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على الرغم من المطالبات الدولية المتصاعدة بعودة عمل المؤسسات في تونس،
والخروج من الوضع االستثنائي ،ال يزال الرئيس قيس سعيّد يتمسك بخطابه وبرفض
ما يقول إنه تدخل خارجي في شؤون البالد ،مصرًا على إطالق حوار وفق رؤيته،
وهو ما يهدد بعزل البالد دوليًا

من تحرك للمحامين في
تونس ضد قرارات سعيّد
(ياسين قايدي/األناضول)

األزمة التونسية
للحديث تتمة...

لقاء بوتين ـ بينت
نضال محمد وتد

في الوقت الذي أكد فيه رئيس
حكومة االحتالل ،نفتالي بينت،
قبيل صعوده الطائرة متوجهًا إلى
سوتشي ،أن العالقات مع روسيا هي
مدماك مهم في السياسة الخارجية
اإلسرائيلية ،أوضح الرئيس الروسي
فالديمير بوتني ،من جانبه ،في
القسم العلني من اللقاء مع بينت،
أنه يأمل بأن يواصل األخير نفس
السياسة والتعاون بني إسرائيل
وروسيا ،كما كان في العقد األخير
في ظل ُسلفه بنيامني نتنياهو.
وسواء أعلنت مضامني اللقاء بني
الطرفني وما تم االتفاق عليه رسميًا،
ُ
أم لم تعلن ،فمن الواضح أن العالقات
الروسية اإلسرائيلية تتجه إلى مزيد
من التعاون االقتصادي والتجاري،
ولكن األهم من ذلك ،هو تثبيت
التفاهمات الروسية-اإلسرائيلية من
سبتمبر/أيلول  2015بشأن آلية
التنسيق بني الطرفني في كل ما
يتعلق بامللف السوري ،في سياق
منح إسرائيل حرية العمل في األجواء
السورية ما لم تقترب من مواقع
القوات الروسية ،والقبول اإلسرائيلي
الضمني ببقاء نظام بشار األسد
والدور الروسي املستقبلي وليس
فقط الحالي في سورية واملنطقة،
فيما تضمن روسيا بدورها عدم
اقتراب إيران عبر املليشيات املوالية
لها من الحدود اإلسرائيلية.
وبعيدًا عن الغزل الدبلوماسي
الذي تبادلته روسيا وإسرائيل هذا
األسبوع احتفاء بمرور ثالثني عامًا
على إعادة العالقات الدبلوماسية
بينهما ،من الواضح أن إسرائيل
باتت اليوم ،وأكثر من أي وقت مضى،
بحاجة لتثبيت التفاهمات العسكرية
واألمنية مع روسيا ،خصوصًا في
ظل االنسحاب األميركي من املنطقة،
من جهة ،ومن جهة أخرى عدم يأس
إسرائيل من دق اإلسفني بني روسيا
وإيران في سياق الوجود اإليراني في
سورية وعلى أراضيها ،سواء عبر
«املستشارين العسكريني اإليرانيني»،
أم عبر املليشيات املوالية إليران.
لن ّ
يغير لقاء بينت-بوتني ،األهداف
واالستراتيجية اإلسرائيلية في
سورية ،بل من املتوقع أن يتم توظيف
التعاون مع روسيا ملواصلة التنسيق
العسكري بينهما وزيادة الدور
ّ
الروسي لصالح إسرائيل ،كما تجلى
في األعوام األخيرة عندما قام جنود
روس بعمليات بحث عن رفاة الجنود
اإلسرائيليني في سورية وتحديدًا في
مخيم اليرموك ،وإعادة رفات الجندي
اإلسرائيلي زكريا باومل إلسرائيل،
مقابل شراء إسرائيل لقاحات
سبوتنيك الروسية وتحويلها إلى
سورية .وقد أقرت إسرائيل قبيل
الزيارة السماح للمواطنني الروس
الذي حصلوا على لقاح سبوتنيك
بدخول إسرائيل ،في اعتراف
إسرائيلي باللقاح الروسي املذكور
كبادرة تجاه روسيا ،على الرغم من
أن منظمة الصحة العاملية ال تعترف
بهذا اللقاح.

تونس ـ وليد التليلي

ال ي ـ ــزال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي قـيــس
س ـ ـعـ ـ ّـيـ ــد يـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـ ـخ ـ ـطـ ــاب رفـ ــض
الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي فـ ـ ــي شـ ـ ــؤون
الـ ـ ـب ـ ــاد ،وإدانـ ـ ـ ـ ــة مـ ــا يـ ـق ــول إنـ ـه ــا مـ ـح ــاوالت
ل ــاس ـت ـق ــواء ب ــالـ ـخ ــارج ،ردًا ع ـل ــى ال ــدع ــوات
الدولية املتصاعدة لعودة الديمقراطية وعمل
املؤسسات في تونس بشكل كامل ،والتنديد
بتجميع كل السلطات ّفي يد الرئيس ،وكان
آخــرهــا الـقــرار الــذي تبناه الـبــرملــان األوروب ــي
أم ــس األول الـخـمـيــس ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص،
وهــو ما يثير مخاوف من أن يــؤدي إلــى عزل
الـ ـب ــاد الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ــوض ــع صـ ـع ــب ،وظـ ــروف
اقـتـصــاديــة خــانـقــة .ومـقــابــل ال ــدع ــوات لوضع
خــري ـطــة واضـ ـح ــة لـ ـع ــودة ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات،
وبحث حلول تشاركية فــي ظــل حــوار موسع
ّ
سعيد بعدم التحاور
يشمل الجميع ،يتمسك
مع أحد ،عدا مشروع الحوار مع الشباب الذي
أعلن عنه ولــم يتوضح إلــى حد اآلن ،واضعًا
البالد في مرحلة خطرة اقتصاديًا ،خصوصًا
أمـ ــام ت ـصــاعــد ض ـغــوط املــان ـحــن وال ـش ــرك ــاء،
الداعني إلى عودة املؤسسات الديمقراطية في
أقرب وقت وإطالق الحوار الوطني مع جميع
الفرقاء ،والذين يربطون بوضوح بني تواصل
التعاون االقتصادي وتنفيذ إجــراءات عملية
لعودة الديمقراطية.
وج ــدد سـعـ ّـيــد ال ـقــول أم ــس إن األس ـبــاب التي
دفـعـتــه إلع ــان ال ـتــداب ـيــر االسـتـثـنــائـيــة ،الـتــي
جـ ّـمــد بموجبها عمل الـبــرملــان وأق ــال حكومة
هشام املشيشي ثم أعطى صالحيات تنفيذية
لنفسه« ،هي إنقاذ الدولة من االنهيار وتحقيق
ّ
سعيد ،وخالل استقباله أمس
إرادة الشعب».
وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر املحمد
ال ـص ـبــاح ،ب ـ ّـن أن «ت ــون ــس ت ـع ـ ّـول ب ــاألس ــاس،
عـلــى قــدرات ـهــا الــوطـنـيــة ملــواج ـهــة الـتـحــديــات
ّ
املختلفة التي تواجهها ،كما تتطلع أيضًا إلى
الدعم االقتصادي واملالي لألشقاء واألصدقاء
ومن بينهم دولة الكويت من أجل تجاوز هذا
الظرف الدقيق».
من جهته ،أكد الوزير الكويتي مساندة القيادة
الكويتية لخيارات الرئيس التونسي وثقتها
فــي قــدرتــه على تـجــاوز الصعوبات وتحقيق
آمــال الشعب التونسي .وأعـلــن مباركة بــاده
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة ،وشـ ّـدد
ّ
عـلــى اس ـت ـعــدادهــا لـتــوفـيــر ك ــل أش ـك ــال الــدعــم
لفائدة تونس .وجـ ّـدد تطلع بــاده إلــى تلبية
ّ
سعيد للدعوة املوجهة إليه لزيارة الكويت.
ّ
وج ــاء ذلــك بـعــدمــا كــان سـعــيــد ،قــد قــال مساء

تعنّت سعيّد
يهدد بعزل
البالد
تعامل مغلوط
بمسألة السيادة
أكد رئيس كتلة «اإلصالح
الوطني» في تونس،
حسونة الناصفي ،أن
«تصريحات الرئيس قيس
سعيّد والتعامل مع
موضوع السيادة يتم
بطريقة مغلوطة ،فال
اختالف حول السيادة
الوطنية ،وهي تعني
جميع التونسيين» ،مشددًا
في تصريح لـ«العربي
الجديد» على ّ
أن على
سعيّد «أن يعرف أن
تونس ليست في معزل
عن محيطها الخارجي
وعن شركائها من االتحاد
األوروبي وغيره» .ورأى
متأسفًا أن «هناك مواقف
اليوم على المستوى
الدبلوماسي في حاجة
إلى مراجعة».

ال ـخ ـم ـيــس ف ــي اج ـت ـم ــاع مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
قـ ـص ــر ق ـ ــرط ـ ــاج ،إن ـ ــه س ـي ـت ــم إطـ ـ ـ ــاق «ح ـ ــوار
وطني» يشارك فيه الشباب «في كامل التراب
ال ـت ــون ـس ــي وم ـخ ـت ـل ــف ت ـم ــام ــا ع ــن ال ـت ـج ــارب
الـســابـقــة» ،ويـتـطـ ّـرق إلــى مواضيع مــن بينها
«النظامان السياسي واالنتخابي» في البالد.
وأوضح ّ
سعيد وفق بيان للرئاسة التونسية،
أن الحوار «سيتم في إطار سقف زمني متفق
عليه ،وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة
ُ
تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار
مــؤتـمــر وط ـنــي» .وش ــدد عـلــى أن ال ـحــوار «لــن
يشمل كل من استولى على أمــوال الشعب أو
ّ
من بــاع ّ
ّ
سعيد أنه
ذمته إلــى الـخــارج» .وذكــر
«ب ـق ــدر ح ــرص تــونــس عـلــى مــواص ـلــة تـعــزيــز
عالقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة،
بقدر ّ
تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام
اختيارات الشعب التونسي» ،مجددًا «رفض
كل محاوالت االستقواء بالخارج للتدخل في
الشؤون الداخلية لتونس أو اإلســاءة إليها».
ً
وأكد ّ
سعيد أن «تونس ليست بضاعة أو حقال
ُ
أو رقمًا حتى توضع على جــدول األعمال في
الخارج» ،مضيفًا أن «تونس ال تريد التعاون
والتعاطف دون احترام ،بل تريد االحترام من
الـخــارج حتى وإن كــان دون تعاطف» .واتهم
ّ
سعيد أطــرافــا بأنها « تـلــوذ بــالـخــارج لتجد
مكانا فقدته لألبد في الداخل» .وخاطب الدول
األوروبية وغيرها بالقول «لو كانوا يريدون
إعــان ـت ـنــا بــال ـف ـعــل ف ـل ـي ـع ـيــدوا إل ـي ـنــا أمــوال ـنــا
املنهوبة».
ّ
وجـ ــاء ك ــام سـعـ ّـيــد ه ــذا بـعــد تـبــنــي الـبــرملــان
األوروب ــي ،أمــس األول الخميس ،ق ــرارًا يدعو
إل ــى «عـ ــودة الــديـمـقــراطـيــة فــي تــونــس بشكل
ك ــام ــل ،واس ـت ـئ ـنــاف ع ـمــل ال ـب ــرمل ــان ف ــي أس ــرع
وقــت ممكن» .وتــم تبني الـقــرار بأغلبية 534
صوتًا من أصل  685صوتًا .وجــاء في القرار:
«يـجــب حماية الــدسـتــور واإلط ــار التشريعي
فــي تــونــس واس ـت ـعــادة االس ـت ـقــرار املــؤسـســي

سعيّد :التدابير
االستثنائية إلنقاذ
الدولة من االنهيار
«النهضة» :للعودة
إلى الشرعية الدستورية
والنشاط البرلماني

فـ ــي أق ـ ـ ــرب وقـ ـ ــت م ـم ـك ــن واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام ال ـح ـق ــوق
والـ ـح ــري ــات األس ــاسـ ـي ــة» .ودع ـ ــا إلـ ــى «عـ ــودة
مؤسسات الدولة التونسية إلى العمل بشكل
طبيعي واإلعــان عن خريطة طريق واضحة
الس ـت ـئ ـنــاف ع ـمــل ت ـلــك امل ــؤسـ ـس ــات» .وأعـ ــرب
أعـ ـض ــاء ال ـب ــرمل ــان ع ــن «ق ـل ـق ـهــم ال ـع ـم ـيــق إزاء
تــركــز الـسـلـطــات بشكل كبير فــي يــد الرئيس
ال ـتــون ـســي ق ـيــس س ـعـ ّـيــد» ،وف ــق ال ـب ـي ــان .كما
حث أعضاء البرملان السلطات التونسية على
عقد «حوار وطني شامل بشكل فعال ،والذي

تقرير

إعادة ترتيب أوراق لمواكبة تحوالت المنطقة

القاهرة ـ العربي الجديد

تشهد اآلونة األخيرة ترتيب الدول الرئيسية
في املنطقة أوراقها ،تزامنًا مع إعادة تشكيل
ّ
خريطة التحالفات واملـصــالــح ،فيما يشكل
امللف الليبي أحد أبرز العناوين في ظل تعدد
الدول الفاعلة في هذا البلد .وكشفت مصادر
م ـص ــري ــة خ ــاص ــة ،ف ــي أحـ ــاديـ ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،عــن رســائــل للقاهرة عبر ضغوط
وتـ ـح ــرك ــات م ــن ج ــان ــب أب ــوظ ـب ــي ف ــي امل ـلــف
الليبي أخيرًا ،وجزء من السبب هو الرد على
اتفاقات مصرية مع كل من قبرص واليونان
تم استبعاد اإلم ــارات منها .وقالت املصادر
إن اإلمــارات تسعى لتدارك األمــر بعدما أدت
إعادة ترتيب األوراق في املنطقة إلى تقليص
أدوارها أخيرًا ،مشيرة إلى أن أبوظبي سعت
لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـق ــاه ــرة م ــن خـ ــال م ـ ّحــاولــة
تعطيل االتفاقات االقتصادية التي وقعتها
ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة مـ ــع ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ب ــرئ ــاس ــة ع ـب ــد الـحـمـيــد
الدبيبة ،الذي زار القاهرة الشهر املاضي.
وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن الـ ـق ــاه ــرة فــوجـئــت
بتسخني الساحة الليبية في ظل محاوالت
مصرية ودولية لتهدئة األوضاع والسيطرة
عليها للمضي نـحــو إجـ ــراء االسـتـحـقــاقــات
االنتخابية ،الفتة إلى أنه قبل وصول الدبيبة،
الشهر املاضي ،إلى القاهرة وتوقيع اتفاقيات
تجاوزت قيمتها الثالثني مليار دوالر ،كانت
م ـصــر ق ــد اس ـتــدعــت رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
الليبي عقيلة صالح ،وقائد مليشيات شرق
ليبيا خليفة حفتر ،لالتفاق حــول ترتيبات
امل ـش ـه ــد ال ـل ـي ـبــي وضـ ـم ــان ع ـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد.
وك ـش ـفــت املـ ـص ــادر أن قـ ــرار ال ـب ــرمل ــان سحب
الثقة من حكومة الدبيبة ،والذي كان من بني
حيثياته توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة
مع بعض ال ــدول ،كــان مفاجئًا للقاهرة ،قبل

أن تكتشف أن هناك دورًا إماراتيًا وراء تلك
ال ـخ ـطــوة ،ال ـتــي تبعتها خ ـطــوات أخ ــرى من
خالل دفع حفتر لتعطيل تفاهمات مع مصر
بشأن التهدئة مع الدبيبة.
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن األمـ ــر ل ــم يـقـتـصــر فقط
ع ـل ــى ع ــرق ـل ــة الـ ـجـ ـه ــود املـ ـص ــري ــة ال ـخ ــاص ــة
بتقريب وجهات النظر بني الدبيبة وحفتر،
والـ ـت ــي س ـعــى ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري ال ـح ــاك ــم من
ورائها لتقديم نفسه كالعب رئيسي لإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـل ــف إل ــى
جــانــب تــركـيــا ،ولـكـنــه امـتــد إل ــى دف ــع أط ــراف
فــاع ـلــن ف ــي شـ ــرق لـيـبـيــا تــرب ـط ـهــم عــاقــات
قــويــة بــأبــوظـبــي إلــى تفجير املـشـهــد برمته،
الفـتــة إلــى التحركات األخـيــرة الـتــي شهدها

فوجئت القاهرة بسحب
الثقة البرلمانية من
حكومة الدبيبة

معسكر ش ــرق ليبيا بــاتـجــاه التصعيد مع
حكومة الــوحــدة الــوطـنـيــة ،ومـحــاولــة عرقلة
إج ـ ـ ــراء االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ووق ــف
كافة التفاهمات واالتفاقيات التي أبرمتها
حكومة الدبيبة.
وأضــافــت امل ـصــادر أن «أبــوظـبــي وج ــدت في
امل ـلــف الـلـيـبــي ضــالـتـهــا ف ــي م ـحــاولــة إع ــادة
تموضعها فــي املنطقة ،مــن خــال املساومة
به في ملفات أخــرى» ،وتابعت أن «أبوظبي
سريعًا
تدرك جيدًا الحاجة املصرية للشروع ّ
فــي تنفيذ االتـفــاقـيــات االقـتـصــاديــة املــوقـعــة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـل ـي ـب ـيــة لـتـحـســن م ــؤش ــرات
االقتصاد املصري ،خصوصًا في ظل توقف
كافة املنح الخليجية التي كانت ّ
تقدم للنظام
املصري» .وفي هذا السياق ،تندرج املناورة
التي نفذها اللواء  106مجحفل الذي يقوده
خالد ،نجل خليفة حفتر» .وشهدت املناورة
ألول مــرة ظـهــور طــائــرات «مـيــغ  »29الليبية
رس ـم ـي ــا ،وال ـت ــي ن ـف ــذت أع ـم ــال قـ ــذف أرض ــي
على مناطق ّ
تجمع القوات املعادية ،وتغطية
ُ
ّ
تقدم القوات بريًا .كما استخدمت في املرحلة
ال ـثــان ـيــة م ــن املـ ـن ــاورة أس ـل ـحــة املـ ـي ــدان ،مثل
صــواريــخ «غ ــراد» املـحـمــولــة عـلــى شــاحـنــات،
وامل ــداف ــع املـ ـج ــرورة وم ــداف ــع الـ ـه ــاون ،وذل ــك
لتدمير نقاط تمركز قوات معادية.
وعلى جانب آخــر من الخالفات غير املعلنة
بــن مـصــر واإلم ـ ــارات أخ ـي ـرًا ،قــالــت املـصــادر
إن «مـ ـص ــر س ـع ــت خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
للسيطرة على مـحــاوالت تهميشها ،والتي
وص ـلــت إل ــى ح ــد اإلط ــاح ــة بـهــا م ــن اتـفــاقــات
ع ـلــى صـعـيــد ال ـت ـحــالــف امل ـص ــري الـقـبــرصــي
الـيــونــانــي ال ــذي تــأســس بـمـشــاركــة إمــاراتـيــة
ُ
فاعلة في بادئ األمر ،قبل أن تفاجأ القاهرة
بـتـنـسـيــق وتــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــات ب ــن مـكــونــات
التحالف في غيابها ،تارة مع إسرائيل وتارة
أخـ ــرى م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات» ،مـضـيـفــة أن «تـحــريــك

الورقة التركية في هذه األجواء كان ضرورة
مـتـعــددة األهـ ـ ــداف» .وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن
ّ
«القاهرة سعت لتدارك املوقف سريعًا باتباع
سياسة إخـمــاد الـنـيــران ،وج ــرى قطع شوط
كبير في التهدئة مع أنقرة ،قبل أن تستخدم
أب ــوظ ـب ــي الـ ــورقـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة ن ـف ـس ـهــا مل ـن ــاوأة
ال ـقــاهــرة ،بـعــد تــوقـيــع اتـفــاقـيــات ثــاثـيــة بني
مصر وقبرص واليونان ،فاتجهت اإلمــارات
ب ـع ــده ــا لـ ــزيـ ــادة الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي مــع
تــركـيــا» .وتـســارعــت أخـيـرًا وتـيــرة املباحثات
التجارية واالقتصادية بني أنقرة وأبوظبي
بعد قطيعة وسنوات من االتهامات املتبادلة
بني البلدين.
وجــه آخــر للمناوشات بــن مصر واإلم ــارات
ظـهــر واض ـح ــا ف ــي ت ـحــركــات الـبـلــديــن أخـيـرًا
ف ــي امل ـلــف الـ ـس ــوري ،وذلـ ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تسعى فيه القاهرة لتوسيع دورهــا في هذا
امللف لتحقيق عدة أهــداف سياسية .ولفتت
املـصــادر إلــى أن املـلــف الـســوري يشهد حالة
مــن التنافس والــزخــم فــي الــوقــت الــراهــن في
ظل املتغيرات والتوجهات الدولية ،وارتباطه
بشكل وثيق بملف إي ــران ،ففي حــن تسعى
الـ ـق ــاه ــرة الس ـت ـغ ــال اإلشـ ـ ـ ـ ــارات األم ـيــرك ـيــة
ل ـت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ـه ــا ك ــوسـ ـي ــط فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـل ــف
م ــن خ ــال ع ــاق ــات ق ــوي ــة تــربـطـهــا بــالـنـظــام
الـ ـس ــوري ،فــوجـئــت بـتـحــركــات إم ــارات ـي ــة في
امل ـل ــف ذات ـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـطــع اإلمـ ـ ــارات
عالقتها الرسمية ّمــع ســوريــة منذ فبراير/
ش ـب ــاط  .2012وت ـل ــق ــى ولـ ــي ع ـه ــد أبــوظ ـبــي
ً
م ـح ـمــد ب ــن زاي ـ ــد ،م ـس ــاء األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ات ـص ــاال
هــاتـفـيــا م ــن رئ ـي ــس ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري بـشــار
األســد بحثا خالله «عالقات البلدين وسبل
تعزيز التعاون املشترك في مختلف املجاالت
مل ــا فـيــه مـصــالـحـهـمــا امل ـت ـب ــادل ــة» ،بــاإلضــافــة
إلى «تطورات األوضــاع في سورية ومنطقة
الشرق األوسط».

يجب أن يشمل املجتمع املدني» .وشــدد على
ضــرورة «استعادة نظام قضائي مستقل في
البالد ،من شأنه أن يؤدي إلى إصالح املحاكم
العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات
العسكرية للمدنيني».
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـت ـصــاعــد االنـ ـتـ ـق ــادات
الــداخـلـيــة لـسـعـ ّـيــد .ودع ــت حــركــة «الـنـهـضــة»
لـ ــ«ض ــرورة وض ــع ح ــد لـلـحــالــة االسـتـثـنــائـيــة
التي كرست االنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ
التشاركية في إيجاد حلول لألزمة السياسية
ال ــراه ـن ــة» ،مـطــالـبــة ب ــ«ال ـع ــودة إل ــى الـشــرعـيــة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وض ـ ـ ــرورة اس ـت ـئ ـنــاف ال ـن ـشــاط
البرملاني من أجــل توفير الـشــروط القانونية
للحكومة مثل املصادقة على ميزانية الدولة
وق ــان ــون امل ــال ـي ــة ط ـب ـقــا مل ـق ـت ـض ـيــات ال ـقــانــون
وال ــدسـ ـت ــور» .واس ـت ـن ـكــرت ال ـحــركــة ف ــي بـيــان
صــدر عن مكتبها التنفيذي مساء الخميس،
«التعتيم اإلعالمي حول الوضع االقتصادي
واملـ ــالـ ــي وغ ـ ـيـ ــاب امل ـع ـط ـي ــات ح ـ ــول م ـش ــروع
ميزانية  .»2022ونبهت من «خطورة خطابات
التخوين والتشويه التي طاولت العديد من
الشخصيات ورم ــوز االنـتـقــال الديمقراطي».
واع ـت ـبــرت أن «اإلج ـ ـ ــراءات االسـتـثـنــائـيــة ومــا
ت ــاه ــا م ــن ق ـ ـ ـ ــرارات غ ـي ــر دسـ ـت ــوري ــة أض ـ ـ ّـرت

بـمـكــاســب تــونــس وبسمعتها الـتــي حققتها
بعد الثورة ،وأدت إلى عزلة السلطة التونسية
بعد  25يوليو داخليًا ودوليًا».
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
الديمقراطي» ،هشام العجبوني ،في تصريح
ّ
سعيد يتكرر
لـ«العربي الجديد» ،أن «موقف
تقريبًا وكــأنــه لــم يفهم أن الـسـيــادة الوطنية

عندما تكون منقوصة وأن يحتاج البلد إلى
قروض من الخارج لتمويل املوازنة ونستورد
ال ـح ـبــوب ل ـل ـغــذاء فــإنــه ال يـمـكــن ال ـحــديــث عن
س ـيــادة حـقـيـقـيــة» ،مبينًا أن ــه عـنــدمــا «يـكــون
ً
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي شــريـكــا فــاعــا ويـســاعــدك
ً
فــي ال ـقــروض ويـضــخ لــك أمـ ــواال ،فطبيعي أن
يـهـتــم ب ـمــا ي ـجــري ف ــي ت ــون ــس ،خ ـصــوصــا أن

مغادرة السفير األميركي قريبًا

أثار إعالن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ،عزمها ترشيح سفير بالدها
في تونس ،دونالد بلوم ،لمنصب سفير فوق العادة في باكستان ،من
دون الكشف عن خلفه ،تساؤالت حول مستقبل العالقات الدبلوماسية
بين تونس وواشنطن ،مع تصعيد أميركا موقفها رفضًا لقرارات
الرئيس التونسي قيس سعيّد .وقال المحلل السياسي طارق الكحالوي،
لـ«العربي الجديد» ،إن الخطوة قد تكون منفصلة ،لكن الضغط
األميركي على سعيّد سيستمر عبر مطالبته بجدول واضح للحل.

هناك اتفاقية بني تونس واالتحاد األوروبــي
ومن بني بنودها احترام الديمقراطية وحقوق
اإلن ـس ــان ،وبــالـتــالــي ه ـنــاك ال ـت ــزام مــن الــدولــة
التونسية تجاه االتحاد».
وأمام تأكيد وزير الخارجية التونسية عثمان
الجرندي ،ملساعدة وزير الخارجية األميركية
ّ
سعيد سيعلن عن خطوات
يائيل ملبارت ،أن
تطمئن شركاء تونس ،يبقى السؤال الحقيقي
عن مدى استعداد ّ
سعيد للتضحية بمشروعه
للنظام السياسي وبحث مشترك مــع ساحة
س ـيــاس ـيــة وح ـقــوق ـيــة ال ت ـقــاس ـمــه ال ـخ ـي ــارات
وتخشى أن يقود البلد إلى عزلة.
وفــي تحليله للوضع الـحــالــي ،اعتبر املحلل
الـسـيــاســي مــاجــد الـبــرهــومــي ،فــي حــديــث مع
«العربي الـجــديــد» ،أن األمــر مرتبط بفرضية
«أن ي ـق ــوم س ـع ـ ّـيــد ب ـت ـحــديــد خ ــري ـط ــة طــريــق
واض ـحــة وبـمــواعـيــد م ـحــددة وبـسـقــف زمني
واضــح في أســرع وقــت ،وفــي هــذه الحالة فإن
الــوضــع يمكن أن يسير نحو ان ـفــراج داخلي
وخـ ــارجـ ــي ،ول ـك ــن إن ت ـم ـســك ب ــاإلبـ ـق ــاء عـلــى
ال ــوض ــع االس ـت ـث ـنــائــي إلـ ــى م ــا ال ن ـهــايــة فــإن
األمور ستسير من سيئ إلى أسوأ» .ولفت إلى
أن «الـكــرة اآلن في ملعب رئيس الجمهورية،
وإذا م ــا سـيـتـمـكــن م ــن ح ـســن إدارة املــرحـلــة
اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا وأمنيًا» ،مشددًا
ّ
سعيد
على أنــه ليس «مــن صالح تونس وال
هــذا الـبــطء والتلكؤ فــي ال ـخــروج مــن الوضع
االستثنائي».
وبـخـصــوص الضغط الــدولــي املـتـنــامــي ،لفت
الـبــرهــومــي إل ــى أن «ه ـنــاك انـقـســامــا واضـحــا
ف ــي تــونــس ب ــن م ــن يـعـتـبــر أن م ــا حـصــل في
البالد انقالب واستنجد بالجهات األجنبية
واس ـت ـق ــوى ب ـهــا ،وب ــن ال ـط ــرف امل ـقــابــل ال ــذي
يعتبر أن ما حدث هو تصحيح مسار ،وما زال
يستهزأ بهذه األط ــراف الخارجية وال يعرف
حجمها ووزن ـه ــا» .وأض ــاف «أن سـعـ ّـيــد غير
شاعر بخطورة هــذه ال ــدول» ،مؤكدا أنــه «من
األول ــى فتح قـنــوات حــوار معها ومــع وسائل
اإلع ـ ــام ،لـيــس خــوفــا م ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ولكن ألنها الطرف األقــوى في العالم»ّ .
وبي
أن السبب الـثــانــي هــو «أن الــواليــات املتحدة
هي طرف داعم لالقتصاد التونسي وال يجب
خ ـس ــارة ال ـح ـل ـفــاء الـتـقـلـيــديــن ال ــذي ــن دع ـمــوا
اس ـت ـق ــال الـ ـب ــاد وم ـخ ـت ـلــف املـ ــراحـ ــل ب ـع ــده،
وبالتالي ال يجب على الطرف الحاكم معاداة
الحليف األميركي».
ّ
لسعيد ولتونس ليس
ولكن الرهان الحقيقي
سياسيًا فقط ،وإنما هو اقتصادي واجتماعي
بــالــدرجــة األول ــى ،وهــو ال ــذي سيحدد مصير
املوقف الشعبي والقوى االجتماعية واملدنية
واالقـتـصــاديــة ،وبشكل عــاجــل .ورأى الخبير
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي رض ـ ــا شـ ـكـ ـن ــدال ــي ،أن «الـ ـب ــاد
تـسـيــر ن ـحــو ال ـغ ـمــوض وعـ ــدم ال ـي ـقــن بسبب
ت ــأخ ــر ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي إع ـ ـ ــان خ ــري ـط ــة طــريــق
سياسية تنهي حالة الضبابية التي تكتنف
الوضع العام في تونس» .ووصــف شكندالي
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،الــوضــع
ب ــ«ال ـل ـح ـظــة الـ ـف ــارق ــة» ال ـت ــي ت ـضــع «ال ـق ـي ــادة
السياسية فــي ورطــة نتيجة شــح التمويالت
الخارجية وتداعياتها على التوازنات املالية
ل ـت ــون ــس» .واع ـت ـب ــر ال ـش ـك ـن ــدال ــي أن «وجـ ــود
صـعــوبــات لتعبئة م ــوارد خــارجـيــة قــد يزيد
الحاجة إلى التمويل املباشر عن طريق البنك
املــركــزي وهــو حــل ستكون لــه نتائج وخيمة
عـلــى معيشة الـتــونـسـيــن بـسـبــب الـتــداعـيــات
التضخمية ملــواصـلــة الـلـجــوء نـحــو التمويل
الداخلي املكثف عبر إجبار البنك املركزي على
ضخ السيولة لتمويل املوازنة».

متابعة

األزمة الجزائرية الفرنسية تصل إلى اللغة
الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأت األزمة السياسية بني الجزائر وباريس
تتخذ أبعادًا أخــرى خــارج حيز التصريحات
وامل ـ ــواق ـ ــف ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة .ف ـب ـع ــد ق ـيــام ـهــا
ب ــاس ـت ـب ـع ــاد ش ـ ــرك ـ ــات ف ــرن ـس ـي ــة ع ــامـ ـل ــة فــي
مجاالت حيوية في الجزائر ،تتوجه الحكومة
ال ـجــزائــريــة نـحــو اسـتـبـعــاد الـلـغــة الـفــرنـسـيــة
مــن املعامالت اإلداري ــة واملصالح الحكومية،
كوجه من أوجه القضاء على مخلفات الفترة
االستعمارية ،ولزيادة الضغوط على باريس.
ّ
ووجه عدد من الوزراء في الحكومة تعليمات
مشددة إلى كافة املصالح الحكومية والهيئات
الـتــي تـقــع تـحــت إشــراف ـهــا ،ب ـضــرورة االل ـتــزام
باستخدام اللغة العربية حصرًا في املراسالت
الــرسـمـيــة والــوثــائــق ال ـتــي ت ـصــدرهــا ،بعدما
كانت تصدر باللغة الفرنسية .وأصــدر وزير
التكوين والتعليم املهنيني ،ياسني ميرابي،
تعليمات إلى إطارات وزارته ومصالحها في
الواليات باستعمال اللغة العربية في ميدان
التدريس ،وكذلك في املراسالت الصادرة عن
ه ــذا الـقـطــاع ،م ـشــددًا عـلــى أن ــه «يــولــي أهمية
خاصة لتطبيق مضمون هذه التعليمات».
كــذلــك أص ــدر وزي ــر ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة عبد
الحق سبقاق تعليمات إلــى مجموع إطــارات
ومـصــالــح الـ ــوزارة تعميمًا باستعمال اللغة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ــري ــاض ــي وفـ ــي كــافــة
املــؤس ـســات الـتــابـعــة ل ــه ،م ـش ــددًا عـلــى أن ــه لن
يسمح بأي تهاون في هذا املوضوع.
بـ ــدورهـ ــا ،دعـ ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـع ـل ـم ــاء املـسـلـمــن
ال ـجــزائــريــن ،ك ـبــرى املــرج ـع ـيــات الــديـنـيــة في
ال ـ ـبـ ــاد ،إل ـ ــى إس ـ ـنـ ــاد ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي مـسـعــى
اس ـت ـب ـع ــاد ال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة وإح ـ ـ ــال الـلـغــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة م ـح ـل ـه ــا فـ ــي امل ـ ـعـ ــامـ ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة
وامل ـ ــراس ـ ــات .ودع ـ ــا رئ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة ،عـبــد
ال ـ ــرزاق ق ـس ــوم ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس،
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إل ــى «تـسـلـيــط عـقــوبــات ضــد كــل مــن يـتـمــادى
ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـل ـغــة األج ـن ـب ـيــة ع ـلــى حـســاب
اللغة الوطنية» .وسبق هذا القرار قرار مماثل
اتخذته وزارة العمل والـضـمــان االجتماعي،
إذ أص ـ ــدرت تـعـلـيـمــات تــؤكــد م ـنــع اسـتـعـمــال
اللغة الفرنسية في املراسالت والوثائق التي
تـصــدرهــا الـ ــوزارة واملــؤس ـســات الـتــابـعــة لها،
واالقتصار على استخدام اللغة العربية.
وقـبــل أس ـبــوع ،أعلنت وزارة التعليم العالي
أن الـ ـت ــدري ــس فـ ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ــذك ــاء
االصـطـنــاعــي ،واملــدرســة العليا للرياضيات،
ل ــن يـتــم بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ،وق ــد ت ــم اعـتـمــاد،
باإلضافة إلى اللغة العربية ،اللغة اإلنكليزية
لـتــدريــس املـ ــواد الـعـلـمـيــة فــي املــدرس ـتــن ،في
الوقت الــذي تقوم فيه مجموعات من النخب
السياسية واملدنية بحمالت للمطالبة بتعزيز
اللغة العربية في املدارس.
وكانت أحــزاب سياسية قد طالبت الحكومة،
ف ــي خ ـض ــم األزم ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ب ــاري ــس،
بتعميم استعمال اللغة العربية في اإلدارات

وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وف ـ ـ ــي ال ــوث ــائ ــق
واملـ ــراسـ ــات ال ــرس ـم ـي ــة ،إذ ط ــال ــب «الـتـجـمــع
الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي» الـحـكــومــة بــإنـهــاء ما
وصـفـهــا بــ«الــوصــايــة الـلـغــويــة الفرنسية في
اإلدارات والهيئات العمومية» ،داعيًا إلى رفع
الـتـجـمـيــد ع ــن ق ــان ــون الـتـعــريــب ال ـص ــادر عــام
 1990وتفعيله .فــي حــن اعـتـبــر رئـيــس كتلة
«حركة مجتمع السلم» ،أحمد صادوق ،خالل
مناقشة برنامج الحكومة في البرملان أخيرًا،
أن هذه الخطوة ّ
تعد «أكبر رد اعتبار للسيادة
الوطنية».
وعلى مــر عـقــود ،أخــذت مسألة اللغة أبعادًا
سياسية في الجزائر ،إذ تظهر مع كل أزمة
س ـي ــاس ـي ــة بـ ــن األخ ـ ـيـ ــرة وف ــرنـ ـس ــا ،خــاصــة
ّ
أن ب ــاري ــس ظ ــل ــت تـعـتـبــر اس ـت ـم ــرار هيمنة
«الفرنسية» على اإلدارات الجزائرية مكسبًا
سـ ـي ــاسـ ـي ــا يـ ـضـ ـم ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار م ـصــال ـح ـهــا
الـحـيــويــة ،فيما سـعــت الـنـخــب الــوطـنـيــة في
الجزائر في مناسبات محدودة إلى استبعاد
اللغة الفرنسية وتعريب اإلدارات الحكومية،

لكن محاوالتها كانت تواجه ّ
صدًا من اللوبي
الفرانكفوني املدعوم من باريس .فقد أصدر
ال ـبــرملــان ال ـجــزائــري فــي عـهــد رئـيـســه املـقــرب
م ــن اإلس ــام ـي ــن ،ع ـبــد ال ـعــزيــز ب ـل ـخ ــادم ،في
ديسمبر /كانون األول  ،1990قانون تعميم
اس ـت ـع ـمــال ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ووقـ ـع ــه حينها
الرئيس الـشــاذلــي بــن جــديــد ،فــي  16يناير/
كانون الثاني  .1991لكن اللوبي الفرانكفوني
نجح في الــرابــع من يوليو /تموز  1992في
إص ــدار مــرســوم يقضي بتجميد اسـتـخــدام
هذا القانون.
ل ـكــن أزم ـ ــة س ـيــاس ـيــة م ـت ـج ــددة ب ــن ال ـجــزائــر
وباريس عام  ،1996نتجت عن رفض الرئيس
الـ ـج ــزائ ــري األسـ ـب ــق ل ـي ــام ــن زروال مـقــابـلــة
الرئيس الفرنسي جاك شيراك ،في نيويورك
عـلــى هــامــش أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
املتحدة ،دفعت زروال إلى إصدار قرار بإلغاء
التجميد ،وإعــادة تفعيل قانون تعميم اللغة
العربية في  21ديسمبر /كانون األول .1996
لكن زروال استقال من الحكم في أغسطس/
ّ
آب  1998وس ــل ــم ال ــرئ ــاس ــة إل ــى ع ـبــد الـعــزيــز
بوتفليقة فــي إب ــري ــل /نـيـســان  ،1999ليعيد
األخير تجميد قانون تعميم اللغة العربية.
ل ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وإن
ً
كانت تبدو جــادة ومتأخرة أصــا في اتجاه
اس ـت ـب ـع ــاد ال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـص ــال ــح الـلـغــة
الوطنية ،فإن بعض القراءات السياسية تبدو
مــرتــابــة بـعــض الـشــيء مــن إمـكــانـيــة أن تكون
هــذه الخطوة عـبــارة عــن رد فعل ظرفي على
امل ــواق ــف وال ـت ـصــري ـحــات الـفــرنـسـيــة املسيئة
لـلـجــزائــر ،أكـثــر منها تكريسًا ملـبــدأ الـسـيــادة
الوطنية .ويــذهــب آخ ــرون فــي قــراء تـهــم أبعد
مــن ذل ــك ،معتبرين أن الـخـطــوة هــي محاولة
الس ـت ـق ـط ــاب ك ـت ـلــة م ــن ال ـ ــرأي الـ ـع ــام املـحـلــي
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة عـ ـل ــى اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجتماعية في الداخل.
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شرق
غرب
محادثات بين
بوتين وبينت

اس ـ ـت ـ ـض ـ ــاف ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينت (الصورة)
أمس الجمعة ،في أول لقاء بينهما.
وف ـ ــي ت ــرح ـي ـب ــه ب ـب ـي ـنــت فـ ــي ب ــداي ــة
محادثاتهما فــي منتجع سوتشي
ال ـ ــروس ـ ــي عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر األس ـ ـ ـ ــود،
أش ــاد بــوتــن بــال ـعــاقــات الــروسـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ووص ـ ـف ـ ـهـ ــا ب ــأن ـه ــا
«فـ ــريـ ــدة» ،مـضـيـفــا «ه ـن ــاك الـعــديــد
مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة ،ول ـك ــن
هناك أيضًا فرص للتعاون ،خاصة
فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .ب ـ ـ ــدوره،
أش ـ ــاد ب ـي ـنــت ب ــ«ال ـع ــاق ــة الـعـمـيـقــة
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى ت ـطــرق
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات لـ ـل ــوض ــع فـ ــي س ــوري ــة
و«الجهود املبذولة لوقف البرنامج
النووي العسكري اإليراني».
(أسوشييتد برس ،األناضول)

 3144وحدة استيطانية
جديدة
كشفت الـقـنــاة اإلســرائـيـلـيــة العامة
«كـ ـ ـ ـ ــان  ،»11ل ـ ـيـ ــل أول مـ ـ ــن أمـ ــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أن ح ـك ــوم ــة االحـ ـت ــال
تـعـتــزم األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،املـصــادقــة
عـ ـل ــى بـ ـن ــاء  3144وح ـ ـ ــدة سـكـنـيــة
اس ـت ـي ـطــان ـيــة ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
املحتلة ،من خــال مجلس التنظيم
والـ ـبـ ـن ــاء ال ـت ــاب ــع لـ ـ ـ ــإدارة امل ــدن ـي ــة.
وأشـ ــارت الـقـنــاة إل ــى أن ه ــذا الـقــرار
كان يفترض أن تتم املصادقة عليه
قبل أكثر من شهرين ،إال أن إضراب
مستخدمي اإلدارة املدنية في حينه
حال دون انعقاد املجلس.
(العربي الجديد)
إصابات بقمع مسيرات
ضد االستيطان
قمعت ق ــوات االحـتــال اإلسرائيلي
أمــس الجمعة ،مسيرات وفعاليات
سلمية ضد االستيطان ،في أماكن
عدة من الضفة الغربية املحتلة ،ما
أوقع عشرات اإلصابات بالرصاص
املطاطي وقنابل الغاز .في األثناء،
أدى  40ألـ ـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ص ــاة
الجمعة أمس ،في املسجد األقصى،
عـلــى الــرغــم مــن إج ـ ــراءات االحـتــال
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي وعـ ــرق ـ ـل ـ ـتـ ــه وصـ ـ ــول
املصلني.
(العربي الجديد)
سورية :تظاهرة ضد
روسيا في دير الزور
شـ ـ ـ ـ ــارك ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن أمـ ــس
ال ـج ـم ـع ــة ،ف ــي ت ـظ ــاه ــرة ع ـن ــد دوار
قــريــة الـحـصــان فــي ريــف ديــر الــزور
الـغــربــي الـخــاضــع لـسـيـطــرة «ق ــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» (قـ ـس ــد)،
ضـ ـ ــد وجـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ،وك ــذل ــك
ض ــد ال ـن ـظ ــام .وأوضـ ـح ــت شـبـكــات
م ـح ـل ـي ــة أن املـ ـحـ ـتـ ـج ــن ت ــوجـ ـه ــوا
نـحــو نـقـطــة الـتـمــاس الـفــاصـلــة بني
قــراهــم ومـنــاطــق الـنـظــام ،وتحدثوا
إل ــى الـضـبــاط ال ــروس مـعـ ّـبــريــن عن
رفضهم لدخول أية آلية روسية أو
جندي روسي إلى مناطقهم.
(العربي الجديد)
غروسي :ال دليل
على تخصيب إيران
اليورانيوم سرًا

ق ــال املــديــر ال ـعــام لـلــوكــالــة الــدولـيــة
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،رف ــاي ـي ــل غــروســي
(الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) ،خ ـ ــال ن ـ ـ ــدوة نـظـمـهــا
مركز «هنري ستيفنس» األميركي،
أول مــن أمــس الخميس ،إنــه ليست
لــديــه أي مـعـلــومــات ت ــدل عـلــى قيام
إي ـ ــران بـعـمـلـيــات ســريــة لتخصيب
الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم .وأكـ ـ ـ ــد غ ـ ــروس ـ ــي أن
وكــالـتــه تــراقــب كــافــة املـنـشــآت التي
تقوم إي ــران بتخصيب اليورانيوم
فـيـهــا ،مـضـيـفــا «لـ ــدي درجـ ــة عالية
من الثقة بقدرات جهازنا للتفتيش
على التأكد مما يجري (في إيران)،
إذا سمحوا لنا بالعمل».
(األناضول)
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تتجه األنظار في العراق إلى االسم الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد
االنتخابات التشريعية ،والذي سيكون لـ«التيار الصدري» الكلمة األولى
في اختياره ،دون إغفال ضرورة التوافق مع كتل رئيسية ،على أن
يكون االسم مؤشرًا إلى االستقرار من عدمه

تقرير

غضب من اإلدارة األميركية

عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية

الحكومة
العراقية

كرر الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،الذي
يواجه أزمات عدة،
وعوده بإصالح
منظمة التحرير ،إال أن
شكوكًا تحيط بهذه
التعهدات

رام اهلل ـ نائلة خليل

معضلة الرئاسة وسط
خيارات توافق محدودة
عثمان المختار

على الــرغــم مــن عــدم بــروز بــوادر
لـ ـلـ ـتـ ـق ــارب بـ ــن ق ـط ـب ــي الـ ـص ــراع
ال ـس ـيــاســي ال ـح ــال ــي ف ــي ال ـع ــراق
على منصب رئاسة الحكومة املقبلة ،وهما
«التيار الصدري» بزعامة رجل الدين مقتدى
ّ
الصدر ،والقوى الحليفة إليران التي نظمت
نـفـسـهــا أخ ـي ـرًا داخـ ــل م ــا ي ـع ــرف بـ ــ«اإلط ــار
التنسيقي» بزعامة رئيس الــوزراء األسبق
ن ــوري املــال ـكــي ،إال أن جـمـيــع الـتــرجـيـحــات
الحالية في بغداد والنجف تتحدث عن أن
أي ــا مــن املـعـسـكــريــن املـتـنــافـســن لــن يتمكن
من تسمية رئيس الحكومة املقبلة من دون
موافقة وقبول الطرف اآلخر ،وهو ما تدفع
نحوه مرجعية النجف ،ممثلة باملرجع علي
السيستاني .ويعني ذلــك أن الحل الراجح
فــي األزمـ ــة هــو رئ ـيــس وزراء تــوافـقــي على
غ ــرار سيناريو انتخابات عــام  2018الــذي
أوصل عادل عبد املهدي إلى رئاسة الوزراء،
وم ــن ب ـعــده مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،حـتــى مع
توقعات باستمرار هــذه األزم ــة إلــى نهاية
العام الحالي.
ون ـف ــى م ـص ــدر ق ــري ــب م ــن الـ ـص ــدر حـصــول
أي تــواصــل مـبــاشــر بــن األخ ـيــر أو أعـضــاء
الـهـيـئــة الـسـيــاسـيــة فــي «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
وبــن تحالفي «الـفـتــح» و«دول ــة الـقــانــون»،
الحليفني املدعومني من طهران ،بخالف ما
تحدثت عنه تـقــاريــر محلية عــراقـيــة .وقــال
املـ ـص ــدر ،ف ــي ح ــدي ــث هــات ـفــي م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» من مدينة النجف ،أمس الجمعة،
إن زع ـي ــم «تـ ـي ــار ال ـح ـك ـم ــة» ع ـم ــار الـحـكـيــم
يـسـعــى حــالـيــا إل ــى «تــرطـيــب األج ـ ــواء» بني
املعسكرين السياسيني الشيعيني ،مؤكدًا
أن «هذا املسعى تكلل بتوقف التصريحات
املـتـشـنـجــة ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام مـنــذ مـســاء
اإلثنني املاضي ،باستثناء تحالف املالكي،
إذ يتحرك بشكل جــدي ملنع وصــول رئيس
وزراء صدري أو مرشح من التيار الصدري
ويؤلب اآلخرين بهذا االتجاه».
وت ـح ــدث امل ـص ــدر ع ــن «ف ـي ـت ــو» ع ـلــى ع ــودة
املالكي إلى رئاسة الحكومة من قبل أطراف
ع ــدة داخ ــل ال ـع ــراق وح ـتــى خــارج ـهــا ،لكنه

أق ـ ّـر فــي الــوقــت ذات ــه ب ــأن «والدة الحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون بـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ــن اإلطـ ـ ــار
الـتــوافـقــي بــن الـكـتــل الـسـيــاسـيــة الشيعية
األرب ـ ــع الــرئ ـي ـس ـيــة حــال ـيــا (دول ـ ــة ال ـقــانــون،
الفتح ،التيار الصدري ،تيار الحكمة) ،وهو
ما تدعمه مرجعية النجف أيضًا ،لضمان
أن ت ـك ــون ال ـح ـكــومــة م ـس ـت ـقــرة .ل ـكــن ه ــذا ال
يعني الـتـنــازل عــن حــق «الـتـيــار ال ـصــدري»
في «كونه الكتلة األكبر انتخابيًا» ،بحسب
املصدر.
في املقابل ،ال تبدو أن لدى القوى السياسية
الكثير من الخيارات املتاحة في ما يتعلق
بشخصية رئـيــس الـ ــوزراء املـقـبــل ،وهــو ما
دفع بأحد الساسة العراقيني إلى استعارة
امل ـعــادلــة الـلـبـنــانـيــة فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،بشأن
مـ ـح ــدودي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تحقق الحد األدنــى من التوافق السياسي
داخـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــراق وخـ ــارجـ ــه مل ـن ـصــب رئ ــاس ــة
الـحـكــومــة .كـمــا أن ال ـقــوى املكلفة باختيار
رئيس ال ــوزراء ،وفــق الـ ُـعــرف السياسي في
ال ـعــراق الـقــائــم عـلــى املـحــاصـصــة الطائفية
(بعد الغزو األميركي)ّ ،
التنافس
تعول على
ّ
امل ـح ـت ــدم ب ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـســن ـيــة
وال ـك ــردي ــة ح ـي ــال اخ ـت ـيــار رئ ـي ــس لـلـبــرملــان
ورئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة ،بـمـعـنــى أن اخـتـيــار
رئ ــاس ـت ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة والـ ـب ــرمل ــان يـسـبــق
اخـتـيــار رئـيــس الـحـكــومــة .إذ يــدعــو رئيس
الجمهورية الـحــالــي بــرهــم صــالــح البرملان
لــان ـع ـقــاد خـ ــال  15ي ــوم ــا ب ـعــد امل ـصــادقــة
على نتائج االنتخابات البرملانيةُ ،
ويعقد
بــرئــاســة األك ـبــر س ـنــا ،ثــم ينتخب الـبــرملــان
ف ــي ال ـج ـل ـســة نـفـسـهــا رئ ـي ـســا ل ــه ونــائ ـبــن،
باالقتراع السري ،ثم يحدد رئيس البرملان
الجديد مــوعـدًا النتخاب الرئيس العراقي
الجديد بأغلبية الثلثني.
وفــي هــذا السياق ،تتردد في بغداد أسماء
ع ـ ــدة ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أب ــرزه ــا
رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيــدان
( 54عامًا) ،الــذي يتمتع بعالقات ثابتة مع
مختلف القوى السياسية في البالد ،إضافة
إل ــى كــل مــن ط ـهــران وواش ـن ـطــن وال ــري ــاض.
كما يتم تداول اسم مستشار األمن الوطني
الـحــالــي قــاســم األعــرجــي ،ال ــذي لعب أخيرًا

تدعم مرجعية النجف
حصول توافق بين
الكتل الشيعية
يتحرك تحالف المالكي
لمنع وصول رئيس
حكومة «صدري»

دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ت ـهــدئــة بني
الفصائل الحليفة إليران والتحالف الدولي،
ً
تمتعه بعالقات جيدة مع القوى
فضال عن ّ
العربية السنية والكردية ،وتكليفه بمهام
خــارج ـيــة ،أب ــرزه ــا الــوســاطــة الـعــراقـيــة بني
السعودية وإيــران .كما ُيطرح اسم القيادي
في حزب «الدعوة» محمد شياع السوداني،
إلــى جانب جعفر الـصــدر ،السفير العراقي
فــي لـنــدن واب ــن عــم مقتدى ال ـصــدر .أمــا في
حــال العجز عــن االتـفــاق على اســم لرئاسة
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـس ـي ـع ــاد طـ ـ ــرح اسـ ـ ــم مـصـطـفــى
الكاظمي لرئاسة الحكومة ،خصوصًا مع
وجود قبول خارجي في هذا الشأن.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال السياسي العراقي
غــالــب الـشــابـنــدر ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إنــه
ُ
«ل ـغ ــاي ــة اآلن ل ــم ت ـط ــرح أس ـم ــاء ذات قـبــول
سـ ـي ــاس ــي حـ ـت ــى داخـ ـ ـ ــل ال ـك ـت ـل ــة ال ـ ــواح ـ ــدة
نـفـسـهــا ،واألخـ ـب ــار ف ــي ال ـع ــراق تـتـغـيــر بني
سـ ــاعـ ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ـنـ ــاك ج ـ ـهـ ــات تـتـعـمــد
اخ ـتــاق أخ ـبــار وإش ــاع ــات كــاذبــة ،وتـســرب
مـعـلــومــات مـغـلــوطــة لــوســائــل اإلعـ ــام ،لكن
ال ـت ـســري ـبــات م ــن داخـ ــل ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
املعنية باملوضوع حاليًا تعتبر الكاظمي
خ ـي ــارًا جـ ـيـ ـدًا» .وأض ـ ــاف ال ـش ــاب ـن ــدر« :لـكــي
ُ
أكـ ــون ص ــادق ــا ،ه ـنــاك أس ـم ــاء تـ ـط ــرح ،نـعــم،
لكنها تبقى ضعيفة ،والكاظمي حظوظه
جـيــدة ونـجــح فــي تحقيق تـقــدم فــي ملفات
عـ ــدة ،أه ـم ـهــا إن ـق ــاذ ال ـج ـيــش م ــن االن ـه ـيــار

يرفض التيار المدني الدخول في حكومة محاصصة (مرتضى السوداني/األناضول)

الـ ــذي ك ــاد يـتـسـبــب ب ــه عـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي،
وتحاشي املواجهة الدموية في األزم ــات».
وخ ـت ــم بــال ـقــول إن «ه ـن ــاك نـقـطــة حـ ّـســاســة
أخ ــرى ،وهــي أن أي رئـيــس وزراء يــأتــي من
أي كتلة ،سيمثل خطرًا على الكتل األخرى،
بمعنى أنه ينحاز لكتلته على حساب الكتل
الباقية ،لذا فإن الجو العام يحبذ أن يكون
رئيس الوزراء توافقيًا ،لكن من خارج الكتل
الشيعية الحالية».
مــن جـهـتــه ،رأى الـسـيــاســي ال ـعــراقــي قصي
م ـح ـبــوبــة أن خ ـفــايــا امل ـف ــاوض ــات الـحــالـيــة
فــي بـغــداد تؤكد سحب اســم نــوري املالكي
م ــن الـتــرشـيــح لــرئــاســة ال ـح ـكــومــة ،وتـقــديــم
ً
أس ـ ـمـ ــاء أخـ ـ ــرى بـ ـ ــدال عـ ـن ــه ،أه ـم ـه ــا مـحـمــد
شياع السوداني ،ومحافظ البصرة أسعد
العيداني ،إضافة إلــى وجــود أسماء أخرى
محسوبة على الصدر ،منها ّ
نصار الربيعي
وم ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،الف ـت ــا ف ــي تـصــريــح
إع ــام ــي ،إل ــى أن تـحــالــف «ال ـف ـتــح» بــزعــامــة
هادي العامري موافق على الجميع ،شرط
أال يتم إبعاده من الحكومة.
وتعليقًا على ذلك ،اعتبر الباحث في الشأن
السياسي العراقي طالب األحمد أن التوافق
بني املعسكرين املتصارعني في بغداد في ما
يتعلق برئاسة الحكومة هو نتيجة حتمية.
وأوض ـ ـ ــح األح ـ ـمـ ــد ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن التيار الصدري لديه خياران،
ّ
األول أن يــأخــذ الـســلــة الحكومية بالكامل
ويشكلها بنفسه من دون اآلخرين ،وهو أمر
صـعــب ،أمــا الـخـيــار الـثــانــي فهو طــرح اسم
تــوافـقــي مــن خ ــال الـتـيــار يقبله اآلخـ ــرون،
وهــذا هــو املــرجــح فــي املشهد العراقي اآلن،

بغض النظر عن النتائج االنتخابية للقوى
السياسية النافذة ،معتبرًا أن الخيار الثاني
س ـي ـع ـطــي أي ـض ــا ف ـس ـحــة ل ـل ـص ــدر لـلـتـحــرك
بـحــال أخفقت هــذه الـحـكــومــة ،على اعتبار
أن رئيس الــوزراء توافقي وال يمثل «التيار
الصدري».
ورأى األحمد أن «التوافق على الكاظمي أكثر
إمـكــانـيــة مــن غـيــره مــن األس ـمــاء املـطــروحــة،
من دون إغفال وجــود مخاوف لــدى بعض
ال ـق ــوى م ــن عـ ــودة تـسـلــم ال ـكــاظ ـمــي رئــاســة
الحكومة ألربع سنوات أخرى مقبلة وكاملة
الصالحيات وبدعم داخلي وخارجي» ،في
إشارة إلى القوى الحليفة إليران املعارضة
لالنفتاح العراقي الذي تحقق خالل حكومة
الكاظمي مع املحيط الخارجي وسياسته
املتعلقة بتعزيز مؤسسات الدولة األمنية،
وت ـح ــدي ـدًا ال ـج ـي ــش ،أم ـ ــام ن ـف ــوذ الـفـصــائــل
املسلحة.
في غضون ذلك ،تواصل شخصيات مدنية
ومـسـتـقـلــة ف ــازت فــي االن ـت ـخــابــات األخ ـيــرة
حراكها لتشكيل تحالف جديد داخل البرملان
تحت عـنــوان مــدنــي ،سيكون هــو األول من
نــوعــه مـنــذ ع ــام  2006الـ ــذي شـهــد تشكيل
أول ب ــرمل ــان مـنـتـخــب ف ــي ال ـب ــاد .وف ــي هــذا
اإلطــار ،أجرى زعيم حركة «امتداد» املدنية
ع ــاء ال ــرك ــاب ــي ،خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن،
سلسلة لقاءات في النجف وبغداد ،قبل أن
يغادر إلى مدينة السليمانية للقاء قيادات
الـتـيــار املــدنــي ال ـكــردي امل ـعــارض فــي إقليم
ً
كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،شـمــالــي ال ـب ــاد ،ممثال
بحركة «الجيل الـجــديــد» ،التي استطاعت
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى  9مـ ـق ــاع ــد ف ـ ــي الـ ـب ــرمل ــان

متابعة

طرابلس ـ العربي الجديد

لـ ــم يـ ـص ــدر عـ ــن م ــؤت ـم ــر «اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ـي ـب ـيــا»،
الــذي ُعقد أمــس األول الخميس فــي طرابلس
بمشاركة  27دولة وأربع منظمات دولية (األمم
امل ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــادان األوروبـ ـ ــي واألف ــري ـق ــي
والـجــامـعــة الـعــربـيــة) ،أي م ـق ــررات ،بــل اكتفى
بإصدار بيان ختامي تضمن عناوين عريضة
سبق أن توافق حولها املجتمع الــدولــي .فما
املكاسب الليبية من املؤتمر؟
ت ـل ــت وزيـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـح ـكــومــة ال ــوح ــدة
الوطنية الليبية ،نجالء املنقوش ،برفقة وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـكــوي ـتــي ال ـش ـيــخ أح ـمــد الـنــاصــر
املحمد الصباح ،الذي شارك في رئاسة املؤتمر
كون بالده تترأس الــدورة الحالية بالجامعة
الـعــربـيــة ،نــص الـبـيــان الـخـتــامــي ،وال ــذي أكــد
م ـج ـمــوعــة نـ ـق ــاط ،أه ـم ـه ــا «الـ ــرفـ ــض ال ـقــاطــع
لـلـتــدخــات األجـنـبـيــة فــي ال ـش ــؤون الليبية»،
ودعــم خطة اللجنة العسكرية املشتركة «+ 5
 »5بشأن إخ ــراج املرتزقة والـقــوات األجنبية،
ومطالبة الحكومة بــدعــم إج ــراء االنتخابات
في موعدها املحدد في  24ديسمبر /كانون
األول املـقـبــل .وعـلــى الــرغــم مــن أن املــؤتـمــر تم
على مستوى وزراء الخارجية للدول املعنية
بليبيا ،إال أن  10وزراء خارجية مثلوا بالدهم
فيه ،بينما خفضت  17دولة مستوى تمثيلها
الــدبـلــومــاســي ،ووص ــل إل ــى حــد سـفــرائـهــا في
ليبيا بالنسبة لبعضها .ومن بني الدول التي
خفضت تمثيلها تركيا ،من خالل نائب وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي سـ ــادات أون ـ ــال ،وروس ـيــا

ً
التي أوفــدت ممثال لها من السفارة الروسية
لــدى ليبيا ،وأميركا من خــال مساعدة وزير
الـخــارجـيــة فــي مـكـتــب ش ــؤون ال ـشــرق األدن ــى
يائيل ملبرت ،واملغرب أيضًا التي استضافت
ع ــددًا مــن ال ـل ـقــاءات الـلـيـبـيــة ،مــن خ ــال املــديــر
العام في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
األفريقي ،فؤاد يازوغ.
وق ــال وك ـيــل وزارة ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبـيــة ،عمر
كـتــي ،إن «املــؤت ـمــر يـعــد مكسبًا ليبيًا كبيرًا،
وح ـمــل رس ــال ــة ذات داللـ ــة ل ـلــداخــل وال ـخ ــارج
ح ــول وص ــول ال ـبــاد إل ــى امل ــراح ــل األول ــى من
االس ـت ـق ــرار» .وأضـ ــاف ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن «االستجابة الدولية للمشاركة
فــي املؤتمر كانت كبيرة بالنسبة للتوقعات
الـلـيـبـيــة» .ولـفــت إل ــى أن «أه ــم الــرســائــل التي
ح ـم ـل ـهــا امل ــؤت ـم ــر أن ال ـن ـق ــاش ل ــم ي ـك ــن ح ــول
وقف إطالق النار أو الحوار بني األطــراف ،بل
تمحور حول دعم إجراء االنتخابات والتأكيد
على السيادة الليبية ورفض التدخل األجنبي
وغ ـي ــره ــا م ــن املـ ـلـ ـف ــات» ،م ــا ي ــؤك ــد ح ـس ـبــه أن
«القضية في ليبيا تقدمت ملراحل جديدة في
مسيرة االستقرار».
ووفقًا لقراءته ملجريات املؤتمر الدولي ،رأى
الباحث في «املركز الليبي لألبحاث والدراسات
املتقدمة» حسني الشكري ،أن «املجتمع الدولي
حمل من جانبه رسالة واضحة عبر ممثليه
فــي املــؤت ـمــر» .وأوضـ ــح ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن الــرســالــة «جـ ــاءت مــن خ ــال الـتــركـيــز على
الجانبني األمـنــي والـسـيــاســي ،دون أن يكون
للجانب االقتصادي أي حضور ،ما يعني أن

املجتمع الدولي يقول لليبيني إن حل األزمة ال
يــزال بعيدًا عن املقاربات االقتصادية ويجب
حلها سياسيًا وأمنيًا» .وعند إعالن املنقوش
عن مضمون مبادرة «استقرار ليبيا» ،خالل
بيان متلفز ليل األحد املاضي ،أوضحت أنها
تــرتـكــز عـلــى م ـســاريــن ،األول أم ـنــي عـسـكــري،
واآلخــر اقتصادي تنموي ،لكن الشكري رأى
أن «انـتـهــاء املــؤتـمــر ببيان دون أن يعلن عن
مـ ـق ــررات ي ـع ـنــي أن امل ـش ــارك ــن ال ــدول ـي ــن في
املؤتمر ال يــزالــون عند الـتــوافــق على املبادئ
دون أن ي ـص ـل ــوا إل ـ ــى رؤيـ ـ ــة م ــوح ــدة ب ـشــأن
الحل في ليبيا ،سيما ملف القوات األجنبية
وامل ــرت ــزق ــة» .وع ـلــى الــرغــم مــن الـتـقــدم الكبير

محلل سياسي:
المبادرة الحكومية مالت
ألوروبا وأميركا

شارك ممثلون عن  27دولة في المؤتمر (محمود تركية/فرانس برس)

حذرت واشنطن عباس
من الحديث عن حل
الدولة الواحدة
يكرر عباس وعوده
بإصالح منظمة التحرير
منذ سنوات

لم يطب ّق عباس فعليًا وعوده السابقة (عصام ريماوي/األناضول)

أسرى «الجهاد» يعلّقون تصعيدهم بعد نيل مطالبهم
الــزم ـن ـيــة داخـ ــل ال ـخ ـطــة الـلـيـبـيــة ال ـشــام ـلــة ما
يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا ،خ ـصــوصــا أن أن ـق ــرة ومــوسـكــو
أكبر طرفني دوليني يمتلكان وجودًا عسكريًا
في ليبيا .في املقابل أعــرب املحلل السياسي
ال ـل ـي ـبــي م ـ ـ ــروان ذوي ـ ــب ع ــن ت ـف ــاؤل ــه ال ـك ـب ـيــر،
مـعـتـبـرًا املــؤت ـمــر «ن ـجــاحــا ك ـب ـي ـرًا» للحكومة.
وقال ،لـ«العربي الجديد» إن «املؤتمر بمثابة
رســالــة دول ـيــة ملــن ي ـنــازع الـحـكــومــة» ،مـشــددًا
عـلــى أن أه ــم رســالــة «ه ــي قـطــع الـطــريــق أمــام
من يفكر في مغامرة عسكرية جديدة ،وكذلك
رســالــة ملــن يـحــاول الـتــأزيــم وخـلــق انقسامات
داخـ ـلـ ـه ــا» .وق ـ ــال« :ال ي ـم ـكــن أن ن ــرف ــع سـقــف
التوقعات ونسرف كثيرًا ،فيكفي أن الحكومة
حددت ما تريد من املجتمع الدولي ،وضمنت
مؤتمري برلني األول والـثــانــي فــي مبادرتها
دون أن تذكر املؤتمرات الدولية األخرى التي
انعقدت في أبوظبي وباليرمو وباريس».
وإذ أقر ذويب بأن املبادرة الحكومية جاءت
مــائـلــة لـلـسـيــاســات األوروبـ ـي ــة واألمـيــركـيــة،
فقد أشــار إلــى أن «األهــم من ذلــك هو الرؤية
الليبية الـتــي فرضتها الحكومة بــأن ليبيا
مستعدة لــاسـتـقــرار ،وأن ـهــا ت ـجــاوزت أزمــة
أمنية كبيرة ،بدليل حضور كل هذه الوفود،
وأن الــدور اآلن على املجتمع الدولي ليحدد
موقفه من امللف الليبي» .واعتبر أن الحكومة
«وإن فشلت ربما في تمرير بعض أهدافها
إال أنها تمكنت اآلن من إحراج أطراف ليبية،
مثل (ال ـلــواء الليبي املتقاعد خليفة) حفتر
ال ـ ــذي لـ ــن ي ـم ـك ـنــه رف ـ ــض دخ ـ ــول ال ـح ـكــومــة
لبنغازي مجددًا وعقد مؤتمر فيها».

احتفت حركة «الجهاد
اإلسالمي» بإجبار أسراها
االحتالل على الرضوخ
لمطالبهم لوقف
العصيان والتمرد على
قوانين إدارة السجون
رام اهلل ،غزة ـ العربي الجديد

أج ـبــر أس ــرى «ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» االح ـتــال
اإلسرائيلي على االنصياع ملطالبهم ،ما أدى
إلى تعليق خطواتهم النضالية التي شرعوا
بها منذ أكثر من شهر ،وكذلك إضرابهم عن
ّ
الـطـعــام ال ــذي اسـتـمـ ّـر مل ــدة تسعة أي ــام .وأك ــد
ّ
نــادي األسير الفلسطيني ،أمــس الجمعة ،أن
ّ
أســرى «الجهاد اإلسالمي» علقوا خطواتهم،
بعد أن حققوا مطالبهم .ووفق بيان للنادي،
وصلت نسخة منه إلى «العربي الجديد» ،فقد
كان أبرز تلك املطالب وقف الهجمة املضاعفة
ع ـل ــى أس ـ ــرى «الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي» ،وإل ـغ ــاء
ال ـع ـقــوبــات ال ـج ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ف ــرض ــت عليهم
منذ عملية «نفق الحرية» البطولية ،وإعــادة
كــافــة املـعــزولــن ،بـمــن فيهم ق ـيــادات التنظيم
إلــى األقـســام العامة ،وإلـغــاء الغرامات املالية
الـتــي تـقــدر بماليني الـشــواكــل ،والـسـمــاح لهم
بالزيارة ،وااللتزام بعدم فتح ملفات لألسرى
الذين واجهوا ّ
السجان بحرق الغرف ،واألهم

هــو الـحـفــاظ عـلــى البنية التنظيمية ألســرى
ّ
ال ـج ـهــاد ،وش ــك ــل ذل ــك حـمــايــة أله ــم مـنـجــزات
الحركة األسيرة تاريخيًا.
وأوضــح نادي األسير أن هذا االنتصار الذي
ارتـكــز على وح ــدة الـحــركــة ّاألس ـيــرة ،جــاء في
أع ـق ــاب بــرنــامــج ن ـضــالــي نــفــذتــه ال ـحــركــة من
خ ــال لجنة ال ـط ــوارئ العليا لــأســرى ،الــذي
اسـتـنــد إل ــى الـعـصـيــان وال ـت ـمــرد عـلــى قــوانــن
مضن وشاق
إدارة السجن ،وكذلك بعد حوار
ٍ
ّ
خاضته كل مكونات الحركة األسيرة مع إدارة
س ـجــون االح ـت ــال عـلــى م ــدار أك ـثــر مــن شهر.
ّ
ول ـفــت نـ ــادي األس ـي ــر إل ــى أن وحـ ــدة الـحــركــة
األسـيــرة فــي هــذه املعركة أثبتت مـجــددًا أنها
ّ
السالح األقوى في وجه السجان ،حيث إن ما
جــرى على مــدار الشهر مــن تكاتف واشتباك
يومي فرض انتصارًا لكل الفلسطينيني.
واحتفت حركة «الجهاد اإلسالمي» في غزة،
أمس الجمعة ،بانتصار أسراها على االحتالل،
ع ـقــب تــوص ـل ـهــم التـ ـف ــاق م ــع إدارة ال ـس ـجــون
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،يـقـضــي بــوقـفـهــم اإلض ـ ــراب عن
ال ـط ـعــام ،مـقــابــل إن ـه ــاء ال ـع ـقــوبــات املـفــروضــة
عليهم .وقال مسؤول ملف األسرى في الحركة
جميل عليان ،خالل االحتفال في غزة« :نهنئ
األسرى األبطال وذويهم وأبناء شعبهم بهذا
االنجاز واالنتصار» .وحذر «العدو ومصلحة
سجونه ،من أي محاولة للنكوص أو التالعب
بأي من مطالب األسرى العادلة».
وأضاف عليان أن «ما يجري من عدوان بحق
أســرانــا األب ـطــال ،يـفــرض علينا العمل الجاد
بـكــل الـ ُـس ـبــل م ــن أج ــل ت ـحــريــرهــم» .وت ــاب ــع إن

«اإلضراب عن الطعام ،هو محطة من محطات
الـصـمــود فــي مــواجـهــة ال تنتهي وال تتوقف
إال بزوال االحتالل وتحرير أرضنا واسترداد
مـقــدســاتـنــا» .واع ـت ـَبــر ال ـق ـيــادي ف ــي «الـجـهــاد
ّ
اإلسالمي» محمد شلح ،من جهته ،أن «العدو
ال ـخ ــائ ــب وال ـج ـب ــان كـ ــان ي ـس ـت ـجــدي أب ـنــاء نــا
األس ـ ــرى أن يـضـغـطــوا ع ـلــى (قـ ـي ــادة الـحــركــة
فــي) ال ـخــارج ،لــوقــف الفعاليات والتظاهرات
املساندة لألسرى في غزة والضفة».
وكانت الهيئة القيادية العليا ألســرى حركة
«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» ف ــي س ـج ــون االح ـت ــال
أعلنت ،في بيان ،تعليق اإلضراب عن الطعام
ّ
استمر على مــدار  9أيــام النتزاع حقوق
الــذي
األسـ ــرى ،ووق ــف اإلج ـ ــراءات االنـتـقــامـيــة التي
ات ـخ ــذت ـه ــا م ـص ـل ـحــة ال ـس ـج ــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ضدهم بعد عملية «نفق الحرية» التي تمكن
خاللها خمسة مــن أســرى «الـجـهــاد» ،وأسير
من حركة «فتح» ،من الهرب من سجن جلبوع
قبل أن يعاد أسرهم .وذكــرت الهيئة القيادية
أنها «أدارت مفاوضات صعبة ومعقدة تحت
ضـغــط اسـتـمــرار الـتـمــرد واإلضـ ــراب املـفـتــوح،
وبعد  9أيــام مــن اسـتـمــرار اإلض ــراب املفتوح،

«سرايا القدس» :سنبقى
السند الصلب والدرع
الحصين ألسرانا

شرق
غرب
الصومال :فرماجو
وروبلي يدعوان لإلسراع
باالنتخابات

دعا الرئيس الصومالي محمد عبد
ال ـلــه فــرمــاجــو (الـ ـص ــورة) ،ورئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـح ـم ــد حـ ـس ــن روب ـ ـلـ ــي،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك ،إل ـ ــى ت ـســريــع
العملية االنتخابية لتعيني رئيس
جــديــد لـلـبــاد ووض ــع حــد للصراع
بينهما .وقال البيان إن «القياديني
ي ــدع ــوان ال ــوالي ــات ال ـفـيــدرالـيــة إلــى
ب ــدء ان ـت ـخــاب مـجـلــس نـ ــواب خــال
األس ـب ــوع ــن امل ـق ـب ـلــن» ،ك ـمــا أعـلـنــا
أن ـ ـه ـ ـمـ ــا س ـ ـي ـ ـتـ ــوق ـ ـفـ ــان ع ـ ــن إج ـ ـ ـ ــراء
تعيينات متضاربة ،ويدعمان فتح
تـحـقـيــق ح ــول اخ ـت ـفــاء املــوظ ـفــة في
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـصــومــال ـيــة إكـ ــرام
تهليل.
(فرانس برس)

إثيوبيا :ضربة جوية
جديدة على عاصمة
تيغراي
ّ
ن ـ ــف ـ ــذ ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإلث ـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،أمـ ــس
ال ـج ـم ـع ــة ،ض ــرب ــات ج ــوي ــة ج ــدي ــدة
على مدينة ميكيلي ،عاصمة إقليم
ت ـي ـغ ــراي ،ش ـمــالــي الـ ـب ــاد ،ف ــي يــوم
رابـ ـ ــع ت ـس ـت ـهــدف ف ـي ــه امل ــدي ـن ــة ه ــذا
األسـ ـب ــوع .وق ــال ــت امل ـت ـحــدثــة بــاســم
الحكومة بيلني سيوم إن الضربات
استهدفت مركز تدريب تستخدمه
«جـ ـبـ ـه ــة تـ ـح ــري ــر ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي» ال ـت ــي
تخوض الحكومة معها حربًا منذ
نحو عــام ،وذلــك بعد يــوم من إدانــة
وزارة الخارجية األميركية تصعيد
العنف في اإلقليم.
(فرانس برس)
فرنسا تطمئن الـ«ناتو»
بشأن «الدفاع األوروبي»

ن ـص ـحــت وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ـل ـ ـ ــورن ـ ـ ــس بـ ـ ــارلـ ـ ــي
(الصورة) ،أمس الجمعة ،نظراءها
ف ــي ح ـل ــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ب ـعــدم
ال ـ ـخ ـ ــوف م ـ ــن الـ ـخـ ـط ــط ال ــدف ــاعـ ـي ــة
ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ق ــائ ـل ــة إن ـهــا
س ـت ـع ــزز ال ـح ـل ــف وت ـف ـي ــد أم ـي ــرك ــا.
وق ــال ــت ب ــارل ــي ف ــي جـلـســة للحلف:
«أسـ ـم ــع ت ـصــري ـحــات حـ ــول ش ــؤون
الدفاع األوروبية وألحظ تهديدات،
أقول ال تخافوا» ،مضيفة أن «الدفاع
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـي ــس مل ــواجـ ـه ــة ح ـلــف
األطلسي ،بل على النقيض تمامًا».
(رويترز)

الحدث

رسائل مؤتمر «استقرار ليبيا» :تبديد الهواجس األمنية
الذي أحرزته لجنة « »5 + 5العسكرية الليبية
بــإعــانـهــا عــن خـطــة شــامـلــة إلخ ــراج املــرتــزقــة
وال ـقــوات األجـنـبـيــة ،إال أن الـشـكــري اعتبر أن
خفض التمثيل الدبلوماسي التركي الروسي
فــي املؤتمر يؤكد أن التوافق حــول املـحــددات

العراقي الجديد .وقال الركابي ،في تصريح
مقتضب لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن املدنيني
يسعون إلى «معارضة حقيقية في البرملان
امل ـق ـبــل» ،مـضـيـفــا أن «ف ـتــح مـلـفــات الـفـســاد
واالن ـت ـه ــاك ــات وم ـحــاس ـبــة امل ـت ــورط ــن بها
سـتـكــون أول ــى أعـمــالـنــا» ،مـشــددًا عـلــى عــدم
مشاركة تحالفه في أي حكومة مبنية على
محاصصة طائفية وحزبية.
ووف ـق ــا لـعـضــو بـ ــارز ف ــي ح ــرك ــة «امـ ـت ــداد»،
تـ ـح ــدث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ط ــال ـب ــا ع ــدم
ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،فـ ــإن ال ـ ـحـ ــراك ال ـح ــال ــي يـسـعــى
إلـ ــى تـشـكـيــل ت ـحــالــف أف ـق ــي م ــن مستقلني
ومــدن ـيــن ،ي ـت ـجــاوز ع ــدده ال ـ ــ 40مـقـعـدًا في
ال ـب ــرمل ــان ،وهـ ــذا سـيـشـمــل الـ ـح ــراك ال ـكــردي
ف ــي إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ،وك ــذل ــك املـسـتـقـلــن
فــي مـنــاطــق ب ـغــداد والـشـمــال وال ـغ ــرب ،كما
هــو ال ـحــال فــي الـجـنــوب ال ـعــراقــي .وأض ــاف
امل ـصــدر أن املـشـتــرك فــي ه ــذا الـتـحــالــف هو
ال ـت ــداف ــع م ــع األح ـ ـ ــزاب الـتـقـلـيــديــة الــديـنـيــة
فــي ب ـغــداد والـقــومـيــة فــي إقـلـيــم كــردسـتــان
وخ ـلــق م ـعــادلــة سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة ،طــرفـهــا
اآلخر املدنيون ،والهدف هو دولة مواطنة،
كــاشـفــا عــن أن الـتـحــالــف الـجــديــد قــد ُيعلن
رسميًا بعد اإلع ــان عــن مـصــادقــة القضاء
عـلــى نـتــائــج االن ـت ـخــابــات .وأع ــرب عــن أمله
«فــي استقطاب نــواب مستقلني جــدد ،على
الــرغــم مــن أن بعض األح ــزاب الـتــي سجلت
نـتــائــج مـتــواضـعــة فــي االنـتـخــابــات صــارت
ُ
تـقـ ّـدم مبالغ ضخمة للنواب املستقلني من
أجل االنضمام إليها ضمن مسعى رفع عدد
مقاعد كتلتها داخل البرملان» ،بحسب قوله.
(شارك في التغطية من بغداد سالم الجاف)

عكس اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة
ال ـت ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،م ـس ــاء اإلث ـن ــن
املاضي ،عمق األزمة التي تمر بها القيادة
الفلسطينية على الصعيد الــداخـلــي من
جـهــة ،بعد إع ــان حــزبــن رئيسيني ،هما
«الشعب» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،م ـق ــاط ـع ــة االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،قـبــل
عودتهما للمشاركة املشروطة ،وخارجيًا
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــد إق ـ ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس وع ـضــو
الـلـجـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـحــركــة «ف ـت ــح» امل ـقــرب
مـنــه حـســن الـشـيــخ أن اإلدارة األميركية
«تماطل» و«تكذب» في وعودها للقيادة
الفلسطينية.
ع ـلــى الـصـعـيــد ال ــداخ ـل ــي ،نـجـحــت حــركــة
«ف ـت ــح» ف ــي إق ـن ــاع «ال ـش ـع ــب» و«الـجـبـهــة
الديمقراطية» بالعودة عن قــرار مقاطعة
اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة ،والذي
جــاء ألسـبــاب ع ــدة ،لكن السبب الــواضــح
هو قطع عباس مخصصات الحزبني منذ
يونيو/حزيران املاضي وحتى سبتمبر/
أي ـلــول املــاضــي .اجـتـمــاعــات نــائــب رئيس
«فتح» محمود العالول وأمني سر اللجنة
املركزية للحركة جبريل الرجوب وعضو
مــركــزيــة «فـتــح» ع ــزام األح ـمــد ،يــوم األحــد
وح ـتــى ظـهــر اإلث ـن ــن املــاض ـيــن ،نجحت
بــإقـنــاع الـحــزبــن بــالـعــدول عــن املقاطعة،
وذلك بعد أن وافق عباس على أمر صرف
املـخـصـصــات ألرب ـعــة أش ـهــر بــأثــر رجعي
يوم اإلثنني.
كـ ـ ـ ـ ـ ــوادر فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب ـ ــن ،أي «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب»
و«ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،أكـ ـ ـ ـ ــدوا ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن األمر ال يتعلق باملخصصات
ف ـقــط ،وإن ـم ــا ت ــم ال ـتــوصــل الت ـف ــاق ثــاثــي
بني «فتح» والحزبني تضمن عــدة نقاط،
أهمها أن الحقوق املالية للفصائل جميعًا

م ـح ـفــوظــة وال ت ـمــس نـتـيـجــة ال ـخــافــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وي ـت ــم االل ـ ـتـ ــزام ب ـه ــذا امل ـبــدأ
وإع ـ ـ ــادة صـ ــرف م ـخ ـص ـصــات ال ـف ـصــائــل.
وأكـ ـ ــد االت ـ ـفـ ــاق ت ـص ــوي ــب وضـ ــع الـلـجـنــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ملـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر وض ـ ــرورة
ان ـت ـظــام اجـتـمــاعــاتـهــا بــرئــاســة الــرئـيــس،
ً
واضطالعها بدورها كامال في ما يتعلق
بمسؤوليتها ،من حيث االطالع واملشاركة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـش ــأن
السياسي والقيادي للشعب الفلسطيني،
وضمان انتظام حصولها على التقارير
املتعلقة باالتصاالت السياسية في هذا
اإلط ــار .وتضمن االتـفــاق التأكيد على أن
مـنـظـمــة الـتـحــريــر ه ــي مــرجـعـيــة السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،والـ ـفـ ـص ــل بـ ــوضـ ــوح بــن
املنظمة والسلطة ،وكذلك توضيح العالقة
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك ب ــن امل ـن ـظ ـم ــة وب ــن
مــؤس ـســات الـسـلـطــة املـخـتـلـفــة ،بـمــا فيها
الـحـكــومــة .كـمــا تضمن االت ـفــاق املـبــاشــرة
ب ــالـ ـح ــوارات ال ـث ـنــائ ـيــة وال ـج ـمــاع ـي ــة ،من
أجــل معالجة القضايا العالقة بــن قوى
منظمة التحرير ،بما يعزز دور املنظمة،
والـتـحـضـيــر الـ ـف ــوري لـعـقــد ل ـقــاء ربــاعــي
ي ـض ــم «فـ ـت ــح» و«الـ ـشـ ـع ــب» وال ـج ـب ـه ـتــن
«الشعبية» و«الديمقراطية» ،إضافة لكل
ال ـل ـقــاءات الـجـمــاعـيــة مــع ال ـقــوى األخ ــرى.
لكن مـصــادر مــن «الجبهة الديمقراطية»
و«الشعب» قالت ،لـ«العربي الجديد» ،إنه
«بات معلومًا أن عباس لن يلتزم بأي بند
مــن االت ـفــاق ال ـثــاثــي ،وه ــو يـكــرر وع ــوده
بإصالح املنظمة وإجراء حوار جذري مع
الفصائل منذ سـنــوات ،وتطبيق قــرارات
املجلسني الوطني واملركزي باالنفكاك عن
االحتالل ،ولم يطبق شيئًا فعليًا من هذه
الوعود» .وفيما حصل االتفاق بني «فتح»
و«ال ـش ـع ــب» و«ال ـج ـب ـهــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»،

بقيت «الـجـبـهــة الشعبية» عـلــى موقفها
امل ـقــاطــع الجـتـمــاعــات الـلـجـنــة التنفيذية
منذ أكـثــر مــن عــامــن .وقــالــت مـصــادر في
«الجبهة الشعبية» ،لـ«العربي الجديد»،
إن ع ـب ــاس ي ـعــاقــب «ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة»
بـ ــوقـ ــف م ـخ ـص ـص ــات ـه ــا م ـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ـق ــوم ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـن ــذ ن ـح ــو ث ــاث
س ـ ـنـ ــوات .وذكـ ـ ــر الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي «ال ـج ـب ـهــة
الشعبية» في غزة هاني خليل ،لـ«العربي
الجديد» ،أن «الجبهة تقاطع اجتماعات
اللجنة التنفيذية منذ العام  ،2018وطوال
السنوات املاضية لم تقم القيادة بتنفيذ
قـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـل ـســن ال ــوط ـن ــي واملـ ــركـ ــزي،
وأص ـب ــح ال قـيـمــة ل ـل ـق ــرارات ال ـت ــي تتخذ
مرارًا وتكرارًا» .وقال خليل« :كل هذا يؤكد
ص ــواب ق ــرار الجبهة الشعبية بمقاطعة
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر،
الـتــي بــاتــت تـحـتــاج إل ــى إص ــاح حقيقي
وجـ ـ ــذري ،ألن واق ـع ـهــا ال ـحــالــي ل ــن ي ـقـ ّـدم
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي أي ش ــيء لـتـجــاوز
املخاطر املحيطة به».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن االج ـت ـم ــاع الـشـكـلــي ملنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر مـ ــن ال ـل ـج ـنــة
التنفيذية ،لـ«العربي الجديد» ،أن عباس
ما زال يصر على موقفه من التزام حركة
«ح ـ ـم ـ ــاس» ب ـج ـم ـي ــع ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـش ــرع ـي ــة
الــدول ـيــة كـخـطــوة تـسـبــق مـشــاركـتـهــا في
أي حكومة فلسطينية .أما على الصعيد
الـخــارجــي ،فقد قـ ّـدم حسني الشيخ ،الــذي
حضر اجتماع اللجنة التنفيذية ،مداخلة
حـ ــول ال ـع ــاق ــات م ــع اإلدارة األم ـيــرك ـيــة،
وال ـ ـتـ ــي وص ـف ـه ــا بــامل ـخ ـي ـبــة لـ ــآمـ ــال ،مــا
جعل عباس والشيخ يصفان املسؤولني
األميركيني قائلني« :عم يضحكوا علينا»،
و«كــذابــن» .ويــأتــي الغضب الفلسطيني
مــن اإلدارة األمـيــركـيــة عقب لـقــاء مساعد
وزير الخارجية األميركي هادي عمرو مع
عباس في الرابع من الشهر الحالي ،والذي
ّ
عبر فيه عمرو عن استيائه من خطاب أبو
مــازن في األمــم املتحدة في  24سبتمبر/
أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،وحـ ـ ــذره م ــن أي خـطــوة
باتجاه سحب االعـتــراف بدولة إسرائيل
أو الحديث عن حل الدولة الواحدة ،حسب
م ــا أك ــدت ــه مـ ـص ــادر «الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد».
وأك ــد مـصــدر رفـيــع ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن اإلدارة األميركية تخضع عالقتها مع
السلطة الفلسطينية لالبتزاز ،من خالل
رزمـ ــة شـ ــروط أب ــرزه ــا قـطــع مخصصات
األسرى والشهداء ،وهذا ما يؤكده رفض
بايدن لقاء عباس حتى اليوم.
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وأكثر من  40يومًا من التمرد والعصيان ،وفي
فترة زمنية قياسية من عمر نضاالت الحركة
األسـيــرة ،استطعنا بفضل الله تعالى إنجاز
معظم أهداف وعناوين اإلضراب» .ولفتت إلى
ّ
أنها توافقت بكل أعضائها ،وباالستماع إلى
آراء مجلس الشورى العام والعديد من كوادر
الحركة ،على إعــان تعليق اإلضــراب املفتوح
عن الطعام ووقف خطوات التمرد والعصيان.
إل ــى ذل ــك ،أك ــد امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري ل ــ«ســرايــا
الـ ـ ـق ـ ــدس» ،ال ـ ـ ـ ـ ــذراع ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ــ«الـ ـجـ ـه ــاد
ّ
اإلسـ ــامـ ــي» ،أبـ ــو ح ـم ــزة ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن
الـ ـس ــراي ــا س ـت ـب ـقــى «ال ـس ـن ــد ال ـص ـل ــب وال ـ ــدرع
ال ـح ـصــن ألس ــران ــا األبـ ـط ــال وس ـي ــف شعبنا
ومقدساتنا فــي طريقنا الـطــويــل ،وصراعنا
امل ـم ـت ــد م ــع الـ ـع ــدو ح ـت ــى الـ ـح ــري ــة ،وال ـن ـصَّــر
األك ـيــد إن ش ــاء ال ـلــه» .وق ــال أب ــو ح ـمــزة« :كــنــا
وم ــا زلـنــا نــؤمــن ب ــأن معية الـلــه مـعـنــا ،وبــأنــه
سيمدنا بــإنـجــاز جــديــد فــي معركة السجون
الـتــي اسـتـمــرت  42يــومــا ،كــان آخــرهــا إضــراب
ُ
أسرانا ملدة  9أيــام ،تعد بمجموعها محطات
ُ
عز وافتخار ،وت ِّوجت بانتصار اإلرادة التي ال
تعرف اليأس».
من جهة أخرى ،ذكر نادي األسير الفلسطيني،
في بيان ،أن قــوات إسرائيلية اقتحمت ،ليلة
الخميس ـ الجمعة ،قسمًا في سجن جلبوع،
واعـتــدت على  90أسـيـرًا .وأوض ــح أن األســرى
في السجن ما يــزالــون يتعرضون «لعمليات
تنكيل مـضــاعـفــة ،ومـنـهــا عـمـلـيــات االقـتـحــام
في محاولة إلبقائهم في حالة عــدم استقرار
وفرض مزيد من الرقابة عليهم».

أول حكومة لقادة
االنقالب في غينيا
عـ ّـن ق ــادة االن ـقــاب فــي غينيا ،أول
م ـ ــن أم ـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ت ـش ـك ـي ـل ـهــم
ً
ال ــوزاري األول ،وال ــذي ضـ ّـم جـنــراال
سابقًا وشخصيات تقلدت مناصب
رف ـيـعــة ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس املـخـلــوع
أل ـفــا ك ــون ــدي .وق ــال مـتـحــدث باسم
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري إن ال ـض ــاب ــط
ال ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أبـ ـ ـ ــو ب ـكــر
صديقي كامارا ُعـ ّـن وزي ـرًا للدفاع،
بعدما شغل منصب رئيس األركان
فــي وزارة دف ــاع ك ــون ــدي ،كـمــا ُعـ ّـن
ب ـش ـيــر ديـ ــالـ ــو ،امل ـل ـح ــق ال ـع ـس ـكــري
السابق في الجزائر ،وزيرًا لألمن.
(رويترز)
مقتل زعيم «داعش»
الجديد في غرب أفريقيا
أع ـلــن مـسـتـشــار األمـ ــن ال ـقــومــي في
ن ـي ـج ـي ــري ــا ب ــاب ــاغ ــان ــا م ــون ـغ ــون ــو،
أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،ع ــن م ـق ـتــل الــزع ـيــم
الجديد لتنظيم «داع ــش» فــي غرب
أفريقيا ماالم باكو على يد الجيش
الـنـيـجـيــري ،فــي وق ــت ســابــق خــال
األسبوع الحالي .وقال مونغونو إن
التنظيم املـســؤول عــن مقتل املئات
من املواطنني في نيجيريا والــدول
املجاورة ،قد يواجه أزمة قيادة بعد
مقتل باكو ،الــذي لم يمض أسبوع
على خالفته ألبو مصعب البرناوي
ع ـل ــى رأس ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،ب ـع ــد مـقـتــل
األخـيــر على يــد الـقــوات النيجيرية
األسبوع املاضي.
(أسوشييتد برس)
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عصابات هايتي
اتسع نشاط العصابات في عهد الرئيس الراحل جوفينيل مويس (سابين جونسون/األناضول)

خطف وترويع
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مسؤولية
هنري
يقول مسؤول حكومي
كبير لصحيفة «نيويورك
تايمز» ،إن رئيس الوزراء
أرييل هنري ،ليس له صلة
باالنتهاكات التي اتهمت
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ممكن للقضاء على
فوضى العصابات».

لــم تكن عملية اخـتـطــاف  17مبشرًا
مــن أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،ي ــوم السبت
املــاضــي ،فــي وضــح الـنـهــار ،على يد
عصابة في هايتي ،ثم املطالبة ،أول من أمس
الخميس ،بفدية قيمتها  17مليون دوالر وإال
سـتـقـتـلـهــم ،س ــوى حـلـقــة ج ــدي ــدة م ــن حلقات
الفلتان األمني املنتشر ،وأحــدث عالمة على
ال ـس ـي ـطــرة امل ـت ـصــاعــدة لـلـعـصــابــات ف ــي هــذه
الدولة البالغ عدد سكانها  11مليون نسمة.
وتنمو هــذه العصابات وتكتسب مــزيـدًا من
القوة يومًا بعد آخر ،مع تزايد الفراغ األمني
في البالد إلى درجة أنها باتت تحكم مساحة
شــاسـعــة مــن هــايـتــي .لـيــس ذل ــك فـحـســب ،بل
ُ
ّ
إن ات ـه ــام ــات ت ــوج ــه ل ـل ـح ـكــومــة بــاس ـت ـخــدام
العصابات ك ــأدوات للقمع وترهيب السكان
املحتجني على فسادها ،خصوصًا فــي عهد
الــرئـيــس الــراحــل جوفينيل مــويــس ،ال ــذي تم
اغـتـيــالــه ف ــي غــرفــة نــومــه ف ــي يــول ـيــو /تـمــوز
املاضي.
وه ـ ــدد ج ــوزي ــف وي ـل ـس ــون ،زع ـي ــم الـعـصــابــة

ال ـهــاي ـت ـيــة «م ـ ـ ــاوزو  ،»400ال ـت ــي خ ـط ـفــت 17
مبشرًا من أميركا الشمالية ،السبت املاضي،
في شــرق العاصمة بــورت أو برانس ،بإعدام
الـ ــرهـ ــائـ ــن ،وذل ـ ــك فـ ــي ت ـس ـج ـيــل ف ـي ــدي ــو أع ــد
األربعاء املاضي ،ونشر على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي أول م ــن أم ــس ال ـخ ـم ـيــس .وق ــال
ويلسون ،في تسجيل الفيديو« :إذا لم أحصل
على ما أحتاجه ،فسأقتل هؤالء األميركيني».
وقد ظهر محاطًا بعدد من الرجال املسلحني
متجمعني أمام توابيت تضم جثث خمسة من
أفراد عصابته قال إن الشرطة قتلتهم.
وأك ـ ــد مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي ك ـب ـيــر ،طــال ـبــا عــدم
ك ـش ــف ه ــويـ ـت ــه ،ص ـح ــة ت ـس ـج ـيــل ال ـف ـي ــدي ــو.
وأض ــاف لـعــدد مــن الصحافيني «نـحــن على
اتصال بمنظمة كريستشن إيد مينيستريز
(البعثات املسيحية للمعونة) ،التي ينتمي
إل ـي ـهــا املـ ـبـ ـش ــرون ،وع ـل ــى اتـ ـص ــال دائ ـ ــم مع
الـشــرطــة الـهــايـتـيــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «مكتب
التحقيقات الـفــدرالــي (أف بــي آي) ،موجود
في هايتي وعلى اتصال مع جميع األطراف

امل ـع ـن ـيــن» .وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر أم ـن ـيــة لــوكــالــة
«فرانس برس» ،أن الخاطفني يطلبون فدية
قدرها  17مليون دوالر مقابل إطالق سراح
الرهائن.
ومنذ ديسمبر /كانون األول  ،2020أصدرت
الـشــرطــة الـهــايـتـيــة مــذكــرة بـحــث عــن جــوزف
ويلسون بتهمة «اغتيال ومحاولة قتل وخطف
وس ــرق ــة مــرك ـبــة واالس ـت ـي ــاء ع ـلــى شــاحـنــات
بـضــائــع» .ومــع تــزايــد نفوذ العصاباتُ ،عني
فــرانـتــس إلـبــي ،مـســاء الخميس ،مــديـرًا عامًا
لـلـشــرطــة الــوط ـن ـيــة ال ـهــاي ـت ـيــة ب ـعــد اسـتـقــالــة
سلفه ليون تشارلز ،حسب تغريدة للسلطات
الهايتية على «تويتر» .وقــال رئيس الــوزراء
ال ـهــاي ـتــي أري ـي ــل ه ـن ــري ،ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،إنــه
«ح ــان وق ــت ال ـع ـمــل .نــرغــب فــي إعـ ــادة السلم
ال ـعــام وال ـع ــودة إل ــى الـحـيــاة الطبيعية وإلــى
الطريق إلى الديمقراطية».
وبقيت الـعـصــابــات املسلحة مـحـصــورة منذ
فترة طويلة في األحياء الفقيرة في العاصمة،
لكنها بسطت سيطرتها في األشهر األخيرة
بشكل أك ـبــر .وتـنـخــرط حــوالــى  100عصابة
فـ ــي كـ ــل ش ـ ــيء ،ب ـ ــدءًا مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ـطــف
وتهريب األسلحة وتهريب امل ــواد املمنوعة،
وف ـق ــا لـلـشـبـكــة الــوط ـن ـيــة ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوق
اإلنسان في هايتي .وتقدر الشبكة أيضًا أن

زعيم العصابة الخاطفة
للمبشرين األميركيين
يهدد بقتلهم
تسيطر العصابات على
ما يصل إلى ثلثي األراضي
في هايتي

العصابات تسيطر فعليًا اآلن على ما يصل
إلى ثلثي األراضي الوطنية.
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية
بـشــأن انـتـشــار الـعـصــابــات فــي هــايـتــي ،إنها
«نمت بقوة في السنوات األخيرة ،لدرجة أن
أعضاءها باتوا يحكمون مساحات شاسعة
من الـبــاد» .األكثر شهرة وأهمية بني هؤالء
هو جيمي شيريزير ،الذي ُيظهر نفسه كزعيم
سياسي ،ويعقد مؤتمرات صحافية ،ويقود
ّ
يتجول
املسيرات ،وحتى األيــام األخيرة كان
في العاصمة كبديل عن رئيس الوزراء أرييل
هـ ـن ــري .ف ـق ــد كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـحـضــر
األخـ ـي ــر ،األح ـ ــد امل ــاض ــي ،ح ـفــل ت ـكــريــم بطل
استقالل هايتي ،الجنرال جان جاك ديسالني،
فــي ذكــرى وفــاتــه ،لكن إطــاق نــار كثيف دفع
هنري والوفد املرافق له إلى الفرار ،ما ساهم
بالتخلي عن املراسم في العاصمة بــورت أو
برنس .بعد فترة وجيزة ظهر شيريزير ،وهو
ضابط شرطة سابق أيضًا ،في موقع الحفل
ووضع ثالثة أكاليل من الزهور.
وشيريزير مدرج في القائمة السوداء لوزارة
الـخــزانــة األميركية ل ــدوره فــي تنظيم هجوم
ع ــام  2018عـلــى ح ــي ال ســالــن الـفـقـيــر ال ــذي
ً
دمــر  400مـنــزل وخـلــف  71قتيال على األقــل.
لكن كرئيس لعصابة تعرف باسم «مجموعة
ال ـت ـس ـعــة» ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ــه أقـ ــوى رج ــل في
العاصمة ،ولديه طموحات سياسية ،ويوزع
الـطـعــام دوري ــا عـلــى سـكــان األح ـيــاء الفقيرة،
ب ـي ـن ـمــا ت ـك ـت ـفــي ال ـش ــرط ــة ب ـم ــراق ـب ــة ال ــوض ــع،
ب ـح ـســب م ــا ت ـق ــول ص ـح ـي ـفــة «وول سـتــريــت
ج ــورن ــال» ،ف ــي ت ـقــريــر ن ـشــرتــه ي ــوم ال ـثــاثــاء
املاضي.
وت ـ ـقـ ــول م ـ ـ ــاري ي ــول ــن جـ ـي ــل ،وه ـ ــي رئ ـي ـســة
مــؤسـســة «كـلـيــر آي ــز» (منظمة محلية تعنى
بـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان)« :ت ـت ـم ـت ــع ال ـع ـص ــاب ــات
بسلطة أكثر من قادتنا» ،وتضيف متحدثة
لـ«نيويورك تايمز»« :إذا قالوا ابق في املنزل،
فـيـجــب الـبـقــاء فــي امل ـن ــزل ،وإذا قــالــوا اخ ــرج،
فيمكنك الخروج .إنه رعب».
وت ـش ـيــر «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» إلـ ــى أن بعض
الـعـصــابــات تـعـمــل كـحـكــومــات األم ــر الــواقــع.
ً
وتضيف نقال عن خبراء« :لقد كان للعصابات
نفوذ واســع في العديد من األحـيــاء الفقيرة،
ل ـك ـن ـهــا بـ ـ ــدأت ت ـك ـت ـســب م ــزيـ ـدًا م ــن الـهـيـمـنــة
بعدما أدى مويس اليمني كرئيس عام ،2017
وذل ــك بسبب تــآكــل املــؤسـســات الديمقراطية
فــي ع ـهــده ،واس ـت ـغــال حـكــومـتــه للعصابات
ونشرها ك ــأدوات للترويع والقمع» .وبينما
كــانــت الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة واألم ـ ــم املـتـحــدة
عـ ـل ــى دراي ـ ـ ـ ــة مـ ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة ب ــال ـع ــاق ــة
املتزايدة بني العصابات والحكومة والشرطة
الهايتية ،فقد اتخذ الطرفان خطوات خجولة
ملكافحة هذه املشكلة ،وذلك خوفًا من زعزعة
االستقرار الهش في هايتي ،بحسب ما تنقل
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» عــن مـســؤولــن أميركيني
سابقني وحاليني.
وفي السياق ،يقول بيار إسبيرانس ،املدير
التنفيذي للشبكة الوطنية الهايتية للدفاع
ع ــن ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،مـتـحــدثــا ع ــن حكومة
مويس« :لقد أضعفت إدارته الشرطة ونظام
الـعــدالــة .وبعد ذلــك ،استخدمت العصابات
ل ــذب ــح الـ ـن ــاس ف ــي األحـ ـي ــاء ال ـف ـق ـي ــرة» .وقــد
وث ـ ـقـ ــت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــدي ــره ــا
إس ـب ـيــرانــس أك ـثــر م ــن  12ه ـجــومــا مسلحًا
من قبل العصابات منذ عــام  ،2018ما أدى
إلــى مقتل أو اختفاء أكثر من  600شخص.
وفي كثير من الحاالت ،أشارت التقارير إلى
دور لـلـشــرطــة فــي ه ــذه الـعـمـلـيــات ،بـمــا في
ذلك تورط ضباط بعمليات القتل .ويعيش
الهايتيون في خوف دائم ،فعمليات الخطف
بلغت أعلى مستوياتها في العام املاضي،
وفقًا لألمم املتحدة .وتـقــول روزي أوغست
دوسينا ،مديرة البرامج في املنظمة« :اليوم
نتحدث عن ذلك ،ألن مبشرين أميركيني قد
اختطفوا .في الواقع ،إنها حياتنا اليومية.
كل يوم نغادر منازلنا من دون أن نعرف ما
إذا كنا سنعود».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

متابعة

بايدن «يحذر» الصين :سندافع عسكريًا عن تايوان
اضطر البيت األبيض إلى
التدخل لتخفيف التوتر
مع بكين ،بعد إعالن
الرئيس األميركي جو بايدن
أن بالده ستدافع عسكريًا
عن تايوان
رف ــع تــأكـيــد الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة س ـت ــداف ــع عـسـكــريــا
عــن تــايــوان إذا شنت الـصــن هجومًا على
ال ـج ــزي ــرة ،م ــن م ـن ـســوب ال ـت ــوت ــر م ــع بـكــن،
الـتــي دعــت اإلدارة األمـيــركـيــة إلــى التعامل
بحذر مع هذا املوضوع ،فيما حاول البيت
األبيض التخفيف من الحقن عبر التأكيد
أنه ال يوجد أي تغيير في سياسة واشنطن
بشأن الجزيرة.
وي ـت ـنــاقــض ت ـصــريــح ب ــاي ــدن م ــع الـسـيــاســة
األم ـيــرك ـيــة ال ـقــائ ـمــة م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة في
م ــا يـ ـع ــرف بـ ــ«الـ ـغـ ـم ــوض االس ـت ــرات ـي ـج ــي»
ال ـتــي تـســاعــد واشـنـطــن بـمــوجـبـهــا تــايــوان
ف ــي ب ـن ــاء دف ــاع ــات ـه ــا وت ـع ــزي ــزه ــا م ــن دون
ال ـت ـع ـه ــد صـ ــراحـ ــة ب ـم ـس ــاع ــدت ـه ــا فـ ــي ح ــال
ح ــدوث هـجــوم .وقطعت الــواليــات املتحدة
عالقاتها الدبلوماسية مع تايوان في 1979
ً
ل ــاع ـت ــراف بـبـكــن م ـم ـثــا رس ـم ـيــا ووح ـي ـدًا
ّ
للصني ،لكن واشنطن ال تــزال أقــوى حليف
ّ
ّ
لتايبيه ومزودها األول باألسلحة ،ال بل إن

اإلدارة األميركية ملزمة من قبل الكونغرس
ببيع الجزيرة أسلحة لتمكينها من الدفاع
عن نفسها.
وخـ ـ ــال لـ ـق ــاء مـ ــع ن ــاخ ـب ــن فـ ــي بــال ـت ـي ـمــور
ّ
نــظ ـم ـتــه ش ـب ـكــة «سـ ــي أن أن» أمـ ــس األول
ّ
الخميس ،سئل بايدن مرتني عما إذا كانت
ّ
الواليات املتحدة مستعدة للدفاع عسكريًا
ع ــن تـ ــايـ ــوان ف ــي حـ ــال ت ـع ـ ّـرض ــت ال ـج ــزي ــرة
لهجوم صيني ،فأجاب« :أجل .لدينا التزام
بـهــذا ال ـشــأن» .ورد بــايــدن بــاإليـجــاب أيضًا
على سؤال عما إذا كانت الواليات املتحدة
ستكون قادرة على الرد على تطوير برامج
عسكرية فــي ال ـصــن ،لكنه أع ــرب عــن قلقه
من احتمال انخراط دول منافسة للواليات
املتحدة «في نشاطات قد ترتكب فيها خطأ
فــادحــا» .وكــرر رغبته فــي عــدم الــدخــول في
حرب باردة جديدة مع بكني.
وحاول متحدث باسم البيت األبيض ،أمس
األول ،التخفيف من االحتقان ،موضحًا أن
بايدن لم يكن يعلن أي تغيير في السياسة
األميركية ،مؤكدًا «ال تغيير في سياستنا»
بشأن تايوان والصني .وامتنع املتحدث عن
اإلدالء بمزيد مــن التعليقات عندما سئل
عما إذا كان بايدن قد أخطأ التعبير ،لكنه
أض ــاف أن «ال ـعــاقــات الــدفــاعـيــة األميركية
مع تــايــوان تسترشد بقانون العالقات مع
تـ ــايـ ــوان .وسـنـتـمـســك بــال ـتــزام ـنــا بـمــوجــب
ال ـقــانــون وس ـنــواصــل دع ــم ت ــاي ــوان لـلــدفــاع
عن نفسها ،ومعارضة أي تغييرات أحادية
الجانب في الوضع الراهن».
وسارعت وزارة الخارجية الصينية ،أمس

الـجـمـعــة ،إل ــى حــث ال ــوالي ــات املـتـحــدة على
تجنب إرس ــال إشـ ــارات خــاطـئــة للمؤيدين
الس ـت ـق ــال تـ ــايـ ــوان .وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
وزارة الخارجية وانــغ ون بــن ،فــي مؤتمر
صـحــافــي فــي ب ـكــن ،إن «ال ـصــن لــن تفسح
امل ـجــال ألي مـســاومــة بـشــأن الـقـضــايــا التي
تتعلق بمصالحها الجوهرية» ،محذرًا من
أن واشنطن «ينبغي أن تتصرف وتتحدث
بحذر بشأن قضية تايوان».
ّ
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
والـ ـص ــن ،ال ــدول ـت ــن ال ـنــووي ـتــن وال ـقــوتــن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـتـ ــن األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
تخوضان حربًا بــاردة في عــدد من امللفات
ّ
الـخــافـيــة بـيـنـهـمــا ،إال أن خــافـهـمــا بشأن

تايوان ُيعتبر القضية الوحيدة التي ُيحتمل
ّ
أن تـثـيــر مــواج ـهــة مـســلـحــة بـيـنـهـمــا .وك ــان
الــدب ـلــومــاســي األم ـيــركــي ن ـي ـكــوالس بيرنز
أعـلــن ،خــال جلسة استماع عقدتها لجنة
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة ف ــي مـجـلــس الـشـيــوخ
للنظر في تثبيته في منصبه الجديد سفيرًا

بكين :على واشنطن
التصرف بحذر بشأن
قضية تايوان

كرر بايدن رغبته بعدم الدخول في حرب باردة مع بكين ()Getty

ّ
لـلــواليــات املـتـحــدة فــي بـكــن ،إن ــه ال ينبغي
ّ
«الــوثــوق» بالصني في ما يتعلق بتايوان.
ّ
وشدد بيرنز على ضرورة أن تبيع الواليات
ّ
املتحدة مزيدًا من األسلحة لتايوان لتعزيز
دفاعات الجزيرة في مواجهة الصني.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،أعــربــت بـكــن عــن إدانـتـهــا
وم ـع ــارض ـت ـه ــا الـ ـش ــدي ــدة ل ـت ـقــريــر ي ـت ـنــاول
عــاقــات االتـحــاد األوروب ــي وتــايــوان ،الــذي
اعـتـمــده ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي ،وحـثـتــه «على
الوقف الفوري ألقواله وأفعاله التي تقوض
س ـي ــادة ال ـصــن وس ــام ــة أراض ـي ـه ــا» .وق ــال
وانـ ـ ــغ ون ب ــي إنـ ــه «ال ي ــوج ــد سـ ــوى صــن
واح ــدة فــي الـعــالــم ،وتــايــوان جــزء ال يتجزأ
مــن األراضـ ــي الـصـيـنـيــة» ،مــؤكــدا أن «مـبــدأ
صــن واح ــدة يعد تــوافـقــا دولـيــا واألس ــاس
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة بــن
ال ـصــن واالت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي» .وأضـ ــاف أن
التقرير الــذي تبناه البرملان األوروبــي يعد
انتهاكًا خطيرًا للقواعد األساسية للعالقات
الــدول ـيــة وم ـبــدأ صــن واحـ ــدة واالل ـتــزامــات
ال ـتــي تـعـهــد بـهــا االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بشأن
قضية تــايــوان .وتابع «يجب على البرملان
األوروبـ ـ ـ ـ ــي أن ي ــوق ــف ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور أق ــوال ــه
وأف ـ ـعـ ــالـ ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوض سـ ـ ـي ـ ــادة ال ـص ــن
وسالمة أراضيها ،وأن يكف عن االستفزاز
واملــواج ـهــة» .وحــث «األطـ ــراف املعنية على
عــدم االستهانة بالتصميم الـحــازم والعزم
الـثــابــت وال ـقــدرة الكبيرة للشعب الصيني
ع ـلــى ح ـمــايــة ال ـس ـي ــادة الــوط ـن ـيــة وســامــة
أراضي البالد».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

تقرير
واشنطن ـ العربي الجديد

ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع ج ـ ـب ـ ـهـ ــات امل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة بــن
الــدي ـم ـقــراط ـيــن وال ـج ـم ـهــوريــن في
واشـ ـنـ ـط ــن وفـ ـ ــي م ـع ـظ ــم الـ ــواليـ ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .وإذ كـ ــانـ ــت ل ـب ـع ـض ـه ــا ن ـك ـهــة
انـتـخــابـيــة خــالـصــة ،مــع سـعــي الجمهوريني
إلــى رد اعـتـبــارهــم فــي االنـتـخــابــات النصفية
لـلـكــونـغــرس املـ ـق ــررة ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،ال سيما
عـبــر االن ـق ـضــاض عـلــى الـحـمـلــة الـقــويــة التي
طــاء ديـمـقــراطـيــون ط ــوال سـنــوات،
قــادهــا نـشـ ّ
لتوسيع حــق االنـتـخــاب لــأقـلـيــات (وه ــو ما
ساعد الرئيس جو بايدن على الفوز بواليات
م ـت ــأرج ـح ــة أو م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى امل ـحــاف ـظــن
ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــي) ،فــإن
لـلـمـعــارك األخـ ــرىُ ،ب ـع ـدًا اسـتـمــراريــا ،يالحق
ظــاهــرة دونــالــد تــرامــب حـتــى الــرمــق األخـيــر،
حيث ال تزال املعركة مفتوحة على مصراعيها
ب ــن ال ـطــرفــن ف ــي قـضـيــة االق ـت ـح ــام الــدمــوي
ل ـل ـكــون ـغــرس م ــن ق ـبــل أن ـص ــار ت ــرام ــب ،ف ــي 6
يناير/كانون الثاني املاضي ،ملنع املصادقة
عـلــى ف ــوز ب ــاي ــدن .وإذا ك ــان م ــن املـ ـت ــداول أن
قضايا بهذا الحجم ،قد يدفع ثمنها «كبش
فـ ـ ــداء» ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ف ـ ــإن م ـح ــاول ــة الـلـجـنــة
ال ـن ـيــاب ـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة املـكـلـفــة بــالـتـحـقـيــق
ب ـحــادثــة االق ـت ـح ــام ،الـضـغــط عـلــى مستشار
تــرامــب الـســابــق ،ستيف بــانــون ،هــي ألهمية
هـ ــذا ال ـخ ـيــط ودوره امل ــرج ــح ف ــي االق ـت ـح ــام،
والذي قد يوصل إلى رأس ترامب نفسه.
ووافـ ــق ال ـن ــواب األم ـيــرك ـي ــون ،أول م ــن أمــس
الـخ ـم ـيــس ،عـلــى إطـ ــاق مــاح ـقــات قضائية
بتهمة عرقلة عمل الكونغرس ،ضد بانون،
وهــو أحــد مهندسي حملة ترامب الرئاسية
فــي ع ــام ( 2016وك ـب ـيــر مـسـتـشــاريــه الح ـقــا).
ويرفض بانون املشاركة في التحقيقات في
االعـتــداء على مبنى الكابيتول ،لكن النواب
يرون أن إفادته أساسية ،ألنها قد تساعد في
معرفة ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم على
ال ـكــون ـغــرس وخ ــال ــه ،كـمــا يـمـكــن أن تكشف
الـ ــدور ال ــذي لـعـبــه ب ــان ــون نـفـســه ف ــي تنظيم
االق ـت ـح ــام وال ـج ـه ــود ال ـت ــي ق ــد ي ـك ــون بــذلـهــا
للتنسيق مع ترامب ومساعديه.
وص ـ ّـوت الـنــواب ملصلحة إحــالــة بــانــون على
ال ـن ـيــابــة ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ل ـت ـبــت م ـســألــة ات ـهــامــه
رسـمـيــا ،مــا يـجـعــل قـضـيــة بــانــون فــي عهدة
وزارة ال ـعــدل .وق ــال رئـيــس لجنة التحقيق،
الديمقراطي بيني تومسون ،إن «بانون يقف
وحيدًا في ّ
تحديه» ،مضيفًا «لــن نسمح ألي
شـخــص بــزعــزعــة م ـســار عـمـلـنــا ألن ــه يـهــدف
إلــى جعل مستقبل الديمقراطية األميركية
ق ــوي ــا وآمـ ـن ــا» .وإذا م ــا ت ـ ّـم ــت إدان ـ ــة ب ــان ــون،

ال تزال المعركة على أوجها بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن
التحقيق باقتحام الكونغرس في  6يناير الماضي ،فيما يسعى الرئيس
السابق دونالد ترامب إلى إطالة أمد التحقيق وتمييعه

نزاع
اقتحام
الكونغرس
بانون خيط الديمقراطيين
إلى ترامب

فـقــد يــواجــه الـسـجــن لـعــام ودف ــع غــرامــة .ولــم
يكن بــانــون يشغل أي منصب رسـمــي فــي 6
يناير املــاضــي ،لكن يـبــدو أنــه نــاقــش مسألة
التظاهرة مع ترامب في األيام التي سبقتها،
كما التقى عددًا من أنصار ترامب بفندق في
واشنطن قبل يوم واحد من االقتحام .ويشير
ع ــدد مــن أع ـضــاء الـكــونـغــرس إل ــى تعليقات
أدلــى بها بانون على مدونته الصوتية في
ذلك اليوم .وقال بانون حينها« :كل الجحيم
سينفجر غـ ـدًا ،ه ــذا لـيــس يــومــا خـيــالـيــا ،بل
مخصص للتركيز بهوس .التركيز والتركيز
والتركيز» .وأضاف «نحن نقترب من الهدف
مباشرة ،هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها
دائمًا» .وعلى الرغم من استدعائه ،لم يمثل
ب ــان ــون أم ــام الـبــرملــانـيــن األس ـب ــوع املــاضــي.
وكان ّ
صرح أن محامي ترامب نصحوه بعدم
املثول أمام اللجنة ،استنادًا إلى حق الرؤساء
فـ ــي اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى سـ ـ ّـريـ ــة بـ ـع ــض ال ــوث ــائ ــق
واملناقشات .لكن لجنة التحقيق ترى أن هذه
الحماية ال تنطبق على تــرامــب ألنــه لــم يعد
رئيسًا ،وبالتأكيد ليس على بانون ،ألنه لم
ً
يكن مسؤوال في البيت األبيض حينها .أما
ّ
إحالته على مدعني فيدراليني لبت اتهامه،
فقد تجعل أيضًا املعركة القانونية تستغرق
أشهرًا أو سنوات.
ّ
وصوت كل النواب الديمقراطيني في املجلس

( 220نائبًا) ،لصالح القرار .وقالت الرئيسة
الديمقراطية للمجلس ،نانسي بيلوسي ،إنه
«بحسب معلومات منشورة ،كان لدى بانون
معرفة دقيقة بأحداث  6يناير قبل وقوعها،
ولعب دورًا مرتبطًا بالهجوم بأشكال عدة
وكان صريحًا جدًا في هذا الشأن» .من جهته،
طلب الزعيم الجمهوري في مجلس النواب
كيفن مكارثي ،من نواب حزبه التصويت ضد
القرار .وفي النهاية ،أيد القرار  9جمهوريني،
ب ـي ـن ـهــم ل ـي ــز ت ـش ـي ـنــي ،ن ــائ ـب ــة رئـ ـي ــس لـجـنــة
التحقيق ،الـتــي اعتبرت أن تــرامــب «مـتــورط
ش ـخ ـص ـيــا» ف ــي ت ـخ ـط ـيــط وت ـن ـف ـيــذ اق ـت ـحــام

هدد بانون قبيل
ّ
االقتحام بأن «كل
الجحيم سينفجر»
بايدن :مناصرو ترامب
تفوق
يعتنقون نظرية
ّ
العرق األبيض

الكابيتول ،والنائب اآلخر آدم كينزينغر.
وكان ترامب قد حاول مجددًا اإلثنني املاضي،
عرقلة اإلفراج عن وثائق مرتبطة باالقتحام،
متحديًا ق ــرارًا سابقًا لـبــايــدن حــول املسألة.
واع ـت ـب ــر تـ ــرامـ ــب ،ف ــي دع ـ ــوى ف ـي ــدرال ـي ــة ،أن
طلب اللجنة للحصول على الوثائق «واسع
املدى» ،ويسعى إلى الحصول على وثائق ال
تتعلق بالحادثة .لكن الدعوى تتخطى أيضًا
الـ ــ 125صفحة مــن الــوثــائــق الـتــي كــان بايدن
قد أمــر بــاإلفــراج عنها ،لتصل إلــى األرشيف
الوطني ،ما يعني أن ترامب يحاول إبطال كل
ما تطلبه اللجنة ،معتبرًا أن طلباتها تتحدى
مبدأ فصل السلطات.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ان ـض ــم ت ـح ـق ـيــق قـضــائــي
جــديــد إل ــى الئـحــة التحقيقات الـتــي تالحق
تــرامــب وشــركــاتــه بتهم الـتـهــرب الـضــريـبــي،
بـعــدمــا كشفت «ن ـيــويــورك تــايـمــز» أن شركة
تــرامــب تــواجــه تحقيقًا جنائيًا مــن قبل مدع
عــام فــي نـيــويــورك ،حــول مــا إذا كــانــت قامت
بخداع املسؤولني عن الضرائب بشأن ملعب
ل ـل ـغ ــول ــف .ووص ـ ــف ت ــرام ــب ال ـت ـح ـق ـيــق بــأنــه
سـيــاســي .إلــى ذل ــك ،اتـهــم الــرئـيــس األميركي
جــو بــايــدن أول مــن أم ــس ،مـنــاصــري تــرامــب
في الحزب الجمهوري بأنهم يسيرون على
خطاه في اعتناق نظرية تفوق العرق األبيض
وفــي التضييق على حقوق الناخبني ،وذلك
خالل احتفال بذكرى تدشني نصب تذكاري
أليقونة الــدفــاع عــن الحقوق املــدنـيــة ،مارتن
لوثر كينغ االب ــن .وجــاء خطاب بــايــدن غــداة
عرقلة جمهوريني نقاشًا حول تشريع طرحه
الــدي ـم ـقــراط ـيــون إلصـ ــاح م ــا يـصـفــه الـحــزب
األزرق بأنه مستنقع من القوانني االنتخابية
غير العادلة.
واتـ ـه ــم ب ــاي ــدن مـمـثـلــي الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
ّ
في الــدولــة ،من حكام واليــات إلــى مسؤولني
مكلفني اإلش ــراف على االنـتـخــابــات ،بإطالق
«ه ـجــوم بــا هـ ــوادة» عـلــى حـقــوق الناخبني
قبل االنتخابات النصفية ورئاسيات .2024
وق ــال« :إنـهــم يتبعون الرئيس الـســابــق ،إلى
ثقب أســود سحيق ج ـدًا» ،واصفًا مساعيهم
ب ــأن ـه ــا «م ــزي ــج خ ـب ـيــث م ــن ق ـم ــع ال ـنــاخ ـبــن
والـتـخــريــب االنـتـخــابــي» .واعـتـبــر أن نظرية
تـفــوق ال ـعــرق األب ـيــض لــم تختف تـمــامــا ،بل
«تختبئ» ،واصـفــا اقتحام الكونغرس بأنه
وجه آخر لهذه املشكلة .وأوضــح أن «التمرد
العنيف واملميت الذي طاول الكابيتول ،كان
برأيي يتمحور حــول تفوق العرق األبيض.
لكن الخبر السيئ هو أنــه كــان لدينا رئيس
يدعو إلى التعصب ،أما الخبر الجيد فهو أن
الهجوم نــزع الـضـمــادة ،وأظـهــر بــوضــوح ما
هو على املحك».
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شرق
غرب
بوتين :مجموعة فاغنر
لها مصالحها الخاصة
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،أم ــس الـجـمـعــة ،إن مرتزقة
مجموعة «فاغنر» األمنية الروسية
الـ ـخ ــاص ــة «ال يـ ـخ ــدم ــون م ـصــالــح
ال ـكــرم ـلــن ،وال يـعـكـســون مـصــالــح
الدولة الروسية» ،وذلك بعد تقارير
عن أن مئات من عناصر املجموعة
في طريقهم إلى مالي .وقال بوتني
أم ـ ـ ـ ــام م ـ ـشـ ــاركـ ــن فـ ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
السنوي لنادي فالداي للحوار في
سوتشي ،إن فاغنر «شركة خاصة
ل ــدي ـه ــا م ـص ــال ــح خ ــاص ــة مــرتـبـطــة
باستخراج موارد الطاقة ومختلف
املوارد ،لكن إذا تضاربت أنشطتها
م ـ ــع مـ ـص ــال ــح الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ــروسـ ـي ــة،
بالتأكيد يجب أن نتصرف».
(فرانس برس)
أميركا تختبر مكونات
صواريخ أسرع من
الصوت
أعلنت الــواليــات املـتـحــدة ،أول من
أمـ ـ ــس الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أنـ ـه ــا اخ ـت ـب ــرت
بـنـجــاح م ـكــونــات «ن ـم ــاذج أول ـيــة»
ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ أسـ ـ ـ ــرع م ـ ــن ال ـ ـصـ ــوت،
س ـت ـس ـت ـخــدم ل ـت ـطــويــر هـ ــذا ال ـنــوع
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
سـبـقـتـهــا إل ـي ــه م ـن ــذ ف ـت ــرة طــويـلــة
ال ـ ـصـ ــن وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا .وق ـ ـ ـ ــال س ــاح
ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ــي ف ــي ب ـي ــان ،إن
ثالثة اختبارات أجريت «بنجاح»
األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ــركـ ــز
«والــوبــس» التابع لوكالة الفضاء
األميركية (ناسا) في فرجينيا.
(فرانس برس)
 7قتلى بمخيّم لالجئين
الروهينغا في بنغالدش
قـ ـت ــل مـ ـسـ ـلـ ـح ــون أم ـ ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة،
س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص ع ـلــى األقـ ـ ــل ،في
هجوم استهدف مدرسة إسالمية
في مخيم لالجئني الروهينغا على
الـحــدود بــن بنغالدش وميانمار.
وقــال القائد اإلقليمي للشرطة في
امل ـن ـط ـقــة ،ش ـه ــاب قـيـصــر خ ـ ــان ،إن
املهاجمني أردوا بعض الضحايا
بـ ـ ــالـ ـ ــرصـ ـ ــاص وطـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوا آخـ ــريـ ــن
ب ــال ـس ـك ــاك ــن ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه تــم
القبض على أحد املهاجمني.
(فرانس برس)
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تحذير أخير قبل العمل العسكري؟

رسائل أردوغان حيال إدلب
يمكن وضع توجيه
الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان تهديدًا مباشرًا
إلى النظام السوري في
إطار التحذير لجميع
األطراف للجلوس حول
طاولة الحوار مع أنقرة
والمعارضة السورية لحل
مسألة إدلب دبلوماسيًا
عماد كركص

ج ـ ــاء ت ـص ــري ــح ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رجــب طيب أردوغـ ــان ،أمــس األول
الخميس ،حــول إدلــب شمال غرب
سورية ،ليعيد هذه القضية إلى دائرة الضوء
من جديد ،بما يشير إلى تطورات عسكرية قد
تشهدها املحافظة ومحيطها فــي املستقبل
القريب ،إذ يأتي التصريح الالفت ألردوغــان
عقب يوم من مجزرة ارتكبها النظام السوري
بحق مدنيي أريحا غربي املحافظة ،من خالل
ق ـصــف األح ـي ــاء الـسـكـنـيــة لـلـمــديـنــة بـقــذائــف
املــدف ـع ـيــة .وأكـ ــد أردوغـ ـ ــان أن بـ ــاده تــواصــل
القيام بما يلزم والرد باألسلحة الثقيلة على
االعتداءات في إدلب ،مشيرًا إلى أنه ال يمكنهم
ترك األمور تسير من دون تدخل .وشدد على
أنهم لن يقدموا أي تنازالت في سورية ،وأنهم
سيواصلون اتخاذ كل ما يلزم ،خصوصًا في
إدلــب ،مضيفًا أنــه في الوقت الحالي تستمر
عـمـلـيــات ال ـق ــوات الـتــركـيــة فــي بـعــض الـنـقــاط
الحساسة في املنطقة ،وأن بالده ستقوم بكل
ما هو مطلوب بغض النظر عن املوقف الذي
سيتخذه النظام السوري.
وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ت ـه ــدي ـدًا م ـبــاشــرة
للنظام بعد سلسلة طويلة مــن الـتـجــاوزات
وخــرق وقف إطــاق النار املبرم بني موسكو
وأنقرة حيال إدلب ،إذ أوقعت تلك التجاوزات
عشرات الضحايا املدنيني في القرى والبلدات
ال ـق ــري ـب ــة مـ ــن خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس بـ ــن قـ ــوات
املعارضة والجيش التركي من جهة ،وقوات
ال ـن ـظــام وامل ـل ـي ـش ـيــات امل ــدع ــوم ــة م ــن روس ـيــا
وإي ــران مــن جهة أخ ــرى .ويـبــدو أن أردوغ ــان
بات في طور توجيه الرسائل األخيرة نحو
موسكو لوضع النظام عند حده ،قبل اللجوء
إل ــى خ ـيــارات ردع ـيــة ،ربـمــا يـكــون مــن بينها

ّ
شــن عمل عسكري جديد فــي إدل ــب ،للقضاء
على طموحات النظام بالتمدد أكثر في إدلب
و«منطقة خفض التصعيد الرابعة» عمومًا،
وإب ـعــاد خطر االسـتـهــدافــات املـتـكــررة ،ســواء
للمدنيني أو حتى لقوات املعارضة والجيش
التركي املنتشرين في عموم إدلب ومحيطها.
بالتوازي مع ذلك ،كان نائب وزير الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف ،وهو املبعوث
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط
ودول أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،يـ ـع ــرض ال ــوس ــاط ــة بـغـيــة
تفادي إطــاق تركيا عملية عسكرية جديدة
فــي س ــوري ــة ،م ــؤك ـدًا ،فــي تـصــريــح الخميس
امل ــاض ــي ،أن «م ــوس ـك ــو تـ ـع ــارض ت ـج ــدد أي
أعمال قتالية» .ولفت بوغدانوف إلى «وجود
صيغ قد أكدت فعاليتها للتشاور والتنسيق
واتصاالت سياسية وعسكرية بني موسكو
وأنقرة» ،مضيفًا أن «روسيا وتركيا ،وكذلك
إي ــران ضمن إط ــار صيغة (أسـتــانــة) تتحمل
امل ـســؤول ـيــة ع ــن ض ـمــان س ــري ــان ن ـظــام وقــف
إطالق النار في عموم األراضي السورية ،بما
يشمل كافة مكونات هذا الوضع».
وحول احتمالية ما ستقوم به تركيا في إدلب،
رأى الـصـحــافــي واملـحـلــل الـسـيــاســي الـتــركــي،
هشام غوناي ،أن أي عملية عسكرية جديدة
ف ــي إدلـ ـ ــب م ــن دون غـ ـط ــاء ج ـ ــوي م ــن س ــاح
ال ـجــو ال ـت ــرك ــي ،س ـت ـبــوء بــال ـف ـشــل ،ك ــون األم ــر
مخاطرة كبيرة للجيش التركي فــي التدخل
فقط بالسالح الثقيل على األرض في منطقة
حـســاســة مليئة بــاملــدنـيــن .وأض ــاف غــونــاي،
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :ن ـحــن
نـتـحــدث عــن مــايــن ال ـنــازحــن وال ـس ـكــان في
إدل ــب ومحيطها ،وأي عملية عسكرية فقط
بــاسـتـخــدام ال ـســاح الثقيل سـتـعـ ّـرض هــؤالء
ّ
ستعرض الجيش التركي ذاتــه
للخطر ،كما
لـلـخـطــر ف ــي ح ــال ل ــم يـكــن ه ـنــاك غ ـطــاء جــوي
ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة ال ـت ــي يـخـطــط ل ـهــا أردوغ ـ ــان،
بحسب تصريحاته ،بأن تكون برية النطاق».
وأش ــار غــونــاي إل ــى أن تـصــريـحــات أردوغ ــان
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب ،هـ ــي تـ ـح ــذي ــر لـ ــأطـ ــراف
ودف ـع ـهــم لـلـجـلــوس ع ـلــى ط ــاول ــة الـ ـح ــوار مع
املعارضة وتركيا ،لحل مسألة إدلب بالطريقة
الدبلوماسية ،منوهًا إلى أن «أي عمل عسكري
س ـت ـكــون ل ــه ن ـتــائــج خ ـط ـيــرة ،وهـ ــذه الـنـتــائــج
ستضر ليس فقط بتركيا وإنما باملدنيني في
ّ
إدل ــب ،كما ستخلف أي معركة مــوجــة نــزوح
ّ
لتحمل
جديدة وكبيرة ،وتركيا ليست جاهزة
استقبال اآلالف من الالجئني الجدد».
من جهته ،رأى القيادي السابق في املعارضة
ال ـس ــوري ــة ،الـعـمـيــد فــاتــح ح ـس ــون ،أن «ال ــرد
الـتــركــي لـيــس بــال ـضــرورة أن ي ـكــون موجهًا
ض ــد روسـ ـي ــا ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،ف ـق ــوات ـه ــا فــي
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هشام غوناي :أي عملية
تركية من دون غطاء
جوي ستفشل
ســوريــة غــالـبــا مــا تـقــوم بــالــرد املــدفـعــي على
م ـ ـصـ ــادر ال ـ ـن ـ ـيـ ــران الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف بـعــض
امل ـنــاطــق الـقــريـبــة م ــن قــواعــدهــا ف ــي ســوريــة
التي تنفذها قــوات نظام األســد واملليشيات
اإليرانية املساندة لها» .وأضــاف ،في حديث
مع «العربي الجديد»« :قد يكون هناك رد غير
مباشر ضد الطيران الروسي ،منها استخدام
وس ــائ ــط ال ـح ــرب اإلل ـك ـتــرون ـيــة والـتـشــويــش
لـحـمــايــة ق ــواع ــده ــا ،وق ــد ت ـكــون ه ـنــاك ردود
ب ــدع ــم ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي وال ـج ـب ـهــة
الوطنية لتنفيذ معارك هجومية ضد قوات
األس ــد تحتاج إلم ــداد كبير ،ويمكنها كذلك

دعــم تنفيذ معارك على جبهات هادئة وفي
الـعـمــق ،لكنها ستتحاشى ال ـصــدام املباشر
مع روسـيــا ،ال سيما أنها تحاشت ذلــك عدة
مرات .وفي الوقت نفسه تعي روسيا ضرورة
ع ــدم اس ـت ـف ــزاز تــرك ـيــا لـلـحــد الـ ــذي يجعلها
ت ـخــرج عــن ن ـطــاق الـتـفــاهـمــات واالل ـت ــزام ــات،
ألن ـهــا ل ــو فـعـلــت ه ــذا ف ـلــن ي ـكــون لصالحها
وصــالــح الـنـظــام بــاملـطـلــق» .وح ــول مستقبل
إدلــب ضمن كل هــذه التطورات ،رأى حسون
أن «إدلب ما زالت تقبع تحت اتفاقية خفض
التصعيد التي تختلف طرق املحافظة عليها
ومقدار ذلك من وقت إلى وقت .لكن باملحصلة
ب ـقــاؤهــا ت ـحــت ه ــذه االت ـفــاق ـيــة ه ــو ملصلحة
الجميع ،لــذا سيطول هــذا الوضع حتى يتم
حسم ملفات أخرى بني الالعبني الدوليني».
ولم يلتزم النظام طوال أكثر من عام ونصف
الـ ـع ــام ع ـل ــى إبـ ـ ــرام وق ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار بــن
روسيا وتركيا في الخامس من مــارس/آذار
مــن ال ـعــام املــاضــي بـبـنــود االت ـف ــاق ،فحاولت
قــواتــه ،بإسناد مــن املليشيات املــدعــومــة من

روسيا وإيران ،التسلل نحو مناطق سيطرة
املـعــارضــة على خـطــوط الـتـمــاس ،باإلضافة
إلى عمليات القصف شبه اليومية باملدفعية
الثقيلة ،حتى بــات الـطـيــران الــروســي أخيرًا
يـشــارك فــي عملية القصف بعد توقف عقب
األش ـه ــر األول ـ ــى م ــن االتـ ـف ــاق .وبـ ــات الـنـظــام
وال ـ ـ ـ ــروس أخـ ـيـ ـرًا ي ـك ـش ـفــون ع ــن مـطــامـعـهــم
بــالـتــوســع أك ـثــر ف ــي إدل ــب ومـحـيـطـهــا ،الـتــي
يـ ـش ــار إل ـي ـه ــا ب ـم ـن ـط ـقــة «خـ ـف ــض الـتـصـعـيــد
الــرابـعــة» ،والـتــي تضم كــامــل محافظة إدلــب
وأجــزاء من أريــاف حماة الشمالية والغربية
وحلب الجنوبية والغربية ،وريــف الالذقية
الشرقية ،بذريعة عدم التزام أنقرة بتطبيق
التفاهمات بينها وبــن موسكو ،وال سيما
إزالـ ــة خـطــر املـجـمــوعــات الــرادي ـكــال ـيــة وفـتــح
الطرقات لتسهيل حركة التجارة ،فيما تربط
أنـقــرة تطبيق التفاهمات فــي إدل ــب بأخرى
تـتـعـلــق ف ــي م ـنــاطــق ش ـمــال وشـ ــرق ســوريــة،
حـيــث الـسـيـطــرة ال ـكــرديــة الـتــي ت ــؤرق تركيا
على حدودها الجنوبية.

