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تصعيد حوثي 
ردًا على المبادرة 

السعودية

عامان على تحرير الباغوز: »داعش« يحاول العودة

ترجمت جماعة الحوثيين تحفظها على المبادرة، التي أعلنتها السعودية إلنهاء 
الحرب اليمنية، بتصعيد ميداني عبر استهداف مطار أبها، بالتوازي مع ما بدا غطاء 
إيرانيًا لرفض الطرح السعودي، في وقت تستهدف الجماعة فرض بعض شروطها 

لوقف إطالق النار، وخصوصًا ما يتعلق بمطار صنعاء

عدن ـ العربي الجديد

املــبــادرة  على  الحوثيني  تحفظ  بعد 
األول  الــــســــعــــوديــــة  أعـــلـــنـــتـــهـــا  الــــتــــي 
ــاء الـــحـــرب  ــ ــهـ ــ ــــني إلنـ ــنـ ــ ــن أمــــــس االثـ ــ مـ
ودولــي  أممي  بتأييد  والتي حظيت  اليمنية، 
وإقليمي واسع، صّعدت جماعة »أنصار الله« 
املبادرة  هذه  لتعديل  ضغوطها  )الحوثيون( 
وفــــق شـــروطـــهـــا، وخـــصـــوصـــا فـــي مـــا يتعلق 
بــمــســألــة عــــودة الـــرحـــات إلـــى مــطــار صــنــعــاء، 
وبــــــرز هـــــذا الــتــصــعــيــد خـــصـــوصـــا بـــاإلعـــان 
عــن اســتــهــداف مــطــار أبــهــا الــســعــودي بطائرة 
ــيـــد اســـتـــمـــرار  ــأكـ ــاء، وتـ ــثــــاثــ ــّيـــرة أمـــــس الــ مـــسـ
العدوان والحصار«،  العمليات »طاملا استمر 
وذلك بعد إعان الجماعة عن غارات للتحالف 
ــهـــدفـــت الــعــاصــمــة  ــتـ بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة اسـ
التطورات  وتأتي هذه  االثنني.  صنعاء مساء 
بموازاة تجاهل إيران، في بيان أصدرته أمس 
حول الوضع اليمني، املبادرة السعودية، مع 
النار ورفع  تأكيدها أن وقفا متزامنا إلطــاق 
الكارثة  اســتــمــرار  ملنع  السبيل  هما  الحصار 

اإلنسانية في اليمن ويمهدان إلجراء الحوار.
ــوات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــقــ ــ ــدث بــــاســــم الــ ــحــ ــتــ وأعـــــلـــــن املــ
لــلــحــوثــيــني يــحــيــى ســـريـــع، أمـــــس، أن »ســـاح 
الــجــو املــســّيــر اســتــهــدف بــطــائــرة مــســّيــرة نوع 
قاصف K2 مطار أبها، محققا إصابة دقيقة«. 
وأشار إلى أن »استهداف مطار أبها يأتي في 
املــشــروع والطبيعي على تصعيد  الـــرد  إطـــار 
ــدوان والـــحـــصـــار الـــشـــامـــل عـــلـــى الــشــعــب  ــ ــعـ ــ الـ
اليمني«، مؤكدًا أن »العمليات مستمرة طاملا 
استمر العدوان والحصار«. وجاء ذلك بعدما 
ــنـــني، أن طــيــران  أعــلــن الــحــوثــيــون، مــســاء االثـ
ــة عــلــى  ــويـ الـــتـــحـــالـــف شــــن ســلــســلــة غـــــــارات جـ
صــنــعــاء، بــعــد ســاعــات مــن إعــــان الــســعــوديــة 
مبادرتها لحل األزمة. وأفادت قناة »املسيرة« 

ــأن »طــــيــــران الــــعــــدوان  ــ الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــني بـ
السعودي األميركي شن غارات )لم تحددها( 
أن »إحدى  العاصمة صنعاء«. وأضافت  على 
الـــغـــارات اســتــهــدفــت مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي«. 
كــمــا ذكــــرت »ســـبـــأ« أمــــس أن »قــــوى الـــعـــدوان 
النار  إطــاق  واصلت خروقاتها التفاق وقــف 
ــيـــران 25  فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، وشــــن الـــطـ
غــارة على أربــع محافظات خــال الــــ24 ساعة 

املاضية«.
جـــاء ذلـــك بــعــد تــصــديــر الــحــوثــيــني ألكــثــر من 
مــوقــف متحفظ عــلــى مـــبـــادرة الـــريـــاض، ومــن 
لهم  الــتــابــعــة  مــا كتبته وكــالــة »ســبــأ«  بينها 
مــن أن املــبــادرة »جـــاءت مــتــأخــرة وفــي الوقت 
الــضــائــع، إذ لــم يعد لها معنى فــي ظــل جملة 
من املتغيرات العسكرية امليدانية والسياسية 
على الساحتني اإلقليمية والدولية«. وأضافت 
أن »مـــأرب أصبحت قــاب قوسني أو أدنــى من 
الوطن واملسألة  إلى صف  السقوط وعودتها 
هنا مسألة وقـــت، إضــافــة إلــى تــقــّدم عسكري 
ــان الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي مــخــتــلــف  ــجــ ــلــ لــلــجــيــش والــ
الــجــبــهــات، مــجــمــل تــلــك املــســتــجــدات، فــرضــت 
األرض، بموجبه  واقــعــا عسكريا جــديــدًا على 
ــاســـي الـــــــذي ســتــقــدمــه  ــيـ ــل الـــسـ ــكـــون الــــحــ ــيـ سـ
واالقــتــدار، وسيهيئ  القوة  صنعاء من موقع 
الــوطــنــي«.  للطرف  مريحة  تفاوضية  ــواء  ألجـ
واعـــتـــبـــرت أن »املـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة جــــاءت 
نتيجة واقـــع عــســكــري جــديــد فــرضــه الجيش 
اليمني واللجان الشعبية، وأصبحت الهزيمة 
الــســاحــقــة لــقــوات تــحــالــف الـــعـــدوان تــلــوح في 
األفــــــق، فــدفــعــت الــســعــوديــة بـــمـــبـــادرة إلنــقــاذ 

سمعتها وحفظ ماء وجهها«.
ــم مــن  ــرغــ ــيـــني، وعـــلـــى الــ ــوثـ لـــكـــن جـــمـــاعـــة الـــحـ
حديثها عن تفوقها امليداني، تجد نفسها في 
مــواجــهــة املجتمع الــدولــي الـــذي يــتــحــرك منذ 
أسابيع إلنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 

 عن الشارع اليمني الذي أصيب بخيبة 
ً
فضا

أمــل وهــو يــرى رفــض الحوثيني ملــبــادرة بدت 
إيجابية أكثر من أي وقت مضى، وخصوصا 
في مسألة عودة املاحة ملطار صنعاء الدولي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن فــتــح املـــطـــار كــــان هــدفــا 
ــظ الــجــمــاعــة 

ّ
رئــيــســيــا لــلــحــوثــيــني، إال أن تــحــف

ــــح أنـــهـــا كـــانـــت تـــهـــدف من  كــشــف بــشــكــل واضـ
سياسية  مكاسب  لتحقيق  املطالب  تلك  وراء 
تــجــعــلــهــا تــظــهــر كــســلــطــة أمــــر واقـــــع وتــمــتــلــك 
مـــطـــارًا ال ســلــطــة عــلــيــه، ولـــيـــس فــتــح شــريــان 

أمين العاصي

ــر لتنظيم  ــيـ ــامـــني، ســقــط املــعــقــل األخـ قــبــل عـ
»داعــش« في سورية على يد »قــوات سورية 
ــــد(، بـــدعـــم نــــــاري غــيــر  ــــسـ ــيـــة« )قـ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
مسبوق من طيران التحالف الدولي، بقيادة 
السيطرة  القوات  انتزعت هذه  أميركا، حيث 
على بلدة الباغوز في أقصى الشرق السوري 

بعد معارك استمرت عدة أشهر.
وأقـــامـــت »قـــســـد«، أمـــس الـــثـــاثـــاء، احــتــفــاالت 
في منطقة شرقي نهر الفرات بمناسبة دحر 
تنظيم »داعش«، بعد مرور خمسة أعوام من 
ــة، وســيــطــرتــه عــلــى نحو  ظـــهـــوره فـــي ســـوريـ
نصف مساحتها. وقال املتحدث باسم قوات 
العقيد  »داعــــش«،  ملحاربة  الــدولــي  التحالف 
ــو، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــ ــاروتـ ــ ــن مـ ــ وايــ
نشرت أمــس، إن الحل العسكري وحــده غير 
الــنــهــائــيــة بالتنظيم.  الــهــزيــمــة  كـــاٍف إللــحــاق 
وأشــار إلــى »أن قسد هزمت داعــش جغرافيا 
في شمال وشــرق سورية، والدليل على ذلك 

رئـــيـــســـي لــنــقــل املــــرضــــى واملـــســـافـــريـــن. وذكــــر 
الــقــيــادي الــحــوثــي عــبــد املــلــك الــعــجــري، وهــو 
ــي لـــلـــجـــمـــاعـــة، فــي  ــاوضــ ــفــ ــتــ عــــضــــو الـــــوفـــــد الــ
تغريدة على »تويتر«، أن املبادرة السعودية، 
 عــــن تـــحـــديـــدهـــا لـــوجـــهـــات الـــســـفـــر مــن 

ً
فـــضـــا

مثل  إضافية  مطار صنعاء، وضعت شروطا 
ــواز الــســفــر مـــن الــســلــطــات  ــ الـــحـــصـــول عــلــى جـ
الشرعية في عدن، وأن تكون طيران »اليمنية« 
الـــنـــاقـــل الـــوحـــيـــد وتــخــضــع إلدارة عـــدن،  هـــي 
 عـــن مــشــاركــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 

ً
فــضــا

الحوثيني  إدارة مطار صنعاء. وتــرى جماعة 
أن هــذه الــشــروط قــد تجعل املــبــادرة فــي حكم 
امللغية، ولن تحقق لها الطموحات السياسية 
التي طال انتظارها، من قبيل تسيير رحات 
مــبــاشــرة مــن صــنــعــاء إلـــى طــهــران أو دمــشــق، 
وإصــــــــدار جــــــــوازات ســـفـــر مــــن مــنــاطــقــهــا ألي 
شخصية قيادية فيها، حتى أولئك املشمولني 

بالعقوبات األميركية واألممية.
ــا لــلــتــحــفــظــات الـــتـــي ســاقــهــا الــعــجــري  وخـــافـ
حــول املــبــادرة الــســعــوديــة، واعــتــبــار املتحدث 
باسم الجماعة محمد عبد السام أنها لم تأت 
بــجــديــد، فـــإن الــقــيــادي مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، 
وهو عضو مجلس الحكم في صنعاء، رحب 
ــن حــيــث املــبــدأ  ــار مـ ــنـ بـــعـــرض وقــــف إطـــــاق الـ

ــة مــنــطــقــة فـــي شــمــال  ــه ال يــســيــطــر عــلــى أيــ أنــ
هـــــذا ال  أن  »إال  ــرق ســـــوريـــــة«، مــضــيــفــا  ــ ــ وشـ
يعني أنه قد انتهى أمره نهائيا، ألنه يتمتع 
ل تحدًيا جدّيا«. وأكد 

ّ
باملرونة وال يزال يمث

أن الــتــعــاون بــني »قــســد« والــتــحــالــف الــدولــي 
التنظيم من  أجــل منع ظهور  »سيستمر من 
جديد، والحفاظ على األمــن واالســتــقــرار في 

شمال وشرق سورية«.
ــزور،  ــ ــر الـ وفــــي حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي فـــي ديــ
ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، عـــرضـــا  ــ نـــظـــمـــت »قــــــســــــد«، أمـ
ــة »فـــرانـــس  ــالــ ــلـــي وكــ ــراسـ عـــســـكـــريـــا، وفـــــق مـ
بــــــــرس«، بـــحـــضـــور مــمــثــلــني عــــن الــتــحــالــف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن. وجـــــّددت »قـــوات 
خال  تلي  بيان  فــي  الديمقراطية«،  ســوريــة 
االحـــتـــفـــال، الــتــحــذيــر مـــن أن »الـــقـــضـــاء على 
آخــــر رقــعــة جــغــرافــيــة إلرهـــابـــيـــي داعــــش في 
شمال وشــرق سورية ال يعني زوالــه بشكل 
عّد 

ُ
املــرحــلــة الحالية ت إلــى أن  تـــام«. ونــّبــهــت 

»األصعب في مواجهة اإلرهاب، وأصعب من 
ها 

ّ
مرحلة مقارعة داعش وجها لوجه« كما أن

»األخـــطـــر«. وقــالــت »ال تـــزال خــطــورة داعــش 
تكمن في شخص اآلالف من املعتقلني، ممن 
تـــم أســـرهـــم، إلــــى جــانــب اآلالف مـــن أســرهــم 
ممن  وروج  الــهــول  مخيمي  فــي  املحتجزين 
دون  املتطرفة،  الداعشية  الذهنية  يحملون 
أن تــشــهــد الــســاحــة الــدولــيــة أي تــحــرك لحل 
هـــذا املـــلـــف«. وأضـــافـــت »يــتــحــتــم عــلــى الـــدول 
في  تحمل مسؤولياتها  والدولية  اإلقليمية 

حل ملف معتقلي داعش وأسرهم العالق«.
بــدأت هجومها على الجيب  وكــانــت »قــســد« 
الباغوز في سبتمبر/ »داعش« في  لـ األخير 
التي  املــنــاطــق  انــتــزعــت  أن  أيــلــول 2018، بعد 
كانت تحت سيطرة التنظيم في شرقي نهر 
الفرات على مدى 3 أعــوام متواصلة. وحاول 
»داعــش« الدفاع عن معقله األخير، إال أنه لم 
التي  النارية  القوة  بسبب  الصمود  يستطع 

املقدمة  املوافقة على شروطهم  في حــال تمت 
للحل الشامل، لكنه أكد أن البت بهذا املوضوع 
ــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد املــلــك  ــيـ ســـيـــكـــون فــــي يــــد زعـ
الجمعة  غــد  والـــذي سيتحدث بعد  الــحــوثــي، 

بمناسبة حلول الذكرى السادسة للحرب.
»العربي  وأكـــد مــصــدر مــقــرب مــن الــجــمــاعــة، لـ
ــة قــوبــلــت  ــعـــوديـ ــد«، أن املـــــبـــــادرة الـــسـ ــديــ ــجــ الــ
بترحيب داخلي، ولم يكن هناك رفض صريح 
بالتخلي عن بعض  لها، ولكن هناك مطالبة 
يتعلق بمسألة  مــا  فــي  الــشــروط، وخصوصا 
مــطــار صــنــعــاء. وتــأتــي املــواقــف الــحــوثــيــة في 
املــبــادرة السعودية،  إيــرانــي لرفض  ظل غطاء 
إذ تجاهلت الخارجية اإليرانية، في بيان لها 
أمس، هذه املبادرة، لكنها أكدت في الوقت ذاته 
أن »وقفا متزامنا إلطاق النار ورفع الحصار 
اإلنسانية  الكارثة  السبيل ملنع استمرار  هما 
في اليمن، ويمهدان إلجراء الحوار«. وأضافت 
أن »األزمـــــة الــيــمــنــيــة لــيــس لــهــا حـــل عــســكــري، 
بنى على 

ُ
وإيـــران تــرحــب بــأي مــبــادرة ســام ت

إنـــهـــاء الــــعــــدوان ووقــــف شــامــل إلطــــاق الــنــار 
وإنــهــاء االحــتــال ورفــع الحصار االقتصادي 
يتم  أيــن  السياسية، على  الـــحـــوارات  وإطـــاق 
في نهاية املطاف تسليم األمور إلى اليمنيني 
لرسم مستقبلهم  تــدخــات خارجية  مــن دون 

الــتــي كــانــت تتحرك  كــانــت تمتلكها »قــســد«، 
تحت غطاء ناري ضخم من طيران التحالف 
الدولي. وكانت »قوات سورية الديمقراطية« 
أحصت خــروج أكثر من 67 ألــف شخص من 
جيب التنظيم منذ مطلع 2019، بينهم خمسة 
الــخــارجــني  تــم توقيفهم. وبـــني  مــســلــح،  آالف 
عدد كبير من أفراد عائات مقاتلي »داعش«، 
ضمنهم عـــدد كــبــيــر مــن األجـــانـــب، الــذيــن تم 
نقلهم إلى مخيمات، وال سيما مخيم الهول. 
وأســـفـــر الـــهـــجـــوم عــلــى الـــبـــاغـــوز، عـــن مقتل 
 مـــن »قـــســـد« ونــحــو ضــعــف هــذا 

ً
750 مــقــاتــا

العدد من مسلحي التنظيم، بحسب املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان.

وبــعــد مـــرور عــامــني مــن تخلص الــبــاغــوز من 
تنظيم »داعــــش«، أوضـــح الــنــاشــط اإلعــامــي 
»العربي الجديد«، أنه  أبو عمر البوكمالي، لـ
التنظيم،  من مخلفات  املئات  يــزال هناك  »ال 
وأبـــرزهـــا األلـــغـــام الــتــي تــحــصــد بــشــكــل دائـــم 
ــاف: هــنــاك أمــاكــن في  ــ أرواح مــدنــيــني«. وأضـ
الباغوز ومحيطها لم يدخل إليها أحد حتى 
التي  الحمات  األلــغــام، رغــم  اللحظة، بسبب 
قامت بها »قسد« مع األهالي لنزعها. وتابع 
»الــهــاجــس األكـــبـــر لـــدى أهـــالـــي الــبــاغــوز هو 
املليشيات  بــني  املحتمل  الــعــســكــري  الــصــدام 
اإليرانية، التي تسيطر على الضفة الجنوبية 
من نهر الفرات، مقابل الباغوز الواقعة على 
الــضــفــة الــشــمــالــيــة، وبـــني قــســد«. وأوضــــح أن 
»الـــوضـــع األمــنــي فــي الــبــاغــوز غــيــر مستقر، 
ــمــــس، إال  ــشــ حـــيـــث ال حــــركــــة بـــعـــد غــــيــــاب الــ
للمضطرين«. وأشار إلى أن بعض املنظمات 
تنشط فــي بــلــدة الــبــاغــوز ملــســاعــدة األهــالــي، 

وخاصة في الجانب الزراعي.
ولــــم تــتــكــشــف بــعــد أبـــعـــاد كـــل مـــا جــــرى في 
بلدة الباغوز، حيث لم تنجح »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فـــي الــقــبــض عــلــى قــيــاديــني 
بارزين من »داعــش«، وهو ما فتح الباب في 

السياسي«. وتابعت »اليوم تمر ست سنوات 
على عدوان التحالف السعودي املستمر ضد 
بــارتــكــاب »جريمة  الــتــحــالــف  الــيــمــن«، متهمة 
ــافــــت  ــبــــرى بـــحـــق الـــشـــعـــب الــــيــــمــــنــــي«. وأضــ كــ
الدعم  الكثيرة بوقف  املــزاعــم  الرغم من  »على 
ــعــــدوان، لــكــن بــيــع أنـــــواع األســلــحــة إلــى  عـــن الــ
التحالف العدواني واإلسناد الفني الستخدام 

هذه األسلحة مستمران«.
ــــف اإليــــــرانــــــي مــخــتــلــف  ــوقـ ــ ــالــــف هــــــذا املـ ويــــخــ
ــلـــيـــمـــيـــة املـــرحـــبـــة  ــيــــة واإلقـ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــدولــ
بمبادرة الرياض. وقالت نائبة املتحدث باسم 
وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة جــالــيــنــا بــورتــر 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة، أول مـــن أمــــس االثــنــني، 
ــراع فـــي الــيــمــن  إن عــلــى جــمــيــع أطــــــراف الــــصــ
ــــاق الـــنـــار فـــورا  »االلــــتــــزام الـــجـــاد« بـــوقـــف إطـ
والـــدخـــول فــي مــفــاوضــات تــحــت رعــايــة األمــم 
فيها  يقيم  التي  عمان  سلطنة  وفــي  املتحدة. 
الخارجية  أعلنت  املــفــاوض،  الحوثيني  فريق 
تــرحــيــبــهــا بـــاملـــبـــادرة الــســعــوديــة، مـــؤكـــدة في 
واألمــم  السعودية  مــع  »العمل  اســتــمــرار  بيان 
املــتــحــدة واألطـــــــراف الــيــمــنــيــة املــعــنــيــة بــهــدف 
التي  املــنــشــودة  السياسية  الــتــســويــة  تحقيق 
تعيد لليمن أمنه واستقراره، وبما يحفظ أمن 

ومصالح دول املنطقة«.

حينه لتكهنات عن صفقة أبرمت مع التنظيم 
السورية.  البادية  إلــى  القادة  هــؤالء  لتهريب 
ــد«  ــــادر مـــطـــلـــعـــة إلــــــى أن »قـــسـ ــر مـــــصـ ــيـ ــشـ وتـ
استخدمت قوة نارية هائلة ضد مخيم يضم 
التنظيم، وهــو ما أدى  عائات مسلحني من 
إلـــى مقتل عـــدد كبير مــن الــنــســاء واألطــفــال، 
بينما تؤكد مصادر مقربة من »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أن مــجــمــوعــة مـــن الــتــنــظــيــم 
اتــخــذت، فــي األيـــام األخــيــرة مــن املــعــارك، من 

النساء واألطفال دروعا بشرية.
وقـــــال مـــديـــر مـــركـــز »الــــشــــرق نـــيـــوز« فـــراس 
عـــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
غن التحالف الدولي و»قسد« استخدما قوة 
وأضــاف:  الباغوز.  معركة  في  كثيفة  نارية 

أنــواع األسلحة،  الطرفان مختلف  استخدم 
ما أدى إلى تدمير شبه كامل للمنطقة ليعلنا 
وتابع  التنظيم.  انــتــهــاء  املــعــركــة  نهاية  فــي 
»لكن هناك أسئلة من دون أجوبة بعد مرور 
عامني، منها، أين عناصر التنظيم، وقادته 
الذين كانوا يقودون املعارك. كما لم نشهد 
محاكمات علنية ألحد من التنظيم«. وأعرب 
عــاوي عن اعتقاده أن التنظيم »لــم ينته«، 
موضحا أنه تحول من شكل إلى شكل آخر، 
حيث انتقل من مشروع »الدولة« والصدام 
املــبــاشــر، إلـــى مــا ســّمــي عــلــى لــســان متزعم 
مقتله،  قبيل  الــبــغــدادي،  بــكــر  أبـــو  التنظيم 
»الواليات األمنية«. وتابع »زادت عمليات  بـ
النهر  التنظيم في منطقتي الصراع شمال 

وجنوب  الديمقراطية،  سورية  قــوات  حيث 
الـــنـــهـــر حـــيـــث قــــــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات 
التنظيم  أن  وأوضــح  والعراقية«.  اإليرانية 
»يـــشـــن هــجــمــات ســـريـــعـــة، بـــعـــدد قــلــيــل من 
ــلـــحـــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة،  املــســلــحــني وأسـ
لــلــتــعــامــل مـــع الـــهـــدف واالنـــســـحـــاب بسرعة 
ــات نـــاريـــة. هـــذا التكتيك  ــ بــاســتــخــدام دراجــ
في القتال أربك املليشيات اإليرانية وقسد. 
هناك صعود للتنظيم من خال االستهداف 
املتكرر للروس واإليرانيني والنظام جنوب 
نهر الفرات«. وبنّي أنه »لم تعد هناك قيادة 
مـــركـــزيـــة واضـــحـــة لــلــتــنــظــيــم، بــســبــب قطع 
خطوط االتصال واإلمداد، بل هناك قيادات 
املوقف حسب رؤيتها«.  فرعية تتعامل مع 
الفرات  نهر  »فــي مناطق قسد شمال  وقــال 
 عــلــى عــدة 

ً
يــفــرض الــتــنــظــيــم ســيــطــرتــه لــيــا

مناطق في ريف دير الــزور الشرقي«. وبنّي 
أن التنظيم »ال يزال يمتلك القدرة على جمع 
األموال في ريف دير الشرقي، ومحاسبة كل 
الديمقراطية  قــوات سورية  من يتعاون مع 
خشية  »هناك  مضيفا  الدولي«،  والتحالف 
حــقــيــقــيــة مـــن عــــودة الــتــنــظــيــم إلــــى الــظــهــور 
بــقــوة مــجــددًا، حيث يشن حــرب عصابات، 
 هشاشة الوضع األمني، سواء في 

ً
مستغا

شمال النهر أو جنوبه«.
البادية،  في  نشاطه  »داعـــش«  تنظيم  ويركز 
والــتــي تشكل نــحــو نــصــف مــســاحــة ســوريــة، 
حيث دأب، خال العام املاضي وبداية الحالي 
عــلــى اســـتـــهـــداف قــــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات 
اإليرانية، فيما ال يكاد ينقطع قصف طائرات 
البادية. ويقطع  في  التنظيم  روسية لخايا 
»داعش« بني وقت وآخر الطرق الدولية التي 
تــعــبــر الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، وخـــاصـــة الــطــريــق 
ــذي يــربــط دمــشــق بــمــحــافــظــة ديــر  الـــدولـــي الــ
الـــزور فــي أقصى الــشــرق الــســوري، ويمر من 

مدينة تدمر في قلب البادية.

استهداف مطار أبها بعد 
قصف صنعاء... وتجاهل 

إيراني لطرح الرياض

)Getty/يريد الحوثيون إبقاء مطار صنعاء تحت سيطرتهم )محمد حمود

نظمت »قسد« أمس عرضًا عسكريًا في حقل العمر النفطي في دير الزور )دليل سليمان/فرانس برس(

عثمان لحياني

منذ عامني يخرج الجزائريون، كثيرهم 
أو قليلهم، في حراك سلمي، لم يرفع 

مطلقًا شعارات الخبز واملطالب 
االجتماعية، حتى في عز أزمة السيولة 

النقدية والحليب والبطاطا، والزيت 
أخيرًا. يدرك الجزائريون مكمن الخلل، 

ويغمرهم اليقني بحكم التجارب 
املريرة أن األزمة ليست مشكلة خبز، 

ولكنها أزمة سياسية تتعلق بنظام 
حكم فاسد يدير بشكل فاشل 

ديمقراطية مغشوشة ومنظومة من 
املؤسسات املعتلة يهيمن عليها العقل 

األمني. منذ عقود، يرفض النظام 
السياسي إجراء تقييم موضوعي 

للمسارات املتعددة التي قطعتها 
البالد، لتحديد عوامل النضج ومكامن 

الخلل التي تعيق التطور، واملكاسب 
التي تحققت على قلتها واإلخفاقات 

األكبر التي مني بها ثالثة، البلد 
والنظام والشعب.

خالل عقود االستقالل الستة لم 
يحصل الجزائريون على مغانم كبيرة، 

سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، تكون 
في مستوى االنتصار الثوري الكبير 

الذي حققته ثورة نوفمبر/تشرين 
الثاني 1954 والطموح الكبير لبناء 

دولة وطنية قوية وصلبة، فال يكون 
هناك معنى للدولة القوية بغياب العامل 

الرئيس الذي قاتل ألجله الثوار، وهو 
الحرية. بغياب الحرية في ُبعدها األعم 

واملماَرس في كل املراحل السياسية 
للجزائر، غاب الصوت املعارض والنقد 

واملكاشفة، وغاب التقييم واملحاسبة 
واملساءلة، وتم تطويع القانون لصالح 
الوالء، وهيمن حكم مجموعات الظل 
واملحاصصة على حساب الشرعية 

واملؤسسات. غابت الحريات وحضر 
القمع والقهر، ومعه الفساد.

كل نظام سياسي يمكن أن يعمل 
على أهداف رئيسة في تطوير البلد 
وتحقيق التنمية وتعزيز املمارسة 
الديمقراطية وتوفير الحريات. قد 

ينجح في أي من هذه األهداف وقد 
يخفق في أخرى، لكن حني يكون 

نظامًا بمستوى النظام الذي يتوارث 
 في 

ً
الحكم في الجزائر، فاشال

تحقيق كل األهداف برمتها، وعاجزًا 
عن تحقيق أي منجز، ال تنمية وال 
ديمقراطية، ال حريات وال رفاهية، 
 في توفير الحليب والزيت 

ً
وفاشال

واإلعالم الحر والشغل والسكن 
 
ً
واالنتخابات النزيهة معًا، وفاشال

في وضع البنى التحتية ألي إقالع 
اقتصادي أو انفتاح سياسي، 

فبسبب هذا الفشل املزدوج يمكن 
فهم ملاذا تستمر الثورات السياسية 
للجزائريني ضد السلطة، خصوصًا 

في العقود الثالثة األخير. سيكون من 
الصعب على الجيل الجزائري الجديد، 

االستمرار في خسارة األمرين معًا 
لفترة أخرى، حريات تكفل كافة حقوق 
املواطنة، ورفاهية ومستوى مقبول من 

العيش مقارنة بثروات البالد.

حذرت واشنطن 
و»قسد«، لمناسبة مرور 

عامين على سقوط 
منطقة الباغوز، والتي 

كانت تعتبر آخر معاقل 
»داعش« في سورية، من 

أن التنظيم ال يزال يمثل 
تحديًا كبيرًا، إذ إنه ال يزال 

يشن هجمات خاطفة

الرئيس األميركي  الثالثاء، أن إدارة  ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«، أمس 
سورية  اعتبار  ينبغي  كان  إذا  ما  بمراجعة  تقوم  )الصورة(  بايدن  جو 
األمن  مشاكل  أهــم  من  واحــدة 
القومي ألميركا، لكنها أشارت إلى 
األمن  مجلس  في  مسؤولين  أن 
رفضوا  الخارجية  ووزارة  القومي 
سيعين  بايدن  كان  إذا  عما  اإلجابة 
وذّكــرت  لسورية.  خاصًا  مبعوثًا 
الماضي  األسبوع  اعتبر  بايدن،  بأن 
عالمية،  مشكلة  السورية  األزمــة 
الدولي  األمــن  مجلس  على  وأن 

التعاطي معها.

مراجعة أميركية لملف سورية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

التوجه  اإلسرائيليني  آالف  مئات  فضل 
لــلــمــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة واملـــتـــنـــزهـــات، 
ــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــــني الـــتـــصـــويـــت فـ ــاركـ ــ تـ
إلـــى ســاعــات املــســاء، إذ لــم تجتز نسبة 
الــتــصــويــت حــتــى الـــرابـــعـــة عــصــر أمــس 
الثاثاء الـ30 في املائة، وهي أقل بكثير 
من النسبة في االنتخابات األخيرة التي 
ــارس/آذار العام  ــ جــرت فــي الثاني مــن مـ
املاضي. ومع توجه اإلسرائيليني، أمس، 
لاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامني، 
بدت على الكثيرين منهم حالة من امللل 
فيما عجزت  االقــتــراع،  تكرار عملية  من 
ــــاث مـــعـــارك  املـــنـــظـــومـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي ثـ
انــتــخــابــيــة مــتــتــالــيــة، بــــدأت فـــي إبــريــل/
نتائج  إلــى  الــتــوصــل  عــن   ،2019 نيسان 
ــــى تــشــكــيــل حــكــومــة  ــــؤدي إلـ حـــاســـمـــة، تــ
مــســتــقــرة. وأبــــدى الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي 
امتعاضه  الثاثاء،  رؤبني ريفلني، أمس 
ــام بــــــــاإلدالء بـــصـــوتـــه، مــشــيــرًا  ــ عـــنـــدمـــا قـ
إلـــى أن تــكــرار االنــتــخــابــات يضعف ثقة 
املـــواطـــن بــالــديــمــقــراطــيــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ــة لــلــجــنــة  ــامــ ــعــ ــيـــمـــا كــــانــــت املــــــديــــــرة الــ فـ
االنتخابات املركزية في إسرائيل، أورلي 
عــــدســــي، تــــكــــرر الـــتـــحـــذيـــر مــــن مــخــاطــر 
تــشــكــيــك جــهــات مــخــتــلــفــة، وخـــاصـــة في 
اليمني املتطرف املوالي لرئيس الحكومة 
بـــنـــيـــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــنـــزاهـــة الــلــجــنــة 
الشرطة  أن  علما  االنــتــخــابــات،  ونــتــائــج 
اإلســرائــيــلــيــة نـــشـــرت أكـــثـــر مـــن 20 ألــف 

عنصر لتأمني العملية االنتخابية.
وبــالــرغــم مـــن ذلــــك، تـــوالـــت، كــمــا فـــي كل 
ــة انـــتـــخـــابـــيـــة شــــكــــاوى مــخــتــلــفــة  ــعـــركـ مـ
ــزاب، عــن مـــحـــاوالت تــزويــر في  ــ مــن األحــ
صـــنـــاديـــق االقــــتــــراع، أو حــــذف وإخـــفـــاء 
ــات الــــــتــــــي تــــحــــمــــل شــــارتــــهــــا  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ الــ
»ميرتس«  االنتخابية. واضطرت حركة 
العدل  ملحكمة  االلــتــمــاس  إلــى  اليسارية 

العليا للتدخل وتأمني مراكز االقتراع.
ومــــع أن 6.5 مــايــني نــاخــب إســرائــيــلــي 
ــراع، مــنــهــم نــحــو 6  ــ ــتـ ــ يــمــلــكــون حـــق االقـ
مــايــني مقيمون دائــمــون فــي إســرائــيــل، 
إال أن الــتــوقــعــات ال تــشــيــر إلــــى تــجــاوز 

ــة. بل  ــائــ نــســبــة الــتــصــويــت الـــــــ72 فـــي املــ
ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة انـــخـــفـــاض  ــهـ ــ ــعــــت جـ تــــوقــ
الــنــســبــة الـــعـــامـــة، خـــصـــوصـــا فــــي املــــدن 
تل  مثل  الكبرى،  العلمانية  اإلسرائيلية 
املحسوبة  وموديعني،  وأشكلون،  أبيب، 
ــار والـــــوســـــط، وفـــي  ــسـ ــيـ عـــلـــى أحـــــــزاب الـ
صفوف املجتمع الفلسطيني في الداخل 
املشتركة  القائمة  انقسام وتفكيك  بفعل 
لألحزاب العربية لقائمتني متنافستني، 
مــع مــا رافـــق ذلــك مــن اتــهــامــات متبادلة 
مــن جهة  والتكفير  مــن جهة  بالتخوين 
ــالـــرغـــم مـــن إغـــــاق صــنــاديــق  ثـــانـــيـــة. وبـ
ــه  ، إال أنـ

ً
ــرة لــــيــــا ــاشــ ــعــ ــراع فــــي الــ ــ ــتــ ــ االقــ

ال  السابقة،  االنتخابية  للجوالت  خافا 
أولــيــة شبه  يتوقع أن يتم إعــان نتائج 
رسمية قبل الجمعة املقبل، فيما ستعلن 
فــي 31 من  النهائية  الــرســمــيــة  الــنــتــائــج 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. وتـــــــدور االنـــتـــخـــابـــات 
الـــرابـــعـــة فـــي إســـرائـــيـــل بــــاألســــاس على 
بنيامني  الحالي  الحكومة  رئــيــس  بــقــاء 
نتنياهو، الذي عبر أمس عن أمله في أن 
تكون جولة االقتراع هذه »األخيرة«، في 
الجنائية  املحاكمة  من  بالرغم  منصبه، 
ــى، فــيــمــا  ــ لــــه بــتــهــم الـــفـــســـاد وتـــلـــقـــي رشــ
معسكرين  إلــى  عمليا  إســرائــيــل  تنقسم 
لنتنياهو،  املــؤيــد  املــعــســكــر  أســاســيــني، 
واملـــكـــون مــن حــزبــه »الــلــيــكــود« وأحـــزاب 
ــيـــة  ــنـ الــــحــــريــــديــــم والــــصــــهــــيــــونــــيــــة الـــديـ
ــيــــت«،  ــيــــة، »هـــتـــســـيـــونـــوت هــــداتــ ــفــــاشــ الــ
واملــعــســكــر املــنــاهــض لـــه والــســاعــي إلــى 
متجانس،  غــيــر  معسكر  لكنه  تــغــيــيــره، 
يــتــكــون مـــن أحــــــزاب يــمــيــنــيــة عــلــمــانــيــة، 
وحــزب وســط يمني، وحــزبــني يساريني، 
التوقعات  وتشير  عربيتني.  وقائمتني 
إلـــــــــى اســــــتــــــمــــــرار حـــــــــال الــــــتــــــعــــــادل بـــني 
املعسكرين، وفق االستطاعات األخيرة 
في إسرائيل، مع ترجيح تمكن نتنياهو، 
ــع نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت فــي  ــ ــــال رفــ مــــن خــ
الــيــمــني الــتــقــلــيــدي وفـــي صــفــوف اليمني 
أغلبية  إلــى تأمني  الوصول  الديني، من 
61 عـــضـــو كــنــيــســت يـــــؤيـــــدون تــكــلــيــفــه 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة املــقــبــلــة، خصوصا 
اليسار، »ميرتس«،  في حال فشل حزب 
باجتياز نسبة  لفان«  أو حزب »كاحول 
الــحــســم، مـــا ســيــعــنــي خـــســـارة املعسكر 
في  مقاعد.  ألربــعــة  لنتنياهو  املناهض 
املقابل، في حال تكررت النتائج السابقة 
في االنتخابات األخيرة، ولعدم تجانس 
لنتنياهو،  املــنــاهــضــة  ــزاب  ــ األحـ مــواقــف 
وعــدم استعداد بعضها، ال سيما حزب 
»تكفا حداشاه« برئاسة غدعون ساعر، 
بينت،  نفتالي  بــقــيــادة  »يمينا«  وحـــزب 
التحالف مع أي من القائمتني العربيتني، 
فـــإن املــراقــبــني ال يــســتــبــعــدون أن تـــؤدي 
نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الـــرابـــعـــة، إلــــى جر 

إسرائيل النتخابات خامسة. 
االنتخابات  من  الرابعة  الجولة  وتمتاز 
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  ذكــــر  أي  بــغــيــاب 
ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، وســـط  ــ والــــــصــــــراع مـ
إجماع غالبية األحزاب اإلسرائيلية على 
تهميشها، والتركيز أساسا على القضايا 
ــا،  الــداخــلــيــة ومــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـ
ــاد وتـــرمـــيـــمـــه،  ــتــــصــ وإعـــــــــادة عـــجـــلـــة االقــ
والــتــغــلــب عــلــى مــا سببته الــجــائــحــة من 

أضرار اقتصادية واجتماعية.

االنتخابات اإلسرائيلية
نتائج أولية الجمعة

برز في االنتخابات 
اإلسرائيلية، التي أجريت 

أمس، ظهور الملل 
على اإلسرائيليين من 

تكرار عملية االقتراع، 
باإلضافة إلى الشكاوى 

من محاوالت تزوير

التمست »ميرتس« 
من محكمة العدل 

التدخل وتأمين 
مراكز االقتراع
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العالول: إسرائيل 
تهددنا على خلفية 

»الجنائية الدولية«
قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة »فـــتـــح« 
مــحــمــود الــعــالــول، أمـــس الــثــاثــاء، 
تهديد  رســائــل  بعثت  إسرائيل  إن 
ــلـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  واضــــحــــة لـ
والــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس عــلــى 
ــة املــــتــــابــــعــــة مــــــع املـــحـــكـــمـــة  ــيـ ــفـ ــلـ خـ
الــعــالــول  ــد  وأكـ الــدولــيــة.  الجنائية 
في تصريحات إذاعية أنه ال يمكن 
التخلي على اإلطــاق عن املحكمة 
ــة فـــي مـــقـــاضـــاة إســـرائـــيـــل،  ــيـ الـــدولـ
مبينا أن من يريد تجنب املحكمة 
عليه التوقف عن ارتكاب الجرائم. 
)العربي الجديد(

هولندا تستوضح بشأن 
سحب بطاقة المالكي

أنها  الثاثاء،  أمس  أعلنت هولندا، 
طــلــبــت تــوضــيــحــا مــن إســرائــيــل عن 
الفلسطيني  الخارجية  وضع وزيــر 
ــورة(، بــعــد  ــ ــ ــــصـ ــ ــــاض املـــالـــكـــي )الـ ــ ريـ
مـــصـــادرة بــطــاقــة عـــبـــوره الــخــاصــة 
للمحكمة  زيــــــارة  مـــن  عـــودتـــه  لــــدى 
الجنائية الدولية في الهاي. وقالت 
األمــر  هــذا  إن  الهولندية  الخارجية 
اإلسرائيلية،  السفارة  مع  بحثه  تــّم 
مضيفة أن هولندا »كدولة مضيفة، 
املحكمة  تتمكن  بـــأن  تــمــامــا  معنية 
الجنائية الدولية من القيام بعملها 

دون تدخل«.
)رويترز(

العراق: إلغاء اقتراع 
االنتخابات المبكرة في 

الخارج
أعــلــنــت مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات في 
إلغاء عملية  الثاثاء،  العراق، أمس 
االقتراع في االنتخابات التشريعية 
ــررة فـــي 10 أكــتــوبــر/  ــقــ ــرة، املــ ــكـ ــبـ املـ
لــلــعــراقــيــني  ــبـــل،  ــقـ املـ األول  تـــشـــريـــن 
ــــي الــــــخــــــارج، مــوضــحــة  املـــقـــيـــمـــني فـ
فــنــيــة ومــالــيــة وصحية  أن أســبــابــا 
القرار. وتحدث مجلس  لهذا  دفعت 
املــفــوضــني الــتــابــع لــلــمــفــوضــيــة عن 
ــات عــــــــدة، أهـــمـــهـــا صــعــوبــة  ــوقــ ــعــ مــ
إكـــمـــال عــمــلــيــة تــســجــيــل الــنــاخــبــني 
الخارجية عن  الخارج واعــتــذار  في 
واالقــتــراع  التسجيل  عملية  إجــــراء 
 
ً
فضا والقنصليات،  السفارات  في 
عــــمــــا ســـتـــســـتـــغـــرقـــه عـــمـــلـــيـــة فــتــح 
حــســابــات بــاســم مــكــاتــب املفوضية 

في الخارج. 
)العربي الجديد(

أبي أحمد يقر بمشاركة 
إريتريا بمعارك تيغراي

اعـــتـــرف رئــيــس الــــــوزراء اإلثــيــوبــي 
أبــــــــي أحـــــمـــــد )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس 
الـــثـــاثـــاء، بـــوجـــود قــــوات إريــتــريــة 
إثيوبيا،  شمال  تيغراي  إقليم  في 
بني  نــزاعــا عسكريا  يشهد  والــــذي 
قــــوات الــحــكــومــة و»جــبــهــة تحرير 
تــــيــــغــــراي»، مـــشـــيـــرًا إلـــــى احـــتـــمـــال 
ــــي انــــتــــهــــاكــــات بــحــق  تـــــوّرطـــــهـــــا فــ
ــام  املـــدنـــيـــني. وقــــــال أبـــــي أحـــمـــد أمــ
ــبــــرملــــان إن »الـــشـــعـــب اإلريــــتــــري  الــ
والـــحـــكـــومـــة قــــّدمــــا خــــدمــــة دائـــمـــة 
ــا عــبــر  ــدمــ ــعــ لــــجــــنــــودنــــا«، لــــكــــن »بــ
الجيش اإلريتري الحدود، فإن أي 
أضـــــرار تــســبــب بــهــا لــشــعــبــنــا غير 

مقبولة«.
)فرانس برس(

 
ليبيا: تسليم وتسلم بين 
حكومة الدبيبة والثني

تــــوجــــه وفـــــد مــــن حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، أمــــس الــثــاثــاء، 
إلــى مدينة بــنــغــازي، إلتــمــام عملية 
االســـتـــام مــن »الــحــكــومــة املـــوازيـــة» 
في الشرق برئاسة عبد الله الثني. 
التي  للحكومة  املمثل  الــوفــد  وضـــّم 
يرأسها عبد الحميد الدبيبة نائبيه 
حسني القطراني ورمضان بوجناح 
وعـــددًا مــن الــــوزراء. وأكــد القطراني 
ــام، مــشــددًا  ــقـــسـ انـــتـــهـــاء مــرحــلــة االنـ
ــدة ســتــخــدم  عــلــى أن حــكــومــة الـــوحـ

جميع الليبيني.
)العربي الجديد(



تونس: صاروخ في السماء وأزمة على األرض

45
سياسة

صالح الدين الجورشي

مـــــّرت الــــذكــــرى الـــــــ65 الســـتـــقـــال تـــونـــس )20 
مارس/آذار الحالي( من دون احتفال رسمي، 
ان 

ّ
يلف اللذين  والحيرة  الغموض  من  زاد  ما 

الــبــاد منذ فــتــرة طــويــلــة. ولـــوال »تــحــدي 1«، 
وهو أول قمر صناعي تونسي، وأطلقته أول 
من أمس اإلثنني شركة »تلنات« املتخصصة 
في صناعة البرمجيات واألنظمة اإللكترونية 
ــيـــة فــي  ــائـ ــفـــضـ ــن مـــحـــطـــة »بــــايــــكــــونــــور« الـ ــ مـ
كازاخستان على منت صــاروخ »ســويــوز 2«، 
لضاعت نهائيا هذه املناسبة الوطنية التي 
ــقـــال. فقد  ــتـ ــة االسـ ــ تــأّســســت بــمــوجــبــهــا دولـ
التونسي  الشباب   ،»1 »تحدي  إنجاز  أشعر 
بأن املستحيل ُيمكن تجاوزه، إذا ما توفرت 
أخبار  راجــت  وكانت  املغامرة.  وروح  اإلرادة 
ــيــــرة املـــاضـــيـــة أفــــــادت بــأن  خــــال األيــــــام األخــ
التونسي قيس سعّيد يتهيأ إللقاء  الرئيس 
خطاب سُيعلن فيه عن إعــادة إطاق الحوار 
الــوطــنــي املــنــتــظــر، لــكــن مــنــاســبــة 20 مـــارس 

مــّرت من دون أن يحدث أي شــيء. فالرئيس 
ــراف  األطــ أن تستجيب  عــلــى  يـــراهـــن  ــزال  يــ ال 
مقدمتها  وفــي  لشروطه،  األخــرى  السياسية 
اســتــقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام املشيشي. 
ــل، أعـــــرب األخـــيـــر عـــن يــقــيــنــه بــأن  ــابـ ــقـ فـــي املـ
الدولة سوف  السياسية ومؤسسات  الطبقة 
خدمة  على  لانكباب  بعضها،  مــع  تــتــعــاون 
إلى  دعــوة غير مباشرة  التونسيني، موجها 
رئــيــس الـــدولـــة بــقــولــه »يــزيــنــا )يــكــفــيــنــا( ما 
ــلــنــا بــعــضــنــا، وانــخــرطــنــا فـــي الــتــعــطــيــل. 

ّ
عــط

مسار  فــي  انخرطت  الــدولــة  حتى مؤسسات 
البرملان، ورئيس  رئيس  أمــا  هــذا«.  التعطيل 
حركة »النهضة«، راشد الغنوشي، فقد حّمل 
قيس سعّيد مسؤولية التعطيل الذي تعاني 
تكون  أن  قطعي  بشكل  نافيا  الحكومة،  منه 

للبرملان أّي مسؤولية في ذلك.
ــّم بـــني الـــرؤســـاء  ــوار الـــصـ ــ هـــكـــذا، يــســتــمــر حـ
الثاثة، على الرغم من الزيارة التي أجراها 
األســبــوع املــاضــي إلــى تــونــس نــائــب رئيس 
البنك الدولي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، فريد بلحاج، والذي التقى خالها 
ــم املــســؤولــني الــتــونــســيــني. وكــــان بلحاج  أهـ
ــلـــوب  واضــــحــــا وصـــريـــحـــا وبـــعـــيـــدًا عــــن أسـ
اتــه. فعندما أعــرب له  املــجــامــات خــال لــقــاء
رئــيــس الـــبـــرملـــان عـــن خــشــيــتــه مـــن أن تــكــون 
تونس »تقترب تدريجيا من حافة الهاوية«، 
رّد عليه املسؤول في البنك الدولي بالقول: 
»آســـف ســيــدي الــرئــيــس، إنــهــا فــي الــهــاويــة، 
ولــيــســت عــلــى الــحــافــة«. هـــذه الــتــصــريــحــات 
لبلحاج عّبرت عن قلق عميق تجاه مستقبل 
ــــي حــــــال عــــــدم اإلســــــــــراع بـــاتـــخـــاذ  ــونــــس فـ تــ

في  الديمقراطي«  »التيار  كتلة  رئيس  عّمار، 
الخطورة.  البرملان، تضمن معطيات شديدة 
لألسلوب  الكثيرين  رفـــض  مــن  الــرغــم  فعلى 
الــخــيــاري للحصول على تلك  اعــتــمــده  الـــذي 
ــة أخــاقــيــة، إال أن  املــعــلــومــات، وذلـــك مــن زاويـ
التسجيل خطيرة.  التي وردت في  املعطيات 

إجــراءات عاجلة للخروج من املــأزق الراهن. 
وإذ أعرب أيضا عن استعداد البنك الدولي 
لتقديم املساعدة والعون إلى تونس، إال أنه 
أكد في املقابل أن املسؤولية األساسية تبقى 
الفاعلة  األطـــراف  عاتق مختلف  على   

ً
ملقاة

ر بلحاج من احتمال 
ّ
في املشهد الراهن. وحذ

حــصــول انــهــيــار اقــتــصــادي كــبــيــر، فــي حــال 
استمرت الحكومات التونسية املتعاقبة في 

تأجيل القيام باإلصاحات الضرورية.
ويتواصل هذا الجمود السياسي، ومعه أزمة 
 تسريبات 

ّ
الثقة بني جميع األطــراف، في ظل

خطيرة أحدثت زلــزااًل عنيفا داخل األوساط 
السياسية في تونس. فما كشفه النائب راشد 
الخياري من تسجيات بصوت زميله محمد 

فـــالـــرجـــل تـــحـــدث عـــن وقـــائـــع مـــن شــأنــهــا أن 
ــورط أطـــرافـــا ســيــاســيــة، مـــن بــيــنــهــا رئــاســة  تــ
لتصفية  التخطيط  في  ضالعة  الجمهورية، 
حــســابــات ضـــّد رئــيــس »قــلــب تـــونـــس« نبيل 
ــة«  ــهـــضـ ــنـ ــروي، وتــــســــتــــهــــدف أيــــضــــا »الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

و»ائتاف الكرامة«.
هذه التسجيات وما يدور حولها من جدل، 
ــل إلـــيـــه الـــصـــراع  ــذي وصــ ــ تـــبـــرز املـــســـتـــوى الـ
ــذا الــســيــاق،  الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد. وفــــي هــ
تــحــاول رئيسة »الــحــزب الــدســتــوري الــحــّر« 
ــذا املـــنـــاخ لصالح  عــبــيــر مــوســي تــوظــيــف هـ
حــزبــهــا، حيث اعــتــبــرت فــي اجــتــمــاع شعبي 
 يكمن 

ّ
في صفاقس، األحد املاضي، أن الحل

املشيشي  البرملان وإسقاط حكومة   
ّ

في حل
ــــت مــــوســــي إن  ــالـ ــ ــة«. وقـ ــهــــضــ ــنــ ــل »الــ ــ ــيـ ــ ورحـ
الــشــعــب الــتــونــســي ســيــعــرف الــديــمــقــراطــيــة 
السلطة.  حــزبــهــا  يــتــولــى  عــنــدمــا  الحقيقية 
للمرة األولى  من جهته، استخدم لغنوشي 
الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس ضـــد مــوســي، 
الجلسة األخيرة  وذلــك بمنعها من حضور 
ملــكــتــب الـــبـــرملـــان. لــكــن رئــيــســة »الـــدســـتـــوري 
التي  تنفيذ خطتها  تعتزم مواصلة  الــحــّر« 
املسار  وإيــقــاف  البرملان  تعطيل  إلــى  تهدف 

االنتقالي في تونس.
ومن الصدف الغريبة أن يقوم أنصار رئيس 
تجمع  بتنظيم  املــاضــي،  السبت  الجمهورية 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة، رفـــعـــوا خــالــه شــعــارات 
شبيهة بما دعــا إلــيــه أيــضــا أنــصــار موسي. 
 

ّ
ــوة إلــــى حــل ــدعــ فـــكـــان رد الــغــنــوشــي بــــأن الــ
للديكتاتورية«،  دعــوة  بمثابة  »هــي  البرملان 

مشددًا على أنه »ال سبيل« لذلك.

ــة، كما   األزمــ
ّ

تــصــورات جــاهــزة لكيفية حــل
الجهود  عــن  منفصلة  اعتبارها  يمكن  أنــه 
املـــبـــذولـــة فـــي إطــــار الـــتـــفـــاوض ذاتــــــه«، لكن 
الــقــاهــرة »طــالــبــت بـــأن تــرّكــز الــريــاض على 
ــذه الـــوســـاطـــة لــــعــــودة إثــيــوبــيــا  ــ تـــوجـــيـــه هـ
ملسار املفاوضات وفقا للمقترح السوداني 
- املــــصــــري، ومـــنـــع اإلقــــــدام عــلــى تــصــرفــات 
اســـتـــفـــزازيـــة جــــديــــدة، ربـــمـــا تـــقـــود املــنــطــقــة 

بالكامل للخطر«.
وأشــــارت املــصــادر إلــى أن املــرحــلــة الراهنة 
مــن االتــصــاالت تخلو حتى اآلن مــن إعــداد 
ألّي قمة مشتركة على األراضي السعودية 
بــشــأن ســـّد الــنــهــضــة، مــشــددة عــلــى أن عقد 
القمة من عدمه لم يعد أمرًا يهم مصر، نظرًا 
القمم  على  إيجابية  نتائج  أي  ترتب  لعدم 
األخيرة التي عقدت عن بعد العام املاضي، 
وإخـــــال إثــيــوبــيــا بــالــتــعــهــدات الــســيــاســيــة 
التي أعطتها سابقا. وبالتالي، فمن وجهة 
ــادر، »لــيــس  الــنــظــر املــصــريــة، بــحــســب املـــصـ
أو   

ّ
الحل بإمكانية  للتفاؤل  يدعو  ما  هناك 

أخـــذ ضــمــانــات فــي اجــتــمــاع عــلــى املستوى 
الـــرئـــاســـي، عــلــمــا بــــأن هــــذه الــنــقــطــة كــانــت 

القاهرة ـ العربي الجديد

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية 
إجـــــراء الــســعــوديــة اتـــصـــاالت غير 
ــع الــــقــــاهــــرة والـــخـــرطـــوم  مــعــلــنــة مــ
خـــال األيــــام املــاضــيــة، فــي إطـــار مساعيها 
بشأن قضية  منها  فردية  مــبــادرة  لتحريك 
الــذي  اللقاء  ســّد النهضة. ويــأتــي ذلــك بعد 
ــر الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــي ديميكي  جــمــع وزيـ
مــيــكــونــني والــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي أديـــس 
أبابا، سامي جميل عبد الله، يوم الخميس 
املـــــاضـــــي، والــــــــذي لــــم تـــعـــلـــن الـــــريـــــاض أّي 
»العربي  تفاصيل عنه. وأضافت املصادر لـ
الــجــديــد« أن »املــوقــف املــصــري - السوداني 
يتلخص  للسعوديني  بــلــغ 

ُ
أ الـــذي  املــشــتــرك 

آلــيــة الــوســاطــة الرباعية  فــي اإلصـــرار على 
ــن االتــــحــــاد األفــريــقــي  ــة، املــشــّكــلــة مـ ــيـ ــدولـ الـ
ــاد األوروبـــــــي والــــواليــــات املــتــحــدة  ــحــ واالتــ
واألمم املتحدة، ورفض امللء الثاني املنفرد 
لسّد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق شامل 
ــرت املـــصـــادر  ــ مـــلـــزم قــانــونــيــا وفـــنـــيـــا«. وذكــ
أن »االتـــصـــاالت الــســعــوديــة ال تــتــحــرك من 

التي  سببا فــي إجــهــاض دعــوات االجتماع 
وجــهــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــلـــدول الــثــاث 
لاتحاد  كرئيس  لها  األخــيــر  الشهر  خــال 

األفريقي«. 
تتحفظ  السعودية  أن  املــصــادر  وأوضــحــت 
إثيوبيا  بــهــا  الــتــي تتعاطى  الــطــريــقــة  عــلــى 
مــع املــلــف، شــأنــهــا شـــأن معظم الــــدول التي 
انــخــرطــت فــي جــهــود الــوســاطــة حــتــى اآلن، 
ــزت أيــضــا فــي اتــصــاالتــهــا  ــ لــكــن الـــريـــاض رّك
عـــلـــى »ضـــــــــرورة عـــــدم تـــطـــويـــر األزمــــــــة إلـــى 
بالقوة«.  دبلوماسية  غير  حلول  استخدام 
الحديث  حاليا  مصر  تتحاشى  األمـــر  هــذا 
عـــنـــه بـــشـــكـــل رســــمــــي، فـــيـــمـــا تـــحـــّدثـــت عــنــه 
نافية رؤيتها  املــاضــي،  األســبــوع  الخرطوم 

للحل في مواجهة عسكرية.
وكــــــــان »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« قـــــد نـــشـــر فــي 
عــن  مـــعـــلـــومـــات  الـــحـــالـــي  آذار  مـــــــارس/   17
العامة  االستخبارات  من  تعليمات  صــدور 
ــــى وســــائــــل اإلعــــــــام املــــقــــروءة  املـــصـــريـــة إلــ
واملــرئــيــة، بتصعيد الــحــديــث عــن »ضـــرورة 
إلى  الصريحة  واإلشــــارة  بــالــقــوة«،  الحسم 
»مطالبات استخدام القوة العسكرية« طاملا 
استمرت أديس أبابا على موقفها املتشبث 
باستمرار العمل للملء الثاني املنفرد للسد، 

بـــدون اشــتــراط الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي 
النشر  وبــعــد  والتشغيل.  املـــلء  قــواعــد  على 
عدة  وتصريحات  مقاالت  شرت 

ُ
ن بساعات، 

فـــي وســـائـــل اإلعـــــام املــصــريــة تــتــحــدث عن 
القوة.  استخدام  وضـــرورة  العسكري  الحل 
كـــذلـــك انـــتـــشـــرت عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
ــدارة مــن قــبــل االســتــخــبــارات  االجــتــمــاعــي املــ
املعروفني  املؤثرين  األشــخــاص  وحسابات 
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  للرئيس  بــتــأيــيــدهــم 
وعـــاقـــتـــهـــم الـــقـــويـــة بــمــكــتــب مــــديــــر جــهــاز 
االســتــخــبــارات الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كامل، 
مقاطع مسجلة من لقاءات سابقة للسيسي 
ــادات الـــجـــيـــش، تـــحـــدث فــيــهــا مــقــدم  ــيــ مـــع قــ
االحتفاالت العسكرية، العقيد ياسر وهبة، 
عن الحسم العسكري للقضايا التي تعجز 
ــام الخصم  ــ ــهــا، إلرغـ

ّ
الــدبــلــومــاســيــة عـــن حــل

على التفاوض.
وكانت مصر والسودان قد التزمتا الصمت 
الـــدولـــة  تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر  إزاء  ــمـــي  الـــرسـ
الـــســـعـــودي لــلــشــؤون األفـــريـــقـــيـــة، والــســفــيــر 
ــقـــاهـــرة، أحـــمـــد عــبــد الــعــزيــز  الــســابــق فـــي الـ
ــوم الــشــهــر  ــرطــ ــخــ ــــال زيـــــارتـــــه الــ قــــطــــان، خــ
املــاضــي، عــن سعي السعودية إلنــهــاء ملف 
حقوق  يضمن  الـــذي  بالشكل  النهضة  ســّد 
لقاءات  قطان عن  الثاثة. وكشف  األطـــراف 
ــن املـــلـــك ســلــمــان بن  ســابــقــة بــتــوجــيــهــات مـ
الــوزراء  السيسي، ورئيس  العزيز، مع  عبد 
أبــي أحمد، وحديثه عن نية عقد  اإلثيوبي 

 األزمة.
ّ

لقاء قمة »في الوقت املناسب« لحل
وأوضحت املصادر أن مصر سبق أن طلبت 
من السعودية واإلمــارات أداء دور ملموس 
في األزمة نظرًا لعاقتهما الوثيقة بأديس 
من  دائما محاوالت  كانت هناك  لكن  أبابا، 
الــجــانــبــني لجعل الــــدور فــي إطـــار »تحسني 
ــواء الــتــفــاوض بــني األطــــراف املــتــنــازعــة«،  أجـ
وليس بهدف »تقديم حلول نهائية«، ولذلك 
كــان البلدان أبعد مــن أطـــراف أخــرى غربية 
الــســّد. وذكــرت  متابعة قضية  فــي  وشرقية 
املصادر أن مصر »باتت تتفهم« منذ عامني 
تــقــريــبــا أن الـــــدول الــخــلــيــجــيــة ســتــكــون من 
املستفيدين األبرز من مشروع سّد النهضة، 
أو في  الزراعية  ســواء بزيادة استثماراتها 
الــطــاقــة، »وبــالــتــالــي فلم تعد تراهن  مــجــال 
هذه  لكن  خليجية«.  وســاطــات  على  كثيرًا 
الـــســـعـــودي  »الـــتـــصـــريـــح  أن  رأت  املــــصــــادر 
الجديد )تصريح قطان( ربما يحمل تغييرًا 
ــه غــيــر مـــجـــدول حتى  فـــي املــســتــقــبــل، إال أنــ
الــوقــت نفسه عــلــى »ثقة  اآلن«، مــشــددة فــي 
الــقــاهــرة فــي شخص قــطــان الـــذي كــان على 
ــع فـــي الــقــضــيــة مــنــذ بــدايــتــهــا«.  اطــــاع واســ
وترى املصادر املصرية، رغم ذلك، أنه بناء 
عــلــى حــقــائــق عـــــدة، فــــإن الـــســـعـــوديـــة تملك 
بالفعل أوراقا يمكن بها الضغط على أديس 
املمكن استخدامها مبكرًا،  أبــابــا، وكــان من 

لكن ذلك لم يحدث.
وتعدُّ السعودية حاليا، وفق بيانات أديس 
أبابا، سادس أكبر شريك تجاري إلثيوبيا 
بقيمة تبادل إجمالية تصل إلى 6 مليارات 
تصاريح  إصـــدار  كبير  بشكل  وزاد  دوالر، 
ــة الـــبـــســـيـــطـــة،  ــيــ ــوبــ ــيــ الــــعــــمــــل لـــلـــعـــمـــالـــة اإلثــ
ز 

ّ
ــز ــا، مـــا عـ خــصــوصــا قــبــل جــائــحــة كــــورونــ

ــن. ومـــنـــذ انــضــمــام  ــديـ ــلـ ــبـ الــــعــــاقــــات بــــني الـ
الــســعــوديــة ملــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة في 
 مـــن أهــم 

ً
ــدة ــ 2005، أصــبــحــت إثــيــوبــيــا واحــ

الدول الجاذبة لاستثمار من قبل املواطنني 
السعوديني.

وفـــي شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون األول 2019، 
وبينما كانت مفاوضات سّد النهضة جارية 
بــرعــايــة إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق 
اإلثيوبية  الحكومة  أعلنت  تــرامــب،  دونــالــد 
حصولها على قرضني من السعودية بقيمة 
مـــشـــروعـــات  لــتــمــويــل  دوالر،  مـــلـــيـــون   140
للبنية التحتية والطاقة، وأنه سيتم توجيه 
ــــرق ومـــشـــروعـــات  ــــى إنــــشــــاء طـ الـــقـــرضـــني إلـ
املياه. وقبلها زّود صندوق  الطاقة وإمــداد 
الـــعـــام 2016، 305  فـــي  الــســعــودي  الــتــنــمــيــة 
مستثمرين سعوديني و69 شركة سعودية 

بالتمويل لتطوير اإلمكانات اإلثيوبية.

حّذر البنك الدولي من تأجيل اإلصالحات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ترفض مصر والسودان الملء الثاني المنفرد للسّد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

خاص

تقرير

إثيوبيا 
متمسكة 
بـ»مسارها«

تركز الرياض على
 عدم تطور األزمة لحلول 

غير دبلوماسية

ال تتحرك االتصاالت 
السعودية من تصورات 

جاهزة للحّل

تعتزم عبير موسي 
مواصلة تنفيذ خطتها 

لتعطيل البرلمان

أطلقت تونس قمرها 
الصناعي إلى الفضاء، 

فيما يتواصل على األرض 
انحدار المستوى السياسي، 
وسط تحذيرات من انهيار 

اقتصادي كبير

  شرق
      غرب

جيش ميانمار يدافع عن 
حملته األمنية

دافــــع الــجــيــش فــي مــيــانــمــار، أمــس 
ــلـــتـــه األمـــنـــيـــة  الـــــثـــــاثـــــاء، عـــــن حـــمـ
ــيـــع والـــتـــي  ــابـ املـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ أسـ
متظاهرًا   260 نــحــو  بــحــيــاة  أودت 
ــيـــة ورافــــضــــا  ــقـــراطـ ــلـــديـــمـ ــؤيـــــدًا لـ مـــ

لانقاب. 
ــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم املــجــمــوعــة  ــ ــ وقـ
تون،  مني  زاو  الجنرال  العسكرية، 
 164 

ّ
في مؤتمر صحافي أمس، إن

شــخــصــا قــتــلــوا فـــي االحــتــجــاجــات 
بمقتل  محلي  مرصد  يفيد  بينما 
حــمــلــة  عــــن  مـــدافـــعـــا  وتــــابــــع   .260
الــجــيــش األمــنــيــة زاعــمــا أن »قـــوات 
ــل مــــــع مـــتـــمـــرديـــن  ــامــ ــعــ ــتــ األمــــــــــن تــ
تنفيذ  وعلينا  األسلحة،  يحملون 

حملة أمنية ضد الفوضى«.
)فرانس برس(

مقتل 3 عسكريين روس
أمــــس  روس  ــــود  ــنـ ــ جـ ــة  ــ ــــاثـ ثـ ــل  ــتــ قــ
ــــــذف بــالــخــطــأ 

ُ
ــاء، عـــنـــدمـــا ق ــثــــاثــ الــ

إقـــاع طــائــرة قاذفة  لــدى  مقعدهم 
أم3«  ــــف-22  ــيـ ــ ــولـ ــ ــوبـ ــ »تـ طــــــــراز  ــن  ــ مـ
جــنــوب غربي  كالوغا  مدينة  قــرب 
ــتـــه وزارة  ــالـ قـ مــــا  ــق  ــ مـــوســـكـــو، وفــ
الـــــــدفـــــــاع الــــــروســــــيــــــة. وأوضـــــحـــــت 
الـــــوزارة أن لــجــنــة الـــقـــوات الــجــويــة 
ــيـــة الــــروســــيــــة ســتــتــولــى  الـــفـــضـــائـ
ــة. ونــقــلــت  ــادثــ ــحــ ــي الــ الــتــحــقــيــق فــ
وكــالــة »تـــاس« لألنباء عــن مصدر 
 جنديا رابعا نجا 

ّ
عسكري قوله إن

ونقل إلى املستشفى.
)العربي الجديد(

األردن: محاوالت الختراق 
مقاومة التطبيع 

دان ناشطون أردنيون ومناهضون 
الــثــاثــاء، مشاركة  أمــس  للتطبيع، 
ســيــدات أردنـــيـــات فــي مــشــروع مع 
أخـــريـــات إســـرائـــيـــلـــيـــات، مــطــالــبــني 
ــادات الــنــســويــة  ــ ــحــ ــ الـــهـــيـــئـــات واالتــ
بمخاطر  التوعية  بإياء  الوطنية 
حساب  وكـــان  االهــتــمــام.  التطبيع 
»إسرائيل بالعربية« التابع لوزارة 
خــارجــيــة االحــتــال، قــد نــشــر، على 
ــنــــني،  اإلثــ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــتــــر،  تــــويــ
تغريدات عن إطاق مشروع تحت 
اســم »يسلمو إيــديــك« بني سيدات 
ــــات عــــــن دولــــــة  ــثـ ــ ــمـ ــ ــات ومـ أردنــــــــيــــــ

االحتال.
)العربي الجديد(

التوتر الصيني 
األوروبي

ــاد األوروبــــــي غــيــر مــؤهــل إلعــطــاء  إن »االتـــحـ
درس لــلــصــني فـــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنـــســـان«. 
 »الصني تحث االتحاد األوروبــي 

ّ
وأضــاف أن

عــلــى االعـــتـــراف بــفــداحــة خــطــأه وتصحيحه 
وإنهاء املواجهة حتى ال يتسبب في مزيد من 

الضرر للعاقات الصينية األوروبية«.
كذلك، صعد وزير الخارجية وانغ يي موقفه 
أمــس خــال لقاء في الصني عقده مع نظيره 
الــروســي ســيــرغــي الفــــروف. وقـــال وانـــغ »فــي 
األيــــــام املـــاضـــيـــة، تــحــدثــت أقــلــيــة مـــن الــقــوى 
الــغــربــيــة لــلــتــشــهــيــر بــالــصــني وانـــتـــقـــادهـــا«. 
وأضاف »لكنها يجب أن تعرف هذا األمر: لقد 
ولت الحقبة التي كان بإمكانهم فيها اختاق 
التدخل في  قصص أو فبركة كذبة مــن أجــل 

الشؤون الداخلية للصني«.
وأظهر وانغ والفروف وحدة في املواقف خال 
الصينية.  قويلني  بمدينة  أمــس  اجتماعهما 
ــا أطـــلـــقـــا عــلــيــه »قــنــصــا  ــران مــ ــ ــوزيــ ــ ورفــــــض الــ
وخال  السياسي.  نظاميهما  على  خارجيا« 
اجتماعهما األولي في مدينة ناننينغ جنوبي 
ــروف  ــغ والفــ الــصــني مــســاء اإلثـــنـــني، اتــهــم وانــ
الــواليــات املتحدة بالتدخل في شــؤون الــدول 
األخـــرى. وواصـــل الــوزيــران تــرديــد خطابهما 
املــوحــد فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، إذ انتقد 
وانغ العقوبات املنسقة التي فرضها االتحاد 
األوروبي وبريطانيا وكندا والواليات املتحدة 
ــال: »يــجــب على  ضــد مــســؤولــني صينيني. وقــ

ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــركــ ــعــ تـــفـــاقـــمـــت املــ
الثاثاء،  الصينية األوروبــيــة، أمس 
والتي كــان قد فّجرها قــرار االتحاد 
األوروبـــــي، بــفــرض عــقــوبــات عــلــى مسؤولني 
ــــني، بــســبــب  ــنــ ــ أمــــــس اإلثــ ــن  ــ صـــيـــنـــيـــني أول مـ
االنــتــهــاكــات الــصــيــنــيــة بــحــق أقــلــيــة اإليــغــور 
الباد.  غــرب  أقصى  منطقة شينجيانغ،  فــي 
عقوبات  فــارضــة  باملثل،  بكني  ردت  وبعدما 
عــلــى مـــســـؤولـــني أوروبـــــيـــــني، واصـــلـــت أمــس 
انتقاداتها وإجراءاتها ضد القرار األوروبي، 
عــبــر ســلــســلــة مـــواقـــف، مـــن اســـتـــدعـــاء سفير 
ــاد األوروبـــــــــي، وصــــــواًل إلــــى الــتــنــديــد  ــحــ االتــ
»أكــاذيــب« و»مــعــلــومــات خــاطــئــة« تتعرض  بـــ
ــا  ــة بـــدورهـ ــ ــيـ ــ ــا، بــيــنــمــا كـــانـــت دول أوروبـ لـــهـ
تــســتــدعــي ســفــراء الــصــني لــديــهــا. وانعكست 
الــصــني »تــقــويــة في  الــعــقــوبــات الغربية على 
الــعــاقــات« بــني بــكــني ومــوســكــو، بحسب ما 
أشـــــارت إلـــيـــه تــصــريــحــات وزيـــــري خــارجــيــة 
الصني وانــغ يــي، وروســيــا سيرغي الفــروف، 
اللذين أظهرا خال اجتماع أمس وحــدة في 

املواقف، بوجه أوروبا والواليات املتحدة.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــــــات ملـــــعـــــاهـــــد أمــ
وأســتــرالــيــة، فـــإن نــحــو مــلــيــون شــخــص على 
األقـــل مــن اإليــغــور وضــعــوا فــي مخيمات في 
منطقة شينجيانغ الصينية وبعضهم فرض 
تعقيم«.  و»عمليات  الــقــســري«  »العمل  عليه 
وردًا على ذلــك، فرض االتحاد األوروبــي أول 
مــن أمـــس اإلثــنــني عــقــوبــات عــلــى أربــعــة قــادة 
صينيني سابقني أو حاليني في شينجيانغ 
العام  وهــم شــني مينغو، مــديــر مكتب األمـــن 
في اإلقليم، ووانغ جانشينغ، نائب سكرتير 
في منطقة  الصيني  الشيوعي  الحزب  لجنة 
شينجيانغ وسكرتير الحزب في هيئة البناء 
واإلنتاج في اإلقليم، ووانــغ مينغشان، وهو 
أيــضــا مــســؤول بـــارز فــي الــحــزب فــي اإلقليم، 
ــابـــق لــإقــلــيــم  ــى الـــرئـــيـــس الـــسـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
زو هــيــلــني. وقــامــت كــنــدا وبــريــطــانــيــا باملثل. 
ــا الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي تــفــرض أســاســا  أمـ
عــقــوبــات عــلــى اثــنــني مـــن هــــؤالء املــســؤولــني 
منذ 2020، فقد أضافت االثنني اآلخرين إلى 
الئحتها وهما شني مينغو ووانغ جانشينغ. 
وردت الصني عبر فرض عقوبات على عشر 
ــة، بــيــنــهــا خــمــســة نـــواب  ــيــ شــخــصــيــات أوروبــ
فـــي الــبــرملــان األوروبــــــي كــلــهــم بــتــهــمــة »نــشــر 
أكــــــاذيــــــب«. واســـتـــهـــدفـــت بـــكـــني أيــــضــــا أربــــع 

مؤسسات أوروبية.
وأعــلــنــت بكني أمــس الــثــاثــاء أنــهــا استدعت 
« سفير االتحاد األوروبــي لدى الصني 

ً
»ليا

بأشد  »التنديد  أجــل  مــن  تشابويس  نيكوال 
ــارات« بـــالـــعـــقـــوبـــات األوروبــــــيــــــة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
»تستند إلـــى أكــاذيــب ومــعــلــومــات خــاطــئــة«. 
وقــال له نائب وزيــر الخارجية، تشني غانغ، 

الــصــني وروســـيـــا أن تــتــحــدا ملــعــارضــة جميع 
يتبنى  لن  الجانب.  أحادية  العقوبات  أشكال 

املجتمع الدولي هذه اإلجراءات«.
واســتــغــل الفــــروف الــفــرصــة بــــدوره للتنديد 
بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى بــــــاده، فــانــتــقــد 
ــر البنية  ــه »دمــ  إنـ

ً
االتـــحـــاد األوروبــــــي، قــائــا

الــتــحــتــيــة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وهـــو مــا كــان 
ســبــبــا فــي تــطــور أســــرع لــلــعــاقــات الــروســيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة«. وأوضــــــــح الفــــــــروف أن روســـيـــا 
إلنماء  اتــصــاالت  إلجـــراء  »مستعدة  ستكون 
الــتــعــاون مــع االتــحــاد األوروبــــي عندما ترى 
بروكسل ضــرورة إلزالــة الخلل في العاقات 
تغييرات  هناك  ليست  اآلن  وحتى  الثنائية. 

لــديــنــا عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة، وفـــي الــشــرق، 
لدينا مــن وجــهــة نــظــري، أجــنــدة مكثفة جدًا 
تزداد ثراء عاما بعد عام«. كذلك اتهم الفروف 
الـــواليـــات املــتــحــدة بــالــتــأثــيــر عــلــى سياسات 

الدول األخرى.  
فــي املعسكر الــغــربــي، كــانــت أوروبــــا تواصل 
اتها.  احتجاجها على تصرفات بكني وإجراء
وفــــي الـــســـيـــاق، اســتــدعــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة صــــوفــــي ويــــلــــمــــز، أمــــــــس، إلــــى 
ساو  بلجيكا  فــي  الصيني  السفير  مكتبها، 
تجونغمينغ، غداة قرار بكني بفرض عقوبات 
على عشر شخصيات أوروبية، بينها نائب 
بلجيكي ُيدعى سامويل كوغوالتي، كما أفاد 
مصدر حكومي لوكالة »فرانس برس«. وكان 
كوغوالتي قّدم الشهر املاضي اقتراح قانون 
للبرملان البلجيكي العتبار ما تمارسه بكني 
حيال اإليغور »جريمة إبادة جماعية«. كذلك، 
أمــس  الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزارة  اســتــدعــت 
باريس،  في  لديها  املعتمد  الصيني  السفير 
ــه بــســلــســلــة »مـــآخـــذ«  ــاغــ ــو شــــــاي، وتـــــم إبــ لــ
عـــقـــب تـــصـــريـــحـــات ضــــد بـــاحـــث وبــرملــانــيــني 
أنــه »بناء على  الخارجية  فرنسيني. وذكــرت 
طــلــب وزيــــر الــخــارجــيــة جـــان إيـــف لـــودريـــان، 
اســـتـــدعـــيـــنـــا هـــــذا الـــصـــبـــاح )صــــبــــاح أمــــس( 
الــســفــيــر لـــو شـــاي إلبـــاغـــه بــجــمــيــع مــآخــذنــا 
عليه«. وتوالت تصريحات السفارة في األيام 
ــيـــرة ضـــد أنـــطـــوان بـــونـــداز، الــخــبــيــر في  األخـ
نعتته  إذ  االستراتيجية  األبــحــاث  مؤسسة 
بــأنــه »بــلــطــجــي صــغــيــر« و»ضـــبـــع مــجــنــون« 
و»قزم عقائدي« وانتقدت مواقفه »املناهضة 
لــلــصــني«. كــذلــك أعــلــن الــســفــيــر لـــو شــــاي أنــه 
الفرنسيني  البرملانيني  نية  »يعارض بشدة« 
ــارة تـــايـــوان. وأبـــلـــغ مــديــر قــســم آســيــا في  ــ زيـ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، بــرتــرانــد لـــورثـــوالري، 
السفير الصيني، أن »أساليب السفارة ونبرة 
اتـــصـــاالتـــهـــا الــعــلــنــيــة غـــيـــر مــقــبــولــة إطـــاقـــا 
وتتخطى جميع الحدود املسموحة للسفارة، 
الدولة  وزيــر  استدعى  كذلك  وجـــدت«.  أينما 
بيرغر،  األملانية ميغيل  الخارجية  في وزارة 
أمـــس السفير الصيني فــي بــرلــني ويـــن كــني، 
ــراء مــحــادثــات طــارئــة« غـــداة قـــرار بكني  »إلجــ
ــــني، كــمــا أفـــاد  ــيـ ــ فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أوروبـ
مــصــدر وزاري وكــالــة فــرانــس بـــرس. واعتبر 
وزيــر الــدولــة أمــام السفير أن هــذه العقوبات 
»تــلــقــي بثقلها بــــدون فــائــدة عــلــى الــعــاقــات 
ــاد األوروبـــــــــي والـــــصـــــني«، وطــلــب  ــحــ بــــني االتــ
باسم حكومته أن يتم إلغاء هذا القرار »على 
ــفــــور«. وكـــانـــت أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا قد  الــ
الثاثاء، بفرض عقوبات على  أمــس  رحبتا، 

املسؤولني الصينيني.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

صّعدت الصين أمس لهجتها بعد العقوبات الغربية التي استهدفت 
مسؤولين فيها بسبب وضع أقلية اإليغور، وانضمت إليها روسيا، في 
الوقت الذي واصلت فيه أوروبا االحتجاج على سلوك الصين وإجراءاتها

الحدث

المعركة 
الدبلوماسية تستعر... 

وتقارب بين 
موسكو وبكين

الفروف: أوروبا تساهم 
في تطور سريع لعالقات 

روسيا والصين

بلجيكا وفرنسا 
وألمانيا تستدعي سفراء 

الصين لديها
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جّدد رئيس الوزراء 
اإلثيوبي أبي أحمد، 
أمس الثالثاء، إصرار 

بالده على االستمرار في 
ملء سد النهضة، بما 

ال يضر بمصالح مصر 
والسودان. وقال أحمد 

خالل مشاركته في 
جلسة نيابية إن إثيوبيا »ال 

تريد العيش في الظالم«، 
مضيفًا »سنستمر في 

مسار السد الخاص 
بنا دون أي ضرر لكال 

البلدين«.

سّد النهضة

أجرت السعودية 
أخيرًا اتصاالت غير 
معلنة مع مصر 
والسودان، في 
محاولة لتلمس 

سبيل للوساطة في 
ملف سّد النهضة 
مع إثيوبيا، لمنع 

التصعيد، فيما 
تتمسك القاهرة 

والخرطوم بضرورة 
االعتماد على آلية 
الوساطة الرباعية 

الدولية، ومنع 
االستفزاز اإلثيوبي

اتصاالت سعودية تتلّمس سبل 
الوساطة والحل السلمي



التي  »تاكوبا«  بمهمة  انخراطها  في  فرنسا  رغبة  إيطاليا  حققت 
تقودها باريس بمنطقة الساحل األفريقي، حيث تواجه حرب عصابات 
بدول  مهمات  في  األوروبي  االنخراط  أن  مراقبون  ويرى  أنهكتها. 

الساحل يرتبط بالمصالح حصرًا

67
سياسة

سيخلفه اإلعان األميركي، في يناير/كانون 
الــثــانــي املــاضــي، بــعــد تنصيب الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن، عــن الــرغــبــة بتقليص، وربــمــا إنــهــاء 
الــتــواجــد الــعــســكــري األمــيــركــي فــي الــســاحــل. 
ــــام إيـــطـــالـــيـــة مــحــلــيــة  وتـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــ
أخيرًا، عن اجتماع حصل قبل شهرين، سعت 
إلــيــه بـــاريـــس، وضـــم دول الــســاحــل الخمس، 
على ضــوء تــقــاريــر أميركية عــن إعـــادة نشر 
تواجدها  وتعزيز  قواتها،  املتحدة  الواليات 
اجــتــمــاع لحلف  الــهــادئ. وبعيد  املحيط  فــي 
منتصف  بروكسل  في  عقد  األطلسي  شمال 

يناير املاضي، طلب اإلليزيه 
بــصــفــة مــســتــعــجــلــة، مـــع دول أوروبــــيــــة، على 
رأسها روما، تعزيز بعثة »تاكوبا«، وفق ما 
أكـــدت صحيفة »إل فــوغــلــيــو« اإليــطــالــيــة في 
يتأخر ساسة  ولم  املاضي.  فبراير/شباط   6
رومـــا بـــاإلعـــان خـــال األســـبـــوع املــاضــي عن 

بدء إرسال طائع القوات اإليطالية.
وفي تحليل بعض وسائل اإلعام اإليطالية، 
إيـــمـــانـــويـــل  الـــفـــرنـــســـي،  الــــرئــــيــــس   

ّ
أن ــبــــدو  يــ

الـــذي اجــتــمــع بــقــادة دول الساحل  مـــاكـــرون، 
الــخــمــس عــبــر الــفــيــديــو فـــي فــبــرايــر املــاضــي، 
ــد  ــعـــن بـــشـــرعـــيـــة تـــواجـ ــم الـــطـ ــتـ يـــخـــشـــى أن يـ
جــيــش بــــاده فــي هـــذه املــنــطــقــة مــن أفــريــقــيــا، 
 2014 منذ  مستمرة  عملياته  أن  وخصوصا 
ــــك بــعــد أن  بــحــجــة »مـــحـــاربـــة اإلرهــــــــاب«، وذلـ
ــيـــني بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  ــيـــركـ ــاع األمـ ــنـ ــإقـ فـــشـــل بـ
تـــواجـــدهـــم الــعــســكــري هـــنـــاك. وعـــلـــى خلفية 
أكثر  التركيز  نحو  املتحدة  الــواليــات  تــوجــه 
على التحديات الروسية والصينية، ال يبدو 
انتشار  عــن  باملطلق  ستتخلى  واشــنــطــن   

ّ
أن

قواتها الخاصة املقدرة بنحو 7 آالف، تحت 
وتعاون«  واستشارات  تدريب  »تقديم  حجة 
تتراجع  بينما  أفريقيا،  بــلــدًا   40 حــوالــي  فــي 
حماستها في املقابل لانخراط في عمليات 
وعـــــدت  ــــس، وإن  ــاريــ ــ بــ ــا  ــهـ تـــخـــوضـ ــة  ــيـ ــالـ ــتـ قـ
باستمرار املساعدة اللوجستية في عمليات 

قوة »برخان« الفرنسية في مالي.
ــنـــذ األشــــهــــر األخــــيــــرة مــــن عـــهـــد الــرئــيــس  ومـ
الدفاع  وزارة  كانت  تــرامــب،  دونــالــد  السابق 

عــنــه صــحــيــفــة »ال ريــبــوبــلــيــكــا« اإليــطــالــيــة، 
 انــخــراط 

ّ
فــي 18 مــــارس الــحــالــي، تــأكــيــده أن

العسكريني اإليطاليني املقدرين بعدة مئات، 
إلى جانب آليات عسكرية، يستهدف »الدفاع 
عن أوروبا«. وحجة الدفاع تلك، يستخدمها 
اإللـــيـــزيـــه لــتــبــريــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
وتحدثت  ألفريقيا.  الغربي  الساحل  منطقة 
وكـــالـــة األنـــبـــاء اإليــطــالــيــة »آكـــــي«، فـــي الــيــوم 
التالي )19 مارس(، عن وصول طائع القوات 
اإليــطــالــيــة إلــــى تــلــك املــنــطــقــة، فـــي األســـبـــوع 
ــم نــشــر  ــانـــي مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. ويــــدعــ ــثـ الـ
واليمني  الــوســط  يمني  الــقــوات معسكرا  تلك 
املتشدد في رومــا، وال تلقى ســوى معارضة 
ترفض  إيطالية  حقوقية  ومنظمات  اليسار 
العودة إلى انخراط البلد )وهــو الــذي شارك 
بقوة عسكرية في 2013 في منطقة الساحل( 
في صراع يتوّسع في مالي ومناطق الجوار.

ويبدو واضحا في معظم الصحافة اإليطالية، 
 األمر يدور حول »إنهاك القوات الفرنسية 

ّ
أن

في الساحل، ما يتطلب عونا أوروبيا«. وفي 
الواقع، إذا كانت القوة الفرنسية هي البارزة 
 املنطقة ومنذ سنوات، 

ّ
في مالي والنيجر، فإن

تشهد تـــواجـــدًا لــقــوات أوروبـــيـــة أخــــرى، بما 
فــيــهــا قـــوة عــســكــريــة دنــمــاركــيــة دائـــمـــة، على 
الرغم من البعد الجغرافي اإلسكندنافي عن 
منطقة غرب أفريقيا. وبقي الغموض يكتنف 
مهام »البعثة الدولية«، على الرغم من كشف 
 املــســألــة 

ّ
بــعــض الــصــحــف اإليــطــالــيــة عـــن أن

»محاربة  بشأن  عنه  باملعلن  فقط  تتعلق  ال 
ــة املـــصـــالـــح  ــايـ ــمـ ــاعــــات املـــتـــطـــرفـــة لـــحـ ــمــ الــــجــ

االستراتيجية للقارة األوروبية«.
تــعــزيــز   

ّ
أن ــا  ــ فـــي رومـ الــــدفــــاع  وتـــؤكـــد وزارة 

ــــى جــانــب  الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري الـــقـــتـــالـــي، إلـ
الــقــوات الفرنسية ووحـــدات أوروبــيــة أخــرى، 
مسؤولية  لتحمل  عــســكــريــا  الــتــزامــا  يعكس 
مــشــتــركــة مـــن أجــــل أمــــن أوروبــــــــا، مـــن ليبيا 
ــقــــي وصــــــــواًل إلـــــى خــلــيــج  إلـــــى الــــقــــرن األفــــريــ
غينيا. وفـــي املــقــابــل، يـــرى مــراقــبــون وكــتــاب 
 تعزيز الــتــواجــد األوروبــــي في 

ّ
فــي رومـــا، أن

الــذي  الــفــراغ  غــرب أفريقيا غير منفصل عــن 

األمــــيــــركــــيــــة، بـــحـــســـب مــــا صـــــرح بــــه الــــوزيــــر 
حينها، مارك إسبر، تعتزم تقليص التواجد 
ــيـــار فــي  ــدون طـ ــ ــبـــر قــــاعــــدة طــــائــــرات بــ فــــي أكـ
أغاديز بشمال النيجر، من دون أن يعني ذلك 
كلفت  التي  الــقــاعــدة،  تلك  عــن  الكلي  التخلي 
مــئــات مــايــني الـــــدوالرات، وأّمــنــت لواشنطن 
وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــني مــنــصــة مــراقــبــة هائلة 

فوق منطقة الساحل.

انخراط أوسع
خـــال األيـــــام املــقــبــلــة إذًا، ســيــصــل املـــزيـــد من 
ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة إلـــــى جــانــب  ــيـ ــالـ ــــوات اإليـــطـ ــقـ ــ الـ
الفرنسيني في عملية »تاكوبا« التي يقودها 

ــنــــوان مــســاعــدة  عــســكــريــو بــــاريــــس، تـــحـــت عــ
جـــيـــوش مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو، 
ــلــــني املـــتـــطـــرفـــني بـــقـــيـــادة  وملــــواجــــهــــة »املــــقــــاتــ
تنظيمي القاعدة وداعش«، على ما تصف »إل 
فوغليو«، بحسب اتفاق توصل إليه ماكرون 
مع رئيس الوزراء اإليطالي السابق، جوزيبي 
كــونــتــي، فــي فــبــرايــر املــاضــي، قــبــل أن يصبح 
دراغي رئيسا جديدًا للوزراء في روما، والذي 
يبدو ماضيا في تحقيق انخراط باده بشكل 

نشط في العمليات العسكرية في املنطقة.
ــوة الـــفـــرنـــســـيـــة، املــــدعــــومــــة مــن  ــقــ ــه الــ ــ ــــواجـ وتـ
ــــرب عــصــابــات  ــرى، حـ ــ ــ ــة أخـ ــ ــيـ ــ ــدات أوروبـ ــ ــ وحـ
ــد اإليـــطـــالـــي الـــــذي يــجــري  ــتـــواجـ صــعــبــة، والـ

تـــعـــزيـــزه هــــذه األيـــــــام، كــــان مــتــمــركــزًا مــنــذ 7 
سنوات في وحدة صغيرة في النيجر، أوكلت 
إلــيــهــا )مــنــذ 2013( مــحــاولــة الــســيــطــرة على 
املتوسط  ســواحــل  باتجاه  املهاجرين  تــدفــق 
الــجــنــوبــيــة، ومــنــهــا إلــــى الـــجـــزر اإليــطــالــيــة. 
 اتساع رقعة الرمال التي 

ّ
وعلى ما يبدو، فإن

تغوص فيها الوحدات العسكرية الفرنسية، 
بما فيها على األراضي الليبية خال األعوام 
املاضية، باتت تقلق باريس التي وّجهت ما 
للتخفيف  األوروبــيــني  للحلفاء  الــنــداء  يشبه 

عنها في الساحل.
ــــق مـــــتـــــداولـــــة فــــــي مــجــلــس  ــائـ ــ ــوثـ ــ ووفــــــقــــــا لـ
 الــطــلــب الــفــرنــســي 

ّ
ــإن الــشــيــوخ اإليـــطـــالـــي، فــ

بــاالنــضــمــام اإليـــطـــالـــي الــنــشــط يـــعـــود إلــى 
ــي، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن  ــ ــاضــ ــ ــام املــ صـــيـــف الـــــعـــ
لم  الـــذي  والــتــاســن  الدبلوماسية  املــطــبــات 
يتوقف بني أقطاب اليمني املتشدد في روما 
وبـــاريـــس، عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســات الــهــجــرة 
ومـــشـــاريـــع ســكــك حـــديـــديـــة حــــدوديــــة. وقــد 
وجه وزير الخارجية، لويجي دي مايو، من 
حركة »5 نــجــوم«، انــتــقــادات الذعــة ملاكرون 
ــدة. ووفـــقـــا لــتــلــك الــوثــائــق  فـــي مــنــاســبــات عــ
ــتـــي تــنــاولــتــهــا الـــصـــحـــف اإليـــطـــالـــيـــة فــي  الـ
أعــقــاب تــصــريــحــات وزيـــر الــدفــاع لــوريــنــزو 
جويريني، عن مشاركة بلده مع باريس في 
 األيــام املقبلة ستشهد إرسال 

ّ
الساحل، فــإن

مئات من الجنود، وباألخص من الوحدات 
الــخــاصــة فـــي مــكــافــحــة اإلرهــــــاب، وعــشــرات 
املركبات العسكرية وثماني طائرات، وكلها 
 15 مع تخصيص   ،

ً
للزيادة مستقبا قابلة 

تقتصر عمليات  للمهمة. وال  يــورو  مليون 
التدريب، كما هو معلن، بل  »تاكوبا« على 
العسكرية،  العمليات  في  بنشاط  املشاركة 
تنتشر  التي  املالية  الــحــدود  تتجاوز  التي 
نهاية  ومنذ  الفرنسية.  القوة  أكثرية  فيها 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة التي  2020، تــزايــد عـــدد 
شهر  سجل  إذ  العمليات،  تلك  فــي  سقطت 
ــــده،  املــــاضــــي وحـ كــــانــــون األول  ديـــســـمـــبـــر/ 
مقتل 5 من جنود وضباط القوة الفرنسية 
فـــي كــمــائــن نــصــبــت لــهــم فـــي ســـيـــاق حــرب 

عصابات متوسعة.
ويـــرى بــعــض املــراقــبــني لــلــشــأن األفــريــقــي في 
ق فقط 

ّ
 العمليات األوروبية ال تتعل

ّ
روما، أن

ــقــــوات املــحــلــيــة، وخـــصـــوصـــا في  بـــتـــدريـــب الــ
مــالــي الــتــي تــشــهــد عــــدم اســـتـــقـــرار ســيــاســي، 
وانــقــابــات مــتــوالــيــة، بــل بــمــصــالــح فــي دول 
الصحراء الكبرى والساحل الغربي األفريقي. 
 أنظار القوى 

ّ
ت تلك املناطق محط

ّ
فلعقود، ظل

االستعمارية الفرنسية القديمة، وخصوصا 
ــيـــوم واملــــــــواد األســـاســـيـــة  ــيـــورانـ ــالـ لــغــنــاهــا بـ
ــرى، وذلـــك بحسب مــا أشـــار إليه  الــخــام األخــ
الباحث لويرنزو فيتا في تقرير نشره املوقع 
»إيطاليا...  اإليطالية  بالشؤون  املتخصص 

أوفــر« في 7 فبراير املاضي. واعتبر  إنسايد 
ــرون يـــواجـــه مــصــاعــب كــثــيــرة  ــاكــ  مــ

ّ
فــيــتــا أن

املاضي  الــعــام  األميركيني  بجلب  فشله  بعد 
ملشاركته تلك املصالح، فيما ردت بريطانيا 
بــدعــم قـــواتـــه املــنــهــكــة فـــي عــمــلــيــة »بـــرخـــان«، 
وطــائــرات  صغيرة  عسكرية  وحـــدات  ببضع 
هــلــيــكــوبــتــر، قــبــل أن يــوســع نــــداءه مــن خــال 
وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إلى 

بقية الحلفاء األوروبيني، بمن فيهم روما. 
ــدأت بـــاريـــس فــعــلــيــا تــشــكــو مـــن مــصــاعــب  ــ وبــ
مـــواجـــهـــاتـــهـــا، فـــي حــــرب عـــصـــابـــات تــقــودهــا 
جــمــاعــات متطرفة لــطــردهــا مــن مــالــي وبقية 
إيطالية مختلفة،  تقارير  الجوار. وتــرى  دول 
لألنباء،  »آكـــي«  وكــالــة  نشرته  تحليل  ومنها 
 »مــنــاخــا مـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة بني 

ّ
ــيـــرًا، أن أخـ

روسيا وأميركا يلوح في األفق، وهذه املنطقة 
األفريقية تتحول إلى جزء من ذلك املناخ«.

»تاكوبا«...
ومــنــذ اإلعــــان عــن عملية »تــاكــوبــا« فــي 13 
يناير/كانون الثاني 2020، بحضور رؤساء 
وموريتانيا  ومــالــي  فــاســو  وبوركينا  تــشــاد 
والـــنـــيـــجـــر، تـــســـارعـــت الـــخـــطـــوات الــفــرنــســيــة 
إلنــشــاء فــرقــة خــاصــة مــن الـــقـــوات األوروبـــيـــة 
تــحــت »تـــفـــويـــض عــمــلــيــاتــي لـــتـــدريـــب قـــوات 
اإلرهابية  الجماعات  محاربة  على  الساحل 
ــــد نــحــو  ــعـ ــ ــا فـــــي الـــــقـــــتـــــال«. وبـ ــهــ ومــــســــاعــــدتــ
شــهــريــن مــن ذلـــك اإلعــــان، انــضــمــت 11 دولــة 
أوروبية رسميا إلى »تاكوبا«، وهي بلجيكا 
وإستونيا  والــدنــمــارك  التشيك  وجــمــهــوريــة 
ــدا والــــنــــرويــــج  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــا وهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وفــــرنــــســــا وأملـ
والـــبـــرتـــغـــال والــــســــويــــد واملـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة. 
في  العسكرية  الــدول  تلك  وتتفاوت مشاركة 
املــهــمــة، فــي حــني تــبــرز املــشــاركــة والحماسة 
ــن غـــيـــرهـــا، خــصــوصــا  ــيـــة أكـــثـــر مــ ــمـــاركـ الـــدنـ
ــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن مــشــاركــتــهــم  مــــع ربــــــط ســــاســ
الهجرة  ق بتصفير 

ّ
تتعل داخلية،  بسياسات 

الــقــارة األوروبــيــة. كما تتباين  إلــى  واللجوء 
ــــن حـــيـــث األعـــــــداد  مــــشــــاركــــة هــــــذه الــــــــــدول، مـ
مئات  بعضها  وتخصص  النيرانية.  والقوة 
العسكرية  عملياتها  في  اليوروهات  مايني 
تــلــك، وتــدفــع بــطــائــرات مــروحــيــة، كــمــا تفعل 
اســـتـــوكـــهـــولـــم مــــن خـــــال الــــــزج بــمــروحــيــات 
ــاة الــفــرنــســيــني في  »بـــــاك هـــــوك« لـــدعـــم املـــشـ
القوات   

ّ
أن عملية »برخان«. والجدير بالذكر 

عدد  مــن  األكــبــر  النصيب  تتحمل  الفرنسية 
قتلى وإصــابــات الــقــوات األوروبــيــة املشاركة 

في العمليات.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــ
األملــانــي هايكو مــاس، يــوم الجمعة املاضي: 
ــقــــوم بــتــعــزيــز قــــــوات األمــــــن فــــي الــســاحــل  »نــ
وياحقون  اإلرهابيني  ضد  يكافحون  الذين 
مــرتــكــبــي الــجــرائــم املــنــظــمــة«، مــضــيــفــا: »لــقــد 
أظــهــرت الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت فــي النيجر 
ــرة أخــــرى مــدى  ومـــالـــي األســـبـــوع املـــاضـــي، مـ
ضرورة التزامنا«. وتابع أنه »من أجل جعل 
اليوم  فإننا نعتمد  فاعلية،  أكثر  املهمة  هذه 
والتي  الساحل،  دول  تحالف  طريق  خريطة 

تحدد أهدافا والتزامات واضحة«.
ــى الــعــمــلــيــة  ــ ــيــــرًا إلـ وبـــانـــضـــمـــام إيـــطـــالـــيـــا أخــ
العسكرية »تاكوبا«، بقيادة فرنسية، يصبح 
الزمن  األوروبـــيـــة تسابق  الـــدول   

ّ
أن واضــحــا 

لــتــرســيــخ قـــدم لــهــا فــي مــســتــعــمــرات أفريقية 
ــاع الـــنـــفـــوذ  ــ ــسـ ــ ــع اتـ ــ ــا مـ ــة، وخــــصــــوصــ ــقــ ــابــ ســ
الصيني في القارة السمراء، وبوادر توترات 
األفـــق، ويشبهها  فــي  أميركية روســيــة تلوح 

»بداية حرب باردة جديدة«. البعض بـ

االنخراط اإليطالي 
في الساحل األفريقي 

ــغــرب الــنــيــجــر قــرب  ــرى ب شــهــدت قـ
ستة  غضون  في  مالي  مع  الحدود 
يشتبه  مسلحون  شنها  هجمات  أيام 
بأنهم متشددون وراح ضحيتها أكثر 
الحكومة  وأعلنت  قتيل.   200 من 
الهجمات  أن  اإلثنين  مساء  النيجرية 
يوم  تاهوا،  منطقة  في  قرى  ضد 
األحد أسفرت عن مقتل 137 شخصًا، 
لترتفع بذلك حصيلة قتلى الهجمات 
في هذه المنطقة في ستة أيام إلى 
203. وقال المتحدث باسم الحكومة، 
»العصابات  إن  الرحمن،  عبد  زكــريــا 
اجتازت مرحلة جديدة من  المسلحة 

الرعب والهمجية«.

203 قتلى 
في النيجر

قضية

ناصر السهلي

ــــي،  ــالـ ــ ــــطـ ــاع اإليـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ أكـــــــد وزيـــــــــر الـ
لــوريــنــزو جويريني، خــال األيــام 
ــتــــي بــقــيــت  ــة، األخـــــبـــــار الــ ــيــ ــاضــ املــ
مــتــداولــة طيلة األســابــيــع األخـــيـــرة، مــن دون 
تـــأكـــيـــدات: »نـــعـــم ســنــنــخــرط عــســكــريــا أكــثــر 
فــــي مــهــمــة »تــــاكــــوبــــا« فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
األفــريــقــي«. و»تــاكــوبــا« هــي االســـم الرسمي 
ــة« تـــشـــكـــلـــت الــــعــــام  لــــقــــوة أو »بــــعــــثــــة دولــــــيــــ
املــاضــي بــقــيــادة فــرنــســا، وتــتــألــف مــن قــوات 
خاصة أوروبــيــة، بهدف »تــدريــب الــقــوات في 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فـــاســـو«، وفـــق ما 
عــلــن. ويــؤيــد االتــحــاد األوروبـــــي، االنــخــراط 

ُ
أ

الــفــرنــســي واإليـــطـــالـــي الــجــديــد فـــي أفــريــقــيــا، 
الخمس  الساحل  دول  فقط  يشمل  ال  والـــذي 

جويريني: انخراط 
الجيش اإليطالي يستهدف 

الدفاع عن أوروبا

تعزيز الوجود األوروبي 
مرتبط بالفراغ الذي 

قد تخلفه أميركا

تخفيف عن كاهل فرنسا وبحث عن توسيع الدور
وتشاد  ومالي  فاسو  وبوركينا  )موريتانيا 
والنيجر( التي تنشط فيها القوات الخاصة 
إلى  الــدعــم  يمتد  بــل  واألوروبـــيـــة،  الفرنسية 
الــنــشــاط فــي لــيــبــيــا، وفـــق مــا نــقــلــت صحيفة 
ــــارس/آذار  »فــورمــيــشــي« اإليــطــالــيــة فــي 19 مـ
الــحــالــي عــن مــســؤول الــســيــاســات الخارجية 
فــي االتــحــاد األوروبــــي، جــوزيــف بــوريــل. فقد 
 االنــــخــــراط الــعــســكــري األوروبــــــي 

ّ
اعــتــبــر أن

املتزايد في »دول الساحل« بمثابة دفاع عن 
اإليطالي  القارة، مرحبا باالنضمام  مصالح 
إلى القوة، بحجة تعزيز منع الهجرة، من بني 

قضايا أخرى.
وكان وزير الدفاع اإليطالي، أعلن، عند تشكيل 
رئيس الوزراء الجديد ماريو دراغي، حكومة 
 روما تتجه نحو انخراط عسكري 

ّ
جديدة، أن

أكثر في مالي على وجه الخصوص. ونقلت 

دعت وزيرة الدفاع األلمانية أنغريت كرامب-كارنباور )الصورة( إلى تطبيق 
»نهج شبكي« )متكامل( للمساعدات العسكرية والتنموية في منطقة 
الساحل غرب أفريقيا. وقالت عقب 
لوكسمبورغ،  في  نظيرها  لقاء 
فرانسوا بوش، أول من أمس اإلثنين، 
في  يقومون  فرنسيين  جنودًا  إن 
ــاب  ــ الــمــنــطــقــة بــمــكــافــحــة اإلره
»بالمعنى التقليدي للغاية للكلمة«. 
وأضافت »لكن للنهوض بالمنطقة 
وتهدئتها بشكل دائم، فإننا نحتاج 
المنطقة  ــاء  ــن وب شــبــكــي،  لنهج 

بمفهوم التعاون التنموي«.

ألمانيا مع »نهج شبكي«

تواجه القوات الفرنسية حرب عصابات صعبة )ميشيل كاتاني/ فرانس برس(
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بــعــدمــا أّســســت لــقــواعــد االشــتــبــاك املرتقبة 
 مـــن الــصــني 

ّ
خــــال املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة مـــع كــــل

ــتــــشــــدد فــي  ــزة عـــلـــى الــ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ وروســــــيــــــا، واملـ
ــات فــي  ــاكــ ــهــ ــتــ ــلـــى »االنــ ــنــــاء عـ الـــعـــقـــوبـــات بــ
ملف حــقــوق اإلنــســان«، وإعـــاء السقف في 
ضــبــط تــمــدد كـــا الــبــلــديــن، انــطــلــقــت إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، إلــى طمأنة 
الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــني فـــي الـــغـــرب، والــعــمــل 
ــادة بـــنـــاء الــثــقــة مــعــهــم، مـــن بــوابــة  ــ عــلــى إعــ
الــذي تعرض طوال  األطلسي،  حلف شمال 
ــع املـــاضـــيـــة، الســـتـــهـــزاء من  ــ الـــســـنـــوات األربــ
تــرامــب، وضغوط  دونــالــد  السابق  الرئيس 
عــلــى الــــدول املــنــخــرطــة فــيــه لــزيــادة إنفاقها 
الـــدفـــاعـــي. وتــعــد أفــغــانــســتــان أول اخــتــبــار 
جــّدي للعاقة بني هذه اإلدارة والحلف، إذ 
حضر هذا امللف على رأس جدول مباحثات 
بلينكن،  أنتوتي  األميركي  الخارجية  وزير 
ــارة تــســتــمــر يــومــني إلــى  ــ ــدأ أمـــس زيـ الــــذي بـ
قــرارًا  الحلف ينتظر  أن  بــروكــســل، ال سيما 
نهائيا بشأن االنسحاب األميركي وموعده. 
اتــه  لــقــاء وأجــنــدة  بلينكن  زيــــارة  وتتضمن 
أيضا في بروكسل، مواضيع حيوية وملّحة 
مع »الشركاء«، ومنها صّد التمدد الروسي، 
والــعــاقــة املــتــوتــرة مـــع تــركــيــا، والــتــوتــرات 
شرقي املتوسط، وميزانية الدفاع املشتركة، 
ــن ذلـــك  ــــاخ. وقـــــد ال يــغــيــب عــ ــنـ ــ ــا املـ ــايـ وقـــضـ
االنــــخــــراط األطـــلـــســـي فـــي الـــشـــرق األوســــط 
ـــي. وكــــان بـــايـــدن قـــد وصــف  ــرانـ واملـــلـــف اإليــ
أول  باملقدسة، خــال  بالحلف  بــاده  عاقة 
»الناتو« ينس  لـ اتصال له مع األمــني العام 

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

كــــان مـــن املــفــتــرض أن يــنــظــم »الــتــحــالــف من 
باكستان،  فــي  املــعــارض  الديمقراطية«  أجــل 
الذي يضم 11 حزبا سياسيا ودينيا، مسيرة 
كـــبـــرى واعـــتـــصـــامـــا مــفــتــوحــا فـــي الــعــاصــمــة 
إســــــام أبــــــاد فــــي 26 مـــــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي، 
إلسقاط حكومة عمران خان التي تقف معها 
غير  ُيعتقد.  كما  بحزم،  العسكرية  املؤسسة 
 ذلــك الــقــرار قد تــأّجــل، وربما يلغى أيضا، 

ّ
أن

بعد نشوب خافات بني األحزاب املشاركة في 
أعضائها  استقاالت  تقديم  بشأن  التحالف، 

من البرملان املركزي والبرملانات اإلقليمية. 
ــارس الـــحـــالـــي، عــقــد الــقــيــاديــون  ــ وفــــي 16 مـ
فــــي الـــتـــحـــالـــف اجـــتـــمـــاعـــا فــــي إســــــام أبـــــاد، 
ــقــــاالت، ومــراجــعــة  ــتــ لــلــبــّت فـــي قــضــيــة االســ
اإلجــراءات املتخذة من أجل تنظيم املسيرة، 
لكن ذلــك االجــتــمــاع أثــبــت مــا كــانــت تتحدث 
الحكومة ومــا ترغب فيه، وهــو وجــود  عنه 
خــافــات عميقة بــني تــلــك األحـــــزاب. وكــانــت 
األســبــق،  الباكستاني  الــرئــيــس  تصريحات 
زعـــــيـــــم حــــــــزب »الـــــشـــــعـــــب« الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، 
فجرت  الــتــي  القشة  بمثابة  زرداري،  آصــف 
الــخــافــات، إذ طلب مــن مــريــم نـــواز شريف، 
نــائــبــة زعـــيـــم حــــزب »الـــرابـــطـــة اإلســـامـــيـــة« 
جناح نواز شريف، أن يحضر األخير الذي 
القيام  إلــى باكستان، قبل  لندن،  يعيش في 
بـــأي خــطــوة عملية إلســقــاط الــحــكــومــة. في 

الثاني  يناير/كانون   27 فــي  ستولتنبرغ، 
ــزال  ــيــــــة ال تــ ــــي، لـــكـــن الــــــــدول األوروبــــ ــــاضـ املـ
والتفرد  األمــيــركــي،  االنــكــفــاء  مــن  متوجسة 
ــان ســــائــــدًا فــــي عــهــد  ــ ــذي كـ ــ فــــي الـــــقـــــرارات الــ
تــرامــب. هــذا التوجس بــدا أيضا مــبــررًا، مع 
عـــدم دعـــوة واشــنــطــن الــشــركــاء األوروبــيــني 
فـــي رؤيـــتـــهـــا للحل  أو مـــحـــاولـــة إشـــراكـــهـــم 
والــذي ستجري حوله مباحثات  األفغاني، 
فــي تــركــيــا فــي شــهــر أبــريــل/نــيــســان املقبل، 
وهو ما سيحاول بلينكن على األرجح رأبه 

خال الزيارة.  
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي، أمــس  وتــعــهــد وزيــ
الـــثـــاثـــاء، بـــإعـــادة بــنــاء وإحـــيـــاء الــتــحــالــف 
األطـــلـــســـي، ومـــشـــاركـــة أي خــطــط أمــيــركــيــة 
حــــول انــســحــاب مــحــتــمــل مـــن أفــغــانــســتــان، 
خال أول زيارة له إلى القارة العجوز. وقال 
بلينكن في كلمة له، إن »هذا التحالف شّكل 
لحظة مــحــوريــة ملــواجــهــة الــتــهــديــدات حول 
الـــعـــالـــم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــغــيــر املــنــاخــي«. 
ــدد مـــن الــصــحــافــيــني بعد  ــام عــ ــ ــاف أمـ ــ وأضــ
لــقــائــه ســتــولــتــنــبــرغ: »لـــقـــد جــئــت إلــــى هنا 
ألعــرب عن الــتــزام الــواليــات املتحدة الثابت 
بــاده  أن  األطــلــســي«، مضيفا  لحلف شمال 
ــادة بــنــاء تــحــالــفــاتــهــا، أواًل وقبل  »تــريــد إعــ
أي شــــيء مـــع حــلــفــائــهــا فـــي الـــنـــاتـــو، نــريــد 
إعــادة تنشيط هــذه الشراكة«، وذلــك بعد 4 
ســنــوات مــن التوتر فــي عهد تــرامــب. ولــدى 
سؤاله عن أي انسحاب محتمل لباده من 
أفغانستان، وما إذا كان سيتم وفق أجندة 
االتفاق الذي أبرمه ترامب مع حركة طالبان 
الــعــام املــاضــي، أي فــي األول مــن مايو/أيار 
أميركية  أن مراجعة  بلينكن  املقبل، أوضــح 
لــلــخــيــارات فــي هـــذا الــشــأن ال تــــزال جــاريــة، 
ه  مؤكدًا أنه سيصغي إلى ويستشير نظراء
األوروبيني خال الزيارة. وقال: »لقد ذهبنا 
)إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان( مـــعـــا، وتــأقــلــمــنــا مــعــا، 
مــنــاســبــا، سنغادر  الــوقــت  وعــنــدمــا يصبح 

معا«.
ــه  ــا يـــرتـــبـــط بـــاملـــلـــف الـــــروســـــي، وّجــ وفـــــي مــ
بلينكن تــحــذيــرًا قــويــا ألملــانــيــا، بــشــأن خط 
»سيل الشمال 2« إلمدادات الغاز من روسيا، 
معتبرًا أن هذا الخط »يتعارض مع مصالح 

املقابل، قالت مريم نواز شريف في الجلسة 
 زرداري عندما يستطيع أن يقّدم 

ّ
نفسها، إن

ضمانات بأال تمّس الحكومة شريف بسوء، 
حــيــنــهــا يــمــكــن أن يــفــكــر الـــحـــزب فـــي عـــودة 
 أنه ال يمكن أن يتم 

ً
زعيمه إلى الباد، مؤكدة

»القتلة  بـ مــن وصفتهم  إلــى  شــريــف  تسليم 
والراغبني في االنتقام«. 

الشرخ  الــحــادة،  زرداري  تصريحات  وكــانــت 
لــلــحــكــومــة،  املــــعــــارض  الـــتـــحـــالـــف  فــــي  األول 
تحديدًا بني الحزبني الرئيسيني فيه: الرابطة 
اإلســــامــــيــــة جــــنــــاح نــــــــواز شـــــريـــــف، وحـــــزب 
»الـــشـــعـــب«. أّمـــــا الـــشـــرخ الـــثـــانـــي، والــــــذي تم 
التحالف من  له  بسببه تأجيل كل ما خطط 
فهو  الحكومة،  إلسقاط  واالعتصام  املسيرة 
رفــــض حــــزب »الـــشـــعـــب« اســتــقــالــة نـــوابـــه من 
في  اإلقليمية،  والــبــرملــانــات  املــركــزي  البرملان 
الوقت الذي كانت فيه باقي األحزاب مستعدة 

لهذه الخطوة قبل الحراك الشعبي املوّسع.
 
ّ
ــأن ــانــــت رؤيــــــة حـــــزب »الــــشــــعــــب« تــفــيــد بــ وكــ
االســتــقــاالت ال تــقــّدم قــبــل املــســيــرة، بــل ال بــّد 
من تنظيم هذه الفعالية واالعتصام وتجّمع 
ــة، إلرغــــــــــام رئـــيـــس  ــمــ ــعــــاصــ ــود فـــــي الــ ــشــ ــحــ الــ
الوزراء على تقديم استقالته، في حني تكون 
اســتــقــاالت نــــواب أحــــزاب الــتــحــالــف الــخــطــوة 
ــار، قــال الــقــيــادي في  األخــيــرة. وفــي هــذا اإلطــ
 الحزب 

ّ
إن الزمان كائره، أخيرًا،  الحزب، قمر 

»لــــن يـــتـــردد ولــــو لــلــحــظــة واحـــــدة فـــي تــقــديــم 
 الـــخـــاف فـــي وجــهــات 

ّ
االســـتـــقـــاالت، غــيــر أن

ــزاب حـــول هـــذه الــخــطــوة هو  الــنــظــر بــني األحــ
بشأن التوقيت«.

لكن اإلعامي، أظهر بتي، قال في حديث مع 
األساسية  »املعضلة   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

 حـــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي، يــتــرأس 
ّ
هــي أن

الحكومة املحلية في إقليم السند الجنوبي، 
 حكومته ستنهار 

ّ
وتقديم االستقالة، يعني أن

تلقائيا، وحينها سيكون هناك خياران؛ إما 
إعــــان الــحــكــومــة املــركــزيــة أن حــاكــم اإلقــلــيــم 
سيدير شؤون السند، وإما إجراء انتخابات 
فرعية. وفي جميع الحاالت، ستأتي حكومة 
ــــزب الــــحــــاكــــم، وحـــيـــنـــهـــا يـــخـــشـــى حـــزب  ــــحـ الـ
فتح  إلــى  املركزية  الحكومة  تلجأ  أن  الشعب 
ملفات قضائية ضد قياديه«. وكانت املرحلة 

وتحديدًا رئيس الــوزراء عمران خــان، املقّرب 
منها، وفــق مــا يعتقد الــعــديــد مــن املــراقــبــني. 
بأنها  العسكرية  املؤسسة  املعارضة  وتتهم 
كان لها دور في حصول الحزب الحاكم على 
أصوات كافية لنجاح مرشحه ملنصب رئيس 
الــشــيــوخ صـــادق ســنــجــرانــي ونائبه  مجلس 
ــذا، بــل  ــهــ أفـــــريـــــدي. ولـــــم تــكــتــف املــــعــــارضــــة بــ
كانت هناك تلميحات من خــال تصريحات 
العسكرية  املؤسسة   

ّ
أن تؤكد  فيها،  قياديني 

تسعى إلحداث شرخ وتصدع في صفها.
التحالف، وهــو زعيم  قــال زعيم  السياق،  في 
»جــمــعــيــة عــلــمــاء اإلســــــــام«، املــــولــــوي فضل 
الرحمن، في تصريح له في 20 مارس الحالي، 
 »هـــنـــاك مـــن يــتــآمــر عــلــى وحـــــدة الــصــف، 

ّ
إن

ولكن  املعارضة،  لتشتيت  هناك مساع  فيما 
نــحــاول أن ال يحدث ذلــك، وكــل تلك املساعي 
املولوي  قــال  أن  بالنجاح«. وسبق  لن تتكلل 
تثبت  أن  العسكرية  املؤسسة  على   

ّ
إن فضل 

أنها محايدة.
 
ّ
ــادة فـــي الــتــحــالــف يــــؤكــــدون أن ــقــ ومــــع أن الــ
 يعمل من أجل إسقاط 

ّ
األخير قائم، وسيظل

 الــــعــــارفــــني بــتــاريــخ 
ّ
حـــكـــومـــة خــــــان، غـــيـــر أن

و»الرابطة  »الشعب«  حزبي  بــني  الــصــراعــات 
التحالف  تفكك  يستبعدون  ال  اإلســامــيــة«، 
قــريــبــا، ال ســيــمــا وقـــد بـــدأ تــبــادل االتــهــامــات 
ــود، بعد  ــوعــ ــن الــ بــيــنــهــمــا بـــشـــأن الــتــخــلــف عـ
ــردد حـــزب »الــشــعــب« فــي تــقــديــم اســتــقــاالت  تـ
ــبـــرملـــانـــات  ــن الــــبــــرملــــان املــــركــــزي والـ ــه مــ ــوابــ نــ
اإلقــلــيــمــيــة. أمـــا عــن إســقــاط الــحــكــومــة، فيرى 
بعض املراقبني أن ذلك أمر بعيد املنال. وفي 
الــســيــاق، قـــال الــصــحــافــي حــمــيــد الــلــه عــابــد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »فــــي املـــاضـــي، لم  لــــ
التي يضمها  األحـــزاب  كل تحركات  تستطع 
الــتــحــالــف مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، الحصول 
عــلــى نتيجة مــلــمــوســة بــاتــجــاه هـــذا الــهــدف، 
وأبــــرز مــثــال املــســيــرة الــكــبــرى الــتــي نظمتها 
العام املاضي، والتي  جمعية علماء اإلســام 
أن يستمر  أواًل  ُيــتــوقــع  ال  وبــالــتــالــي،  فشلت. 
هـــذا الــتــحــالــف لــفــتــرة طــويــلــة، كــمــا ال ُيتوقع 
 املــؤســســة 

ّ
إســـقـــاط الــحــكــومــة، خــصــوصــا أن

ملا تشهده  بذلك، نظرًا  لن ترضى  العسكرية 
املنطقة من تطورات حساسة«.  شّدد بلينكن على دور حلف شمال األطلسي في تخفيض التوترات )دورسون أيديمير/األناضول(

خالل مسيرة للمعارضة في إسالم أباد، يناير الماضي )محمد أوغورلو/ األناضول(

بأن القانون األميركي يحتم على واشنطن 
التي تشارك  الشركات  فرض عقوبات على 

في مشروع »سيل الشمال 2«.
وعلى الرغم من العاقة »الباردة« بني أنقرة 
لها 

ّ
بــايــدن، والــتــي يظل فــي عهد  وواشنطن 

أنــقــرة منظومة »أس  خصوصا ملف شــراء 
400« الصاروخية الدفاعية من روسيا، أكد 
التركي مولود  التقى نظيره  الــذي  بلينكن، 
جـــاووش أوغــلــو أمــس خــال االجــتــمــاع، أن 
للواليات  بالنسبة  قيمة  ذو  »حليف  تركيا 
املتحدة«، وأن وجودها في »الناتو« يصب 
ــم يـــنـــف الـــوزيـــر  ــ فــــي مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع. ولـ
األميركي وجود »بعض الخافات في اآلراء 
حــــول بــعــض الــقــضــايــا مـــع أنــــقــــرة«، مــعــواًل 
»الناتو« في »الحد من  على الــدور الفعال لـ
الــتــوتــرات شــرقــي البحر املــتــوســط«، وعلى 
»ضـــرورة اســتــمــرار هــذا النهج اإليــجــابــي«. 

االتحاد األوروبــي ويقلل من قوة أوكرانيا. 
وأضــــاف أن »الــرئــيــس بــايــدن كـــان واضــحــا 
جدًا. هو يعتقد أن الخط فكرة سيئة، سيئة 
ألوروبا، وللواليات املتحدة، إنه من دون شك 
األوروبــيــة،  األمنية  املصالح  مــع  متعارض 
ومــــن شـــأنـــه أن يـــقـــوض مــصــالــح أوكــرانــيــا 
وبولندا وعدد من الشركاء والحلفاء«. وإذ 
املسألة  أنــه سينقاش  األميركي  الوزير  أكــد 
مع نظيره األملاني هايكو ماس، ذّكر أيضا 

ــأتــــي زيـــــــارة بــلــيــنــكــن إلـــــى أوروبــــــــــا، فــي  وتــ
ــة، تـــســـاؤالت  ــ ــيــ ــ ــدول األوروبــ ــ ــ حــــني تـــبـــدي الـ
ــــول مــســتــقــبــل وجـــــــود قـــواتـــهـــا فــي  ــدة حــ ــ عــ
أفـــغـــانـــســـتـــان، وســــط ضــبــابــيــة املــشــهــد في 
هذا البلد واستمرار العنف وتعثر الحوار. 
من جهته، فــإن االتــحــاد األوروبـــي يتحضر 
إلمكانية فرض عقوبات على تركيا، نتيجة 
خافات معها حول ملفات عدة، على الرغم 
الطرفني الســتــمــرار ضبط  بــني  الحاجة  مــن 
الــهــجــرة  مــلــف  ــتــــوتــــرات، الســيــمــا إلدارة  الــ
وعـــــدم انــــــزالق تـــوتـــر شـــرقـــي املـــتـــوســـط مع 
ستولتنبرغ،  وأعـــرب  التصعيد.  إلــى  أثينا 
أمس، إثر لقائه بلينكن، عن قلقه من بعض 
الــرأي مع تركيا، وخصوصا  الخافات في 
حول منظومة »إس 400« وتطورات شرقي 
املتوسط، مؤكدًا مناقشته هذه القضايا مع 

املسؤولني األتراك.
ــد أول مـــن أمــس  ــان ســتــولــتــنــبــرغ قـــد أكــ ــ وكـ
ــة، أن  ــيــ ــركــ ــيــ اإلثـــــنـــــني، عـــشـــيـــة الــــــزيــــــارة األمــ
»كــــل الـــخـــيـــارات ال تـــــزال مــفــتــوحــة« بــشــأن 
أفــغــانــســتــان، مــشــددًا عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
ــنــــطــــن، فــيــمــا  ــفــــاوضــــات الــــســــام مــــع واشــ مــ
ــر أوروبـــــــي فـــي حـــديـــث لــوكــالــة  ــ وصــــف وزيـ
»فرانس برس«، املسألة بأنها تمثل مشكلة، 
األول من مايو   »هــل سنبقى بعد 

ً
متسائا

الـــــذي سنفعله  مـــا  نـــعـــرف  ال  أم ســـنـــغـــادر؟ 
تركيا وروســيــا،  أمــا بشأن  وهــذه مشكلة«. 
فــقــال دبــلــومــاســي أوروبــــــي مـــن الــحــلــف إن 
»املــنــاقــشــات بــشــأن روســـيـــا مــعــقــدة بسبب 
تــركــيــا. إنــهــا املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي يتم 
ليسوا  »األميركيني  أن  مضيفا  تجاهلها«، 
مستعدين بعد للتعامل مع هذه القضية«. 
وبــعــد طمأنة بــايــدن بــإعــانــه إرادتــــه وضع 
حــد لــلــقــرارات األحــاديــة لــلــواليــات املتحدة، 
فـــإن األوروبـــيـــني يــتــوقــعــون مــن األميركيني 
واملــشــاورات«،  واملوثوقية  املسبقة  »املعرفة 
بحسب املصدر األوروبـــي. وأوضــح الوزير 
 )من 

ً
األوروبــي أن »بايدن أكثر ليونة قليا

ــداف مـــا زالــــت كــمــا هــي،  ــ تــــرامــــب(، لــكــن األهــ
خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــتــقــاســم اإلنــفــاق 

الدفاعي ال توجد تغييرات جوهرية«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

بلينكن: تركيا حليف 
ذو قيمة بالنسبة للواليات 

المتحدة

»الشعب« و»التحالف من أجل الديمقراطية« 
يوسف رضــا جياني ونائبه موالنا غفور 
حيدري. وعندها اتهمت املعارضة الحكومة 
ــر الــفــشــل  بـــشـــراء األصـــــــوات. وبــعــيــدًا عـــن أمــ
الحصول على منصب رئيس  والنجاح في 
مــجــلــس الــشــيــوخ ونــائــبــه، أحـــدثـــت املــرحــلــة 
ــن انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــيــوخ،  الــثــانــيــة مـ
شرخا بني األحزاب املعارضة، وتحديدًا بني 
األحزاب الثاثة: الشعب، الرابطة اإلسامية، 
وجمعية علماء اإلســـام. وإلــى اآلن تستمر 
الــــخــــافــــات بــــني الـــحـــزبـــني الـــرئـــيـــســـيـــني فــي 
ــــارض؛ الـــرابـــطـــة اإلســـامـــيـــة  ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف املـ
للمعارضة  رئــيــس  تعيني  بــشــأن  والــشــعــب، 
اتــفــاق بينهما،  الشيوخ. ووفــق  فــي مجلس 
 مــنــصــب زعـــيـــم املـــعـــارضـــة مـــن نصيب 

ّ
فـــــإن

حزب »الرابطة« الذي رشح أعظم تارر، لكن 
حزب الشعب لم يرض بالتصويت لصالحه، 

ليبقى الخاف قائما.
كل من يراقب السياسة الباكستانية عن كثب، 
تــؤدي  العسكرية  املــؤســســة   

ّ
أن يــعــرف جــيــدًا 

شك  وال  الكواليس،  وراء  مــن  متعددة  أدوارًا 
الحالية،  الحكومة  إلــى جانب  تقف  أنها  في 

األولـــــــى مــــن انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
الحالي،  الثالث من مــارس  التي أجريت في 
ــدة لــلــتــحــالــف املـــعـــارض،  ــ قـــد أعــطــت قـــوة زائـ
بــعــد أن فـــاز مــرشــح الــتــحــالــف يــوســف رضــا 
ــبـــق، بمقعد  ــوزراء األسـ ــ ــ جــيــانــي، رئــيــس الـ
مهم من خال التصويت في البرملان، مقابل 
وزير االقتصاد حفيظ شيخ، مرشح الحزب 
الـــحـــاكـــم، وهــــو مـــا أغـــضـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
التي  الثانية،  املرحلة  فــي  عــمــران خــان. لكن 
أجـــريـــت فـــي 12 مــــــارس، مـــن أجــــل انــتــخــاب 
رئيس مجلس الشيوخ ونائبه، صّوت عدد 
من نواب األحــزاب املعارضة لصالح مرشح 
الــحــزب الــحــاكــم صــــادق ســنــجــرانــي ونــائــبــه 
أفــريــدي، مقابل مــرشــح حزب  مــيــرزا محمد 

تصريحات زرداري كانت 
الشرخ األول في تحالف 

المعارضة

يسعى وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن 

في بروكسل إلعادة ربط 
جسور الثقة مع الدول 

األوروبية و»الناتو«، وسط 
ترابط الملفات الشائكة 
التي تحتاج إلى تعاون

تتصاعد الخالفات 
داخل »التحالف من أجل 

الديمقراطية« الباكستاني، 
الذي يسعى إلسقاط 

الحكومة، وسط تلميح 
بعض قياديي التحالف 

إلى دور للمؤسسة 
العسكرية

Wednesday 24 March 2021 Wednesday 24 March 2021
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سياسة

تحدي الشعبية والعالقات الخارجية

مؤتمر »العدالة والتنمية« التركي

سيعلن الحزب عن 
خريطة طريق لالنتخابات 

المقررة عام 2023

إسطنبول ـ جابر عمر

في ظل تحديات داخلية وخارجية 
ــيـــش  ــعـ كـــــــبـــــــيـــــــرة، وفـــــــــــي وقـــــــــــت تـ
مــرحــلــة حــســاســة تتعلق  تــركــيــا 
بــالــتــطــورات املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
يــعــقــد حـــزب »الــعــدالــة والتنمية«  املــتــعــددة، 
الحاكم منذ 19 عاما، مؤتمره العام السابع، 
اليوم األربعاء، بأهداف كبيرة، تبدأ بتحقيق 
إصاحات وتغييرات داخل الحزب تحضيرًا 
لــانــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة والــرئــاســيــة املــقــررة 
فـــي الـــعـــام 2023، بــعــد ســلــســلــة مـــن الـــهـــزات 
ــرًا، وتــصــل  ــيــ ــتــــقــــاالت مـــن صــفــوفــه أخــ واالســ
إلـــى مــحــاولــة فــتــح صــفــحــة جــديــدة مــع دول 
»أمــان  العاملية، تحت شعار  والقوى  اإلقليم 

واستقرار من أجل تركيا«.
ــرأب الـــصـــدع في  ــ ــقـــرة لـ وفــــي وقــــت تــســعــى أنـ
الــعــاقــات مـــع االتـــحـــاد األوروبــــــي ومـــع دول 
عــربــيــة وعــلــى رأســهــا مــصــر، وفـــي ظــل إدارة 
جــديــدة فــي الــواليــات املــتــحــدة بــدت عاقتها 
ومع  أنقرة،  مع  الحكم  تسلمها  منذ  متوترة 
تــشــابــك املــلــفــات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة في 
قضايا عديدة، لعل أبرزها االنعكاسات على 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، تتجه األنـــظـــار إلـــى صالة 
املــؤتــمــر  الــتــي ستحتضن  الــريــاضــيــة  أنـــقـــرة 
والحزب رجب  الباد  رئيس  العام بمشاركة 
طيب أردوغان، وحضور ممثلني عن 11 حزبا 
سياسيا ُوجهت لهم الدعوات. وُيعقد املؤتمر 
فـــي ظـــرف اســتــثــنــائــي بــظــل انــتــشــار جائحة 
كورونا، وهو ما أثار انتقادات من املعارضة 
ــن تـــنـــاقـــض بــــني إجـــــــراءات  الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــ
ــاء، وبــــني اإلصـــــرار  ــوبــ الــحــكــومــة ملـــواجـــهـــة الــ
على عقد املؤتمر بحضور كبير للمندوبني. 
وبــيــنــمــا امــتــنــع الـــحـــزب عـــن دعـــــوة ضــيــوف 
مــن خـــارج الــبــاد كما جــرت الــعــادة، واكتفى 
بـــدعـــوة عـــدد مـــحـــدود مـــن مــمــثــلــي املــنــظــمــات 
املحاربني،  وقــدامــى  الضحايا  وذوي  املدنية 

التي يعتزم الحزب اتخاذها  القرارات  ضمن 
فــي مــؤتــمــره الــعــام. وأضــــاف: »عــنــد الحديث 
في  ستكون  أنها  املؤكد  فمن  التغييرات  عن 
النظام أيضا، وليس في الحزب فحسب، فإن 
فــريــق عمله عــلــى تغيير  الــرئــيــس يعمل مــع 
جديد ســنــراه خــال األيـــام املقبلة«. وأوضــح 
أونـــال أنــه »مــن الــــوارد أن يــزيــد عــدد أعضاء 

مجلس قيادة الحزب«.
وســـيـــكـــون مــــوضــــوع كـــتـــابـــة دســــتــــور جــديــد 
إلى  إضافة  االجتماعات،  في  حاضرًا  للباد 
خطة اإلصاحات على الصعيد الداخلي. وال 
شك أن األوضاع االقتصادية وعدم االستقرار 
فــي عمل املــصــرف املــركــزي ستكون مــن أبــرز 
بـــنـــود أجـــنـــدة االجـــتـــمـــاع، إضـــافـــة إلــــى قـــرار 
إسطنبول  اتفاقية  من  االنسحاب  السلطات 
ــذي أدى إلــى  ـــرأة والــ ملــكــافــحــة الــعــنــف ضــد املـ
ردود فــعــل كــبــيــرة وقـــّســـم املــجــتــمــع الــتــركــي، 
باإلضافة إلى الترتيبات السياسية الجديدة، 
كــتــأســيــس األحـــــزاب والــتــحــالــفــات الــجــديــدة، 

وهنا سيتم حسم االصطفاف الذي يرغب به 
أردوغان والتموضع في االنتخابات املقبلة.

أما على الصعيد الخارجي، فسيكون ملف 
إصاح العاقات مع الدول الخارجية األبرز، 
إضافة إلى االستراتيجية التركية الخارجية 
في ليبيا وسورية ووسط آسيا، والعاقات 
مــع الــعــراق ودول الــجــوار، والــصــراع شرقي 
املتوسط، واملشاورات مع اليونان واالتحاد 
األوروبــــــي، والــعــاقــة مــع إدارة جــو بــايــدن، 
ومـــع روســيــا. ويــتــزامــن املــؤتــمــر مــع انعقاد 
قــمــة زعـــمـــاء دول االتـــحـــاد األوروبـــــــي الــتــي 
أرجــــــأت مـــوضـــوع الـــعـــقـــوبـــات عــلــى تــركــيــا، 
وبالتالي ستكون العيون األوروبية موجهة 

نحو هذا االجتماع.
ــــي املــــؤتــــمــــر، قـــال  ــتــــوقــــع فـ وعــــــن الــــجــــديــــد املــ
أســتــاذ الــقــانــون والــعــاقــات الــدولــيــة سمير 
صــالــحــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
التغيير والرغبة  فيه هو شعار  »الجديد  إن 
األرض  على  الشعار  هــذا  بترجمة  الحقيقية 
لجهة التغيير الجدي في القيادات والكوادر 
وإعــادة  الحزبي  العمل  آلية  وفــي  الرئيسية، 
ــد  ــواعــ ــقــ ــــني الــــقــــيــــادة والــ ــة بـ ــعــــاقــ تـــنـــظـــيـــم الــ
ــــرت على  ــــوادر، ألنـــهـــا كـــانـــت مــشــكــلــة أثـ ــكـ ــ والـ
ــابـــات الــبــلــديــة  ــتـــخـ أصـــــــوات الــــحــــزب فــــي االنـ
األخيرة«، مضيفا أن »الحزب يريد القول إنه 
جدد نفسه باالستعداد ملرحلة 2023 ورغبته 
بالبقاء في السلطة«. وأشار صالحة إلى قلق 

الحزب من استطاعات الرأي حول اصطفاف 
ــظــهــر قــدرتــهــا على 

ُ
قـــوى املــعــارضــة والـــتـــي ت

الدخول في منافسة حقيقية في االنتخابات 
املــقــبــلــة مــــع »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« وحــلــيــفــه 
القومية«، إضافة إلى تحدي إعادة  »الحركة 
ــدة الــتــي  ــديـ ــعـ بـــرمـــجـــة الـــعـــمـــل فــــي املـــلـــفـــات الـ
الحزب في تصريحاته ومواقفه  إليها  أشــار 
ــتــــي صـــــــدرت عــــن قــــادتــــه وأردوغـــــــــــــان. أمـــا  الــ
فـــرأى أن »الــحــزب  الــخــارجــي،  عــلــى الصعيد 
املوّجه  الخطاب  إعــادة صياغة  أهمية  يــدرك 
للخارج واعتماد منهجية جديدة في العاقة 
باعتباره الحزب الحاكم«. ولفت صالحة إلى 
أن الحزب يريد االستفادة من إعادة تموضع 
حقيقية، كــمــا أن اإلصــــاح داخــلــه مــهــم بعد 

االنشقاقات وخروج قيادات من صفوفه.
من جهته، توقع الباحث في مركز ابن خلدون 
للدراسات في جامعة قطر، املختص بالشأن 
»العربي  مــع  فــي حديث  باكير،  علي  التركي 
الـــجـــديـــد«، »أن يـــكـــون االقـــتـــصـــاد عــلــى رأس 
قائمة التحديات الداخلية التي من املفترض 
مناقشتها، والتحضير ملسار ما بعد كورونا، 
بــاإلضــافــة إلـــى بــحــث مــقــتــرح وضـــع دســتــور 
جــديــد لــلــبــاد فـــي ظـــل الــحــديــث الـــدائـــم لــدى 
البعض عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، 
وهو األمر الذي ال أعتقد أنه سيحصل اآلن«. 
باكير  لفت  الخارجية،  امللفات  وعلى صعيد 
إلـــى أن الــعــاقــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة تبقى 
أولـــويـــة، ال ســيــمــا بــالــنــســبــة إلـــى الــتــحــديــات 
أنــقــرة  الــتــي تفرضها فــي مــا يتعلق بــعــاقــة 
بالاعبني الدوليني ودورها اإلقليمي، مشيرًا 
إلـــى أن »املــؤتــمــر يــأتــي فــي مــرحــلــة حساسة 
والحزب  التركي،  للجانب  وخارجيا  داخليا 
يــتــفــاعــل مـــع الـــدعـــوات الــتــي أطــلــقــهــا رئيسه 
السياسية  اإلصـــاحـــات  مــن  إلجــــراء سلسلة 
تستجيب  التي  واالجتماعية  واالقتصادية 
لــلــتــحــديــات، فــي ظــل تــراجــع شعبية الــحــزب 
إلى  والحاجة  املاضية  القليلة  السنوات  في 
وجــــود تغيير إيــجــابــي، لــكــن هـــذه الــدعــوات 
ــا أيـــــضـــــا بــــعــــض املــــــؤشــــــرات  ــهــ ــعــ ــلــــت مــ ــمــ حــ
املتضاربة كــان آخــرهــا إقــالــة حــاكــم املصرف 
املــــركــــزي«. وخــتــم بــالــقــول: »هـــنـــاك تــحــديــات 
أيــضــا تتعلق بــتــرتــيــبــات الــحــزب الــداخــلــيــة، 
وهــو أمــر ال يجري النقاش حوله في العادة 
ــا  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــتـــه الــــقــــصــــوى«، أمـ عـ
التوقعات »فترتبط بمدى قدرة قيادة الحزب 
عــلــى تــنــفــيــذ وعــــودهــــا وتــــجــــاوز الــتــحــديــات 
الحالية، وال أعتقد أن وضع القرارات موضع 
التنفيذ سيكون باألمر السهل كما كان عليه 

الوضع قبل عقد من الزمن«.

تحضر الملفات الداخلية 
والخارجية على طاولة 

حزب »العدالة والتنمية« 
التركي الذي يعقد 

مؤتمره العام اليوم 
األربعاء، في ظل تحديات 

كبيرة تواجهه

يُتوقع أن يجدد المجتمعون الثقة بأردوغان رئيسًا للحزب )األناضول(

مندوبا   1560 مشاركة  املؤتمر سيشهد  فــإن 
ســـيـــدلـــون بـــأصـــواتـــهـــم فـــي عــمــلــيــة االقـــتـــراع 
العام،  املؤتمر  خــال  الحزب  رئيس  الختيار 

ومن املنتظر تجديد الثقة بأردوغان.
وُينتظر أن يعلن الحزب عن كوادره الجديدة 
خـــال املــؤتــمــر، ويــكــشــف عــن خــريــطــة طريق 
لانتخابات الرئاسية والبرملانية املقررة عام 
2023، حسب ما أعلنه أردوغان في تصريح له 
 إن خطابه في املؤتمر 

ً
األسبوع املاضي، قائا

لانتخابات  عــمــل  بــرنــامــج  بمثابة  ســيــكــون 
املــقــبــلــة، داعـــيـــا لــاســتــمــاع إلــــى كــلــمــتــه الــتــي 
ســتــحــدد الكثير مــن املــعــايــيــر، خــصــوصــا أن 
الــفــتــرة السابقة شــهــدت إعـــان أردوغــــان عن 
خطتني لإصاح في مجالي حقوق اإلنسان 
واالقـــتـــصـــاد، وفـــي وقـــت تــســعــى أنـــقـــرة لـــرأب 
الــصــدع فــي الــعــاقــات مــع االتــحــاد األوروبـــي 

والواليات املتحدة ومع دول عربية.
»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر مطلعة لـ
الهدف الرئيسي للحزب في املؤتمر سيكون 
تــوجــيــه رســـائـــل طــمــأنــة لـــلـــداخـــل والـــخـــارج 
حول االستقرار، مضيفة أن التغيير املرتقب 
سيكون واســعــا وسيشمل مــا ال يقل عــن 50 
فــي املــائــة مــن الــكــوادر الحزبية الــتــي يعتبر 
تراجع  أنها ترهلت، وساهمت في  أردوغـــان 
ــات املــحــلــيــة  ــابـ ــتـــخـ أصـــــــوات الــــحــــزب فــــي االنـ
الــرأي تراجع  األخيرة. وأظهرت استطاعات 
للبحث  دفعه  مما  للحزب،  الشعبي  التأييد 
عن حلفاء جدد يوفرون له األغلبية الكافية، 
ــن انـــشـــقـــاقـــات، واجــتــمــعــت  بـــعـــدمـــا عـــانـــى مــ

املعارضة على هدف إسقاط حكم أردوغان.
التي  والتنمية«  »العدالة  مؤتمرات  وشهدت 
ــات تــغــيــيــرات  ــ ــواليـ ــ ــقــــدت عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ ُعــ
ــائــــة، بحسب  كــبــيــرة وصـــلـــت إلــــى 70 فـــي املــ
مــا أعلنه نــائــب أردوغــــان فــي الــحــزب نعمان 
قـــورطـــوملـــوش فـــي وقــــت ســـابـــق. وأوضـــحـــت 
املصادر أن أردوغــان سيزج في إدارة الحزب 
الــجــديــدة، أســمــاء وشــخــصــيــات لــهــا ثــقــل في 
امليدان، وسيسحب وزراء إلى قيادة الحزب، 
أيضا  الحزب  يلجأ  أن  املستغرب  من  وليس 
املحافظة  الفئات  من  مقربة  شخصيات  إلــى 
ــــرأي  والـــقـــومـــيـــة، أو الـــتـــي تــنــتــســب لــتــيــار »الـ
الــوطــنــي« الـــذي أســســه الــزعــيــم الــراحــل نجم 
الحزب  تقوية صفوف  أربــكــان، بهدف  الدين 

وتدعيمه شعبيا.
كــمــا أن الــتــغــيــيــرات ســتــطــاول شــكــل الــنــظــام 
ــرئـــاســـي عــبــر الـــقـــيـــام بــتــعــديــات وزاريــــــة.  الـ
ــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«،  ــيـــس »الــ ــائـــب رئـ وقــــــال نـ
ماهر أونـــال، في حديث تلفزيوني أمــس، إن 
أردوغـــــان ســيــجــري تــغــيــيــرات فــي الــحــكــومــة، 
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