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إلى أن القاهرة تسعى إليجاد تحالف 
فرنسي إيطالي مصري، مواز لتحالف 
تــركــي إمـــاراتـــي يــلــقــى دعــمــا أمــيــركــيــا، 
يسعى لصياغة األوضاع بشكل جديد 
في ليبيا أخيرًا، لكن املصالح املصرية 
فيه غير واضحة بدرجة كافية. والتقى 
أخــــيــــرًا رئــــيــــس بــــرملــــان طــــبــــرق عــقــيــلــة 
صـــالـــح، بــالــســفــيــر الــتــركــي لـــدى ليبيا 
كــنــعــان يــلــمــاز، بــمــقــر إقـــامـــة األول في 
ليبيا، بعد سنوات  القبة شرق  مدينة 
ــالـــح فــــي الـــتـــحـــريـــض ضــد  قـــضـــاهـــا صـ
»الجهاد«  بـ أنــقــرة، ودعــوتــه ملــا وصفه 
»اإلرهـــــــــاب«  ــا بــــــــــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ضــــــدهــــــا، واتـ
لوقوفها ضــد قــائــد قـــوات شــرق ليبيا 
خــلــيــفــة حــفــتــر. ولـــفـــت املـــصـــدر إلــــى أن 
التحالف الجديد الذي تسعى القاهرة 
لــصــيــاغــتــه ال يــســتــهــدف الــــدخــــول في 
صدام، خصوصا أن التباين بينه وبني 
الــــرؤى األخــــرى لــم يــعــد واســعــا، ولكن 
املكتسبات  بحجم  متعلق  هنا  »األمـــر 

ودرجة مراعاة املصالح املصرية«.
ــقــــى املـــبـــعـــوث  ــتــ ــــون ذلـــــــــك، الــ ــــضـ فـــــي غـ
ليبيا، نيكوال  إلـــى  الــخــاص  اإليــطــالــي 
ــل، يــــوم  ــفــــصــ ــنــ ــل مــ ــكــ أورالنــــــــــــــــــدو، بــــشــ
 من 

ً
القاهرة، كال املاضي في  الخميس 

املصرية  الدبلوماسية  البعثة  رئــيــس 
ــلـــس مــحــمــد ســـلـــيـــم، ونـــائـــب  فــــي طـــرابـ
وزير الخارجية للشرق األوسط أحمد 
عبد املجيد، ومسؤول اللجنة املصرية 
ــلــــواء أيــمــن  املــعــنــيــة بــاملــلــف الــلــيــبــي الــ
بديع، حيث تم بحث املسار السياسي 
ــد أورالنــــــدو،  ــ واألمـــنـــي فـــي لــيــبــيــا. وأكـ
اتــه بــاملــســؤولــني املصريني،  خــالل لــقــاء
والــــتــــي حـــضـــرهـــا الـــســـفـــيـــر اإليـــطـــالـــي 
ــرة مــيــكــيــلــي كــــورانــــي، دعــم  ــاهـ ــقـ فـــي الـ
والعملية  لــالنــتــخــابــات  الـــقـــوي  بــــالده 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــلــيــبــيــون 
بمساعدة األمـــم املــتــحــدة. وأضـــاف في 
بموقع  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة 
»تــويــتــر«، أن إيــطــالــيــا قـــررت مواصلة 

التنسيق عن كثب بهذا الشأن.
في غضون ذلــك، كشف مصدر مصري 
ــــاص، عـــن تــأجــيــل لـــقـــاء دبــلــومــاســي  خـ
مـــصـــري تـــركـــي، كــــان مـــقـــررًا عـــقـــده في 
ــالـــي،  ــهـــر الـــحـ ــرة مــنــتــصــف الـــشـ ــاهــ ــقــ الــ
لــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن املــلــفــات الــعــالــقــة 
إطــار مباحثات عودة  في  البلدين  بني 
العالقات بينهما. ولفت إلى أن التأجيل 
جــــاء بــنــاء عــلــى طــلــب مـــصـــري، بحجة 
عدم وفاء أنقرة بتنفيذ بعض املطالب 

التي حددتها القاهرة قبل عقد اللقاء.
في مقابل ذلك، كشف مصدر دبلوماسي 
الــحــقــيــقــي  ــبــــب  الــــســ ــــري آخـــــــــر، أن  ــــصـ مـ
واألساس وراء إرجاء اللقاء، هو محاولة 
إبـــطـــاء ســعــي تــركــيــا نــحــو الــتــغــلــغــل في 
تــحــالــفــات املــنــطــقــة، مـــن خــــالل ســيــاســة 
الــتــي تتبعها أخـــيـــرًا، والــتــي  املـــقـــاربـــات 
ساهمت في حل جــزء كبير من أزماتها 
عــلــى حـــســـاب مــصــالــح إقــلــيــمــيــة أخـــرى 
املصري  الجانب  أن  إلــى  ولفت  للقاهرة. 
يــعــلــم كــيــفــيــة تـــســـويـــق تـــركـــيـــا لــنــفــســهــا 
التسوية مع مصر، وهو  إقليميا بملف 
األمــر الــذي يرى املسؤولون في القاهرة 
ضـــرورة تــوخــي الــحــذر فــيــه، وعـــدم منح 
أنقرة نقاط قوة إضافية من دون مقابل.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــف املــــرشــــحــــني املــحــتــمــلــني  ــــود مــ ــعـ ــ يـ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي  ــتـــخـ لـــخـــوض االنـ
ــيــــربــــك مـــــجـــــددًا الـــتـــحـــركـــات  لـــيـــبـــيـــا، لــ
الدولية بشأن إيجاد حل قريب لألزمة 
الحاصلة  الــتــطــورات   

ّ
ظــل فــي  الليبية، 

فــي الــتــحــالــفــات، خــصــوصــا فــي أعــقــاب 
ــــرة، وفـــي  ــيـ ــ املــــقــــاربــــات اإلقــلــيــمــيــة األخـ
التركية،  اإلمــاراتــيــة  التهدئة  مقدمتها 
والتي تترافق مع متغّيرات جرت على 

أرض الواقع في ليبيا.
وبحسب مصدر مصري خاص، تحدث 
»العربي الجديد«، فقد شهدت األيام  لـ
املاضية توافقا مصريا فرنسيا بشأن 
دعم وزير الداخلية السابق في حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا، 
 لــتــوجــهــات 

ً
ــي مـــمـــثـــال ــاســ كـــمـــرشـــح رئــ

بــاريــس والــقــاهــرة، خـــالل االنــتــخــابــات 
الرئاسية املقبلة والتي لم يتم تحديد 

موعد لها بعد.
تـــعـــارض  أن مـــصـــر ال  املــــصــــدر  وأكـــــــد 
الرابع  إجــراء االنتخابات املؤجلة منذ 
األول  ديسمبر/كانون  مــن  والعشرين 
املــاضــي، قــبــل يــونــيــو/حــزيــران املقبل، 
ــه  ولـــكـــن هـــي مــتــمــســكــة فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــا لــلــقــواعــد  ــقـ ــابـــات وفـ ــتـــخـ بــــإجــــراء االنـ
ــبــــل فــــتــــح بـــــــاب الـــتـــرشـــيـــح.  املـــعـــلـــنـــة قــ
الرئيسي  الخالف  أن  املصدر  وأوضــح 
ملصر مع املسار الذي تروجه في الوقت 
الــعــام لألمم  الــراهــن مستشارة األمـــني 
املـــتـــحـــدة لــــشــــؤون لـــيـــبـــيـــا، ســتــيــفــانــي 
ــرة  ــيـ ــة األخـ ــبـ ولـــيـــامـــز، يــنــطــلــق مــــن رغـ
فـــي تــغــيــيــر كـــافـــة الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــل الــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والــــــدســــــتــــــوريــــــة، وتـ
الــدســتــوريــة الــتــي مــن املــقــرر أن تجري 
بناء عليها االنتخابات. وأشار املصدر 

بلينكن: يجب أن ينتهي 
التصعيد في القتال 

والهجمات في اليمن

إيران: الهجمات 
تجعل الطريق لتحقيق 

السالم أكثر صعوبة

للحديث تتمة...

ضغوط دولية 
لوقف التصعيد 

في اليمن

سعيّد يصّعد ضد الجميع: رؤى الحل متباعدة

ارتفعت نسبة الضغوط على جميع األطراف المتحاربة في اليمن من أجل التهدئة، 
المدنيين في استهداف سجن في صعدة،  القتلى والجرحى  بعد سقوط عشرات 
انقطاع خدمة  اليمنية في ظل  المناطق  إلى جانب معظم  فيما تعيش صنعاء 

اإلنترنت، بعد استهداف التحالف بوابة اإلنترنت في مدينة الحديدة

عدن ـ فارس الجالل 
        زكريا الكمالي

الدولية على كل  الضغوط  تسارعت 
األطراف املتورطة في الحرب اليمنية 
العسكري  التصعيد  أجــل تهدئة  من 
ــد أعـــــــداد الــضــحــايــا  ــزايــ ســـريـــعـــا عـــلـــى وقـــــع تــ
التحالف  التي يشنها  الغارات  املدنيني جــراء 
اليمن، فيما نفى  فــي  تــقــوده السعودية  الــذي 
ــارة جــويــة عــلــى ســجــن في  األخـــيـــر تــنــفــيــذه غــ
صعدة أدت إلى مقتل ما ال يقل عن 80 شخصا 
وجــــرح نــحــو 260 آخـــريـــن. وتــتــعــزز الــدعــوات 
إلى  نطاقه  التــســاع  تحسبا  التصعيد  لــوقــف 
خــــارج الــيــمــن مـــجـــددًا عــبــر تــنــفــيــذ الــحــوثــيــني 
ــتــــهــــدف الــــســــعــــوديــــة  هــــجــــمــــات جــــــديــــــدة تــــســ
واإلمــارات، على غرار ما جرى قبل أيــام، وهو 
ما يفسر إعالن وزارة الداخلية اإلماراتية، في 
الطائرات  استخدام  وقــف  السبت،  أمــس  بيان 
دون طــيــار )الــــــدرون( والـــطـــائـــرات الــريــاضــيــة 
الخفيفة ملدة شهر. وعلى الرغم من أن الوزارة 
وضعت األمــر في إطــار »املمارسات الخاطئة 
ــدم الــتــقــيــد  ــ ــتــــي تــــم رصــــدهــــا أخــــيــــرًا مــــن عــ الــ
الجغرافية  باملناطق  الرياضة  هذه  بممارسة 
ــم تـــحـــديـــدهـــا بـــالـــتـــصـــاريـــح الـــتـــي تــم  الـــتـــي تــ
استخدام  تــم  حيث  للمستخدمني،  إصــدارهــا 
املــنــاطــق الــتــي ال يــســمــح بــهــا بــمــمــارســة هــذه 
ــقــــرار يـــأتـــي بــعــد أيـــــام من  الــــريــــاضــــة«، فــــإن الــ
اســتــهــداف الــحــوثــيــني ألبــوظــبــي بــالــصــواريــخ 

البالستية والطائرات من دون طيار.
وأعلن رئيس بعثة »منظمة أطباء بال حدود« 
أحمد مــهــات، ارتــفــاع عــدد ضحايا استهداف 
الــســجــن فــي صــعــدة. وأوضــــح مــهــات، لــوكــالــة 
 
ً
»أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، أنــــه يـــوجـــد 82 قــتــيــال
وأكثر من 265 جريحا، فيما أشار الحوثيون 
إلـــى أن رجــــال اإلنـــقـــاذ مــا زالــــوا يــبــحــثــون عن 

االحتجاز.  أنقاض مركز  ناجني وجثث تحت 
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، قــــال املـــتـــحـــّدث بــاســم قــــّوات 
ــي بـــيـــان نــقــلــتــه  ــالــــكــــي، فــ الـــتـــحـــالـــف تـــركـــي املــ
 
ّ
إن )واس(،  الرسمّية  السعودّية  األنباء  وكالة 

ما  تابعت  للتحالف  املشتركة  الــقــّوات  »قيادة 
تناقلته بعض الوكاالت اإلعالمّية بعد إعالن 
ــّيـــة املــدعــومــة من  املــلــيــشــيــا الــحــوثــّيــة اإلرهـــابـ
في  احتجاز  ملركز  التحالف  اســتــهــداف  إيـــران 
واّدعـــاء وقوع  الجمعة،  محافظة صعدة فجر 
ضحايا من املحتجزين بداخله«، مشّددًا على 
املليشيا  ــتــهــا 

ّ
تــبــن الــتــي  االّدعــــــــاءات  »هــــذه   

ّ
أن

»الــقــوات  أن  وأعــلــن  صحيحة«.  غير  الحوثّية 
املشتركة للتحالف سوف تطلع مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية في اليمن واللجنة الدولية 
الحقائق والتفاصيل«.  للصليب األحمر على 
ــار إلــــى أن »الــــهــــدف فـــي صـــعـــدة لـــم يكن  ــ وأشــ
مـــدرجـــا عــلــى قـــوائـــم عـــدم االســـتـــهـــداف املتفق 
اإلنسانية،  الشؤون  عليها مع مكتب تنسيق 
ولم يتم اإلبالغ عنه من قبل الصليب األحمر 
عليها  املنصوص  املعايير  عليه  تنطبق  وال 

في اتفاقية جنيف الثالثة ألسرى الحرب«.
ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــوثــيــني،  مـــن جــهــتــه، قــ
مـــركـــز  »قـــــصـــــف   

ّ
إن الـــــــســـــــالم،  عــــبــــد  مــــحــــمــــد 

ــدة، وتـــدمـــيـــر املــنــشــأة  ــديـ ــاالت فـــي الـــحـ االتــــصــ
املركزية بغرض قطع اإلنترنت جريمة، أتبعها 
العدو بارتكاب جرائم بحق املدنيني في سجن 
صعدة وأحياء سكنية في الحديدة وصنعاء، 
امليداني لعدو  الفشل  ذلــك يعكس حجم  وكــل 

جبان وعديم األخالق«.
ــامــــات بــــني الــتــحــالــف  ــهــ ــبــــادل االتــ ــي ظــــل تــ ــ وفـ
والحوثيني، دعت الواليات املتحدة إلى »وقف 
 عــن سقوط 

ً
الــتــصــعــيــد« فــي الــيــمــن، مــتــحــّدثــة

»أكثر من 100 قتيل في األّيام األخيرة«، بينهم 
 فــي غـــارة جــّويــة على 

ً
 عــن 70 قتيال

ّ
مــا ال يــقــل

سجن فــي صــعــدة. ونقلت الــــوزارة، فــي بيان، 

 
ّ
إن قوله  بلينكن  أنتوني  الخارجية  عن وزيــر 
»الواليات املتحدة قلقة جدًا من التصعيد في 
اليمن«، داعيا »جميع أطراف النزاع إلى وقف 
الــتــصــعــيــد، واالمــتــثــال اللــتــزامــاتــهــم بموجب 
الكاملة  الدولي، واملشاركة  اإلنساني  القانون 
في عملّية سالم شاملة بقيادة األمم املتحدة«.

ــــدث مـــــع وزيـــــر  ــــحـ ــكـــن، الـــــــــذي تـ ــنـ ــيـ ــلـ وأعـــــلـــــن بـ
الــخــارجــيــة الــســعــودي فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل 
سعود الجمعة املاضي لتأكيد التزام الواليات 

تونس ـ وليد التليلي

تــشــهــد الـــســـاحـــة الــتــونــســيــة تــصــعــيــدًا الفــتــا 
ــّيـــد  ــــس قــــيــــس ســـعـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة بــــــني الـ ــهــ ــمــــواجــ ــلــ لــ
ــه، وال ســـيـــمـــا بـــعـــد وفــــــــاة أحـــد  ــيــ ــارضــ ــعــ ومــ
مـــتـــظـــاهـــري احـــتـــجـــاجـــات عـــيـــد الــــثــــورة يـــوم 
14 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي وُيــدعــى 
رضــــا بــــوزيــــان، وبــــدايــــة مـــا ُيـــوصـــف بــحــرب 
رئيس  الصراع بني  واحتدام  امللفات  تحريك 

الجمهورية والقضاة.
وبــعــد أن ألــغــى سعّيد، فــي مــرســوم األربــعــاء 
املاضي، املنح واالمتيازات املمنوحة ألعضاء 
فــي خطوة جديدة  للقضاء،  األعــلــى  املجلس 
لــلــتــضــيــيــق عــلــى املـــجـــلـــس، رد األخـــيـــر بعد 
ــاء أول مــن  ــسـ ــان مـ ــيـ ــه، فــــي بـ ــ ــة لـ ــامـ جــلــســة عـ
أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى هـــذه الــخــطــوة، بــدعــوة 
»التمسك باستقالليتهم«. ودان  إلى  القضاة 
املجلس »التدخل في عمل القضاة، وحمالت 
ــنـــهـــج واملـــســـتـــمـــر  ــمـ ــه املـ ــتــــشــــويــ الـــضـــغـــط والــ
ضــــدهــــم، واملــــــــّس مــــن اعــــتــــبــــارهــــم، ال ســيــمــا 

على  الخليج  فــي  الحلفاء  بمساعدة  املتحدة 
تأتي  الجّوية  »الــغــارة   

ّ
أن دفاعاتهم،  تحسني 

املتعّمد  الحوثّيني  هــجــوم  مــن  فقط  أّيـــام  بعد 
ــارة إلــى  ــ عــلــى مــدنــّيــني فـــي أبـــوظـــبـــي«، فـــي إشـ

اه الحوثّيون.
ّ
الهجوم على اإلمارات الذي تبن

وكــتــب بلينكن الحــقــا، فــي تــغــريــدة: »يــجــب أن 
والــهــجــمــات في  الــقــتــال  فــي  التصعيد  ينتهي 
 جميع األطـــراف 

ّ
جميع أنــحــاء الــيــمــن. ونــحــث

عــلــى الــتــزام حــل سلمي ودبــلــومــاســي إلنــهــاء 
اليمني  الصراع«. وأضــاف: »يستحق الشعب 

أن يعيش في سالم وأن يقرر مستقبله«.
وأعرب االتحاد األوروبي، في تغريدة لبعثته 
فــي الــيــمــن أمـــس الــســبــت، عــن بــالــغ قــلــقــه إزاء 
التصعيد في البالد، داعيا أطراف النزاع إلى 
واملشاركة  املدنيني،  وحماية  النفس،  »ضبط 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي تــقــودهــا األمــم 

املتحدة إلنهاء الصراع«.
اإليرانية،  الخارجية  وزارة  دانــت  املقابل،  في 
أمـــس الــســبــت، الــهــجــمــات األخــيــرة فــي اليمن، 
املحتمل  الحل  من مسار  تجعل  أنها  معتبرة 
للنزاع »أكثر صعوبة«. ورأى املتحدث باسمها 
الهجمات  »اســتــمــرار  أن  زادة  خطيب  سعيد 
العسكرية للتحالف على اليمن، في ظل صمت 

املــتــعــهــديــن مــنــهــم بــمــلــفــات قــضــائــيــة جــاريــة، 
بما يعّرض سالمتهم للخطر ويقّوض الثقة 
ــى الـــكـــف عـــن ذلـــك،  ــ ــا »إلـ ــ فـــي أعـــمـــالـــهـــم«. ودعـ
)الخاص  الدستور  من   109 بالفصل  التزاما 

باملجلس األعلى للقضاء(«.
بالبناء  املساس  إلى »خطورة  املجلس  ونّبه 
الــقــضــائــيــة« مـــن خــالل  الـــدســـتـــوري للسلطة 
املــرســوم الـــذي أصــــدره ســعــّيــد يـــوم األربــعــاء 
ــا شـــابـــه مـــن خــــروقــــات«، وأكـــد  ــ املـــاضـــي، »ومـ
»تمّسكه بصالحياته في مجال اختصاصه، 
دفــاعــا عــن استقاللية  أداء مهامه  ومــواصــلــة 
ــيــــره وضـــمـــانـــا لــألمــن  ــاء، وحــــســــن ســ ــقــــضــ الــ

الوظيفي للقضاة«.
ــبــــرت »الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة  ــتــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــ مـ
ــا جـــنـــيـــف، فــــي بــيــان  ــقـــرهـ لـــلـــحـــقـــوقـــيـــني«، ومـ
الخميس املــاضــي، أن املــرســوم الــذي أصــدره 
ل اعتداًء 

ّ
سعّيد »ال أســاس قانونيا له، ويمث

ــتــــقــــالل الــــقــــضــــاء، ويـــنـــافـــي  ــلـــى اســ ــرًا عـ ــ ــافـ ــ سـ
القانون التونسي والقانون الدولي ومبادئه، 
ويمعن في تهديد مبدأ الفصل بني السلطات 

وسيادة القانون في البالد«.
ولكن الحرب بني سعّيد والقضاة لن تنتهي 
قــريــبــا، وربــمــا تتجه بــســرعــة نــحــو تــطــورات 
أخــطــر، إذ كــان سعّيد قـــال، فــي لــقــاء مــع عدد 
مــن أســاتــذة الــقــانــون املــقــربــني مــنــه، قبل يوم 
واحد من مرسومه املذكور، إنه بحث »تصور 
لجملة من الحلول القانونية للمرحلة املقبلة، 
تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون 
خــــالل الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة«. ويــعــنــي ذلــــك أن 
الـــصـــراع مــقــبــل عــلــى مــرحــلــة تـــأزيـــم جــديــدة، 
خصوصا أن الرئيس يعتبر أن هذه املعركة 
هـــي »أم املــــعــــارك«، وأنـــهـــا الــخــطــوة األخــيــرة 
بعد حصر  الــســيــاســي،  مــشــروعــه  الستكمال 

السلطتني التشريعية والتنفيذية في يده.
وبدا الفتا ما تناقلته تقارير إعالمية، أول من 
»حرب  أمــس الجمعة، مــع بــدايــة مــا يسمى بـ

املجتمع الدولي وعدم مباالته، وبيع األسلحة 
بال ضوابط للمعتدين، واعتماد نهج متحيز 
الــدولــي في  وازدواجــيــة املعايير فــي املجتمع 
مواجهة العدوان الغاشم على الشعب اليمني 
خـــالل ســبــع ســنــوات، جــعــل الــطــريــق لتحقيق 

السالم العادل بهذا البلد أكثر صعوبة«.
ــــدوء حــــذر فـــي مــديــنــة  ــاد أمــــس هـ وفــيــمــا ســ
الــحــديــدة، الــتــي كــان الــنــاس فيها يترقبون 
غارات جديدة من التحالف، وسط غموض 
حـــــول األهـــــــــداف الــــتــــي طـــاولـــتـــهـــا ضـــربـــات 
ــانـــت هــنــاك  ــا إذا كـ ــ الــخــمــيــس املــــاضــــي، ومـ
قـــيـــادات ســيــاســيــة أو عــســكــريــة مــن جماعة 
 طــيــران 

ّ
الــحــوثــيــني ســقــطــت جــــراءهــــا، شــــن

الــتــحــالــف، فــجــر أمـــس الــســبــت غــارتــني على 
جماعة  عليها  تسيطر  ومــواقــع  معسكرات 
»أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــني( فـــي الــعــاصــمــة 
ــال  اليمنية صــنــعــاء. واســتــهــدف تــبــة اإلرسـ
التلفزيوني في مدينة الثورة شمال صنعاء، 
إلـــى جــانــب اســتــهــداف معسكر الــحــفــاء في 

منطقة السبعني جنوب العاصمة.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، عــلــمــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
في  نــفــذوا  الحوثيني   

ّ
أن مــصــادر محلية،  مــن 

صنعاء واملناطق املحيطة بها حملة اعتقاالت 

ــة »مــوزايــيــك«  تــحــريــك املــلــفــات«. وقــالــت إذاعــ
ـــال، 

ّ
ــة، إن »وزيـــــــرة الـــعـــدل لــيــلــى جـــف الـــخـــاصـ

أذنــــــت لــلــوكــيــل الــــعــــام ملــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
بتونس، لتعهيد وكالة الجمهورية باملحكمة 
والــقــيــام  بفتح تحقيق  بــتــونــس،  االبــتــدائــيــة 
مــا يعرف  مــن تتبعات بخصوص  يــلــزم  بما 
بــالــجــهــاز الــســري لــحــركــة الــنــهــضــة«. وذكـــرت 
ــــي املــحــكــمــة  ــا أن قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فـ أيــــضــ
االبتدائية بتونس، باشر أبحاثه بخصوص 
الليبي  املــســؤول  ظـــروف ومــالبــســات تسليم 
السابق، البغدادي املحمودي، إلى ليبيا )في 

عهد الرئيس األسبق منصف املرزوقي(.
وعلى الرغم من أن هذه امللفات ليست جديدة، 
إال  ســابــقــة،  كــثــيــرة  فيها تحقيقات  ــتــحــت 

ُ
وف

ــــدة املـــواجـــهـــة بــــني الــرئــيــس  ــا تــعــكــس حـ ــهـ أنـ
وأبرز معارضيه، حركة النهضة، التي ال تزال 

تحتفظ بقدرة حقيقية على تحريك الشارع.
وكان اجتماع رئيس حركة النهضة، رئيس 
البرملان، راشد الغنوشي، بالقيادي في حزب 
ــــل« و»الــلــقــاء الــوطــنــي لــإنــقــاذ« أحمد  »األمـ
الشابي، وقيادات »مواطنون ضد االنقالب« 
فــي جــنــازة املتظاهر رضــا بــوزيــان، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، إشـــــارة قــويــة إلــــى إمــكــانــيــة 
تشّكل جبهة معارضة أوســع لسعّيد. يأتي 
االســتــعــدادات ملسيرة  تتواصل  بينما  ذلــك، 
احــتــجــاجــيــة جــديــدة يـــوم 27 يــنــايــر املــقــبــل، 
ليس في تونس العاصمة، وإنما جنوبا في 

مدينة قابس.
فــي األثـــنـــاء، تــتــواصــل مــحــاصــرة املــعــارضــني 
بكل الوسائل. وأثار استدعاء العميد السابق 
لــلــمــحــامــني، عــبــد الـــــرزاق الــكــيــالنــي، مــن قبل 
الــقــضــاء الــعــســكــري أخـــيـــرًا بــعــد تــصــريــحــات 
القانون،  األمنيني على تطبيق  فيها  له حث 
اســتــغــراب الحقوقيني فــي تــونــس وإدانــتــهــم. 
أبــرز معارضي  الكيالني واحــدًا من  ويعتبر 
سعّيد. واعتبرت مجموعة »محامون لحماية 

ومــــداهــــمــــات، اســتــهــدفــت عـــــددًا مـــن الــضــبــاط 
إضافة  والقبلية،  االجتماعية  والشخصيات 
إلى بعض املوظفني في املؤسسات الحكومية، 
ــل مــــع الـــتـــحـــالـــف. وتــعــيــش  ــواصــ ــتــ بـــحـــجـــة الــ
صنعاء إلى جانب معظم املناطق اليمنية منذ 
ليل الخميس - الجمعة في ظل انقطاع خدمة 
ــتـــرنـــت، بــعــد اســـتـــهـــداف الــتــحــالــف بــوابــة  اإلنـ
تتأثر  لم  فيما  الحديدة،  مدينة  في  اإلنترنت 

االتصاالت الهاتفية جراء هذه الغارات.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكـــــد الـــعـــمـــيـــد فــــي الــجــيــش 
»العربي  الوطني في مأرب أبو راكان املرادي، لـ
الوطني مسنودة  الجيش  قــوات  أن  الجديد«، 
بالقبائل في حريب وصرواح تخوض معارك 
ضــد الــحــوثــيــني فــي هــاتــني الــجــبــهــتــني، بدعم 

وغطاء من طيران التحالف. 
وأكــــد مــصــدر عــســكــري فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن جــمــاعــة الــحــوثــيــني  لــــ
لـــن تــوقــف تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري، مـــا لـــم يتم 
ــراف مــحــافــظــة مــأرب  دحــرهــا بــالــكــامــل مــن أطــ
الغربية والجنوبية. وأضاف املصدر أن هناك 
من  مقّدمة  اليمني،  للجيش  تعزيزات جديدة 
الــتــحــالــف، ســيــكــون لــهــا دور حــاســم فــي قلب 

موازين األمور على األرض.

الــحــقــوق والــــحــــريــــات«، اســـتـــدعـــاء الــكــيــالنــي 
ــتــــهــــداف  ــقــــة جـــــديـــــدة فـــــي مـــســـلـــســـل اســ ــلــ »حــ
املــحــامــني الــفــاضــحــني النــتــهــاكــات االنـــقـــالب 

واملدافعني عن الحقوق والحريات«.
»الـــتـــيـــار  ــــني الــــعــــام لــــ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر األمــ
الشواشي، في تصريح  الديمقراطي«، غازي 
يرفع  كــان  أن »سعّيد  الجديد«،  »العربي  مع 
شعار حماية الحقوق والحريات، ويذكر بأنه 
لن يمس األبواب املتعلقة بذلك في الدستور، 
ولـــكـــن تـــبـــنّي أن هــــذا الـــكـــالم غــيــر صــحــيــح«. 
قته كل 

ّ
وأضاف »ما حصل يوم 14 يناير، وث

الحجم  وبنّي  والحقوقية،  املدنية  الجمعيات 
والعنف  واالعــتــداء  القمع  لعمليات  الرهيب 
واإليــقــافــات الــعــشــوائــيــة«. وتــابــع الــشــواشــي 

الثالثة،  الديمقراطية  قــررت األحـــزاب  »لــذلــك، 
الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي والــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ــراطــــي مـــــن أجـــــــل الـــعـــمـــل  ــقــ ــمــ ــديــ ــتــــكــــتــــل الــ والــ
ــريــــات، إيـــمـــانـــا مــنــهــا بـــدولـــة الــقــانــون  والــــحــ
الــتــقــدم بــشــكــوى للقضاء ضد  واملــؤســســات، 
وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وكل من 
الجرائم  فــي  مــتــورطــا  البحث  عنه  سيكشف 

واالنتهاكات بحق املواطنني التونسيني«.
وعلى الرغم من أن كثيرين استبشروا بلقاء 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــحــ »االتــ ـــ ــــني الــــعــــام لــ األمــ
لــلــشــغــل«، نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، بــالــرئــيــس 
ســعــّيــد، الــســبــت املـــاضـــي، فـــإن الــشــواشــي لم 
ــذا الــلــقــاء  ــ ــذره بـــشـــأن مـــخـــرجـــات هـ ــ يـــخـــف حــ
أن  يعتقدون  »ال  أنهم  إلــى  وأشـــار  ونتائجه. 

ــة، أو أن  ــ هـــذا الــلــقــاء قـــادر عــلــى حلحلة األزمـ
هــنــاك عــلــى األقـــل بــــوادر إيــجــابــيــة بــعــده، بل 
على العكس من ذلــك، رأينا تدخالت جديدة 
الشعارات  ولــألســف  الجمهورية،  رئيس  مــن 
والـــتـــصـــريـــحـــات واالتــــهــــامــــات مـــن قــبــلــه هي 
الكثير  يوجد  ال  »وبالتالي  وتــابــع  نفسها«. 
الرجلني،  بــني  اللقاء  بخصوص  التفاؤل  مــن 
وأعتقد أنها مجّرد مناورة من سعّيد، إلبراز 
أن هناك طرفا قويا اسمه اتحاد الشغل، على 
عالقة طيبة بــه، وقــد يدعمه في املسار الذي 
الذين خرجوا  اخــتــاره، في مقابل معارضيه 

يوم 14 يناير«.
التونسي،  من جهته، رأى املحلل السياسي 
ــع »الـــعـــربـــي  قـــاســـم الــــغــــربــــي، فــــي حـــديـــث مــ
ــورات جـــديـــدة  ــ ــطــ ــ تــ الـــــجـــــديـــــد«، أن »هـــــنـــــاك 
التونسية  السياسية  الــســاحــة  ستشهدها 
ــيـــــس ســـعـــّيـــد  ــ ــرئـ ــ ــا«. وأوضــــــــــح أن »الـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
وكذلك  االقــتــصــاديــة،  بالحقيقة  سيصطدم 
داعميه ومؤيديه الذين يوفرون له املشروعية 
إدارة  »سياسة  أن  واعتبر  اليوم«.  الشعبية 
األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة يـــومـــا بـــيـــوم، ستصل 
قريبا إلى نفق مسدود، والرئيس على الرغم 
ُيـــراَهـــن عليه فــي تطبيق  مــن أنـــه يــراِهــن أو 
اإلصــالحــات االقــتــصــاديــة الــتــي يطالب بها 
صندوق النقد الدولي والدول املانحة، والتي 
فشلت في تطبيقها الحكومات السابقة، إال 
أن سعّيد أيــضــا سيعجز عــن ذلـــك«. وأشــار 
إلى أن الرئيس »سيصطدم في هذا اإلطار، 
برفض املنظمات االجتماعية، وأولها اتحاد 
وال  الشعبي،  الدعم  أيضا  وسيفقد  الشغل، 
أعــتــقــد أن الــلــقــاء الــــذي جــمــعــه بــالــطــبــوبــي، 
سيغّير في هــذا األمــر شيئا«. ولفت إلــى أن 
»صندوق النقد اشترط وجود توافق وطني 
واسع حول هذه اإلصالحات، وعودة الحياة 
الديمقراطية، ولكن هذا غير متاح بالنسبة 

لسعّيد حاليا«.

التحالف ينفي استهداف سجن صعدة... 
واإلمارات تغلق أجواءها أمام »الدرون«

شّن طيران التحالف غارتين على مواقع للحوثيين في صنعاء )محمود حمود/األناضول(

)Getty/خالل احتجاجات 14 يناير ضد قيس سعيّد )شاذلي بن إبراهيم

عبسي سميسم

حمل حديث رئيس هيئة التفاوض 
لقوى الثورة واملعارضة السورية، 

أنس العبدة، خالل املؤتمر الصحافي 
الذي عقده الخميس املاضي، الكثير 

من التشاؤم إزاء الوضع في سورية، 
على كل املستويات، وخصوصًا 

لناحية وجود بارقة أمل في تقدم 
مسار الحل السياسي، وفق قرارات 

الشرعية الدولية.
روسيا أعلنت صراحة، وبشكل 

مخالف للقرار األممي 2254 الذي 
وافقت عليه، انتهاء عمل اللجنة 

الدستورية، من دون اعتراض أي 
من األطراف الدولية، وبشكل خاص 
األمم املتحدة املعنية بتطبيق القرار. 

وحتى املبعوث األممي غير بيدرسن 
كانت تصريحاته محبطة، وال 

تبشر بأي تقدم في مسار الحل 
السياسي. ويضاف إلى ذلك اقتراحه 

خطة »خطوة بخطوة«، القائمة على 
منح النظام بعض االمتيازات مقابل 

تقديمه تنازالت على طريق الحل 
السياسي. هذا األمر قد يتم استغالله 

من قبل حلفاء النظام في إعادة 
تأهليه، وتمييع الحل السياسي. في 
املقابل، تسعى مجموعة من الدول 

العربية الستئناف عالقاتها مع 
النظام السوري، مع محاوالت إلعادته 
إلى جامعة الدول العربية، وسط عدم 
اكتراث أميركي وغربي، مترافق مع 
سكوت عن خرق الحظر املفروض 
عليه من قبل واشنطن والغرب. أما 

مسارات الحل األخرى فال تزال 
تقضم مزيدًا من األراضي الخاضعة 
لسيطرة املعارضة. الحل الوحيد الذي 

طرحه رئيس هيئة التفاوض لكل 
هذا الكم من التراجع في مسار الحل 
السياسي هو الصبر، من دون تقديم 
تنازالت. على أن يحدث ذلك، بانتظار 
أن تتوافر إرادة دولية للسير بشكل 

جدي في طريق الحل السياسي.
ويطرح هذا األمر عددًا من التساؤالت 
حول جدوى الصبر وعدم التنازل، أو 

حتى مع تقديم تنازالت، خصوصًا 
في وضع كوضع املعارضة حاليًا.
فاالئتالف الوطني، الذي يطرح 
 للمعارضة، اتبع 

ً
نفسه ممثال

سياسة الصبر وعدم تقديم 
التنازالت عن ثوابت الثورة. وكانت 
نتيجة صبره مزيدًا من التهميش 

وإنتاج معارضات، قد يتم إحاللها 
مكانه في أي وقت من األوقات. 

و»هيئة التفاوض« نفسها اتبعت 
سياسة الصبر مع تقديم تنازالت، 
ارتبط أهمها بتنفيذ القرار 2254، 

وهو تقديم ملف اللجنة الدستورية 
على ملف هيئة الحكم االنتقالية. 
وكانت النتيجة تعطيل كل ملفات 

الحل. يجعل هذا األمر من الصبر، 
من دون اتخاذ موقف جدي 

وواضح مما يحصل، أمرا غير 
ذي جدوى، وهو بمثابة القتل 

البطيء لهيئات املعارضة، ووسيلة 
الضعيف للبقاء.

يذهب الرئيس التونسي، 
قيس سعيّد، بعيدًا في 

تركيز حكمه الفردي، 
إلى جانب استهداف 

معارضيه، الذين يواصلون 
بدورهم التصدي النقالبه. 
وفي ظل تباعد الرؤى بين 

الطرفين، يرجح كثيرون 
تصاعد المواجهة

سعيّد  قيس  التونسي  نظيره  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا 
تنفيذ مرحلة  إلى  السبت،  بينهما أمس  اتصال هاتفي  )الصورة(، خالل 
نقل  ما  وفق  »جامعة«،  انتقالية 
بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. من 
التأكيد  جهته، جدد قيس سعيّد، 
التي أعلن عن  على أن »اإلصالحات 
وقت  في  ومواعيدها  مراحلها 
سابق هدفها الحفاظ على الحرية 
لكل  والتصدي  العدالة  وتحقيق 
التونسي  الشعب  أموال  نهب  من 
بيان  ومــقــدراتــه«، وفــق ما ذكــر 

للرئاسة التونسية.

ماكرون: لمرحلة انتقالية جامعة
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القاهرة تسعى 
إليجاد تحالف فرنسي 

إيطالي مصري

تأجيل لقاء دبلوماسي 
مصري تركي كان 

مقررًا الشهر الحالي

شهدت األيام الماضية 
توافقًا مصريًا فرنسيًا 

بشأن دعم وزير الداخلية 
السابق في حكومة 

الوفاق الوطني، 
فتحي باشاغا، كمرشح 

رئاسي في االنتخابات 
الرئاسية التي تنتظر 
تحديد موعد لها

  شرق
      غرب

وزير الخارجية الكويتي 
في لبنان

ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي  الــتــقــى وزيــ
ــبـــاح  أحــــمــــد نــــاصــــر املــــحــــمــــد الـــصـ
)الصورة(، في بيروت أمس السبت 
برئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
مــيــقــاتــي، عــلــى أن يــجــتــمــع الــيــوم 
الجمهورية ميشال  برئيس  األحد 
عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
ــارة أحــمــد الــصــبــاح إلــى  ــ بـــري. وزيـ
بيروت، هي األولى من نوعها منذ 
األزمـــة بــني لبنان وعــدد مــن الــدول 
الــخــلــيــجــيــة، بــيــنــهــا الــكــويــت، على 
خلفية تصريحات أدلى بها وزير 
اإلعــــالم الــلــبــنــانــي الــســابــق جــورج 
قرداحي، تنتقد التدخل العسكري، 
اليمن،  السعودية في  الــذي تقوده 
ليقّدم قرداحي بعد ذلك استقالته 

من الحكومة.
)العربي الجديد(

ثاني تدريب بحري 
بين مصر وفرنسا 

املصرية،  املسلحة  الــقــوات  أعلنت 
أمس السبت، تنفيذ القوات البحرية 
املصرية والفرنسية تدريبا بحريا 
فــــي الـــبـــحـــر املــــتــــوســــط، بــمــشــاركــة 
فــرقــاطــتــني مــصــريــة وفــرنــســيــة في 
التدريب  بمستوى  االرتــقــاء  إطـــار 
بــــني الـــبـــلـــديـــن، وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
ــدول  ــ ــلـ ــ مـــــــع الــــــــقــــــــوات املــــســــلــــحــــة لـ
»الشقيقة والصديقة«. وسبق ذلك 
تــنــفــيــذ الـــقـــوات الــبــحــريــة املــصــريــة 
ــة تــــدريــــبــــا فــــي الــبــحــر  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ والـ
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــــي 18  فـ األحـــــمـــــر، 

الثاني الحالي.
)العربي الجديد(

محامو الجزائر يقررون 
مواصلة اإلضراب 

قــــرر املـــحـــامـــون فـــي الـــجـــزائـــر، أمــس 
الــســبــت، مــواصــلــة إضـــرابـــهـــم، على 
خــلــفــيــة مـــطـــالـــب تـــخـــص االقـــتـــطـــاع 
الضريبي الذي قررته الحكومة في 
قانون املوازنة للعام 2022. وأعلنت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة ملــجــلــس االتــحــاد 
ــنـــي ملــنــظــمــات املـــحـــامـــني، فــي  الـــوطـ
بيان، »مواصلة اإلضراب واملقاطعة 
الشاملة للعمل القضائي عبر كامل 
تــــراب الــجــمــهــوريــة«، حــتــى تحقيق 

مطالب املحامني.
)العربي الجديد(

باكستان تتهم 
االستخبارات الهندية 

بمحاولة »إرباك« أمنها
الباكستاني  الداخلية  وزيـــر  اتــهــم 
ــورة(،  ــ ــــصــ ــيــــد أحــــمــــد )الــ ــيـــخ رشــ شـ
االستخبارات  السبت، جهاز  أمس 
»الــعــمــل مــن أجـــل إربـــاك  الــهــنــديــة بـــ
ــن فـــي بــاكــســتــان بــعــد فشلها  ــ األمـ
في أفغانستان«. وأرجع أحمد، في 
مؤتمر صحافي في إسالم أباد، ما 
من  الباكستانية  الساحة  تشهده 
الخاليا  إلى »بعض  العنف  أعمال 
التي تسعى من أجــل إربــاك األمــن، 
ــبـــارات  ــتـــخـ وذلــــــك بـــمـــســـاعـــدة االسـ
الهندية، ولكن قوات األمن وأجهزة 
الـــدولـــة مــســتــعــدة لــلــتــصــدي لتلك 

الخاليا«.
)العربي الجديد(

تأجيل محاكمة 
أبو الفتوح

الدولة  أمــن  جنايات  محكمة  أّجلت 
املــنــعــقــدة فـــي مــجــّمــع طـــرة جنوبي 
الـــقـــاهـــرة، أمــــس الـــســـبـــت، مــحــاكــمــة 
ورئيس  الــبــارز  املــصــري  السياسي 
ــقــــويــــة، عـــبـــد املــنــعــم  حـــــزب مـــصـــر الــ
القضية رقم  الفتوح، على ذمــة  أبــو 
أمـــن  ــات  ــايـ ــنـ جـ  2021 لــســنــة   1059
»تأسيس  باتهامات  طـــوارئ،  دولــة 
وقــيــادة جــمــاعــة إرهــابــيــة مــع العلم 
والــتــرويــج ألغــراضــهــا«، إلــى جلسة 
9 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــقـــبـــل، لــســمــاع 
مرافعة النيابة. وقال املحامي أحمد 
ـــم يسمح  ـــه »لـ أبــــو الـــعـــال مـــاضـــي إنـ
وال  املحكمة  قاعة  بدخول  لألهالي 

زيارة« أبو الفتوح. 
)العربي الجديد(
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ترامب خطط لمصادرة 
أجهزة اقتراع 

ــة نــــشــــرتــــهــــا هــيــئــة  ــقــ ــيــ ــرت وثــ ــ ــهــ ــ أظــ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ األرشــــــيــــــف الــــوطــــنــــي األمــ
»بوليتيكو«  مــوقــع  عليها  وحــصــل 
اإلخـــــــبـــــــاري، وجـــــــود أمــــــر تــنــفــيــذي 
الرئيس  إدارة  وضعته  ــع، 

ّ
ُمــوق غير 

الــســابــق دونــالــد تــرامــب )الــصــورة( 
ــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــه فـ ــارتــ عـــقـــب خــــســ
يــتــضــمــن   ،2020 ــام  ــ ــ عـ ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ــه وزيـــــــر الـــــدفـــــاع »بــمــفــعــول  ــيـ تـــوجـ
فــوري، بمصادرة وجمع، والتحفظ 
ــنـــات  ــيـ ــاكـ ــيـــل كــــافــــة املـ ــلـ عــــلــــى، وتـــحـ
واملــــــعــــــدات واملــــعــــلــــومــــات املـــخـــزنـــة 
ــة  ــاديــ إلــــكــــتــــرونــــيــــا، والــــســــجــــالت املــ
والوثيقة  بها«.  االحتفاظ  املطلوب 
تـــركـــز بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى أجـــهـــزة 
اقــــتــــراع اســتــخــدمــت فـــي جــورجــيــا، 
حــيــث أكــــدت إعـــــادة فــــرز لــألصــوات 

فوز الرئيس الحالي جو بايدن.
)فرانس برس( 

نائب بريطاني يشكو 
للشرطة ابتزاز الحكومة 

ــال الـــعـــضـــو فــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم  ــ قــ
ــن حـــــزب املــحــافــظــني  الـــبـــريـــطـــانـــي عــ
إنــــه  الـــــســـــبـــــت،  أمــــــــس  راغ،  ولــــــيــــــام 
ــة بـــشـــأن  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــتــــحــــدث إلــــــــى الـ ــيــ ســ
اتــهــامــاتــه لــحــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــأنــهــا حــاولــت 
»ابـــتـــزاز« أعــضــاء بــالــبــرملــان، ُيشتبه 
إطاحة جونسون.  حــاولــوا  أنهم  في 
تلغراف،  ديــلــي  لصحيفة  راغ،  وأكـــد 
أنه لن يتراجع مهما كانت الضغوط.
)رويترز(

بوركينا فاسو: 
الشرطة تقمع محتجين 

ــــي مــديــنــة  أطـــلـــقـــت قـــــــوات األمـــــــن فـ
واغــــــــادوغــــــــو، عــــاصــــمــــة بـــوركـــيـــنـــا 
املسيل  الغاز  السبت،  أمــس  فاسو، 
لــلــدمــوع عــلــى مــتــظــاهــريــن خــرجــوا 
إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم 
مــــــن عــــجــــز الــــحــــكــــومــــة عــــــن وقــــف 
ــات الــــجــــهــــاديــــة املـــنـــتـــشـــرة  ــمـ ــجـ ــهـ الـ
ــار عــــدة مـــئـــات من  ــ فـــي الـــبـــالد. وسـ
األشــخــاص فــي وســط املدينة وهم 
روش  الرئيس  باستقالة  يهتفون 

مارك كريستيان كابوري. 
)أسوشييتد برس(

ماكرون يتصدر 
رئاسيات فرنسا 

ــرأي، نـــشـــر أمـــس  ــلــ ــــد اســـتـــطـــالع لــ أكـ
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  أن  الــــســــبــــت، 
إيمانويل ماكرون )الصورة( سوف 
عــلــى منافسيه  بــفــارق كبير  يــتــقــدم 
فــي الــــدورة األولـــى مــن االنتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي فــرنــســا، لـــو أن هــذه 
ــوم األحـــــد.  ــيــ االنـــتـــخـــابـــات جـــــرت الــ
يحظى  االستفتاء،  نتائج  وبحسب 
مــــاكــــرون، الـــــذي لـــم يــعــلــن تــرشــحــه 
رسميا بعد، بـ25 في املائة من نوايا 
الــتــصــويــت أمــــام مــرشــحــتــي اليمني 
املتطرف  واليمني  بيكريس  فاليري 
مارين لوبان اللتني تعادلتا بنسبة 
االستطالع  املائة. وأجــري  15,5 في 
إبــســوس- سوبرا  مــن قبل مؤسسة 
ــة لـــــومـــــونـــــد،  ــفــ ــيــ ــا لــــصــــحــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ سـ
ومــؤســســة جــــان جـــوريـــس، ومــركــز 
ــاث الــســيــاســيــة ســيــفــيــبــوف،  ــحــ األبــ

وشمل أكثر من 12500 شخص. 
)فرانس برس(

مباحثات هاتفية 
بين بوتين وباشينيان

الـــروســـي فالديمير  الــرئــيــس  بــحــث 
بــــوتــــني، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أمـــس 
السبت مع رئيس الــوزراء األرميني 
نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان، مـــســـتـــجـــدات 
الــوضــع بــني أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان. 
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان، 
استعرضا،  وبــاشــيــنــيــان  بــوتــني  إن 
ــرى بـــمـــبـــادرة مـــن الــجــانــب  ــــذي جــ الـ
األرميني، القضايا العملية املتعلقة 
بتطبيق االتفاقات التي تم التوصل 
إليها لتسوية األزمــة، خصوصا ما 
بني  الــحــدود  بترسيم  منها  يتعلق 

أرمينيا وأذربيجان.
)قنا(

بغداد ـ عادل النواب

ــيــــة وجـــــودهـــــا عــلــى  عــــــــززت الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ
املحاذية ملناطق  الغربية  الشمالية  حدودها 
دير الزور والحسكة السورية، وذلك بالتزامن 
مـــع هـــــروب الـــعـــشـــرات مـــن مــســلــحــي تنظيم 
»داعش« من سجن في مدينة الحسكة. وُيعّد 
ملف الحدود العراقية مع سورية، التي تمتد 
ألكــثــر مــن 600 كــيــلــومــتــر، أحـــد أبــــرز املــلــفــات 
األمنية التي تواجهها البالد، إذ تسبب كثيرًا 
 
ّ
لشن التنظيم،  ملسلحي  ــل 

ّ
تــســل عمليات  فــي 

عمليات واعتداءات إرهابية يذهب ضحيتها 
مدنيني وأفراد أمن.

وأكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة وشــهــود 
»الـــعـــربـــي  ــنــــوى، لــــ ــيــ ــافـــظـــة نــ ــي مـــحـ ــ عــــيــــان فـ
الفرقة 20  الجديد«، أن وحــدات عسكرية من 
فــي الجيش الــعــراقــي وصــلــت، أمــس السبت، 
ــــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي، وعـــــــززت مــنــاطــق  إلـ
االنتشار، باإلضافة إلى تحليق طيران مسير 

ومروحي فوق املنطقة.
وخــــــالل الـــفـــتـــرات املـــاضـــيـــة، أجــــــرت الـــقـــوات 
لضبط  متتابعة  عسكرية  عمليات  العراقية 
أمـــن الــحــدود مــع ســوريــة، ضــمــن محافظتي 
األنـــبـــار ونـــيـــنـــوى. وتــضــمــنــت نــشــر وحــــدات 
عــســكــريــة واســـتـــبـــدال أخـــــرى، ونــصــب أبـــراج 
وكاميرات مراقبة، وغير ذلك من اإلجــراءات. 
كــمــا نــفــذت عــمــلــيــات عــســكــريــة، بــإســنــاد من 

الطيران العراقي، ملنع عمليات تسلل.
ــراقــــي فــــي قــــوات  وقــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري عــ
حــــرس الـــحـــدود املــنــطــقــة الــثــانــيــة املــســؤولــة 
»الــعــربــي  عــن املــلــف الـــحـــدودي مــع ســوريــة، لـــ
 »أوامـــر عليا صــدرت من بغداد 

ّ
إن الجديد«، 

لــتــعــزيــز الــــوجــــود الــعــســكــري عــلــى الـــحـــدود 
العراقية السورية. ووصلت وحدات عسكرية 
إضــافــيــة إلـــى املــنــطــقــة مــع مــعــداتــهــا، بمهمة 
األوضــاع  بتطورات  الزمني  توقيتها  يرتبط 

طهران ـ صابر غل عنبري

عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد طــهــران سعيها إلــى 
ــفـــاق املــؤقــت«  ــإن »االتـ اتــفــاق نــــووي دائــــم، فـ
من  الثامنة  الــجــولــة  فــي  يلقي بظالله  بــات 
مــفــاوضــات فيينا إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي، 
في ظل أنباء عن مقترح روســي حــول ذلك، 
وسط تعاظم املخاوف األميركية من »نفاد 
في  األميركية،  اإلدارة  قامت  فيما  الــوقــت«، 
ــة، بــتــغــيــيــر أحــــد أبـــــرز أعــضــاء  ــتـ خـــطـــوة الفـ

وفدها املفاوض في فيينا.
ــاءات مكثفة  ــقــ وتــشــهــد الـــجـــولـــة الــثــامــنــة لــ
بـــــني مـــخـــتـــلـــف أطــــــــــراف املـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
املباشرة بني طهران وواشنطن. وكان كبير 
ــفـــاوضـــني اإليـــرانـــيـــني عــلــي بـــاقـــري كني  املـ
يــن  ــي، لــقــاء قـــد عــقــد، مــســاء الــجــمــعــة املـــاضـ
مــع منسق املــفــاوضــات إنريكي مـــورا، الــذي 
عــاد الخميس املــاضــي مــن زيـــارة ملوسكو، 
 عن لقاء آخر مع املندوب الروسي في 

ً
فضال

املفاوضات ميخائيل أوليانوف.
فــي تغريدة، اجتماعه  أولــيــانــوف،  ووصــف 
مع باقري كني بأنه »مفيد للغاية«، مؤكدًا 
وروسيا  إيـــران  بــني  الوثيق«  »التنسيق  أن 
»هـــو أحـــد املتطلبات األســاســيــة الســتــمــرار 
وإتــمــام املــفــاوضــات بشكل نــاجــح« إلحــيــاء 

االتفاق النووي. 
وفي تغريدة أخرى، أمس السبت، قال املسؤول 
الروسي إن العالقات بني موسكو وواشنطن 
»في حالة سيئة للغاية، لكن حول إيران، تمكنا 
من العمل بشكل مثمر حتى اآلن«. واعتبر أن 
تعتمد  املفاوضات(  )في  اإليجابية  »النتيجة 
الفاعلة، بما فيها إيران  على جميع األطــراف 
بــاعــتــبــارهــا العــبــا رئــيــســيــا، لكننا نــســيــر في 

االتجاه الصحيح«. 
فـــي األثـــنـــاء، عـــاد الــحــديــث عـــن فــكــرة االتــفــاق 
املــؤقــت خــالل مــفــاوضــات فيينا إلــى الواجهة 

األمنية على الجانب السوري«. وبني أن »هذه 
هروب  تداعيات  ملواجهة  اتخذت  ــراءات  اإلجـ
قـــيـــادات وعــنــاصــر تنظيم داعــــش مــن سجن 
الــحــســكــة. وهـــنـــاك احـــتـــمـــال كــبــيــر لــقــيــامــهــم 
منهم  كثيرًا  إن  إذ  للعراق،  التسلل  بمحاولة 
عــراقــيــون، بــاإلضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة تخفيهم 

داخل التضاريس العراقية«.
ــة الـــطـــقـــس الـــحـــالـــيـــة  ــ ــالـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أن »حـ
والضباب واألمطار عامل في صالح عناصر 
 
ً
ــذا الــجــهــد الــبــشــري يــبــقــى عــامــال الــتــنــظــيــم، لـ
حــاســمــا فــي مــواجــهــة األزمــــة الــحــالــيــة«. ولــم 
يستبعد تنفيذ سالح الجو العراقي عمليات 
ــل األراضــــــي الـــســـوريـــة املــحــاذيــة  ــ قــصــف داخـ
لــلــعــراق فـــي حـــال رصـــد أي تــحــرك لعناصر 
»الـــعـــربـــي  ــهـــود عــــيــــان، لــــ ــد شـ ــ »داعـــــــــش«. وأكــ
الــجــديــد«، وصــول قــوات إضافية إلــى ربيعة 
والـــبـــعـــاج واملــعــبــر ومـــفـــرق الــعــيــد، ومــنــاطــق 
ــلـــهـــا مــنــاطــق  ــــرب فـــيـــشـــخـــابـــور، وكـ أخـــــــرى قــ
حــدوديــة مــع ســوريــة تــحــاذي الحسكة وديــر 

الزور مع محافظة نينوى.
ــال املــتــحــدث بـــاســـم قــيــادة  وفــــي الـــســـيـــاق، قــ
الركن  الــلــواء  املشتركة  الــعــراقــيــة  العمليات 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الخفاجي،  تحسني 
»القوات العراقية تنتشر على الحدود بشكل 
مناسب ملواجهة أي محاوالت تسلل«. وبني 
أنــه بــاإلضــافــة إلــى الــوجــود الــعــســكــري، فإن 
الخندق الذي جرى حفره أخيرًا يعتبر إنجازًا 
كبيرًا في تأمني الحدود. وبني الخفاجي أن 
»قواتنا على الحدود في حيطة وحذر دائم، 
خصوصا في ظل األجواء املناخية الحالية، 
التي دائما ما يسعى عناصر تنظيم داعش 
اإلرهــــابــــي إلــــى اســتــغــاللــهــا لــشــن هــجــمــاتــه. 
ولهذا فإن هناك خططا وضعت للتعامل مع 
الظرف الحالي ملنع أي تسلل«. وأكد القيام 
العراقية  األمنية  للقوات  تعزيز  »عمليات  بـ
على الــحــدود مع ســوريــة، ملنع أي خروقات 

قد تحصل«. 
ومنذ مطلع مايو/ أيار املاضي، بدأت القوات 
العراقية بحفر خندق، بعرض 3 أمتار وعمق 
البلدين.  حـــدود  بــني  يفصل  املــســافــة،  بنفس 
كما تم تزويد املنطقة بأبراج وأسالك شائكة 

وكاميرات مراقبة، ملنع عمليات التسلل.
ــد  ــشــ ــحــ وقـــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي وحـــــــــــــدات »الــ
الــــعــــشــــائــــري«، بـــمـــحـــافـــظـــة األنــــــبــــــار، قــطــري 
بمختلف  العسكرية  »القطعات   

ّ
إن العبيدي، 

ــر الــــســــبــــت، مــن  ــنـــذ فـــجـ صـــنـــوفـــهـــا عــــــــززت، مـ
وجـــودهـــا قـــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة، 

ــرة أخـــــــرى، بـــعـــدمـــا كــشــفــت شــبــكــة »أن بــي  ــ مـ
أمــس السبت، عن مسؤولني  ســي« األميركية، 
أن موسكو  أخـــرى،  اثنني ومــصــادر  أميركيني 
اقترحت على طهران أخيرًا اتفاقا مؤقتا خالل 
مفاوضات فيينا، يقوم على تخفيف واشنطن 
العقوبات على طهران »بشكل محدود« مقابل 
إعـــــادة فــــرض قــيــود عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
اإليــــرانــــي. ونــقــلــت الـــقـــنـــاة عـــن مـــصـــادرهـــا أن 
اإلدارة األميركية على علم باملقترح الروسي، 
مشيرة إلى أن إيران ترفض االتفاق حتى اآلن.

وكررت طهران رفضها هذا األمر. ونقلت وكالة 
»تــســنــيــم« اإليـــرانـــيـــة عـــن »مـــصـــدر مـــقـــرب من 
الوفد اإليراني املفاوض«، قوله، أمس السبت، 
إن »مشروع االتفاق املؤقت لم يكن على أجندة 
ــران بــتــاتــا، والــفــريــق اإليـــرانـــي يــســعــى إلــى  ــ إيـ

اتفاق مستدام يمكن أن يعتمد عليه«. 
والسياسة  القومي  األمــن  لجنة  رئيس  وكــان 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــــشــــورى اإلســـالمـــي 
ــبــــرملــــان( فـــي إيــــــران وحـــيـــد جــــالل زادة قد  )الــ
الحالي،  الثاني  يناير/كانون   12 فــي  كــشــف، 
عن عرض مجموعة »4+1« اتفاقا مؤقتا خالل 
مفاوضات فيينا. وأشار إلى أن االتفاق »قيد 
الدراسة ولم ُيرفض أو ُيقبل بعد«. ونقلت قناة 
»أن بي سي« عن مسؤول أميركي كبير قوله، 
 النقاشات حول »أي تسوية مؤقتة« 

ّ
أخيرًا، إن

شــبــه مــســتــمــرة بــالــصــحــراء الــغــربــيــة لتعقب 
بقايا التنظيم«. وأشار إلى مشاركة »الحشد 
الــشــعــبــي والــحــشــد الــعــشــائــري، مـــع الجيش 
وقوات حرس الحدود في اإلجراءات الجديدة 

على الحدود، بغطاء من الطيران العراقي«.
نائب  الحسناوي،  كمال  مــن جهته، وصــف 
زعيم جماعة »حركة األبدال«، أحد الفصائل 
املــســلــحــة الــحــلــيــفــة إليـــــران فـــي الـــعـــراق، في 
حــــديــــث مــــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، الـــوضـــع 
فــي مــديــنــة الــحــســكــة بــأنــه »تــهــديــد حقيقي 

للوضع في العراق«.
الشعبي  »الحشد  فــإن  الحسناوي  وبحسب 
يــنــتــشــر عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي الـــســـوري، 
لدعم وإسناد القوات العراقية، خصوصا أن 
هذا الشريط يحتاج إلى قوات كبيرة لغرض 

تأمينه بشكل جيد وكامل، ملنع أي تسلل«.
وقال الخبير في الشأن األمني العراقي أحمد 
 »الـــقـــادة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــريــفــي، لـــ

الـــوفـــد إلــــى خــالفــاتــه مـــع املــبــعــوث األمــيــركــي 
الـــخـــاص إليــــــران روبــــــرت مـــالـــي، مـــن دون أن 

تكشف طبيعة هذه الخالفات.
العقوبات  ــه أحــد مهندسي 

ّ
بــأن وُيــعــرف نفيو 

على إيران، وكان له دور كبير في إدارة الرئيس 
األمــيــركــي األســبــق بـــاراك أوبــامــا فــي تمرير 4 
و1929(  و1803  و1747   1797( أممية  ــرارات  قـ
فــي مجلس األمــن الــدولــي ضــد إيـــران، قبل أن 
تلغى هذه القرارات بعد التوصل إلى االتفاق 
النووي في 2015. وانضم نفيو، وهــو مؤلف 
كــتــاب »فـــن الــعــقــوبــات: وجــهــة نــظــر ميدانية« 
واشـــنـــطـــن  فــــريــــق  ــى  ــ إلــ ــام 2017،  ــ عــ الـــــصـــــادر 
لــجــنــة  ــيــــس  رئــ وكـــــــان  ــام 2013،  ــ عــ املـــــفـــــاوض 

الخبراء حول املسائل املرتبطة بالعقوبات.
وبشأن دالالت إقصاء نفيو من الوفد األميركي 
فــي مــفــاوضــات فــيــيــنــا، قـــال الــخــبــيــر اإليــرانــي 
 
ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ جمشيد عــدالــتــيــان، 

الخطوة »قد تحمل مرونة وانعطافا أميركيا« 
إيـــران.  على  الــعــقــوبــات  أحــد مهندسي  لكونه 
فيينا  مــفــاوضــات  تتوج  أن  عدالتيان  وتــوقــع 
املتحدة  فالواليات  املطاف،  نهاية  باتفاق في 
 
ّ
»مــســتــعــدة لــالتــفــاق مـــع إيـــــــران«، مــضــيــفــا أن

األخــيــرة أيــضــا »لــيــس لــديــهــا خــيــار آخـــر غير 
 »الجميع سيتضررون 

ّ
االتفاق«، مع التأكيد أن

من عدم حصول اتفاق«. وأشار عدالتيان إلى 
ــران من  ــ  الــضــمــانــات الـــتـــي تــطــالــب بــهــا إيــ

ّ
أن

الخالفات األساسية في املفاوضات. وأوضح 
االتفاق  ستنفذ  الحالية  األميركية  اإلدارة   

ّ
أن

املحتمل إلحــيــاء االتــفــاق الـــنـــووي، لــكــن ليس 
مضمونا أن تنفذه اإلدارة املقبلة، مع الحديث 
عن أن ذلك »يشكل نقطة ضعف أساسية ألي 
 إيــران »فــي نقطة ما 

ّ
اتفاق محتمل«. وأكــد أن

عــلــيــهــا الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، لــكــن ال يمكنها 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات كــافــيــة«، الفــتــا إلــى 
 إيـــران يمكن أن تنقل 

ّ
ـــه »عــلــى مــا يــبــدو فـــإن

ّ
أن

املــخــصــب بنسبة  ــيـــوم  ــيـــورانـ الـ احــتــيــاطــيــات 
إلــى داخل  إلــى روسيا إلعادتها  املائة  60 في 
إيـــران فــي حــال قــرر الــرئــيــس األمــيــركــي املقبل 
االنــســحــاب مــن االتــفــاق الــنــووي مــرة أخـــرى«. 
لم  إن  اتــفــاق محتمل،  أّي   

ّ
أن عــدالــتــيــان  ورأى 

ـــه ربــمــا 
ّ
يــكــن مــدعــومــا بــضــمــانــات كــافــيــة، فـــإن

ه لن يعود على إيران 
ّ
يحل مشاكل مالية، لكن

ــه 
ّ
أن واعتبر  األمـــد.  طويلة  اقتصادية  بمنافع 

في هذه الحالة، ستتجنب الكثير من الشركات 
ــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات واتـــفـــاقـــيـــات  ــقـ الـــغـــربـــيـــة الـ
تجارية طويلة األمــد مع إيـــران، وذلــك خشية 
من موقف اإلدارة األميركية املقبلة من االتفاق.

لعناصر تنظيم  مــحــاوالت تسلل  خشية من 
داعــــــــش إلــــــى األراضـــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة، أو شــن 
بعد  هــنــاك، خصوصا  قــواتــنــا  على  هجمات 
هروب سجناء من الحسكة، وتصاعد أعمال 
التنظيم داخل سورية وقرب الحدود«. وبنّي 
العبيدي أن »التعزيزات العسكرية لم تشمل 
الحدود العراقية السورية فقط، وإنما شملت 
التي  الصحراء،  في  العمليات  قواطع  جميع 
ما زالــت فيها حواضن وخاليا لداعش. كما 
أن هــنــاك تــوجــيــهــات جـــديـــدة بــشــن عمليات 

ليست جادة في هذه املرحلة من املفاوضات. 
إلى ذلك، أفادت وكالة »إيسنا« اإليرانية، أمس 
مرحلة  من  »اقتربت  املفاوضات  بــأن  السبت، 
الرغم  أنــه »على  إلــى  مهمة وصعبة«، مشيرة 
ــــواس )الــخــالفــات(،  مــن إغـــالق الــكــثــيــر مــن األقـ
لــكــن الــنــقــاط الــخــالفــيــة املــتــبــقــيــة بــحــاجــة إلــى 
قرار سياسي على املستوى األعلى«. وأضافت 
أفكارًا ومقترحات حول  »األطـــراف طرحت  أن 
لم تتحول  لكنها  املتبقية،  الخالفية  القضايا 

بعد إلى نصوص«. 
األمــيــركــيــة  أجـــــرت اإلدارة  ذلـــــك،  فـــي غـــضـــون 
 »الفــــتــــا« فــــي فــريــقــهــا املــــفــــاوض فــي 

ً
تـــعـــديـــال

مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا غــيــر املـــبـــاشـــرة مـــع إيــــران. 
وكشفت قــنــاة »أن بــي ســي« األمــيــركــيــة، أمس 
من  نفيو  ريتشارد  أقصت  اإلدارة  أن  السبت، 
 عــن مصادر 

ً
هــذا الــفــريــق. وعـــزت الــقــنــاة، نــقــال

أميركية مطلعة، سبب إقالة نفيو من عضوية 

 أّي تراٍخ على 
ّ
األمنيني العراقيني يدركون أن

الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة يــعــنــي دخــــول عناصر 
مــن تنظيم داعــش إلــى العمق الــعــراقــي. ومع 
 قضية تأمني الحدود بني الجانبني 

ّ
ذلك، فإن

لــيــســت ســهــلــة، خــصــوصــا عــنــد الــحــديــث عن 
كل  لتغطية  كافية  األرض  قــوات على  توفير 
الصحراء، سواء  في  الكبيرة  املساحات  هذه 
مــن الــجــهــة الــغــربــيــة أو الــشــمــالــيــة«. واعــتــبــر 
الى  الــحــدود بشكل جيد، يحتاج   »تــأمــني 

ّ
أن

الجيش  لــطــيــران  الــجــويــة  الــطــلــعــات  تكثيف 
والــطــيــران املــســيــر، بــهــدف مــراقــبــة مــا يجري 
داخــــل الــعــمــق الـــســـوري، وإحـــبـــاط أي تحرك 
لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم، قـــبـــل وصـــولـــهـــم الـــجـــزء 
 »الــتــشــديــد 

ّ
ــد أن الــعــراقــي مـــن الــــحــــدود«. وأكــ

األمـــنـــي يــجــب أن يــكــون عــالــي املــســتــوى في 
الضبابية،  األجــــواء، خصوصا  فــهــذه  الــلــيــل. 
كما حصل  في تحركاته،  التنظيم  يستغلها 

في محافظة ديالى أخيرًا«.

اشتباكات الحسكة
عــنــاصــر من  بــني  بــالــســجــن،  املحيطة  املنطقة 
التي  الديمقراطية«  التنظيم و»قــوات سورية 
سجناء  على  الخناق  تضييق  تــحــاول  كانت 
فارين. وجاء ذلك فيما كانت طائرات التحالف 
ق 

ّ
تحل املتحدة  الواليات  تقوده  الــذي  الدولي 

على علو منخفض فوق حي غويران، بعد أن 
دمرت، أول من أمس الجمعة، بعض املنشآت 
التقني، بحجة  املعهد  املدينة مثل مبنى  في 

أن عناصر داعش الفارين لجأوا إليها.
لــيــل الخميس-  ،

ّ
ــن وكـــان تنظيم »داعــــش« شـ

الـــجـــمـــعـــة، هـــجـــومـــا هــــو األكــــبــــر مـــنـــذ إعــــالن 
الفرات  نهر  شرقي  منطقة  في  عليه  القضاء 
بسيارتني  استهدف  2019، حيث  عــام  مطلع 
مــفــخــخــتــني بـــوابـــات ســجــن »غــــويــــران«، قبل 
أن يـــشـــن الـــعـــشـــرات مــــن الـــعـــنـــاصـــر هــجــومــا 
الــبــوابــات وإخـــراج السجناء منه.  لفتح هــذه 
ويبدو أن الهجوم املباغت أربك القوات التي 
تحرس السجن، وهو ما سمح لعدد كبير من 
»قسد«  تــتــدارك  أن  قبل  بــالــهــروب،  السجناء 

املوقف وتلقي القبض على هاربني.
ــــان الــرئــيــس املــشــتــرك ملــكــتــب الـــدفـــاع في  وكـ
ذكـــر،  الـــعـــاصـــي،  زيــــــدان  الــــذاتــــيــــة«،  »اإلدارة 
فــي وقـــت مــتــأخــر الــجــمــعــة، أنـــه »تــمــت إعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــســجــن وعــلــى حــي غــويــران 
بالكامل«. ونقلت وكالة »هاوار« الكردية عن 
الــعــاصــي قــولــه، إنـــه »لـــم يتبق ســـوى بعض 
األفراد الفارين، حيث تدور معهم اشتباكات 
متقطعة«. وطالب العاصي، املجتمع الدولي، 
»خطوات أكثر فاعلية للقضاء على تنظيم  بـ
ــه فــي  ــاطـ داعـــــــش الـــــــذي يــــحــــاول إعــــــــادة نـــشـ
سورية والعراق«. لكن مدير املركز اإلعالمي 
»قسد«، فرهاد شامي، قال في تصريحات  لـ
في  االستثنائي مستمر  »الــوضــع  إن  أمـــس، 

السجن ومحيطه«.
مــن جهته، ذكــر »املــرصــد الــســوري لحقوق 

أمين العاصي

تـــــــــواصـــــــــلـــــــــت أمــــــــــــــس الــــــســــــبــــــت، 
ــوات ســوريــة  ــ ــهـــات بـــني »قــ املـــواجـ
)قــســد(، مدعومة  الــديــمــقــراطــيــة« 
ــدولــــي، وبــــني عــنــاصــر من  ــن الــتــحــالــف الــ مـ
تــنــظــيــم »داعــــــش«، فـــي مــديــنــة الــحــســكــة في 
شـــمـــال شـــــرق ســــوريــــة، مـــســـفـــرة عــــن مــقــتــل 
الــعــشــرات مــن الــطــرفــني، وذلــك بعدما تمّكن 
ــن مـــهـــاجـــمـــة ســـجـــن الــصــنــاعــة  الــتــنــظــيــم مــ
)غــويــران( املحّصن فــي حــي غــويــران، الــذي 
ُيحتجز فيه آالف من »داعــش«، بينهم قادة 
من الصف األول للتنظيم، وإخراج العشرات 
من عناصره منه، ما أثار عالمات استفهام 
االختراق وحجمه.  وأسئلة عدة بشأن هذا 
وفيما أكد محمود حبيب، الناطق الرسمي 
بــاســم »لـــواء الــشــمــال الــديــمــقــراطــي« التابع 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« »قـــســـد«،  ــوات ســـوريـ »قــ ـــ لــ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــــقــــوات األمــنــيــة  »الـ ـــ لـ
والعسكرية العاملة في )قسد( وقوى األمن 
الداخلي )األسايش( تمكنت، باالشتراك مع 
الدولي، من السيطرة أمس  التحالف  قــوات 
على سجن غويران )الصناعة( ضمن مدينة 
الــحــســكــة«، لــفــت إلـــى أنـــه »تـــم إلــقــاء القبض 
يقدر  الذين  السجن،  من  الفارين  أكثر  على 
القيادي  عددهم بحدود 80 سجينا«. وأكد 
فـــي »قـــســـد« أن عــمــلــيــات الــبــحــث عـــن بقية 
الــفــاريــن مــن السجن الــذي يضم أكثر مــن 3 
آالف سجني من »داعــش ما زالــت مستمرة، 
الفتا إلى أنه »تم تطهير األحياء التي كانت 
غلقت بسبب الوضع األمني، وعاد أكثر 

ُ
قد أ

املــواطــنــني إلـــى بــيــوتــهــم بــعــد مــوجــة نـــزوح 
حدثت بسبب االشتباكات«.

»العربي  وفي السياق، ذكرت مصادر محلية لـ
في  أمــس  تواصلت  االشتباكات  أن  الجديد«، 

اإلنسان«، أن عدد القتلى جراء هذه األحداث 
ارتفع، حتى ظهر أمس، إلى 78 شخصا، هم 
مــدنــيــني، و28  التنظيم و5  عــنــاصــر  مــن   45
من األسايش )قــوى األمــن الداخلي التابعة 
لــقــســد( وحـــــراس الــســجــن وقـــــوات مكافحة 
اإلرهــــــاب )تــابــعــة لـــقـــســـد(«. وأشـــــار إلــــى أن 
ت غارتني، مساء 

ّ
طائرة حربية أميركية شن

أول من أمس الجمعة، على مواقع يتحصن 
فــيــهــا خـــاليـــا وســجــنــاء »داعـــــــش«، فـــي حي 
الــزهــور ومــحــيــط ســجــن الــصــنــاعــة بمدينة 
الحسكة، قبل أن تجدد، أمس السبت، قصف 

املنطقة.  وأكد املرصد أن عدد الفارين الذين 
ألقي القبض عليهم وصل، حتى ظهر أمس، 
إلــــى 130 ســجــيــنــا مـــن »داعـــــــش«، بــيــنــمــا ال 
يــزال العشرات فارين، فيما ال ُيعرف العدد 
تمكنوا  الذين  للسجناء  والدقيق  الحقيقي 
مـــن الـــهـــرب، وفـــق املـــرصـــد.  وتــبــنــى تنظيم 
ــاق«  ــمــ ــة »أعــ ــالــ »داعــــــــــش«، عـــبـــر حـــســـاب وكــ
»الهجوم  تليغرام  تطبيق  على  لــه  التابعة 
الـــــواســـــع« عـــلـــى الـــســـجـــن بــــهــــدف »تـــحـــريـــر 

األسرى املحتجزين بداخله«.
بــــاســــم اإلدارة  املـــتـــحـــدث  اتــــهــــم  مــــن جـــهـــتـــه، 

الذاتية الكردية، لقمان آحمي، في تصريحات 
صــحــافــيــة، أطـــرافـــا عــــدة، مـــن بــيــنــهــا الــنــظــام 
ــة لـــهـــجـــوم  ــ ـــيــ ــ ــئـــة األرضـ ــيـ ــتـــهـ »بـ ـــ ــوري، بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
عــنــاصــر داعـــــش عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة، عن 
طريق هجومهم اإلعالمي على قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة«. وقــــال »الــســلــطــة فـــي دمــشــق 
شــــريــــٌك فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى قـــســـد مــــن خـــالل 
لهذه  ووصفها  اإلرهابية،  للخاليا  الترويج 
الشعبية  املقاومة  مجموعات  بأنها  الخاليا 

ودعمها لها إعالميا ولوجستيا«.
من جانبه، أشار مصدر مطلع في محافظة 

ل عدم كشف اسمه، في حديث 
ّ

الحسكة، فض
إلــى أن التنظيم »ال  الــجــديــد«،  مــع »العربي 
يمكنه اختراق املدينة والوصول إلى بوابات 
الــســجــن مــن دون وجــــود مــتــواطــئــني مــعــه«.  
 »ألـــيـــس مـــن املــســتــغــرب 

ً
وأضـــــاف مــتــســائــال

أيـــضـــا عـــــدم قــــــدرة قـــســـد، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
مع  التعامل  كذلك على  بــل  املــديــنــة،  حماية 
خاليا التنظيم والقضاء عليها، على الرغم 
من مــرور أكثر من 24 ساعة على وجودها 
في املدينة؟«. ورأى أن »ما حدث في الحسكة 
يؤكد عدم صوابية اإلجراءات التي اتخذها 

الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي مـــحـــاربـــة داعــــــش«، 
لها  الــيــوم  الالعبة  الجهات  »كــل  أن  معتبرًا 
التنظيم كي تستمد منه  مصلحة في بقاء 
شرعية وجودها، ونحن بحاجة إلى طرف 

وطني خالص للقضاء على داعش«.
وأوضح املصدر أن الهجوم من قبل التنظيم 
»كـــــان مــنــظــمــا ومــــن أكـــثـــر مـــن مـــحـــور على 
الــســجــن، والــســجــنــاء كــمــا يــبــدو كــانــوا على 
 »كيف تدخل هذه 

ً
علم بالهجوم«، متسائال

الخاليا ومعها أسلحة وسيارات ودراجات 
املــفــتــرض أن يكون  إلـــى مــكــان مــن  مفخخة 

شديد التحصني«. وهذه ليست املرة األولى 
فــي حي  الصناعة  سجن  فيها  يشهد  التي 
قــبــل سجناء  تــمــردًا مــن  غــويــران بالحسكة 
تنظيم »داعش«، إذ شهد محاوالت عصيان 
عدة سابقا. وكانت آخر محاوالت العصيان 
املـــاضـــي، عقب  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
من  40 سجينا  نحو  نقل  »قــســد«،  محاولة 
جــنــســيــات أجــنــبــيــة وبــيــنــهــم عـــراقـــيـــون، من 

سجن غويران إلى سجن مدينة الشدادي.
من  العناصر  آالف  الصناعة  سجن  ويضم 
تنظيم »داعش« من خمسني جنسية، كانوا 

قـــد اســتــســلــمــوا إلـــى »قـــســـد« خـــالل الحملة 
الــعــســكــريــة الــتــي قــامــت بــهــا بــمــســانــدة من 
التحالف الدولي للقضاء على »داعش«، في 

منطقة شرقي نهر الفرات.
ولــكــن الــهــجــوم األخــيــر الـــذي شنه التنظيم 
على السجن من خارجه، يطرح أسئلة كثيرة 
وخـــاصـــة لــجــهــة قـــــدرة هــــذا الــتــنــظــيــم على 
اختراق املربعات األمنية في مدينة الحسكة 
بوابات  إلى  والوصول  املساحة،  املتوسطة 

السجن وتفجير سيارتني مفخختني.
العميد  العسكري،  املحلل  رأى  السياق،  في 
مصطفى فــرحــات، فــي حــديــث مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »تــنــظــيــم داعــــش مــخــتــرق من 
جهات إقليمية ودولية عدة«. وأشار إلى أن 
مرتبطة  التنظيم  داخــل  مجموعات  »هناك 
بالجانب اإليراني، ومن مصلحة اإليرانيني 
إبقاء الشمال الشرقي من سورية في حالة 
عـــدم اســتــقــرار أمــنــي«.واعــتــبــر الــفــرحــات أن 
تنفيذ  الــقــدرة على  لــديــه  تـــزال  التنظيم »ال 
هجمات«، مشيرًا إلى أن »هناك قادة لداعش 
داخــــل ســجــن الــصــنــاعــة فـــي الــحــســكــة يــريــد 

إخراجهم«. 
إلى ذلك، كان الفتا التزامن بني الهجوم على 
سجن الحسكة وبني هجوم مماثل على مقر 
أدى  ديــالــى،  فــي محافظة  العراقي  للجيش 
إلى مقتل ضابط و10 جنود، أول من أمس.

ــاق، رأى مـــديـــر مـــركـــز »الـــشـــرق  ــيـ ــسـ ــــي الـ وفـ
ــوز«، فــــــــراس عــــــــــالوي، فـــــي حــــديــــث مــع  نــــــيــــ
التي  العملية  أن حجم  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
جرت في الحسكة »يؤكد أن هناك تخطيطا 
ــلــــة«. وأضــــــــاف »دعــــم  لـــهـــا مـــنـــذ فـــتـــرة طــــويــ
االســتــعــصــاء مــن الــخــارج يشير إلـــى فساد 
في اإلدارة الذاتية، وهو ما يفسر التواصل 
بني السجناء وخاليا التنظيم في الخارج«. 
وأشــار إلى أن التحالف الدولي »لديه فشل 
املهاجمون  وصــل  كيف  وإال  استخباراتي، 

إلى حي غويران في الحسكة؟«.

وصلت وحدات عسكرية عراقية إضافية إلى الحدود )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( أكد أوليانوف أّن التنسيق الروسي اإليراني أساسي لنجاح المفاوضات

تسببت االشتباكات بموجة نزوح )فرانس برس(

الصناعة  سجن  على  »داعش«  تنظيم  شنه  الذي  األخير  الهجوم  مالبسات  من  العديد  تزال  ال 
)غويران( في مدينة الحسكة، وتمّكنه من إخراج العشرات من عناصره منه، غير واضحة. لكن 
تنظيم  قدرة  لجهة  خاصة  كثيرة،  أسئلة  يطرح  األحياء  بين  مواجهات  من  تاله  وما  الهجوم 

التحالف في  المدينة، وكذلك بشأن استراتيجية  المربعات األمنية في  »داعش« على اختراق 
محاربة التنظيم من خالل دعم »قوات سورية الديمقراطية« التي واجهت صعوبات في منع 

الهجوم والسيطرة على الموقف على مدى األيام الماضية
الحدث

تساؤالت بشأن تغلغل »داعش« 
واستراتيجية التحالف

ارتفع عدد القتلى 
حتى ظهر أمس 

إلى 78 شخصًا

»قسد« لم تتمكن 
من سحب عدد كبير من 
الجثث من محيط السجن

لم يستبعد مسؤول 
عراقي تنفيذ غارات 

داخل سورية

أكدت طهران سعيها 
التفاق مستدام يمكن 

أن يُعتَمد عليه

استنفرت القوات العراقية 
على الحدود مع سورية، 

خوفًا من تسلل عناصر 
تنظيم »داعش« الذين 

فروا من سجن في 
الحسكة السورية

يحمل إقصاء واشنطن 
ريتشارد نفيو، من فريقها 

المفاوض في فيينا 
انعطافة في سياستها، 

إذ إنّه أحد مهندسي 
العقوبات على إيران

أكد محمود حبيب، الناطق الرسمي باسم »لواء الشمال الديمقراطي« 
أن  الجديد«  لـ»العربي  )قسد(،  الديمقراطية«  سورية  لـ»قوات  التابع 
»سجن الصناعة، أو سجن غويران، 
يحمل هذين االسمين نسبة إلى أن 
ويحتوي  غويران  هو  الحي  اسم 
على السجن، ولقربه من المنطقة 
نزالء  أن كل  إلى  الصناعية«. ولفت 
السجن من عناصر وقيادات تنظيم 
كان  »السجن  أن  وأوضــح  داعــش. 
معهدًا  تأسيسه،  قبل  ســابــقــًا، 
المبنى  »تحويل  وجرى  صناعيًا«، 

إلى سجن بشكل عاجل«

سجن الصناعة أو غويران

متابعة تقرير

Sunday 23 January 2022 Sunday 23 January 2022
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إعدام مدنيين بمشاركة »فاغنر«لقاءات لـ»طالبان« في أوسلوعقوبات جماعية للتنكيل بأهالي الضفة
أمل بتبدل »أجواء الحرب«

تهديد بإبادة مقاتلي تيغراي
تحقيق أممي بأفريقيا الوسطى

67
سياسة

  شرق
      غرب

بايدن وكيشيدا يتفقان 
على التصدي للصين

بايدن  جو  األميركي  الرئيس  اتفق 
فوميو  اليابانية  الحكومة  ورئيس 
كيشيدا، أمس السبت، على التصدي 
للصني والعمل »بشكل وثيق لردع 
أي عــــدوان روســــي« عــلــى أوكــرانــيــا، 
ــا الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة  ــ كـــمـــا دانــ
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة. وأعـــلـــن الــبــيــت 
ــدن  ــايــ بــ أن  بــــــيــــــان،  فــــــي  األبـــــــيـــــــض، 
اجتماعهما  خــالل  أعربا،  وكيشيدا 
ــن »تــصــمــيــمــهــمــا  فــــي واشــــنــــطــــن، عــ
جمهورية  ملحاوالت  التصدي  على 
الـــصـــني الــشــعــبــيــة تــغــيــيــر الـــوضـــع 
ــم فــــي بـــحـــر الـــصـــني الــشــرقــي  ــائـ ــقـ الـ

وبحر الصني الجنوبي«.
)فرانس برس(

فنزويال: 12 ساعة 
لجمع ماليين التواقيع 

ضد مادورو

الوطني  االنــتــخــابــي  املجلس  أمــهــل 
ــال املــــطــــالــــبــــني بــــإجــــراء  ــزويــ ــنــ فـــــي فــ
استفتاء إلقصاء الرئيس نيكوالس 
مــــادورو )الـــصـــورة( 12 ســاعــة فقط 
ضرورية  توقيع  ماليني   4.2 لجمع 
لتنظيم هــذا األمـــر. وأعــلــن املجلس 
االنــتــخــابــي الـــوطـــنـــي عــلــى تــويــتــر، 
جــمــع   

ّ
أن الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  ــن  مــ أول 

ــاء املقبل  ــعـ ــم األربـ
ّ
الــتــواقــيــع ســُيــنــظ

»فـــي 26 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي بني 
والــســاعــة 18:00 في  الــســاعــة 06:00 
1200 مركز«. وكتب زعيم املعارضة 
خــــــوان غــــوايــــدو فــــي تـــغـــريـــدة: »مـــا 
الذي تخاف منه يا مادورو؟ أنت ال 

ى ببعض التواقيع«.
ّ
تسمح حت

)فرانس برس(
 

هندوراس: أزمة بسبب 
انتخاب رئيس للبرلمان

تــحــول انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــرملــان في 
هـــنـــدوراس إلـــى أزمــــة ســيــاســيــة بعد 
انشقاق 20 عضوًا عن حزب الرئيسة 
املــنــتــخــبــة شـــيـــومـــارا كـــاســـتـــرو، قبل 
منصبها.  توليها  مــن  أســبــوع  نحو 
ــع افــتــتــاح  ــادل الـــشـــتـــائـــم مــ ــبــ وبــــــدأ تــ
الجلسة، أمس السبت، عندما اقترح 
ــنـــواب فـــي حـــزب »الــحــريــة وإعــــادة  الـ
التأسيس« )يسار( تسمية خورخي 
كـــالـــيـــكـــس لــيــشــغــل مـــنـــصـــب رئــيــس 
البرملان. وأجبر سبعة نــواب موالني 
لــكــاســتــرو كاليكس عــلــى الــهــرب من 

املنصة بينما كان يؤدي القسم.
)فرانس برس(

 
المكسيك: عملية 

قسطرة في القلب 
للرئيس

أمــس  املكسيكية،  الــحــكــومــة  أعــلــنــت 
الـــــســـــبـــــت، أنــــــــه أجــــــريــــــت لـــلـــرئـــيـــس 
أنــدريــس مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــرادور 
)الصورة( عملية قسطرة في القلب، 
الجمعة املاضي، وتبني أنه بصحة 
جـــــيـــــدة. وكــــــــان أوبــــــــــــــرادور أصـــيـــب 
ــة قــلــبــيــة خـــطـــيـــرة فــــي 2013،  ــأزمــ بــ
وتعافى أخيرًا من ثاني مرة يصاب 
فــيــهــا بــفــيــروس كـــورونـــا. وأشــــارت 
القسطرة  عملية  أن  إلـــى  الــحــكــومــة 
أجــريــت للرئيس كــجــزء مــن فحص 

يجريه كل ستة أشهر.
)رويترز(

 
مهاتير محمد في 

المستشفى مجددًا
الــوزراء  أعلن متحدث باسم رئيس 
املـــالـــيـــزي الـــســـابـــق مــهــاتــيــر محمد 
قل 

ُ
ــه ن )96 ســنــة(، أمـــس الــســبــت، أنـ

الثالثة خالل  للمرة  املستشفى  إلــى 
نحو شهر، مــا أثــار مــخــاوف بشأن 
صــحــتــه. وأوضــــــح املـــتـــحـــدث، الـــذي 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن 
ــد حـــالـــيـــا فــــي وحــــدة  مــهــاتــيــر يـــوجـ
الــوطــنــي للقلب  الــرعــايــة فــي املعهد 
في كواالملبور. وكان مهاتير خضع 
ــاري فـــي نفس  ــيـ ــتـ إلجــــــراء طــبــي اخـ
ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ املـــســـتـــشـــفـــى فــــي 7 يـ
أن دخل  الحالي، وذلــك بعد  الثاني 
املــســتــشــفــى الــشــهــر املــاضــي إلجـــراء 

»فحص طبي كامل«.
)أسوشييتد برس(

 بعثة 
ّ
كشفت مصادر في األمــم املتحدة بــأن

ــي أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى  ــيــــة فــ املـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
مالبسات  فــي  التحقيق  بـــدأت  )مــيــنــوســكــا( 
مــجــزرة مــفــتــرضــة وقــعــت بــالــقــرب مــن بلدة 
بريا التي تبعد 600 كيلومتر إلى الشرق من 
بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، 
وأودت بحياة عشرات املدنيني خالل عملية 
من  املسلحة ومرتزقة  الــقــوات  بــني  مشتركة 
مجموعة »فاغنر« الروسية الخاصة في 16 

و17 يناير/ كانون الثاني الحالي. 
بــــدأت  ــا«  ــكـ ــنـــوسـ ــيـ  »مـ

ّ
إن املـــــصـــــادر  وقــــالــــت 

ــــني لـــتـــوضـــيـــح حــقــيــقــة  ــاجـ ــ بــــاســــتــــجــــواب نـ
ــم  ــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم األمـ ــع، فــيــمــا أكــ ــائـ ــوقـ الـ
املتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن 
نفذتها  »تلقت معلومات عن عملية  البعثة 
وقــوات  الوسطى  ألفريقيا  املسلحة  الــقــوات 
أمــنــيــة أخــــرى ضـــد مــقــاتــلــني مــفــتــرضــني في 
ــن أجـــــل الــــســــالم فــــي جــمــهــوريــة  االتــــحــــاد مــ
املجموعات  الوسطى«، وهو إحدى  أفريقيا 
البالد.  في شــرق  النشيطة  الكبرى  املتمردة 
وقــــال دوجـــاريـــك »نــحــن بــصــدد تقييم عــدد 
الــضــحــايــا والــــنــــازحــــني«. وأشــــــار ســتــيــفــان 
التي أرسلت  إلــى أن »مينوسكا«  دوجــاريــك 
بــعــثــة عــلــى الـــفـــور »تـــواصـــل تــقــيــيــم الــوضــع 
والتأكد من اتخاذ التدابير الالزمة لحماية 

املدنيني«.
وحـــســـب مـــصـــدر مــــن األمــــــم املـــتـــحـــدة، طــلــب 
استهدفت  العملية   

ّ
فـــإن هــويــتــه،  عــدم كشف 

مــســلــحــي »االتــــــحــــــاد مــــن أجــــــل الــــســــالم فــي 

ــطــــى«. وأوضـــــح  جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــــوســ
قـــتـــلـــوا،  ــا  ــيـ ــدنـ مـ مــــن 30  »أكــــثــــر  أن  املــــصــــدر 
مــن جهته،  طــائــشــة«.  بــرصــاصــات  بعضهم 
صّرح مصدر عسكري في أفريقيا الوسطى 
طالبا عدم كشف هويته أن »القوات املسلحة 
ــطــــى والـــــــــــروس يـــرتـــكـــبـــون  ألفـــريـــقـــيـــا الــــوســ
مجزرة«، مشيرًا إلى تسجيل »عمليات إعدام 
بـــإجـــراءات مـــوجـــزة، ونــتــحــدث عــن أكــثــر من 
رئاسة  باسم  املتحدث  لكن   .»

ً
قتيال خمسني 

يالوكي  ألبرت  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
ــه لــيــس لـــديـــه »عـــلـــم بــهــذا  ــال إنــ مــوكــبــيــمــي قــ
 ،2021 في منتصف  ــه 

ّ
أن العلم  مع  الهجوم«. 

املتحدة  لألمم  التابع  الخبراء  فريق  تحدث 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  عــن  واملــســؤول 
هذا  على  املــفــروض  األسلحة  ومراقبة حظر 
الـــبـــلـــد عــــن انـــتـــهـــاكـــات ضــــد املـــدنـــيـــني خـــالل 
أفريقيا  عمليات لقوات األمــن في جمهورية 
الـــوســـطـــى ومـــقـــاتـــلـــي مـــجـــمـــوعـــة »فـــاغـــنـــر«. 
واعـــتـــرفـــت حـــكـــومـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى فــي 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي بصحة بعض 
االتــهــامــات الــتــي وجهتها األمـــم املــتــحــدة، ال 
ارتكب  تعذيب،  وأعــمــال  بشأن جرائم  سيما 
ــنـــود مــن  »مــعــظــمــهــا« مـــتـــمـــردون وكــــذلــــك جـ
أفريقيا الوسطى أو حلفاؤهم. ولم يعد فريق 
الــخــبــراء الــتــابــع لــألمــم املــتــحــدة يــعــمــل منذ 
رفــضــت روسيا  إذ  آب 2021،  أغــســطــس/   31
املاضي، معتبرة  الصيف  التمديد ألعضائه 

 تشكيلته يهيمن عليها الغربيون.
ّ
أن

)فرانس برس(

توعد نائب قائد قوات الدفاع اإلثيوبية، الجنرال أبيباو تادسي، في مقابلة بثتها 
الجيش  الجمعة، بدخول  لــإذاعــة، في ساعة متأخرة من مساء  »فانا«  مؤسسة 
 
ّ
إلــى مقلي، عاصمة إقليم تــيــغــراي »إلبــــادة« الــقــوات املــتــمــردة. وقـــال تــادســي إن

البالد لن تنعم بالسالم إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي. وأضــاف في املقابلة: »تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا 
 يكون هناك أدنى شك في هذا«. 

ّ
من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب أال

 األمــر انتهى، فهو لم ينتِه. الشيء 
ّ
 يظن الشعب اإلثيوبي أن

ّ
وأضــاف: »يجب أال

نا توقفنا كي نتأهب. هذا العدو ال يزال هناك وال بد من إبادته عن 
ّ
الوحيد هنا أن

آخره. لن نتفاوض معه«. وجاءت هذه التهديدات على الرغم من الضغوط الدولية 
املتواصلة، بما في ذلك األميركية، من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار رسمي 
وإطــالق  املــعــارك  تــراجــع  بعد  تيغراي«  اإلثيوبية و»جبهة تحرير  الحكومة  بــني 

سراح معتقلني سياسيني. 
 املساعدات الغذائية 

ّ
وكانت األمم املتحدة، قد حذرت، يوم الخميس املاضي، من أن

في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وصلت إلى »أدنى مستوياتها على اإلطالق«. 
 هناك أكثر من 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

ّ
وقالت إن

)رويترز، العربي الجديد(

صالح النعامي

أقـــر جــنــود فـــي جــيــش االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
في  األهــالــي  على  عقوبات جماعية  بفرضهم 
بهدف تحسني  الغربية،  الضفة  وبلدات  قــرى 
 هــذا 

ّ
 أن

ّ
لــلــمــســتــوطــنــني، إال الـــظـــروف األمــنــيــة 

ونــقــل تحقيق  نتائج عكسية.  إلــى  أدى  األمـــر 
نشره موقع »سيحا مكوميت« اليساري، أمس 
السبت، عن جنود يخدمون في محيط مدينة 
الــقــرى،  ــهــم يغلقون مــداخــل 

ّ
إن الــلــه قولهم  رام 

ويــمــنــعــون األهـــالـــي مـــن الـــخـــروج لــلــعــمــل في 
املـــدارس بهدف  املــنــاســب، ويقتحمون  الــوقــت 
الضغط على أولــيــاء األمــور ملنع أوالدهـــم من 
املشاركة في إلقاء الحجارة على عربات جيش 

االحتالل وسيارات املستوطنني في املنطقة.
ــااًل لــنــمــط الــعــقــوبــات  ــثــ وضــــــرب الــتــحــقــيــق مــ
الــجــمــاعــيــة املــفــروضــة عــلــى الـــقـــرى والــبــلــدات 
له بلدة دير نظام  الفلسطينية، بما تتعرض 
الــقــريــبــة مــن رام الــلــه. ونــقــل عــن أحـــد الجنود 
ــمـــركـــزون فــــي أحـــــد ثـــالثـــة حـــواجـــز  ــتـ ــن يـ ــذيــ الــ
عــســكــريــة تــغــلــق الـــقـــريـــة قـــولـــه: »نـــحـــن نعمل 
للعمل،  السن  كبار  تأخير موعد خــروج  على 
ــيــــاة الــــنــــاس هــنــاك  ــلـــى جـــعـــل حــ ونــــحــــرص عـ
 الجيش يمارس هذا 

ّ
صعبة«. وأقّر الجندي بأن

النمط من »العقوبات الجماعية«، بهدف منع 
األطفال الفلسطينيني من إلقاء الحجارة على 
عربات االحتالل، التي تتحرك في شارع 465، 
وهو أحد الشوارع الرئيسية التي يستخدمها 
املستوطنون في تنقالتهم. وأضاف الجندي: 
»نحن معنيون بممارسة ضغوط على أهالي 
الـــبـــلـــدة، حــتــى يــتــحــرك كـــبـــار الـــســـن ويــوقــفــوا 

املوقع،  الشارع«. وحسب  إلقاء الحجارة على 
الحواجز  على  يتمركزون  الذين  الجنود   

ّ
فــإن

الــعــســكــريــة يــحــرصــون عــلــى إيـــقـــاف ســيــارات 
تستغرق  تفتيش  عمليات  وإجــــراء  الــســكــان، 
وقتا كبيرًا، وفي أحيان أخرى يغلقون البلدة 
التحقيق،  مــقــابــالت تضّمنها  وفــي  بــالــكــامــل. 
ذكــــر تــالمــيــذ إحــــدى املــــــدارس االبــتــدائــيــة في 
الــبــلــدة أن جــيــش االحـــتـــالل يــقــتــحــم املــدرســة 
 بعض 

ّ
ويطلق الغاز املسيل للدموع، لدرجة أن

التحقيق  ولفت  باإلغماء.  يصابون  التالميذ 
إلى أنه تم توثيق الجنود وهم يقتحمون أحد 
الصفوف في مدرسة، ويعتدون على التالميذ 
داخـــلـــه، فــي حــني يــحــاول املــــدرس الـــدفـــاع عن 

 الــحــديــث يــدور 
ّ
ــأن تــالمــيــذه، مــذكــرًا الــجــنــود بـ

عــن مــدرســة ويــطــلــب منهم املـــغـــادرة. وحسب 
 
ّ
فــإن التحقيق،  نقلها  كــمــا  الــتــالمــيــذ،  روايــــات 
الـــجـــنـــود يــعــتــقــلــون بـــعـــض تـــالمـــيـــذ املـــدرســـة 
االبتدائية الذين يشكون بمشاركتهم في إلقاء 
لساعات  الــقــريــة  مــن  الــحــجــارة، ويخرجونهم 
عـــدة ويــعــتــدون عــلــيــهــم بــالــصــفــع، وبــعــد ذلــك 
يعيدونهم إلى القرية، وفي أحيان أخرى يتم 
تحويل األطفال لالعتقال. ولفت معّد التحقيق 
يمارسها  الــتــي  الجماعية  الــعــقــوبــات   

ّ
أن إلــى 

ــى نـــتـــائـــج عــكــســيــة،  ــ جـــيـــش االحــــتــــالل أدت إلـ
الــحــجــارة على  إلــقــاء   عمليات 

ّ
إلـــى أن مــشــيــرًا 
الشارع ازدادت.

اعــتــبــر املــتــحــدث بــاســم »طـــالـــبـــان« األفــغــانــيــة ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد أن املــحــادثــات 
الرسمية األولى، املقرر عقدها بني الحركة ودول غربية، في أوسلو، اليوم األحد، 
الحرب«. وسيعقد ممثلون عن »طالبان«، برئاسة  أجــواء  ستساعد على »تبديل 
وزير الخارجية أمير خان متقي، بدءًا من اليوم األحد وملدة ثالثة أيام، لقاءات في 
أوسلو مع السلطات النرويجية ومسؤولني من عدة دول، بينها الواليات املتحدة 

 عن االتحاد األوروبي.
ً
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا، فضال

ــارة اإلسالمية  وقــال مجاهد، لوكالة »فــرانــس بــرس« أمــس السبت: »اتــخــذت اإلمـ
خــطــوات لتالقي مطالب الــعــالــم الــغــربــي، ونــأمــل أن نــقــوي الــعــالقــة مــع كــل الـــدول، 
ــــرب عـــن أمــلــه  ــام، عــبــر الــدبــلــومــاســيــة«. وأعـ  وبــيــنــهــا األوروبــــيــــة والـــغـــرب بــشــكــل عــ
ــاع  ــواء الـــحـــرب الــســابــقــة إلــــى أوضــ ــ ــادثـــات عــلــى »تـــبـــديـــل أجــ فـــي أن تــســاعــد املـــحـ
 سلمية، وأن تخلق أجــواء من األخــذ والــرد، بحيث يكون هناك مشاركة سياسية 

مليئة باالحترام«.
وكانت وزيرة الخارجية النرويجية أنكني هوتفيلدت أكدت، أمس األول، أن بالدها 
ســتــكــون »واضـــحـــة« بــشــأن مــا نــتــنــظــره، وال سيما حـــول حــق فــتــيــات فــي التعليم 
وحــقــوق اإلنــســان. وشـــددت على أن االجــتــمــاعــات »ال تشكل إضــفــاء للشرعية أو 
اعترافا بطالبان، لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البالد بحكم األمر 

الواقع. ال يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر«.
حركة  أبــرز  نفسها  تعتبر  التي  الوطنية«،  املقاومة  »جبهة  باسم  متحدث  ودان 
»طالبان«، املحادثات في أوسلو. وقال علي نزاري، في تغريدة: »يجدر  معارضة لـ
علينا جميعا أن نرفع أصواتنا، ونمنع أي دولة من التطبيع مع جماعة إرهابية، 

واعتبارها ممثلة عن أفغانستان«.
أمــس السبت، ما تداولته بعض وسائل اإلعــالم  من جهة ثانية، نفت »طــالــبــان«، 
حي »داعــش« على سجن 

ّ
املحلية ومواقع التواصل االجتماعي، حول هجوم مسل

واليــة قندوز، وتمكنهم من اإلفــراج عن بعض املعتقلني. وأكــد مسؤول أمن والية 
قــنــدوز مــولــوي عــزيــز الــلــه عــمــر، فــي بــيــان، أن نبأ هــجــوم »داعــــش«، أو أي جماعة 
أخرى، على سجن قندوز غير صحيح. وأوضح أن إطالق النار داخله ليل الجمعة 
املــاضــي كـــان نتيجة احــتــجــاج بــعــض الــســجــنــاء ومــحــاولــتــهــم الـــهـــرب، لــكــن قــوات 

»طالبان« تمكنت من ضبط الوضع.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يحظى المخاتير 
بصالحيات ُتمّكنهم من 

التدخل بفّض النزاعات

رحب أبي أحمد 
بزيارة حميدتي إلى 
»بلده الثاني إثيوبيا«

يحاول االحتالل عبر 
المخاتير إثارة الفتن بين 

الفلسطينيين

تشهد مدينة ود 
مدني السودانية توترًا 

عقب وفاة محتج

»مخاتير« 
القدس

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــثـــيـــر مــن  يـــنـــظـــر املــــقــــدســــيــــون بـــكـ
الريبة والشك حيال الدور الجديد 
ــــذي مــنــحــتــه ســلــطــات االحـــتـــالل  الـ
»املخاتير«، وهو دور  اإلسرائيلي ملا يسمى بـ
قديم متجدد، تأسس مع االحتالل ذاته، بعد 
فــي قبضته، وتنامي  الــقــدس  ســقــوط مدينة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــيـــة  ــنـ الـــوطـ الـــحـــركـــة  دور 

مقاومته والتصدي ملشاريعه ومخططاته. 
وملواجهة ذلك، لجأ االحتالل إلى من يسميهم 
»ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس« ملــعــاونــة  املـــقـــدســـيـــون بــــ
االحــتــالل وتــقــديــم املــســاعــدة لــه فــي مواجهة 
الحركة الوطنية، والقيام بمهام تخدمه على 
وتحسني  والخدماتي،  االجتماعي  الصعيد 
صـــورة االحـــتـــالل، وســـط تــحــذيــرات مــن قيام 
االحــــتــــالل بـــالـــتـــالعـــب بــاملــجــتــمــع املـــقـــدســـي. 
وتــعــاظــمــت خـــالل الــفــتــرة األخــيــرة مــحــاوالت 
هـــؤالء املــخــاتــيــر، وهـــم فــي الــغــالــب أشــخــاص 
ــتـــأديـــة بــعــض  مـــنـــبـــوذون مــــن مــجــتــمــعــهــم، لـ
ــن االحــــتــــالل، بـــالـــتـــعـــاون مع  ــام نــيــابــة عـ ــهـ املـ
مــا تسمى املـــراكـــز الــجــمــاهــيــريــة، وهـــي ذراع 
تنفيذية تابعة مباشرة لبلدية االحتالل في 
القدس، وباتت تقدم للمقدسيني ما يوصف 
»الــــخــــدمــــات«. ويـــحـــظـــى هــــــؤالء املــخــاتــيــر  بـــــ
بــصــالحــيــات مـــن بــلــديــة وشـــرطـــة االحـــتـــالل، 
النزاعات على   

ّ
التدخل في فض مّكنهم من 

ُ
ت

حساب الحركة الوطنية.
ــتــــالل لــلــحــركــة خــــالل الــســنــوات  ووّجــــــه االحــ
الــتــي أعــقــبــت اتــفــاق أوســلــو ضــربــات كبيرة 
ــّدت مـــن نــشــاطــهــا ومـــن قــدرتــهــا  ومــوجــعــة حــ
الضرورية،  الخدمات  بتقديم  التدخل،  على 
الشرق،  بيت  بها  يقوم  كــان  وهــي مسؤولية 
وعــشــرات املــؤســســات األخـــرى التابعة لــه أو 
أغلقها االحتالل مطلع  املستقلة عنه، والتي 
عام 2000. كذلك تشّدد االحتالل في مالحقة 
الحركة ومنع أي أنشطة لها، حتى لو كانت 
أو فنية، عــدا عن قمعه  أو اجتماعية  ثقافية 
ــة االحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى مـــمـــارســـاتـــه.  ــطـ األنـــشـ
التي  الثانية  االنتفاضة  مطلع  منذ  وســّجــل 
ــــالل مــئــات  ــتـ ــ انـــدلـــعـــت عـــــام 2000 مـــنـــع االحـ
الفعاليات واألنشطة في القدس، بدعوى أنها 
ومدعومة  الفلسطينية  السلطة  من  موجهة 

األولـــى. وفــي هذا  االنتفاضة  فــي  خصوصا 
الشباب«  »تنمية  مدير جمعية  قــال  اإلطـــار، 
ــــات الــعــربــيــة في  ــــدراسـ الــتــابــعــة لــجــمــعــيــة الـ
الــــقــــدس مـــــــازن الـــجـــعـــبـــري، فــــي حــــديــــث مــع 
العمل  قــررت هيئة  »لقد  الــجــديــد«:  »العربي 
الوطني واألهلي في القدس التحذير وتوعية 
املــقــدســي مــن مــحــاوالت تتم حاليا  املجتمع 
قبل  أحياء مختلفة من  في  لتعيني مخاتير 
سلطة االحتالل«. ولفت إلى أن »هذا املشروع 
ــراث  ــتــ والــ ــقــــدس  الــ ــه وزارة شــــــؤون  بــ تـــقـــوم 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة بــالــتــعــاون 
االحتالل  واستخبارات  االحــتــالل  بلدية  مــع 
)الـــــشـــــابـــــاك(، ونــــحــــن نــــقــــوم بــمــتــابــعــة هـــذه 
ونتائجها  لخطورتها  السياسية  القضية 
الــســيــاســيــة عــلــى املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي في 
الــــقــــدس«. وأشـــــار الــجــعــبــري إلــــى أن رئــيــس 
بلدية االحتالل موشيه ليئون يقوم بجهود 
الحكومية  املــؤســســات  مــع  بالتعاون  كبيرة 
واألمنية االحتاللية، لفرض سيادة إسرائيل 
فـــي الـــقـــدس، مـــن خـــالل تــســريــع االســتــيــطــان 
واملشاريع التهويدية وهدم املنازل وتهجير 
والجمعيات  املــشــاريــع  ودعـــم  الفلسطينيني 
إلى  ولفت  الــقــدس.  مدينة  فــي  االستيطانية 
أن ليئون يبادر أيضا ملشاريع دمج للسكان 
تحت الــقــوانــني اإلســرائــيــلــيــة، مــن خــالل دعم 
والتعليم  الجماهيرية«  »املــراكــز  تسمى  مــا 
اإلسرائيلي والشؤون االجتماعية والشرطة 
الشواقل  آالف  مئات  مع رصد  الجماهيرية، 
اإلسرائيلي  التعريف  تحت  الــدمــج  لعملية 

مــنــهــا، مـــا اعــتــبــره مــخــالــفــا ملـــا يــســمــى اتــفــاق 
الوسط )ويقصد بذلك اتفاق أوسلو( املوقع 
بـــني مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة ودولــــة 

االحتالل.
 الخطوات الحاسمة في مواجهة األنشطة 

ّ
لكن

والفعاليات الفلسطينية، خصوصا الرسمية 
منها، بدأ في العقد األخير من القرن الحالي. 
بــقــرارات  اإلسرائيلية  السلطات  فاستهدفت 
ــراءات االعــتــقــال الــرمــوز  ــ املــنــع واإلبـــعـــاد وإجــ
الفلسطينية،  للسلطة  والدينية  السياسية 
املــتــعــاقــبــون،  الـــقـــدس  رأســـهـــم وزراء  وعـــلـــى 
وكذلك محافظ القدس الحالي، عدنان غيث، 
والــذي اعتقل نحو 20 مرة ومنع من مزاولة 
الــرام شمال  عمله، حتى من مكتبه في بلدة 
االحتاللية،  السيطرة  حــدود  خــارج  الــقــدس، 
وحــظــر عــلــيــه تــقــديــم أي مــســاعــدة مــالــيــة أو 
فــرض  ذاتـــه  للمقدسيني. والــوضــع  قــانــونــيــة 

على وزير القدس الحالي فادي الهدمي.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، كــانــت مـــا تــســّمــى »املـــراكـــز 
الجماهيرية«، ومراكز الشرطة املدنية، تنتشر 
لها  املقدسية وتخصص  األحــيــاء  في معظم 
ميزانيات بماليني الشواقل، ثم جاءت »لجان 
املخاتير« لتكمل دور هذه املراكز الجماهيرية 
والشرطية. وتلعب »لجان املخاتير« دورًا في 
 الـــنـــزاعـــات، إضــافــة إلــى 

ّ
مــجــال الــتــدخــل لــحــل

الــصــالحــيــات الــتــي مــنــحــت لــهــا عــلــى صعيد 
املقدسيني  بني  والنزاعات  الخالفات  تسوية 
عــلــى مــلــكــيــة األراضــــــي وإعـــطـــاء مــوافــقــاتــهــم 
لــلــجــهــات الــرســمــيــة اإلســرائــيــلــيــة، خصوصا 
ــقـــدس، الــتــي تشترط  ــتـــالل فـــي الـ بــلــديــة االحـ
ــاء مــــن بــــني مــا  ــنــ ــة بــ ــلـــى رخــــصــ الــــحــــصــــول عـ
تشترطه ومــا تضعه من شــروط على البناء 

الفلسطيني في القدس.

تحذيرات من دور »لجان المخاتير«
»لـــجـــان املــخــاتــيــر«  ـــ هــــذا الــتــعــاظــم الــكــبــيــر لـ
املقدسيني  شــؤون  في  املتزايدة  وتدخالتها 
ــــالل دفـــــع هـــيـــئـــات وطــنــيــة  ــتـ ــ ــن االحـ بـــدعـــم مــ
مــقــدســيــة إلــــى الــتــحــذيــر مـــن الـــــدور الــجــديــد 
ــم تــعــد مهمتهم  ــذيـــن لـ ــهـــؤالء املــخــاتــيــر، الـ لـ
فــقــط اصــطــحــاب قـــوات االحــتــالل إلـــى مــنــازل 
القيام  إلــى  تعّدتها  بل  العتقالهم،  النشطاء 
بــــأدوار كــانــت حــكــرًا عــلــى الــحــركــة الوطنية، 

ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ لــــــــــردم الــــــهــــــوة بـ
ــبـــب املـــشـــكـــلـــة مــع  ــــة، وهــــــي سـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ واالقـ
ــا فــي  ــهــ ــا يــــــروجــــــون لــ ــمــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، كــ الـــفـ
دوائــــر االحـــتـــالل. واعــتــبــر أن »رئــيــس بلدية 
لــه رؤيـــة لــخــرق املجتمع املقدسي  االحــتــالل 
ــيـــني شــخــصــيــات  ــعـ ــامـــل وتـ ــعـ ــتـ مــــن خــــــالل الـ
الــدوائــر اإلســرائــيــلــيــة، خصوصا  مقربة مــن 
األمــنــيــة، لتكون نــوافــذ االتــصــال والــتــواصــل 
مـــع بــلــديــة االحـــتـــالل، تــحــت مــســمــى ممثلي 
الــســكــان أو املــخــاتــيــر بــاملــصــطــلــح املــعــروف 
تــاريــخــيــا«. ووفــــق الــجــعــبــري، فـــإن خــطــورة 
هــذا املــشــروع »أنــه سيتم إعــطــاء صالحيات 
في  السكان  ملتابعة قضايا  املخاتير  لهؤالء 
ما يتعلق بالخرائط والتسوية وهدم املنازل 
والـــتـــرخـــيـــص، كــمــا يـــحـــدث حــالــيــا فـــي بــلــدة 
فإن  برأيه،  وبالتالي،  بالقدس«.  العيساوية 
مـــا يــجــري »هـــو إعـــطـــاء املــخــاتــيــر امــتــيــازات 
ــا بـــــني الـــســـكـــان  ــ ــل مـ ــتـــواصـ ــلـ وصــــالحــــيــــات لـ
وبــلــديــة االحــتــالل والــشــرطــة، إلظــهــار قــيــادة 
داخل املجتمع مرتبطة مع االحتالل وتساهم 
في تهميش القيادات واألطر الوطنية داخل 
املجتمع املقدسي«. وشّدد على »أننا سنقوم 
بإجهاض هذا النشاط السياسي واملجتمعي 
التي تقوم عليه سلطات االحتالل، والهادف 
ــــرق الــنــســيــج الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــــى خـ إلـ
فــي الــقــدس، وإلـــى فــرض مــزيــد مــن السيادة 
والــــســــيــــطــــرة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى املــجــتــمــع 

الفلسطيني« في املدينة.

أهداف لترسيخ االحتالل
التخطيط لهذا الدور الجديد للمخاتير كان 
بدأ في 2018، ارتباطا بإعالن بلدية االحتالل 
في القدس عزمها البدء بتسوية أوضــاع 20 
حــوضــا مـــن أراضـــــي الـــقـــدس املــحــتــلــة مطلع 

يونيو/ حزيران املقبل. ويعني ذلك، بحسب 
القيادية  النتشة،  رتيبة  املقدسية  الناشطة 
»فــدا«،  الفلسطيني  الديمقراطي  االتحاد  في 
مع  التعامل  في  للمخاتير  دور  إلــى  الحاجة 
للبلدية  األهــالــي  سيقدمها  التي  املستندات 

للقيام بتسوية أوضاع أراضيهم.
وأشــــــارت الــنــتــشــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أنه »عــدا أن املخاتير قبل ذلك 
الــعــائــالت، ولــم يكن  كــانــوا يحظون بموافقة 
دورهــــــم بــشــكــل أســـاســـي مـــعـــاونـــة االحـــتـــالل 
بــدأت  فشيئا  شيئا  لكن  الصعيد،  هــذا  على 
بالتالعب  الجماهيرية  بالشرطة  تسمى  مــا 
أشخاص  فــرض  ومحاولة  املخاتير،  بهؤالء 
والتسريع بهذه العملية مع دخول عام 2022، 
أن ذلك  التسوية«. وأضــافــت  واقــتــراب موعد 
يتم »مــن خــالل انتقاء أشخاص لهذه املهمة 
املخاتير  هــم  يكونوا  الشاباك حتى  قبل  مــن 
ــداًل مــــن لــجــان  ــ لــفــرضــهــم عـــلـــى املـــقـــدســـيـــني بــ
املــخــاتــيــر الــتــي كــانــت اخــتــارتــهــا الــعــائــالت، 
ــة  ــــالك الــغــائــبــني ودولــ ــارس أمـ ــ ومـــســـاعـــدة حـ

االحتالل على أكبر قدر من األراضي«.
ــهـــدف الـــثـــانـــي، بــحــســب الــنــتــشــة، فهو  ــا الـ أمــ
محاولة إثارة الفنت والنزاعات العنيفة داخل 
املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي والــتــحــكــم بــالــحــلــول 
العشائري  الصلح  فــي  الحلول  هــذه  وآلــيــات 
لصالح هــؤالء املخاتير املنتقني من الشرطة 
الــجــمــاهــيــريــة ومـــن جــهــاز الــشــابــاك، والــقــيــام 
ــال املـــوكـــلـــة إلــــى مـــا يسمى  ــمــ بـــجـــزء مـــن األعــ
بــاملــحــاكــم الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي تـــتـــعـــاون مع 
املراكز الجماهيرية. ومن ضمن هذه األعمال، 
بــحــســب الــنــتــشــة، الــســيــطــرة عــلــى مـــا يسمى 
بالعنف واإلبالغ عن السالح ومراقبة إطالق 
الـــســـراح املـــشـــروط عــلــى األســــــرى، مـــا يعني 
أن هــــــؤالء ســيــســتــخــدمــون مــــن قـــبـــل ســلــطــة 

االحــتــالل عــلــى املجتمع املــقــدســي، ومــنــع أي 
أنشطة مقاومة لالحتالل.

مخاطر دور »لجنة المخاتير«
وبحسب النتشة، تكمن خطورة هذا التوجه 
فـــي أن املــقــدســيــني لـــم يـــعـــودوا قـــادريـــن على 
مرجعيات  هناك  وبــأن  مرجعياتهم،  اختيار 
ــعـــودوا قــادريــن  تــفــرض عــلــيــهــم، وأنـــهـــم لـــم يـ
عــلــى تسيير أمــــور حــيــاتــهــم مــن دون هــؤالء 
بتسوية  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا  املخاتير، 
 النزاعات حولها، 

ّ
األراضــي وامللكيات وفــض

وبــالــتــالــي الـــعـــودة إلـــى عــهــد اإلدارة املــدنــيــة 
الــبــائــدة التابعة لــالحــتــالل. وأشــــارت إلــى أن 
الـــتـــســـارع فـــي هــــذه الـــخـــطـــوات بــــات واضــحــا 
جدًا، ويتوافق ويتالءم مع سياسة الحكومة 
اإلســرائــيــلــيــة االســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــــســــّرع عـــمـــلـــيـــات تـــهـــويـــد املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة 
يــمــكــن  »ال  أنـــــه  ورأت  فـــيـــهـــا.  واالســــتــــيــــطــــان 
بأنه  بــه،  يقومون  ما  تبرير  املخاتير  لهؤالء 
تسهيل لحياة املقدسيني، وبالتالي ال يمكن 
مــــع جــهــاز  تـــعـــاونـــه  ــبــــرر  يــ أن  ألي شـــخـــص 
اســتــخــبــارات االحــتــالل والــتــعــاون مــع سلطة 
االحتالل في شرعنة احتاللها، وفي تسريع 
عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر الــقــســري بــحــق املــقــدســيــني 

وتغيير مالمح املدينة املقدسة«.
في مقابل ذلــك، ال تــرى النتشة أي رابــط بني 
هـــذا الــتــوجــه االحــتــاللــي مــن خـــالل املخاتير 
وغياب دور السلطة الفلسطينية في القدس، 
ــن بــتــاتــا. نحن  ــريـ قــائــلــة: »ال عــالقــة بـــني األمـ
نعرف أن دور السلطة مقّيد ومحدود، وكذلك 
يتعلق  حــني  وضعيفة  مــحــدودة  ميزانيتها 
ــر بــالــقــدس، وعــلــيــه، فـــإن تــنــامــي تــعــاون  األمــ
لــه عالقة  بعض الجهات مــع االحــتــالل ليس 

بالسلطة ودورها«. 

مخطط االحتالل لتهميش 
الحركة الوطنية الفلسطينية

سيمنح المخاتير صالحيات بما يتعلق بخطط الهدم والترخيص )مناحيم كهانا/فرانس برس(

تستمر زيارة حميدتي ألديس أبابا يومين )محمود حجاج/األناضول(

)Getty( يعتقل الجنود التالميذ لشّكهم بمشاركتهم في إلقاء الحجارة

الجيش اإلثيوبي يخطط لدخول مقلي )إيمانويل سيليشي/فرانس برس(

منحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي لما يسمى بـ»المخاتير« دورًا جديدًا 
في القدس، ما أثار ريبة المقدسييين، لما له من أبعاد تتعلق بتهميش 
الحركة الوطنية ويخدم مشروع االحتالل المتكامل لتهويد المدينة، 

خصوصًا أنه لم يعد للمقدسيين القدرة على اختيار مرجعياتهم

إضاءة

الحدث

تقريررصدمتابعة

وســــط الـــبـــالد. وأوضــــحــــت، فـــي بـــيـــان، أن 
»قــــوات األمــــن أطــلــقــت الـــرصـــاص وقــنــابــل 
الغاز املسيل للدموع، على موكب تشييع 
الله، بمدينة  جثمان محمد فيصل خلف 
ود مدني في والية الجزيرة«. وأضافت أن 
»موكب التشييع تعرض إلى عنف مفرط، 

ما أسفر عن إصابة 12 شخصا«.
ــي املــــديــــنــــة، مــنــذ  ــــل مـــحـــتـــجـــون فــ ــــواصـ ويـ
أول مـــن أمــــس، إغــــالق الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
وإحــراق اإلطـــارات وتسيير تظاهرات في 
عدد من أحياء املدينة للتنديد بالحادثة. 
وأصدرت السلطات بوالية الجزيرة، أمس 
ــرارًا بــإغــالق املــــدارس إلـــى أجــل  الــســبــت، قــ

غير مسمى، تحسبا لوقوع أعمال عنف.
ــيـــد ضــد  ــعـ ــتـــصـ وفـــــــي إطـــــــــار مــــواصــــلــــة الـ
االنــقــالب، أعلنت لــجــان املــقــاومــة وتجمع 
سياسية  وأحــــزاب  الــســودانــيــني  املهنيني 
ــدًا ملــلــيــونــيــة جـــديـــدة.  ــوعــ ــنــــني مــ غـــــدًا االثــ
ــيــــان أول  ــيـــني، فــــي بــ ــنـ ــهـ ودعـــــــا تـــجـــمـــع املـ
مــــن أمــــــس، الـــعـــامـــالت والـــعـــامـــلـــني بــأجــر 
إلى  والنقابية  املهنية  الــقــطــاعــات  وكــافــة 
املليونية  في  والفاعلة  الواسعة  املشاركة 
والــثــوار  الــثــائــرات  نــضــاالت  »مستلهمني 
وسيرهم بشموٍخ نحو تمام الوصول إلى 

وطن واسع، وطن خير ديمقراطي«.
وكــانــت بعثة األمــم املتحدة فــي الــســودان 
الــــلــــقــــاءات  أن  أمــــــــس،  مـــــن  أول  أعــــلــــنــــت، 
ــهــــا خـــــالل  ــتــــجــــريــ ــــي ســ ــتــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
الــحــالــي ستخصص لــعــدد من  األســـبـــوع 
الـــجـــهـــات، مــنــهــا الـــجـــيـــش وقـــــــوات األمــــن 
ــر قتلى  وأحـــــزاب وحـــركـــات مــســلــحــة وأســ

االحتجاجات.
من جهة أخرى، دانت قوى إعالن الحرية 
والتغيير، أمس السبت، مقتل 5 أشخاص 
بواسطة مليشيات مسلحة بوالية شمال 
دارفور، غربي البالد. وأوضحت القوى، في 
بيان، أنها »ظلت تتابع وترصد بحرص 
تتوالى  التي  األمنية  والتفلتات  األحــداث 
على أطـــراف املـــدن واألريــــاف فــي دارفـــور، 
املواطنني  أرواح  زالـــت تحصد  مــا  والــتــي 
الــذيــن طــاولــتــهــم أيــدي  الــعــزل،  السلميني 
املــلــيــشــيــات املــتــفــلــتــة«، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
»طالبت مـــرارًا وتــكــرارًا بطي صفحة تلك 
املــلــيــشــيــات بــحــســمــهــا، ألنــهــا صــفــحــة من 
 
ّ
أن وأضــافــت  والخيانة«.  الــغــدر  صفحات 

املؤسفة تتكرر في ظل توهان  »األحـــداث 
السلطة االنقالبية، وقوى الــردة، والفلول 
توفير  فــي  املتكرر  وفشلها  واملتخاذلني، 

األمن وحماية املدنيني«.

الـــســـودان الشقيقة  الــســيــادة بــجــمــهــوريــة 
وأضــاف:  إثيوبيا«.  الثاني،  بلده  لزيارته 
ــرب، مـــن جـــديـــد، عـــن تــقــديــري  ــ »أود أن أعـ
تربط  التي  العميقة  التاريخية  لألواصر 
يجوز  ال  والــتــي  الشقيقني،  شعبينا  بــني 
فــصــلــهــا مــهــمــا كـــانـــت الــــظــــروف. وســـوف 
نــســعــى بـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لــلــحــفــاظ 
عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا 

وألبناء شعبينا«.
السودانية )سونا(  األنباء  وذكــرت وكالة 
ــؤولــــني  ــســ مــ مـــــــع  ــث  ــحــ ــبــ يــ قـــــــد  ــو  ـــ ــلـ ــ أن دقــ
إقليم تيغراي  النزوح من  إثيوبيني ملف 
إلــــى الــــســــودان وقــضــيــتــي الـــحـــدود وســد 
النهضة. وعلى الرغم من عدد من جوالت 
املفاوضات، لم يتمكن السودان وإثيوبيا، 
ــــالف عـــلـــى ســد  الــــلــــذان يــــــدور بــيــنــهــمــا خـ
الــنــهــضــة الــــــذي بــنــتــه أديــــــس أبــــابــــا، مــن 
التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود 
بينهما. وكــانــت الــعــالقــات بــني الــســودان 
وإثــيــوبــيــا قــد شــهــدت تــوتــرات متواصلة 
الــســودانــي عمليات  الــجــيــش  تنفيذ  مــنــذ 
ــن الــســيــطــرة  تـــحـــريـــر مــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة مــ
اإلثــيــوبــيــة املــمــتــدة مــنــذ الــعــام 1995. في 
املــــقــــابــــل تـــتـــهـــم أديـــــــس أبــــابــــا الـــخـــرطـــوم 
ما  وهــو  إثيوبية،  أراض  على  بالسيطرة 

ينفيه السودان مرارًا.
في هذه األثناء، شهدت مدينة ود مدني، 
مـــركـــز واليـــــة الـــجـــزيـــرة وســــط الــــســــودان، 
تــــوتــــرًا أمـــنـــيـــا واســــعــــا عـــقـــب اإلعـــــــالن عــن 
وفاة أحد املشاركني في موكب 17 يناير/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي مــتــأثــرًا بإصابته 
بالرصاص الحي.

ــاء الـــــســـــودان، أمـــس  ــبــ ــلـــنـــت لــجــنــة أطــ وأعـ
السبت، إصابة 12 شخصا خــالل مراسم 
تشييع جثمان أحد ضحايا االحتجاجات، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

السيادة في  يحاول نائب رئيس مجلس 
الـــســـودان محمد حــمــدان دقــلــو، املــعــروف 
»حــمــيــدتــي«، فـــي أديــــس أبـــابـــا تخفيف  بـــ
الــتــوتــر بـــني إثــيــوبــيــا والــــســــودان، والـــذي 
الــســودانــي  ارتــفــع منذ اســتــعــادة الجيش 
الحدودية  الفشقة  منطقة  على  السيطرة 
مع إثيوبيا في العام 2020، باإلضافة إلى 
الخالف املتواصل بني البلدين بشأن سد 

النهضة.
والتقى دقلو، في أديس أبابا أمس السبت، 
وزيــر الدفاع اإلثيوبي أبــراهــام بــالي، في 
أول زيارة ملسؤول كبير من الخرطوم إلى 
الـــدولـــة املـــجـــاورة بــعــد ســيــطــرة الــســودان 
على الفشقة. كما أنها أول زيارة ملسؤول 
ســـودانـــي إلـــى خــــارج الــبــالد مــنــذ انــقــالب 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 15 

أكتوبر/تشرين األول املاضي.
ــادة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــب بـــــــيـــــــان مـ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــو ســـيـــنـــاقـــش مــع  ــلــ  دقــ

ّ
الـــــســـــودانـــــي، فــــــــإن

اإلثيوبيني، على مدى يومني،  املسؤولني 
الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــني الــبــلــديــن، وسبل 
دعــمــهــا وتــطــويــرهــا بــمــا يــخــدم مــصــالــح 
البلدين في املجاالت كافة، من دون إضافة 
مزيد من التفاصيل. وأشــار إلــى أنــه كان 
في استقبال دقلو في مطار بولي الدولي 
وزيـــــر الــــدفــــاع اإلثـــيـــوبـــي أبــــراهــــام بـــالي، 
ومــديــر املــخــابــرات وعــــدد مــن املــســؤولــني 
إلى جانب طاقم  اإلثيوبية،  الحكومة  في 
أبــابــا، في  أديــس  فــي  السودانية  السفارة 

مقدمتهم السفير جمال الشيخ.
ــــس أبـــابـــا،  ــــول دقـــلـــو إلــــى أديـ وبــعــيــد وصـ
أبــي أحمد  اإلثيوبي  الـــوزراء  نشر رئيس 
ــارة. وكـــتـــب:  ــزيــ ــالــ ــــب فــيــهــا بــ تـــغـــريـــدة رحـ
»يـــســـرنـــي أن أرحـــــــب بـــالـــجـــنـــرال مــحــمــد 
حـــــمـــــدان دقـــــلـــــو، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

حميدتي في أديس أبابا
بحث ملفي الحدود وسد النهضة

سارع رئيس الحكومة 
اإلثيوبية أبي أحمد 
للترحيب بزيارة نائب 

رئيس مجلس السيادة 
في السودان محمد 
حمدان دقلو ألديس 

أبابا
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حراك دبلوماسي للجم روسيا

أميركا تسّرع تسليح أوكرانيا

خريطة للتعاون الفرنسي اليوناني

إستونيا والتفيا 
وليتوانيا سترسل أسلحة 

إلى أوكرانيا

روسيا  بني  املعدومة  الثقة  تطغى 
مــــــن جــــهــــة والـــــــــواليـــــــــات املــــتــــحــــدة 
ــال  ــمــ ــا فـــــــي حـــــلـــــف شــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
األطلسي من جهة أخرى، على املشهد املتوتر 
بــني الــطــرفــني وتــحــديــدًا عــلــى خلفية تصاعد 
األزمة بشأن أوكرانيا وحديث الغرب عن غزو 
روسي محتمل لهذه الدولة. ويبدو أن انعدام 
الــحــوار  الثقة هــذا بموسكو وحــتــى بــجــوالت 
كييف  حلفاء  دفــع  مسؤوليها،  مع  واللقاءات 
لــتــســريــع عــمــلــيــات مـــدهـــا بـــاألســـلـــحـــة، وذلـــك 
بضوء أخضر أميركي، مع عزم دول البلطيق؛ 
إستونيا والتفيا وليتوانيا، إرسال صواريخ 
أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، بــمــوافــقــة 
أول  بالفعل  أوكــرانــيــا  تلقت  بينما  واشــنــطــن، 
دفعة من مساعدة دفاعية أميركية بقيمة 200 

علن أمس السبت.
ُ
مليون دوالر، بحسب ما أ

وبــيــنــمــا تـــشـــرع واشـــنـــطـــن األبـــــــواب لتسليح 
حيال  منقسمني  األوروبــيــون  يبدو  أوكرانيا، 
األمر، إذ أعلنت وزيرة الدفاع األملانية كريستي 
أوكرانيا  تمد  لن  أن بالدها  أمــس،  المبرخت، 
بأسلحة في الوقت الراهن، وذلك بعد بضعة 
أيام من بدء بريطانيا تزويد كييف بأسلحة 
األميركية  السفارة  وقالت  للدبابات.  مضادة 
في أوكرانيا، في بيان أمس السبت، إن كييف 
تلقت أول دفعة من مساعدات أميركية للدعم 
وكـــانـــت  دوالر.  مـــلـــيـــون   200 بــقــيــمــة  األمــــنــــي 
واشنطن قد وافقت في ديسمبر/كانون األول 
املاضي، على برنامج املساعدات الذي يتضمن 
الــســفــارة  وكــتــبــت  مــلــيــون دوالر.  تــقــديــم 200 
»ستواصل  فيسبوك  بموقع  صفحتها  على 
املساعدات  هذه  مثل  تقديم  املتحدة  الواليات 
جهدها  في  األوكرانية  املسلحة  القوات  لدعم 
املتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسالمة 
أراضــيــهــا فــي وجـــه الـــعـــدوان الـــروســـي«. وأكــد 
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، في 
جولي،  ميالني  الكندية  نظيرته  مــع  اتــصــال 
أمس السبت، أنهم »ملتزمون بالدبلوماسية، 
لكننا جاهزون مع حلف األطلسي وحلفائنا 
ملعاقبة روسيا وتدفيعها ثمنا باهظا على أي 
تغريدة على حسابه  وذلــك بحسب  عــــدوان«، 

بموقع »تويتر«.
وفـــي ســيــاق تسليح أوكــرانــيــا كــذلــك، تعتزم 
إستونيا والتفيا وليتوانيا، الدول األوروبية 
الواقعة في منطقة البلطيق والعضو بحلف 
ــال صـــواريـــخ أميركية  شــمــال األطــلــســي، إرســ
الــصــنــع مـــضـــادة لــلــدبــابــات والـــطـــائـــرات إلــى 
كييف، في خطوة قالت واشنطن إنها تؤيدها 
تماما. وفي بيان مشترك نشر في وقت متأخر 
قــال وزراء دفـــاع دول  أول مــن أمــس الجمعة، 
إنــهــم يقفون »مــوحــديــن في  الــثــالث  البلطيق 
أراضيها  ووحــدة  أوكرانيا  بسيادة  التزامنا 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان الــــروســــي املــســتــمــر«. 
وأوضحوا أن إستونيا تنوي تزويد أوكرانيا 
بـــصـــواريـــخ »جـــافـــلـــن« املــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات، 
بينما ســتــرســل التــفــيــا ولــيــتــوانــيــا صــواريــخ 
ــادة لـــلـــطـــائـــرات وغـــيـــرهـــا  ــ ــــضـ  »ســـتـــيـــنـــغـــر« املـ
ــتـــضـــح بــــعــــد مــــتــــى مــن   مـــــن املـــــــعـــــــدات. ولـــــــم يـ

املقرر إرسال األسلحة إلى أوكرانيا.

مــع صحيفة  مقابلة  فــي  المبرخت،  كريستني 
ــشــرت أمـــس الــســبــت، إن 

ُ
»فــيــت أم زونـــتـــاغ«، ن

بـــرلـــني تــســتــبــعــد مـــد أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة في 
الـــوقـــت الـــراهـــن فـــي املــواجــهــة الــقــائــمــة بينها 
وبــني روســيــا، وذلــك بعد بضعة أيــام مــن بدء 
بــريــطــانــيــا تـــزويـــد كــيــيــف بــأســلــحــة مــضــادة 
لــلــدبــابــات. وقــالــت المــبــرخــت »أتــفــهــم الــرغــبــة 
في دعم أوكرانيا، وهــذا بالضبط ما نفعله«. 
ــا مــســتــشــفــى  ــيــ ــرانــ ــــت »ســتــتــســلــم أوكــ ــافـ ــ وأضـ
 مع التدريب الالزم في فبراير/

ً
ميدانيا كامال

شـــبـــاط املـــقـــبـــل، كـــل هــــذا شـــاركـــت أملـــانـــيـــا في 
وتابعت  ــــورو«.  يـ مــاليــني   5.3 بقيمة  تــمــويــلــه 
»نــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــنــا ملــنــع الــتــصــعــيــد. في 
الوقت الراهن لن يكون تسليم األسلحة مفيدًا 
لتحقيق ذلك، ثمة اتفاق على هذا في الحكومة 

األملانية«.
ــانـــي هــــذا، اتــهــم وزيـــر  وردًا عــلــى املـــوقـــف األملـ
أملانيا  كوليبا،  دميترو  األوكــرانــي  الخارجية 
»تــشــجــيــع« بــوتــني عــلــى شـــن هــجــوم  أمــــس، بـــ
جديد على أوكرانيا. وكتب كوليبا على تويتر 
»الـــيـــوم، أصــبــحــت وحـــدة الــغــرب ضــد روســيــا 
أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن أي وقــــــت«. وشـــــدد عــلــى أن 
»الشركاء األملان يجب أن يتوقفوا عن تقويض 

الوحدة بتصريحات وتصرفات مماثلة، وعن 
تــشــجــيــع فــالديــمــيــر بـــوتـــني عــلــى شـــن هــجــوم 
جــديــد على أوكــرانــيــا«. وأضـــاف أن أوكــرانــيــا 
»ممتنة« ألملانيا على الدعم الذي قدمته، لكن 

»تصريحاتها الحالية مخيبة لآلمال«.

في غضون ذلــك، ومــع تصاعد التوترات، قال 
الـــســـبـــت، إن  مـــصـــدر فـــي إدارة بـــوتـــني، أمــــس 
وأوكرانيا  روسيا  من  سياسيني  مستشارين 
بشأن  محادثات  سيعقدون  وأملانيا  وفرنسا 
شرق أوكرانيا. وأضاف املصدر، بحسب وكالة 
ــرز« أن املــحــادثــات الــتــي تــجــري ضمن  ــتـ »رويـ
نــورمــانــدي«، ستعقد في  مــا يعرف »بصيغة 
باريس يوم 25 يناير الحالي. وأكد ميخائيلو 
بودولياك، مستشار كبير مفاوضي أوكرانيا، 
أنــه مــن املــقــرر عقد اجتماع فــي بــاريــس، لكنه 
»رويترز« إن هناك تاريخا أوليا محددًا  قال لـ

لالجتماع هو 26 يناير.
األثناء، تعمل بريطانيا على تفعيل  في هذه 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع مـــوســـكـــو. ولـــهـــذه الــغــايــة 
البريطاني بن والس مع  الدفاع  يلتقي وزيــر 
نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو، 
ليز  البريطانية  الــخــارجــيــة  ــرة  وزيـ تـــزور  كما 

تراس، موسكو الشهر املقبل.
البريطانية  الــدفــاع  فــي وزارة  وأعــلــن مصدر 
أمـــس، أن شــويــغــو، قــِبــل دعـــوة لــلــقــاء نظيره 
الــبــريــطــانــي ملــنــاقــشــة األزمــــــة عــلــى الـــحـــدود 
الـــروســـيـــة األوكـــرانـــيـــة. وقــــال املـــصـــدر »يــســر 
وزيــر الــدفــاع قبول روســيــا الــدعــوة للتحدث 
الدفاع  لقاء  »نظرًا ألن  مع نظيره«. وأضــاف 
لندن  فــي  بلدينا جــرى  بــني  األخــيــر  الثنائي 
في 2013، عرض شويغو اللقاء في موسكو«. 
ــم يـــتـــم تـــأكـــيـــد مـــوعـــد  ــ ــدر إنــــــه لـ ــ ــــصـ وقــــــــال املـ

االجتماع.
ــــالم الــروســيــة،  فـــي الــســيــاق، قــالــت وكـــالـــة اإلعـ
 عـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي إنــــه من 

ً
أمـــــس، نـــقـــال

املتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية 
ــراء  ــ ــراس، مـــوســـكـــو الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل إلجـ ــ ــ لـــيـــز تـ
ــع نــظــيــرهــا الــــروســــي ســيــرغــي  مــــحــــادثــــات مــ
الفــــــروف. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن املـــصـــدر قــولــه 
»اســتــفــســرت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 
محادثات  إلجـــراء  ملوسكو  السفر  فــرصــة  عــن 
مــع الفــــروف، ووافــقــت موسكو على أن تكون 

الزيارة في فبراير«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

تعزز »خريطة الطريق« 
للتعاون العسكري بين 

باريس وأثينا الشراكة 
االستراتيجية بين البلدين، 

في ظل استمرار التوتر بين 
اليونان وتركيا واألزمات 

التي يمر بها حلف شمال 
األطلسي

يتواصل تدّفق المساعدات العسكرية والدفاعية إلى أوكرانيا، وذلك بضوء أخضر أميركي، تحسبًا ألي غزو محتمل لهذه الدولة 
من قبل جارتها روسيا. يأتي ذلك بينما تتواصل االجتماعات والحراك الدبلوماسي لخفض حدة األزمة بين موسكو وكييف

بلينكن: جاهزون مع حلف األطلسي وحلفائنا لمعاقبة روسيا )ألكس براندون/فرانس برس(

 مــــن بــــاريــــس وأثـــيـــنـــا تــعــزيــز 
ٌّ

تــــواصــــل كـــــل
العسكري،  املــجــال  فــي  سيما  ال  تعاونهما 
أكبر منذ  ق بشكل 

ّ
الــذي توث التعاون  وهــو 

أن تصاعدت التوترات بني اليونان وتركيا، 
خصوصا في العامني األخيرين على خلفية 
ــقـــرة عـــن الـــغـــاز فـــي شــــرق الــبــحــر  تــنــقــيــب أنـ
ع 

ّ
املتوسط. وفي أحدث خطوات التعاون، وق

قائدا القوات املسلحة الفرنسية واليونانية، 
»خريطة  أثينا  فــي  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
للشراكة  العسكري  الجانب  جسد 

ُ
ت طريق« 

برمت في 
ُ
االستراتيجية بني البلدين التي أ

سبتمبر/أيلول املاضي في باريس.
ــتــــي وقــعــهــا  ــــّص خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق الــ ــنـ ــ وتـ
ــيــــــاري بــــــورخــــــار،  ــي تــــ ـــســ ــرنـ ــفــ الـــــجـــــنـــــرال الــ
ــرال الـــيـــونـــانـــي كــونــســتــانــتــيــنــوس  ــنــ والــــجــ
االستراتيجية  »الشراكة  أن  فلوروس، على 
العسكري«،  الصعيد  على  البلدين  تــوحــد 
الــقــوات املسلحة  أركـــان  بــيــان لهيئة  حسب 
الــفــرنــســيــة. وتــتــيــح هـــذه الــوثــيــقــة »تــعــزيــز 
وهيكلتها  العسكرية  الــدفــاعــيــة  الــعــالقــات 
ــد الــطــويــل« و»تــجــســيــد الــتــعــاون  عــلــى األمــ
العسكري الثنائي الفرنسي اليوناني على 

املــســتــويــني االســتــراتــيــجــي والــتــشــغــيــلــي«، 
كما ورد فــي الــبــيــان. وقــال البيان إنــه »في 
إطار االلتزامات التي تم التعهد بها تجاه 
االتحاد األوروبــي وحلف شمال األطلسي، 
ـــــوّحـــــد الــــشــــراكــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة 

ُ
ت

عسكريا البلدين اللذين يسهمان في الدفاع 
األوروبــــــــــي واألمـــــــن األوروبــــــــــي األطـــلـــســـي، 
عــلــى تمسكهما  الــتــأكــيــد خــصــوصــا  عــبــر 
احترام  إطــار  في  واإلبحار  الطيران   بحرية 

القانون الدولي«.
تيح »خريطة الطريق« للقوات املسلحة 

ُ
وست

ثقافتيهما  »تــعــزيــز  واليونانية  الفرنسية 
االستراتيجية املشتركة وإمكانية التشغيل 
جاء  مــا  حسب  جيشينا«،  لصالح  املتبادل 
فــي الــبــيــان، الــــذي شــــّدد عــلــى أن »الــتــعــاون 

العسكري الثنائي )سيتم( توسيعه«.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال خـــبـــراء لــوكــالــة »فــرانــس 
 االتــفــاقــيــة الــدفــاعــيــة هـــذه »غــيــر 

ّ
بــــرس« إن

ها تربط دولتني 
ّ
مسبوقة« و»غير عادية« ألن

وتستهدف  األطــلــســي  الحلف  فــي  عضوين 
»ضمنا« تركيا، العضو اآلخر في الحلف.

ــفــــعــــت حـــــدة الــــتــــوتــــرات بــــني الـــيـــونـــان  وارتــ
وتــركــيــا، وكــالهــمــا عــضــو فــي حــلــف شمال 
األخــيــرة، بسبب  السنوات  األطلسي، خــالل 
حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر 
ــلــــدان الـــــجـــــاران عــلــى  ــبــ ــان الــ ــ ــ ــتــــوســــط. وكـ املــ
خــالف منذ عقود حــول سلسلة طويلة من 
القضايا، بما في ذلك الحقوق اإلقليمية في 
بحر إيجه الذي يقع بني البلدين، والحدود 

البحرية والجوية، وحقوق األقليات.
أثينا،  إلــى  بــاريــس بشكل علني  وانــحــازت 
وأرسلت في صيف 2020، طائرات »رافــال« 
وســفــنــا حــربــيــة فــي مــواجــهــة انــتــشــار سفن 
عسكرية وأعمال التنقيب التركية في شرق 
البحر املتوسط. وقد بلغت التوترات أوجها 

بني أنقرة وباريس على خلفية هذا امللف.

للتعاون  الطريق«  »خريطة  توقيع  ويــأتــي 
العسكري الفرنسي اليوناني أول من أمس، 
بــعــد إبـــــرام اتــفــاقــيــة فــرنــســيــة يــونــانــيــة في 
سبتمبر املاضي، تنّص على بند للمساعدة 
املتبادلة »بكل الوسائل املناسبة« إذا وجد 
الــبــلــدان »بــشــكــل مــشــتــرك أن هــنــاك هجوما 
مسلحا يحصل ضد أراضي« أحدهما. كما 
وقــعــت الــيــونــان وقــتــهــا عــلــى صفقة تسلح 
دفاعية ضخمة مع فرنسا. إذ قــررت أثينا، 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر مـــع تــركــيــا املـــجـــاورة، 
تعزيز قدرتها العسكرية عبر طلب 18 طائرة 
مقاتلة من طراز »رافال« وثالث فرقاطات من 
مليارات   5.5 قــدره  إجمالي  بمبلغ  فرنسا، 
ــــورو. ويـــأتـــي تــوقــيــع »خــريــطــة الــطــريــق«  يــ
أول ست  تسليم  على  يومني  بعد  الجمعة، 
أثينا من فرنسا.  طــائــرات »رافـــال« طلبتها 
وقــتــهــا، توقيعها صفقة  الــيــونــان،  وبــــّررت 
بسعيها  فرنسا  مع  دفاعية ضخمة  تسلح 
الـــوزراء  وقــال رئيس  عــن سيادتها.  للدفاع 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه ال 
تركيا في سباق تسلح،  الدخول مع  ينوي 
 الــخــالفــات بــني أثــيــنــا وأنـــقـــرة من 

ّ
ــل  حـ

ً
آمــــال

ه أضاف »في نفس الوقت، 
ّ
خالل الحوار، لكن

سندافع عن أراضينا وسالمتها، وسيادتنا 
وحقوقنا السيادية. ومن أجل القيام بذلك، 
وتــابــع: »ال يمكننا  قــوة ردع«.  إلــى  نحتاج 
ــــنــــا نــعــيــش فــــي مــنــطــقــة 

ّ
تـــجـــاهـــل حــقــيــقــة أن

معقدة للغاية«.
من جهتها، رأت تركيا في االتفاقية وقتها، 
ــــوزارة الــخــارجــيــة، مــحــاولــة  بــحــســب بــيــان لـ
 »انـــتـــهـــاج 

ّ
ــان إن ــيـ ــبـ ــا. وقــــــال الـ ــيـ ــركـ لـــعـــزل تـ

الــيــونــان ســيــاســة تسلح وعـــزل تــركــيــا بــداًل 
مـــن الـــتـــعـــاون أمــــر إشــكــالــي ويـــســـيء إلــيــهــا 
ــقـــرار  ــتـ ــهــــدد االسـ ولـــالتـــحـــاد األوروبـــــــــي ويــ

والسالم اإلقليمي«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وقال بلينكن، في تغريدة على »تويتر« أمس 
ــهـــت الــتــحــيــة إلـــى  الـــســـبـــت، إن واشـــنـــطـــن وجـ
ــدول األعــــضــــاء فـــي حــلــف شـــمـــال األطــلــســي  ــ الــ
الــثــالث  الــســابــقــة  السوفيتية  والــجــمــهــوريــات 
ــا«. وقـــال  ــيــ ــرانــ »لــدعــمــهــا الـــطـــويـــل األمـــــد ألوكــ
بلينكن في منشور آخر »نؤيد تماما عمليات 
إلى  الناتو،  الدفاعية من أعضاء  املعدات  نقل 
أوكرانيا لتعزيز قدرة األخيرة على الدفاع عن 
نفسها ضد أي عدوان روسي غير مبرر وغير 
الناطق  ديــمــتــري بيسكوف،  مــســؤول«. وكـــان 
بـــاســـم الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر بــوتــني، 
ــــذا األســــبــــوع،  ــابـــق مــــن هـ ــــت سـ ــــف فــــي وقـ وصـ
إمدادات األسلحة الغربية إلى أوكرانيا بأنها 

»خطيرة للغاية«.
ــقـــابـــل، قـــالـــت وزيــــــرة الــــدفــــاع األملـــانـــيـــة،  فـــي املـ

متابعة

■ مّر على القدس كل أنواع الظلم واالحتالل. وفي كل مرة تخرج هذه 
املدينة منتصرة على الظلم … 

SaveSheikhJarrah# أنقدوا_حي_الشيخ_جراح#

■ حرب فوضوية بال مالمح!! #اليمن
 

■#اليمن ما يحدث في اليمن ال ُيمكن ألي إنسان أن يرضى ِبه. فليجلس 
الجميع للحوار وليتنازل الجميع لوقف الحرب. صور ُمفجعة ألطفال 

ونساء ال ذنب لهم! باستمرار الحرب لن يستفيد أحد... لن يكسب أحد... 
كابرة! 7 سنني استنزفت األموال واألرواح ولن يتحقق شيء 

ُ
إلى متى امل

فماذا تنتظرون لوقف هذا العبث؟

■ سجن #غويران في الحسكة بـ#سوريا يضم اآلالف من عناصر 
#داعش األجانب منذ سنوات ويهاجمه داعش بني فترة وأخرى إلخراج 

عناصره... العجيب أن الدول الغربية ترفض استقبال مواطنيها 
الدواعش اإلرهابيني وتركتهم في هذا السجن

#الحسكة #سجن_غويران.

■ كل حادث يصير بالعراق ويثير الناس عاطفيا، تستغله األطراف 
املتنازعة للتسقيط وكيل االتهامات. لهذه الدرجة الدم رخيص عند 

السياسيني العراقيني والزعماء الفيسبوكيني. #ديالى.

■ مسار تطيير االنتخابات النيابية انطلق.. #بس_هيك #لبنان

■ اختفت 50 مليون دوالر )فحوصات #كورونا #مطار_بيروت( ما شفنا 
شرطي بلدية أو حاجب بالدولة تحرك!

بينما مواطن لبناني #الساعي استرجع أمواله من البنك، ويلي هي 
 )وبغض النظر عن آرائنا باألسلوب إذا اختلفت( فاستنفرت 

ً
ملكه أصال

الدولة بكبرها!!!  #لبنان #الدوالر #لبنان_ينتفض.

 ■ شعب #تونس واٍع ويدرك ما ُيحاك له وكل املخططات تتكشف 
 له يوما بعد يوم. الشعوب الحرة ال تخاف وال تنام مهزومة 

 وإنما من يحاول أن يسلب شعبه الحرية والثورة والديمقراطية 
هو املهزوم داخليا وما زال يكابر وسقوطه قادم ال محالة #يسقط_

 االنقالب_في_تونس #يسقط_قيس_سعيد #الردة_مستحيلة 
للشعب #التونسي.

نأت الحكومة األلمانية بنفسها، أمس السبت، عن تصريحات أدلى بها 
قائد سالح البحرية األلماني، كاي إخيم شوينباخ، خالل مناقشة أجراها 
مركز أبحاث في الهند، وذلك بعد نشر مقطع مصور له يقول فيه إن 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين يستحق االحترام، وإن كييف لن تسترد 
»الطائشة«  تعليقاته  عن  »تويتر«  عبر  شوينباخ  واعتذر  القرم.  أبدًا 
ووصفها بأنها خطأ، فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع األلمانية 

إن التصريحات ال تمثل موقف ألمانيا.

قائد البحرية األلمانية يشيد ببوتين
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