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صالح النعامي

تدل كل املؤشرات على أن نتائج العدوان 
ــزة ســـتـــعـــّمـــق األزمــــــــة الــســيــاســيــة  ــ ــلـــى غــ عـ
ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي تـــعـــيـــشـــهـــا إسـ ــ ــتـ ــ الــــداخــــلــــيــــة الـ
ص من فرص خروج الحكم في تل 

ّ
وستقل

أبيب من أزماته املستعصية. وعلى الرغم 
من أن نتائج الحرب قد أسهمت في تآكل 
الحكومة بنيامني نتنياهو  مكانة رئيس 
صت 

ّ
بشكل كــبــيــر، إال أنــهــا فــي املــقــابــل قل

فرص نجاح زعيم املعارضة يئير لبيد في 
تكليفه  تم  أن  بديلة، بعد  تشكيل حكومة 
 حــديــث نتنياهو ورئيس 

َ
بــذلــك. ولــم يــلــق

هيئة األركان أفيف كوخافي عن »إنجازات 
ــــال الـــحـــرب،  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة« تــحــقــقــت خـ
آذانــــا صــاغــيــة لـــدى الــنــخــب واملــجــتــمــع في 
ــل مـــن نــتــائــج هــذا  ــ ــيـــل. فــخــيــبــة األمـ إســـرائـ
املواجهة مع  الــعــدوان، والعجز عــن حسم 
بمكانة  كثيرًا  مّسا  الفلسطينية،  املقاومة 
املعارضة  أحـــزاب  حّملته  الــذي  نتنياهو، 
اليمينية واليسارية، والكثير من جنراالت 
عن  املسؤولية  املعلقني،  وكبار  االحتياط 

الفشل في هذه الحرب.
أحد التحوالت التي أفرزتها نتائج الحرب 
نتنياهو  ومستقبل  مكانة  على  وستؤثر 
أنها أحدثت صدعا  السياسي، يتمثل في 
في معسكر األحــزاب املتحالفة معه والتي 
أوصت بتسميته رئيسا للحكومة، وكرست 
انعدام الثقة بينه وبني قادة هذه األحزاب. 
فـــزعـــيـــم حـــــزب »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة«، 
ــتـــش، الـــــــذي يـــوصـــف  ــيـ ــمـــورطـ ــتـــســـال سـ بـ
مـــن ِقـــبـــل »الـــلـــيـــكـــود« بـــأنـــه مـــن »الـــشـــركـــاء 
الطبيعيني« للحزب في أي حكومة مقبلة، 
لـــم يــحــّمــل نــتــنــيــاهــو فــقــط املــســؤولــيــة عن 
الفلسطينية  املقاومة  مواجهة  فــي  الفشل 
فــي غــــزة، بــل أملـــح أيــضــا إلـــى أن نتنياهو 
ــــاس« تـــعـــهـــدات بــشــأن  ــمـ ــ قــــــّدم لـــحـــركـــة »حـ
الــقــدس واملــســجــد األقــصــى بــمــا يتعارض 
وحــذره  اليمينية؛  األحــــزاب  منطلقات  مــع 
مــن أنــه فــي حــال تــم الــتــأكــد مــن حـــدوث أي 
القدس  من  اإلسرائيلي  املوقف  في  تراجع 
واألقصى، فإن حزبه لن يكون في يوم من 
يــقــودهــا نتنياهو.  ــام ضــمــن حــكــومــة  ــ األيـ
ــعــــدوان  ــوقــــت ذاتـــــــه، فـــــإن نـــتـــائـــج الــ ــي الــ فــ
الذي  صت من قيمة اإلنجاز السياسي 

ّ
قل

حــقــقــه نــتــنــيــاهــو خـــال الـــحـــرب واملــتــمــثــل 
فـــي دفـــع حـــزب »يــمــيــنــا« لــانــســحــاب من 
معسكر األحزاب التي أعلنت استعدادها 
ــى حــكــومــة بـــرئـــاســـة لــبــيــد.  لــانــضــمــام إلــ

زعيم  نتائجها  انتقد  التي  الــحــرب  فبعد 
قيمة  األخير  رفع  بينت،  نفتالي  »يمينا« 
عــلــى  إذ رد  لــنــتــنــيــاهــو،  دعـــمـــه  ــــورة  ــاتـ ــ فـ
مقترحات »الليكود« بخوض االنتخابات 
ــة مــــوحــــدة بــاملــطــالــبــة  ــمـ ــائـ املـــقـــبـــلـــة فــــي قـ
بــحــصــول حـــزبـــه عــلــى أمـــاكـــن مــضــمــونــة 
تفوق  االنتخابية  »الليكود«  قائمة  على 
تــمــثــيــل الـــحـــزب حــالــيــا فـــي الـــبـــرملـــان. كما 
ــــرب واملــــواجــــهــــات  ــــحـ أســـهـــمـــت نـــتـــائـــج الـ
بـــني فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل والــتــنــظــيــمــات 
املعسكر  تفكيك  في  اليهودية،  اإلرهابية 
ــفــــت فــــرص  ــعــ الــــــــذي يـــــقـــــوده لــــبــــيــــد، وأضــ
تــشــكــيــلــه الـــحـــكـــومـــة املـــقـــبـــلـــة. فــانــســحــاب 
بينت من دعم لبيد يرجع إلى أن قاعدته 
االنــتــخــابــيــة ال تــســمــح لـــه بــاملــشــاركــة في 
حكومة تقوم على دعم األحــزاب العربية، 
التي ساندت جماهيرها في املواجهة مع 
الجرائم  وانــتــقــدت  اليهودية  التنظيمات 

اإلسرائيلية في غزة.
ــارة لــبــيــد دعـــــم حـــزب  ــســ وإلــــــى جـــانـــب خــ
»يــمــيــنــا«، فــــإن هــنــاك مـــؤشـــرات عــلــى أنــه 
ــاه«  ــــزب »تـــكـــفـــاه حـــدشـ ــم حـ ــ ســيــخــســر دعـ
الــيــمــيــنــي بـــزعـــامـــة الـــلـــيـــكـــودي الـــســـابـــق 
جــدعــون ســاعــر. وحــســب مــا ذكــــره موقع 
جــلــســات  فــــي  أملـــــح  ســــاعــــر  فـــــإن  »وااله«، 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــي الـ مــغــلــقــة إلـــــى أنـــــه يــفــكــر فــ
»الــلــيــكــود« بسبب عــدم استطاعته  حــزب 
ــى دعــم  املـــشـــاركـــة فـــي حــكــومــة تــســتــنــد إلــ
ــه، فقد  ــ األحـــــزاب الــعــربــيــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـ
العربية  األحــــزاب  بــعــض  خفتت حــمــاســة 
املــمــثــلــة فــــي الــكــنــيــســت لـــدعـــم لــبــيــد بــعــد 

تأييده أساليب شرطة االحتال الوحشية 
فـــي مــواجــهــة هــّبــة الـــقـــدس وتــحــديــدًا في 

مناطق الداخل املحتل.
وفي حال فشل لبيد في تشكيل الحكومة، 
لكي  الكنيست  إلـــى  ستنتقل  املــهــمــة  فـــإن 
تقرر األحزاب املمثلة فيه مستقبل تشكيل 
الحكومة. ومن الواضح أن اتهام نتنياهو 
باملسؤولية عن الفشل في الحرب ُيقلص 
مـــن فــرصــه فـــي إقـــنـــاع أعـــضـــاء الكنيست 
وهــذا سيقود  الحكومة،  تشكيل  بتكليفه 
إلــــى حـــل الــكــنــيــســت والــــدعــــوة إلــــى جــولــة 
انــتــخــابــات خــامــســة. مـــن نــاحــيــة نــظــريــة، 
يــفــتــرض أن تــقــلــص نــتــائــج الــــعــــدوان من 
ــم لـــحـــزب »الـــلـــيـــكـــود« فــي  ــدعــ مـــســـتـــوى الــ
املدن  أن  اعتبار  على  املقبلة،  االنتخابات 
تعرضت  الــتــي  الجنوبية  واملــســتــوطــنــات 
املقاومة،  بشكل خــاص لقصف صــواريــخ 
ــة مــــن الـــيـــهـــود  ــقـ ــاحـ تــقــطــنــهــا أغـــلـــبـــيـــة سـ
مؤيدي  أغلبية  يمثلون  الــذيــن  الشرقيني 
»الــلــيــكــود«. لــكــن الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة دلــت 
على أن اليهود الشرقيني يبدون تسامحا 
فـــاالنـــتـــقـــادات  وســـلـــوكـــه.  نــتــنــيــاهــو  إزاء 
 2012 حــربــي  فــي  نتنياهو  حــكــومــة  ألداء 
اليهود  دعــم  على  كثيرًا  تؤثر  لــم  و2014، 
الشرقيني له. وال يعني ما تقّدم أن نتائج 
االنـــتـــخـــابـــات يــمــكــن أن تــمــنــح نــتــنــيــاهــو 
القدرة على تشكيل حكومة، بل يمكن أن 
الذي  السياسي نفسه  املــأزق  إلــى  تفضي 
تعيشه إسرائيل حاليا واملتمثل في عدم 
تــمــّكــن املــعــســكــر الـــــذي يـــقـــوده نــتــنــيــاهــو 

واملعسكر املقابل من تشكيل الحكومة.

دعوات للمتطرفين 
القتحام المسجد 

األقصى اليوم األحد

للحديث تتمة...

وساطات 
تثبيت التهدئة 

في غزة

التي  وخصوصًا  غزة،  قطاع  في  التهدئة  لتثبيت  الدبلوماسية  الجهود  تتكثف 
تقودها مصر والتي اقترحت عقد محادثات غير مباشرة بين الفصائل الفلسطينية 
واإلسرائيليين لهذا الغرض، وذلك فيما توفد اإلدارة األميركية وزير خارجيتها أنتوني 

بلينكن إلى المنطقة لبحث هذا الملف

القاهرة، رام اهلل ـ العربي الجديد

ــنـــار بني  ــــاق الـ مـــع صـــمـــود وقــــف إطـ
املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واالحـــتـــال، 
والذي بدأ فجر يوم الجمعة، إثر 11 
كثف 

ُ
يوما من العدوان اإلسرائيلي على غزة، ت

مــصــر جــهــودهــا لــتــثــبــيــت الــتــهــدئــة وجــعــلــهــا 
املــدى، مدفوعة بدعم أميركي وعربي،  طويلة 
واقترحت في هذا السياق عقد مفاوضات غير 
واإلســرائــيــلــيــني  الفلسطينيني  بـــني  مــبــاشــرة 
ــيـــمـــا يــــــــزور وزيـــــر  عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا، وذلــــــــك فـ
املنطقة  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية 
خال أيام لدفع جهود التهدئة، والتي يقابلها 
باستهداف  اإلسرائيلية  التهديدات  استمرار 

قادة املقاومة.
وانتهز  السبت،  أمــس  الهدنة صامدة  وبقيت 
السكان في غزة فرصة توقف عمليات القصف 
ــتــــزود بـــالـــوقـــود وتــفــقــد  لـــلـــخـــروج مـــن أجــــل الــ
األضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بـــالـــقـــطـــاع، حــيــث دمــر 
بأكملها  مباٍن  املنازل وسويت  عدد كبير من 
وواصــل  اإلسرائيلية.  الضربات  فــي  بـــاألرض 

رجال اإلنقاذ البحث عن ناجني في األنقاض.
مــشــاورات  بعد  الدبلوماسية،  التحركات  فــي 
لــــوفــــد أمــــنــــي مــــصــــري فــــي غـــــزة الـــجـــمـــعـــة مــع 
ــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد اإلســــامــــي«،  قـــيـــادتـــي »حــ
أجـــرى الــوفــد أمـــس مـــشـــاورات مــع املــســؤولــني 
الله، والتقى  رام  الفلسطينية في  السلطة  في 
وبحث  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
قطاع  في  بالتهدئة  املتعلقة  املستجدات  معه 
غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود 
الساعية إلعادة اإلعمار في غزة. ووفق وكالة 
األنـــبـــاء الــرســمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا«، فــإن 
ــد املـــصـــري عــلــى تـــطـــورات  عـــبـــاس أطـــلـــع الـــوفـ
وبحث  الفلسطينية،  األراضــــي  فــي  ــاع  األوضــ
معه املواضيع املتعلقة بترتيب البيت الداخلي 
الفلسطيني. وأعرب عباس عن شكره للرئيس 
املـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، »ملــــا تــبــذلــه 
ــاع وإعــمــار  ــ مــصــر مـــن جــهــود لــتــهــدئــة األوضــ
قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي إلنهاء 
االحتال اإلسرائيلي عن أرض دولة فلسطني 
وفدًا  أن  ُيذكر  الشرقية«.  القدس  وعاصمتها 
مصريا آخــر عقد مــشــاورات فــي تــل أبــيــب مع 

املسؤولني اإلسرائيليني للغرض نفسه.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــفــت مـــصـــادر مصرية 
مطلعة على جهود الوساطة الخاصة بتثبيت 
»الــعــربــي الجديد«،  قـــرار وقــف إطـــاق الــنــار، لـــ
مفاوضات  الستكمال  مصرية  ترتيبات  عــن 
املــدى،  طويلة  تهدئة  إلــى  والتوصل  التثبيت 
ــزة، فـــي الـــقـــاهـــرة، من  وإعـــــادة إعـــمـــار قــطــاع غــ
ــمـــاس«  ــــال تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة لـــقـــيـــادتـــي »حـ خـ
ــي الـــحـــكـــومـــة  ــ و»الـــــــجـــــــهـــــــاد«، ومـــــســـــؤولـــــني فــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، ملـــفـــاوضـــات غــيــر مــبــاشــرة في 
ــفــــاوض. وقـــالـــت  ــتــ مـــصـــر لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الــ
بتسريع  مصريا  اهتماما  هــنــاك  إن  املــصــادر 
عملية التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل املدى، 
لــلــشــروع فــي عمليات إعـــادة إعــمــار ستشرف 
عــلــيــهــا مـــصـــر، بـــتـــوافـــق مــــع الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
ــا الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة،  ــهــ ــبـــرى وعـــلـــى رأســ ــكـ الـ
مشيرة إلى أن هناك ثقة في الجانب املصري، 
املقاومة وعلى  عــدم توظيف فصائل  لضمان 
رأســهــا »حــمــاس« فــي اســتــغــال مـــواد وأمـــوال 
التحتية  للبنية  وتــوجــيــهــهــا  اإلعـــمـــار  إعــــادة 
التسليح، على  للمقاومة واألنفاق، ومشاريع 

حد تعبير املصادر.
وأضـــافـــت املـــصـــادر أن الــجــانــب اإلســرائــيــلــي 
أبـــدى تــجــاوبــا كــبــيــرًا مــع املــوقــف املــصــري في 
النار،  قــرار وقــف إطــاق  الحفاظ على تثبيت 
ــدم تــصــاعــد األحــــــداث مـــجـــددًا، الفـــتـــة إلــى  ــ وعـ
أن »املـــســـؤولـــني فـــي مــصــر لــديــهــم الــحــمــاس 
بــســبــب قـــوة الـــدفـــع الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا من 
الكبرى  الغربية  والــقــوى  األمــيــركــي،  الــجــانــب 
لــلــتــوصــل لــتــهــدئــة شـــامـــلـــة«، مــضــيــفــة »كــذلــك 
كــان هــنــاك تنسيق جيد هــذه املـــرة بــني مصر 
وقطر، ساهم في إخراج االتفاق بشكل جيد«، 
مـــؤكـــدة أن »الـــجـــانـــب الــقــطــري أبــــدى تــعــاونــا 
كبيرًا مــع مصر خــال املــشــاورات مــع قــيــادات 
الفصائل«. وقالت املصادر إن الفرصة سانحة 
حــالــيــا لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات بــشــأن املــلــفــات 
املــعــقــدة، وعــلــى رأســهــا مــلــف تــبــادل األســـرى، 
في ظل حالة النشوة التي تعيشها »حماس« 

وفــصــائــل املـــقـــاومـــة، مــضــيــفــة: »هـــنـــاك اقــتــنــاع 
كبير لدى الفصائل بأن ما تحقق من أهداف 
سياسية خال املعركة األخيرة تفوق نتائجه 
أي مكاسب منتظرة من مفاوضات التهدئة«. 
وقالت املصادر إن هناك انخراطا دبلوماسيا 
ــقـــاهـــرة مـــع عــــدد مـــن الــعــواصــم  مـــن جـــانـــب الـ

األوروبية، من أجل التوافق حول عقد مؤتمر 
إلعادة إعمار قطاع غزة في مصر، خال الفترة 
املقبلة. وحول ما ردده بعض قيادات الحكومة 
اإلسرائيلية حول استهداف قيادات »حماس« 
خـــال الــفــتــرة الــاحــقــة لــتــوقــف املـــعـــارك، قالت 
املــصــادر إن مــصــر وجــهــت تــحــذيــرات شــديــدة 

لــلــجــانــب اإلســرائــيــلــي مـــن مــواصــلــة ســيــاســة 
االغــتــيــاالت خــال الــفــتــرة املقبلة. وكـــان وزيــر 
األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، قد قال مساء 
الجمعة إن »قيادة حماس، وخصوصا محمد 
ــــت هــدفــا  الـــضـــيـــف ويـــحـــيـــى الــــســــنــــوار، مــــا زالــ
إلســـرائـــيـــل«، مــضــيــفــا أن »إســـرائـــيـــل لـــن تقبل 

بإطاق أي صواريخ أو بالونات حارقة وأنها 
سترد على إطاقها بصرامة«. وفي تصريحات 
لقناة »كان« الرسمية، قال غانتس إن »إعادة 
إعـــمـــار قــطــاع غــــزة مــرهــونــة بــتــســويــة قضية 
الــجــنــود اإلســرائــيــلــيــني األســـرى فــي الــقــطــاع«.

ــتــــرز« عن  فـــي هـــذا الـــوقـــت، نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
مــصــدر مطلع أن وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن ســـيـــزور إســرائــيــل والــضــفــة 
إطار  في  والخميس،  األربــعــاء  يومي  الغربية 
جــهــود واشــنــطــن لترسيخ الــتــهــدئــة فــي غــزة. 
الــشــرق  إلـــى  ــارة بلينكن  ــ املـــصـــدر إن زيـ ــال  وقــ

األوسط ستشمل مصر.
زيــارة  بايدن  األميركي جو  الرئيس  واستبق 
ــر خــارجــيــتــه بــالــتــشــديــد عــلــى أن الـــتـــزام  ــ وزيـ
الــواليــات املتحدة أمــن إســرائــيــل »لــم يتغير«، 
وعلى »ضــرورة اعتراف دول املنطقة بوجود 
إســرائــيــل«. وأعلن في مؤتمر صحافي مساء 
ــــاده ســـتـــســـاعـــد فــــي الـــجـــهـــود  ــ الـــجـــمـــعـــة أن بـ
إلعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن حل الدولتني هو 
»الــحــل الــوحــيــد« املمكن لــلــنــزاع اإلســرائــيــلــي-

ــّرح بــايــدن  ــــرى، صــ الــفــلــســطــيــنــي. مـــن جــهــة أخـ
العمل  اإلســرائــيــلــيــة  السلطات  مــن  ــه طلب 

ّ
بــأن

ــّددًا  ــنـ ــــف الــــصــــدامــــات فــــي الــــقــــدس، مـ عـــلـــى وقـ
»املتطّرفني« من كا الطرفني. بـ

مــــوقــــع »وااله«  كـــشـــف  مـــتـــصـــل،  ــــي ســــيــــاق  فـ
ــايـــدن هـــاتـــف عـــبـــاس خــال  اإلســـرائـــيـــلـــي أن بـ
الـــعـــدوان عــلــى غـــزة وطــلــب مــنــه عـــدم السماح 
بإشعال األوضاع األمنية في الضفة الغربية. 
ونقل املعلق السياسي في املوقع، باراك رفيد، 
عن مصادر في البيت األبيض، أن بايدن قال 
ــال قــــوات األمـــن  ــ لــعــبــاس إنـــه يــتــوقــع مــنــه إرسـ
أمــاكــن االحتكاك بــني الشباب  إلــى  لــه  التابعة 
الــفــلــســطــيــنــيــني وجــيــش االحـــتـــال فـــي أرجــــاء 
الضفة للسيطرة على األوضــاع ومنع انتقال 
ــيـــة. وحــســب  ــغـــربـ ــات إلـــــى الـــضـــفـــة الـ ــهــ ــواجــ املــ
ــال بــايــدن لــعــبــاس: »أريــــد أن  ــادر، فــقــد قـ املـــصـ
يــكــون رجـــال أمــنــكــم أمـــام املــتــظــاهــريــن وليس 
خــلــفــهــم«، فـــرد عليه عــبــاس أنـــه »ضـــد العنف 
الــرئــيــس األمــيــركــي«.  وأنـــه سيفعل مــا يطلبه 
هــذه  عــلــى  فلسطيني  تعليق  أي  يــصــدر  ولـــم 

املعلومات حتى عصر أمس.
عــــــــت الــــصــــني وتـــونـــس 

ّ
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وز

والــنــرويــج، فــجــر أمـــس، عــلــى أعــضــاء مجلس 
األمـــن الـــدولـــي، مــشــروع بــيــان يــرّحــب باتفاق 
وقف إطاق النار، ويطالب بعدم إعاقة وصول 

املساعدات اإلنسانية إلى غزة.

كشف طيار حربي إسرائيلي، أمس 
السكنية  األبراج  تدمير  أن  السبت، 
خالل العدوان على قطاع غزة، 
إحباط  للتنفيس عن  كان »طريقًا 
وقف  في  فشله  بعد  الجيش، 
القطاع«.  من  الصواريخ  إطالق 
جاء ذلك في حوار أجرته القناة 
مع  الخاصة،  اإلسرائيلية   »12«
الذين شاركوا  الطيارين  عدد من 
سكنية  أبــراج  تسعة  نسف  في 
في غزة، بما فيها برج كان يضم 
الرائد،  وقــال  إعالمية.  مكاتب 
باسم  القناة  عنه  عرّفت  ــذي  ال
لشن غارة مع  أخرج  »د«: »كنت 
أصبح  األبــراج  إسقاط  أن  إحساس 
طريقنا للتنفيس عن اإلحباط مما 
الفصائل  نجاح  ومن  لنا،  يحدث 
في غزة في االستمرار في ركلنا«.

إسقاط األبراج 
لمعالجة اإلحباط

القدس المحتلة
محمد محسن

 التوتر سّيد املوقف أمس السبت، 
ّ

ظل
في القدس والضفة الغربية املحتلتني، 
اإلسرائيلي  االحتال  وسط مواصلة 
ــيـــه  ــنـ ــتـــوطـ ــقــــمــــعــــيــــة ومـــسـ حـــمـــلـــتـــه الــ
الســتــفــزازاتــهــم، والــتــي لــم تثن أهالي 
ــــدس  ــقـ ــ ــخ جـــــــــــراح فـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ حـــــــي الـ
املحتلة، عن التمسك بحقوقهم. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق، وّجـــهـــت لــجــنــة الــدفــاع 
ــداء لــلــمــواطــنــني  ــ ــراح نـ ــ عـــن الــشــيــخ جـ
ملساندتهم ودعمهم في املطالبة برفع 
الحصار عن حّيهم، الذي عزلته قوات 
االحـــتـــال عـــن مــحــيــطــه مــنــذ أســبــوع، 
ــقـــت دعــــــــــوات لــلــتــصــدي  ــلـ ــطـ ــا انـ ــمـ ــيـ فـ
لـــــدعـــــوات لــلــمــســتــوطــنــني بـــاقـــتـــحـــام 
املــســجــد األقـــصـــى. وال تــســمــح قـــوات 
ــتــــال لــغــيــر أهـــالـــي حـــي الــشــيــخ  االحــ
جـــــراح فـــي الـــقـــدس بـــدخـــولـــه، بينما 
يــتــنــقــل املـــســـتـــوطـــنـــون بـــحـــريـــة تــامــة 
الحي ومنه. وقبل نحو أسبوع،  إلــى 
ــــال مــكــعــبــات  ــتـ ــ ــوات االحـ ــ ــ وضــــعــــت قـ
جــّراح،  الشيخ  مدخل  على  إسمنتية 
عملية  فلسطيني  شـــاب  تنفيذ  بــعــد 
أدت الستشهاده  مدخله  على  دهــس 

ــــر شــــرطــــة  ــــاصـ ــنـ ــ ــن عـ ــ ــ وإصــــــــابــــــــة 7 مـ
االحــتــال بــجــروح. وفــي مــــوازاة ذلــك، 
تــتــواصــل اســـتـــفـــزازات املــتــطــرفــني في 
ــقـــدس، إذ دعـــت جــمــاعــات يــهــوديــة  الـ
متطرفة أتباعها إلى املشاركة صباح 
ــتـــحـــام املــســجــد  ــيــــوم األحـــــــد، فــــي اقـ الــ
األقـــــصـــــى. وفــــــي مـــقـــابـــل ذلـــــــك، دعـــت 
حراكات شبابية مقدسية إلى الرباط 
الــــيــــوم فــــي األقــــصــــى لـــلـــتـــصـــدي ألي 
اقتحامات للمستوطنني، والتي كانت 
توقفت منذ اندالع هّبة إبريل/نيسان 
ــيــــاق، أقــــدم  ــي. وفـــــي هـــــذا الــــســ ــ ــاضـ ــ املـ
مستوطنو »كريات أربع«، املقامة على 
أراضي الفلسطينيني شرقي الخليل، 
جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة، 
أمــس السبت، بــرشــق مــنــازل األهــالــي 
ووادي  النصارى  وادي  منطقتي  في 
الحصني، بالحجارة، موجهني شتائم 

ألصـــــحـــــاب املــــــنــــــازل، ومـــســـتـــخـــدمـــني 
ألـــفـــاظـــا نـــابـــيـــة. مـــن جــهــتــهــا، نظمت 
القوى الوطنية واإلسامية وفعاليات 
الــعــمــل الــوطــنــي فـــي مــحــافــظــة جنني 
شمال الضفة، مسيرة حاشدة نصرة 
للقدس وتنديدا بانتهاكات االحتال 

ضد الشعب الفلسطيني.
ــر، أمـــــــــس، أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن نـــــــــادي األسـ ــ ــلــ ــ وأعــ
حــصــيــلــة االعـــتـــقـــاالت الـــتـــي نــفــذتــهــا 
ــيــــومــــني  قــــــــــوات االحـــــــتـــــــال خــــــــال الــ
ــثـــر مــــن 50  ــيـــني، اســـتـــهـــدفـــت أكـ املـــاضـ
ت 

ّ
والــقــدس. وشن الضفة  مــن  مواطنا 

قــــــوات االحــــتــــال فـــجـــر أمــــــس، حــمــلــة 
اعتقاالت واسعة في صفوف الشبان 
املقدسيني، طاولت أكثر من 20 ناشطا 
بــحــســب مـــا أكـــد مــديــر نــــادي األســيــر 
»العربي  فــي الــقــدس، نــاصــر قـــوس، لـ
الجديد«. إلى ذلك، جّددت الخارجية 
أن  الفلسطينية، أمس، تأكيدها على 
قضية القدس هي أساس كل األزمات 
والصراعات مع االحتال اإلسرائيلي، 
الــوزارة  وهــي مفتاح الحل. وأضافت 
فــي بــيــان: »رغـــم كــل مــحــاوالت إخفاء 
الـــقـــدس عـــن مــركــزيــة الـــحـــدث، فــإنــهــا 
عــــادت وتــعــود بــقــوة، لتبقى املــديــنــة 

بدايات الصراع ومفتاح الحل«.

مصر تقترح استضافة محادثات غير مباشرة 
وتحذيرات لالحتالل من مواصلة االغتياالت

تفّقد غزيون منازلهم المدمرة في العدوان )أشرف عمرا/األناضول(

انتقادات كثيرة لطريقة إدارة نتنياهو للحرب )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عبسي سميسم

لم تكن حادثتا ضرب املتحدث 
باسم »الجيش الوطني« املعارض، 

الرائد يوسف حمود، من قبل حاجز 
للشرطة في مدينة عفرين الخاضعة 
لسيطرة »الجيش الوطني«، وإطالق 

الرصاص الحي من قبل عناصر 
هذا الجيش على متظاهرين في 
مدينة الباب، أمس األول الجمعة، 
أول حادثتني تشيران إلى خلل 

بنيوي في تركيبة القوى املدعومة 
من تركيا واملسيطرة على مناطق 

شمال سورية، فقد سبقهما الكثير 
من الحوادث املشابهة، والتي أدت 

إلى اشتباكات بني مكونات »الجيش 
الوطني«، أو بني قوات الشرطة وبعض 
فصائل هذا الجيش، ألسباب معظمها 

تبدأ بخالفات فردية أو مناطقية، 
وغالبًا ما تنتهي باشتباكات مسلحة.
التداخل بني مهام الشرطة و»الجيش 
الوطني« في مناطق سيطرتهما، قد 
يكون واحدًا من أهم أسباب الفلتان 
األمني الذي تشهده تلك املناطق، إال 

أن هناك أسبابًا أكثر أهمية لحالة 
االنفالت التي تسود املنطقة، أولها 

»الجيش  تشكيلة الفصائل املكونة لـ
الوطني« التي غالبًا ما تكون مناطقية 
وعناصرها من مدينة محددة، األمر 

الذي يدفع بأي خالف فردي بني 
عنصرين من منطقتني مختلفتني 
ليتحول إلى خالف بني الفصيلني 

اللذين ينتمي إليهما العنصران. كما 
أن عدم وجود قيادة مركزية تتبع 

لها الفصائل وتتحكم بها من خالل 
ضوابط صارمة، وتحّول هذه القيادة 
إلى شكلية فقط، وتقديم الوالء لقائد 

الفصيل على االلتزام بأوامر عليا، 
عوامل تهدد بانفراط فصائل »الجيش 

م كل قائد 
ّ
الوطني«، التي يتحك

فصيل فيها بعناصره، وال يجمع 
تلك الفصائل سوى إرادة الداعم بأن 
يكونوا مجتمعني تحت مسمى واحد.

كما أن افتقار »الجيش الوطني« 
وجهاز الشرطة في تلك املناطق إلى 

بنية مؤسساتية حقيقية، تترك 
املجال للتصرفات الفردية من قبل 
قادة الفصائل واملجموعات والتي 

غالبًا ما تؤدي إلى صدامات. يضاف 
إلى هذا األمر عدم التزام القوى 

املوجودة على األرض بأي من قرارات 
الحكومة املؤقتة، التي يفترض أن 

تكون هذه األجهزة تابعة لها، وعدم 
التزامها أيضًا بقرارات االئتالف 

الوطني السوري الذي يعتبر املظلة 
لكل من الحكومة املؤقتة والقوى 

العسكرية واألمنية، والتعاطي مع كل 
ما يصدر عنها باستخفاف. هذا 

األمر يساهم بازدياد األوضاع األمنية 
سوءًا في تلك املناطق التي ال تمتلك 
م فيها سوى الجيش 

ّ
أي جهة التحك

طالب بالتدخل إلعادة هيكلة 
ُ
التركي امل

ومأسسة »الجيش الوطني« وجهاز 
الشرطة ملنع حالة الفلتان األمني الذي 

ال يزال سكان تلك املناطق يدفعون 
ثمنه.

غزة ـ ضياء خليل

شــّكــل أداء املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــال 
ــهــا 

ّ
تــصــّديــهــا لــلــحــرب الـــرابـــعـــة الـــتـــي شــن

االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
ــثــــيــــر مــن  ــيــــني، ولــــكــ ــلــ ــيــ ــرائــ صـــــدمـــــة لــــإســ
حربا  عوا 

ّ
توق كانوا  الذين  الفلسطينيني 

ــد، يــمــتــلــك فــيــهــا االحــتــال  ــ مـــن طـــرف واحـ
ــرًا لـــقـــوتـــه الــعــســكــريــة  ــيـــد الـــطـــولـــى، نـــظـ الـ
ــة األكـــــبـــــر فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة واملـ
املــنــطــقــة، فـــي مــقــابــل مـــقـــاومـــة مــحــاصــرٍة 
مــالــيــا وعــســكــريــا، وال تــمــلــك إاّل إرادتـــهـــا 

وإمكانيات محدودة.
الفلسطينية  املقاومة  ظهرت  الشكل،  فــي 
هــذه املـــرة بــصــورة أكــثــر تنظيما وإعـــدادًا 
ــا، فــــقــــد وّســــــعــــــت مــــــن دائــــــــرة  ــحــ ــيــ ــلــ ــســ وتــ
ــا خــاضــتــه  اســتــهــدافــاتــهــا، مـــقـــارنـــة مـــع مـ
ت 

ّ
خال الحروب الثاث السابقة التي شن

ــي تــصــديــهــا لــعــشــرات  ــ ضــــد الـــقـــطـــاع، وفـ
ولجهة  السابقة.  اإلسرائيلية  االعتداءات 
الــنــوع والــكــمــيــة، كـــان مــا قــدمــتــه املــقــاومــة 
هذه املرة الفتا ومختلفا، وأدى إلى إلحاق 

أذى أكبر باإلسرائيليني.
ــقـــاومـــة خــال  وبــلــغــة األرقــــــــام، أطــلــقــت املـ
الــحــرب الــثــالــثــة عــلــى الــقــطــاع عـــام 2014، 
والـــتـــي اســتــمــرت 51 يـــومـــا، نــحــو 5 آالف 
في  ها 

ّ
لكن املحلي،  إنتاجها  مــن  صـــاروخ 

الـــــ11 يــومــا األخــيــرة فــقــط، أطــلــقــت 4 آالف 
صـــــــاروخ، غــالــبــيــتــهــا فـــي شــكــل رشـــقـــات، 
مــائــة صــــاروخ في  عـــام  حملت كمتوسط 

الرشقة الواحدة.
ــلـــمـــرة األولـــــــى،  ــة لـ ــاومــ ــقــ واســـتـــخـــدمـــت املــ
ــخ بـــعـــيـــدة املـــــــــدى، ضــــربــــت بــهــا  ــ ــواريــ ــ صــ
املحتلة،  فلسطني  جنوبي  رامــــون،  مــطــار 
ــرى،  ــارات عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة أخــ ــطــ ومــ
ــّســــيــــرة انـــتـــحـــاريـــة  وأدخـــــلـــــت طـــــائـــــرات مــ
أشكال   

ّ
كــل موثقة  للخدمة،  واستطاعية 

عــمــلــهــا الــعــســكــري وتــصــديــهــا لــلــعــدوان، 
بــالــفــيــديــو، لــتــكــذيــب الــنــفــي اإلســرائــيــلــي 
املتكرر، والذي اعتاد عليه الفلسطينيون.

ــا فــــي إدارة  وجـــــــاء األمـــــــر مــخــتــلــفــا أيــــضــ
ــة لــلــمــعــركــة عــســكــريــا وإعـــامـــيـــا.  ــقـــاومـ املـ
ــم يــســتــبــح هـــــذه املــــــرة بــا  فـــقـــطـــاع غـــــزة لــ
رّد، ولـــم يــكــتــِف املــتــحــدثــون الــعــســكــريــون 

لــلــمــقــاومــة بـــإطـــاق الـــتـــهـــديـــدات، بـــل تبع 
أو دفع االحتال لوقف   تهديد، 

ّ
الفعل كل

تـــنـــفـــيـــذ تــــهــــديــــد لـــــــه، كــــمــــا حــــصــــل خــــال 
الــســاعــات األخــيــرة مــن الـــعـــدوان. فعندما 
أطــلــق املــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب الــقــســام« 
»حماس«(، أبو عبيدة،  )الذراع العسكرية لـ
قبل ساعتني ونصف  لــاحــتــال  تــهــديــده 
مــن دخــول وقــف الــنــار حّيز التنفيذ، كان 
إنــذارًا وتهديدًا  جيش االحتال قد أطلق 
مباٍن سكنية وشارعني   10 نحو  بتدمير 

ه لم ينفذه.
ّ
في غزة، لكن

الفلسطيني،  الــعــســكــري  الــخــبــيــر  ويــؤكــد 
الــــلــــواء مـــحـــمـــود الـــعـــجـــرمـــي، فــــي حــديــث 
 املــقــاومــة أثبتت 

ّ
الــجــديــد«، أن »الــعــربــي  لـــ

خــــال هــــذه املـــعـــركـــة »امـــتـــاكـــهـــا الــســاح 
والــتــذخــيــر والــتــطــويــر بــــقــــدرات مــحــلــيــة، 
معتبرًا  قبل«،  من  كشفها  يتم  لم  وبطرق 
الدقيق  والتنسيق  الخطط  »امتاكها   

ّ
أن

 تبدأ من 
ّ
سيمكنها في املرة املقبلة، من أن

 تل 
ّ
حيث انــتــهــت«. ووفـــق الــعــجــرمــي، فـــإن

أبــيــب ستشكل املــحــطــة األولــــى لــضــربــات 
املقاومة في أّي جولة قتال مقبلة. ويوضح 
املقاومة »غرفة عمليات مشتركة  لدى   

ّ
أن

وتقاسم  وإدارة  تنسيق  فــي  فّعالة  كانت 
أهــداف  مــع  والتعاطي  املــحــددة  الوظائف 
االحــتــال، وكــان لديها بنك أهــداف يخدم 
حــســابــاتــهــا الــســيــاســيــة، نــاقــلــة مــســتــوى 
عــمــلــهــا مـــن رّد الــفــعــل عــلــى االعــــتــــداءات، 
الفلسطينية،  للقضية  مــرّكــز  تفعيل  إلــى 

وإعادة بوصلتها إلى مكانها«.
»كانت  املقاومة   

ّ
أن إلــى  العجرمي  ويلفت 

ــة مــع  ــثـ ــالـ ــثـ ــــال الــــحــــرب الـ قــــد نـــجـــحـــت خــ
االحتال في يوليو/تموز 2014، في إيقاع 
خسائر حقيقية لدى العدو ومستوطناته 
ــّررت ذلــك  ــ ــزة، وقـــد كـ فـــي مــنــاطــق غـــاف غــ
خــــال هــــذه الـــحـــرب، مـــا عــــّرض االحــتــال 
ــابـــات وأضــــــرار حــقــيــقــيــة خــــال الـــــ11  إلصـ
يوما من العدوان، وما أكد امتاك املقاومة 
الخبير  ويعتبر  لضربها«.  أهـــداف  لبنك 
 هذه الحرب تركت أثرًا عميقا 

ّ
العسكري أن

عــلــى املــســتــوطــن والــجــنــدي اإلســرائــيــلــي، 
ه 

ّ
بأن يتباهى  االحتال   جيش 

ّ
بعدما ظل

األقوى بني جيوش املنطقة، ومن العشرة 
 ما فعلته املقاومة 

ّ
األوائل في العالم، لكن

 كــثــيــرًا مــعــنــويــاتــه، بــعــدمــا أدارت هي 
ّ
هـــز

توقيت خــروج املستوطنني من ماجئهم 
ه 

ّ
بأن العجرمي  ويذّكر  إليها.  عودتهم  أو 

التي  العنيفة  اإلسرائيلية  الضربة  »بعد 
في  حربية  طــائــرة   200 فيها  استخدمت 
ــلـــعـــدوان، خــــرج رئــيــس  ــيـــوم الـــســـادس لـ الـ
ــــال، أفـــيـــف  ــ ــتـ ــ ــ ــئـــة أركــــــــــان جــــيــــش االحـ ــيـ هـ
إنــجــازات وضرب  عن  ليتحدث  كوخافي، 
املقاومة   

ّ
لكن وأنــفــاق،  منصات صــواريــخ 

رّدت بعد دقائق فقط برشقات صاروخية 
ــعــــة لــنــاحــيــة أمــاكــن  كــبــيــرة عـــدديـــا وواســ

االستهداف«.
الكاتب واملحلل  ذاتــه، يشير  السياق  وفي 
الــســيــاســي تــيــســيــر مــحــيــســن، فـــي حــديــث 
 »الشواهد 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن

الــعــمــلــيــة الـــتـــي واكـــبـــنـــاهـــا خــــال الــجــولــة 
األخـــيـــرة مــن الــتــصــدي لــلــعــدوان، أظــهــرت 
تــبــدل املــقــاومــة وتــطــورهــا، لــيــس فــقــط في 
ــا الــقــتــالــيــة، بـــل في  ــ ــهـ ــ تــرســانــتــهــا وأدواتـ
عبر  األدوار  وتــوزيــع  الــداخــلــي  التنسيق 
 
ّ
ــة«. ويــــــرى مــحــيــســن أن ــركـ ــتـ الـــغـــرفـــة املـــشـ
»تــكــتــيــكــات الــتــعــامــل الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
ـــهـــا كــانــت تــتــعــامــل مع 

ّ
املـــقـــاومـــة، تــؤكــد أن

حــرب ومــواجــهــة طويلة األمـــد، ولــيــس مع 
عملية صــّد سريع لــعــدوان مــحــدود، وهو 
ــتــــاءم مــــع الـــفـــهـــم الــدقــيــق  ــات يــ ــ تــكــتــيــك بـ
لفلسفة الحروب مع االحتال، الذي يعتمد 

على إبعاد ساحة الحرب عن مدنه«.
واســـتـــطـــاعـــت املـــقـــاومـــة فـــي غــــزة تــوســيــع 
لتتناسب  تدريجيا،  االستهدافات  دائـــرة 
مــع املــســتــوى الـــذي يــتــغــول فــيــه االحــتــال 
فــرض  الفلسطيني. وشــّكــل  الــشــعــب  عــلــى 
املــقــاومــة الســتــراتــيــجــيــة قــصــف تــل أبيب 
تــطــورًا نوعيا  عــمــارة سكنية،  أي  مــقــابــل 
ــن اســــتــــمــــرار قـــصـــف االحــــتــــال  ــ ــــف مـ

ّ
خــــف

لــلــمــبــانــي الــســكــنــيــة الــكــامــلــة، حــيــث بــات 
ــــط، وفــــق  ــقـ ــ ــا ســـكـــنـــيـــة فـ ــقـ ــقـ يـــســـتـــهـــدف شـ
ــلـــل  ــن. ويـــــوضـــــح الــــكــــاتــــب واملـــحـ ــيـــسـ ــحـ مـ
 تـــطـــور املـــقـــاومـــة انــعــكــس 

ّ
الـــســـيـــاســـي أن

ــبــــاشــــرة عـــلـــى تـــكـــتـــيـــكـــات الـــــحـــــرب، فــي  مــ
على  والــحــفــاظ  والتخفي  اإلخــفــاء  عملية 
ــقـــاومـــة، رغــم  املـــخـــزون الــبــشــري لـــقـــوى املـ
تمكن االحــتــال مــن الــوصــول إلـــى بعض 

قياداتها.
ــة الــشــعــبــيــة  ــنـ ــلـــحـــاضـ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــقـــاومـــة، والــــتــــي تـــوســـعـــت فــــي غـــزة  ــلـــمـ لـ
والــــضــــفــــة والـــــــداخـــــــل املــــحــــتــــل، فـــيـــجـــزم 
 الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
مـــحـــيـــســـن بــــــــأن

 
ّ
أن إلــى  باإلضافة  النتصار«،  »متعطش 

اإلسرائيلي،  والتغول  الضغط  مستوى 
ــفـــني الــــدولــــي واإلقـــلـــيـــمـــي،  وبـــــــرود املـــوقـ
الــفــلــســطــيــنــيــني عــفــويــني بفرحهم  جــعــل 
 

ّ
بــتــهــديــدات املــقــاومــة، ومــنــتــشــني مــع كــل

خروج لرشقاتها الصاروخية.

تركت الحرب أثرًا عميقًا 
على المستوطنين 

وجنود االحتالل

استخدمت المقاومة 
للمرة األولى صواريخ 

بعيدة المدى

تطور تكتيكي وإعادة توجيه لبوصلة القضية
أداء مختلف للمقاومة الفلسطينية

ظهرت المقاومة 
الفلسطينية في 

تصديها للعدوان 
على غزة، أكثر تنظيمًا 
وإعدادًا وتسليحًا من 

السابق، لتشكل صدمة 
لإلسرائيليين
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السودان: استقالة 
عضوة في مجلس 

السيادة
أعـــلـــنـــت عـــضـــوة مــجــلــس الـــســـيـــادة 
ــــى  ــــوسـ الــــــــــســــــــــودانــــــــــي، عــــــائــــــشــــــة مـ
السعيد، أمس السبت، أنها تقدمت 
املجلس،  عضوية  مــن  باستقالتها 
رفـــضـــا لــلــتــغــول عــلــى صــاحــيــاتــه، 
واســـــــتـــــــمـــــــرار قـــــتـــــل املــــتــــظــــاهــــريــــن 
الـــســـلـــمـــيـــني، والــــفــــشــــل الـــحـــكـــومـــي 
الــــعــــام فــــي مــعــالــجــة قـــضـــايـــا الــفــقــر 
وتــــــردي الـــخـــدمـــات. ونــقــلــت وكــالــة 
إن  »الــســودان لألنباء« عنها قولها 
»قوة خفية تقود الدولة السودانية 
الحكم، وتتجاوز  بعيدًا عن شركاء 
ــة، حــتــى  ــتــــوريــ الـــصـــاحـــيـــات الــــدســ
ــــى مــجــرد  تــــحــــّول املــــكــــون املــــدنــــي إلـ

جهاز تنفيذي«.
)العربي الجديد(

الحريري: لن أشكل 
حكومة كما يريدها عون

فــشــلــت جــلــســة الـــبـــرملـــان الــلــبــنــانــي، 
الخاف  معالجة  فــي  السبت،  أمــس 
عـــــلـــــى تــــشــــكــــيــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة، بـــني 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
والــرئــيــس املــكــلــف ســعــد الــحــريــري. 
وهــاجــم الــحــريــري )الــصــورة( عــون، 
بـــكـــلـــمـــة حـــــــادة الــــنــــبــــرة، أكــــــد فــيــهــا 
يريدها  كــمــا  عـــدم تشكيله حــكــومــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ومـــشـــّددًا على 
عــدم وجــود نية له في االعــتــذار عن 
الــتــكــلــيــف. فـــي املــقــابــل، دعـــا رئــيــس 
الــبــرملــان، نبيه بـــري، إلـــى »ضـــرورة 
الجمهورية  رئيس  املعنَينْي  مضي 
ــــوزراء املــكــلــف قــدمــا وفــق  ورئــيــس الـ
األصول في تشكيل حكومة جديدة 

باالتفاق بينهما«.
)العربي الجديد(

سورية: وصول مهّجري 
أم باطنة إلى إدلب

ــدة أم  ــلــ ــلــــت قـــافـــلـــة مـــهـــجـــري بــ وصــ
باطنة من ريف محافظة القنيطرة، 
جنوبي ســوريــة، أمــس السبت، إلى 
مــخــيــم ديــــر حــســان فـــي ريــــف إدلـــب 
ــــرض الــنــظــام  الـــشـــمـــالـــي، بـــعـــد أن فـ
عــلــيــهــم، بــرعــايــة روســـيـــة، التهجير 
ــوري. وقــــدمــــت  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــال الـ ــمــ ــشــ ــى الــ ــ ــ إلـ
مساكن  محلية  إنسانية  منظمات 
ومساعداٍت للمهجرين، فيما عملت 
فرق طبية ومن »الدفاع املدني« على 
إجــــراء الــعــاج الــطــبــي وفــحــوصــات 

كورونا وتأمني الدواء للمهجرين.
 )العربي الجديد(

العراق: خطة خمسية 
لمحاربة »داعش«

العراقية،  األمنية  السلطات  كشفت 
ــه  ــ ــت إنـ ــ ــالــ ــ ــا قــ ــ ــمـ ــ أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، عـ
استراتيجية جديدة ملحاربة تنظيم 
ــنـــوات  »داعـــــــــش« تـــمـــتـــد لـــخـــمـــس سـ
أخرى. وخال مؤتمر صحافي أمني 
لقيادة العمليات املشتركة وجهازي 
مــكــافــحــة اإلرهــــــاب والـــشـــرطـــة، عقد 
بــبــغــداد، قــال املــتــحــدث بــاســم جهاز 
النعمان،  صباح  اإلرهـــاب،  مكافحة 
إن »الـــجـــهـــاز يــعــمــل عـــلـــى مــتــابــعــة 
اإلرهابية، وعلى  الشبكات  وتفكيك 

املراقبة والتقييم«.
)العربي الجديد(

أميركا: مواجهة 
الهجمات المسيّرة 

أولوية قصوى

ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــد الــــــقــــــيــــــادة املـ ــ ــائــ ــ ــن قــ ــ ــلــ ــ أعــ
األميركية، الجنرال كينيث ماكنزي 
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
ــاد طـــــرق أفــضــل  ــجــ الـــجـــمـــعـــة، أن إيــ
ــة الـــهـــجـــمـــات بـــالـــطـــائـــرات  ــهــ ملــــواجــ
املــــســــّيــــرة يـــمـــثـــل أولـــــويـــــة قـــصـــوى. 
وأشـــار إلــى أن الــواليــات املتحدة ال 
تــــزال مــتــأخــرة فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول. 
وأضــــــاف لــلــصــحــافــيــني املــســافــريــن 
معه من العراق بعد زيــارة خاطفة، 
مـــســـيـــرة  طـــــــائـــــــرات  اســـــتـــــخـــــدام  أن 
صغيرة من قبل املليشيات املدعومة 
مــــن إيـــــــران ســــيــــزداد فــــي الـــســـنـــوات 

القليلة املقبلة.
)أسوشييتد برس(
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نيجيريا: مقتل قائد 
الجيش بتحّطم طائرة

ــنـــيـــجـــيـــري،  قــــتــــل قــــائــــد الــــجــــيــــش الـ
ــرال ابــــراهــــيــــم  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــنــــانــــت الــ ــتــ ــفــ ــلــ الــ
أتــــاهــــيــــرو )الـــــــصـــــــورة( مـــــع عـــشـــرة 
ضــبــاط مــســاء الــجــمــعــة، فــي تحطم 
طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب 
البالد.  في شمال  كادونا  من مطار 
وكــان أتاهيرو )54 عامًا( ُعــّن على 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــي  فــ الـــجـــيـــش  رأس 
بــقــرار مــن الرئيس  املــاضــي،  الثاني 
ــاري، الـــذي  الــنــيــجــيــري مــحــمــد بــــخــ
كان يواجه انتقادات بعد أشهر من 
تــدهــور الــوضــع األمــنــي فــي الــبــالد، 
الــتــي تــشــهــد حــركــة تــمــرد جــهــاديــة 

مستمرة منذ أكثر من عقد.
)فرانس برس(

القمة األوروبية: 
فلسطين وكورونا 

وروسيا
من املفترض أن يبحث قادة االتحاد 
ــررة، فــي  ــ ــقـ ــ األوروبـــــــــي فــــي الـــقـــمـــة املـ
الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، 
يــومــي غـــد اإلثـــنـــن وبــعــد الــثــالثــاء، 
ملفات عـــدة، أبــرزهــا تــطــورات وبــاء 
كــورونــا، وأوضـــاع الشرق األوســط، 
والعالقات مع روسيا. وأكد االتحاد 
دعــمــه حـــل الــدولــتــن فـــي فلسطن، 
الـــســـلـــطـــات  أن ســــعــــي  إلــــــــى  الفـــــتـــــًا 
اإلسرائيلية لطرد الفلسطينين من 
بما  املحتلة،  األراضـــي  في  منازلهم 
يتعارض  الشرقية،  القدس  ذلك  في 

مع القانون الدولي.
)األناضول(

أميركا: قتيالن في 
إطالق نار

قــتــل شــخــصــان وأصـــيـــب عــــدد آخــر 
بــجــروح إثـــر إطـــالق نـــار فــي مدينة 
أول  األميركية، مساء  مينيابوليس 
من أمس الجمعة. وأفاد جهاز إنفاذ 
الــقــانــون املــحــلــي أن أحـــد املــصــابــن 
حــالــتــه حـــرجـــة بــعــد الــهــجــوم الـــذي 
ـــتـــل 

ُ
ــيــــث ق ــة، حــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وقـــــــع وســـــــط املـ

األمـــيـــركـــي األســـــــود جــــــورج فــلــويــد 
على أيدي شرطي في 25 مايو/أيار 
لــشــرطــة  تـــغـــريـــدة  فـــي  ــاء  ــ 2020. وجـ
مينيابوليس أن هناك عشر ضحايا 
إلى  النظام  إعـــادة  وتــّمــت  باملجمل، 

املوقع واألماكن املحيطة به«.
)فرانس برس(

بيالروسيا: وفاة معارض 
في السجن

تـــــوفـــــي املـــــــعـــــــارض الــــبــــيــــالروســــي 
فــيــتــولــد أشــــــــوروك )الـــــصـــــورة( فــي 
الــســجــن، حــيــث كـــان يمضي عقوبة 
طـــويـــلـــة بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي حــركــة 
للرئيس  املــنــاهــضــة  االحــتــجــاجــات 
ــكــــو فــــــي عــــام  ــنــ ألــــكــــســــنــــدر لــــوكــــاشــ
وسائل  عــدة  أعلنت  حسبما   ،2020
مــن أمس  أول  إعــالم مستقلة مساء 
الــجــمــعــة. وذكـــــرت صــحــيــفــة »نــاشــا 
نيفا« أن أشوروك توفي اثر »سكتة 
قــلــبــيــة« فـــي ســجــن يــقــع فـــي الــشــرق 
ــارب  ــ ــد أقــ ــ الــــبــــيــــالروســــي. وأكـــــــد أحــ
كذلك  بــانــتــوس،  سيرغي  املحتجز، 
إلكترونية  إخــبــاريــة  ملــواقــع  وفــاتــه 

بيالروسية. 
)فرانس برس(

هولندا: قتيل و4 جرحى 
في اعتداء بالسكين

ــات طــعــنــًا  ــمــ ــجــ ــة هــ ــلـ ــلـــسـ ــــت سـ ــعـ ــ وقـ
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  ــالــــســــكــــن،  بــ
الهولندية  الــعــاصــمــة  فــي  الــجــمــعــة، 
أمستردام، وأدت إلى مقتل شخص 
وإصابة أربعة بجروح. واستبعدت 
الـــشـــرطـــة، أمــــس الـــســـبـــت، أن تــكــون 
ــوادث عـــالقـــة بــــاإلرهــــاب.  ــحــ لـــهـــذه الــ
وتـــم تــوقــيــف رجـــل يــبــلــغ مــن العمر 
29 عامًا بعد الهجمات التي وقعت 
فــــي مــنــطــقــة مـــزدحـــمـــة بـــالـــحـــانـــات 
املتاحف  حي  من  بالقرب  واملطاعم 
قالت  الشرطة.  بحسب  بالعاصمة، 
الــــشــــرطــــة فـــــي بــــيــــان إنــــهــــا تـــجـــري 
»تـــحـــقـــيـــقـــا مـــعـــمـــقـــًا فـــــي الـــــحـــــوادث 

املختلفة ومالبساتها«. 
)فرانس برس(

بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  يستبعد  لم 
أول مــن أمــس الــجــمــعــة، الــســيــر عــلــى خطى 
سلفه دونالد ترامب، ولقاء الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، في وقت ما خالل 
ــيـــًا إلــــى مـــقـــاربـــة »بــراغــمــاتــيــة«  ــده، داعـ ــهـ عـ
حـــيـــال مــلــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ومـــقـــرًا في 
ــفـــاوضـــات مـــع بــيــونــغ   مـ

ّ
الـــوقـــت ذاتـــــه بـــــأن

الــنــووي ستكون  نــزع سالحها  يانغ حــول 
للغاية«.  »صعبة 

وقال بايدن، خالل مؤتمر صحافي مشترك 
عقده في البيت األبيض مع نظيره الكوري 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي إن، »ال أوهـــام لدينا 
ــرًا  ــذّكـ ــــذا األمـــــــر«، مـ ــــدى صـــعـــوبـــة هـ ــــول مـ حـ
املــاضــيــة  األربـــــع  األمــيــركــيــة  اإلدارات  ــأن  بــ
ــق هــــذا الــــهــــدف«. وخــــالل املــؤتــمــر، 

ّ
لـــم تــحــق

السفير  تعين  األميركي عن  الرئيس  أعلن 
فــي ســيــول، سونغ كيم،  السابق  األمــيــركــي 
مبعوثًا خاصًا له إلى بيونغ يانغ، مطالبًا 
ــتــــزامــــات« لــلــقــاء كـــيـــم. ووّجــــــه بــايــدن  »الــ ـــ بــ
انـــتـــقـــادات لــنــهــج تـــرامـــب الــــذي كـــان الــتــقــى 
فــي هانوي،  ثــم  فــي سنغافورة  كيم مرتن 
السالح  منزوعة  املنطقة  في  ثالثة  مــرة  ثم 
بن الكورتن، ولكن من دون تحقيق نتائج 
ملموسة. وحول إمكانية حصول لقاء بن 
بــايــدن وكــيــم، قــال الــرئــيــس األمــيــركــي: »لــن 
أمــنــحــه اعــتــرافــًا دولــيــًا )مـــن دون مــقــابــل(«. 
ــم يـــكـــشـــف الــــرئــــيــــس الـــديـــمـــقـــراطـــي عــن  ــ ولــ
خــطــتــه خـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي، مكتفيًا 
بــتــنــاول صــيــغ عــامــة لــلــغــايــة، وداعـــيـــًا إلــى 

التوتر  لخفض  »براغماتي«  تقدم  تحقيق 
واالقــتــراب مــن »الــهــدف الــنــهــائــي«، أي نزع 

السالح النووي لكوريا الشمالية. 
ومن بن أمور أخرى، يؤكد البيت األبيض 
ــــالن املــشــتــرك  ــ ــــى اإلعـ ــد الــــركــــون إلـ ــريـ ــه يـ ــ أنـ
ــام 2018،  املـــوجـــز لــقــمــة ســنــغــافــورة فـــي عــ
ــرة  ــزيـ ــه الـــجـ ــبـ والــــــــذي يــــتــــنــــاول »إخــــــــالء شـ
الــكــوريــة مــن األســلــحــة الــنــوويــة بــالــكــامــل«، 
الـــغـــامـــضـــة أدت إلـــى  الـــصـــيـــغـــة   هـــــذه 

ّ
لــــكــــن

الــجــانــبــن.  لــلــغــايــة مــن  تــفــســيــرات مختلفة 
سلفيه  مقاربتي  انتقد  أن  لــبــايــدن  وســبــق 
أوباما،  وبــاراك  ترامب  األبيض،  البيت  في 
»الصفقة  تــوالــيــًا  تبنيهما  إلــى  إشـــارة  فــي 
الـــكـــبـــيـــرة« و»الـــصـــبـــر االســـتـــراتـــيـــجـــي« مــع 

بيونغ يانغ.
من جهته، يأمل الرئيس الكوري الجنوبي، 
الــــذي كــــان مــهــنــدس الـــوســـاطـــة بـــن بــيــونــغ 
 رئاسة ترامب، في 

ّ
يانغ وواشنطن في ظــل

العام األخير من واليته للتوصل  استغالل 
أخــيــرًا إلـــى »ســـالم ال رجـــوع فــيــه« فــي شبه 
الجزيرة. وفي هذا الصدد، أشاد مون، بعد 
لــقــاء رئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي يوشيهيدي 
»رغبة واشنطن في  سوغا، أول من أمس، بـ
الحوار«. وعلى الرغم من معاناة بيونغ يانغ 
ها 

ّ
مــن مــروحــة مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة، فإن

ــــورت قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي الــســنــوات  طـ
املاضية، وأجرت عددًا من التجارب النووية، 

مختبرة بنجاح صواريخ بالستية.
)فرانس برس(

تعتزم أوروبــا مواصلة انخراطها في منطقة الساحل األفريقي »بعد 10 سنوات« 
و»عــلــى األرجـــح أكــثــر مــن الــيــوم«، وفــق مــا أعــلــن رئــيــس أركـــان الــجــيــوش الفرنسية 
فرنسوا لوكوانتر، وذلك على الرغم من االنتقادات املحلية التي تواجه هذا الوجود. 
 أوروبا 

ّ
وفي مقابلة مع صحيفة »لوفيغارو« املحلية أمس السبت، أعلن لوكوانتر أن

األهــداف  املالي. )ولكن( من الضروري توسيع  الجيش  »تكفل حاليًا بعثة لتدريب 
إلــى إعــادة بناء الجيش، بل وحتى بنائه«. وأضــاف  لالنتقال من التدريب فحسب 
»يــجــب أن ننتقل مــن املــهــام الــتــي قــد تــبــدو مــحــدودة إلـــى مــهــام لــلــتــعــاون الهيكلي 
ــشــرك دول أوروبـــيـــة عـــدة )الــســويــد وإيــطــالــيــا والتشيك 

ُ
فــي املــجــال الــعــســكــري«. وت

وإستونيا( قوات خاصة إلى جانب فرنسا، ضمن عملية »تاكوبا«. وتعّول باريس 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش«.  القوة لتتقاسم مع شركائها عــبء قتال تنظيمي  على هــذه 
ر لوكوانتر من أنــه من دون عمل مشترك في منطقة الساحل »ستصبح هذه 

ّ
وحــذ

املنطقة منطقة فوضى« مع »موجات هجرة غير قانونية تستحيل السيطرة عليها، 
 انتقادات »االستعمار الجديد« تجاه 

ّ
وستزعزع استقرار دولنا األوروبية«. ورأى أن

 »مخاطر )مثل هذه 
ّ
فرنسا ستخف في حال تولت أوروبا زمام األمور. ولفت إلى أن

االتهامات( ستكون أقل إذا كانت أوروبا هي املقترحة ال فرنسا وحدها«.
)فرانس برس(  

الحكومة مهددة 
بفقدان آخر معاقلها 
في حال سقوط مأرب

تجبر المليشيات الناس 
على دفع إتاوات من 

أجل دعم األسد

تبدو حضرموت قادرة 
على تشكيل كيان 

انفصالي خاص بها

المليشيات اعتقلت 
أشخاصًا بتهمة 

الدعوة للمقاطعة

31 عامًا 
على الوحدة

زكريا الكمالي

بـــــــدت الــــــذكــــــرى الـــــــــــ31 لــتــحــقــيــق 
الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة فــي 22 مــايــو/

أكــثــر مــن أي  أيـــار 1990، شاحبة 
وقت مضى، مع اتجاه البلد نحو مزيد من 
اليمن إلى  بــعــودة  التفكك، وتــالشــي اآلمـــال 
الحقبة التي أعقبت توحد شطريه الشمالي 
للنكسات.  الحقًا  تعّرض  الــذي  والجنوبي، 
في  اندلعت  التي  األخــيــرة  الــحــرب  وأطلقت 
ملــشــاريــع  الـــعـــنـــان   ،2014 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الــدولــة، وجهدت  أطــاحــت مفهوم  فوضوية 
إلعــــادة الــيــمــن عــقــودًا إلـــى الـــــوراء. واحــتــفــل 
اليمن، أمس السبت، بالذكرى الـ31 لتحقيق 
الوحدة، على وقع ظروف عصيبة، مع سعي 
التشطير  معالم  لرسم  الحوثية  املليشيات 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــــأرب، وإحـــكـــام قبضتها 
وهي  اليمني.  الشمال  جغرافيا  كامل  على 
خطوة قد تقود عمليًا إلى تعاظم النزعات 
االنفصالية جنوبًا، وتفتح شهية »املجلس 
الفرصة  يتحّن  الــذي  الجنوبي«  االنتقالي 
ملحاكاة تجربة الحوثين، واتخاذ خطوات 
لتحقيق حلم تشطير  أقــرب  جريئة تجعله 

البلد مجددًا.
ــتــــآكــــل الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه الــســلــطــة  ــم الــ ــ ــاهـ ــ وسـ
الــشــرعــيــة املــعــتــرف بــهــا لــصــالــح الــكــيــانــات 
الجهوية والطائفية، في وصول اليمن إلى 
الرئيسية  هذا الوضع. وخالفًا للمليشيات 
ــلـــد شــــمــــااًل وجـــنـــوبـــًا  الـــطـــامـــحـــة لـــحـــكـــم الـــبـ
كسلطة أمر واقع، أثار ترهل حكومة الرئيس 
عـــبـــدربـــه مــنــصــور هـــــادي مــطــامــع فــصــائــل 
أخرى. في السياق، أعلن طارق صالح، نجل 
شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
»املـــكـــتـــب الــســيــاســي  تــشــكــيــل مــــا يــســمــى بــــ
لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة«، كـــحـــامـــل ســيــاســي 
لــقــواتــه املــرابــطــة فـــي الــســاحــل الــغــربــي، ما 
الواقع  الساحلي  الشريط  سيجعلها تحكم 
ــن املـــخـــا،  ــ عـــلـــى الـــبـــحـــر األحـــــمـــــر، املـــمـــتـــد مـ
ــــى تـــخـــوم مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة.  غـــربـــي تـــعـــز إلـ
وتــبــدو حــضــرمــوت مــهــيــأة لــاللــتــحــاق بهذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو، وخــــالفــــًا لـــطـــمـــوحـــات ســابــقــة 
ــكـــون بـــمـــنـــأى عــن  ــــالن إقـــلـــيـــم مــســتــقــل يـ إلعــ
فــيــهــا الجنوبية،  بــمــا  املــســلــحــة  املــلــيــشــيــات 
تــمــتــلــك املــحــافــظــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط شــرقــي 
الــيــمــن، كــافــة املــؤهــالت االقــتــصــاديــة إلدارة 
أخــرى،  الذاتي بمعزل عن أي سلطة  الحكم 
نــظــامــيــة كـــانـــت أو مــلــيــشــيــاويــة. وعــجــزت 

وحــدة اليمن، كما جرت العادة في سنوات 
سابقة للحرب، بل أجمعت غالبية الرسائل 
ــأ« الــخــاضــعــة  ــبــ ــالــــة »ســ ــتـــي أذاعـــتـــهـــا وكــ الـ
ــيــــب األمـــــانـــــي لــلــيــمــن  ــلـــى »طــ لـــلـــشـــرعـــيـــة، عـ
إلى  باألمن واالســتــقــرار«، في موقف يشير 
أن اإلجماع الدولي يتركز على إنهاء جهود 

الحرب في املقام األول.
ــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــنــفــوذ  فـــي صــنــعــاء واملـ
وغربها،  الــبــالد  شمالي  الحوثين  جماعة 
أقّر الحوثيون هذا العام برنامجًا لالحتفاء 
الــوحــدة بعد 5 سنوات من املواقف  بذكرى 
الــضــبــابــيــة تــجــاه املــنــاســبــة. ووفــقــًا لسكان 
في العاصمة، فقد تم نصب بعض األعــالم 
الحكومية.  املــقــرات  مــن  فــوق عــدد  الوطنية 
ووصــــفــــت »الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا لـــالحـــتـــفـــاالت« 
»املــنــاســبــة  الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، الـــوحـــدة بـــ
املعاصر  اليمن  تــاريــخ  فــي  ــرز  األبـ الوطنية 
ــارت  وعــلــى مــســتــوى الــوطــن الــعــربــي«. وأشـ
إلى أنها كانت »حصيلة ملسيرة طويلة من 
النضال ومحطات اللقاء والحوار بن أبناء 
الشعب اليمني في شطري الوطن، منذ قيام 
املــبــاركــة ونــيــل االســتــقــالل  الـــثـــورة اليمنية 
في 1967 حتى عشية يوم 22 من مايو عام 

.»1990
ــن األهـــــــــداف الــخــفــيــة  ــاوف مــ ــخــ ــل مــ وفـــــي ظــ
مــأرب والــتــي تهدف إلعــادة  للسيطرة على 
رســـم الــحــدود الــشــطــريــة الــتــي كــانــت قائمة 
ــاول الــحــوثــيــون دحــض  قــبــل عـــام 1990، حــ
هذه النظرية، عندما دعوا إلى »إبراز ذكرى 
على  والتركيز  وإعــالمــيــًا  الــوحــدة سياسيًا 
واألخالقية  واإلنسانية  الوطنية  الجوانب 
للمنجز الوطني القومي، وضرورة الحفاظ 

الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، الــتــي ُيــفــتــرض بــهــا أن 
تحمل راية الدفاع عن اليمن االتحادي، عن 
ــم مــكــتــســبــات الــيــمــنــيــن في  حــمــايــة أحـــد أهـ
العصر الحديث، فبعد إخفاقها في احتواء 
»املجلس  إشــراك  بعد  االنفصالية  النزعات 
ليكون  فــي حكومة محاصصة  االنــتــقــالــي« 
بــمــقــدورهــا تــأديــة مهامها مــن داخـــل عــدن، 
بــعــدمــا عـــادت مــنــذ شــهــريــن إلـــى املــنــفــى في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض. كــمــا تبدو 
آخــر وأبــرز معاقلها شمااًل،  مهددة بفقدان 
مدينة  على  الحوثي  الهجوم  تصاعد  بعد 
مــــأرب. وفـــي ظــل اســتــمــرار تــآكــل مؤسسات 
الدولة الهشة، ال يبدو أن اليمن سيستعيد 
العودة  أن  كما  القريب،  املــدى  على  عافيته 
إلـــى مــرحــلــة مــا قــبــل الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة، أمــر 
مــســتــبــعــد وفـــقـــًا لـــخـــبـــراء، نـــظـــرًا لــلــعــقــبــات 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة الــتــي تــحــول دون 
 عــن حـــرب مستعرة ال 

ً
ــك، فــضــال حــصــول ذلـ

أفق معلومًا لنهايتها.
بالتالي، تحّولت الوحدة اليمنية إلى مجرد 
اسم على ورق، وفي الذكرى الـ31 لتحقيقها، 
غابت املظاهر االحتفالية، كما غابت األعالم 
الــوطــنــيــة الــتــي كــانــت تــرفــرف فـــوق املــقــرات 
ــدن الــرئــيــســيــة قبل  الــحــكــومــيــة وشـــــوارع املــ
حــلــول الـــذكـــرى بـــأيـــام. ولـــم يــعــد مـــا يجمع 
اليمنين من ذكــرى الوحدة، سوى اإلجــازة 
الــرســمــيــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا وزارتـــــــا الــخــدمــة 
املدنية شمااًل وجنوبًا ملوظفي الدولة. ونفت 
وســائــل إعــــالم انــفــصــالــيــة أخـــيـــرًا، أن يكون 
»املــجــلــس  ــوالـــي لـــ وزيــــر الــخــدمــة املــدنــيــة املـ
االنــتــقــالــي«، عــبــدالــنــاصــر الـــوالـــي، قــد وّجــه 
سبت 

ُ
بمنح املــوظــفــن إجـــازة رســمــيــة، بــل ن

إليه تصريحات يهاجم فيها العيد الوطني 
ــتـــالل الــجــنــوب«،  ــرى احـ ــ ويــصــفــه بـــأنـــه »ذكــ
ها 

ّ
التي شن إشـــارة لحرب صيف 1994  فــي 

النظام السابق على االنفصالين.
ومـــع صــعــوبــة إقـــامـــة أي مــهــرجــانــات، ولــو 
رمــزيــة، فــي مــدن الجنوب وكــذلــك فــي مــأرب 
التي تشهد مــعــارك ضــاريــة على حــدودهــا، 
اقتصرت املظاهر االحتفالية بالذكرى على 
للحكومة  التابعة  الرسمية  اإلعــالم  وسائل 
الـــشـــرعـــيـــة، والــــتــــي أذاعــــــــت، مـــســـاء أول مــن 
أمـــس الــجــمــعــة، كــلــمــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
 عن إعالنها 

ً
عبدربه منصور هــادي، فضال

عن تلقيه سلسلة برقيات من قادة وزعماء 
خلت  البرقيات  لكن  وأجنبية.  عربية  دول 
من أي تأكيدات لوقوف القادة والزعماء مع 

عليه بأي شكل من األشكال كحق لكل أبناء 
الوطن اليمني الكبير«.

ــار املــــظــــاهــــر  ــ ــســ ــ ــحــ ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن انــ
االحتفائية وانهيار الوحدة كدولة ومفهوم، 
ــــي املــــحــــافــــظــــات الــجــنــوبــيــة  ــًا فـ وخــــصــــوصــ
حملة  االنتقالي«  »املجلس  فيها  قــاد  التي 
شيطنة للوحدة وعمل على تأجيج مشاعر 
من  املنحدرين  كافة  وضــد  ضدها،  السكان 
»نهبوا  بــاعــتــبــارهــم  الشمالية  املــحــافــظــات 
ثــروات الجنوب«، إال أن خبراء يــؤكــدون أن 
وحـــدة الشعب اليمني مــا زالـــت بــاقــيــة. في 
ــار، يـــرى الــنــاشــط أكــــرم الــعــديــنــي،  ــ هـــذا اإلطـ
أن »الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة تــعــرضــت لــالبــتــزاز 
الــســيــاســي مـــن قــبــل جــمــيــع األطـــــــراف، وأن 
تـــراجـــع املـــظـــاهـــر االحــتــفــائــيــة فـــي املـــــدن ال 
يعني بالضرورة أن الوحدة قد تم طمسها 
اليمنين«. ويضيف في  قــلــوب  مــن  جــذريــا 
»العربي الجديد«، أنه »يمكن القول  حديٍث لـ
إن األطراف واملليشيات الجديدة قد فشلت 
بدرجة كبيرة في هدم النسيج االجتماعي 
املدن  إذ تحتضن غالبية  التعايش،  وإلغاء 
خــلــيــطــًا مـــن الــســكــان مـــن مــخــتــلــف املــنــاطــق 
والــتــوجــهــات والــخــلــفــيــات الــجــهــويــة، وهــذه 

هي الوحدة الحقيقية، وحدة الشعب«.
إال أنــه على الرغم من ذلــك، ال يمكن التنبؤ 
ــاع  ــ ــتـــؤول إلـــيـــه األوضـ ــذي سـ ــ بــاملــســتــقــبــل الـ
فــي الــيــمــن، خــصــوصــًا مــع اســتــمــرار الــنــزاع 
املتصاعد منذ أكثر من ست سنوات، الذي 
أو  السياسية  للعملية  تــصــورات  أي  ُيبعد 
شكل الدولة اليمنية املرتقبة. وفيما يخص 
مشروع إعادة انفصال الجنوب عن الشمال، 
يـــعـــّول »املــجــلــس االنــتــقــالــي« الــــذي تدعمه 
اإلمـــارات، على أن تــؤدي سيطرة الحوثين 

ــأرب إلـــى طـــرح مـــوضـــوع االنــفــصــال  عــلــى مــ
ــي. بــالــتــالــي  ــمــ مــعــهــم لـــلـــنـــقـــاش بــشــكــل رســ
سابقًا  الشمالي  اليمن  محافظات  تصبح 
تــحــت ســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــن، وتــصــبــح مــدن 
الجنوب تحت سيطرة »املجلس االنتقالي«.

ويعتقد االنفصاليون أن جماعة الحوثين 
هي الطرف الشمالي األكثر قبواًل بمشروع 
االنفصال، وتعود هذه القناعة إلى رسائل 
غزل وتعاطف ضمني سابق بن الجانبن، 
 عــن إمــكــانــيــة وجـــود دور إيـــرانـــي أو 

ً
فــضــال

ــــف، خـــصـــوصـــًا أن  ــواقـ ــ روســــــي لــتــنــســيــق املـ
قبل سنوات. وعلى  الطرفن  طهران دعمت 
الــرغــم مــن اإلشــــارات املــتــكــررة التي يبعثها 
ــا فـــي الــخــطــاب الـــذي  »االنـــتـــقـــالـــي«، وآخـــرهـ
ــيـــدروس الــزبــيــدي  ألـــقـــاه رئــيــس املــجــلــس عـ
بتشديده  املاضي، تحديدًا  الخميس  مساء 
عــلــى »الـــشـــراكـــة مـــع الــتــحــالــف الــعــربــي في 
اإلرهابية  واملشاريع  اإليراني  املد  مواجهة 
فــي حـــال تــم دعـــم االنــفــصــال«، إال أنـــه يبدو 
ــريــــاض بــدعــم  مـــن املــســتــبــعــد أن تـــتـــورط الــ
االنفصال في هذه الظروف. أولوية الرياض 
حاليًا تتركز على إعادة االستقرار للشمال 
أمــن  بــمــا يضمن  رئــيــســيــة،  بــدرجــة  اليمني 

شريطها الحدودي.
تبدو مقومات  الــدولــي،  املوقف  وبعيدًا عن 
ــالــــي«  ــقــ ــتــ ــال لـــــــدى »املــــجــــلــــس االنــ ــ ــــصـ ــفـ ــ االنـ
معدومة في الوقت الراهن، ففي وقت يبرع 
االنفصاليون في تقديم هيكل دولة مستقلة 
على الـــورق، يــجــدون أنفسهم فــي مــأزق مع 
العامة. وهو ما يجعلهم  الخدمات  تالشي 
ــوات لـــلـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  ــدعــــ يـــــكـــــررون الــــ
عــدن ملمارسة مهامها. وبما  إلــى  بــالــعــودة 
فكرة  أن مناقشة  إلــى  الوقائع تشير  كل  أن 

االنفصال سيتم ترحيلها إلى فترة ما بعد 
الـــحـــرب، ال تــــزال الــرئــاســة الــيــمــنــيــة تــراهــن 
على مشروع الدولة االتحادية، كحل وسط 
يلبي طــمــوحــات كــافــة األطــــراف واملــكــونــات 

السياسية والجهوية شمااًل وجنوبًا.
وفي كلمته بمناسبة الذكرى الـ31 أقر هادي 
ــأن الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة »تـــعـــرضـــت للنهش  بــ
والـــتـــهـــشـــيـــم« مــــن قـــبـــل طــــرفــــن رئــيــســيــن، 
األول هـــو االنـــقـــالب الــحــوثــي الــــذي وصــفــه 
الصميم  في  الوطنية  الوحدة  بأنه »ضــرب 
للعنصرية  النمطية  الــصــورة  إنتاج  وأعــاد 
ومــنــهــجــيــة الــتــســلــط الـــفـــئـــوي«. أمـــا الــطــرف 
طريق  اختار  »مــن  بأنه  إليه  فأشار  الثاني 
املـــنـــاطـــقـــيـــة  وراء  ــتــــرس  ــمــ ــتــ والــ ــرذم  ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
والــشــحــن املــنــاطــقــي ونــشــر الــكــراهــيــة«، في 
»املجلس االنتقالي الجنوبي«. وفي  إشارة لـ
الدولة االتحادية،  نظر هــادي، فإن مشروع 
الذي ينص على تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم 
بأن  كفيل  الجنوب(،  في  الشمال و2  في   4(
يعيد االعتبارات لليمنين ويضمد الجروح 
ويـــؤســـس ملــســتــقــبــل أكــثــر اســـتـــقـــرارًا وأمــنــًا 
ويستوعب تنوعهم، ليضعها في مستقبل 
واالنقسامات  الــصــراعــات  ــة  دوامـ عــن  بعيد 
والــتــهــمــيــش، لــكــن خـــبـــراء، ومــنــهــم الــبــاحــث 
واملـــحـــلـــل الــســيــاســي الــيــمــنــي عــبــدالــنــاصــر 
املــودع، يــرون أن تلك الفكرة »غير واقعية« 
»الــعــربــي الــجــديــد«  بــاملــرة. ويــقــول املــــودع لـــ
إنـــه: »بــعــد الــحــرب والــفــوضــى الــتــي حدثت 
فــي الــيــمــن، ستكون الــدولــة االتــحــاديــة بأي 
صيغة جديدة كدولة من إقليمن أو ثالثة، 
عـــبـــارة عـــن صــيــغــة رســمــيــة لــتــفــكــيــك اليمن 
واســـتـــدامـــة الـــحـــرب والــســيــطــرة الــخــارجــيــة 

بصيغة أخرى«.

مشاريع التفكك تحاصر اليمن

غابت التحضيرات لذكرى الوحدة في اليمن )األناضول(

)Getty( المعارضة ترفض االنتخابات السورية

تقاتل القوات الفرنسية تنظيمي »داعش« و»القاعدة« )دفني بونوا/فرانس برس(

البالد  تبدو  اليمنية،  الوحدة  تحقيق  على  عقود  ثالثة  من  أكثر  بعد 
وكأنها أبعد ما يكون عن الوحدة، بفعل تعدد األطراف االنفصالية 
فيها جنوبًا وشماًال، فضًال عن ضعف الحكومة الشرعية في إحكام 

قبضتها على السلطة

تقرير

متابعةرصد

تنتشر  التي  اإليرانية  املليشيات  عشرات 
في عموم مناطق سيطرته، وتــؤدي دورًا 
ــع الـــســـوريـــن عـــلـــى املـــشـــاركـــة فــي  ــ فــــي دفـ

الفعاليات التي تسبق االنتخابات.
وفــي محافظة ديــر الــــزور، شــرقــي الــبــالد، 
التي يتقاسم النظام واملليشيات اإليرانية 
»الدفاع  مليشيا  تتولى  عليها،  السيطرة 
تأسيسها  منذ  يتزعمها  الــذي  الوطني« 
الـــجـــهـــام  فـــــــراس  ــــو  ــــدعـ املـ عــــــام 2014  ــــي  فـ
ــراس الـــعـــراقـــيـــة«، مــهــام  ــ »فـ ـــ ــ ــروف بـ ــ ــعـ ــ واملـ
لــالنــتــخــابــات. وتكشف مصادر  الــتــرويــج 
أن للجهام  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مــحــلــيــة 
ــزور،  ســلــطــة واســـعـــة فـــي مــحــافــظــة ديـــر الــ
ــيـــب الــتــرهــيــب  ــالـ وهـــــو يــســتــخــدم كــــل أسـ
إلخـــضـــاع املــدنــيــن فـــي املــديــنــة وريــفــهــا. 
ــان قــبــل الــثــورة  وتـــنـــّوه إلـــى أن الــجــهــام كـ
الــســوريــة »مــن أكــبــر املــروجــن للمخدرات 
والدعارة في مدينة دير الزور«، موضحة 
أنـــه »يـــفـــرض عــلــى الـــنـــاس الــحــضــور إلــى 
لبشار  تــأيــيــدًا  يقيمها  الــتــي  الــفــعــالــيــات 
األســد فــي االنــتــخــابــات«. وتــشــّدد على أن 
الدفاع  مليشيا  التغيب.  أحــد بوسعه  »ال 

الوطني يمكن أن تفعل كل شيء«.
وفـــــــي ريـــــــف ديـــــــر الــــــــــزور الــــــــذي تــســيــطــر 
مليشيات إيرانية على أجزاء واسعة فيه، 
ى من سكان 

ّ
فمن املتوقع أن ُيجبر من تبق

هذا الريف على املشاركة في انتخابات 26 
»العربي  لـ مايو. وتفصح مصادر محلية 
اعتقلت  اإليرانية  املليشيات  أن  الجديد«، 
أشخاصًا في دير الزور، بتهمة التحريض 

على مقاطعة االنتخابات.
ــــول الــــبــــاحــــث فـــــي مـــركـــز  ــقـ ــ وعـــــــن ذلـــــــــك، يـ
ــلــــوان، في  »جــــســــور« لـــلـــدراســـات وائـــــل عــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن نظام 
األسد »يمارس كل الطرق غير القانونية 
إلثـــبـــات حـــالـــة الــديــمــقــراطــيــة املــفــتــعــلــة«، 
مضيفًا: »هذا األمر ال يقتصر على الداخل، 
ــتـــراب ومـــا جــرى  بــل حــتــى فــي بــلــدان االغـ
ــام خــيــر دلــيــل، إذ جــرى  فــي لــبــنــان مــنــذ أيـ
للمشاركة  املخيمات  على سكان  الضغط 
ــيـــف: »يـــحـــاول  ــابــــات«. ويـــضـ ــتــــخــ فــــي االنــ
الــنــظــام إظـــهـــار حــالــة تــفــاعــل شــعــبــي مع 
السورين  لــذا يضغط على  االنــتــخــابــات، 
بعد  للمشاركة في مهزلته  السبل  بشتى 

عشر سنوات من اإلجرام«.
املليشيات  أن نشاط  إلى  ويلفت علوان 
التابعة للنظام بما يخص االنتخابات 
التي كانت  املناطق  إلى  ه 

ّ
»ينصرف جل

ــام« قــبــل  ــ ــــظـ ــنـ ــ خـــــارجـــــة عـــــن ســــيــــطــــرة الـ
إخضاعها.

الــنــظــام«، مضيفة: »مـــن ال يدفع  ســيــطــرة 
يتعرض للمضايقات وربما االعتقال، لذا 
يحرص الجميع على تأمن املبالغ بشتى 
الطرق«. وتوضح أن مجموعات »الشبيحة« 
تجبر السكان على الذهاب إلى مراكز أقيمت 
في بلدات ريف حلب الشرقي وبعض القرى 
فــي ريـــف الــرقــة الــغــربــي، مــن أجـــل تنظيم 

احتفاالت شعبية خاصة باالنتخابات.
ــى مــن انــطــالق الــثــورة  وفـــي األشــهــر األولــ
م النظام 

ّ
السورية في ربيع عام 2011، نظ

ــثـــر قـــســـوة فـــي الــتــعــامــل مع  مــؤيــديــه األكـ
املـــتـــظـــاهـــريـــن، »الـــشـــبـــيـــحـــة«، فــــي جــهــاز 
ــــي« الـــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه  ــنـ ــ ــوطـ ــ »الـــــــدفـــــــاع الـ
ــّهـــل الــنــظــام  ــاب الــــســــوريــــن. كـــمـــا سـ ــ ــ إلرهـ
قــيــام مــلــيــشــيــات ذات أبــعــاد خــاصــة مثل 
ــواء الــقــدس« الـــذي يــضــم مسلحن من  »لــ
ســرعــان  والــــذي  الفلسطينية،  املــخــيــمــات 
ما أصبح من أكبر املليشيات في سورية، 
وبـــات يتلقى دعــمــًا مـــزدوجـــًا مــن روســيــا 
النظام مليشيات »كتائب  وإيــران. وأنشأ 
البعث« في كل املحافظات السورية، التي 
الحاكم،  »البعث«  تضم أعضاء من حــزب 
ــان لـــهـــا دور فــــي قـــمـــع املـــتـــظـــاهـــريـــن،  ــ ــ وكـ
والقتال إلى جانب قوات النظام. وتنشط 
هــــذه املــلــيــشــيــات الـــيـــوم مـــن أجــــل إجــبــار 
الـــســـوريـــن عــلــى الــــذهــــاب إلــــى صــنــاديــق 
االنـــتـــخـــاب يــــوم األربــــعــــاء املــقــبــل. وأغــلــب 
الخيم الــتــي انــتــشــرت فــي املـــدن والــبــلــدات 
الــســوريــة يــشــرف عليها هـــذا الــحــزب من 
خــــالل كــتــائــبــه، إذ يــحــضــر قـــيـــاديـــون في 
فيها.  ــقــام 

ُ
ت التي  الفعاليات  كــل  »الــبــعــث« 

كبيرة  سطوة  املليشيات  هــذه  تملك  كما 
الطالب  الــســوريــة، وتجبر  الجامعات  فــي 
تأييدًا  تقيمها  فــعــالــيــة  أي  حــضــور  عــلــى 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــه. وإضـ ــامــ ــظــ ــبـــشـــار األســـــــد ونــ لـ
املــلــيــشــيــات املــحــلــيــة، يستند الــنــظــام إلــى 

أمين العاصي

ال يتردد نظام بشار األســد في استخدام 
ــع الــــــســــــوريــــــن فـــي  ــ ــدفــ ــ كـــــــل الــــــوســــــائــــــل لــ
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، عـــلـــى تــنــظــيــم 
»الـــفـــعـــالـــيـــات الــشــعــبــيــة«  ــا يـــســـمـــيـــه بــــ ــ مـ
الــداعــمــة لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــررة 
فــي 26 مــايــو/أيــار الــحــالــي، بــمــا فــي ذلــك 
ــة، الــتــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ املـــلـــيـــشـــيـــات املـــحـــلـــيـــة واإليـ
ــبــــت الــــســــوريــــن. وحــــــول ذلـــك  لـــطـــاملـــا أرهــ
فــي مدينة حلب،  مــصــادر محلية  تكشف 
أن مليشيا  الــســوري،  الشمال  مــدن  كبرى 
»لــــواء الـــقـــدس« الــتــي تــضــم مسلحن من 
مخيمات اللجوء الفلسطيني في سورية، 
تفرض على العائالت في عــدة أحياء في 
لالجئن  حــنــدرات  املــديــنــة، ومنها مخيم 
إلــى 25  الفلسطينين، دفــع مبالغ من 15 
ألــف ليرة ســوريــة )تــتــراوح بــن 5 إلــى 10 
إقـــامـــة خيم  مـــن أجـــل  أمــيــركــيــة(  دوالرات 
الوطن«  »خيم  اســم  النظام  عليها  ُيطلق 
م فيها احتفاالت وحفالت غناء دعمًا 

ّ
تنظ

لــبــشــار األســـــد. وتــضــيــف أن مــجــمــوعــات 
التي  الــوطــنــي«،  »الــدفــاع  ملليشيات  تتبع 
تــضــم مـــا ُيــطــلــق عــلــيــهــم الـــســـوريـــون اســم 
»الــشــبــيــحــة«، تــنــشــط فـــي أحـــيـــاء تصنف 
ــنـــاس على  ــار الـ ــبـ فـــي خـــانـــة الــفــقــيــرة إلجـ
دفــــــع إتـــــــــــاوات بـــحـــجـــة إقـــــامـــــة فـــعـــالـــيـــات 
ــن أبـــرز  مـــؤيـــدة لــالنــتــخــابــات واألســـــد. ومـ
بــري«،  عائلة  »مليشيا  املــجــمــوعــات  هــذه 
ومليشيا  الــقــاطــرجــي«  »عــائــلــة  ومليشيا 
الــتــي تضم مسلحن مــن قبيلة  »الــبــاقــر« 
البقارة، وتنشط في أحياء حلب الشرقية، 
ــانــــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة  ــتــــي كــ الــ

السورية حتى أواخر عام 2016.
هــــذه  تــــكــــتــــرث  املـــــــصـــــــادر »ال  وبــــحــــســــب 
املجموعات بالوضع االقتصادي الصعب 
الــذي يمر به أغلب السورين في مناطق 

انتخابات التجديد لألسد
المليشيات إلجبار السوريين على المشاركة
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مخاوف أممية من سقوط وقف النار في ليبيا
طرابلس ـ العربي الجديد

جلسة  عشية  الليبية،  الــتــطــورات  تــتــســارع 
ــدًا اإلثــــنــــن، املــخــصــصــة  ــواب، غــ ــنــ مــجــلــس الــ
ــمـــاء املــرشــحــة لشغل  لــلــتــصــويــت عــلــى األسـ
املــنــاصــب الــســيــاديــة، وســــط تــشــديــد أمــمــي 
 مسألة الطريق الساحلي 

ّ
على ضــرورة حــل

الــقــوات األجنبية مــن ليبيا، في  وانــســحــاب 
ســيــاق تعبيد الــطــريــق إلجــــراء االنــتــخــابــات 
املقررة في 24 ديسمبر/كانون األول املقبل. 
ــى لــيــبــيــا يـــان  ــ ــبـــعـــوث األمــــمــــي إلـ وأعـــــــرب املـ
كوبيتش عن أسفه، لكون جهود إعادة فتح 
الـــطـــريـــق الــســاحــلــي بـــن ســــرت ومـــصـــراتـــة، 
 عـــن انــســحــاب الـــقـــوات األجــنــبــيــة من 

ً
فــضــال

ليبيا »تراوح مكانها«. وقال كوبيتش، مساء 
أول من أمس الجمعة، خالل اجتماع ملجلس 
»الــتــقــدم فــي قضايا  الفيديو، إن  األمــن عبر 
الساحلي  الطريق  فتح  إعــادة  مثل  رئيسية 
بن سرت ومصراتة، وبدء انسحاب املرتزقة 
ــلـــن والـــــقـــــوات األجــنــبــيــة  ــاتـ ــقـ ــــب واملـ ــانـ ــ األجـ
يـــراوح مــكــانــه«. وأضـــاف أن »الــتــأخــيــر أكثر 
ــادة فــتــح الــطــريــق ال يــخــدم الــجــهــود  ــ فـــي إعـ
املبذولة لبناء الثقة بن الجانبن، ويمكن أن 
في  قدمًا  للمضي  املبذولة  الجهود  يقّوض 
تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار ودفع عملية 
االنتقال السياسي«. أما في ما يتعلق بحظر 
األســلــحــة الـــذي تفرضه األمـــم املــتــحــدة على 
ليبيا، والذي أفاد خبراء األمم املتحدة أخيرًا 
كوبيتش  فأكد  باستمرار،  انتهاكه  تم  بأنه 
أن بعثة األمم املتحدة تواصل تلقي تقارير 
ــول شـــحـــنـــات أســـلـــحـــة وإمـــــــــدادات  ــ ــ عــــن وصـ

عــســكــريــة إلــــى قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي الــغــرب 
والشرق والجنوب. وأشار إلى أن بعثة األمم 
املتحدة للدعم في ليبيا مستمرة في تلقي 
تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية 
ـ الجفرة، باإلضافة  على طــول محور ســرت 
إلى أنشطة تدريب القوات الجوية. وقال إن 
نيويورك  في  املتحدة  لألمم  العامة  األمــانــة 
مبدئي  لنشر  يخططان  ليبيا  فــي  والبعثة 
ــــن فــــقــــط فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــبـ ــ ــراقـ ــ لـــخـــمـــســـة مـ
طـــرابـــلـــس. وأضـــــاف أن اتـــفـــاق وقــــف إطـــالق 
الـــنـــار يـــدعـــو جــمــيــع الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
ــى الـــــعـــــودة إلـــى  ــ ــمــــاعــــات املـــســـلـــحـــة إلــ والــــجــ
مــغــادرة جميع  مــع  بــالــتــوازي  معسكراتهم، 
املـــرتـــزقـــة واملـــقـــاتـــلـــن األجــــانــــب مــــن لــيــبــيــا. 

ــقـــوى الــخــارجــيــة  »مــتــفــق عــلــيــهــا مـــع تــلــك الـ
املــرتــبــطــة بــاملــرتــزقــة والـــقـــوات األجــنــبــيــة في 
 / إبريل  أنــه في منتصف  العلم  ليبيا«. مع 
نيسان املــاضــي، صـــّوت مجلس األمـــن على 
نــشــر مـــا يــصــل إلــــى 60 مـــراقـــبـــًا دولـــيـــًا في 
ليبيا،  في  املتحدة  لألمم  السياسية  البعثة 
ملراقبة وقف إطالق النار وانسحاب املرتزقة 

واملقاتلن األجانب.
وبــحــســب األمــــم املـــتـــحـــدة، ال يــــزال هــنــاك في 
ألفًا من املرتزقة والجنود  ليبيا أكثر من 20 
ومرتزقة  أتـــراك  عسكريون  بينهم  األجــانــب، 
وأعـــــرب  ــــون.  ــاديـ ــ ــــشـ وتـ ــــون  ــيـ ــ ــــودانـ وسـ روس 
العديد من أعضاء مجلس األمــن مجددًا عن 
املسلحة  الجماعات  تــغــادر  أن  مــن  خشيتهم 
لــيــبــيــا وتــنــتــشــر فـــي املــنــطــقــة، مــشــيــريــن إلــى 
االضــطــرابــات األخــيــرة فــي تــشــاد، الــتــي أدت 
إلــى مــصــرع رئيسها إدريـــس ديــبــي. فــي هذا 
السياق، قال سفير النيجر عبدو عباري في 
يتردد  أن  »نخشى  نفسها:  األممية  الجلسة 
صـــدى األســلــحــة الــصــامــتــة فــي ليبيا بشكل 
يصم اآلذان في منطقة الساحل، التي تعاني 

موجة ثانية من تأثير األزمة الليبية«. 
لدى  األميركية  السفيرة  أعربت  جهتها،  من 
تــومــاس غرينفيلد عن  ليندا  املــتــحــدة  األمـــم 
تقدم سياسي. وشــّددت  إحـــراز  لعدم  أسفها 
على أنه »حان الوقت لتوضح القيادة الليبية 
ــــاس الـــدســـتـــوري لــالنــتــخــابــات« املــقــررة  األسـ
التشريعات  و»إقـــرار  املقبل،  ديسمبر   24 في 
االنتخابات«.  إرجـــاء  عــدم  املطلوبة وضــمــان 
الصدد قبل  وطالبت بتحقيق تقدم في هــذا 
األول من يوليو/تموز املقبل. وقالت السفيرة 

واعتبر أنه »بناًء على ذلك، فإن سحب عدد 
محدود من املرتزقة إلى بنغازي وطرابلس 
ثم طردهم، يمكن أن يؤدي إلى بدء انسحاب 
مـــتـــوازن ومــتــســلــســل لــلــمــرتــزقــة واملــقــاتــلــن 
األجـــانـــب والـــقـــوات األجــنــبــيــة«. وأوضــــح أن 
هذا النهج يحتاج إلى خطة وجداول زمنية 

الخارجية  األطـــراف  جميع  »على  األميركية: 
العسكري  تدخلها  النزاع وقف  في  املشاركة 
والــبــدء بــاالنــســحــاب مــن ليبيا على الــفــور«، 
معتبرة أنه »ال مجال للتأويل، الجميع تعني 
لدى  ليبيا  سفير  ذّكـــر  جهته،  مــن  الجميع«. 
ــم املــتــحــدة طــاهــر الــســنــي فــي كلمته بــأن  األمـ
بــــالده طــلــبــت مــن جــمــيــع الــــدول »الـــتـــزام« ما 
تـــم االتـــفـــاق عــلــيــه فـــي قـــــرارات مــجــلــس األمـــن 
»وبــاألخــص خــروج جميع الــقــوات واملرتزقة 
من  الوطنية  اإلرادة  تتحرر  حتى  األجــانــب، 
بسط الدولة سيادتها على كامل 

َ
أي ابتزاز وت

التراب الليبي«.
مجلس  رئيس  التقى  املغربية،  بوزنيقة  في 
النواب عقيلة صالح، رئيس املجلس األعلى 
للدولة خالد املشري، لبحث األسماء املرشحة 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــاديــ ــيــ ــنــــاصــــب الــــســ لـــشـــغـــل املــ
خــصــوصــًا أســـمـــاء شــاغــلــي مــنــصــب محافظ 
البنك املركزي ومساعديه وديــوان املحاسبة 
اللقاء  لالنتخابات. وجاء  العليا  واملفوضية 
ــدًا  ــة، غـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــويـــت الـ ــتـــصـ عـــشـــيـــة جـــلـــســـة الـ

الخميس على األسماء املرشحة. 
فــي ســوكــنــة، إحـــدى مـــدن الــجــفــرة، فــي وســط 
»الــعــربــي  جــنــوبــي الـــبـــالد، كــشــفــت مـــصـــادر لـــ
الجديد«، عن وجود احتقان كبير بن أهالي 
املدينة على خلفية قتل مليشيا تابعة للواء 
ــد أبــنــاء املــديــنــة،  املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، أحـ
تعهد  للتهدئة  وفــي محاولة  الجمعة.  مساء 
عــســكــريــون مـــن قــــادة مــلــيــشــيــا 128 الــتــابــعــة 
لبعض  املدينة،  على  تسيطر  والتي  لحفتر، 
أعيان املدينة بمعاقبة املتورطن في الجريمة 

وتقديمهم للمحكمة العسكرية. عملية إزالة األلغام مستمرة في سرت وضواحيها )األناضول(

الحدث

واشنطن: حان الوقت 
لتوضح ليبيا األساس 
الدستوري لالنتخابات
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B B

  شرق
      غرب

أفغانستان: 
قتلى وجرحى من 
الجيش و»طالبان«

تل 8 عناصر من الجيش األفغاني، 
ُ
ق

 مـــن حــركــة »طــالــبــان«، 
ً
و20 مــقــاتــا

أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، فــي هجوم 
لـــلـــحـــركـــة وعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــي 
والية بغان، شمالي الباد. ونقلت 
قــنــاة »طــلــوع نــيــوز« األفــغــانــيــة عن 
مـــصـــدريـــن أمـــنـــيـــن قـــولـــهـــمـــا، إن 8 
جنود قتلوا وأصيب 6 آخــرون، في 
هــجــوم لــلــحــركــة عــلــى مــوقــعــهــم في 
ــاه نــــور بــبــغــان،  ــ ــــوزارغـ مــقــاطــعــة غـ
فيما أعلنت وزارة الدفاع األفغانية 
»طـــــالـــــبـــــان«،  ــن  ــ مــ ــا  ــلـــحـ مـــسـ  20 أن 
أمر  املقاطعة،  في  مسؤولها  بينهم 
للقوات  عمليات  خـــال  قــتــلــوا  الــلــه، 
ــة فــــــي غـــــــــوزارغـــــــــاه نــــور  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ األفـ

وبغاني جديد.
)األناضول(

انقالبيو ميانمار:
 سو تشي بخير

ــلــــس الـــعـــســـكـــري  ــيـــــس املــــجــ ــ قـــــــال رئـ
فـــي مـــيـــانـــمـــار، مـــن أونـــــغ هــايــنــغ، 
ــيــــة أونـــــــغ ســـان  الـــزعـــيـــمـــة املــــدنــ إن 
ســـو تــشــي، الــتــي أطــاحــهــا الــجــيــش 
ــا فــــــي فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط  ــهــ ــلــ ــقــ ــتــ واعــ
ــّيـــدة، وستمثل  املـــاضـــي، بــصــحــة جـ
أمــــام املــحــكــمــة خـــال األيــــام املقبلة. 
مقابلة  أول  فـــي  هــايــنــغ،  وأضـــــاف 
لــه منذ االنــقــاب، إن سو  صحافية 
تــشــي مــقــيــمــة فـــي مــنــزلــهــا، مضيفا 
خال سؤاله عن فترة حكمها، أنها 

 ما بوسعها«.
ّ

»حاولت بكل
)رويترز( 

نيبال: حّل البرلمان 
وانتخابات في نوفمبر

أعــلــنــت رئــيــســة نــيــبــال، بــيــديــا ديفي 
 البرملان، 

ّ
بــنــداري، أمــس السبت، حــل

ــددة شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــ ــحـ ــ مـ
ـــل، مــــــوعــــــدًا إلجــــــــراء  ـــبــ ــقــ ــ ــي املـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــة. وقــــــال املــتــحــدث  ــامــ ــابـــات عــ ــتـــخـ انـ
ــا ديـــفـــي  ــيــ ــيــــدهــ بـــــاســـــم بــــــــنــــــــداري، بــ
الــقــرارات اتخذت بناء  بهانداري، إن 
على توصيات رئيس الوزراء املؤقت 
كي بي شارما أولي، موضحا أنه من 
فــي 12  املــقــرر أن تجري االنتخابات 
أولي  املقبل، بعد فشل  و19 نوفمبر 
واملعارضة بتشكيل حكومة جديدة.
)األناضول(

ــاد مــلــف مــعــتــقــل غــوانــتــنــامــو األمــيــركــي،  عــ
الـــواقـــع فــي كــوبــا، إلـــى الــواجــهــة، بــعــد قــرار 
البيت األبــيــض فــي 17 مــايــو/أيــار الحالي، 
ــجــزوا بن 

ُ
اإلفــــراج عــن ثــاثــة معتقلن، احــت

الــقــرار تكهنات  ــار  وأثـ عــامــي 2001 و2003. 
الــرئــيــس األميركي  أن يغلق  احــتــمــال  حــول 
جـــو بـــايـــدن املــعــتــقــل. ويــشــمــل الـــقـــرار رجــل 
األعمال الباكستاني سيف الله باراشا )73 
أكد محاميه شيلبي ساليفان  الــذي  عاما(، 
ــأن إدارة بـــايـــدن ســتــفــرغ  بــيــنــيــس »ثــقــتــه بــ
عتقل قد 

ُ
امل اإلمكان«. وكــان  غوانتنامو قدر 

القاعدة األميركية  افتتح في عام 2002 في 
ــاء فــــي تــنــظــيــم  ــاز أعــــضــ ــتـــجـ ــا، الحـ فــــي كــــوبــ
ــاء مـــفـــتـــرضـــن ملــنــفــذي  ــ ــركـ ــ ــــدة« وشـ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
ثم   ،2001 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   11 اعــــتــــداءات 
تـــحـــّول املــعــتــقــل إلـــى مــوئــل لــنــقــل الــســجــنــاء 
اجتياح  بعد  إليه،  والعراق  أفغانستان  من 
 2001 في عامي  للبلدين  املتحدة  الــواليــات 
و2003 على التوالي. وأصبح السجن نقطة 
ضــعــف لــواشــنــطــن املــتــهــمــة بــاالعــتــقــال غير 

للحقوق  انتهاكات  وارتــكــاب  فيه  القانوني 
اإلنــســانــيــة والــتــعــذيــب. وقــد ضــّم نحو 800 
»أسير حرب«، معظمهم اعتقلوا رغم ضعف 
ــعــــّرض كــثــيــرون  ــم. وتــ ــهـ األدلــــــة عــلــى تـــورطـ
مــنــهــم لــلــتــعــذيــب فـــي مـــواقـــع ســريــة لــوكــالــة 
ــارات املـــركـــزيـــة األمـــيـــركـــيـــة )ســي  ــبـ ــتـــخـ االسـ
ـــه( قــبــل نــقــلــهــم. ولـــم تــثــبــت الــشــبــهــات  آي ايـ
األميركية إال على نحو عشرة منهم. وكان 
بايدن نائبا للرئيس عندما أمر باراك أوباما 
بإغاق معتقل غوانتنامو في يناير/كانون 
الثاني 2009 ملحاكمة السجناء أمام محاكم 
ق 

ّ
 شعبية، ُعل

َ
مدنية. لكن القرار الذي لم يلق

في الكونغرس. وخال واليتيه الرئاسيتن 
ل أوباما 

ّ
ـ 2017(، فض ـ 2013 و2013   2009(

ــن مـــئـــات املــعــتــقــلــن، الــذيــن  ـــرًا عـ اإلفـــــــراج سـ
إطاق  على  الرئاسة  مراجعة  لجنة  وافقت 
سراحهم. وتوقفت عمليات اإلفراج في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب. وبينما 
تستعد الـــواليـــات املــتــحــدة لــانــســحــاب من 
أفغانستان في الذكرى العشرين للهجمات 
في 11 سبتمبر املقبل، ما زالت تحتجز 40 

 في املعتقل.
ً
معتقا

ورغم تأكيد املتحدثة باسم البيت األبيض 
أن  املــاضــي،  إبريل/نيسان  فــي  جــن ساكي 
إغـــــاق معتقل  مــلــتــزمــا«  ــا زال  الــرئــيــس »مــ
غــوانــتــنــامــو، إال أن مــنــظــمــات مــدافــعــة عن 
في  فعلي.  بتحرك  تطالبه  اإلنــســان  حــقــوق 
منظمة  مــن  إيفياتار  دافــنــي  تقول  السياق، 
العفو الدولية، إنه »ال يمكن أن يكون لديه 
الــدول  يدعو  عندما  حقيقية  مصداقية  أي 
األخرى إلى احترام حقوق اإلنسان، من دون 

ــام، ويــمــكــنــه  ــ الــســيــاســي املــتــمــثــل بـــإعـــان عـ
بذلك.  بالقيام  للجنة  السماح  أوبــامــا،  مثل 
»تــبــدل مــوقــف« اللجنة  ويــبــدي تــرحــيــبــه بـــ
ــيــــرة، مــشــيــرًا إلــــى أنــهــا  عــبــر قـــراراتـــهـــا األخــ
أصعب  إلــى  لاستماع  اآلن  باتت مستعدة 

أن يــعــطــي األولـــويـــة إلغــــاق غــوانــتــنــامــو«. 
بــلــغ تسعة بالفعل 

ُ
أ بــن 40 محتجزًا،  ومــن 

بقرب خروجهم، وينتظر 12 آخرون، بينهم 
العقل  أنــه  يعتقد  الـــذي  خــالــد شيخ محمد 
محاكمتهم  سبتمبر،   11 لــهــجــمــات  املــدبــر 
فقط  حكمن  أصـــدرت  عسكرية  لجنة  أمـــام 
خال عقدين. أما الـ19 اآلخرون فيواجهون 
مأزقا قضائيا مع احتجازهم من دون تهمة 
ومن دون أن تبرئهم لجنة املراجعة التابعة 

للرئاسة.
كــاديــدال من مركز »الحقوق  ويــرى شايانا 
ــــدد مــن  ــة« الـــــــذي يــــدافــــع عــــن عــ ــوريــ ــتــ الــــدســ
املـــعـــتـــقـــلـــن، أن بــــايــــدن ســيــتــجــنــب الــخــطــأ 

الــحــاالت. ويــؤكــد أن املعتقلن يــعــانــون من 
اضطرابات نفسية وأخضعوا للتعذيب من 
قبل وكالة االستخبارات املركزية. لكن هناك 
عقبات أخــرى، مثل تعين مبعوث أميركي 
ــفـــاوض بــــشــــأن إعــــــــادة املـــعـــتـــقـــلـــن إلـــى  ــتـ ــلـ لـ
بلدانهم، وهو منصب ألغاه ترامب. ويتمثل 
التحدي اآلخر بمصير السجناء الـ12 الذين 
ما زالــوا في القضاء العسكري بينهم ستة 
وأحــدهــم هــو خالد شيخ محمد، قــد يحكم 
املعتقلن  قضايا  وتتقدم  بــاإلعــدام.  عليهم 
بــبــطء بــســبــب مــســائــل إجــرائــيــة وتــغــيــيــرات 
في القضاة أو املحامن. ويشير كاديال إلى 
مدنية  مــحــاكــم  فــي  احــتــمــال محاكمتهم  أن 
مـــا زال يــشــكــل مــجــازفــة ســيــاســيــة لــبــايــدن، 
املحاكمات عــن عمليات  قــد تكشف هــذه  إذ 
تعذيب وانتهاكات لحقوق اإلنسان تعرض 
لــهــا الـــســـجـــنـــاء، ويــمــكــن أن تـــدفـــع الــقــضــاة 
واملحلفن إلى التعاطف معهم. ويضيف أن 
الفكرة املطروحة في وزارة الدفاع األميركية 
)الــبــنــتــاغــون( تــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة اســتــخــدام 
غوانتنامو في نزاعات مستقبلية. ويخشى 
املعتقلن من جهتهم، من عقوبات  محامو 
املدنية.  املحاكم  هــذه  قــد تصدرها  قــصــوى 
ويــقــول كــاديــال: »لــديــهــم شـــروط )احــتــجــاز( 
أفــضــل مــن تلك املــوجــودة فــي سجن شديد 
ــبـــاب  الــــحــــراســــة، ويـــمـــكـــن أن يـــمـــوتـــوا ألسـ
طـــبـــيـــعـــيـــة« فــــي غـــوانـــتـــنـــامـــو. ويـــعـــتـــبـــر أن 
»وجودهم في غوانتنامو من دون محاكمة 
هو إلى حد ما، أفضل مما يمكن أن يعيشوه 

في مكان آخر«.
)فرانس برس(

حمالت انتخابية 
في العراق

احتمال 
مقتل زعيم 
بوكو حرام

األمر، خصوصا أن قانونها يوجب معاقبة 
الــتــرويــج قبل انطاقها، مــع فرض  حــمــات 
رقابة على استخدام املال العام أو مقدرات 

الدولة في الحمات االنتخابية.
وعــلــى مــــدار األســبــوعــن املــاضــيــن، حفلت 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ومــكــاتــب 
األحــــــــــزاب، بـــصـــور عــمــلــيــات فـــــرش الـــطـــرق 
ــيــــس« )الــــرمــــل  ــبــ بـــاألســـفـــلـــت ومـــــــــادة »الــــســ
ــلـــوط(، أو نــصــب مــحــوالت  والـــحـــصـــى املـــخـ
كهرباء جديدة في بلدات ومناطق عدة. كما 
كــانــت تعيق  أمنية  ُرفــعــت حــواجــز تفتيش 
نــشــاط املــواطــنــن وتــؤخــرهــم عــن أعمالهم، 
وكذلك انتشرت صور سياسين يشاركون 
ــات عــــشــــائــــريــــة،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات واجـ ــســ ــلــ ــــي جــ فــ
نازحن،  ويــزورون مستشفيات ومخيمات 
ـــن إطــــــــاق الــــــوعــــــود. وال ُيــخــفــى   عــ

ً
فــــضــــا

الخطاب الطائفي أو القومي، كما في كركوك 
الــعــراق، من تلك  ومناطق مختلطة شمالي 
الــحــمــات بــهــدف جــــذب جــمــهــور املــؤيــديــن 
وهو أيضا ما يعتبر مخالفة قانونية، لكن 
لغاية اآلن لم تتحرك مفوضية االنتخابات 

وكانت وسائل إعام عاملية، قد نقلت خال 
ــام املــاضــيــة خبر مقتل شــيــكــاو. ونقلت  األيـ
من  أول  جــورنــال«،  »وول ستريت  صحيفة 
أمــس، عن »مسؤولن ووســطــاء )بــن بوكو 
حــــرام والــســلــطــات الــنــيــجــيــريــة( ومـــن خــال 
اتصاالت هاتفية اعترضتها وكالة تجسس 
غــــرب أفـــريـــقـــيـــة، ومــــذكــــرات لــاســتــخــبــارات 
زعيم  مقتل  جميعها  تأكيدها  الــداخــلــيــة«، 
»بوكو حرام«، بعدما فّجر سترته املفخخة 
ــــع مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم  ــهــــات مـ ــواجــ خــــــال مــ
املــتــطــرف املــنــافــس لــجــمــاعــتــه فـــي املــنــطــقــة. 
وراجعت الصحيفة بيانات اتصاالت جرى 
اعـــتـــراضـــهـــا بـــن مــقــاتــلــن وتـــنـــاقـــش مقتل 
ــى تــســجــيــل صــوتــي  شـــيـــكـــاو، بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــاء مـــقـــتـــلـــه. وأكــــد  يــــؤكــــد فـــيـــه أحـــــد الــــوســــطــ
مئات  أن  ومفاوضان حكوميان،  مسؤوالن 
ــدولــــة اإلســامــيــة  املــقــاتــلــن مـــن تــنــظــيــم »الــ
الــذي انشق عــن »بوكو  فــي غــرب أفريقيا«، 
حرام« في 2016، بعدما كان األخير قد بايع 
»داعش« وزعيمه )املقتول بعملية أميركية 
فــي ســوريــة( أبــو بكر الــبــغــدادي فــي 2015، 
تــمــكــنــوا مـــن الــــوصــــول إلــــى مــعــقــل شــيــكــاو 
ــاء املـــاضـــي فـــي ســامــبــيــســا. وذكــــرت  ــعــ األربــ
مــواقــع أخـــرى أن األخــيــر تــفــاوض لساعات 
طويلة مع مسلحي »داعش«، وحن تأكد من 

بغداد ـ زيد سالم

ــل مــــن خــمــســة أشـــهـــر عــلــى  ــ قـــبـــل أقـ
الــعــراق  فــي  البرملانية  االنــتــخــابــات 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  املــــقــــررة فــــي 10 
االنتخابية  الحمات  انطلقت  املقبل،  األول 
ملختلف الكتل والقوى السياسية مبكرًا، في 
ظاهرة هي األولى من نوعها في الباد منذ 
عام 2003، كونه في العادة تنطلق الحمات 
موعد  مــن  أقــل  أو  شهرين  قبل  االنتخابية 
القوى  وباستثناء  االقــتــراع.  فتح صناديق 
ــا تـــــزال مـــتـــرددة  املـــدنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي مـ
االنتخابات  في  املشاركة  بشأن  اآلن  لغاية 
ــديـــدات  ــهـ ــتـ ــيــــال والـ ــتــ بــســبــب عـــمـــلـــيـــات االغــ
وعمليات  املدنين  الناشطن  طاولت  التي 
قوى  تمارسها  التي  والتخوين  التضييق 
وأحـــــــزاب وفـــصـــائـــل مــســلــحــة ضـــدهـــا، فقد 
انـــخـــرطـــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــنـــافـــذة في 
الباد، بحمات الترويج لها بطرق مختلفة 
وأســـالـــيـــب مـــتـــنـــوعـــة. فــــي املـــقـــابـــل، لــــم تــقــم 
مفوضية االنتخابات بواجباتها تجاه هذا 

ــتـــل زعـــيـــم  ــقـ ــــة« مـ ــعـ ــ ــائـ ــ ال تــــــــزال »شـ
ــرام« اإلســـامـــي  ــ تــنــظــيــم »بـــوكـــو حــ
املـــتـــطـــرف فـــي نــيــجــيــريــا، أبــــو بكر 
شيكاو، من خال تفجير نفسه، غير قابلة 
لــم تصدر،  أنها  مــن  الــرغــم  للتصديق، على 
وللمرة األولى، عن السلطات النيجيرية، أو 
العسكرية  القيادة  أو عن  أفريقي،  أي زعيم 
املنخرطة في  الكبرى  الـــدول  ألحــد جــيــوش 
محاربة اإلرهــاب في املنطقة. وفيما يتمدد 
أبــو بكر،  خبر مقتل شيكاو، أو أبــو محمد 
من إثنية الكانوري، خارج معقله في غابة 
ــذي  ــي مــثــلــث تــيــمــبــوكــتــو، الــ ســامــبــيــســا فــ
يضم بلدات تــاالال وغورجي وبــوك، ويمتد 
بــن واليــتــي بــورنــو ويــوبــي، شــمــال شرقي 
نــيــجــيــريــا، ال تـــــزال الــســلــطــات الــنــيــجــيــريــة 
تــحــقــق فـــي الــخــبــر – الــشــائــعــة، رغــــم تــعــدد 
ــه. الـــرجـــل الـــــذي ورث  ــدتــ ــادر الـــتـــي أكــ املــــصــ
»جـــمـــاعـــة أهــــل الــســنــة لـــلـــدعـــوة والـــجـــهـــاد« 
)بوكو حرام أو التعاليم الغربية حرام(، عن 
الــداعــيــة محمد يــوســف املــقــتــول فــي 2009، 
وحّولها إلى تنظيم متطرف، هو من األشد 
الحياة«  »استعاد  وقــد  أفريقيا،  في  دموية 
مــــّرات عــــدة، إثـــر إعــــان مقتله فــي الــســابــق. 
 مقتله، إن تأكد هــذه املــّرة، حصل 

ّ
ويقال إن

مساء األربعاء املاضي، على أيدي منشقن 
ــرام«، ومنضمن إلــى تنظيم  عــن »بــوكــو حــ
»الدولة اإلسامية في غرب أفريقيا«، بعدما 
تمكنوا من التقدم في معقله، خال األسابيع 
املــاضــيــة، بــعــد حــوالــى شــهــريــن عــلــى إعــان 
 عملية واســعــة 

ّ
الــســلــطــات الــنــيــجــيــريــة شـــن

ملاحقة املتشددين من الطرفن في املنطقة 
الــواقــعــة فــي حـــوض بــحــيــرة تــشــاد. وحتى 
مـــع إمــكــانــيــة قـــيـــام الــســلــطــات الــنــيــجــيــريــة 
باالستثمار بمقتل شيكاو، وباالتكال على 
الخافات والصراعات الدموية الدائرة بن 
التنظيمات املتطرفة نفسها، إال أنه يصعب 
إغفال القلق املحلي واإلقليمي والدولي من 
تــمــدد »داعـــــش« فــي املــنــطــقــة، ومـــدى قــدرتــه 
ــدد،  عــلــى اســتــقــطــاب وتــجــنــيــد مــقــاتــلــن جـ
انضمام مقاتلي »بوكو حرام«  احتمال  مع 

وانصهارهم فيه بعد مقتل زعيمهم.     
وبــعــد أيـــام مــن انتشار خبر مقتل أبــو بكر 
شيكاو )أو تعرضه إلصابة شديدة(، بعدما 
فّجر نفسه خال معارك مع مقاتلي »الدولة 
ــرب أفـــريـــقـــيـــا« فــــي غــابــة  ــ اإلســـامـــيـــة فــــي غـ
سامبيسا، خشية اعتقاله حّيا، قال املتحدث 
بـــاســـم الــجــيــش الــنــيــجــيــري مــحــمــد يــريــمــا، 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، إن الــجــيــش يحقق 
فـــي الــتــقــاريــر الــتــي أفـــــادت بـــذلـــك. وأوضــــح 
ال  فيها،  نحقق  نحن  »هــذه شائعة،  يريما: 
مــنــه«.   تــأكــدنــا  إذا  إال  نــقــول شيئا  أن  يمكن 

بــــشــــأن ذلــــــــك. إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، يــتــســابــق 
املرشحون على نشر صورهم في الشوارع 
ــة، وبـــلـــغ بــعــضــهــا الــتــجــاوز  ــفــ وعـــلـــى األرصــ
الحكومية.  واألبنية  العامة  املمتلكات  على 
وتــكــشــف مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن مــحــافــظــات 
أسيجة  استغلوا  املرشحن  بعض  أن  عــدة 
نقاط  مــن  وبالقرب  واملستشفيات  املـــدارس 
املخصصة  اللوحات  إلى  إضافة  التفتيش، 
لافتات املوتى بالقرب من بعض الجوامع.

مفوضية  باسم  املتحدثة  تنّوه  السياق،  في 
ــانــــة غــــــــاي، فـــــي حــــديــــٍث  االنــــتــــخــــابــــات جــــمــ
»العربي الجديد«، إلى أن »مجلس املفوضن  لـ
لم ُيصادق لغاية اآلن على املرشحن، كما لم 
تنطلق مرحلة الحملة الدعائية الخاصة بهم 

لنحاسبهم. 
والتحقق  التدقيق  قيد  أسماؤهم  زالــت  ومــا 
الهدايا  ولم تكتمل بعد، بالتالي فإن توزيع 
وحـــمـــات الــصــيــانــة لــلــطــرق الــتــي يــقــوم بها 
ــهــــم لــم  ــيــــن، عــــــاديــــــة، كــــونــ ــيــــاســ بــــعــــض الــــســ
ــى حــــد اآلن عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد مــن  ــ يــحــصــلــوا إلـ
مفوضية االنــتــخــابــات عــلــى مــشــاركــتــهــم في 
االنتخابات. كما أنهم لم يحصلوا على أرقام 
قوائهم أو تسلسلهم في القوائم االنتخابية«. 
وتــشــيــر إلـــى أن »غــالــبــيــة الــســيــاســيــن الــذيــن 
بادروا بهذه األفعال، يبررون أفعالهم بأنها 

ل، فّجر نفسه. وقال بونو بوكار، 
َ
أنه سُيعتق

األمن العام لجمعية القناصن في بورنو، 
ــه »عــنــدمــا  ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، إنــ بــحــســب »نـ
تابعن  ليسوا  املقاتلن  أن  اكتشف شيكاو 
لــلــحــكــومــة، خــطــط الســـتـــخـــدام املــتــفــجــرات، 
ــه املــســلــحــن. عــنــدمــا انــفــجــرت، تقطع  وواجــ

جسده إربا. 
ــتــل 40 مــســلــحــا« مــن الــتــنــظــيــم املــنــافــس. 

ُ
وق

وبــحــســب إبـــراهـــيـــم مــصــطــفــى، الـــــذي قــاتــل 
لــســنــوات، فــإن مقاتلي »الــدولــة  مــع شيكاو 
اإلسامية« كانوا في مهمة للسيطرة على 

جزء من مساعدتهم للمواطنن«. من جهته، 
يلفت النائب السابق رزاق الحيدري، إلى أن 
ال  البرملانية  لانتخابات  املرشحن  »بعض 
االنتخابية،  الــدعــايــة  مفهوم   

ً
أصـــا يعرفون 

وهـــم يــقــومــون بــأفــعــال وحـــركـــات إعــامــيــة ال 
عاقة لها بأبجديات السياسة. وقد الحظنا 
خـــال األيــــام املــاضــيــة تــســرب مــقــاطــع فيديو 
ــــارت بـــوضـــوح لــتــقــديــم ســيــاســيــة عــراقــيــة  أشـ
الدولة،  في مؤسسات  بتعين شبان  وعــودًا 
تعين  ليست  البرملاني  وظيفة  أن  العلم  مــع 
املــــواطــــنــــن، بــــل هــــي تـــشـــريـــع قــــوانــــن تــخــدم 
»العربي  الــعــراقــيــن«. ويــوضــح فــي حــديــٍث لـ
إلى  أن »هناك سياسين يلجؤون  الجديد«، 
مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك، إذ يــقــومــون بتحويل 
إلــى سكنية،  الزراعية  عقود بعض األراضــي 
وكأنهم يعملون في دوائر الدولة املتخصصة 
بــالــعــقــار. وتـــجـــري هـــذه األفـــعـــال عــلــى مـــرأى 
ومسمع األحزاب واألجهزة الرقابية والقضاء 
ــزاب ذاتــهــا تسيطر على  ــ الــعــراقــي، لــكــن األحـ
فرض أي قرارات 

ُ
هذه الجهات، وبالتالي ال ت

عقابية على هذا األمر«.
بدوره، يرى النائب علي البديري، أن »هناك 
طــرقــا مــشــروعــة فـــي الـــدعـــايـــة االنــتــخــابــيــة، 
املناطق  أهــالــي  مــن  وفـــود  استقبال  ومنها 
العراقية ومن وجهاء هذه املناطق، والحديث 
معهم عن حاجاتهم. لكن في املقابل، هناك 
بالنسبة  ومكشوفة  باتت مفضوحة  أفعال 
أو  الــوعــود بالتوظيف  لــلــعــراقــيــن، ومــنــهــا 
تعبيد الطرق املهملة منذ سنوات أو وعود 

ببناء مدرسة أو مركز صحي«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ويـــؤكـــد فـــي حـــديـــٍث لــــ
ــــب مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات أن  أن »مــــن واجـ
ــعــــال، وتمنع  تـــراقـــب هـــذه الــتــحــركــات واألفــ
تـــحـــويـــل الــــصــــوت االنـــتـــخـــابـــي إلـــــى ســلــعــة 
الفاسد،  السياسي  باملالي  وتشترى  تباع 
الدعاية  عملية  يــمــارس  مــرشــح  أي  وتمنع 
االنــتــخــابــيــة بـــصـــورة تــخــرق الـــقـــوانـــن عن 

املشاركة في االنتخابات«.
أمــا الــنــاشــط الــســيــاســي، عضو حــركــة »نــازل 
آخــــذ حــقــي الــديــمــقــراطــيــة« عــمــار الــنــعــيــمــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فيعتبر فــي حــديــث لـــ
أفرزتها  التي  الجديدة  السياسية  »الكيانات 
ال   ،2019 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  تـــظـــاهـــرات 
تملك املال السياسي كما الحال مع األحزاب 
الــديــنــيــة الــتــي تحكم الــعــراق مــنــذ عـــام 2005 
ولــغــايــة اآلن. وهــي ال تــريــد خـــداع العراقين 
تتحقق«. ويضيف:  لن  أنها  بوعود معروف 
»عــلــى الـــرغـــم مـــن مــيــل الــكــيــانــات السياسية 
االنتخابات،  املشاركة في  عــدم  إلــى  الجديدة 
بــســبــب غـــيـــاب الـــبـــيـــئـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة اآلمـــنـــة 
أن دعايتها  إال  الــنــاشــطــن،  قــتــل  واســتــمــرار 
السياسي  التثقيف  االنتخابية ستكون عبر 
العراقيون  بها  يطالب  الــتــي  املــلــفــات  وحــمــل 
إلى مبنى البرملان، من أجل فتحها وتشريع 
إلى  ويلفت  العراقين«.  التي تخدم  القوانن 
أن »مــعــظــم األحـــــزاب الــتــقــلــيــديــة ال تــمــلــك أي 
مــشــاريــع وطــنــيــة لــعــرضــهــا عــلــى الــعــراقــيــن 
تتصارع  وهــي  االنتخابات،  بعد  وتطبيقها 
ــيـــل نــيــل  ــبـ ــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا وتــــتــــنــــافــــس فـــــي سـ فـ
املناصب لخدمة أعضائها والجهات الدولية 

التي تساندها«.
ــرى الـــبـــاحـــث أحـــمـــد الــشــريــفــي، أن  ــدوره، يــ ــ ــ بـ
مقاليد  على  املسيطرة  التقليدية  »األحــــزاب 
الحكم واملناصب املهمة في الدولة، لديها ما 
يكفي من املال السياسي لتقديمه للعراقين 
ــا ومـــنـــح فــــي ســبــيــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــدايـ ــهـ كـ
انتخابات. وهي تخصص  أصواتهم في كل 
مبالغ تحصل عليها من الصفقات واملشاريع 
الـــعـــمـــرانـــيـــة واالســــتــــثــــمــــارات مــــن الــحــكــومــة. 
إلــى تلكؤ، عبر هيئاتها  وعـــادة مــا تتعرض 
االقتصادية والسياسية، لصرفها فيما بعد 
عــلــى الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة وعــمــلــيــات تــزويــر 
الــنــتــائــج وشــــــراء األصـــــــــوات«. ويــضــيــف في 
ــزاب ال  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »األحــ حــديــٍث لـــ
الــحــصــول على  فــي  الطريقة  هــذه  تملك غير 
نتائج مرضية باالنتخابات، كونها ال تملك 
إلقناع  حكيمة  آلــيــة  أو  سياسية  مناهج  أي 

الناخبن بما ستقدمها بعد فوزها«.

قاتلوا  »لقد  ــرام«، مضيفا:  حـ »بــوكــو  معقل 
وتمكنوا من أخذ كل القرى التي تصل إلى 
سامبيسا«. وهذه الرواية تداولها أفراد في 
الجيش النيجيري. وبحسب »وول ستريت 
جـــورنـــال«، فــإن »الــدولــة اإلســامــيــة كــان قد 
القيادين في  تمكن من ضــّم عــدد من كبار 
بوكو حرام خال األشهر املاضية، ما سمح 
له باختراق دفاعات الجماعة«. وكان شيكاو 
يـــقـــود جــمــاعــة مــؤلــفــة مـــن 1500 إلــــى ألــفــي 
مسلح، فيما أصبح عديد التنظيم املنافس 
بحدود 5 آالف. وأكد 5 مسؤولن نيجيرين 
مــقــتــل زعــيــم »بـــوكـــو حــــــرام«، الــــذي كــــان قد 
ظهر مّرات عدة خال السنوات املاضية في 
إعانات  لتكذيب  فقط  تسجيات مصورة، 
الحكومة املتكررة عن تمكنها من تصفيته.

ـــم فــــظــــائــــع »بـــــوكـــــو حــــــــرام«،  ــالـ ــعــ وعــــــــرف الــ
خـــصـــوصـــا بـــعـــد خــطــفــهــا 276 طـــالـــبـــة مــن 
تــزال  الــلــواتــي ال  فــي 2014،  ثانوية شيبوك 
أكــثــر مــن مــائــة منهن مــفــقــودات إلـــى الــيــوم. 
لكن الجماعة قتلت أكثر من 30 ألف شخص 
حــــول مــنــطــقــة حــــوض بــحــيــرة تـــشـــاد، منذ 
مقتل  بعد  قيادتها  شيكاو  بكر  أبــو  م 

ّ
تسل

»تــطــبــيــق  ــة املـــطـــالـــب بـــ ــيــ ــداعــ مـــؤســـســـهـــا الــ
صارم« للشريعة اإلسامية، محمد يوسف، 
في 2009. وأدت فظائع الجماعة أيضا منذ 
ذلــــك الـــحـــن إلــــى نـــــزوح أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 
شخص من مناطقهم في نيجيريا والــدول 
املجاورة. واشتهرت »بوكو حرام« بالخطف 
الجماعي، وتجنيد األطفال، وذبح املدنين، 
ــيـــل  ــة املـــحـــاصـ ــ ــرقــ ــ ــــرى وســ ــقــ ــ ــ ــة ال ــمــ ــاجــ ــهــ ومــ
واملــمــتــلــكــات وتــــرويــــع الـــســـكـــان. كـــذلـــك فــإن 
 »الــفــكــر الــجــهــادي« الــذي 

ّ
الجماعة لــم تــتــن

يــحــمــل تــطــلــعــات »عـــاملـــيـــة«، بــقــدر مـــا كــانــت 
تــدعــي مــحــاربــة الحكومة. وعــلــى الــرغــم من 
استغال الدين، إال أن شيكاو ارتبط كثيرًا 
النيجيرين بأنه »زعيم حــرب«،  في أذهــان 
 الــتــســجــيــات املـــصـــورة لــدعــايــتــه، 

ً
مــســتــغــا

ومهاجمة زعماء أفارقة ودولين، وتصفية 
كل من يتحداه. وتراجعت سطوة الجماعة 
الــعــام املــاضــي فــي مــنــاطــق نــفــوذهــا، وســط 
تــقــدم »داعــــش« الـــذي هـــادن الــســكــان، ضمن 
ــمـــدد فــــي املـــنـــطـــقـــة، بــعــد  ــتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
والــعــراق.  ســوريــة  فــي  األم  التنظيم  هزيمة 
ــن يــمــحــي مــقــتــل شـــيـــكـــاو املــــآســــي الــتــي  ــ ولـ
تركتها جماعته ألكثر من عقد، والندوب في 
نفوس األهالي الذين قتل واغتصب وسرق 
اآلالف منهم، وسط فشل الدولة، وخصوصا 
الــرئــيــس محمد بــخــاري، فــي الــقــضــاء على 
ــم  ــذلـــك، ورغـ ــم تــعــهــده بـ ــرام«، رغــ ــ ــ »بـــوكـــو حـ
االستثمارات الدولية في محاربة اإلرهاب. 
)العربي الجديد(

)Getty( طالب نشطاء وحقوقيون مرارًا بإغالق المعتقل

القوى العراقية المدنية مترددة في المشاركة باالنتخابات )فرانس برس(

يسعى المرشحون 
لالنتخابات التشريعية 
العراقية إلى تكريس 

حضورهم قبل أقل 
من 5 أشهر من 

موعدها المقرر 
في 10 أكتوبر 

المقبل، عبر تنظيم 
حمالت انتخابية 

واسعة النطاق، 
من دون أن تتحّرك 

مفوضية االنتخابات 
لمعاقبتهم، بسبب 

مخالفتهم القوانين

يفتح مقتل زعيم »بوكو حرام« أبو بكر شيكاو، إذا ما تأكد، أمًال بانتهاء 
حقبة من اإلرهاب في نيجيريا، على الرغم مما تثيره تداعيات تصفيته 

خالل مواجهات مع »داعش« من تساؤالت
قضيةالحدث

كل شيء إال السياسة

تقدم »داعش« 
يقلّص مساحة األمل

رصد

مقاطعة 
مدنية

أعلنت أغلب الكيانات 
السياسية التي يقودها 

المشاركون في تظاهرات 
أكتوبر/تشرين األول 2019، 

رفض المشاركة في 
االنتخابات التشريعية، على 

خلفية اغتيال الناشط 
العراقي إيهاب الوزني في 
مدينة كربالء، في 9 مايو/

أيار الحالي. وكان الوزني 
رئيس تنسيقية االحتجاجات 

في كربالء.

بعض المرشحين ال 
يعرفون أصًال مفهوم 

الدعاية االنتخابية

قتلت »بوكو حرام« 
30 ألف مواطن خالل 

عقد من الزمن

لم تتحّرك مفوضية 
االنتخابات لمنع 

الحمالت االنتخابية

تعرض المعتقلون 
للتعذيب ويعاني بعضهم 

من اضطرابات نفسية

تحدث مسؤولون عن 
تفجير شيكاو لنفسه في 

معارك مع »داعش«

يثير قرار إفراج البيت 
األبيض عن ثالثة سجناء 
من معتقل غوانتنامو 

التكهنات حول نوايا 
الرئيس جو بايدن، حيال 
إقفال المعتقل نهائيًا
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التطورات الفلسطينية تكسر جدار التحفظ
القاهرة وواشنطن: نقطة انطالق لسّد النهضة

يزور بلينكن القاهرة 
لبحث الملفات العالقة 

بين البلدين

القاهرة ـ العربي الجديد

التي  والتطورات  األحـــداث  فتحت 
أخيرًا،  املحتلة  فلسطني  شهدتها 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــــني الــ ــدة بــ ــ ــديــ ــ صـــفـــحـــة جــ
بعدما  بايدن،  األميركي جو  الرئيس  وإدارة 
 متعذرًا فتحها منذ وصــول األخــيــر إلى 

ّ
ظــل

ــمــه مــهــامــه رســمــيــا في 
ّ
الــبــيــت األبــيــض وتــســل

يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، إضــافــة إلــى 
ـــون عــنــه 

ّ
ــل ــقـ ــكـــونـــوا يـ ــم يـ ــذيــــن لــ مـــســـاعـــديـــه الــ

تحفظا لناحية التعامل مع الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي. وبقيت القطيعة عنوان 
العالقة بني القاهرة وواشنطن طوال الشهور 
العدوان  أزمــة  أتاحت  املاضية، حتى  األربعة 
ــاع غــــــزة املـــحـــاصـــر،  ــطــ ــلــــي عـــلـــى قــ ــيــ ــرائــ اإلســ
املقاومة  فيها، وشـــروط  املــصــري  والــتــداخــل 
املجال  الــوســاطــة،  دور  لــحــدود  الفلسطينية 
أمام تواصل جاد ومنتج بني الطرفني للمرة 
ــــى. وتــنــشــغــل الــقــاهــرة حــالــيــا بإمكانية  األولـ
ق 

ّ
ه حق

ّ
البناء على هذا التواصل، خصوصا أن

ــــدوالرات التي  مــا عــجــزت عــن فعله مــاليــني الـ
أنفقتها الدولة املصرية على أساليب الدعاية 
و»التربيطات« السياسية املختلفة، والحشد 

اإلعالمي في واشنطن.
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي  ويــــزور وزيــ
إطــار  فــي  الــقــاهــرة،  أيـــام قليلة،  بلينكن، بعد 
جــولــة فــي الــشــرق األوســــط، تــهــدف علنا إلى 
ــــالق الــــنــــار بــــني االحــــتــــالل  ــ تــثــبــيــت وقـــــف إطـ
الفلسطينية،  املقاومة  وفصائل  اإلسرائيلي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة املــصــريــة   اجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــ

ّ
لـــكـــن

تحديدًا ستكون لها أهــداف أخــرى. ومن أهم 
األهــــداف، بحسب مــصــادر دبلوماسية  هــذه 
العمل  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  مصرية 

املــأمــولــة، وبــني تــطــورات املــوقــف املــصــري من 
قــضــيــة ســــّد الــنــهــضــة خــــالل األيــــــام األربـــعـــة 
املاضية. وبــدأ ذلــك مع محاولة احــتــواء آثار 
التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية 
سامح شكري، عن عدم تأثر املصالح املائية 
ــّد، والـــــذي  ــسـ ــلـ ــي لـ ــانـ ــثـ ــن املــــــلء الـ ــة مــ ــريـ املـــصـ
فــّســرتــه مـــصـــادر مــصــريــة، فـــي وقــــت ســابــق، 
وإماراتية  أميركية  لضغوط  استجابة  ه 

ّ
بأن

لــلــتــهــدئــة، شملت أيــضــا الــقــيــادة الــســودانــيــة 
التي تعمدت، في الوقت ذاته، توجيه رسائل 
تــســتــبــعــد الـــحـــرب، وصـــــواًل إلـــى اإلعـــــالن عن 
العسكرية،  النيل«  مــنــاورات »حــمــاة  انــطــالق 
متنوعة األسلحة، بني مصر والسودان، بعد 
ثالثة أيام. ويحمل االسم الجديد للمناورات، 
بداًل من »نسور النيل« رسالة تلويح جديدة 
املصري،  الترويج  يحمل  كما  إثيوبيا،  ضــد 
التــــســــاع مــجــالــهــا لــيــشــمــل الــــقــــوات الـــبـــّريـــة، 
مؤشرات على العودة إلى سيناريو الترويج 
إلمكانية الدفاع املشترك عن حدود السودان، 
بالتزامن مــع تــردد أنــبــاء عــن حشد عسكري 

النهضة من  تمثله قضية ســّد  وملــا  إثيوبي. 
ضرورة عاجلة ملصر، تبدو فرص الرهان على 
املوقف األميركي وحده غير كافية، حتى إذا 
ترسخ إيمان الجميع في القاهرة والخرطوم 
 واشــنــطــن وحــدهــا التي 

ّ
ــأن وأديــــس أبـــابـــا، بــ

 
ّ

تستطيع إحداث الفارق في هذا امللف، في ظل
السلبي  والــحــيــاد  األوروبــــي،  التأثير  ضعف 
ــــف الــضــعــيــفــة  ــــواقـ الــصــيــنــي والـــــروســـــي، واملـ
التي تصل إلى حّد التخاذل وإعانة إثيوبيا 
ــارات ودولـــــة  ــ ــاإلمــ ــ ــقــــوى اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، كــ ــن الــ مــ
االحتالل اإلسرائيلي. ويعود سبب ذلك إلى 
وإدارة  اإلثيوبية  الحكومة  بني  العالقات   

ّ
أن

بــايــدن تمّر بمرحلة حــرجــة، ربما أســوأ مما 
كـــانـــت عــلــيــه الـــعـــالقـــات بــمــصــر قــبــل اتــصــال 
ــايـــدن بــالــســيــســي. فــوفــقــا ملـــصـــدر حــكــومــي  بـ
 زيــــارة فيلتمان ألديـــس أبــابــا، 

ّ
ــإن إثــيــوبــي، فـ

واتصاالت الوساطة التي قام بها الرئيسان 
ــروانـــدي بــول  اإلريـــتـــري أســيــاس أفــورقــي والـ
أّي مــرونــة  فــي تحقيق  »قـــد فشلت  كــاجــامــي 
 أديــس أبابا 

ّ
 عن أن

ً
إزاء ملف تيغراي، فضال

لم  والـــذي  لفيلتمان،  الــســري  التقرير  تعتبر 
تعلن تفاصيله كاملة حتى اآلن، غير محايد، 
وربما يؤدي إلى عدم الترحيب به مجددًا في 
 
ّ
إثــيــوبــيــا«. وإلـــى جــانــب مسألة تــيــغــراي، فــإن

امــتــداد الــرهــان املــصــري عــلــى واشــنــطــن منذ 
 الــواليــات 

ّ
عهد تــرامــب، ال يضمنه شــيء، ألن

املتحدة من أقل الــدول مساعدة إلثيوبيا في 
ــهــا تــأثــيــرًا عليها 

ّ
مــشــروع الــســّد وغــيــره وأقــل

أيضا. أما الدول األكثر مساعدة ألديس أبابا 
، مثل 

ً
الـــيـــوم واســـتـــفـــادة مـــن الـــســـّد مــســتــقــبــال

الصني وفرنسا وإيطاليا وأملانيا، فما زالت 
مقتنعة إلى حّد كبير باملصفوفات اإلثيوبية 
التي تزعم عــدم إيــقــاع أّي أضـــرار بمصر في 
أّي مــرحــلــة مــن مـــلء وتشغيل الــســّد. ويــأتــي 
ذلــــك عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــا مـــن املــصــفــوفــات 
الــتــي ال تتحدث  والــتــقــاريــر الفنية املــصــريــة، 
ــة مــــن الــرقــعــة  ــدنــ ــــروج آالف األفــ فـــقـــط عــــن خــ
الــزراعــيــة عــلــى مــراحــل، ربــمــا تــبــدأ فــي الــعــام 
املــقــبــل، لــكــن أيــضــا بسبب املــصــاريــف املالية 
التي يتحتم على مصر أن تنفقها  الضخمة 
ــي املــســتــقــبــل الـــبـــعـــيـــد لــتــحــســني الـــظـــروف  فــ
وجعلها  جودتها  وتحسني  للمياه  البيئية 
صــالــحــة لــلــشــرب، بــالــنــظــر لــلــتــوســع الكبير 
الذي سيطرأ على استخدام املياه لألغراض 
من   

ّ
كــل في  والتنموية  والصناعية  الزراعية 

إثيوبيا والسودان.
ــارات، ســيــكــون لسد  ــبــ ــتــ  هــــذه االعــ

ّ
وقـــبـــل كــــل

اإلرادة  عــن  بــمــعــزل  ــال تشغيله  حـ الــنــهــضــة، 
املراقبة املصرية، تأثير خطير على  أو حتى 
املوقف االستراتيجي ملصر، بوضعها تحت 
رحمة إثيوبيا، وهو ما عّبر عنه مرارًا جميع 
ــتـــى املـــســـؤولـــني الــحــكــومــيــني  املــــراقــــبــــني، وحـ
املصرية  التقديرات   

ّ
أن خصوصا  املصريني، 

ــــه ال يــمــكــن قبول 
ّ
والــســودانــيــة تــتــفــق عــلــى أن

النهضة   ســّد 
ّ
بــأن الدائمة  اإلثيوبية  الــروايــة 

ــــى تـــولـــيـــد الــكــهــربــاء  ــاس إلـ ــ ــ يـــهـــدف فــــي األسـ
 ضخامة هذا السد لن تسمح 

ّ
وحسب، بل إن

لـــه فــقــط بــاإلســهــام فـــي تــحــقــيــق نــهــضــة غير 
ــلـــزراعـــة فـــي إثــيــوبــيــا عــلــى مـــدار  مــســبــوقــة لـ
تاريخها، بل سيسمح لها بممارسة ضغوط 
استراتيجية على السودان ومصر سيصعب 
ــد تـــكـــون تلك  . وقــ

ً
الــتــعــامــل مــعــهــا مــســتــقــبــال

ملثلها  أخــرى  قــوى  ملمارسة  منفذًا  الضغوط 
مــن خـــالل أديـــس أبــابــا، وكــذلــك اإلســهــام في 
السياسي  الثقل  مــركــز  إلــى  إثيوبيا  تحويل 
 
ً
الــرئــيــســي فــي منطقة شـــرق أفــريــقــيــا، فضال
ــادة مــنــافــســتــهــا ملــصــر عــلــى اجـــتـــذاب  ــ عـــن زيــ

املشروعات التنموية االستثمارية.
وكان وزير الخارجية املصري سامح شكري 
قد واصل، أول من أمس الجمعة، تصريحاته 
املتضاربة حول قضية السّد. ووصف شكري، 
في مداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو أديب، 
إثيوبي من  »تنّصل  ه 

ّ
بأن للسّد  الثاني  املــلء 

إعــــالن املـــبـــادئ املـــبـــرم بـــني مــصــر والـــســـودان 
الــوقــت  فـــي  ــام 2015«. مــضــيــفــا  وإثــيــوبــيــا عــ
 »هناك ضــررًا يمكن تحّمله لتحقيق 

ّ
ذاتــه أن

التنمية ألشقائنا اإلثيوبيني، وهناك ضرر ال 
يمكننا تحّمله«.

تسعى القاهرة إلى 
االستثمار في التواصل 

األخير بين الرئيس عبد 
الفتاح السيسي ونظيره 

األميركي جو بايدن حول 
الملف الفلسطيني، 

وتجييره لصالح محاولة 
إيجاد حّل ألزمة سّد 

النهضة، يتالءم مع 
رؤيتها

قلّلت مصر من خطورة الملء الثاني للسّد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

عــلــى تــطــويــر املـــحـــادثـــات بـــني الــجــانــبــني في 
ــتـــرك، وعــلــى  ــتـــمـــام املـــشـ  االهـ

ّ
الــقــضــايــا مـــحـــل

رأســهــا الــــدور األمــيــركــي املــتــعــثــر فــي قضية 
القاهرة  بني  العالقة  واملشاكل  النهضة،  ســّد 
طــوال  التعاون  تعليق  إلــى  وأدت  وواشنطن 
النظام  سجل  رأسها  وعلى  املاضية،  الفترة 
املصري في مجال حقوق اإلنسان السياسية 
والحريات  املعتقلني،  والشخصية، وأوضــاع 

العامة، واقتصاد الجيش.
ــرى،  ــال الــــــذي جــ ــ ــــصـ ــــادر االتـ ــــصـ ــفــــت املـ ووصــ
الــخــمــيــس املـــاضـــي، بـــني بـــايـــدن والــســيــســي، 
ـــه »أكـــبـــر إنــجــاز 

ّ
وتــعــلــيــق االثـــنـــني عــلــيــه، بـــأن

ــــالل األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة«،  حــقــقــتــه مـــصـــر خـ
ه ال يتماشى إطالقا مع االنطباع 

ّ
خصوصا أن

للقرن  املبعوث األميركي  الــذي خلفته زيــارة 
األفــريــقــي، جــيــفــري فــيــلــتــمــان، لــلــقــاهــرة، منذ 
ــن الـــــواضـــــح، بــالــنــســبــة  أســــبــــوعــــني. وكــــــان مــ
 واشــنــطــن 

ّ
لــلــقــاهــرة، إثـــر زيــــارة فــيــلــتــمــان، أن

لــيــس لــديــهــا االســـتـــعـــداد إلعـــطـــاء تــأيــيــدهــا 
الــواضــح ألّي طــرف فــي قضية ســّد النهضة، 
ها تميل إلى تطبيق مقترحات مؤقتة ال 

ّ
وأن

تلبي أهداف مصر على املدى البعيد، وتتجه 
أكثر ما يكون إلــى ضمان عــدم تفاقم األزمــة 
ومنع تحول مسار الحل من التفاوضي إلى 

العسكري.
 مصر تــركــز فــي املرحلة 

ّ
وذكـــرت املــصــادر أن

الــحــالــيــة عــلــى اســتــغــالل مــا تــحــقــق فــي أزمــة 
غزة، سواء أكان عودتها ملمارسة دور إقليمي 
واضح في موضوع مستقل حركيا وسياسيا 
عن الهيمنة اإلماراتية والسعودية، أو لجهة 
لقنوات  وفتح  األميركية  اإلدارة  مع  التقارب 
اتصال على مستويات أعلى مما كان معتادًا 
ــــوز بــــايــــدن بـــالـــرئـــاســـة فــــي نــوفــمــبــر/ مـــنـــذ فـ
املــصــادر،  املــاضــي. وبحسب  الــثــانــي  تشرين 
 الــقــاهــرة تسعى إلـــى اســتــخــدام ذلـــك في 

ّ
فـــإن

مستويات  ثالثة  على  تحديدًا  الــســّد،  قضية 
أســاســيــة: أولــهــا انــتــزاع اعــتــراف صــريــح من 
التوصل  فــي  بــحــق مــصــر  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
إلى اتفاق شامل وملزم كما كان موقف إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
والـــثـــانـــي تــصــعــيــد الـــضـــغـــط عـــلـــى إثــيــوبــيــا 
بــصــورة فــّعــالــة لتوقيع االتــفــاق والــســيــر في 
املــفــاوضــات مــجــددًا، واملــســتــوى الــثــالــث عــدم 
قــصــر الــتــركــيــز األمــيــركــي فـــي الــضــغــط على 
قــضــيــة قــومــيــة تــيــغــراي الــتــي مــا زالــــت محل 
بــايــدن وترتبط  إدارة  األكــبــر داخــل  االهتمام 
وتوسعة  املختلفة،  والــوعــود  العقوبات  بها 
الــحــدودي بني  الــنــزاع  الضغط ليشمل أيضا 

ه نهائيا.
ّ
إثيوبيا والسودان لحل

ــتـــويـــات  ــــني هــــــذه املـــسـ وال يـــمـــكـــن الـــفـــصـــل بـ


