهل
الهجوم والنقد .الجميل أن من يدافع عن تفاهة استعراض األغنياءّ ،
يدعي
الوالء لـ #السيسي الذي يزعم وقوف نظامه مع الغالبة يوميًا

أسبوعان على هزائم ترامب
تتوالى هزائم دونالد
ترامب ،منذ  7نوفمبر
الماضي ،حين تمكن جو
بايدن من انتزاع النصر،
وذلك بعدما واجهت
الحملة القضائية
للرئيس انتكاسات يصعب
تخطيها

م ـ ـ ّـر أسـ ـب ــوع ــان ع ـل ــى إع ـ ـ ــان ف ـ ــوز امل ــرش ــح
الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة
األمـيــركـيــة ،فيما يــواجــه الــرئـيــس الخاسر
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ان ـت ـك ــاس ــات م ـت ـتــال ـيــة فــي
محاولته املضنية وغير املسبوقة إلبطال
ال ـن ـت ـي ـجــة .وي ـس ـت ـعــد ب ــاي ــدن ل ـت ــول ــي م ـهــام
الــرئــاســة رسـمـيــا ف ــي ي ــوم الـتـنـصـيــب ظهر
 20يناير /كانون الثاني املقبل ،لكن ترامب
ال ي ــزال يــرفــض الـتـسـلـيــم ب ــاألم ــر ،ويسعى
إلبـطــال أو قلب النتائج مــن خــال تقديمه
سلسلة ط ـعــون وإع ـ ــادة ف ــرز األص ـ ــوات في
عــدد من الــواليــات ،زاعمًا دون دليل حدوث
تــزويــر واســع الـنـطــاق .وهــذا املسعى ،الــذي
وص ـفــه مـنـتـقــدوه بــأنــه مـحــاولــة فــريــدة من
رئ ـي ــس ل ــدح ــض إرادة ال ـن ــاخ ـب ــن ،ل ــم يلق
نجاحًا يذكر حتى اآلن ،فقد منيت حملته
بسلسلة من الهزائم القضائية ،ويبدو أنها
فشلت فــي إق ـنــاع الـجـمـهــوريــن بــالــواليــات
ال ـت ــي خ ـســرهــا ،م ـثــل مـيـشـيـغــن ،بـتـصــديــق
ن ـظ ــري ــات امل ـ ــؤام ـ ــرة الـ ـت ــي يـ ـ ــروج ل ـه ــا دون
سند .في األثناء ،يواصل بايدن التحضير
لتسلمه الرئاسة في يناير املقبل ،من منزله

فــي والي ــة ديــاويــر ،وهــو يعقد اجتماعات
متواصلة مع فريقه ،وجهات معنية أخرى،
مثل عاملني في قطاع الصحة ،لوضع تصور
لـخـطــة مــواج ـهــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وأيـضــا
لتشكيل الفريق ال ــوزاري ،ومــراعــاة طلبات
مصالح متنافسة ،وكذلك كونغرس منقسم.
وفي هذا الصدد ،عقد بايدن أمس اجتماعًا
مــع نــائـبـتــه ال ـفــائــزة كــامــاال ه ــاري ــس ،فيما
شــارك ترامب في قمة العشرين التي تعقد
افتراضيًا عبر اإلنترنت هذا العام ،وليومني
متتاليني؛ السبت واألح ــد .وكثيرًا مــا أثــار
ً
ً
نهج «أميركا أوال» ،الذي تبناه ترامب ،جدال
في اجتماعات قمة مثل مجموعة العشرين،
علمًا أن الكثير من حلفاء الواليات املتحدة
أبـ ــدوا تــرحـيـبــا هــادئــا بتغيير ال ـق ـيــادة في
واشنطن إثر انتخابات الثالث من نوفمبر/
تشرين الثاني.
وب ـ ــدا م ـس ـعــى ال ــرئ ـي ــس ال ـخ ــاس ــر للتشبث
بالسلطة أضعف من أي وقت مضى أول من
أمس الجمعة ،بعدما أعلن براد رافينسبرغر،
سـكــرتـيــر جــورج ـيــا املـ ـس ــؤول ع ــن العملية
االنتخابية في الوالية الجنوبية ،أن الفرز
اليدوي ومراجعة كل األصوات فيها يؤكدان
ّ
ووج ــه اثنان
فــوز بــايــدن بــأصــوات الــواليــة.
من القيادات الجمهورية في والية ميشيغن
صفعة أخــرى لترامب ،حينما قاال الجمعة
أيـضــا بعد اجتماع فــي البيت األبـيــض مع
ّ
الرئيس الخاسر إنهما لم يطلعا بعد «على
أي م ـع ـلــومــات م ــن شــأن ـهــا تـغـيـيــر نتيجة
االنتخابات في ميشيغن».
وفي فعالية بالبيت األبيض أقيمت أول من
أمس حول خفض أسعار الدواء ،أكد ترامب
مـجــددًا فــوزه فــي أول تصريحات علنية له
منذ أيام عن نتيجة االنتخابات ،بقوله «أنا
فزت».
وبـ ـع ــد س ـل ـس ـلــة م ــن الـ ـه ــزائ ــم ف ــي س ــاح ــات

املحاكم ،ذكرت ثالثة مصادر مطلعة لوكالة
«روي ـت ــرز» ،أول مــن أم ــس ،أن فــريــق تــرامــب
يـعـلــق آم ــال ــه عـلــى م ـحــاولــة لــدفــع املـجــالــس
التشريعية الخاضعة لسيطرة الجمهوريني
في الواليات الحاسمة التي فاز بها بايدن
لتنحية النتائج جانبًا وإعالن ترامب فائزًا
ب ــال ـت ـص ــوي ــت .وهـ ـ ــذا م ـس ـعــى ط ــوي ــل امل ــدى
يــركــز حــالـيــا عـلــى بنسلفانيا وميشيغن،
لـكــن حـتــى وإن تـحــولــت الــوالي ـتــان لصالح
ترامب ،فسيحتاج األخير إلــى قلب نتيجة
ال ـت ـصــويــت ف ــي واليـ ــة ثــال ـثــة لـلـتـفــوق على
بايدن في املجمع االنتخابي ،علمًا أن إجراء
كهذا سيكون سابقة في التاريخ األميركي
الحديث.
في هذه األثناءّ ،
عبر املزيد من الجمهوريني
عن تشككهم في مزاعم الرئيس الخاسر غير
املستندة ألدلة عن تزوير االنتخابات .وفي
ه ــذا اإلطـ ــار ،قــالــت عـضــو مـجـلــس الـشـيــوخ
عــن والي ــة مــايــن س ــوزان كولينز ،فــي بيان،
إن تــرامــب أمــامــه «طــريــق صـحـيــح وطــريــق
خاطئ» لالعتراض على ما يــراه مخالفات
انتخابية .وأوضحت أن «الطريق الصحيح
هو تجميع األدلــة وتقديم طعون قضائية
ف ــي م ـحــاك ـم ـنــا .أمـ ــا ال ـط ــري ــق ال ـخ ـط ــأ ،فهو
محاولة الضغط على مسؤولي االنتخابات
في الوالية».
وال ت ــزال إدارة الـخــدمــات الـعــامــة بــالــواليــة،
وال ـت ــي يــديــرهــا م ـس ــؤول عـ ّـي ـنــه ت ــرام ــب ،ال
تعترف بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول
امل ـقــار الـحـكــومـيــة وم ــن اس ـت ـخــدام التمويل
امل ـتــاح ع ــادة لـ ــإدارة املـقـبـلــة .وبـشـكــل عــام،
يـ ــرى م ـن ـت ـقــدو ت ــرام ــب أن رف ـض ــه اإلذع ـ ــان
للنتيجة ستترتب عليه آثــار خطيرة على
األمن القومي ،وعلى مواجهة كورونا الذي
أودى بحياة أكثر من  250ألفًا في البالد.
(رويترز)

