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توافق بين أنقرة
وباريس لدعم باشاغا

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

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

ضغوط دولية
لوقف التصعيد
في اليمن

القاهرة ـ العربي الجديد

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

الصبر
غير المجدي
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  2254الذي
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
ً
نفسه ممثال للمعارضة ،اتبع
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.

عدن ـ فارس الجالل
زكريا الكمالي

تسارعت الضغوط الدولية على كل
األطراف املتورطة في الحرب اليمنية
من أجــل تهدئة التصعيد العسكري
س ــري ـع ــا ع ـل ــى وق ـ ــع ت ــزاي ــد أع ـ ـ ــداد ال ـض ـحــايــا
املدنيني جــراء الغارات التي يشنها التحالف
الــذي تـقــوده السعودية فــي اليمن ،فيما نفى
األخ ـي ــر تـنـفـيــذه غ ــارة جــويــة عـلــى سـجــن في
صعدة أدت إلى مقتل ما ال يقل عن  80شخصًا
وج ــرح نـحــو  260آخ ــري ــن .وتـتـعــزز الــدعــوات
لــوقــف التصعيد تحسبًا التـســاع نطاقه إلى
خ ــارج الـيـمــن م ـج ــددًا عـبــر تـنـفـيــذ الـحــوثـيــن
هـ ـجـ ـم ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمــارات ،على غرار ما جرى قبل أيــام ،وهو
ما يفسر إعالن وزارة الداخلية اإلماراتية ،في
بيان أمــس السبت ،وقــف استخدام الطائرات
دون ط ـيــار (الـ ـ ــدرون) وال ـط ــائ ــرات الــريــاضـيــة
الخفيفة ملدة شهر .وعلى الرغم من أن الوزارة
وضعت األمــر في إطــار «املمارسات الخاطئة
الـ ـت ــي تـ ــم رصـ ــدهـ ــا أخ ـ ـي ـ ـرًا مـ ــن ع ـ ــدم ال ـت ـق ـيــد
بممارسة هذه الرياضة باملناطق الجغرافية
الـ ـت ــي ت ــم ت ـح ــدي ــده ــا ب ــال ـت ـص ــاري ــح الـ ـت ــي تــم
إصــدارهــا للمستخدمني ،حيث تــم استخدام
امل ـنــاطــق ال ـتــي ال يـسـمــح بـهــا بـمـمــارســة هــذه
ال ــري ــاض ــة» ،فـ ــإن الـ ـق ــرار ي ــأت ــي ب ـعــد أي ـ ــام من
اسـتـهــداف الـحــوثـيــن ألبــوظـبــي بــالـصــواريــخ
البالستية والطائرات من دون طيار.
وأعلن رئيس بعثة «منظمة أطباء بال حدود»
أحمد مـهــات ،ارتـفــاع عــدد ضحايا استهداف
الـسـجــن فــي ص ـعــدة .وأوض ــح م ـهــات ،لــوكــالــة
ً
«أســوش ـي ـي ـتــد بـ ـ ــرس» ،أنـ ــه ي ــوج ــد  82قـتـيــا
وأكثر من  265جريحًا ،فيما أشار الحوثيون
إل ــى أن رج ــال اإلن ـق ــاذ مــا زالـ ــوا يـبـحـثــون عن

ناجني وجثث تحت أنقاض مركز االحتجاز.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ق ــال امل ـت ـح ـ ّـدث بــاســم ق ـ ّـوات
ال ـت ـح ــال ــف ت ــرك ــي امل ــالـ ـك ــي ،ف ــي بـ ـي ــان نـقـلـتــه
ّ
ّ
ّ
الرسمية (واس) ،إن
السعودية
وكالة األنباء
«قيادة الـقـ ّـوات املشتركة للتحالف تابعت ما
ّ
اإلعالمية بعد إعالن
تناقلته بعض الوكاالت
املـلـيـشـيــا ال ـحــوثـ ّـيــة اإلره ــاب ـ ّـي ــة املــدعــومــة من
إي ــران اسـتـهــداف التحالف ملركز احتجاز في
محافظة صعدة فجر الجمعةّ ،
وادع ــاء وقوع
ّ
بداخله» ،مشددًا على
ضحايا من املحتجزين
ّ
ّأن «ه ــذه ّ
االدعـ ـ ـ ــاءات ال ـتــي تـبــنـتـهــا املليشيا
ّ
الحوثية غير صحيحة» .وأعـلــن أن «الـقــوات
املشتركة للتحالف سوف تطلع مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية في اليمن واللجنة الدولية
للصليب األحمر على الحقائق والتفاصيل».
وأش ـ ــار إل ــى أن «الـ ـه ــدف ف ــي ص ـع ــدة ل ــم يكن
مــدرج ــا عـلــى ق ــوائ ــم ع ــدم االس ـت ـهــداف املتفق
عليها مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
ولم يتم اإلبالغ عنه من قبل الصليب األحمر
وال تنطبق عليه املعايير املنصوص عليها
في اتفاقية جنيف الثالثة ألسرى الحرب».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـحــوثـيــن،
ّ
مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،إن «قـ ـ ـص ـ ــف م ــرك ــز
االتـ ـص ــاالت ف ــي ال ـح ــدي ــدة ،وت ــدم ـيــر املـنـشــأة
املركزية بغرض قطع اإلنترنت جريمة ،أتبعها
العدو بارتكاب جرائم بحق املدنيني في سجن
صعدة وأحياء سكنية في الحديدة وصنعاء،
وكــل ذلــك يعكس حجم الفشل امليداني لعدو
جبان وعديم األخالق».
وفـ ــي ظ ــل تـ ـب ــادل االتـ ـه ــام ــات ب ــن ال ـت ـحــالــف
املتحدة إلى «وقف
والحوثيني ،دعت الواليات
ً
الـتـصـعـيــد» فــي الـيـمــن ،مـتـحـ ّـدثــة عــن سقوط
«أكثر من  100قتيل في ّ
األيام األخيرة» ،بينهم
ّ
ً
ّ
مــا ال يـقــل عــن  70قتيال فــي غ ــارة جــويــة على
سجن فــي صـعــدة .ونقلت الـ ــوزارة ،فــي بيان،

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

بلينكن :يجب أن ينتهي
التصعيد في القتال
والهجمات في اليمن
إيران :الهجمات
تجعل الطريق لتحقيق
السالم أكثر صعوبة
ّ
عن وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن قوله إن
«الواليات املتحدة قلقة جدًا من التصعيد في
اليمن» ،داعيًا «جميع أطراف النزاع إلى وقف
الـتـصـعـيــد ،واالم ـت ـثــال اللـتــزامــاتـهــم بموجب
القانون اإلنساني الدولي ،واملشاركة الكاملة
ّ
عملية سالم شاملة بقيادة األمم املتحدة».
في
وأعـ ـ ـل ـ ــن ب ـل ـي ـن ـك ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــدث م ـ ــع وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـعــودي فـيـصــل ب ــن ف ــرح ــان آل
سعود الجمعة املاضي لتأكيد التزام الواليات

املتحدة بمساعدة الحلفاء فــي الخليج على
ّ
ّ
الجوية تأتي
تحسني دفاعاتهم ،أن «الـغــارة
ّ
ّ
بعد ّأي ــام فقط مــن هـجــوم الحوثيني املتعمد
عـلــى مــدنـ ّـيــن ف ــي أب ــوظ ـب ــي»ّ ،ف ــي إشـ ــارة إلــى
ّ
الحوثيون.
الهجوم على اإلمارات الذي تبناه
وكـتــب بلينكن الحـقــا ،فــي تـغــريــدة« :يـجــب أن
ينتهي التصعيد فــي الـقـتــال والـهـجـمــات في
ّ
جميع أنـحــاء الـيـمــن .ونـحــث جميع األط ــراف
عـلــى ال ـتــزام حــل سلمي ودبـلــومــاســي إلنـهــاء
الصراع» .وأضــاف« :يستحق الشعب اليمني
أن يعيش في سالم وأن يقرر مستقبله».
وأعرب االتحاد األوروبي ،في تغريدة لبعثته
فــي الـيـمــن أم ــس ال ـس ـبــت ،عــن بــالــغ قـلـقــه إزاء
التصعيد في البالد ،داعيًا أطراف النزاع إلى
«ضبط النفس ،وحماية املدنيني ،واملشاركة
فــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـقــودهــا األمــم
املتحدة إلنهاء الصراع».
في املقابل ،دانــت وزارة الخارجية اإليرانية،
أم ــس الـسـبــت ،الـهـجـمــات األخ ـيــرة فــي اليمن،
معتبرة أنها تجعل من مسار الحل املحتمل
للنزاع «أكثر صعوبة» .ورأى املتحدث باسمها
سعيد خطيب زادة أن «اس ـت ـمــرار الهجمات
العسكرية للتحالف على اليمن ،في ظل صمت

املجتمع الدولي وعدم مباالته ،وبيع األسلحة
بال ضوابط للمعتدين ،واعتماد نهج متحيز
وازدواج ـيــة املعايير فــي املجتمع الــدولــي في
مواجهة العدوان الغاشم على الشعب اليمني
خ ــال سـبــع س ـنــوات ،جـعــل الـطــريــق لتحقيق
السالم العادل بهذا البلد أكثر صعوبة».
وف ـي ـمــا س ــاد أم ــس هـ ــدوء ح ــذر ف ــي مــديـنــة
الـحــديــدة ،الـتــي كــان الـنــاس فيها يترقبون
غارات جديدة من التحالف ،وسط غموض
ح ـ ــول األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ط ــاول ـت ـه ــا ض ــرب ــات
ال ـخ ـم ـيــس املـ ــاضـ ــي ،ومـ ــا إذا ك ــان ــت ه ـنــاك
ق ـي ــادات سـيــاسـيــة أو عـسـكــريــة مــن جماعة
ّ
ال ـحــوث ـيــن س ـق ـطــت جـ ــراء هـ ــا ،شـ ــن ط ـيــران
الـتـحــالــف ،فـجــر أم ــس الـسـبــت غــارتــن على
معسكرات ومــواقــع تسيطر عليها جماعة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» (ال ـحــوث ـيــن) ف ــي الـعــاصـمــة
اليمنية صـنـعــاء .واسـتـهــدف تـبــة اإلرس ــال
التلفزيوني في مدينة الثورة شمال صنعاء،
إل ــى جــانــب اس ـت ـهــداف معسكر الـحـفــاء في
منطقة السبعني جنوب العاصمة.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،عـلـمــت «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
ّ
مــن مـصــادر محلية ،أن الحوثيني نـفــذوا في
صنعاء واملناطق املحيطة بها حملة اعتقاالت

وم ــداهـ ـم ــات ،اس ـت ـهــدفــت ع ـ ــددًا م ــن ال ـض ـبــاط
والشخصيات االجتماعية والقبلية ،إضافة
إلى بعض املوظفني في املؤسسات الحكومية،
ب ـح ـج ــة الـ ـت ــواص ــل مـ ــع الـ ـتـ ـح ــال ــف .وت ـع ـيــش
صنعاء إلى جانب معظم املناطق اليمنية منذ
ليل الخميس  -الجمعة في ظل انقطاع خدمة
اإلن ـت ــرن ــت ،ب ـعــد اس ـت ـه ــداف ال ـت ـحــالــف بــوابــة
اإلنترنت في مدينة الحديدة ،فيما لم تتأثر
االتصاالت الهاتفية جراء هذه الغارات.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــد ال ـع ـم ـيــد ف ــي الـجـيــش
الوطني في مأرب أبو راكان املرادي ،لـ«العربي
الجديد» ،أن قــوات الجيش الوطني مسنودة
بالقبائل في حريب وصرواح تخوض معارك
ضــد الـحــوثـيــن فــي هــاتــن الـجـبـهـتــن ،بدعم
وغطاء من طيران التحالف.
وأكـ ــد م ـصــدر عـسـكــري ف ــي الـجـيــش الـيـمـنــي،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ج ـمــاعــة الـحــوثـيــن
ل ــن تــوقــف تـصـعـيــدهــا ال ـع ـس ـكــري ،م ــا ل ــم يتم
دحــرهــا بــالـكــامــل مــن أط ــراف مـحــافـظــة مــأرب
الغربية والجنوبية .وأضاف املصدر أن هناك
تعزيزات جديدة للجيش اليمنيّ ،
مقدمة من
الـتـحــالــف ،سـيـكــون لـهــا دور حــاســم فــي قلب
موازين األمور على األرض.

ي ـ ـعـ ــود مـ ـل ــف املـ ــرش ـ ـحـ ــن امل ـح ـت ـم ـلــن
ل ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة فــي
لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،لـ ـي ــرب ــك مـ ـ ـج ـ ــددًا الـ ـتـ ـح ــرك ــات
الدولية بشأن إيجاد حل قريب لألزمة
ّ
الليبية ،فــي ظــل الـتـطــورات الحاصلة
فــي الـتـحــالـفــات ،خـصــوصــا فــي أعـقــاب
املـ ـق ــارب ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،وف ــي
مقدمتها التهدئة اإلمــاراتـيــة التركية،
ّ
متغيرات جرت على
والتي تترافق مع
أرض الواقع في ليبيا.
وبحسب مصدر مصري خاص ،تحدث
لـ«العربي الجديد» ،فقد شهدت األيام
املاضية توافقًا مصريًا فرنسيًا بشأن
دعم وزير الداخلية السابق في حكومة
ال ـ ــوف ـ ــاق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ف ـت ـح ــي ب ــاش ــاغ ــا،
ً
ك ـم ــرش ــح رئـ ــاسـ ــي م ـم ـث ــا ل ـتــوج ـهــات
بــاريــس وال ـقــاهــرة ،خ ــال االنـتـخــابــات
الرئاسية املقبلة والتي لم يتم تحديد
موعد لها بعد.
وأك ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــدر أن م ـص ــر ال ت ـع ــارض
إجــراء االنتخابات املؤجلة منذ الرابع
والعشرين مــن ديسمبر/كانون األول
املــاضــي ،قـبــل يــونـيــو/حــزيــران املقبل،
ول ـك ــن ه ــي مـتـمـسـكــة ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
بـ ــإجـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات وف ـق ــا ل ـل ـقــواعــد
املـ ـعـ ـلـ ـن ــة قـ ـب ــل فـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب الـ ـت ــرشـ ـي ــح.
وأوضــح املصدر أن الخالف الرئيسي
ملصر مع املسار الذي تروجه في الوقت
الــراهــن مستشارة األم ــن الـعــام لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ـشـ ــؤون ل ـي ـب ـي ــا ،سـتـيـفــانــي
ولـ ـي ــام ــز ،ي ـن ـط ـلــق م ــن رغـ ـب ــة األخـ ـي ــرة
ف ــي تـغـيـيــر ك ــاف ــة ال ـق ــواع ــد الـقــانــونـيــة
والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وت ـ ـعـ ــديـ ــل ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
الــدسـتــوريــة الـتــي مــن املـقــرر أن تجري
بناء عليها االنتخابات .وأشار املصدر

تأجيل لقاء دبلوماسي
مصري تركي كان
مقررًا الشهر الحالي
القاهرة تسعى
إليجاد تحالف فرنسي
إيطالي مصري

يصعد ضد الجميع :رؤى الحل متباعدة
سعيّد
ّ
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
تونس ـ وليد التليلي
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تـشـهــد ال ـس ــاح ــة ال ـتــون ـس ـيــة ت ـص ـع ـي ـدًا الفـتــا
لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة بـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ق ـ ـيـ ــس س ـع ـ ّـي ــد
ومـ ـع ــارضـ ـي ــه ،وال س ـي ـم ــا بـ ـع ــد وفـ ـ ــاة أح ــد
م ـت ـظ ــاه ــري اح ـت ـج ــاج ــات ع ـي ــد ال ـ ـثـ ــورة ي ــوم
 14ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ال ـحــالــي ُ
ويــدعــى
رضـ ــا بـ ــوزيـ ــان ،وب ــداي ــة م ــا ُي ــوص ــف بـحــرب
تحريك امللفات واحتدام الصراع بني رئيس
الجمهورية والقضاة.
ّ
سعيد ،فــي مــرســوم األربـعــاء
وبـعــد أن ألـغــى
املاضي ،املنح واالمتيازات املمنوحة ألعضاء
املجلس األعـلــى للقضاء ،فــي خطوة جديدة
لـلـتـضـيـيــق ع ـلــى امل ـج ـل ــس ،رد األخـ ـي ــر بعد
ج ـل ـســة ع ــام ــة لـ ــه ،ف ــي ب ـي ــان م ـس ــاء أول مــن
أم ــس الـجـمـعــة ،عـلــى ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،بــدعــوة
القضاة إلى «التمسك باستقالليتهم» .ودان
املجلس «التدخل في عمل القضاة ،وحمالت
الـ ـضـ ـغ ــط والـ ـتـ ـش ــوي ــه امل ـم ـن ـه ــج وامل ـس ـت ـم ــر
ضـ ــدهـ ــم ،واملـ ـ ـ ـ ّـس مـ ــن اعـ ـتـ ـب ــاره ــم ،ال سـيـمــا

املـتـعـهــديــن مـنـهــم بـمـلـفــات قـضــائـيــة جــاريــة،
ّ
بما ّ
ويقوض الثقة
يعرض سالمتهم للخطر
ف ــي أع ـم ــال ـه ــم» .ودعـ ــا «إلـ ــى ال ـك ــف ع ــن ذل ــك،
التزامًا بالفصل  109من الدستور (الخاص
باملجلس األعلى للقضاء)».
ّ
ونبه املجلس إلى «خطورة املساس بالبناء
ال ــدس ـت ــوري للسلطة الـقـضــائـيــة» م ــن خــال
املــرســوم ال ــذي أص ــدره سـعـ ّـيــد ي ــوم األرب ـعــاء
امل ــاض ــي« ،ومـ ــا شــابــه م ــن خـ ــروقـ ــات» ،وأك ــد
ّ
«تمسكه بصالحياته في مجال اختصاصه،
ومــواصـلــة أداء مهامه دفــاعــا عــن استقاللية
الـ ـقـ ـض ــاء ،وحـ ـس ــن سـ ـي ــره وضـ ـم ــان ــا لــأمــن
الوظيفي للقضاة».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة
ل ـل ـح ـقــوق ـيــن» ،وم ـق ــره ــا ج ـن ـي ــف ،ف ــي ب ـيــان
ـذي أصــدره
الخميس املــاضــي ،أن املــرســوم الـ ّ
ً
ّ
اعتداء
سعيد «ال أســاس قانونيًا له ،ويمثل
سـ ــاف ـ ـرًا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــال الـ ـقـ ـض ــاء ،وي ـن ــاف ــي
القانون التونسي والقانون الدولي ومبادئه،
ويمعن في تهديد مبدأ الفصل بني السلطات
وسيادة القانون في البالد».
ّ
سعيد والقضاة لن تنتهي
ولكن الحرب بني
قــريـبــا ،ورب ـمــا تتجه بـســرعــة نـحــو تـطــورات
ّ
سعيد ق ــال ،فــي لـقــاء مــع عدد
أخـطــر ،إذ كــان
مــن أســاتــذة الـقــانــون املـقــربــن مـنــه ،قبل يوم
واحد من مرسومه املذكور ،إنه بحث «تصور
لجملة من الحلول القانونية للمرحلة املقبلة،
تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون
خـ ــال ال ـف ـت ــرات ال ـس ــاب ـق ــة» .وي ـع ـنــي ذلـ ــك أن
ال ـص ــراع مـقـبــل عـلــى مــرحـلــة ت ــأزي ــم جــديــدة،
خصوصًا أن الرئيس يعتبر أن هذه املعركة
ه ــي «أم املـ ـع ــارك» ،وأن ـه ــا ال ـخ ـطــوة األخ ـيــرة
الستكمال مـشــروعــه الـسـيــاســي ،بعد حصر
السلطتني التشريعية والتنفيذية في يده.
وبدا الفتًا ما تناقلته تقارير إعالمية ،أول من
أمــس الجمعة ،مــع بــدايــة مــا يسمى بـ«حرب

تـحــريــك امل ـل ـفــات» .وقــالــت إذاع ــة «مــوزاي ـ ّيــك»
ال ـخ ــاص ــة ،إن «وزي ـ ـ ــرة الـ ـع ــدل ل ـي ـلــى ج ــف ــال،
أذن ـ ــت ل ـلــوك ـيــل الـ ـع ــام مل ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
بتونس ،لتعهيد وكالة الجمهورية باملحكمة
االبـتــدائـيــة بـتــونــس ،بفتح تحقيق والـقـيــام
بما يـلــزم مــن تتبعات بخصوص مــا يعرف
بــالـجـهــاز الـســري لـحــركــة الـنـهـضــة» .وذكــرت
أيـ ـض ــا أن ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي امل ـح ـك ـمــة
االبتدائية بتونس ،باشر أبحاثه بخصوص
ظ ــروف ومــابـســات تسليم امل ـســؤول الليبي
السابق ،البغدادي املحمودي ،إلى ليبيا (في
عهد الرئيس األسبق منصف املرزوقي).
وعلى الرغم من أن هذه امللفات ليست جديدة،
ُ
وفـتـحــت فيها تحقيقات كـثـيــرة ســابـقــة ،إال
أن ـه ــا ت ـع ـكــس حـ ــدة امل ــواجـ ـه ــة ب ــن الــرئ ـيــس
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
«األمـ ــل» و«ال ـل ـقــاء الــوطـنــي لــإن ـقــاذ» أحمد
الشابي ،وقيادات «مواطنون ضد االنقالب»
فــي جـنــازة املتظاهر رضــا بــوزيــان ،أول من
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،إش ـ ــارة قــويــة إل ــى إمـكــانـيــة
ّ
ّ
لسعيد .يأتي
تشكل جبهة معارضة أوســع
ذلــك ،بينما تتواصل االسـتـعــدادات ملسيرة
احـتـجــاجـيــة جــديــدة ي ــوم  27يـنــايــر املـقـبــل،
ليس في تونس العاصمة ،وإنما جنوبًا في
مدينة قابس.
فــي األث ـن ــاء ،تـتــواصــل مـحــاصــرة املـعــارضــن
بكل الوسائل .وأثار استدعاء العميد السابق
لـلـمـحــامــن ،عـبــد ال ـ ــرزاق الـكـيــانــي ،مــن قبل
ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري أخ ـي ـرًا بـعــد تـصــريـحــات
له حث فيها األمنيني على تطبيق القانون،
اسـتـغــراب الحقوقيني فــي تــونــس وإدانـتـهــم.
ويعتبر الكيالني واح ـدًا من أبــرز معارضي
ّ
سعيد .واعتبرت مجموعة «محامون لحماية

ماكرون :لمرحلة انتقالية جامعة

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

ال ـح ـقــوق والـ ـح ــري ــات» ،اس ـت ــدع ــاء الـكـيــانــي
«حـ ـلـ ـق ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل اسـ ـتـ ـه ــداف
امل ـحــامــن ال ـفــاض ـحــن الن ـت ـهــاكــات االن ـقــاب
واملدافعني عن الحقوق والحريات».
م ــن ج ـه ـت ــه ،اع ـت ـب ــر األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«ال ـت ـي ــار
الديمقراطي» ،غازي الشواشي ،في تصريح
ّ
«سعيد كــان يرفع
مع «العربي الجديد» ،أن
شعار حماية الحقوق والحريات ،ويذكر بأنه
لن يمس األبواب املتعلقة بذلك في الدستور،
ول ـك ــن ت ـب ـ ّـن أن هـ ــذا الـ ـك ــام غ ـيــر ص ـّح ـيــح».
وأضاف «ما حصل يوم  14يناير ،وثقته كل
الجمعيات املدنية والحقوقيةّ ،
وبي الحجم
الرهيب لعمليات القمع واالع ـتــداء والعنف
واإلي ـقــافــات الـعـشــوائـيــة» .وتــابــع الـشــواشــي

«لــذلــك ،قــررت األح ــزاب الديمقراطية الثالثة،
ال ـت ـي ــار الــدي ـم ـقــراطــي والـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
والـ ـتـ ـكـ ـت ــل ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـع ـم ــل
والـ ـح ــري ــات ،إي ـم ــان ــا م ـن ـهــا ب ــدول ــة ال ـقــانــون
واملــؤس ـســات ،الـتـقــدم بـشـكــوى للقضاء ضد
وزير الداخلية توفيق شرف الدين ،وكل من
سيكشف عنه البحث مـتــورطــا فــي الجرائم
واالنتهاكات بحق املواطنني التونسيني».
وعلى الرغم من أن كثيرين استبشروا بلقاء
األم ـ ــن الـ ـع ــام لـ ــ«االتـ ـح ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
ل ـل ـش ـغــل» ،ن ــور ال ــدي ــن ال ـط ـبــوبــي ،بــالــرئـيــس
س ـعـ ّـيــد ،الـسـبــت امل ــاض ــي ،ف ــإن ال ـشــواشــي لم
ي ـخ ــف ح ـ ــذره ب ـش ــأن م ـخ ــرج ــات هـ ــذا ال ـل ـقــاء
ونتائجه .وأش ــار إلــى أنهم «ال يعتقدون أن

إلى أن القاهرة تسعى إليجاد تحالف
فرنسي إيطالي مصري ،مواز لتحالف
تــركــي إم ــارات ــي يـلـقــى دع ـمــا أمـيــركـيــا،
يسعى لصياغة األوضاع بشكل جديد
في ليبيا أخيرًا ،لكن املصالح املصرية
فيه غير واضحة بدرجة كافية .والتقى
أخ ـ ـي ـ ـرًا رئـ ـي ــس بـ ــرملـ ــان طـ ـب ــرق عـقـيـلــة
ص ــال ــح ،بــالـسـفـيــر ال ـتــركــي ل ــدى ليبيا
كـنـعــان ي ـل ـمــاز ،بـمـقــر إق ــام ــة األول في
مدينة القبة شرق ليبيا ،بعد سنوات
ق ـض ــاه ــا ص ــال ــح ف ــي ال ـت ـح ــري ــض ضــد
أنـقــرة ،ودعــوتــه ملــا وصفه بـ«الجهاد»
ضـ ـ ــدهـ ـ ــا ،وات ـ ـهـ ــام ـ ـهـ ــا بـ ـ ـ ـ ــ«اإلره ـ ـ ـ ــاب»
لوقوفها ضــد قــائــد ق ــوات شــرق ليبيا
خـلـيـفــة ح ـف ـتــر .ول ـف ــت امل ـص ــدر إل ــى أن
التحالف الجديد الذي تسعى القاهرة
لـصـيــاغـتــه ال ي ـس ـت ـهــدف ال ــدخ ــول في
صدام ،خصوصًا أن التباين بينه وبني
ال ــرؤى األخ ــرى لــم يـعــد واس ـعــا ،ولكن
«األم ــر هنا متعلق بحجم املكتسبات
ودرجة مراعاة املصالح املصرية».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،الـ ـتـ ـق ــى املـ ـبـ ـع ــوث
اإليـطــالــي ال ـخــاص إل ــى ليبيا ،نيكوال
أورالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ،بـ ـشـ ـك ــل مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،يـ ــوم
ً
الخميس املاضي في القاهرة ،كال من
رئـيــس البعثة الدبلوماسية املصرية
ف ــي ط ــراب ـل ــس م ـح ـمــد س ـل ـي ــم ،ون ــائ ــب
وزير الخارجية للشرق األوسط أحمد
عبد املجيد ،ومسؤول اللجنة املصرية
امل ـع ـن ـيــة بــامل ـلــف ال ـل ـي ـبــي الـ ـل ــواء أيـمــن
بديع ،حيث تم بحث املسار السياسي
واألمـ ـن ــي ف ــي لـيـبـيــا .وأكـ ــد أورالنـ ـ ــدو،
خــال لـقــاءاتــه بــاملـســؤولــن املصريني،
وال ـ ـتـ ــي ح ـض ــره ــا ال ـس ـف ـي ــر اإلي ـط ــال ــي
ف ــي ال ـق ــاه ــرة مـيـكـيـلــي كـ ــورانـ ــي ،دعــم
بـ ــاده ال ـق ــوي لــانـتـخــابــات والعملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا الـلـيـبـيــون
بمساعدة األم ــم املـتـحــدة .وأض ــاف في
تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع
«تــوي ـتــر» ،أن إيـطــالـيــا ق ــررت مواصلة
التنسيق عن كثب بهذا الشأن.
في غضون ذلــك ،كشف مصدر مصري
خـ ــاص ،ع ــن تــأج ـيــل ل ـق ــاء دب ـلــومــاســي
م ـص ــري ت ــرك ــي ،كـ ــان مـ ـق ــررًا ع ـق ــده في
الـ ـق ــاه ــرة م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي،
لـبـحــث مـجـمــوعــة م ــن امل ـل ـفــات الـعــالـقــة
بني البلدين في إطــار مباحثات عودة
العالقات بينهما .ولفت إلى أن التأجيل
ج ــاء ب ـنــاء ع ـلــى ط ـلــب م ـص ــري ،بحجة
عدم وفاء أنقرة بتنفيذ بعض املطالب
التي حددتها القاهرة قبل عقد اللقاء.
في مقابل ذلك ،كشف مصدر دبلوماسي
م ـ ـصـ ــري آخ ـ ـ ـ ــر ،أن الـ ـسـ ـب ــب ال ـح ـق ـي ـقــي
واألساس وراء إرجاء اللقاء ،هو محاولة
إب ـط ــاء سـعــي تــركـيــا نـحــو الـتـغـلـغــل في
ت ـحــال ـفــات امل ـن ـط ـقــة ،م ــن خـ ــال سـيــاســة
امل ـق ــارب ــات ال ـتــي تتبعها أخ ـي ـرًا ،والـتــي
ساهمت في حل جــزء كبير من أزماتها
ع ـلــى ح ـس ــاب م ـصــالــح إق ـلـي ـم ـيــة أخ ــرى
للقاهرة .ولفت إلــى أن الجانب املصري
ي ـع ـلــم ك ـي ـف ـيــة ت ـس ــوي ــق ت ــرك ـي ــا لـنـفـسـهــا
إقليميًا بملف التسوية مع مصر ،وهو
األمــر الــذي يرى املسؤولون في القاهرة
ض ــرورة تــوخــي الـحــذر فـيــه ،وع ــدم منح
أنقرة نقاط قوة إضافية من دون مقابل.

ه ــذا الـلـقــاء ق ــادر عـلــى حلحلة األزمـ ــة ،أو أن
هـنــاك عـلــى األق ــل ب ــوادر إيـجــابـيــة ب ـعــده ،بل
على العكس من ذلــك ،رأينا تدخالت جديدة
مــن رئيس الجمهورية ،ولــأســف الشعارات
وال ـت ـص ــري ـح ــات واالتـ ـه ــام ــات م ــن ق ـب ـلــه هي
نفسها» .وتــابــع «وبالتالي ال يوجد الكثير
مــن التفاؤل بخصوص اللقاء بــن الرجلني،
ّ
وأعتقد أنها ّ
سعيد ،إلبراز
مجرد مناورة من
أن هناك طرفًا قويًا اسمه اتحاد الشغل ،على
عالقة طيبة بــه ،وقــد يدعمه في املسار الذي
اخـتــاره ،في مقابل معارضيه الذين خرجوا
يوم  14يناير».
من جهته ،رأى املحلل السياسي التونسي،
ق ــاس ــم الـ ـغ ــرب ــي ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،أن «هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـ ـط ـ ــورات ج ــدي ــدة
ستشهدها الـســاحــة السياسية التونسية
قـ ــري ـ ـبـ ــا» .وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـع ـ ّـي ــد
سيصطدم بالحقيقة االقـتـصــاديــة ،وكذلك
داعميه ومؤيديه الذين يوفرون له املشروعية
الشعبية اليوم» .واعتبر أن «سياسة إدارة
األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ي ــوم ــا بـ ـي ــوم ،ستصل
قريبًا إلى نفق مسدود ،والرئيس على الرغم
َ
ـراهــن أو ُي ــراه ــن عليه فــي تطبيق
مــن أن ــه يـ ِ
اإلصــاحــات االقـتـصــاديــة الـتــي يطالب بها
صندوق النقد الدولي والدول املانحة ،والتي
فشلت في تطبيقها الحكومات السابقة ،إال
ّ
سعيد أيـضــا سيعجز عــن ذل ــك» .وأشــار
أن
إلى أن الرئيس «سيصطدم في هذا اإلطار،
برفض املنظمات االجتماعية ،وأولها اتحاد
الشغل ،وسيفقد أيضًا الدعم الشعبي ،وال
أع ـت ـقــد أن ال ـل ـقــاء الـ ــذي جـمـعــه بــالـطـبــوبــي،
ّ
سيغير في هــذا األمــر شيئًا» .ولفت إلــى أن
«صندوق النقد اشترط وجود توافق وطني
واسع حول هذه اإلصالحات ،وعودة الحياة
الديمقراطية ،ولكن هذا غير متاح بالنسبة
ّ
لسعيد حاليًا».
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شرق
غرب
وزير الخارجية الكويتي
في لبنان
الـتـقــى وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـكــويـتــي
أح ـ ـمـ ــد نـ ــاصـ ــر املـ ـحـ ـم ــد ال ـص ـب ــاح
(الصورة) ،في بيروت أمس السبت
برئيس الحكومة اللبنانية نجيب
م ـي ـقــاتــي ،ع ـلــى أن يـجـتـمــع ال ـيــوم
األحد برئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه
ب ــري .وزيـ ــارة أحـمــد الـصـبــاح إلــى
بيروت ،هي األولى من نوعها منذ
األزم ــة بــن لبنان وعــدد مــن الــدول
الـخـلـيـجـيــة ،بـيـنـهــا ال ـكــويــت ،على
خلفية تصريحات أدلى بها وزير
اإلعـ ــام الـلـبـنــانــي الـســابــق جــورج
قرداحي ،تنتقد التدخل العسكري،
الــذي تقوده السعودية في اليمن،
ّ
ليقدم قرداحي بعد ذلك استقالته
من الحكومة.
(العربي الجديد)

ثاني تدريب بحري
بين مصر وفرنسا
أعلنت ال ـقــوات املسلحة املصرية،
أمس السبت ،تنفيذ القوات البحرية
املصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا
ف ــي ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،ب ـم ـشــاركــة
فــرقــاطـتــن مـصــريــة وفــرنـسـيــة في
إط ــار االرت ـقــاء بمستوى التدريب
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وت ـ ـبـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدول
«الشقيقة والصديقة» .وسبق ذلك
تـنـفـيــذ ال ـق ــوات الـبـحــريــة املـصــريــة
وال ـف ــرن ـس ـي ــة ت ــدريـ ـب ــا فـ ــي ال ـب ـحــر
األحـ ـ ـم ـ ــر ،فـ ــي  18يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الثاني الحالي.
(العربي الجديد)
محامو الجزائر يقررون
مواصلة اإلضراب
ق ــرر امل ـح ــام ــون ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،أمــس
ال ـس ـبــت ،مــواص ـلــة إض ــراب ـه ــم ،على
خ ـل ـف ـيــة م ـط ــال ــب ت ـخ ــص االق ـت ـط ــاع
الضريبي الذي قررته الحكومة في
قانون املوازنة للعام  .2022وأعلنت
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ملـجـلــس االت ـحــاد
ال ــوط ـن ــي مل ـن ـظ ـمــات املـ ـح ــام ــن ،فــي
بيان« ،مواصلة اإلضراب واملقاطعة
الشاملة للعمل القضائي عبر كامل
ت ــراب الـجـمـهــوريــة» ،حـتــى تحقيق
مطالب املحامني.
(العربي الجديد)
باكستان تتهم
االستخبارات الهندية
بمحاولة «إرباك» أمنها
اتـهــم وزي ــر الداخلية الباكستاني
ش ـي ــخ رشـ ـي ــد أحـ ـم ــد (ال ـ ـص ـ ــورة)،
أمس السبت ،جهاز االستخبارات
الـهـنــديــة بــ«الـعـمــل مــن أج ــل إرب ــاك
األم ـ ــن ف ــي بــاك ـس ـتــان ب ـعــد فشلها
في أفغانستان» .وأرجع أحمد ،في
مؤتمر صحافي في إسالم أباد ،ما
تشهده الساحة الباكستانية من
أعمال العنف إلى «بعض الخاليا
التي تسعى من أجــل إربــاك األمــن،
وذلـ ـ ــك ب ـم ـس ــاع ــدة االس ـت ـخ ـب ــارات
الهندية ،ولكن قوات األمن وأجهزة
ال ــدول ــة مـسـتـعــدة لـلـتـصــدي لتلك
الخاليا».
(العربي الجديد)

تأجيل محاكمة
أبو الفتوح
ّ
أجلت محكمة جنايات أمــن الدولة
ّ
املـنـعـقــدة ف ــي مـجــمــع ط ــرة جنوبي
الـ ـق ــاه ــرة ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،مـحــاكـمــة
السياسي املـصــري ال ـبــارز ورئيس
ح ـ ــزب م ـص ــر الـ ـق ــوي ــة ،ع ـب ــد امل ـن ـعــم
أبــو الفتوح ،على ذمــة القضية رقم
 1059ل ـس ـنــة  2021ج ـن ــاي ــات أم ــن
دولــة ط ــوارئ ،باتهامات «تأسيس
وق ـيــادة جـمــاعــة إرهــابـيــة مــع العلم
والـتــرويــج ألغــراضـهــا» ،إلــى جلسة
 9ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط امل ـق ـب ــل ،لـسـمــاع
مرافعة النيابة .وقال املحامي أحمد
أب ــو ال ـع ــا م ــاض ــي إن ــه «ل ــم يسمح
لألهالي بدخول قاعة املحكمة وال
زيارة» أبو الفتوح.
(العربي الجديد)
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ال تزال العديد من مالبسات الهجوم األخير الذي شنه تنظيم «داعش» على سجن الصناعة
ّ
وتمكنه من إخراج العشرات من عناصره منه ،غير واضحة .لكن
(غويران) في مدينة الحسكة،
الهجوم وما تاله من مواجهات بين األحياء يطرح أسئلة كثيرة ،خاصة لجهة قدرة تنظيم

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

اشتباكات الحسكة

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

تساؤالت بشأن تغلغل «داعش»
واستراتيجية التحالف

أمين العاصي

ت ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت،
امل ــواج ـه ــات ب ــن «قـ ـ ــوات ســوريــة
الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـســد) ،مدعومة
م ــن ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي ،وبـ ــن ع ـنــاصــر من
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ،ف ــي مــديـنــة الـحـسـكــة في
شـ ـم ــال ش ـ ــرق سـ ــوريـ ــة ،م ـس ـف ــرة ع ــن مـقـتــل
ّ
الـعـشــرات مــن الـطــرفــن ،وذلــك بعدما تمكن
ال ـت ـن ـظ ـيــم مـ ــن م ـه ــاج ـم ــة س ـج ــن ال ـص ـنــاعــة
ّ
املحصن فــي حــي غــويــران ،الــذي
(غــويــران)
ُيحتجز فيه آالف من «داعــش» ،بينهم قادة
من الصف األول للتنظيم ،وإخراج العشرات
من عناصره منه ،ما أثار عالمات استفهام
وأسئلة عدة بشأن هذا االختراق وحجمه.
وفيما أكد محمود حبيب ،الناطق الرسمي
بــاســم «ل ــواء الـشـمــال الــديـمـقــراطــي» التابع
ل ـ ــ«قـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» «ق ـس ــد»،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـيــة
والعسكرية العاملة في (قسد) وقوى األمن
الداخلي (األسايش) تمكنت ،باالشتراك مع
قــوات التحالف الدولي ،من السيطرة أمس
على سجن غويران (الصناعة) ضمن مدينة
الـحـسـكــة» ،لـفــت إل ــى أن ــه «ت ــم إل ـقــاء القبض
على أكثر الفارين من السجن ،الذين يقدر
عددهم بحدود  80سجينًا» .وأكد القيادي
ف ــي «ق ـس ــد» أن عـمـلـيــات ال ـب ـحــث ع ــن بقية
الـفــاريــن مــن السجن الــذي يضم أكثر مــن 3
آالف سجني من «داعــش ما زالــت مستمرة،
الفتًا إلى أنه «تم تطهير األحياء التي كانت
ُ
قد أغلقت بسبب الوضع األمني ،وعاد أكثر
املــواط ـنــن إل ــى بـيــوتـهــم بـعــد مــوجــة ن ــزوح
حدثت بسبب االشتباكات».
وفي السياق ،ذكرت مصادر محلية لـ«العربي
الجديد» ،أن االشتباكات تواصلت أمــس في

املنطقة املحيطة بــالـسـجــن ،بــن عـنــاصــر من
التنظيم و«قــوات سورية الديمقراطية» التي
كانت تـحــاول تضييق الخناق على سجناء
فارين .وجاء ذلك فيما كانت طائرات التحالف
ّ
الدولي الــذي تقوده الواليات املتحدة تحلق
على علو منخفض فوق حي غويران ،بعد أن
دمرت ،أول من أمس الجمعة ،بعض املنشآت
في املدينة مثل مبنى املعهد التقني ،بحجة
أن عناصر داعش الفارين لجأوا إليها.
ّ
وك ــان تنظيم «داعـ ــش» ش ــن ،لـيــل الخميس-
ال ـج ـم ـع ــة ،ه ـج ــوم ــا هـ ــو األك ـ ـبـ ــر م ـن ــذ إعـ ــان
القضاء عليه في منطقة شرقي نهر الفرات
مطلع عــام  ،2019حيث استهدف بسيارتني
مـفـخـخـتــن ب ــواب ــات س ـجــن «غـ ــويـ ــران» ،قبل
أن ي ـش ــن الـ ـعـ ـش ــرات م ــن ال ـع ـن ــاص ــر هـجــومــا
لفتح هــذه الـبــوابــات وإخ ــراج السجناء منه.
ويبدو أن الهجوم املباغت أربك القوات التي
تحرس السجن ،وهو ما سمح لعدد كبير من
السجناء بــالـهــروب ،قبل أن ت ـتــدارك «قسد»
املوقف وتلقي القبض على هاربني.
وكـ ــان الــرئ ـيــس امل ـش ـتــرك ملـكـتــب ال ــدف ــاع في
«اإلدارة ال ــذاتـ ـي ــة» ،زيـ ـ ــدان ال ـع ــاص ــي ،ذك ــر،
فــي وق ــت مـتــأخــر الـجـمـعــة ،أن ــه «تـمــت إع ــادة
الـسـيـطــرة عـلــى الـسـجــن وعـلــى حــي غــويــران
بالكامل» .ونقلت وكالة «هاوار» الكردية عن
الـعــاصــي قــولــه ،إن ــه «ل ــم يتبق س ــوى بعض
األفراد الفارين ،حيث تدور معهم اشتباكات
متقطعة» .وطالب العاصي ،املجتمع الدولي،
بـ«خطوات أكثر فاعلية للقضاء على تنظيم
داع ـ ـ ــش ال ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــاول إعـ ـ ـ ــادة ن ـش ــاط ــه فــي
سورية والعراق» .لكن مدير املركز اإلعالمي
لـ«قسد» ،فرهاد شامي ،قال في تصريحات
أم ــس ،إن «الــوضــع االستثنائي مستمر في
السجن ومحيطه».
مــن جهته ،ذكــر «املــرصــد ال ـســوري لحقوق

ارتفع عدد القتلى
حتى ظهر أمس
إلى  78شخصًا

سجن الصناعة أو غويران

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

اإلنسان» ،أن عدد القتلى جراء هذه األحداث
ارتفع ،حتى ظهر أمس ،إلى  78شخصًا ،هم
 45مــن عـنــاصــر التنظيم و 5مــدنـيــن ،و28
من األسايش (قــوى األمــن الداخلي التابعة
ل ـق ـســد) وح ـ ــراس ال ـس ـجــن وق ـ ــوات مكافحة
ـد)» .وأش ـ ــار إل ــى أن
اإلرهـ ـ ــاب (تــاب ـعــة ل ـق ـس ـ ّ
طائرة حربية أميركية شنت غارتني ،مساء
أول من أمس الجمعة ،على مواقع يتحصن
فـيـهــا خ ــايــا وس ـج ـنــاء «داع ـ ـ ــش» ،ف ــي حي
الــزهــور ومـحـيــط سـجــن الـصـنــاعــة بمدينة
الحسكة ،قبل أن تجدد ،أمس السبت ،قصف

املنطقة .وأكد املرصد أن عدد الفارين الذين
ألقي القبض عليهم وصل ،حتى ظهر أمس،
إل ــى  130سـجـيـنــا م ــن «داع ـ ـ ــش» ،بـيـنـمــا ال
يــزال العشرات فارين ،فيما ال ُيعرف العدد
الحقيقي والدقيق للسجناء الذين تمكنوا
م ــن ال ـه ــرب ،وف ــق امل ــرص ــد .وتـبـنــى تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ع ـب ــر حـ ـس ــاب وك ــال ــة «أعـ ـم ــاق»
التابعة لــه على تطبيق تليغرام «الهجوم
ال ـ ــواس ـ ــع» ع ـل ــى ال ـس ـج ــن بـ ـه ــدف «ت ـح ــري ــر
األسرى املحتجزين بداخله».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،اتـ ـه ــم املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم اإلدارة

الذاتية الكردية ،لقمان آحمي ،في تصريحات
ص ـحــاف ـيــة ،أط ــراف ــا عـ ــدة ،م ــن بـيـنـهــا الـنـظــام
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ب ــ«ب ـت ـه ـي ـئ ــة األرض ـ ـي ـ ــة ل ـه ـجــوم
ع ـنــاصــر داعـ ــش ع ـلــى س ـجــن ال ـص ـنــاعــة ،عن
طريق هجومهم اإلعالمي على قوات سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» .وقـ ــال «الـسـلـطــة ف ــي دمـشــق
شـ ــريـ ـ ٌـك فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى ق ـس ــد مـ ــن خ ــال
الترويج للخاليا اإلرهابية ،ووصفها لهذه
الخاليا بأنها مجموعات املقاومة الشعبية
ودعمها لها إعالميًا ولوجستيًا».
من جانبه ،أشار مصدر مطلع في محافظة

متابعة

تقرير

استنفار عراقي على الحدود مع سورية
استنفرت القوات العراقية
على الحدود مع سورية،
خوفًا من تسلل عناصر
تنظيم «داعش» الذين
فروا من سجن في
الحسكة السورية
بغداد ـ عادل النواب

عـ ـ ـ ــززت الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة وج ـ ــوده ـ ــا عـلــى
حدودها الشمالية الغربية املحاذية ملناطق
دير الزور والحسكة السورية ،وذلك بالتزامن
م ــع ه ـ ــروب ال ـع ـش ــرات م ــن مـسـلـحــي تنظيم
وي ّ
«داعش» من سجن في مدينة الحسكةُ .
عد
ملف الحدود العراقية مع سورية ،التي تمتد
ألك ـثــر مــن  600كـيـلــومـتــر ،أح ــد أب ــرز املـلـفــات
األمنية التي تواجهها البالد ،إذ تسبب كثيرًا
ّ
ّ
فــي عمليات تـســلــل ملسلحي التنظيم ،لشن
عمليات واعتداءات إرهابية يذهب ضحيتها
مدنيني وأفراد أمن.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر عـسـكــريــة عــراق ـيــة وش ـهــود
ع ـ ـيـ ــان فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن وحــدات عسكرية من الفرقة 20
فــي الجيش الـعــراقــي وصـلــت ،أمــس السبت،
إلـ ــى ال ـش ــري ــط الـ ـ ـح ـ ــدودي ،وع ـ ـ ــززت مـنــاطــق
االنتشار ،باإلضافة إلى تحليق طيران مسير
ومروحي فوق املنطقة.
وخـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرات امل ــاضـ ـي ــة ،أجـ ـ ــرت الـ ـق ــوات
العراقية عمليات عسكرية متتابعة لضبط
أم ــن ال ـحــدود مــع ســوريــة ،ضـمــن محافظتي
األنـ ـب ــار ون ـي ـن ــوى .وتـضـمـنــت ن ـشــر وح ــدات
عـسـكــريــة واس ـت ـب ــدال أخ ـ ــرى ،ون ـصــب أب ــراج
وكاميرات مراقبة ،وغير ذلك من اإلجــراءات.
كـمــا ن ـفــذت عـمـلـيــات عـسـكــريــة ،بــإس ـنــاد من
الطيران العراقي ،ملنع عمليات تسلل.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ع ـس ـك ــري ع ــراق ــي ف ــي ق ــوات
ح ــرس الـ ـح ــدود املـنـطـقــة ال ـثــان ـيــة امل ـســؤولــة
عــن املـلــف ال ـحــدودي مــع ســوريــة ،لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» ،إن «أوام ــر عليا صــدرت من بغداد
ل ـت ـعــزيــز ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى ال ـح ــدود
العراقية السورية .ووصلت وحدات عسكرية
إضــاف ـيــة إل ــى املـنـطـقــة مــع مـعــداتـهــا ،بمهمة
يرتبط توقيتها الزمني بتطورات األوضــاع

األمنية على الجانب السوري» .وبني أن «هذه
اإلج ــراءات اتخذت ملواجهة تداعيات هروب
ق ـي ــادات وعـنــاصــر تنظيم داع ــش مــن سجن
ال ـح ـس ـكــة .وهـ ـن ــاك اح ـت ـم ــال ك ـب ـيــر لـقـيــامـهــم
بمحاولة التسلل للعراق ،إذ إن كثيرًا منهم
عــراق ـيــون ،بــاإلضــافــة إل ــى إمـكــانـيــة تخفيهم
داخل التضاريس العراقية».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «حـ ــالـ ــة الـ ـطـ ـق ــس ال ـح ــال ـي ــة
والضباب واألمطار عامل في صالح عناصر
ً
الـتـنـظـيــم ،ل ــذا الـجـهــد ال ـب ـشــري يـبـقــى عــامــا
حــاسـمــا فــي مــواجـهــة األزمـ ــة ال ـحــال ـيــة» .ولــم
يستبعد تنفيذ سالح الجو العراقي عمليات
ق ـصــف داخـ ــل األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة امل ـحــاذيــة
ل ـل ـعــراق ف ــي ح ــال رص ــد أي ت ـحــرك لعناصر
«داع ـ ـ ـ ــش» .وأك ـ ــد ش ـه ــود عـ ـي ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،وصــول قــوات إضافية إلــى ربيعة
وال ـب ـع ــاج وامل ـع ـبــر وم ـف ــرق ال ـع ـيــد ،ومـنــاطــق
أخ ـ ـ ــرى ق ـ ــرب ف ـي ـش ـخ ــاب ــور ،وك ـل ـه ــا م ـنــاطــق
حــدوديــة مــع ســوريــة تـحــاذي الحسكة وديــر
الزور مع محافظة نينوى.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم ق ـيــادة
العمليات الـعــراقـيــة املشتركة ال ـلــواء الركن
تحسني الخفاجي ،لـ «العربي الجديد» ،إن
«القوات العراقية تنتشر على الحدود بشكل
مناسب ملواجهة أي محاوالت تسلل» .وبني
أنــه بــاإلضــافــة إلــى الــوجــود الـعـسـكــري ،فإن
الخندق الذي جرى حفره أخيرًا يعتبر إنجازًا
كبيرًا في تأمني الحدود .وبني الخفاجي أن
«قواتنا على الحدود في حيطة وحذر دائم،
خصوصًا في ظل األجواء املناخية الحالية،
التي دائمًا ما يسعى عناصر تنظيم داعش
اإلره ــاب ــي إل ــى اسـتـغــالـهــا ل ـشــن هـجـمــاتــه.
ولهذا فإن هناك خططًا وضعت للتعامل مع
الظرف الحالي ملنع أي تسلل» .وأكد القيام
بـ«عمليات تعزيز للقوات األمنية العراقية
على الـحــدود مع ســوريــة ،ملنع أي خروقات
قد تحصل».
ومنذ مطلع مايو /أيار املاضي ،بدأت القوات
العراقية بحفر خندق ،بعرض  3أمتار وعمق
بنفس املـســافــة ،يفصل بــن ح ــدود البلدين.
كما تم تزويد املنطقة بأبراج وأسالك شائكة
وكاميرات مراقبة ،ملنع عمليات التسلل.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات «الـ ـحـ ـش ــد
ال ـ ـع ـ ـشـ ــائـ ــري» ،ب ـم ـح ــاف ـظ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،ق ـطــري
ّ
العبيدي ،إن «القطعات العسكرية بمختلف
ص ـن ــوف ـه ــا عـ ـ ـ ــززت ،م ـن ــذ ف ـج ــر الـ ـسـ ـب ــت ،مــن
وج ــوده ــا ق ــرب ال ـح ــدود الـعــراقـيــة الـســوريــة،

ّ
الحسكة ،فضل عدم كشف اسمه ،في حديث
مــع «العربي الـجــديــد» ،إلــى أن التنظيم «ال
يمكنه اختراق املدينة والوصول إلى بوابات
الـسـجــن مــن دون وج ــود مـتــواطـئــن مـعــه».
ً
وأض ـ ــاف م ـت ـســائــا «أل ـي ــس م ــن املـسـتـغــرب
أيـ ـض ــا ع ـ ــدم قـ ـ ــدرة قـ ـس ــد ،ل ـي ــس ف ـق ــط عـلــى
حماية املــديـنــة ،بــل كذلك على التعامل مع
خاليا التنظيم والقضاء عليها ،على الرغم
من مــرور أكثر من  24ساعة على وجودها
في املدينة؟» .ورأى أن «ما حدث في الحسكة
يؤكد عدم صوابية اإلجراءات التي اتخذها

«النووي» اإليراني :روسيا تدفع التفاق مؤقت
يحمل إقصاء واشنطن
ريتشارد نفيو ،من فريقها
المفاوض في فيينا
انعطافة في سياستها،
إذ إنّه أحد مهندسي
العقوبات على إيران
طهران ـ صابر غل عنبري

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

خشية من مـحــاوالت تسلل لعناصر تنظيم
داعـ ـ ـ ــش إلـ ـ ــى األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،أو شــن
هجمات على قــواتـنــا هـنــاك ،خصوصًا بعد
هروب سجناء من الحسكة ،وتصاعد أعمال
التنظيم داخل سورية وقرب الحدود»ّ .
وبي
العبيدي أن «التعزيزات العسكرية لم تشمل
الحدود العراقية السورية فقط ،وإنما شملت
جميع قواطع العمليات في الصحراء ،التي
ما زالــت فيها حواضن وخاليا لداعش .كما
أن ه ـنــاك تــوجـيـهــات جــديــدة بـشــن عمليات

لم يستبعد مسؤول
عراقي تنفيذ غارات
داخل سورية

شـبــه مـسـتـمــرة بــالـصـحــراء الـغــربـيــة لتعقب
بقايا التنظيم» .وأشار إلى مشاركة «الحشد
الـشـعـبــي وال ـح ـشــد ال ـع ـشــائــري ،مــع الجيش
وقوات حرس الحدود في اإلجراءات الجديدة
على الحدود ،بغطاء من الطيران العراقي».
مــن جهته ،وصــف كمال الحسناوي ،نائب
زعيم جماعة «حركة األبدال» ،أحد الفصائل
املـسـلـحــة الـحـلـيـفــة إلي ـ ــران ف ــي الـ ـع ــراق ،في
ح ــدي ــث مـ ــع «الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ال ــوض ــع
فــي مــديـنــة الـحـسـكــة بــأنــه «تـهــديــد حقيقي
للوضع في العراق».
وبحسب الحسناوي فــإن «الحشد الشعبي
يـنـتـشــر ع ـلــى ال ـشــريــط الـ ـح ــدودي ال ـس ــوري،
لدعم وإسناد القوات العراقية ،خصوصًا أن
هذا الشريط يحتاج إلى قوات كبيرة لغرض
تأمينه بشكل جيد وكامل ،ملنع أي تسلل».
وقال الخبير في الشأن األمني العراقي أحمد
ّ
ال ـشــري ـفــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «ال ـق ــادة

ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ف ــي م ـح ــارب ــة داعـ ـ ــش»،
معتبرًا أن «كــل الجهات الالعبة الـيــوم لها
مصلحة في بقاء التنظيم كي تستمد منه
شرعية وجودها ،ونحن بحاجة إلى طرف
وطني خالص للقضاء على داعش».
وأوضح املصدر أن الهجوم من قبل التنظيم
«ك ـ ــان مـنـظـمــا ومـ ــن أك ـث ــر م ــن م ـح ــور على
الـسـجــن ،والـسـجـنــاء كـمــا يـبــدو كــانــوا على
ً
علم بالهجوم» ،متسائال «كيف تدخل هذه
الخاليا ومعها أسلحة وسيارات ودراجات
مفخخة إل ــى مـكــان مــن املـفـتــرض أن يكون

شديد التحصني» .وهذه ليست املرة األولى
التي يشهد فيها سجن الصناعة فــي حي
غــويــران بالحسكة ت ـمــردًا مــن قـبــل سجناء
تنظيم «داعش» ،إذ شهد محاوالت عصيان
عدة سابقًا .وكانت آخر محاوالت العصيان
ف ــي أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،عقب
محاولة «قـســد» ،نقل نحو  40سجينًا من
جـنـسـيــات أجـنـبـيــة وبـيـنـهــم ع ــراق ـي ــون ،من
سجن غويران إلى سجن مدينة الشدادي.
ويضم سجن الصناعة آالف العناصر من
تنظيم «داعش» من خمسني جنسية ،كانوا

ق ــد اسـتـسـلـمــوا إل ــى «ق ـس ــد» خ ــال الحملة
الـعـسـكــريــة ال ـتــي قــامــت بـهــا بـمـســانــدة من
التحالف الدولي للقضاء على «داعش» ،في
منطقة شرقي نهر الفرات.
ولـكــن الـهـجــوم األخـيــر ال ــذي شنه التنظيم
على السجن من خارجه ،يطرح أسئلة كثيرة
وخ ــاص ــة ل ـج ـهــة ق ـ ــدرة هـ ــذا الـتـنـظـيــم على
اختراق املربعات األمنية في مدينة الحسكة
املتوسطة املساحة ،والوصول إلى بوابات
السجن وتفجير سيارتني مفخختني.
في السياق ،رأى املحلل العسكري ،العميد
مصطفى فــرحــات ،فــي حــديــث مــع «العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «تـنـظـيــم داعـ ــش مـخـتــرق من
جهات إقليمية ودولية عدة» .وأشار إلى أن
«هناك مجموعات داخــل التنظيم مرتبطة
بالجانب اإليراني ،ومن مصلحة اإليرانيني
إبقاء الشمال الشرقي من سورية في حالة
ع ــدم اسـتـقــرار أمـنــي».واعـتـبــر الـفــرحــات أن
التنظيم «ال ت ــزال لــديــه ال ـقــدرة على تنفيذ
هجمات» ،مشيرًا إلى أن «هناك قادة لداعش
داخ ــل سـجــن الـصـنــاعــة فــي الـحـسـكــة يــريــد
إخراجهم».
إلى ذلك ،كان الفتًا التزامن بني الهجوم على
سجن الحسكة وبني هجوم مماثل على مقر
للجيش العراقي فــي محافظة ديــالــى ،أدى
إلى مقتل ضابط و 10جنود ،أول من أمس.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،رأى م ــدي ــر م ــرك ــز «ال ـش ــرق
ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،فـ ـ ـ ــراس عـ ـ ـ ـ ــاوي ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث مــع
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن حجم العملية التي
جرت في الحسكة «يؤكد أن هناك تخطيطًا
ل ـه ــا م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف «دعـ ــم
االسـتـعـصــاء مــن ال ـخــارج يشير إل ــى فساد
في اإلدارة الذاتية ،وهو ما يفسر التواصل
بني السجناء وخاليا التنظيم في الخارج».
وأشــار إلى أن التحالف الدولي «لديه فشل
استخباراتي ،وإال كيف وصــل املهاجمون
إلى حي غويران في الحسكة؟».

األمنيني العراقيني يدركون ّأن ّ
تراخ على
أي
ٍ
ال ـح ــدود م ــع س ــوري ــة يـعـنــي دخـ ــول عناصر
مــن تنظيم داعــش إلــى العمق الـعــراقــي .ومع
ّ
ذلك ،فإن قضية تأمني الحدود بني الجانبني
لـيـســت سـهـلــة ،خـصــوصــا عـنــد ال ـحــديــث عن
توفير قــوات على األرض كافية لتغطية كل
هذه املساحات الكبيرة في الصحراء ،سواء
مــن الـجـهــة الـغــربـيــة أو الـشـمــالـيــة» .واعـتـبــر
ّ
أن «تــأمــن الـحــدود بشكل جيد ،يحتاج الى
تكثيف الـطـلـعــات ال ـجــويــة ل ـط ـيــران الجيش
وال ـط ـيــران املـسـيــر ،بـهــدف مــراقـبــة مــا يجري
داخ ــل الـعـمــق ال ـس ــوري ،وإح ـب ــاط أي تحرك
ل ـع ـنــاصــر ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ق ـبــل وص ــول ـه ــم ال ـجــزء
ّ
ال ـعــراقــي مــن الـ ـح ــدود» .وأك ــد أن «الـتـشــديــد
األم ـن ــي يـجــب أن ي ـكــون عــالــي امل ـس ـتــوى في
الـلـيــل .فـهــذه األجـ ــواء ،خصوصًا الضبابية،
يستغلها التنظيم في تحركاته ،كما حصل
في محافظة ديالى أخيرًا».

عـلــى الــرغــم مــن تــأكـيــد ط ـهــران سعيها إلــى
ات ـفــاق ن ــووي دائـ ــم ،ف ــإن «االت ـف ــاق املــؤقــت»
بــات يلقي بظالله فــي الـجــولــة الثامنة من
مـفــاوضــات فيينا إلحـيــاء االتـفــاق الـنــووي،
في ظل أنباء عن مقترح روســي حــول ذلك،
وسط تعاظم املخاوف األميركية من «نفاد
الــوقــت» ،فيما قامت اإلدارة األميركية ،في
خ ـط ــوة الف ـت ــة ،بـتـغـيـيــر أحـ ــد أب ـ ــرز أع ـضــاء
وفدها املفاوض في فيينا.
وت ـش ـهــد ال ـج ــول ــة ال ـثــام ـنــة لـ ـق ــاءات مكثفة
ب ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف أطـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات غ ـيــر
املباشرة بني طهران وواشنطن .وكان كبير
امل ـف ــاوض ــن اإلي ــرانـ ـي ــن ع ـلــي ب ــاق ــري كني
ق ــد ع ـقــد ،م ـســاء الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،لـقــاء يــن
مــع منسق املـفــاوضــات إنريكي م ــورا ،الــذي
عــاد الخميس املــاضــي مــن زي ــارة ملوسكو،
ً
فضال عن لقاء آخر مع املندوب الروسي في
املفاوضات ميخائيل أوليانوف.
ووصــف أولـيــانــوف ،فــي تغريدة ،اجتماعه
مع باقري كني بأنه «مفيد للغاية» ،مؤكدًا
أن «التنسيق الوثيق» بــن إي ــران وروسيا
«ه ــو أح ــد املتطلبات األســاسـيــة السـتـمــرار
وإت ـمــام امل ـفــاوضــات بشكل نــاجــح» إلحـيــاء
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
«النتيجة اإليجابية (في املفاوضات) تعتمد
على جميع األطــراف الفاعلة ،بما فيها إيران
بــاعـتـبــارهــا الع ـبــا رئـيـسـيــا ،لكننا نـسـيــر في
االتجاه الصحيح».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ع ــاد ال ـحــديــث ع ــن ف ـكــرة االت ـفــاق
املــؤقــت خــال مـفــاوضــات فيينا إلــى الواجهة

مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــدم ــا ك ـش ـفــت ش ـب ـكــة «أن بــي
ســي» األميركية ،أمــس السبت ،عن مسؤولني
أميركيني اثنني ومـصــادر أخــرى ،أن موسكو
اقترحت على طهران أخيرًا اتفاقًا مؤقتًا خالل
مفاوضات فيينا ،يقوم على تخفيف واشنطن
العقوبات على طهران «بشكل محدود» مقابل
إع ـ ــادة ف ــرض ق ـيــود ع ـلــى ال ـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإليـ ــرانـ ــي .ون ـق ـلــت ال ـق ـنــاة ع ــن م ـص ــادره ــا أن
اإلدارة األميركية على علم باملقترح الروسي،
مشيرة إلى أن إيران ترفض االتفاق حتى اآلن.
وكررت طهران رفضها هذا األمر .ونقلت وكالة
«ت ـس ـن ـيــم» اإلي ــران ـي ــة ع ــن «م ـص ــدر م ـقــرب من
الوفد اإليراني املفاوض» ،قوله ،أمس السبت،
إن «مشروع االتفاق املؤقت لم يكن على أجندة
إيـ ــران ب ـتــاتــا ،وال ـفــريــق اإلي ــران ــي يـسـعــى إلــى
اتفاق مستدام يمكن أن يعتمد عليه».
وكــان رئيس لجنة األمــن القومي والسياسة
ال ـخــارج ـيــة ف ــي مـجـلــس الـ ـش ــورى اإلس ــام ــي
(الـ ـب ــرمل ــان) ف ــي إيـ ـ ــران وح ـي ــد جـ ــال زادة قد
كـشــف ،فــي  12يناير/كانون الثاني الحالي،
عن عرض مجموعة « »1+4اتفاقًا مؤقتًا خالل
مفاوضات فيينا .وأشار إلى أن االتفاق «قيد
الدراسة ولم ُيرفض أو ُيقبل بعد» .ونقلت قناة
«أن بي سي» عن مسؤول أميركي كبير قوله،
ّ
أخيرًا ،إن النقاشات حول «أي تسوية مؤقتة»

أكدت طهران سعيها
التفاق مستدام يمكن
عتمد عليه
َ
أن يُ
ليست جادة في هذه املرحلة من املفاوضات.
إلى ذلك ،أفادت وكالة «إيسنا» اإليرانية ،أمس
السبت ،بــأن املفاوضات «اقتربت من مرحلة
مهمة وصعبة» ،مشيرة إلــى أنــه «على الرغم
مــن إغ ــاق الـكـثـيــر مــن األقـ ــواس (ال ـخــافــات)،
لـكــن ال ـن ـقــاط الـخــافـيــة املـتـبـقـيــة بـحــاجــة إلــى
قرار سياسي على املستوى األعلى» .وأضافت
أن «األط ــراف طرحت أفكارًا ومقترحات حول
القضايا الخالفية املتبقية ،لكنها لم تتحول
بعد إلى نصوص».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أج ـ ــرت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
ً
ت ـع ــدي ــا «الف ـ ـتـ ــا» ف ــي فــري ـق ـهــا امل ـ ـفـ ــاوض فــي
م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة م ــع إيـ ــران.
وكشفت قـنــاة «أن بــي ســي» األمـيــركـيــة ،أمس
السبت ،أن اإلدارة أقصت ريتشارد نفيو من
ً
هــذا الـفــريــق .وع ــزت الـقـنــاة ،نـقــا عــن مصادر
أميركية مطلعة ،سبب إقالة نفيو من عضوية

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

ال ــوف ــد إل ــى خــافــاتــه م ــع امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
الـ ـخ ــاص إليـ ـ ــران روبـ ـ ــرت م ــال ــي ،م ــن دون أن
هذه الخالفات.
تكشف طبيعة ّ
ُ
ويـعــرف نفيو بــأنــه أحــد مهندسي العقوبات
على إيران ،وكان له دور كبير في إدارة الرئيس
األمـيــركــي األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا فــي تمرير 4
ق ــرارات أممية ( 1797و 1747و 1803و)1929
فــي مجلس األمــن الــدولــي ضــد إي ــران ،قبل أن
تلغى هذه القرارات بعد التوصل إلى االتفاق
النووي في  .2015وانضم نفيو ،وهــو مؤلف
كـتــاب «ف ــن الـعـقــوبــات :وجـهــة نـظــر ميدانية»
ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام  ،2017إل ـ ــى ف ــري ــق واش ـن ـط ــن
امل ـ ـفـ ــاوض ع ـ ــام  ،2013وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس لـجـنــة
الخبراء حول املسائل املرتبطة بالعقوبات.
وبشأن دالالت إقصاء نفيو من الوفد األميركي
فــي م ـفــاوضــات فـيـيـنــا ،ق ــال الـخـبـيــر اإليــرانــي
ّ
جمشيد عــدالـتـيــان ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
الخطوة «قد تحمل مرونة وانعطافًا أميركيًا»
لكونه أحــد مهندسي الـعـقــوبــات على إي ــران.
وتــوقــع عدالتيان أن تتوج مـفــاوضــات فيينا
باتفاق في نهاية املطاف ،فالواليات املتحدة
ّ
«م ـس ـت ـعــدة لــات ـفــاق م ــع إي ـ ـ ــران» ،مـضـيـفــا أن
األخ ـيــرة أيـضــا «لـيــس لــديـهــا خـيــار آخ ــر غير
ّ
االتفاق» ،مع التأكيد أن «الجميع سيتضررون
من عدم حصول اتفاق» .وأشار عدالتيان إلى
ّ
أن ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي ت ـطــالــب ب ـهــا إي ـ ــران من
الخالفات األساسية في املفاوضات .وأوضح
ّ
أن اإلدارة األميركية الحالية ستنفذ االتفاق
املحتمل إلح ـيــاء االت ـفــاق ال ـن ــووي ،لـكــن ليس
مضمونًا أن تنفذه اإلدارة املقبلة ،مع الحديث
عن أن ذلك «يشكل نقطة ضعف أساسية ألي
ّ
اتفاق محتمل» .وأكــد أن إيــران «فــي نقطة ما
عـلـيـهــا ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ،لـكــن ال يمكنها
ا ّلـحـصــول عـلــى ضـمــانــات كــاف ـيــة» ،الف ـتــا إلــى
ّ
أن ــه «عـلــى مــا يـبــدو ف ــإن إي ــران يمكن أن تنقل
اح ـت ـيــاط ـيــات ال ـي ــوران ـي ــوم امل ـخ ـصــب بنسبة
 60في املائة إلــى روسيا إلعادتها إلــى داخل
إي ــران فــي حــال قــرر الــرئـيــس األمـيــركــي املقبل
االنـسـحــاب مــن االت ـفــاق ال ـنــووي مــرة أخ ــرى».
ورأى عــدالـتـيــان ّأن ّ
محتمل ،إن لم
أي اتـفــاق
ّ
يـكــن مــدعــومــا بـضـمــانـ ّـات كــاف ـيــة ،ف ــإن ــه ربـمــا
إيران
يحل مشاكل مالية ،لكنه لن يعود على ّ
بمنافع اقتصادية طويلة األم ــد .واعتبر أنــه
في هذه الحالة ،ستتجنب الكثير من الشركات
ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـق ـي ــام ب ــاس ـت ـث ـم ــارات وات ـف ــاق ـي ــات
تجارية طويلة األمــد مع إي ــران ،وذلــك خشية
من موقف اإلدارة األميركية املقبلة من االتفاق.
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ترامب خطط لمصادرة
أجهزة اقتراع
أظ ـ ـه ـ ــرت وثـ ـيـ ـق ــة نـ ـش ــرتـ ـه ــا ه ـي ـئــة
األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف الـ ــوط ـ ـنـ ــي األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
وحـصــل عليها مــوقــع «بوليتيكو»
اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـاري ،وج ـ ـ ــود أمـ ـ ــر ت ـن ـف ـيــذي
غير ُمــوقــع ،وضعته إدارة الرئيس
الـســابــق دونــالــد تــرامــب (ال ـصــورة)
عـ ـق ــب خـ ـس ــارت ــه فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ع ـ ــام  ،2020ي ـتـضـمــن
ت ــوج ـي ــه وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع «ب ـم ـف ـعــول
فــوري ،بمصادرة وجمع ،والتحفظ
ع ـ ـلـ ــى ،وت ـح ـل ـي ــل كـ ــافـ ــة امل ــاك ـي ـن ــات
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدات وامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات امل ـخ ــزن ــة
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا ،وال ـ ـس ـ ـجـ ــات امل ــادي ــة
املطلوب االحتفاظ بها» .والوثيقة
ت ــرك ــز ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ع ـل ــى أج ـه ــزة
اقـ ـت ــراع اس ـت ـخــدمــت ف ــي جــورج ـيــا،
ح ـيــث أكـ ــدت إع ـ ــادة ف ــرز لــأصــوات
فوز الرئيس الحالي جو بايدن.
(فرانس برس)

نائب بريطاني يشكو
للشرطة ابتزاز الحكومة
ق ـ ــال ال ـع ـض ــو فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــوم
ال ـب ــري ـط ــان ــي ع ــن ح ـ ــزب امل ـحــاف ـظــن
ول ـ ـ ـيـ ـ ــام راغ ،أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،إنـ ــه
سـ ـيـ ـتـ ـح ــدث إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــرطـ ــة بـ ـش ــأن
ات ـهــامــاتــه لـحـكــومــة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
ب ــوري ــس جــون ـســون بــأن ـهــا حــاولــت
«اب ـت ــزاز» أعـضــاء بــالـبــرملــانُ ،يشتبه
في أنهم حــاولــوا إطاحة جونسون.
وأك ــد راغ ،لصحيفة ديـلــي تلغراف،
أنه لن يتراجع مهما كانت الضغوط.
(رويترز)
بوركينا فاسو:
الشرطة تقمع محتجين
أطـ ـلـ ـق ــت ق ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن فـ ــي مــدي ـنــة
واغـ ـ ـ ــادوغـ ـ ـ ــو ،ع ــاصـ ـم ــة ب ــورك ـي ـن ــا
فاسو ،أمــس السبت ،الغاز املسيل
لـلــدمــوع عـلــى مـتـظــاهــريــن خــرجــوا
إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم
مـ ـ ــن ع ـ ـجـ ــز ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ــن وقـ ــف
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات الـ ـجـ ـه ــادي ــة امل ـن ـت ـشــرة
ف ــي الـ ـب ــاد .وسـ ــار ع ــدة م ـئ ــات من
األشـخــاص فــي وســط املدينة وهم
يهتفون باستقالة الرئيس روش
مارك كريستيان كابوري.
(أسوشييتد برس)
ماكرون يتصدر
رئاسيات فرنسا
أكـ ــد اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي ،ن ـشــر أمــس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون (الصورة) سوف
يـتـقــدم ب ـفــارق كبير عـلــى منافسيه
فــي ال ــدورة األول ــى مــن االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ف ــي فــرن ـســا ،ل ــو أن هــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ج ـ ــرت الـ ـي ــوم األح ـ ــد.
وبحسب نتائج االستفتاء ،يحظى
مـ ــاكـ ــرون ،ال ـ ــذي ل ــم ي ـع ـلــن تــرشـحــه
رسميًا بعد ،بـ 25في املائة من نوايا
الـتـصــويــت أم ــام مــرشـحـتــي اليمني
فاليري بيكريس واليمني املتطرف
مارين لوبان اللتني تعادلتا بنسبة
 15,5في املائة .وأجــري االستطالع
مــن قبل مؤسسة إبـســوس -سوبرا
س ـ ـت ـ ـيـ ــريـ ــا لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ل ـ ــوم ـ ــون ـ ــد،
ومــؤس ـســة ج ــان ج ــوري ــس ،ومــركــز
األبـ ـح ــاث ال ـس ـيــاس ـيــة سـيـفـيـبــوف،
وشمل أكثر من  12500شخص.
(فرانس برس)

مباحثات هاتفية
بين بوتين وباشينيان
بـحــث الــرئـيــس ال ــروس ــي فالديمير
ب ــوت ــن ،ف ــي اتـ ـص ــال ه ــات ـف ــي أم ــس
السبت مع رئيس الــوزراء األرميني
نـ ـيـ ـك ــول ب ــاشـ ـيـ ـنـ ـي ــان ،م ـس ـت ـج ــدات
الــوضــع بــن أرمـيـنـيــا وأذرب ـي ـجــان.
وقالت الرئاسة الروسية ،في بيان،
إن بــوتــن وبــاشـيـنـيــان استعرضا،
الـ ــذي ج ــرى ب ـم ـب ــادرة م ــن الـجــانــب
األرميني ،القضايا العملية املتعلقة
بتطبيق االتفاقات التي تم التوصل
إليها لتسوية األزمــة ،خصوصًا ما
يتعلق منها بترسيم الـحــدود بني
أرمينيا وأذربيجان.
(قنا)
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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

الحدث

بحث ملفي الحدود وسد النهضة

حميدتي في أديس أبابا

«مخاتير»
القدس

سارع رئيس الحكومة
اإلثيوبية أبي أحمد
للترحيب بزيارة نائب
رئيس مجلس السيادة
في السودان محمد
حمدان دقلو ألديس
أبابا

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مخطط االحتالل لتهميش
الحركة الوطنية الفلسطينية

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

يـ ـنـ ـظ ــر امل ـ ـقـ ــدس ـ ـيـ ــون ب ـك ـث ـي ــر مــن
الريبة والشك حيال الدور الجديد
الـ ــذي مـنـحـتــه س ـل ـطــات االح ـتــال
اإلسرائيلي ملا يسمى بـ«املخاتير» ،وهو دور
قديم متجدد ،تأسس مع االحتالل ذاته ،بعد
سـقــوط مدينة الـقــدس فــي قبضته ،وتنامي
دور الـ ـح ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فــي
مقاومته والتصدي ملشاريعه ومخططاته.
وملواجهة ذلك ،لجأ االحتالل إلى من يسميهم
امل ـقــدس ـيــون ب ــ«ض ـع ــاف ال ـن ـف ــوس» ملـعــاونــة
االح ـتــال وتـقــديــم املـســاعــدة لــه فــي مواجهة
الحركة الوطنية ،والقيام بمهام تخدمه على
الصعيد االجتماعي والخدماتي ،وتحسني
ص ــورة االح ـتــال ،وســط تـحــذيــرات مــن قيام
االح ـ ـتـ ــال ب ــال ـت ــاع ــب بــامل ـج ـت ـمــع امل ـق ــدس ــي.
وتـعــاظـمــت خ ــال الـفـتــرة األخ ـيــرة مـحــاوالت
ه ــؤالء املـخــاتـيــر ،وهــم فــي الـغــالــب أشـخــاص
مـ ـنـ ـب ــوذون م ــن م ـج ـت ـم ـع ـهــم ،ل ـت ــأدي ــة بـعــض
امل ـه ــام ن ـيــابــة ع ــن االح ـ ـتـ ــال ،بــال ـت ـعــاون مع
مــا تسمى امل ــراك ــز الـجـمــاهـيــريــة ،وه ــي ذراع
تنفيذية تابعة مباشرة لبلدية االحتالل في
القدس ،وباتت تقدم للمقدسيني ما يوصف
ب ـ ــ«ال ـ ـخـ ــدمـ ــات» .وي ـح ـظ ــى هـ ـ ــؤالء امل ـخــات ـيــر
ب ـصــاح ـيــات م ــن ب ـلــديــة و ّش ــرط ــة االح ـت ــال،
ُ ّ
تمكنهم من التدخل في فض النزاعات على
حساب الحركة الوطنية.
ّ
ووجـ ـ ــه االحـ ـت ــال ل ـل ـحــركــة خـ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـتــي أعـقـبــت ات ـفــاق أوس ـلــو ضــربــات كبيرة
ومــوج ـعــة ح ـ ّـدت م ــن نـشــاطـهــا وم ــن قــدرتـهــا
على التدخل ،بتقديم الخدمات الضرورية،
وهــي مسؤولية كــان يقوم بها بيت الشرق،
وع ـشــرات املــؤسـســات األخ ــرى التابعة لــه أو
املستقلة عنه ،والتي أغلقها االحتالل مطلع
عام  .2000كذلك ّ
تشدد االحتالل في مالحقة
الحركة ومنع أي أنشطة لها ،حتى لو كانت
ثقافية أو اجتماعية أو فنية ،عــدا عن قمعه
األن ـش ـط ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة ع ـل ــى م ـم ــارس ــات ــه.
وسـ ّـجــل منذ مطلع االنتفاضة الثانية التي
ان ــدلـ ـع ــت ع ـ ــام  2000م ـن ــع االح ـ ـتـ ــال م ـئــات
الفعاليات واألنشطة في القدس ،بدعوى أنها
موجهة من السلطة الفلسطينية ومدعومة

مـنـهــا ،مــا اع ـت ـبــره مـخــالـفــا ملــا يـسـمــى اتـفــاق
الوسط (ويقصد بذلك اتفاق أوسلو) املوقع
ب ــن مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة ودول ــة
االحتالل.
ّ
لكن الخطوات الحاسمة في مواجهة األنشطة
والفعاليات الفلسطينية ،خصوصًا الرسمية
منها ،بدأ في العقد األخير من القرن الحالي.
فاستهدفت السلطات اإلسرائيلية بـقــرارات
املـنــع واإلب ـع ــاد وإج ـ ــراءات االع ـتـقــال الــرمــوز
السياسية والدينية للسلطة الفلسطينية،
وع ـل ــى رأسـ ـه ــم وزراء الـ ـق ــدس امل ـت ـعــاق ـبــون،
وكذلك محافظ القدس الحالي ،عدنان غيث،
والــذي اعتقل نحو  20مرة ومنع من مزاولة
عمله ،حتى من مكتبه في بلدة الــرام شمال
الـقــدس ،خــارج حــدود السيطرة االحتاللية،
وح ـظــر عـلـيــه تـقــديــم أي م ـســاعــدة مــالـيــة أو
قــانــونـيــة للمقدسيني .والــوضــع ذات ــه فــرض
على وزير القدس الحالي فادي الهدمي.
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،كــانــت م ــا ت ـسـ ّـمــى «امل ــراك ــز
الجماهيرية» ،ومراكز الشرطة املدنية ،تنتشر
في معظم األحـيــاء املقدسية وتخصص لها
ميزانيات بماليني الشواقل ،ثم جاءت «لجان
املخاتير» لتكمل دور هذه املراكز الجماهيرية
والشرطية .وتلعب «لجان املخاتير» دورًا في
ّ
مـجــال الـتــدخــل لـحــل ال ـنــزاعــات ،إضــافــة إلــى
الـصــاحـيــات الـتــي مـنـحــت لـهــا عـلــى صعيد
تسوية الخالفات والنزاعات بني املقدسيني
ع ـلــى مـلـكـيــة األراضـ ـ ــي وإعـ ـط ــاء مــوافـقــاتـهــم
لـلـجـهــات الــرسـمـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،خصوصًا
بـلــديــة االح ـت ــال ف ــي ال ـق ــدس ،ال ـتــي تشترط
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى رخـ ـص ــة بـ ـن ــاء مـ ــن بـ ــن مــا
تشترطه ومــا تضعه من شــروط على البناء
الفلسطيني في القدس.
تحذيرات من دور «لجان المخاتير»

هـ ــذا ال ـت ـعــاظــم ال ـك ـب ـيــر ل ــ«ل ـج ــان امل ـخــات ـيــر»
وتدخالتها املتزايدة في شــؤون املقدسيني
ب ــدع ــم م ــن االح ـ ـتـ ــال دف ـ ــع ه ـي ـئ ــات وط ـن ـيــة
مـقــدسـيــة إل ــى ال ـت ـحــذيــر م ــن ال ـ ــدور الـجــديــد
ل ـه ــؤالء امل ـخــات ـيــر ،ال ــذي ــن ل ــم ت ـعــد مهمتهم
فـقــط اصـطـحــاب ق ــوات االح ـتــال إلــى مـنــازل
النشطاء العتقالهم ،بل ّ
تعدتها إلــى القيام
بـ ــأدوار كــانــت حـكـرًا عـلــى الـحــركــة الوطنية،

يحظى المخاتير
بصالحيات تُمكّ نهم من
ّ
بفض النزاعات
التدخل
يحاول االحتالل عبر
المخاتير إثارة الفتن بين
الفلسطينيين

خصوصًا فــي االنتفاضة األول ــى .وفــي هذا
اإلط ــار ،قــال مدير جمعية «تنمية الشباب»
ال ـتــاب ـعــة لـجـمـعـيــة الـ ــدراسـ ــات ال ـعــرب ـيــة في
ال ـ ـقـ ــدس م ـ ـ ــازن الـ ـجـ ـعـ ـب ــري ،فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الـجــديــد»« :لقد قــررت هيئة العمل
الوطني واألهلي في القدس التحذير وتوعية
املجتمع املـقــدســي مــن م ـحــاوالت تتم حاليًا
لتعيني مخاتير في أحياء مختلفة من قبل
سلطة االحتالل» .ولفت إلى أن «هذا املشروع
تـ ـق ــوم ب ــه وزارة شـ ـ ــؤون الـ ـق ــدس والـ ـت ــراث
الـتــابـعــة لـلـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة بــالـتـعــاون
مــع بلدية االحـتــال واستخبارات االحتالل
(الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــاك) ،ونـ ـح ــن نـ ـق ــوم ب ـم ـتــاب ـعــة ه ــذه
القضية السياسية لخطورتها ونتائجها
الـسـيــاسـيــة عـلــى املـجـتـمــع الـفـلـسـطـيـنــي في
الـ ـق ــدس» .وأش ـ ــار ال ـج ـع ـبــري إل ــى أن رئـيــس
بلدية االحتالل موشيه ليئون يقوم بجهود
كبيرة بالتعاون مــع املــؤسـســات الحكومية
واألمنية االحتاللية ،لفرض سيادة إسرائيل
ف ــي ال ـق ــدس ،م ــن خ ــال تـســريــع االسـتـيـطــان
واملشاريع التهويدية وهدم املنازل وتهجير
الفلسطينيني ودع ــم املـشــاريــع والجمعيات
االستيطانية فــي مدينة الـقــدس .ولفت إلى
أن ليئون يبادر أيضًا ملشاريع دمج للسكان
تحت الـقــوانــن اإلســرائـيـلـيــة ،مــن خــال دعم
مــا تسمى «املــراكــز الجماهيرية» والتعليم
اإلسرائيلي والشؤون االجتماعية والشرطة
الجماهيرية ،مع رصد مئات آالف الشواقل
لعملية الــدمــج تحت التعريف اإلسرائيلي

إضاءة

لـ ـ ـ ـ ــردم ال ـ ـ ـهـ ـ ــوة بـ ــال ـ ـخـ ــدمـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وهـ ـ ــي س ـب ــب امل ـش ـك ـل ــة مــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،كـ ـم ــا يـ ـ ــروجـ ـ ــون لـ ـه ــا فــي
دوائ ــر االح ـت ــال .واعـتـبــر أن «رئ ـيــس بلدية
االح ـتــال لــه رؤي ــة لـخــرق املجتمع املقدسي
مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـع ــام ــل وت ـع ـي ــن ش ـخ ـص ـيــات
مقربة مــن الــدوائــر اإلســرائـيـلـيــة ،خصوصًا
األمـنـيــة ،لتكون نــوافــذ االتـصــال والـتــواصــل
م ــع بـلــديــة االحـ ـت ــال ،تـحــت مـسـمــى ممثلي
ال ـس ـكــان أو امل ـخــات ـيــر بــاملـصـطـلــح امل ـعــروف
تــاري ـخ ـيــا» .ووفـ ــق ال ـج ـع ـبــري ،ف ــإن خـطــورة
هــذا املـشــروع «أنــه سيتم إعـطــاء صالحيات
لهؤالء املخاتير ملتابعة قضايا السكان في
ما يتعلق بالخرائط والتسوية وهدم املنازل
وال ـت ــرخ ـي ــص ،ك ـمــا ي ـح ــدث حــال ـيــا ف ــي بـلــدة
العيساوية بالقدس» .وبالتالي ،برأيه ،فإن
م ــا ي ـجــري «ه ــو إع ـط ــاء املـخــاتـيــر ام ـت ـيــازات
وصـ ــاح ـ ـيـ ــات ل ـل ـت ــواص ــل مـ ــا بـ ــن ال ـس ـك ــان
وبـلــديــة االح ـتــال وال ـشــرطــة ،إلظ ـهــار قـيــادة
داخل املجتمع مرتبطة مع االحتالل وتساهم
في تهميش القيادات واألطر الوطنية داخل
ّ
وشدد على «أننا سنقوم
املجتمع املقدسي».
بإجهاض هذا النشاط السياسي واملجتمعي
التي تقوم عليه سلطات االحتالل ،والهادف
إلـ ــى خـ ــرق ال ـن ـس ـيــج ال ــوط ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي
فــي ال ـقــدس ،وإل ــى فــرض مــزيــد مــن السيادة
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـج ـت ـمــع
الفلسطيني» في املدينة.
أهداف لترسيخ االحتالل

التخطيط لهذا الدور الجديد للمخاتير كان
بدأ في  ،2018ارتباطًا بإعالن بلدية االحتالل
في القدس عزمها البدء بتسوية أوضــاع 20
حــوضــا م ــن أراض ـ ــي ال ـق ــدس املـحـتـلــة مطلع

يونيو /حزيران املقبل .ويعني ذلك ،بحسب
الناشطة املقدسية رتيبة النتشة ،القيادية
في االتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فــدا»،
الحاجة إلــى دور للمخاتير في التعامل مع
املستندات التي سيقدمها األهــالــي للبلدية
للقيام بتسوية أوضاع أراضيهم.
وأش ـ ــارت ال ـنـتـشــة ،ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» ،إلى أنه «عــدا أن املخاتير قبل ذلك
كــانــوا يحظون بموافقة الـعــائــات ،ولــم يكن
دورهـ ـ ــم ب ـش ـكــل أس ــاس ــي م ـع ــاون ــة االح ـت ــال
على هــذا الصعيد ،لكن شيئًا فشيئًا بــدأت
مــا تسمى بالشرطة الجماهيرية بالتالعب
بهؤالء املخاتير ،ومحاولة فــرض أشخاص
والتسريع بهذه العملية مع دخول عام ،2022
واقـتــراب موعد التسوية» .وأضــافــت أن ذلك
يتم «مــن خــال انتقاء أشخاص لهذه املهمة
مــن قبل الشاباك حتى يكونوا هــم املخاتير
ً
ل ـفــرض ـهــم ع ـلــى امل ـقــدس ـيــن ب ـ ــدال م ــن ل ـجــان
املـخــاتـيــر ال ـتــي كــانــت اخ ـتــارت ـهــا ال ـعــائــات،
وم ـس ــاع ــدة حـ ــارس أمـ ــاك ال ـغــائ ـبــن ودول ــة
االحتالل على أكبر قدر من األراضي».
أم ــا ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،بـحـســب ال ـن ـت ـشــة ،فهو
محاولة إثارة الفنت والنزاعات العنيفة داخل
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي وال ـت ـح ـكــم بــالـحـلــول
وآلـيــات هــذه الحلول فــي الصلح العشائري
لصالح هــؤالء املخاتير املنتقني من الشرطة
الـجـمــاهـيــريــة وم ــن جـهــاز ال ـشــابــاك ،والـقـيــام
ب ـج ــزء م ــن األعـ ـم ــال امل ــوك ـل ــة إلـ ــى م ــا يسمى
بــامل ـحــاكــم ال ـج ـمــاه ـيــريــة ال ـت ــي ت ـت ـع ــاون مع
املراكز الجماهيرية .ومن ضمن هذه األعمال،
بـحـســب الـنـتـشــة ،الـسـيـطــرة عـلــى م ــا يسمى
بالعنف واإلبالغ عن السالح ومراقبة إطالق
الـ ـس ــراح املـ ـش ــروط ع ـلــى األسـ ـ ــرى ،م ــا يعني
أن هـ ـ ــؤالء س ـي ـس ـت ـخــدمــون م ــن ق ـب ــل سـلـطــة

متابعة

عقوبات جماعية للتنكيل بأهالي الضفة
صالح النعامي

أق ــر ج ـنــود ف ــي جـيــش االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
بفرضهم عقوبات جماعية على األهــالــي في
قــرى وبلدات الضفة الغربية ،بهدف تحسني
ّ ّ
ال ـظ ــروف األم ـن ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــن ،إل أن هــذا
األم ــر أدى إلــى نتائج عكسية .ونـقــل تحقيق
نشره موقع «سيحا مكوميت» اليساري ،أمس
جنود يخدمون في محيط مدينة
السبت ،عن
ّ
رام الـلــه قولهم إنـهــم يغلقون مــداخــل الـقــرى،
وي ـم ـن ـعــون األه ــال ــي م ــن الـ ـخ ــروج لـلـعـمــل في
الــوقــت املـنــاســب ،ويقتحمون امل ــدارس بهدف
الضغط على أولـيــاء األمــور ملنع أوالده ــم من
املشاركة في إلقاء الحجارة على عربات جيش
االحتالل وسيارات املستوطنني في املنطقة.
ً
وضـ ـ ــرب ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ـث ــاال ل ـن ـمــط ال ـع ـقــوبــات
الـجـمــاعـيــة امل ـفــروضــة عـلــى ال ـق ــرى وال ـب ـلــدات
الفلسطينية ،بما تتعرض له بلدة دير نظام
الـقــريـبــة مــن رام ال ـلــه .ونـقــل عــن أح ــد الجنود
ال ــذي ــن ي ـت ـم ــرك ــزون ف ــي أح ـ ــد ث ــاث ــة ح ــواج ــز
ع ـس ـكــريــة تـغـلــق ال ـق ــري ــة ق ــول ــه« :ن ـح ــن نعمل
على تأخير موعد خــروج كبار السن للعمل،
ون ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ج ـع ــل حـ ـي ــاة ال ـ ـنـ ــاس ه ـنــاك
ّ
صعبة»ّ .
وأقر الجندي بأن الجيش يمارس هذا
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
ال ـب ـل ــدة ،ح ـتــى ي ـت ـحــرك ك ـبــار ال ـســن ويــوق ـفــوا

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

ّ
لشكهم بمشاركتهم في إلقاء الحجارة ()Getty
يعتقل الجنود التالميذ

إلقاء الحجارة على الشارع» .وحسب املوقع،
ّ
فــإن الجنود الذين يتمركزون على الحواجز
الـعـسـكــريــة ي ـحــرصــون عـلــى إي ـق ــاف س ـيــارات
الـسـكــان ،وإجـ ــراء عمليات تفتيش تستغرق
وقتًا كبيرًا ،وفي أحيان أخرى يغلقون البلدة
ّ
تضمنها التحقيق،
بــالـكــامــل .وفــي مـقــابــات
ذك ــر تــام ـيــذ إحـ ــدى املـ ـ ــدارس االب ـتــدائ ـيــة في
ال ـب ـلــدة أن ج ـيــش االحـ ـت ــال يـقـتـحــم املــدرســة
ّ
ويطلق الغاز املسيل للدموع ،لدرجة أن بعض
التالميذ يصابون باإلغماء .ولفت التحقيق
إلى أنه تم توثيق الجنود وهم يقتحمون أحد
الصفوف في مدرسة ،ويعتدون على التالميذ
داخ ـل ــه ،فــي حــن ي ـحــاول املـ ــدرس ال ــدف ــاع عن

ّ
تــامـيــذه ،مــذك ـرًا الـجـنــود ب ــأن الـحــديــث يــدور
عــن مــدرســة ويـطـلــب منهم امل ـغ ــادرة .وحسب
ّ
رواي ــات الـتــامـيــذ ،كـمــا نقلها التحقيق ،فــإن
ال ـج ـن ــود ي ـع ـت ـق ـلــون ب ـعــض تــام ـيــذ امل ــدرس ــة
االبتدائية الذين يشكون بمشاركتهم في إلقاء
الـحـجــارة ،ويخرجونهم مــن الـقــريــة لساعات
ع ــدة وي ـع ـتــدون عـلـيـهــم بــالـصـفــع ،وب ـعــد ذلــك
يعيدونهم إلى القرية ،وفي أحيان أخرى يتم
تحويل األطفال لالعتقال .ولفت ّ
معد التحقيق
ّ
إلــى أن الـعـقــوبــات الجماعية الـتــي يمارسها
ج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال أدت إلـ ــى ن ـت ــائ ــج عـكـسـيــة،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن عمليات إل ـقــاء الـحـجــارة على
الشارع ازدادت.

لقاءات لـ«طالبان» في أوسلو

أمل بتبدل «أجواء الحرب»
اعـتـبــر امل ـت ـحــدث بــاســم «ط ــال ـب ــان» األف ـغــان ـيــة ذب ـيــح ال ـلــه مـجــاهــد أن امل ـحــادثــات
الرسمية األولى ،املقرر عقدها بني الحركة ودول غربية ،في أوسلو ،اليوم األحد،
ستساعد على «تبديل أجــواء الحرب» .وسيعقد ممثلون عن «طالبان» ،برئاسة
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
ً
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،فضال عن االتحاد األوروبي.
وقــال مجاهد ،لوكالة «فــرانــس بــرس» أمــس السبت« :اتـخــذت اإلم ــارة اإلسالمية
خـطــوات لتالقي مطالب الـعــالــم الـغــربــي ،ونــأمــل أن نـقــوي الـعــاقــة مــع كــل ال ــدول،
وبـيـنـهــا األوروبـ ـي ــة وال ـغ ــرب بـشـكــل ع ــام ،عـبــر الــدب ـلــومــاس ـيــة» .وأعـ ــرب عــن أمـلــه
ف ــي أن ت ـســاعــد امل ـح ــادث ــات ع ـلــى «ت ـبــديــل أج ـ ــواء ال ـح ــرب ال ـســاب ـقــة إل ــى أوض ــاع
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
سـتـكــون «واض ـحــة» بـشــأن مــا نـتـنـظــره ،وال سيما حــول حــق فـتـيــات فــي التعليم
وحـقــوق اإلن ـســان .وش ــددت على أن االجـتـمــاعــات «ال تشكل إضـفــاء للشرعية أو
اعترافًا بطالبان ،لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البالد بحكم األمر
الواقع .ال يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر».
ودان متحدث باسم «جبهة املقاومة الوطنية» ،التي تعتبر نفسها أبــرز حركة
معارضة لـ«طالبان» ،املحادثات في أوسلو .وقال علي نزاري ،في تغريدة« :يجدر
علينا جميعًا أن نرفع أصواتنا ،ونمنع أي دولة من التطبيع مع جماعة إرهابية،
واعتبارها ممثلة عن أفغانستان».
من جهة ثانية ،نفت «طــالـبــان» ،أمــس السبت ،ما تداولته بعض وسائل اإلعــام
ّ
املحلية ومواقع التواصل االجتماعي ،حول هجوم مسلحي «داعــش» على سجن
واليــة قندوز ،وتمكنهم من اإلفــراج عن بعض املعتقلني .وأكــد مسؤول أمن والية
قـنــدوز مــولــوي عــزيــز الـلــه عـمــر ،فــي بـيــان ،أن نبأ هـجــوم «داع ــش» ،أو أي جماعة
أخرى ،على سجن قندوز غير صحيح .وأوضح أن إطالق النار داخله ليل الجمعة
املــاضــي ك ــان نتيجة احـتـجــاج بـعــض الـسـجـنــاء ومـحــاولـتـهــم ال ـه ــرب ،لـكــن قــوات
«طالبان» تمكنت من ضبط الوضع.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

االح ـتــال عـلــى املجتمع املـقــدســي ،ومـنــع أي
أنشطة مقاومة لالحتالل.
مخاطر دور «لجنة المخاتير»

وبحسب النتشة ،تكمن خطورة هذا التوجه
ف ــي أن املـقــدسـيــن ل ــم ي ـع ــودوا ق ــادري ــن على
اختيار مرجعياتهم ،وبــأن هناك مرجعيات
ت ـفــرض عـلـيـهــم ،وأن ـه ــم ل ــم ي ـع ــودوا قــادريــن
عـلــى تسيير أم ــور حـيــاتـهــم مــن دون هــؤالء
ـي مــا يتعلق بتسوية
املخاتير ،خصوصًا فـ ّ
األراضــي وامللكيات وفــض النزاعات حولها،
وبــالـتــالــي ال ـع ــودة إل ــى عـهــد اإلدارة املــدنـيــة
الـبــائــدة التابعة لــاحـتــال .وأش ــارت إلــى أن
ال ـت ـس ــارع ف ــي ه ــذه ال ـخ ـط ــوات ب ــات واض ـحــا
جدًا ،ويتوافق ويتالءم مع سياسة الحكومة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة االسـتـيـطــانـيــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ت ـ ـسـ ـ ّـرع ع ـم ـل ـي ــات ت ـه ــوي ــد امل ــديـ ـن ــة امل ـقــدســة
واالسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ف ـي ـه ــا .ورأت أن ـ ــه «ال يـمـكــن
لهؤالء املخاتير تبرير ما يقومون بــه ،بأنه
تسهيل لحياة املقدسيني ،وبالتالي ال يمكن
ألي ش ـخ ــص أن يـ ـب ــرر تـ ـع ــاون ــه مـ ــع ج ـهــاز
اسـتـخـبــارات االح ـتــال والـتـعــاون مــع سلطة
االحتالل في شرعنة احتاللها ،وفي تسريع
عـمـلـيــة الـتـهـجـيــر ال ـق ـســري بـحــق املـقــدسـيــن
وتغيير مالمح املدينة املقدسة».
في مقابل ذلــك ،ال تــرى النتشة أي رابــط بني
ه ــذا الـتــوجــه االح ـتــالــي مــن خ ــال املخاتير
وغياب دور السلطة الفلسطينية في القدس،
قــائ ـلــة« :ال عــاقــة ب ــن األم ــري ــن ب ـتــاتــا .نحن
نعرف أن دور السلطة ّ
مقيد ومحدود ،وكذلك
ميزانيتها م ـحــدودة وضعيفة حــن يتعلق
األم ــر بــال ـقــدس ،وع ـل ـيــه ،ف ــإن تـنــامــي تـعــاون
بعض الجهات مــع االحـتــال ليس لــه عالقة
بالسلطة ودورها».

يحاول نائب رئيس مجلس السيادة في
ال ـس ــودان محمد ح ـمــدان دق ـلــو ،املـعــروف
ب ــ«ح ـم ـيــدتــي» ،فــي أدي ــس أبــابــا تخفيف
ال ـتــوتــر بــن إثـيــوبـيــا والـ ـس ــودان ،وال ــذي
ارتـفــع منذ اسـتـعــادة الجيش الـســودانــي
السيطرة على منطقة الفشقة الحدودية
مع إثيوبيا في العام  ،2020باإلضافة إلى
الخالف املتواصل بني البلدين بشأن سد
النهضة.
والتقى دقلو ،في أديس أبابا أمس السبت،
وزيــر الدفاع اإلثيوبي أبــراهــام بــاي ،في
أول زيارة ملسؤول كبير من الخرطوم إلى
ال ــدول ــة امل ـج ــاورة بـعــد سـيـطــرة ال ـســودان
على الفشقة .كما أنها أول زيارة ملسؤول
س ــودان ــي إل ــى خ ــارج ال ـبــاد مـنــذ انـقــاب
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 15
أكتوبر/تشرين األول املاضي.
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـس ـ ـي ـ ــادة
ّ
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،فـ ـ ــإن دقـ ـل ــو س ـي ـن ــاق ــش مــع
املسؤولني اإلثيوبيني ،على مدى يومني،
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بــن الـبـلــديــن ،وسبل
دع ـم ـهــا وت ـطــويــرهــا ب ـمــا ي ـخــدم مـصــالــح
البلدين في املجاالت كافة ،من دون إضافة
مزيد من التفاصيل .وأشــار إلــى أنــه كان
في استقبال دقلو في مطار بولي الدولي
وزي ـ ــر ال ــدف ــاع اإلث ـي ــوب ــي أبـ ــراهـ ــام ب ــاي،
ومــديــر امل ـخــابــرات وع ــدد مــن املـســؤولــن
في الحكومة اإلثيوبية ،إلى جانب طاقم
السفارة السودانية فــي أديــس أبــابــا ،في
مقدمتهم السفير جمال الشيخ.
وب ـع ـيــد وصـ ــول دق ـل ــو إل ــى أديـ ــس أب ــاب ــا،
نشر رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي أبــي أحمد
ت ـغ ــري ــدة رحـ ــب ف ـي ـهــا ب ــال ــزي ــارة .وك ـت ــب:
«يـ ـس ــرن ــي أن أرح ـ ـ ــب ب ــالـ ـجـ ـن ــرال مـحـمــد
حـ ـ ـم ـ ــدان دقـ ـ ـل ـ ــو ،نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس

رحب أبي أحمد
بزيارة حميدتي إلى
«بلده الثاني إثيوبيا»
تشهد مدينة ود
مدني السودانية توترًا
عقب وفاة محتج

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

رصد

تهديد بإبادة مقاتلي تيغراي
توعد نائب قائد قوات الدفاع اإلثيوبية ،الجنرال أبيباو تادسي ،في مقابلة بثتها
مؤسسة «فانا» لــإذاعــة ،في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ،بدخول الجيش
ّ
إلــى مقلي ،عاصمة إقليم تـيـغــراي «إلبـ ــادة» ال ـقــوات املـتـمــردة .وق ــال 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
ّ
من دخولها .سندخلها وسنبيد العدو .يجب أل يكون هناك أدنى شك في هذا».
ّ
ّ
«يجب أل يظن الشعب اإلثيوبي أن األمــر انتهى ،فهو لم ينتهِ  .الشيء
وأضــاف:
ّ
الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب .هذا العدو ال يزال هناك وال بد من إبادته عن
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
بــن الحكومة اإلثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» بعد تــراجــع املـعــارك وإطــاق
سراح معتقلني سياسيني.
ّ
وكانت األمم املتحدة ،قد حذرت ،يوم الخميس املاضي ،من أن املساعدات الغذائية
في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا ،وصلت إلى «أدنى مستوياتها على اإلطالق».
ّ
وقالت إن هناك أكثر من  50ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
(رويترز ،العربي الجديد)

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

ال ـس ـيــادة بـجـمـهــوريــة ال ـس ــودان الشقيقة
لزيارته بلده الثاني ،إثيوبيا» .وأضــاف:
«أود أن أعـ ــرب ،م ــن ج ــدي ــد ،ع ــن تـقــديــري
لألواصر التاريخية العميقة التي تربط
بــن شعبينا الشقيقني ،والـتــي ال يجوز
فـصـلـهــا مـهـمــا ك ــان ــت الـ ـظ ــروف .وس ــوف
نـسـعــى ب ـب ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدنــا لـلـحـفــاظ
عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا
وألبناء شعبينا».
وذكــرت وكالة األنباء السودانية (سونا)
أن دق ـ ـل ـ ــو ق ـ ـ ــد يـ ـبـ ـح ــث م ـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
إثيوبيني ملف النزوح من إقليم تيغراي
إل ــى الـ ـس ــودان وقـضـيـتــي الـ ـح ــدود وســد
النهضة .وعلى الرغم من عدد من جوالت
املفاوضات ،لم يتمكن السودان وإثيوبيا،
ال ـ ـلـ ــذان ي ـ ــدور بـيـنـهـمــا خـ ــاف ع ـل ــى ســد
ال ـن ـه ـضــة الـ ـ ــذي ب ـن ـتــه أديـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا ،مــن
التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود
بينهما .وكــانــت الـعــاقــات بــن ال ـســودان
وإثـيــوبـيــا قــد شـهــدت تــوتــرات متواصلة
مـنــذ تنفيذ الـجـيــش ال ـســودانــي عمليات
ت ـح ــري ــر م ـن ـط ـقــة ال ـف ـش ـق ــة م ــن ال ـس ـي ـطــرة
اإلثـيــوبـيــة املـمـتــدة مـنــذ ال ـعــام  .1995في
املـ ـق ــاب ــل ت ـت ـه ــم أدي ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا ال ـخ ــرط ــوم
بالسيطرة على أراض إثيوبية ،وهــو ما
ينفيه السودان مرارًا.
في هذه األثناء ،شهدت مدينة ود مدني،
م ــرك ــز والي ـ ــة ال ـج ــزي ــرة وسـ ــط الـ ـس ــودان،
ت ــوتـ ـرًا أم ـن ـي ــا واسـ ـع ــا ع ـق ــب اإلع ـ ــان عــن
وفاة أحد املشاركني في موكب  17يناير/
كــانــون الـثــانــي الـحــالــي مـتــأثـرًا بإصابته
بالرصاص الحي.
وأع ـل ـن ــت ل ـج ـنــة أطـ ـب ــاء الـ ـ ـس ـ ــودان ،أم ــس
السبت ،إصابة  12شخصًا خــال مراسم
تشييع جثمان أحد ضحايا االحتجاجات،

وس ــط الـ ـب ــاد .وأوضـ ـح ــت ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
«قـ ــوات األم ــن أطـلـقــت ال ــرص ــاص وقـنــابــل
الغاز املسيل للدموع ،على موكب تشييع
جثمان محمد فيصل خلف الله ،بمدينة
ود مدني في والية الجزيرة» .وأضافت أن
«موكب التشييع تعرض إلى عنف مفرط،
ما أسفر عن إصابة  12شخصًا».
ويـ ــواصـ ــل م ـح ـت ـجــون ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،مـنــذ
أول م ــن أمـ ــس ،إغـ ــاق ال ـط ــرق الــرئـيـسـيــة
وإحــراق اإلط ــارات وتسيير تظاهرات في
عدد من أحياء املدينة للتنديد بالحادثة.
وأصدرت السلطات بوالية الجزيرة ،أمس
الـسـبــت ،ق ــرارًا بــإغــاق املـ ــدارس إل ــى أجــل
غير مسمى ،تحسبًا لوقوع أعمال عنف.
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـت ـص ـع ـي ــد ضــد
االن ـقــاب ،أعلنت لـجــان املـقــاومــة وتجمع
املهنيني الـســودانـيــن وأح ــزاب سياسية
غـ ـ ـدًا االثـ ـن ــن م ــوعـ ـدًا مل ـل ـيــون ـيــة ج ــدي ــدة.
ودع ـ ـ ــا ت ـج ـم ــع امل ـه ـن ـي ــن ،فـ ــي بـ ـي ــان أول
م ــن أم ـ ــس ،الـ ـع ــام ــات وال ـع ــام ـل ــن بــأجــر
وكــافــة الـقـطــاعــات املهنية والنقابية إلى
املشاركة الواسعة والفاعلة في املليونية
«مستلهمني ن ـضــاالت ال ـثــائــرات وال ـثــوار
بشموخ نحو تمام الوصول إلى
وسيرهم
ٍ
وطن واسع ،وطن خير ديمقراطي».
وكــانــت بعثة األمــم املتحدة فــي الـســودان
أعـ ـلـ ـن ــت ،أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـلـ ـق ــاءات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـج ــريـ ـه ــا خـ ــال
األس ـب ــوع الـحــالــي ستخصص ل ـعــدد من
الـ ـجـ ـه ــات ،م ـن ـهــا ال ـج ـي ــش وق ـ ـ ــوات األم ــن
وأح ـ ــزاب وح ــرك ــات مـسـلـحــة وأس ــر قتلى
االحتجاجات.
من جهة أخرى ،دانت قوى إعالن الحرية
والتغيير ،أمس السبت ،مقتل  5أشخاص
بواسطة مليشيات مسلحة بوالية شمال
دارفور ،غربي البالد .وأوضحت القوى ،في
بيان ،أنها «ظلت تتابع وترصد بحرص
األحــداث والتفلتات األمنية التي تتوالى
على أط ــراف امل ــدن واألريـ ــاف فــي دارف ــور،
والـتــي مــا زال ــت تحصد أرواح املواطنني
السلميني ال ـعــزل ،الــذيــن طــاولـتـهــم أيــدي
املـلـيـشـيــات امل ـت ـف ـل ـتــة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أنـهــا
«طالبت م ــرارًا وتـكــرارًا بطي صفحة تلك
املـلـيـشـيــات بـحـسـمـهــا ،ألن ـهــا صـفـحــة من
ّ
صفحات الـغــدر والخيانة» .وأضــافــت أن
«األح ــداث املؤسفة تتكرر في ظل توهان
السلطة االنقالبية ،وقوى الــردة ،والفلول
واملتخاذلني ،وفشلها املتكرر فــي توفير
األمن وحماية املدنيني».

تقرير

إعدام مدنيين بمشاركة «فاغنر»

تحقيق أممي بأفريقيا الوسطى

ّ
كشفت مصادر في األمــم املتحدة بــأن بعثة
امل ـن ـظ ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي أف ــري ـق ـي ــا الــوس ـطــى
(مـيـنــوسـكــا) ب ــدأت التحقيق فــي مالبسات
م ـجــزرة مـفـتــرضــة وق ـعــت بــال ـقــرب مــن بلدة
بريا التي تبعد  600كيلومتر إلى الشرق من
بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى،
وأودت بحياة عشرات املدنيني خالل عملية
مشتركة بــن الـقــوات املسلحة ومرتزقة من
مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة في 16
و 17يناير /كانون الثاني الحالي.
ّ
وقـ ــالـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إن «م ـي ـن ــوس ـك ــا» بـ ــدأت
بـ ــاس ـ ـت ـ ـجـ ــواب نـ ــاجـ ــن لـ ـت ــوضـ ـي ــح ح ـق ـي ـقــة
ال ــوق ــائ ــع ،فـيـمــا أك ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم األم ــم
املتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن
البعثة «تلقت معلومات عن عملية نفذتها
الـقــوات املسلحة ألفريقيا الوسطى وقــوات
أمـنـيــة أخـ ــرى ض ــد مـقــاتـلــن مـفـتــرضــن في
االت ـ ـحـ ــاد م ــن أج ـ ــل الـ ـس ــام ف ــي ج ـم ـهــوريــة
أفريقيا الوسطى» ،وهو إحدى املجموعات
املتمردة الكبرى النشيطة في شــرق البالد.
وق ــال دوج ــاري ــك «ن ـحــن ب ـصــدد تقييم عــدد
ال ـض ـحــايــا وال ـ ـنـ ــازحـ ــن» .وأشـ ـ ــار سـتـيـفــان
دوجــاريــك إلــى أن «مينوسكا» التي أرسلت
بـعـثــة عـلــى ال ـف ــور «ت ــواص ــل تـقـيـيــم الــوضــع
والتأكد من اتخاذ التدابير الالزمة لحماية
املدنيني».
وحـ ـس ــب مـ ـص ــدر م ــن األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،طـلــب
ّ
عــدم كشف هــويـتــه ،ف ــإن العملية استهدفت
م ـس ـل ـحــي «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــام فــي

ج ـم ـه ــوري ــة أف ــري ـق ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى» .وأوض ـ ــح
امل ـ ـصـ ــدر أن «أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  30م ــدن ـي ــا ق ـت ـل ــوا،
بعضهم بــرصــاصــات طــائ ـشــة» .مــن جهته،
ّ
صرح مصدر عسكري في أفريقيا الوسطى
طالبًا عدم كشف هويته أن «القوات املسلحة
ألف ــريـ ـقـ ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى وال ـ ـ ـ ـ ــروس ي ــرت ـك ـب ــون
مجزرة» ،مشيرًا إلى تسجيل «عمليات إعدام
ب ــإج ــراءات م ــوج ــزة ،ونـتـحــدث عــن أك ـثــر من
ً
خمسني قتيال» .لكن املتحدث باسم رئاسة
جمهورية أفريقيا الوسطى ألبرت يالوكي
مــوكـبـيـمــي ق ــال إن ــه ل ّـيــس ل ــدي ــه «ع ـل ــم بـهــذا
الهجوم» .مع العلم أنــه في منتصف ،2021
تحدث فريق الخبراء التابع لألمم املتحدة
وامل ـســؤول عــن جمهورية أفريقيا الوسطى
ومراقبة حظر األسلحة املـفــروض على هذا
ال ـب ـل ــد ع ــن ان ـت ـه ــاك ــات ض ــد امل ــدن ـي ــن خ ــال
عمليات لقوات األمــن في جمهورية أفريقيا
ال ــوسـ ـط ــى وم ـق ــات ـل ــي م ـج ـم ــوع ــة «ف ــاغـ ـن ــر».
واعـ ـت ــرف ــت ح ـك ــوم ــة أف ــري ـق ـي ــا ال ــوس ـط ــى فــي
أكتوبر /تشرين األول املاضي بصحة بعض
االتـهــامــات الـتــي وجهتها األم ــم املـتـحــدة ،ال
سيما بشأن جرائم وأعـمــال تعذيب ،ارتكب
«م ـع ـظ ـم ـهــا» مـ ـتـ ـم ــردون وك ــذل ــك ج ـن ــود مــن
أفريقيا الوسطى أو حلفاؤهم .ولم يعد فريق
ال ـخ ـبــراء ال ـتــابــع لــأمــم امل ـت ـحــدة يـعـمــل منذ
 31أغـسـطــس /آب  ،2021إذ رفـضــت روسيا
التمديد ألعضائه الصيف املاضي ،معتبرة
ّ
أن تشكيلته يهيمن عليها الغربيون.
(فرانس برس)
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شرق
غرب
بايدن وكيشيدا يتفقان
على التصدي للصين
اتفق الرئيس األميركي جو بايدن
ورئيس الحكومة اليابانية فوميو
كيشيدا ،أمس السبت ،على التصدي
للصني والعمل «بشكل وثيق لردع
أي ع ــدوان روس ــي» عـلــى أوكــرانـيــا،
ك ـم ــا دان ـ ــا الـ ـتـ ـج ــارب ال ـص ــاروخ ـي ــة
ال ـكــوريــة ال ـشـمــال ـيــة .وأع ـل ــن الـبـيــت
األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،أن ب ــاي ــدن
وكيشيدا أعربا ،خــال اجتماعهما
ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ع ــن «تـصـمـيـمـهـمــا
على التصدي ملحاوالت جمهورية
ال ـص ــن ال ـش ـع ـب ـيــة ت ـغ ـي ـيــر ال ــوض ــع
ال ـق ــائ ــم ف ــي ب ـح ــر الـ ـص ــن ال ـشــرقــي
وبحر الصني الجنوبي».
(فرانس برس)
فنزويال 12 :ساعة
لجمع ماليين التواقيع
ضد مادورو

أمـهــل املجلس االنـتـخــابــي الوطني
ف ـ ــي فـ ـن ــزوي ــا املـ ـط ــالـ ـب ــن بـ ــإجـ ــراء
استفتاء إلقصاء الرئيس نيكوالس
م ــادورو (ال ـص ــورة)  12ســاعــة فقط
لجمع  4.2ماليني توقيع ضرورية
لتنظيم هــذا األم ــر .وأعـلــن املجلس
االن ـت ـخــابــي الــوط ـنــي ع ـلــى تــويـتــر،
ّ
أول م ــن أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن جـمــع
ّ
الـتــواقـيــع سـ ُـيـنــظــم األرب ـع ــاء املقبل
«ف ــي  26يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي بني
الـســاعــة  06:00والـســاعــة  18:00في
 1200مركز» .وكتب زعيم املعارضة
خـ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو ف ــي تـ ـغ ــري ــدة« :م ــا
الذي تخاف منه يا مادورو؟ أنت ال
ّ
تسمح حتى ببعض التواقيع».
(فرانس برس)

هندوراس :أزمة بسبب
انتخاب رئيس للبرلمان
تـحــول انـتـخــاب رئـيــس لـلـبــرملــان في
ه ـن ــدوراس إل ــى أزم ــة سـيــاسـيــة بعد
انشقاق  20عضوًا عن حزب الرئيسة
املـنـتـخـبــة ش ـي ــوم ــارا ك ــاس ـت ــرو ،قبل
نحو أسـبــوع مــن توليها منصبها.
وبـ ـ ــدأ تـ ـب ــادل ال ـش ـت ــائ ــم م ــع اف ـت ـتــاح
الجلسة ،أمس السبت ،عندما اقترح
ال ـن ــواب ف ــي ح ــزب «ال ـحــريــة وإعـ ــادة
التأسيس» (يسار) تسمية خورخي
ك ــال ـي ـك ــس ل ـي ـش ـغــل م ـن ـص ــب رئ ـيــس
البرملان .وأجبر سبعة نــواب موالني
لـكــاسـتــرو كاليكس عـلــى ال ـهــرب من
املنصة بينما كان يؤدي القسم.
(فرانس برس)
المكسيك :عملية
قسطرة في القلب
للرئيس
أعـلـنــت الـحـكــومــة املكسيكية ،أمــس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أنـ ـ ـ ــه أجـ ـ ــريـ ـ ــت ل ـل ــرئ ـي ــس
أنــدريــس مــانــويــل لــوبـيــز أوبـ ــرادور
(الصورة) عملية قسطرة في القلب،
الجمعة املاضي ،وتبني أنه بصحة
جـ ـ ـي ـ ــدة .وكـ ـ ـ ــان أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادور أص ـي ــب
ب ــأزم ــة ق ـل ـب ـيــة خ ـط ـي ــرة ف ــي ،2013
وتعافى أخيرًا من ثاني مرة يصاب
فـيـهــا ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا .وأشـ ــارت
الـحـكــومــة إل ــى أن عملية القسطرة
أجــريــت للرئيس كـجــزء مــن فحص
يجريه كل ستة أشهر.
(رويترز)

مهاتير محمد في
المستشفى مجددًا
أعلن متحدث باسم رئيس الــوزراء
محمد
امل ــال ـي ــزي ال ـس ــاب ــق م ـهــات ـيــر ُ
( 96س ـنــة) ،أم ــس ال ـس ـبــت ،أن ــه نقل
إلــى املستشفى للمرة الثالثة خالل
نحو شهر ،مــا أثــار مـخــاوف بشأن
ص ـح ـتــه .وأوض ـ ــح امل ـت ـح ــدث ،ال ــذي
طـلــب ع ــدم الـكـشــف ع ــن هــوي ـتــه ،أن
م ـهــات ـيــر ي ــوج ــد ح ــال ـي ــا ف ــي وح ــدة
الــرعــايــة فــي املعهد الــوطـنــي للقلب
في كواالملبور .وكان مهاتير خضع
إلجـ ـ ــراء ط ـبــي اخ ـت ـي ــاري ف ــي نفس
امل ـس ـت ـش ـف ــى فـ ــي  7ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الثاني الحالي ،وذلــك بعد أن دخل
املـسـتـشـفــى الـشـهــر املــاضــي إلج ــراء
«فحص طبي كامل».
(أسوشييتد برس)
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ّ
تدفق المساعدات العسكرية والدفاعية إلى أوكرانيا ،وذلك بضوء أخضر أميركي ،تحسبًا ألي غزو محتمل لهذه الدولة
يتواصل
من قبل جارتها روسيا .يأتي ذلك بينما تتواصل االجتماعات والحراك الدبلوماسي لخفض حدة األزمة بين موسكو وكييف

حراك دبلوماسي للجم روسيا

أميركا تس ّرع تسليح أوكرانيا

تطغى الثقة املعدومة بني روسيا
مـ ـ ــن جـ ـه ــة وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي حـ ـ ـل ـ ــف شـ ـم ــال
األطلسي من جهة أخرى ،على املشهد املتوتر
بــن الـطــرفــن وتـحــديـدًا عـلــى خلفية تصاعد
األزمة بشأن أوكرانيا وحديث الغرب عن غزو
روسي محتمل لهذه الدولة .ويبدو أن انعدام
الثقة هــذا بموسكو وحـتــى بـجــوالت الـحــوار
واللقاءات مع مسؤوليها ،دفــع حلفاء كييف
ل ـت ـســريــع ع ـم ـل ـيــات م ــده ــا ب ــاألس ـل ـح ــة ،وذل ــك
بضوء أخضر أميركي ،مع عزم دول البلطيق؛
إستونيا والتفيا وليتوانيا ،إرسال صواريخ
أم ـي ــرك ـي ــة ال ـص ـن ــع إل ـ ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ب ـمــواف ـقــة
واشـنـطــن ،بينما تلقت أوكــرانـيــا بالفعل أول
دفاعية أميركية بقيمة 200
دفعة من مساعدة
ُ
مليون دوالر ،بحسب ما أعلن أمس السبت.
وب ـي ـن ـمــا ت ـش ــرع واش ـن ـط ــن األب ـ ــواب لتسليح
أوكرانيا ،يبدو األوروبـيــون منقسمني حيال
األمر ،إذ أعلنت وزيرة الدفاع األملانية كريستي
المبرخت ،أمــس ،أن بالدها لن تمد أوكرانيا
بأسلحة في الوقت الراهن ،وذلك بعد بضعة
أيام من بدء بريطانيا تزويد كييف بأسلحة
مضادة للدبابات .وقالت السفارة األميركية
في أوكرانيا ،في بيان أمس السبت ،إن كييف
تلقت أول دفعة من مساعدات أميركية للدعم
األمـ ـن ــي ب ـق ـي ـمــة  200م ـل ـي ــون دوالر .وك ــان ــت
واشنطن قد وافقت في ديسمبر/كانون األول
املاضي ،على برنامج املساعدات الذي يتضمن
تـقــديــم  200مـلـيــون دوالر .وكـتـبــت الـسـفــارة
على صفحتها بموقع فيسبوك «ستواصل
الواليات املتحدة تقديم مثل هذه املساعدات
لدعم القوات املسلحة األوكرانية في جهدها
املتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسالمة
أراضـيـهــا فــي وجــه ال ـعــدوان ال ــروس ــي» .وأكــد
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،في
اتـصــال مــع نظيرته الكندية ميالني جولي،
أمس السبت ،أنهم «ملتزمون بالدبلوماسية،
لكننا جاهزون مع حلف األطلسي وحلفائنا
ملعاقبة روسيا وتدفيعها ثمنًا باهظًا على أي
ع ــدوان» ،وذلــك بحسب تغريدة على حسابه
بموقع «تويتر».
وف ــي سـيــاق تسليح أوكــران ـيــا كــذلــك ،تعتزم
إستونيا والتفيا وليتوانيا ،الدول األوروبية
الواقعة في منطقة البلطيق والعضو بحلف
شـمــال األطـلـســي ،إرس ــال صــواريــخ أميركية
الـصـنــع م ـض ــادة ل ـلــدبــابــات وال ـط ــائ ــرات إلــى
كييف ،في خطوة قالت واشنطن إنها تؤيدها
تمامًا .وفي بيان مشترك نشر في وقت متأخر
أول مــن أمــس الجمعة ،قــال وزراء دف ــاع دول
البلطيق الـثــاث إنـهــم يقفون «مــوحــديــن في
التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحــدة أراضيها
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـ ـعـ ــدوان ال ــروس ــي امل ـس ـت ـمــر».
وأوضحوا أن إستونيا تنوي تزويد أوكرانيا
بـ ـص ــواري ــخ «ج ــافـ ـل ــن» امل ـ ـضـ ــادة ل ـل ــدب ــاب ــات،
بينما سـتــرســل التـفـيــا ولـيـتــوانـيــا صــواريــخ
«س ـت ـي ـن ـغ ــر» امل ـ ـضـ ــادة لـ ـلـ ـط ــائ ــرات وغ ـيــرهــا
م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــدات .ول ـ ــم ي ـت ـض ــح بـ ـع ــد مـ ـت ــى مــن
املقرر إرسال األسلحة إلى أوكرانيا.

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

إستونيا والتفيا
وليتوانيا سترسل أسلحة
إلى أوكرانيا
وقال بلينكن ،في تغريدة على «تويتر» أمس
ال ـس ـب ــت ،إن واش ـن ـط ــن وج ـه ــت ال ـت ـح ـيــة إل ــى
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي ح ـلــف ش ـم ــال األطـلـســي
والـجـمـهــوريــات السوفيتية الـســابـقــة الـثــاث
«لــدع ـم ـهــا ال ـط ــوي ــل األم ـ ــد ألوك ــرانـ ـي ــا» .وق ــال
بلينكن في منشور آخر «نؤيد تمامًا عمليات
نقل املعدات الدفاعية من أعضاء الناتو ،إلى
أوكرانيا لتعزيز قدرة األخيرة على الدفاع عن
نفسها ضد أي عدوان روسي غير مبرر وغير
م ـســؤول» .وك ــان ديـمـتــري بيسكوف ،الناطق
ب ــاس ــم ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
وصـ ــف ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هـ ــذا األسـ ـب ــوع،
إمدادات األسلحة الغربية إلى أوكرانيا بأنها
«خطيرة للغاية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت وزيـ ـ ــرة ال ــدف ــاع األمل ــان ـي ــة،

كريستني المبرخت ُ ،فــي مقابلة مــع صحيفة
«ف ـيــت أم زونـ ـت ــاغ» ،ن ـشــرت أم ــس الـسـبــت ،إن
ب ــرل ــن تـسـتـبـعــد م ــد أوك ــرانـ ـي ــا بــأس ـل ـحــة في
ال ــوق ــت ال ــراه ــن ف ــي املــواج ـهــة الـقــائـمــة بينها
وبــن روسـيــا ،وذلــك بعد بضعة أيــام مــن بدء
بــري ـطــان ـيــا ت ــزوي ــد ك ـي ـيــف بــأس ـل ـحــة م ـضــادة
ل ـلــدبــابــات .وقــالــت المـبــرخــت «أتـفـهــم الــرغـبــة
في دعم أوكرانيا ،وهــذا بالضبط ما نفعله».
وأضـ ــافـ ــت «س ـت ـت ـس ـلــم أوك ــرانـ ـي ــا مـسـتـشـفــى
ً
ميدانيًا كامال مع التدريب الالزم في فبراير/
ش ـب ــاط امل ـق ـب ــل ،ك ــل هـ ــذا ش ــارك ــت أمل ــان ـي ــا في
تـمــويـلــه بقيمة  5.3مــايــن يـ ــورو» .وتابعت
«ن ـفـعــل ك ــل م ــا بــوسـعـنــا مل ـنــع الـتـصـعـيــد .في
الوقت الراهن لن يكون تسليم األسلحة مفيدًا
لتحقيق ذلك ،ثمة اتفاق على هذا في الحكومة
األملانية».
وردًا عـلــى امل ــوق ــف األمل ــان ــي هـ ــذا ،ات ـهــم وزي ــر
الخارجية األوكــرانــي دميترو كوليبا ،أملانيا
أمـ ــس ،بــ«تـشـجـيــع» بــوتــن عـلــى ش ــن هـجــوم
جديد على أوكرانيا .وكتب كوليبا على تويتر
«ال ـي ــوم ،أصـبـحــت وح ــدة ال ـغــرب ضــد روسـيــا
أك ـث ــر أه ـم ـيــة م ــن أي وقـ ـ ــت» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن
«الشركاء األملان يجب أن يتوقفوا عن تقويض

الوحدة بتصريحات وتصرفات مماثلة ،وعن
تـشـجـيــع فــادي ـم ـيــر بــوتــن ع ـلــى ش ــن هـجــوم
جــديــد على أوكــران ـيــا» .وأض ــاف أن أوكــرانـيــا
«ممتنة» ألملانيا على الدعم الذي قدمته ،لكن
«تصريحاتها الحالية مخيبة لآلمال».

في غضون ذلــك ،ومــع تصاعد التوترات ،قال
م ـص ــدر ف ــي إدارة ب ــوت ــن ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،إن
مستشارين سياسيني من روسيا وأوكرانيا
وفرنسا وأملانيا سيعقدون محادثات بشأن
شرق أوكرانيا .وأضاف املصدر ،بحسب وكالة
«روي ـت ــرز» أن امل ـحــادثــات الـتــي تـجــري ضمن
مــا يعرف «بصيغة نــورمــانــدي» ،ستعقد في
باريس يوم  25يناير الحالي .وأكد ميخائيلو
بودولياك ،مستشار كبير مفاوضي أوكرانيا،
أنــه مــن املـقــرر عقد اجتماع فــي بــاريــس ،لكنه
قال لـ«رويترز» إن هناك تاريخًا أوليًا محددًا
لالجتماع هو  26يناير.
في هذه األثناء ،تعمل بريطانيا على تفعيل
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع م ــوس ـك ــو .ولـ ـه ــذه ال ـغــايــة
يلتقي وزيــر الدفاع البريطاني بن والس مع
نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو،
كما ت ــزور وزي ــرة الـخــارجـيــة البريطانية ليز
تراس ،موسكو الشهر املقبل.
وأعـلــن مصدر فــي وزارة الــدفــاع البريطانية
أم ــس ،أن شــويـغــو ،قـ ِـبــل دع ــوة لـلـقــاء نظيره
ال ـبــري ـطــانــي مل ـنــاق ـشــة األزمـ ـ ــة ع ـلــى ال ـح ــدود
ال ــروس ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة .وقـ ــال امل ـص ــدر «يـســر
وزيــر الــدفــاع قبول روسـيــا الــدعــوة للتحدث
مع نظيره» .وأضــاف «نظرًا ألن لقاء الدفاع
الثنائي األخـيــر بــن بلدينا جــرى فــي لندن
في  ،2013عرض شويغو اللقاء في موسكو».
وقـ ـ ـ ــال امل ـ ـصـ ــدر إنـ ـ ــه لـ ــم يـ ـت ــم ت ــأكـ ـي ــد م ــوع ــد
االجتماع.
فــي ال ـس ـيــاق ،قــالــت وكــالــة اإلعـ ــام الــروس ـيــة،
ً
أمـ ــس ،ن ـقــا ع ــن م ـصــدر دب ـلــومــاســي إن ــه من
املتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية
ل ـيــز ت ـ ــراس ،مــوس ـكــو ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل إلجـ ــراء
مـ ـح ــادث ــات م ــع ن ـظ ـيــرهــا الـ ــروسـ ــي سـيــرغــي
الفـ ـ ــروف .ون ـق ـلــت ال ــوك ــال ــة ع ــن امل ـص ــدر قــولــه
«اس ـت ـف ـســرت وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانـيــة
عــن فــرصــة السفر ملوسكو إلج ــراء محادثات
مــع الف ــروف ،وواف ـقــت موسكو على أن تكون
الزيارة في فبراير».
(العربي الجديد ،فرانس برس،
رويترز ،أسوشييتد برس)

قائد البحرية األلمانية يشيد ببوتين
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
أبدًا القرم .واعتذر شوينباخ عبر «تويتر» عن تعليقاته «الطائشة»
ووصفها بأنها خطأ ،فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع األلمانية
إن التصريحات ال تمثل موقف ألمانيا.

متابعة

■ ّ
مر على القدس كل أنواع الظلم واالحتالل .وفي كل مرة تخرج هذه
املدينة منتصرة على الظلم …
#أنقدوا_حي_الشيخ_جراح SaveSheikhJarrah#
■ 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...
إلى متى املكابرة!  7سنني استنزفت األموال واألرواح ولن يتحقق شيء
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 عاطفيًا ،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  50مليون دوالر (فحوصات #كورونا #مطار_بيروت) ما شفنا
شرطي بلدية أو حاجب بالدولة تحرك!
بينما مواطن لبناني #الساعي استرجع أمواله من البنك ،ويلي هي
ً
ملكه أصال (وبغض النظر عن آرائنا باألسلوب إذا اختلفت) فاستنفرت
الدولة بكبرها!!! #لبنان #الدوالر #لبنان_ينتفض.
واع ويدرك ما ُيحاك له وكل املخططات تتكشف
■ شعب #تونس ٍ
له يومًا بعد يوم .الشعوب الحرة ال تخاف وال تنام مهزومة
وإنما من يحاول أن يسلب شعبه الحرية والثورة والديمقراطية
هو املهزوم داخليًا وما زال يكابر وسقوطه قادم ال محالة #يسقط_
االنقالب_في_تونس #يسقط_قيس_سعيد #الردة_مستحيلة
للشعب #التونسي.

خريطة للتعاون الفرنسي اليوناني
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
ٌّ
تـ ــواصـ ــل ك ـ ــل مـ ــن بـ ــاريـ ــس وأثـ ـيـ ـن ــا ت ـعــزيــز
تعاونهما ال سيما فــي ّ امل ـجــال العسكري،
وهــو التعاون الــذي توثق بشكل أكبر منذ
أن تصاعدت التوترات بني اليونان وتركيا،
خصوصًا في العامني األخيرين على خلفية
تـنـقـيــب أن ـق ــرة ع ــن ال ـغ ــاز ف ــي ش ــرق الـبـ ّحــر
املتوسط .وفي أحدث خطوات التعاون ،وقع
قائدا القوات املسلحة الفرنسية واليونانية،
أول مــن أمــس الجمعة ،فــي أثينا «خريطة
ُ
العسكري للشراكة
طريق» تجسد الجانب
ُ
االستراتيجية بني البلدين التي أبرمت في
سبتمبر/أيلول املاضي في باريس.
وت ـ ـنـ ـ ّـص خ ــريـ ـط ــة الـ ـط ــري ــق الـ ـت ــي وق ـع ـهــا
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ت ـ ـ ـيـ ـ ــاري بـ ـ ــورخـ ـ ــار،
والـ ـجـ ـن ــرال ال ـي ــون ــان ــي كــون ـس ـتــان ـت ـي ـنــوس
فلوروس ،على أن «الشراكة االستراتيجية
تــوحــد البلدين على الصعيد العسكري»،
حسب بـيــان لهيئة أرك ــان الـقــوات املسلحة
الـفــرنـسـيــة .وتـتـيــح ه ــذه الــوثـيـقــة «تـعــزيــز
الـعــاقــات الــدفــاعـيــة العسكرية وهيكلتها
عـلــى األم ــد ال ـطــويــل» و«تـجـسـيــد الـتـعــاون
العسكري الثنائي الفرنسي اليوناني على

امل ـس ـتــويــن االس ـتــرات ـي ـجــي والـتـشـغـيـلــي»،
كما ورد فــي الـبـيــان .وقــال البيان إنــه «في
إطار االلتزامات التي تم التعهد بها تجاه
االتحاد األوروبــي وحلف شمال األطلسي،
ُت ـ ـ ّ
ـوح ـ ــد ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة
عسكريًا البلدين اللذين يسهمان في الدفاع
األوروبـ ـ ـ ـ ــي واألم ـ ـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ــي األط ـل ـس ــي،
ع ـبــر ال ـتــأك ـيــد خ ـصــوصــا ع ـلــى تمسكهما
بحرية الطيران واإلبحار في إطــار احترام
القانون الدولي».
ُ
وستتيح «خريطة الطريق» للقوات املسلحة
الفرنسية واليونانية «تـعــزيــز ثقافتيهما
االستراتيجية املشتركة وإمكانية التشغيل
املتبادل لصالح جيشينا» ،حسب مــا جاء
فــي ال ـب ـيــان ،ال ــذي ش ـ ّـدد عـلــى أن «الـتـعــاون
العسكري الثنائي (سيتم) توسيعه».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال خ ـب ــراء لــوكــالــة «فــرانــس
ّ
بـ ــرس» إن االت ـفــاق ـيــة الــدفـ ّـاع ـيــة ه ــذه «غـيــر
مسبوقة» و«غير عادية» ألنها تربط دولتني
عضوين فــي الحلف األطـلـســي وتستهدف
«ضمنًا» تركيا ،العضو اآلخر في الحلف.
وارتـ ـفـ ـع ــت ح ـ ــدة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات بـ ــن ال ـي ــون ــان
وتــرك ـيــا ،وكــاهـمــا عـضــو فــي حـلــف شمال
األطلسي ،خــال السنوات األخـيــرة ،بسبب
حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر
املـ ـت ــوس ــط .وك ـ ــان الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـ ـج ـ ــاران عـلــى
خــاف منذ عقود حــول سلسلة طويلة من
القضايا ،بما في ذلك الحقوق اإلقليمية في
بحر إيجه الذي يقع بني البلدين ،والحدود
البحرية والجوية ،وحقوق األقليات.
وان ـحــازت بــاريــس بشكل علني إلــى أثينا،
وأرسلت في صيف  ،2020طائرات «رافــال»
وسـفـنــا حــربـيــة فــي مــواجـهــة انـتـشــار سفن
عسكرية وأعمال التنقيب التركية في شرق
البحر املتوسط .وقد بلغت التوترات أوجها
بني أنقرة وباريس على خلفية هذا امللف.

ويــأتــي توقيع «خريطة الطريق» للتعاون
العسكري الفرنسي اليوناني أول من أمس،
ب ـعــد إب ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة فــرنـسـيــة يــونــان ـيــة في
سبتمبر املاضيّ ،
تنص على بند للمساعدة
املتبادلة «بكل الوسائل املناسبة» إذا وجد
الـبـلــدان «بـشـكــل مـشـتــرك أن هـنــاك هجومًا
مسلحًا يحصل ضد أراضي» أحدهما .كما
وقـعــت ال ـيــونــان وقـتـهــا عـلــى صفقة تسلح
دفاعية ضخمة مع فرنسا .إذ قــررت أثينا،
ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـتــوتــر م ــع تــرك ـيــا املـ ـج ــاورة،
تعزيز قدرتها العسكرية عبر طلب  18طائرة
مقاتلة من طراز «رافال» وثالث فرقاطات من
فرنسا ،بمبلغ إجمالي قــدره  5.5مليارات
ي ـ ــورو .وي ــأت ــي تــوق ـيــع «خــري ـطــة ال ـطــريــق»
الجمعة ،بعد يومني على تسليم أول ست
طــائــرات «راف ــال» طلبتها أثينا من فرنسا.
وبـ ـ ّـررت ال ـيــونــان ،وقـتـهــا ،توقيعها صفقة
تسلح دفاعية ضخمة مع فرنسا بسعيها
للدفاع عــن سيادتها .وقــال رئيس ال ــوزراء
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ،إنه ال
ينوي الدخول مع تركيا في سباق تسلح،
ً ّ
آم ــا ح ــل ال ـخــا ّفــات بــن أثـيـنــا وأن ـق ــرة من
خالل الحوار ،لكنه أضاف «في نفس الوقت،
سندافع عن أراضينا وسالمتها ،وسيادتنا
وحقوقنا السيادية .ومن أجل القيام بذلك،
نحتاج إلــى قــوة ّردع» .وتــابــع« :ال يمكننا
ت ـج ــاه ــل ح ـق ـي ـقــة أنـ ـن ــا ن ـع ـيــش ف ــي مـنـطـقــة
معقدة للغاية».
من جهتها ،رأت تركيا في االتفاقية وقتها،
بـحـســب ب ـيــان لـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة ،مـحــاولــة
ّ
لـ ـع ــزل ت ــرك ـي ــا .وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــان إن «ان ـت ـه ــاج
ً
الـيــونــان سـيــاســة تسلح وع ــزل تــركـيــا بــدال
م ــن ال ـت ـع ــاون أم ــر إش ـكــالــي وي ـس ــيء إلـيـهــا
ول ــاتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ويـ ـه ــدد االس ـت ـق ــرار
والسالم اإلقليمي».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

