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االنتخابات اإلسرائيلية

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

نتائج أولية الجمعة

تصعيد حوثي
ردًا على المبادرة
السعودية

برز في االنتخابات
اإلسرائيلية ،التي أجريت
أمس ،ظهور الملل
على اإلسرائيليين من
تكرار عملية االقتراع،
باإلضافة إلى الشكاوى
من محاوالت تزوير

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

استهداف مطار أبها بعد
قصف صنعاء ...وتجاهل
إيراني لطرح الرياض

للحديث تتمة...

الجزائر...
ال رفاهية
وال حريات
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  1954والطموح 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
َ
واملمارس 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
ً
الحكم في الجزائر ،فاشال في
تحقيق كل األهداف برمتها ،وعاجزًا
عن تحقيق أي منجز ،ال تنمية وال
ديمقراطية ،ال حريات وال رفاهية،
ً
وفاشال في توفير الحليب والزيت
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.

عدن ـ العربي الجديد

بعد تحفظ الحوثيني على املـبــادرة
الـ ـت ــي أع ـل ـن ـت ـه ــا الـ ـسـ ـع ــودي ــة األول
مـ ــن أمـ ـ ــس االث ـ ـنـ ــن إلن ـ ـهـ ــاء الـ ـح ــرب
اليمنية ،والتي حظيت بتأييد أممي ودولــي
وإقليمي واسعّ ،
صعدت جماعة «أنصار الله»
(الحوثيون) ضغوطها لتعديل هذه املبادرة
وف ــق ش ــروط ـه ــا ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا يتعلق
بـمـســألــة ع ــودة ال ــرح ــات إل ــى مـطــار صـنـعــاء،
وبـ ـ ــرز ه ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد خ ـص ــوص ــا ب ــاإلع ــان
عــن اسـتـهــداف مـطــار أبـهــا الـسـعــودي بطائرة
م ـس ـ ّـي ــرة أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،وت ــأك ـي ــد اس ـت ـم ــرار
العمليات «طاملا استمر العدوان والحصار»،
وذلك بعد إعالن الجماعة عن غارات للتحالف
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة اس ـت ـه ــدف ــت ال ـعــاص ـمــة
صنعاء مساء االثنني .وتأتي هذه التطورات
بموازاة تجاهل إيران ،في بيان أصدرته أمس
حول الوضع اليمني ،املبادرة السعودية ،مع
تأكيدها أن وقفًا متزامنًا إلطــاق النار ورفع
الحصار هما السبيل ملنع اسـتـمــرار الكارثة
اإلنسانية في اليمن ويمهدان إلجراء الحوار.
وأع ـ ـلـ ــن املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـ ـق ـ ــوات ال ـت ــاب ـع ــة
لـلـحــوثـيــن يـحـيــى س ــري ــع ،أمـ ــس ،أن «س ــاح
الـجــو املـسـ ّـيــر اسـتـهــدف بـطــائــرة مـسـ ّـيــرة نوع
قاصف  K2مطار أبها ،محققًا إصابة دقيقة».
وأشار إلى أن «استهداف مطار أبها يأتي في
إطــار الــرد املـشــروع والطبيعي على تصعيد
ال ـ ـعـ ــدوان والـ ـحـ ـص ــار ال ـش ــام ــل ع ـل ــى الـشـعــب
اليمني» ،مؤكدًا أن «العمليات مستمرة طاملا
استمر العدوان والحصار» .وجاء ذلك بعدما
أع ـلــن ال ـحــوث ـيــون ،م ـســاء االث ـن ــن ،أن ط ـيــران
ال ـت ـح ــال ــف ش ــن س ـل ـس ـلــة غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة عـلــى
صـنـعــاء ،بـعــد ســاعــات مــن إع ــان الـسـعــوديــة
مبادرتها لحل األزمة .وأفادت قناة «املسيرة»

ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـحــوث ـيــن بـ ــأن «ط ـ ـيـ ــران الـ ـع ــدوان
السعودي األميركي شن غارات (لم تحددها)
على العاصمة صنعاء» .وأضافت أن «إحدى
ال ـغ ــارات اسـتـهــدفــت مـطــار صـنـعــاء ال ــدولــي».
ك ـمــا ذكـ ــرت «س ـب ــأ» أم ــس أن «قـ ــوى ال ـع ــدوان
واصلت خروقاتها التفاق وقــف إطــاق النار
ف ــي م ـحــاف ـظــة الـ ـح ــدي ــدة ،وشـ ــن ال ـط ـي ــران 25
غــارة على أربــع محافظات خــال ال ــ 24ساعة
املاضية».
ج ــاء ذل ــك بـعــد تـصــديــر الـحــوثـيــن ألك ـثــر من
مــوقــف متحفظ عـلــى م ـب ــادرة ال ــري ــاض ،ومــن
بينها مــا كتبته وكــالــة «س ـبــأ» الـتــابـعــة لهم
مــن أن امل ـبــادرة «ج ــاءت مـتــأخــرة وفــي الوقت
الـضــائــع ،إذ لــم يعد لها معنى فــي ظــل جملة
من املتغيرات العسكرية امليدانية والسياسية
على الساحتني اإلقليمية والدولية» .وأضافت
أن «م ــأرب أصبحت قــاب قوسني أو أدنــى من
السقوط وعودتها إلى صف الوطن واملسألة
هنا مسألة وق ــت ،إضــافــة إلــى تـقـ ّـدم عسكري
ل ـل ـج ـيــش والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة فـ ــي مـخـتـلــف
ال ـج ـب ـهــات ،مـجـمــل تـلــك امل ـس ـت ـجــدات ،فــرضــت
واقـعــا عسكريًا جــديـدًا على األرض ،بموجبه
س ـي ـك ــون الـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـ ــذي س ـت ـقــدمــه
صنعاء من موقع القوة واالقـتــدار ،وسيهيئ
ألج ــواء تفاوضية مريحة للطرف الــوطـنــي».
واعـ ـتـ ـب ــرت أن «املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـس ـع ــودي ــة ج ــاءت
نتيجة واق ــع عـسـكــري جــديــد فــرضــه الجيش
اليمني واللجان الشعبية ،وأصبحت الهزيمة
الـســاحـقــة ل ـقــوات تـحــالــف ال ـع ــدوان تـلــوح في
األف ـ ــق ،فــدف ـعــت ال ـس ـعــوديــة ب ـم ـب ــادرة إلن ـقــاذ
سمعتها وحفظ ماء وجهها».
ل ـك ــن ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ــن ،وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
حديثها عن تفوقها امليداني ،تجد نفسها في
مــواجـهــة املجتمع الــدولــي ال ــذي يـتـحــرك منذ
أسابيع إلنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم،

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

«سبأ» التابعة للحوثيين:
المبادرة متأخرة
وفي الوقت الضائع
يحيى سريع :العمليات
مستمرة طالما استمر
العدوان والحصار

ً
فضال عن الشارع اليمني الذي أصيب بخيبة
أمــل وهــو يــرى رفــض الحوثيني ملـبــادرة بدت
إيجابية أكثر من أي وقت مضى ،وخصوصًا
في مسألة عودة املالحة ملطار صنعاء الدولي.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ف ـتــح املـ ـط ـ ّـار كـ ــان هــدفــا
رئـيـسـيــا لـلـحــوثـيــن ،إال أن تـحــفــظ الـجـمــاعــة
ك ـشــف بـشـكــل واضـ ــح أن ـهــا كــانــت ت ـهــدف من
وراء تلك املطالب لتحقيق مكاسب سياسية
تـجـعـلـهــا تـظـهــر كـسـلـطــة أم ــر واقـ ــع وتـمـتـلــك
م ـط ــارًا ال سـلـطــة ع ـل ـيــه ،ول ـي ــس ف ـتــح شــريــان

رئ ـي ـس ــي ل ـن ـقــل امل ــرض ــى واملـ ـس ــاف ــري ــن .وذك ــر
ال ـق ـيــادي ال ـحــوثــي عـبــد امل ـلــك ال ـع ـجــري ،وهــو
عـ ـض ــو ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـتـ ـف ــاوض ــي ل ـل ـج ـم ــاع ــة ،فــي
تغريدة على «تويتر» ،أن املبادرة السعودية،
ً
ف ـض ــا ع ــن ت ـح ــدي ــده ــا ل ــوج ـه ــات ال ـس ـف ــر مــن
مطار صنعاء ،وضعت شروطًا إضافية مثل
ال ـح ـصــول ع ـلــى جـ ــواز ال ـس ـفــر م ــن الـسـلـطــات
الشرعية في عدن ،وأن تكون طيران «اليمنية»
ه ــي ال ـنــاقــل الــوح ـيــد وت ـخ ـضــع إلدارة ع ــدن،
ً
ف ـضــا ع ــن م ـشــاركــة ال ـح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة في
إدارة مطار صنعاء .وتــرى جماعة الحوثيني
أن هــذه الـشــروط قــد تجعل امل ـبــادرة فــي حكم
امللغية ،ولن تحقق لها الطموحات السياسية
التي طال انتظارها ،من قبيل تسيير رحالت
مـبــاشــرة مــن صـنـعــاء إل ــى ط ـهــران أو دمـشــق،
وإصـ ـ ـ ــدار جـ ـ ـ ــوازات س ـف ــر م ــن م ـنــاط ـق ـهــا ألي
شخصية قيادية فيها ،حتى أولئك املشمولني
بالعقوبات األميركية واألممية.
وخ ــاف ــا لـلـتـحـفـظــات ال ـت ــي ســاق ـهــا الـعـجــري
حــول امل ـبــادرة الـسـعــوديــة ،واعـتـبــار املتحدث
باسم الجماعة محمد عبد السالم أنها لم تأت
بـجــديــد ،ف ــإن ال ـق ـيــادي مـحـمــد عـلــي الـحــوثــي،
وهو عضو مجلس الحكم في صنعاء ،رحب
ب ـع ــرض وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار م ــن ح ـيــث امل ـبــدأ

في حــال تمت املوافقة على شروطهم املقدمة
للحل الشامل ،لكنه أكد أن البت بهذا املوضوع
س ـي ـك ــون ف ــي ي ــد زع ـي ــم ال ـج ـم ــاع ــة ع ـب ــد امل ـلــك
الـحــوثــي ،وال ــذي سيتحدث بعد غــد الجمعة
بمناسبة حلول الذكرى السادسة للحرب.
وأك ــد مـصــدر مـقــرب مــن الـجـمــاعــة ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـس ـع ــودي ــة قــوب ـلــت
بترحيب داخلي ،ولم يكن هناك رفض صريح
لها ،ولكن هناك مطالبة بالتخلي عن بعض
ال ـشــروط ،وخصوصًا فــي مــا يتعلق بمسألة
مـطــار صـنـعــاء .وتــأتــي املــواقــف الـحــوثـيــة في
ظل غطاء إيــرانــي لرفض املـبــادرة السعودية،
إذ تجاهلت الخارجية اإليرانية ،في بيان لها
أمس ،هذه املبادرة ،لكنها أكدت في الوقت ذاته
أن «وقفًا متزامنًا إلطالق النار ورفع الحصار
هما السبيل ملنع استمرار الكارثة اإلنسانية
في اليمن ،ويمهدان إلجراء الحوار» .وأضافت
أن «األزم ـ ــة الـيـمـنـيــة لـيــس لـهــا حــل عـسـكــري،
ُ
وإي ــران تــرحــب بــأي مـبــادرة ســام تبنى على
إن ـه ــاء الـ ـع ــدوان ووقـ ــف شــامــل إلطـ ــاق ال ـنــار
وإنـهــاء االحـتــال ورفــع الحصار االقتصادي
وإط ــاق ال ـح ــوارات السياسية ،على أيــن يتم
في نهاية املطاف تسليم األمور إلى اليمنيني
مــن دون تــدخــات خارجية لرسم مستقبلهم

السياسي» .وتابعت «اليوم تمر ست سنوات
على عدوان التحالف السعودي املستمر ضد
الـيـمــن» ،متهمة الـتـحــالــف بــارتـكــاب «جريمة
كـ ـب ــرى ب ـح ــق ال ـش ـع ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي» .وأض ــاف ــت
«على الرغم من املــزاعــم الكثيرة بوقف الدعم
ع ــن الـ ـع ــدوان ،لـكــن بـيــع أنـ ــواع األس ـل ـحــة إلــى
التحالف العدواني واإلسناد الفني الستخدام
هذه األسلحة مستمران».
ويـ ـخ ــال ــف هـ ـ ــذا املـ ــوقـ ــف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مـخـتـلــف
ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة املــرح ـبــة
بمبادرة الرياض .وقالت نائبة املتحدث باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة جــالـيـنــا بــورتــر
ف ــي إف ـ ــادة صـحــافـيــة ،أول م ــن أم ــس االث ـنــن،
إن ع ـلــى ج ـم ـيــع أطـ ـ ــراف الـ ـص ــراع ف ــي الـيـمــن
«االل ـ ـتـ ــزام الـ ـج ــاد» ب ــوق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــورا
وال ــدخ ــول فــي م ـفــاوضــات تـحــت رعــايــة األمــم
املتحدة .وفــي سلطنة عمان التي يقيم فيها
فريق الحوثيني املـفــاوض ،أعلنت الخارجية
تــرحـيـبـهــا ب ــامل ـب ــادرة ال ـس ـعــوديــة ،م ــؤك ــدة في
بيان اسـتـمــرار «العمل مــع السعودية واألمــم
امل ـت ـحــدة واألط ـ ـ ــراف الـيـمـنـيــة املـعـنـيــة بـهــدف
تحقيق الـتـســويــة السياسية املـنـشــودة التي
تعيد لليمن أمنه واستقراره ،وبما يحفظ أمن
ومصالح دول املنطقة».

فضل مئات آالف اإلسرائيليني التوجه
ل ـل ـم ـج ـم ـعــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة واملـ ـتـ ـن ــزه ــات،
تـ ــاركـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
إل ــى ســاعــات امل ـســاء ،إذ لــم تجتز نسبة
ال ـت ـصــويــت ح ـتــى ال ــراب ـع ــة ع ـصــر أمــس
الثالثاء الـ 30في املائة ،وهي أقل بكثير
من النسبة في االنتخابات األخيرة التي
جــرت فــي الثاني مــن مـ ــارس/آذار العام
املاضي .ومع توجه اإلسرائيليني ،أمس،
لالقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامني،
بدت على الكثيرين منهم حالة من امللل
من تكرار عملية االقـتــراع ،فيما عجزت
امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـح ــزب ـي ــة ف ــي ثـ ــاث م ـع ــارك
انـتـخــابـيــة مـتـتــالـيــة ،بـ ــدأت ف ــي إبــريــل/
نيسان  ،2019عــن الـتــوصــل إلــى نتائج
ح ــاس ـم ــة ،ت ـ ــؤدي إلـ ــى ت ـش ـك ـيــل حـكــومــة
مـسـتـقــرة .وأبـ ــدى الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي
رؤبني ريفلني ،أمس الثالثاء ،امتعاضه
ع ـنــدمــا قـ ــام بـ ـ ـ ــاإلدالء ب ـص ــوت ــه ،مـشـيـرًا
إلــى أن تـكــرار االنـتـخــابــات يضعف ثقة
امل ــواط ــن بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ف ـي ـم ــا كـ ــانـ ــت امل ـ ــدي ـ ــرة الـ ـع ــام ــة لـلـجـنــة
االنتخابات املركزية في إسرائيل ،أورلي
عـ ــدسـ ــي ،تـ ـك ــرر ال ـت ـح ــذي ــر مـ ــن م ـخــاطــر
تـشـكـيــك ج ـهــات مـخـتـلـفــة ،وخ ــاص ــة في
اليمني املتطرف املوالي لرئيس الحكومة
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،بـ ـن ــزاه ــة ال ـل ـج ـنــة
ونـتــائــج االنـتـخــابــات ،علمًا أن الشرطة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ن ـش ــرت أك ـث ــر م ــن  20ألــف
عنصر لتأمني العملية االنتخابية.
وبــالــرغــم م ــن ذل ــك ،ت ــوال ــت ،كـمــا ف ــي كل
م ـع ــرك ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ش ـ ـكـ ــاوى مـخـتـلـفــة
مــن األح ـ ــزاب ،عــن م ـح ــاوالت تــزويــر في
ص ـنــاديــق االق ـ ـتـ ــراع ،أو ح ــذف وإخ ـف ــاء
ال ـ ـب ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـمـ ــل شـ ــارت ـ ـهـ ــا
االنتخابية .واضطرت حركة «ميرتس»
اليسارية إلــى االلـتـمــاس ملحكمة العدل
العليا للتدخل وتأمني مراكز االقتراع.
وم ــع أن  6.5مــايــن نــاخــب إســرائـيـلــي
ي ـم ـل ـكــون ح ــق االق ـ ـتـ ــراع ،م ـن ـهــم ن ـحــو 6
مــايــن مقيمون دائ ـمــون فــي إســرائـيــل،
إال أن ال ـتــوق ـعــات ال تـشـيــر إل ــى تـجــاوز

التمست «ميرتس»
من محكمة العدل
التدخل وتأمين
مراكز االقتراع

ن ـس ـبــة ال ـت ـصــويــت ال ـ ـ ــ 72ف ــي امل ــائ ــة .بل
ت ــوقـ ـع ــت ج ـ ـهـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ان ـخ ـف ــاض
ال ـن ـس ـبــة الـ ـع ــام ــة ،خ ـص ــوص ــا ف ــي امل ــدن
اإلسرائيلية العلمانية الكبرى ،مثل تل
أبيب ،وأشكلون ،وموديعني ،املحسوبة
ع ـل ــى أح ـ ـ ــزاب ال ـي ـس ــار وال ـ ــوس ـ ــط ،وف ــي
صفوف املجتمع الفلسطيني في الداخل
بفعل انقسام وتفكيك القائمة املشتركة
لألحزاب العربية لقائمتني متنافستني،
مــع مــا راف ــق ذلــك مــن اتـهــامــات متبادلة
بالتخوين مــن جهة والتكفير مــن جهة
ث ــان ـي ــة .وب ــال ــرغ ــم م ــن إغ ـ ــاق ص ـنــاديــق
ً
االق ـ ـت ـ ــراع فـ ــي الـ ـع ــاش ــرة ل ـ ـيـ ــا ،إال أن ــه
خالفًا للجوالت االنتخابية السابقة ،ال
يتوقع أن يتم إعــان نتائج أولـيــة شبه
رسمية قبل الجمعة املقبل ،فيما ستعلن
الـنـتــائــج الــرسـمـيــة النهائية فــي  31من
ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي .وت ـ ـ ــدور االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــراب ـع ــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل ب ــاألس ــاس على
بـقــاء رئـيــس الحكومة الحالي بنيامني
نتنياهو ،الذي عبر أمس عن أمله في أن
تكون جولة االقتراع هذه «األخيرة» ،في
منصبه ،بالرغم من املحاكمة الجنائية
ل ــه ب ـت ـهــم ال ـف ـس ــاد وت ـل ـقــي رش ـ ــى ،فـيـمــا
تنقسم إســرائـيــل عمليًا إلــى معسكرين
أســاس ـيــن ،املـعـسـكــر املــؤيــد لنتنياهو،
وامل ـكــون مــن حــزبــه «الـلـيـكــود» وأح ــزاب
ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــم والـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة
الـ ـف ــاشـ ـي ــة« ،هـ ـتـ ـسـ ـي ــون ــوت ه ــداتـ ـي ــت»،
واملـعـسـكــر امل ـنــاهــض ل ــه وال ـســاعــي إلــى
تـغـيـيــره ،لكنه معسكر غـيــر متجانس،
ي ـت ـكــون م ــن أحـ ـ ــزاب يـمـيـنـيــة عـلـمــانـيــة،
وحــزب وســط يمني ،وحــزبــن يساريني،
وقائمتني عربيتني .وتشير التوقعات
إل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ح ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل ب ــن
املعسكرين ،وفق االستطالعات األخيرة
في إسرائيل ،مع ترجيح تمكن نتنياهو،
مـ ــن خ ـ ــال رف ـ ــع ن ـس ـب ــة ال ـت ـص ــوي ــت فــي
الـيـمــن الـتـقـلـيــدي وف ــي صـفــوف اليمني
الديني ،من الوصول إلــى تأمني أغلبية
 61ع ـض ــو ك ـن ـي ـســت ي ـ ــؤي ـ ــدون تـكـلـيـفــه
بـتـشـكـيــل الـحـكــومــة املـقـبـلــة ،خصوصا
في حال فشل حزب اليسار« ،ميرتس»،
أو حزب «كاحول لفان» باجتياز نسبة
ال ـح ـســم ،م ــا سـيـعـنــي خ ـس ــارة املعسكر
املناهض لنتنياهو ألربـعــة مقاعد .في
املقابل ،في حال تكررت النتائج السابقة
في االنتخابات األخيرة ،ولعدم تجانس
مــواقــف األحـ ــزاب املـنــاهـضــة لنتنياهو،
وعــدم استعداد بعضها ،ال سيما حزب
«تكفا حداشاه» برئاسة غدعون ساعر،
وح ــزب «يمينا» بـقـيــادة نفتالي بينت،
التحالف مع أي من القائمتني العربيتني،
ف ــإن املــراق ـبــن ال يـسـتـبـعــدون أن ت ــؤدي
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرابـ ـع ــة ،إلـ ــى جر
إسرائيل النتخابات خامسة.
وتمتاز الجولة الرابعة من االنتخابات
بـغـيــاب أي ذك ــر لـلـقـضـيــة الفلسطينية
وال ـ ـ ـصـ ـ ــراع مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وس ــط
إجماع غالبية األحزاب اإلسرائيلية على
تهميشها ،والتركيز أساسًا على القضايا
الــداخ ـل ـيــة وم ـكــاف ـحــة جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
وإع ـ ـ ـ ــادة ع ـج ـل ــة االقـ ـتـ ـص ــاد وت ــرم ـي ـم ــه،
والـتـغـلــب عـلــى مــا سببته الـجــائـحــة من
أضرار اقتصادية واجتماعية.

عامان على تحرير الباغوز« :داعش» يحاول العودة
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
أمين العاصي

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

ق ـبــل ع ــام ــن ،س ـقــط امل ـع ـقــل األخ ـي ــر لتنظيم
«داعــش» في سورية على يد «قــوات سورية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (ق ـ ـسـ ــد) ،ب ــدع ــم نـ ـ ــاري غـيــر
مسبوق من طيران التحالف الدولي ،بقيادة
أميركا ،حيث انتزعت هذه القوات السيطرة
على بلدة الباغوز في أقصى الشرق السوري
بعد معارك استمرت عدة أشهر.
وأق ــام ــت «ق ـس ــد» ،أم ــس ال ـثــاثــاء ،احـتـفــاالت
في منطقة شرقي نهر الفرات بمناسبة دحر
تنظيم «داعش» ،بعد مرور خمسة أعوام من
ظ ـه ــوره ف ــي س ــوري ــة ،وس ـي ـطــرتــه ع ـلــى نحو
نصف مساحتها .وقال املتحدث باسم قوات
التحالف الــدولــي ملحاربة «داع ــش» ،العقيد
واي ـ ــن مـ ــاروتـ ــو ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
نشرت أمــس ،إن الحل العسكري وحــده غير
ـاف إلل ـحــاق الـهــزيـمــة الـنـهــائـيــة بالتنظيم.
كـ ٍ
وأشــار إلــى «أن قسد هزمت داعــش جغرافيًا
في شمال وشــرق سورية ،والدليل على ذلك

أن ــه ال يـسـيـطــر ع ـلــى أي ــة مـنـطـقــة ف ــي شـمــال
وش ـ ــرق س ـ ــوري ـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا «إال أن ه ـ ــذا ال
يعني أنه قد انتهى ّأمره نهائيًا ،ألنه يتمتع
تحديا ّ
ً
جديا» .وأكد
باملرونة وال يزال يمثل
أن الـتـعــاون بــن «ق ـســد» والـتـحــالــف الــدولــي
«سيستمر من أجــل منع ظهور التنظيم من
جديد ،والحفاظ على األمــن واالسـتـقــرار في
شمال وشرق سورية».
وف ــي ح ـقــل ال ـع ـمــر ال ـن ـف ـطــي ف ــي دي ــر الـ ــزور،
ن ـظ ـم ــت «ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» ،أم ـ ــس الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ع ــرض ــا
ع ـس ـك ــري ــا ،وف ـ ــق م ــراس ـل ــي وك ــال ــة «ف ــران ــس
بـ ـ ـ ــرس» ،ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـلــن عـ ــن ال ـت ـحــالــف
ال ــدول ــي بـقـيــادة واش ـن ـطــن .وج ـ ـ ّـددت «ق ــوات
ســوريــة الديمقراطية» ،فــي بيان تلي خالل
االح ـت ـف ــال ،ال ـت ـحــذيــر م ــن أن «ال ـق ـض ــاء على
آخ ــر رق ـعــة ج ـغــراف ـيــة إلرهــاب ـي ــي داعـ ــش في
شمال وشــرق سورية ال يعني زوالــه بشكل
ت ــام» .ونـ ّـبـهــت إلــى أن املــرحـلــة الحالية ُت ّ
عد
«األصعب في مواجهة اإلرهاب ،وأصعب ّمن
مرحلة مقارعة داعش وجهًا لوجه» كما أنها
«األخ ـط ــر» .وقــالــت «ال ت ــزال خ ـطــورة داعــش
تكمن في شخص اآلالف من املعتقلني ،ممن
ت ــم أس ــره ــم ،إل ــى جــانــب اآلالف م ــن أســرهــم
املحتجزين فــي مخيمي الـهــول وروج ممن
يحملون الذهنية الداعشية املتطرفة ،دون
أن تـشـهــد الـســاحــة الــدول ـيــة أي ت ـحــرك لحل
ه ــذا امل ـلــف» .وأضــاف ــت «يـتـحـتــم عـلــى ال ــدول
اإلقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها في
حل ملف معتقلي داعش وأسرهم العالق».
وكــانــت «قـســد» بــدأت هجومها على الجيب
األخير لـ«داعش» في الباغوز في سبتمبر/
أيـلــول  ،2018بعد أن انـتــزعــت املـنــاطــق التي
كانت تحت سيطرة التنظيم في شرقي نهر
الفرات على مدى  3أعــوام متواصلة .وحاول
«داعــش» الدفاع عن معقله األخير ،إال أنه لم
يستطع الصمود بسبب القوة النارية التي

كــانــت تمتلكها «ق ـســد» ،الـتــي كــانــت تتحرك
تحت غطاء ناري ضخم من طيران التحالف
الدولي .وكانت «قوات سورية الديمقراطية»
أحصت خــروج أكثر من  67ألــف شخص من
جيب التنظيم منذ مطلع  ،2019بينهم خمسة
آالف مـسـلــح ،تــم توقيفهم .وب ــن الـخــارجــن
عدد كبير من أفراد عائالت مقاتلي «داعش»،
ضمنهم ع ــدد كـبـيــر مــن األج ــان ــب ،الــذيــن تم
نقلهم إلى مخيمات ،وال سيما مخيم الهول.
وأسـ ـف ــر ال ـه ـج ــوم ع ـلــى الـ ـب ــاغ ــوز ،ع ــن مقتل
ً
 750م ـقــاتــا مــن «ق ـســد» ون ـحــو ضـعــف هــذا
العدد من مسلحي التنظيم ،بحسب املرصد
السوري لحقوق اإلنسان.
وبـعــد مــرور عــامــن مــن تخلص الـبــاغــوز من
تنظيم «داعـ ــش» ،أوض ــح الـنــاشــط اإلعــامــي
أبو عمر البوكمالي ،لـ«العربي الجديد» ،أنه
«ال يــزال هناك املئات من مخلفات التنظيم،
وأب ــرزه ــا األل ـغ ــام ال ـتــي تـحـصــد بـشـكــل دائ ــم
أرواح مــدن ـيــن» .وأضـ ــاف :ه ـنــاك أمــاكــن في
الباغوز ومحيطها لم يدخل إليها أحد حتى
اللحظة ،بسبب األلـغــام ،رغــم الحمالت التي
قامت بها «قسد» مع األهالي لنزعها .وتابع
«ال ـهــاجــس األك ـب ــر ل ــدى أه ــال ــي ال ـبــاغــوز هو
ال ـصــدام الـعـسـكــري املحتمل بــن املليشيات
اإليرانية ،التي تسيطر على الضفة الجنوبية
من نهر الفرات ،مقابل الباغوز الواقعة على
الـضـفــة الـشـمــالـيــة ،وب ــن ق ـســد» .وأوض ــح أن
«ال ــوض ــع األم ـنــي فــي ال ـبــاغــوز غـيــر مستقر،
حـ ـي ــث ال حـ ــركـ ــة بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب الـ ـشـ ـم ــس ،إال
للمضطرين» .وأشار إلى أن بعض املنظمات
تنشط فــي بـلــدة الـبــاغــوز ملـســاعــدة األهــالــي،
وخاصة في الجانب الزراعي.
ولـ ــم تـتـكـشــف ب ـعــد أبـ ـع ــاد ك ــل م ــا جـ ــرى في
بلدة الباغوز ،حيث لم تنجح «قوات سورية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ف ــي ال ـق ـبــض ع ـلــى ق ـيــاديــن
بارزين من «داعــش» ،وهو ما فتح الباب في

مراجعة أميركية لملف سورية

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

حينه لتكهنات عن صفقة أبرمت مع التنظيم
لتهريب هــؤالء القادة إلــى البادية السورية.
وت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة إلـ ـ ــى أن «ق ـس ــد»
استخدمت قوة نارية هائلة ضد مخيم يضم
عائالت مسلحني من التنظيم ،وهــو ما أدى
إل ــى مقتل ع ــدد كبير مــن الـنـســاء واألط ـفــال،
بينما تؤكد مصادر مقربة من «قوات سورية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» أن م ـج ـمــوعــة م ــن الـتـنـظـيــم
ات ـخــذت ،فــي األي ــام األخ ـيــرة مــن امل ـعــارك ،من
النساء واألطفال دروعًا بشرية.
وق ـ ــال م ــدي ــر م ــرك ــز «الـ ـش ــرق نـ ـي ــوز» ف ــراس
ع ــاوي ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
غن التحالف الدولي و«قسد» استخدما قوة
نارية كثيفة في معركة الباغوز .وأضــاف:

استخدم الطرفان مختلف أنــواع األسلحة،
ما أدى إلى تدمير شبه كامل للمنطقة ليعلنا
فــي نهاية املـعــركــة انـتـهــاء التنظيم .وتابع
«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»،
موضحًا أنه تحول من شكل إلى شكل آخر،
حيث انتقل من مشروع «الدولة» والصدام
امل ـبــاشــر ،إل ــى مــا سـ ّـمــي عـلــى لـســان متزعم
التنظيم أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي ،قبيل مقتله،
بـ«الواليات األمنية» .وتابع «زادت عمليات
التنظيم في منطقتي الصراع شمال النهر

حيث قــوات سورية الديمقراطية ،وجنوب
ال ـن ـه ــر ح ـي ــث قـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام وامل ـل ـي ـش ـيــات
اإليرانية والعراقية» .وأوضــح أن التنظيم
«ي ـش ــن ه ـج ـمــات س ــري ـع ــة ،ب ـع ــدد ق ـل ـيــل من
امل ـس ـل ـحــن وأس ـل ـح ــة خ ـف ـي ـفــة وم ـتــوس ـطــة،
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـه ــدف واالن ـس ـح ــاب بسرعة
بــاس ـت ـخــدام دراج ـ ــات ن ــاري ــة .ه ــذا التكتيك
في القتال أربك املليشيات اإليرانية وقسد.
هناك صعود للتنظيم من خالل االستهداف
املتكرر للروس واإليرانيني والنظام جنوب
نهر الفرات»ّ .
وبي أنه «لم تعد هناك قيادة
م ــرك ــزي ــة واضـ ـح ــة لـلـتـنـظـيــم ،ب ـس ـبــب قطع
خطوط االتصال واإلمداد ،بل هناك قيادات
فرعية تتعامل مع املوقف حسب رؤيتها».
وقــال «فــي مناطق قسد شمال نهر الفرات
ً
ي ـفــرض الـتـنـظـيــم سـيـطــرتــه ل ـيــا عـلــى عــدة
مناطق في ريف دير الــزور الشرقي» .وبيّ
أن التنظيم «ال يزال يمتلك القدرة على جمع
األموال في ريف دير الشرقي ،ومحاسبة كل
من يتعاون مع قــوات سورية الديمقراطية
والتحالف الدولي» ،مضيفًا «هناك خشية
حـقـيـقـيــة م ــن عـ ــودة الـتـنـظـيــم إل ــى الـظـهــور
بـقــوة م ـجــددًا ،حيث يشن حــرب عصابات،
ً
مستغال هشاشة الوضع األمني ،سواء في
شمال النهر أو جنوبه».
ويركز تنظيم «داع ــش» نشاطه في البادية،
وال ـتــي تشكل نـحــو نـصــف مـســاحــة ســوريــة،
حيث دأب ،خالل العام املاضي وبداية الحالي
عـلــى اس ـت ـهــداف قـ ــوات ال ـن ـظــام واملـلـيـشـيــات
اإليرانية ،فيما ال يكاد ينقطع قصف طائرات
روسية لخاليا التنظيم في البادية .ويقطع
«داعش» بني وقت وآخر الطرق الدولية التي
تـعـبــر ال ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة ،وخ ــاص ــة الـطــريــق
ال ــدول ــي ال ــذي يــربــط دم ـشــق بـمـحــافـظــة ديــر
ال ــزور فــي أقصى الـشــرق الـســوري ،ويمر من
مدينة تدمر في قلب البادية.
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شرق
غرب
العالول :إسرائيل
تهددنا على خلفية
«الجنائية الدولية»
ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «ف ـت ــح»
مـحـمــود ال ـعــالــول ،أم ــس الـثــاثــاء،
إن إسرائيل بعثت رســائــل تهديد
واض ـ ـحـ ــة ل ـل ـق ـي ــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وال ــرئـ ـي ــس م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس عـلــى
خـ ـلـ ـفـ ـي ــة امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة مـ ـ ــع امل ـح ـك ـم ــة
الجنائية الــدول ـيــة .وأك ــد الـعــالــول
في تصريحات إذاعية أنه ال يمكن
التخلي على اإلطــاق عن املحكمة
ال ــدول ـي ــة ف ــي م ـق ــاض ــاة إس ــرائ ـي ــل،
مبينًا أن من يريد تجنب املحكمة
عليه التوقف عن ارتكاب الجرائم.
(العربي الجديد)
هولندا تستوضح بشأن
سحب بطاقة المالكي

أعلنت هولندا ،أمس الثالثاء ،أنها
طـلـبــت تــوضـيـحــا مــن إســرائ ـيــل عن
وضع وزيــر الخارجية الفلسطيني
ري ـ ــاض امل ــالـ ـك ــي (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،بـعــد
مـ ـص ــادرة ب ـطــاقــة ع ـب ــوره الـخــاصــة
لـ ــدى ع ــودت ــه م ــن زيـ ـ ــارة للمحكمة
الجنائية الدولية في الهاي .وقالت
الخارجية الهولندية إن هــذا األمــر
تـ ّـم بحثه مع السفارة اإلسرائيلية،
مضيفة أن هولندا «كدولة مضيفة،
معنية تـمــامــا ب ــأن تتمكن املحكمة
الجنائية الدولية من القيام بعملها
دون تدخل».
(رويترز)

العراق :إلغاء اقتراع
االنتخابات المبكرة في
الخارج
أع ـل ـنــت مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات في
العراق ،أمس الثالثاء ،إلغاء عملية
االقتراع في االنتخابات التشريعية
امل ـب ـك ــرة ،املـ ـق ــررة ف ــي  10أك ـتــوبــر/
ت ـش ــري ــن األول امل ـق ـب ــل ،ل ـل ـعــراق ـيــن
امل ـق ـي ـم ــن فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،مــوض ـحــة
أن أس ـبــابــا فـنـيــة ومــال ـيــة وصحية
دفعت لهذا القرار .وتحدث مجلس
امل ـفــوضــن ال ـتــابــع لـلـمـفــوضـيــة عن
مـ ـع ــوق ــات عـ ـ ـ ــدة ،أهـ ـمـ ـه ــا ص ـعــوبــة
إكـ ـم ــال عـمـلـيــة تـسـجـيــل الـنــاخـبــن
في الخارج واعـتــذار الخارجية عن
إج ــراء عملية التسجيل واالق ـتــراع
ً
في السفارات والقنصليات ،فضال
ع ـ ـمـ ــا سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق ــه عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ف ـتــح
حـســابــات بــاســم مـكــاتــب املفوضية
في الخارج.
(العربي الجديد)
أبي أحمد يقر بمشاركة
إريتريا بمعارك تيغراي
اع ـت ــرف رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلثـيــوبــي
أبـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــد (ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة) ،أمـ ــس
ال ـث ــاث ــاء ،ب ــوج ــود قـ ــوات إري ـتــريــة
في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا،
وال ــذي يشهد نــزاعــا عسكريًا بني
ق ــوات الـحـكــومــة و«ج ـب ـهــة تحرير
ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي« ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى اح ـت ـم ــال
تــ ّ
ـورطـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ب ـحــق
امل ــدنـ ـي ــن .وقـ ـ ــال أب ـ ــي أحـ ـم ــد أم ــام
الـ ـب ــرمل ــان إن «الـ ـشـ ـع ــب اإلري ـ ـتـ ــري
والـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ـ ّـدمـ ــا خ ــدم ــة دائ ـم ــة
ل ـ ـج ـ ـنـ ــودنـ ــا» ،لـ ـك ــن «ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ع ـبــر
الجيش اإلريتري الحدود ،فإن أي
أض ـ ــرار تـسـبــب ب ـهــا لـشـعـبـنــا غير
مقبولة».
(فرانس برس)

ليبيا :تسليم وتسلم بين
حكومة الدبيبة والثني
ت ــوج ــه وف ـ ــد مـ ــن ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
الــوط ـن ـيــة الـلـيـبـيــة ،أم ــس ال ـثــاثــاء،
إلــى مدينة بـنـغــازي ،إلتـمــام عملية
االس ـت ــام مــن «الـحـكــومــة امل ــوازي ــة«
في الشرق برئاسة عبد الله الثني.
وض ـ ّـم الــوفــد املمثل للحكومة التي
يرأسها عبد الحميد الدبيبة نائبيه
حسني القطراني ورمضان بوجناح
وع ــددًا مــن ال ــوزراء .وأكــد القطراني
ان ـت ـه ــاء مــرح ـلــة االن ـق ـس ــام ،م ـشــددًا
ع ـلــى أن ح ـكــومــة ال ــوح ــدة سـتـخــدم
جميع الليبيني.
(العربي الجديد)
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خاص

أجرت السعودية
أخيرًا اتصاالت غير
معلنة مع مصر
والسودان ،في
محاولة لتلمس
سبيل للوساطة في
سد النهضة
ملف
ّ
مع إثيوبيا ،لمنع
التصعيد ،فيما
تتمسك القاهرة
والخرطوم بضرورة
االعتماد على آلية
الوساطة الرباعية
الدولية ،ومنع
االستفزاز اإلثيوبي

سد النهضة
ّ
إثيوبيا
متمسكة
بـ«مسارها»
جدد 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».

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

تتلمس سبل
اتصاالت سعودية
ّ
الوساطة والحل السلمي
القاهرة ـ العربي الجديد

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية
إج ـ ــراء ال ـس ـعــوديــة اتـ ـص ــاالت غير
م ـع ـل ـنــة م ــع الـ ـق ــاه ــرة وال ـخ ــرط ــوم
خ ــال األي ــام املــاضـيــة ،فــي إط ــار مساعيها
لتحريك مـبــادرة فردية منها بشأن قضية
سـ ّـد النهضة .ويــأتــي ذلــك بعد اللقاء الــذي
جـمــع وزي ــر الـخــارجـيــة اإلثـيــوبــي ديميكي
مـيـكــونــن وال ـس ـف ـيــر ال ـس ـع ــودي ف ــي أدي ــس
أبابا ،سامي جميل عبد الله ،يوم الخميس
امل ـ ــاض ـ ــي ،والـ ـ ـ ــذي لـ ــم ت ـع ـل ــن ال ـ ــري ـ ــاض ّ
أي
تفاصيل عنه .وأضافت املصادر لـ«العربي
الـجــديــد» أن «امل ُــوقــف املـصــري  -السوداني
املـشـتــرك ال ــذي أب ـلــغ للسعوديني يتلخص
فــي اإلص ــرار على آلـيــة الــوســاطــة الرباعية
ّ
ال ــدولـ ـي ــة ،امل ـشــك ـلــة م ــن االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
واألمم املتحدة ،ورفض امللء الثاني املنفرد
ّ
لسد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق شامل
م ـل ــزم قــانــون ـيــا وف ـن ـي ــا» .وذك ـ ــرت امل ـص ــادر
أن «االتـ ـص ــاالت ال ـس ـعــوديــة ال تـتـحــرك من

ّ
ت ـصــورات جــاهــزة لكيفية حــل األزم ــة ،كما
أنــه يمكن اعتبارها منفصلة عــن الجهود
امل ـب ــذول ــة ف ــي إطـ ــار ال ـت ـف ــاوض ذاتـ ـ ــه» ،لكن
ّ
الـقــاهــرة «طــالـبــت ب ــأن تــركــز الــريــاض على
ت ــوج ـي ــه هـ ــذه ال ــوس ــاط ــة لـ ـع ــودة إث ـيــوب ـيــا
ملسار املفاوضات وفقًا للمقترح السوداني
 املـ ـص ــري ،وم ـن ــع اإلقـ ـ ــدام ع ـلــى تـصــرفــاتاس ـت ـف ــزازي ــة ج ــدي ــدة ،رب ـم ــا ت ـق ــود املـنـطـقــة
بالكامل للخطر».
وأش ــارت امل ـصــادر إلــى أن املــرحـلــة الراهنة
مــن االت ـصــاالت تخلو حتى اآلن مــن إعــداد
ّ
ألي قمة مشتركة على األراضي السعودية
ّ
بـشــأن س ــد الـنـهـضــة ،م ـشــددة عـلــى أن عقد
القمة من عدمه لم يعد أمرًا يهم مصر ،نظرًا
لعدم ترتب أي نتائج إيجابية على القمم
األخيرة التي عقدت عن بعد العام املاضي،
وإخ ـ ــال إث ـيــوب ـيــا بــال ـت ـع ـهــدات الـسـيــاسـيــة
التي أعطتها سابقًا .وبالتالي ،فمن وجهة
الـنـظــر امل ـصــريــة ،بـحـســب امل ـص ــادر« ،لـيــس
ّ
هناك ما يدعو للتفاؤل بإمكانية الحل أو
أخ ــذ ضـمــانــات فــي اجـتـمــاع عـلــى املستوى
ال ــرئ ــاس ــي ،ع ـل ـمــا بـ ــأن هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة كــانــت

سببًا فــي إجـهــاض دعــوات االجتماع التي
وج ـه ـت ـهــا ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا لـ ـل ــدول ال ـثــاث
خــال الشهر األخـيــر لها كرئيس لالتحاد
األفريقي».
وأوضـحــت املـصــادر أن السعودية تتحفظ
عـلــى الـطــريـقــة الـتــي تتعاطى بـهــا إثيوبيا
مــع امل ـلــف ،شــأنـهــا ش ــأن معظم ال ــدول التي
انـخــرطــت فــي جـهــود الــوســاطــة حـتــى اآلن،
ّ
لـكــن ال ــري ــاض رك ــزت أيـضــا فــي اتـصــاالتـهــا
ع ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــدم ت ـط ــوي ــر األزمـ ـ ـ ــة إل ــى
استخدام حلول غير دبلوماسية بالقوة».
هــذا األم ــر تتحاشى مصر حاليًا الحديث
ع ـن ــه ب ـش ـك ــل رس ـ ـمـ ــي ،ف ـي ـم ــا تـ ـح ـ ّـدث ــت عـنــه
الخرطوم األسـبــوع املــاضــي ،نافية رؤيتها
للحل في مواجهة عسكرية.
وكـ ـ ـ ــان «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ق ـ ــد نـ ـش ــر فــي
 17م ـ ـ ــارس /آذار ال ـح ــال ــي م ـع ـل ــوم ــات عــن
صــدور تعليمات من االستخبارات العامة
املـ ـص ــري ــة إل ـ ــى وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام امل ـ ـقـ ــروءة
واملــرئـيــة ،بتصعيد الـحــديــث عــن «ض ــرورة
الحسم بــالـقــوة» ،واإلشـ ــارة الصريحة إلى
«مطالبات استخدام القوة العسكرية» طاملا
استمرت أديس أبابا على موقفها املتشبث
باستمرار العمل للملء الثاني املنفرد للسد،

ال تتحرك االتصاالت
السعودية من تصورات
ّ
للحل
جاهزة
تركز الرياض على
عدم تطور األزمة لحلول
غير دبلوماسية

ب ــدون اش ـتــراط الـتــوصــل إلــى اتـفــاق نهائي
على قــواعـ ُـد امل ــلء والتشغيل .وبـعــد النشر
بساعات ،نشرت مقاالت وتصريحات عدة
ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام امل ـصــريــة تـتـحــدث عن
الحل العسكري وض ــرورة استخدام القوة.
ك ــذل ــك ان ـت ـش ــرت ع ـلــى ص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي املـ ــدارة مــن قـبــل االسـتـخـبــارات
وحسابات األشـخــاص املؤثرين املعروفني
بـتــأيـيــدهــم للرئيس عـبــد الـفـتــاح السيسي
وع ــاق ـت ـه ــم الـ ـق ــوي ــة ب ـم ـك ـتــب م ــدي ــر ج ـهــاز
االسـتـخـبــارات الـعــامــة ال ـلــواء عـبــاس كامل،
مقاطع مسجلة من لقاءات سابقة للسيسي
م ــع قـ ـي ــادات ال ـج ـي ــش ،ت ـح ــدث ف ـي ـهــا مـقــدم
االحتفاالت العسكرية ،العقيد ياسر وهبة،
عن الحسم العسكري للقضايا التي تعجز
ّ
الــدبـلــومــاسـيــة ع ــن حــل ـهــا ،إلرغـ ــام الخصم
على التفاوض.
وكانت مصر والسودان قد التزمتا الصمت
ال ــرس ـم ــي إزاء ت ـص ــري ـح ــات وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
ال ـس ـع ــودي ل ـل ـشــؤون األفــري ـق ـيــة ،والـسـفـيــر
ال ـســابــق ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،أح ـم ــد ع ـبــد الـعــزيــز
ق ـ ـطـ ــان ،خـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه الـ ـخ ــرط ــوم ال ـش ـهــر
املــاضــي ،عــن سعي السعودية إلنـهــاء ملف
سـ ّـد النهضة بالشكل ال ــذي يضمن حقوق
األط ــراف الثالثة .وكشف قطان عن لقاءات
ســاب ـقــة ب ـتــوج ـي ـهــات م ــن امل ـل ــك س ـل ـمــان بن
عبد العزيز ،مع السيسي ،ورئيس الــوزراء
اإلثيوبي أبــي أحمد ،وحديثه عن نية عقد
ّ
لقاء قمة «في الوقت املناسب» لحل األزمة.
وأوضحت املصادر أن مصر سبق أن طلبت
من السعودية واإلمــارات أداء دور ملموس
في األزمة نظرًا لعالقتهما الوثيقة بأديس
أبابا ،لكن كانت هناك دائمًا محاوالت من
الـجــانـبــن لجعل ال ــدور فــي إط ــار «تحسني
أج ــواء الـتـفــاوض بــن األط ــراف املـتـنــازعــة»،
وليس بهدف «تقديم حلول نهائية» ،ولذلك
كــان البلدان أبعد مــن أط ــراف أخــرى غربية
وشرقية فــي متابعة قضية الـسـ ّـد .وذكــرت
املصادر أن مصر «باتت تتفهم» منذ عامني
تـقــريـبــا أن ال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة س ـت ـكــون من
املستفيدين األبرز من مشروع ّ
سد النهضة،
ســواء بزيادة استثماراتها الزراعية أو في
مـجــال الـطــاقــة« ،وبــالـتــالــي فلم تعد تراهن
كثيرًا على وســاطــات خليجية» .لكن هذه
امل ـ ـصـ ــادر رأت أن «ال ـت ـص ــري ــح ال ـس ـع ــودي
الجديد (تصريح قطان) ربما يحمل تغييرًا
ف ــي املـسـتـقـبــل ،إال أن ــه غ ـيــر م ـج ــدول حتى
اآلن» ،مـشــددة فــي الــوقــت نفسه عـلــى «ثقة
الـقــاهــرة فــي شخص قـطــان ال ــذي كــان على
اط ــاع واس ــع ف ــي الـقـضـيــة مـنــذ بــدايـتـهــا».
وترى املصادر املصرية ،رغم ذلك ،أنه بناء
ع ـلــى ح ـقــائــق ع ـ ــدة ،فـ ــإن ال ـس ـع ــودي ــة تملك
بالفعل أوراقًا يمكن بها الضغط على أديس
أبــابــا ،وكــان من املمكن استخدامها مبكرًا،
لكن ذلك لم يحدث.
ُّ
وتعد السعودية حاليًا ،وفق بيانات أديس
أبابا ،سادس أكبر شريك تجاري إلثيوبيا
بقيمة تبادل إجمالية تصل إلى  6مليارات
دوالر ،وزاد بشكل كبير إص ــدار تصاريح
الـ ـعـ ـم ــل ل ـل ـع ـم ــال ــة اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ال ـب ـس ـي ـط ــة،
ّ
خ ـصــوصــا ق ـبــل جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،م ــا ع ــزز
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن .ومـ ـن ــذ ان ـض ـمــام
ال ـس ـعــوديــة ملـنـظـمــة ال ـت ـج ــارة ال ـعــامل ـيــة في
ً
 ،2005أصـبـحــت إث ـيــوبـيــا واحـ ـ ــدة م ــن أهــم
الدول الجاذبة لالستثمار من قبل املواطنني
السعوديني.
وف ــي شـهــر ديـسـمـبــر /كــانــون األول ،2019
وبينما كانت مفاوضات ّ
سد النهضة جارية
بــرعــايــة إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي الـســابــق
دونــالــد تــرامــب ،أعلنت الحكومة اإلثيوبية
حصولها على قرضني من السعودية بقيمة
 140م ـل ـي ــون دوالر ،ل ـت ـمــويــل م ـش ــروع ــات
للبنية التحتية والطاقة ،وأنه سيتم توجيه
ال ـق ــرض ــن إلـ ــى إنـ ـش ــاء طـ ــرق وم ـش ــروع ــات
الطاقة وإمــداد املياه .وقبلها ّ
زود صندوق
الـتـنـمـيــة ال ـس ـعــودي ف ــي ال ـع ــام 305 ،2016
مستثمرين سعوديني و 69شركة سعودية
بالتمويل لتطوير اإلمكانات اإلثيوبية.

تقرير

تونس :صاروخ في السماء وأزمة على األرض
أطلقت تونس قمرها
الصناعي إلى الفضاء،
فيما يتواصل على األرض
انحدار المستوى السياسي،
وسط تحذيرات من انهيار
اقتصادي كبير
صالح الدين الجورشي

م ـ ـ ّـرت ال ــذك ــرى ال ـ ـ ــ 65الس ـت ـق ــال ت ــون ــس (20
رسمي،
مارس/آذار الحالي) من دون احتفال
ّ
ما زاد من الغموض والحيرة اللذين يلفان
الـبــاد منذ فـتــرة طــويـلــة .ول ــوال «تـحــدي ،»1
وهو أول قمر صناعي تونسي ،وأطلقته أول
من أمس اإلثنني شركة «تلنات» املتخصصة
في صناعة البرمجيات واألنظمة اإللكترونية
مـ ــن م ـح ـط ــة «بـ ــاي ـ ـكـ ــونـ ــور» ال ـف ـض ــائ ـي ــة فــي
كازاخستان على منت صــاروخ «ســويــوز ،»2
لضاعت نهائيًا هذه املناسبة الوطنية التي
تـ ّ
ـأس ـســت بـمــوجـبـهــا دولـ ــة االس ـت ـق ــال .فقد
أشعر إنجاز «تحدي  ،»1الشباب التونسي
بأن املستحيل ُيمكن تجاوزه ،إذا ما توفرت
اإلرادة وروح املغامرة .وكانت راجــت أخبار
خـ ــال األيـ ـ ــام األخـ ـي ــرة امل ــاض ـي ــة أفـ ـ ــادت بــأن
ّ
سعيد يتهيأ إللقاء
الرئيس التونسي قيس
خطاب ُ
سيعلن فيه عن إعــادة إطالق الحوار
الــوط ـنــي امل ـن ـت ـظــر ،ل ـكــن مـنــاسـبــة  20م ــارس

مـ ّـرت من دون أن يحدث أي شــيء .فالرئيس
ال ي ــزال ي ــراه ــن عـلــى أن تستجيب األط ــراف
السياسية األخــرى لشروطه ،وفــي مقدمتها
اسـتـقــالــة رئـيــس الـحـكــومــة هـشــام املشيشي.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أع ـ ــرب األخـ ـي ــر ع ــن يـقـيـنــه بــأن
الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة سوف
تـتـعــاون مــع بعضها ،لالنكباب على خدمة
التونسيني ،موجهًا دعــوة غير مباشرة إلى
رئ ـيــس ال ــدول ــة ب ـقــولــه «يــزي ـنــا (يـكـفـيـنــا) ما
ّ
عــطـلـنــا بـعـضـنــا ،وان ـخــرط ـنــا ف ــي الـتـعـطـيــل.
حتى مؤسسات الــدولــة انخرطت فــي مسار
التعطيل هــذا» .أمــا رئيس البرملان ،ورئيس
حركة «النهضة» ،راشد الغنوشي ،فقد ّ
حمل
ّ
سعيد مسؤولية التعطيل الذي تعاني
قيس
منه الحكومة ،نافيًا بشكل قطعي أن تكون
للبرملان ّ
أي مسؤولية في ذلك.
ّ
ه ـك ــذا ،يـسـتـمــر حـ ــوار ال ـص ــم ب ــن ال ــرؤس ــاء
الثالثة ،على الرغم من الزيارة التي أجراها
األس ـبــوع املــاضــي إلــى تــونــس نــائــب رئيس
البنك الدولي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،فريد بلحاج ،والذي التقى خاللها
أه ــم امل ـســؤولــن الـتــونـسـيــن .وك ــان بلحاج
واض ـ ـحـ ــا وص ــريـ ـح ــا وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن أس ـل ــوب
املـجــامــات خــال لـقــاءاتــه .فعندما أعــرب له
رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان ع ــن خـشـيـتــه م ــن أن تـكــون
تونس «تقترب تدريجيًا من حافة الهاوية»،
ّ
رد عليه املسؤول في البنك الدولي بالقول:
«آس ــف سـيــدي الــرئـيــس ،إنـهــا فــي الـهــاويــة،
ولـيـســت عـلــى ال ـحــافــة» .ه ــذه الـتـصــريـحــات
لبلحاج ّ
عبرت عن قلق عميق تجاه مستقبل
ت ــون ــس فـ ــي حـ ـ ــال عـ ـ ــدم اإلسـ ـ ـ ـ ــراع ب ــات ـخ ــاذ

إجــراءات عاجلة للخروج من املــأزق الراهن.
وإذ أعرب أيضًا عن استعداد البنك الدولي
لتقديم املساعدة والعون إلى تونس ،إال أنه
أكد في املقابل أن املسؤولية األساسية تبقى
ً
مختلف األط ــراف الفاعلة
ملقاة على عاتق
ّ
في املشهد الراهن .وحذر بلحاج من احتمال
ح ـصــول انـهـيــار اق ـت ـصــادي كـبـيــر ،فــي حــال
استمرت الحكومات التونسية املتعاقبة في
تأجيل القيام باإلصالحات الضرورية.
ويتواصل هذا الجمود السياسي ،ومعه أزمة
ّ
الثقة بني جميع األطــراف ،في ظل تسريبات
ً
خطيرة أحدثت زلــزاال عنيفًا داخل األوساط
السياسية في تونس .فما كشفه النائب راشد
الخياري من تسجيالت بصوت زميله محمد

ّ
عمار ،رئيس كتلة «التيار الديمقراطي» في
البرملان ،تضمن معطيات شديدة الخطورة.
فعلى الــرغــم مــن رف ــض الكثيرين لألسلوب
ال ــذي اعـتـمــده الـخـيــاري للحصول على تلك
املـعـلــومــات ،وذل ــك مــن زاوي ــة أخــاقـيــة ،إال أن
املعطيات التي وردت في التسجيل خطيرة.

تعتزم عبير موسي
مواصلة تنفيذ خطتها
لتعطيل البرلمان

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

ف ــال ــرج ــل ت ـح ــدث ع ــن وق ــائ ــع م ــن شــأن ـهــا أن
ت ــورط أط ــراف ــا سـيــاسـيــة ،م ــن بـيـنـهــا رئــاســة
الجمهورية ،ضالعة في التخطيط لتصفية
ح ـســابــات ض ـ ّـد رئ ـيــس «ق ـلــب ت ــون ــس» نبيل
الـ ـ ـق ـ ــروي ،وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف أي ـ ـضـ ــا «ال ـن ـه ـض ــة»
و«ائتالف الكرامة».
هذه التسجيالت وما يدور حولها من جدل،
ت ـب ــرز امل ـس ـت ــوى الـ ــذي وص ــل إل ـي ــه ال ـص ــراع
ال ـس ـيــاســي ف ــي الـ ـب ــاد .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
تـحــاول رئيسة «ال ـحــزب الــدسـتــوري الـحـ ّـر»
عـبـيــر مــوســي تــوظـيــف ه ــذا امل ـنــاخ لصالح
حــزبـهــا ،حيث اعـتـبــرت فــي اجـتـمــاع شعبي
ّ
في صفاقس ،األحد املاضي ،أن الحل يكمن
ّ
في حل البرملان وإسقاط حكومة املشيشي
ورح ـ ـيـ ــل «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» .وقـ ــالـ ــت م ــوس ــي إن
ال ـش ـعــب ال ـتــون ـســي س ـي ـعــرف الــديـمـقــراطـيــة
الحقيقية عـنــدمــا يـتــولــى حــزبـهــا السلطة.
من جهته ،استخدم لغنوشي للمرة األولى
ال ـقــانــون ال ــداخ ـل ــي لـلـمـجـلــس ض ــد مــوســي،
وذلــك بمنعها من حضور الجلسة األخيرة
ملـكـتــب ال ـب ــرمل ــان .ل ـكــن رئ ـي ـســة «ال ــدس ـت ــوري
الـحـ ّـر» تعتزم مواصلة تنفيذ خطتها التي
تهدف إلــى تعطيل البرملان وإيـقــاف املسار
االنتقالي في تونس.
ومن الصدف الغريبة أن يقوم أنصار رئيس
الجمهورية السبت املــاضــي ،بتنظيم تجمع
فــي قـلــب ال ـعــاص ـمــة ،رف ـعــوا خــالــه ش ـعــارات
شبيهة بما دعــا إلـيــه أيـضــا أنـصــار موسي.
ّ
ف ـك ــان رد ال ـغ ـنــوشــي بـ ــأن ال ــدع ــوة إلـ ــى حــل
البرملان «هــي بمثابة دعــوة للديكتاتورية»،
مشددًا على أنه «ال سبيل» لذلك.

الحدث
ت ـف ــاق ـم ــت املـ ـع ــرك ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
الصينية األوروبـيــة ،أمس الثالثاء،
والتي كــان قد ّ
فجرها قــرار االتحاد
األوروب ـ ــي ،بـفــرض عـقــوبــات عـلــى مسؤولني
ص ـي ـن ـي ــن أول مـ ــن أمـ ـ ــس اإلث ـ ـن ـ ــن ،بـسـبــب
االن ـت ـهــاكــات الـصـيـنـيــة بـحــق أقـلـيــة اإلي ـغــور
فــي منطقة شينجيانغ ،أقصى غــرب البالد.
وبعدما ردت بكني باملثل ،فــارضــة عقوبات
ع ـلــى م ـس ــؤول ــن أوروب ـ ـيـ ــن ،واصـ ـل ــت أمــس
انتقاداتها وإجراءاتها ضد القرار األوروبي،
ع ـبــر سـلـسـلــة م ــواق ــف ،م ــن اس ـت ــدع ــاء سفير
ً
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى الـتـنــديــد
ب ــ«أكــاذيــب» و«مـعـلــومــات خــاطـئــة» تتعرض
ل ـه ــا ،ب ـي ـنـمــا ك ــان ــت دول أوروب ـ ـيـ ــة ب ــدوره ــا
تـسـتــدعــي س ـفــراء الـصــن لــديـهــا .وانعكست
الـعـقــوبــات الغربية على الـصــن «تـقــويــة في
ال ـعــاقــات» بــن بـكــن ومــوس ـكــو ،بحسب ما
أش ـ ــارت إل ـيــه ت ـصــري ـحــات وزي ـ ــري خــارجـيــة
الصني وانــغ يــي ،وروسـيــا سيرغي الفــروف،
اللذين أظهرا خالل اجتماع أمس وحــدة في
املواقف ،بوجه أوروبا والواليات املتحدة.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ملـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد أمـ ـي ــركـ ـي ــة
وأس ـتــرال ـيــة ،ف ــإن نـحــو مـلـيــون شـخــص على
األق ــل مــن اإليـغــور وضـعــوا فــي مخيمات في
منطقة شينجيانغ الصينية وبعضهم فرض
عليه «العمل الـقـســري» و«عمليات تعقيم».
وردًا على ذلــك ،فرض االتحاد األوروبــي أول
مــن أم ــس اإلث ـنــن عـقــوبــات عـلــى أرب ـعــة قــادة
صينيني سابقني أو حاليني في شينجيانغ
وهــم شــن مينغو ،مــديــر مكتب األم ــن العام
في اإلقليم ،ووانغ جانشينغ ،نائب سكرتير
لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة
شينجيانغ وسكرتير الحزب في هيئة البناء
واإلنتاج في اإلقليم ،ووانــغ مينغشان ،وهو
أيـضــا مـســؤول ب ــارز فــي الـحــزب فــي اإلقليم،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لــإقـلـيــم
زو هـيـلــن .وقــامــت كـنــدا وبــريـطــانـيــا باملثل.
أم ــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة ال ـتــي ت ـفــرض أســاســا
ع ـقــوبــات ع ـلــى اث ـنــن م ــن هـ ــؤالء امل ـســؤولــن
منذ  ،2020فقد أضافت االثنني اآلخرين إلى
الئحتها وهما شني مينغو ووانغ جانشينغ.
وردت الصني عبر فرض عقوبات على عشر
شـخـصـيــات أوروبـ ـي ــة ،بـيـنـهــا خـمـســة ن ــواب
ف ــي ال ـبــرملــان األوروبـ ـ ــي كـلـهــم بـتـهـمــة «نـشــر
أكـ ـ ــاذيـ ـ ــب» .واسـ ـتـ ـه ــدف ــت ب ـك ــن أيـ ـض ــا أربـ ــع
مؤسسات أوروبية.
وأعـلـنــت بكني أمــس الـثــاثــاء أنـهــا استدعت
ً
«ليال» سفير االتحاد األوروبــي لدى الصني
نيكوال تشابويس مــن أجــل «التنديد بأشد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات» ب ــال ـع ـق ــوب ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـتــي
«تستند إل ــى أكــاذيــب ومـعـلــومــات خــاطـئــة».
وقــال له نائب وزيــر الخارجية ،تشني غانغ،

صعدت 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

التوتر الصيني
األوروبي
المعركة
الدبلوماسية تستعر...
وتقارب بين
موسكو وبكين

إن «االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي غـيــر مــؤهــل إلعـطــاء
درس لـلـصــن ف ــي م ـجــال ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان».
ّ
وأضــاف أن «الصني تحث االتحاد األوروبــي
عـلــى االع ـت ــراف بـفــداحــة خ ـطــأه وتصحيحه
وإنهاء املواجهة حتى ال يتسبب في مزيد من
الضرر للعالقات الصينية األوروبية».
كذلك ،صعد وزير الخارجية وانغ يي موقفه
أمــس خــال لقاء في الصني عقده مع نظيره
الــروســي سـيــرغــي الفـ ــروف .وق ــال وان ــغ «فــي
األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،ت ـحــدثــت أق ـل ـيــة م ــن ال ـقــوى
ال ـغــرب ـيــة لـلـتـشـهـيــر بــال ـصــن وان ـت ـق ــاده ــا».
وأضاف «لكنها يجب أن تعرف هذا األمر :لقد
ولت الحقبة التي كان بإمكانهم فيها اختالق
قصص أو فبركة كذبة مــن أجــل التدخل في
الشؤون الداخلية للصني».
وأظهر وانغ والفروف وحدة في املواقف خالل
اجتماعهما أمــس بمدينة قويلني الصينية.
ورفـ ـ ــض ال ـ ــوزي ـ ــران م ــا أط ـل ـق ــا ع ـل ـيــه «قـنـصــا
خارجيًا» على نظاميهما السياسي .وخالل
اجتماعهما األولي في مدينة ناننينغ جنوبي
ال ـصــن م ـســاء اإلث ـن ــن ،ات ـهــم وان ــغ والف ــروف
الــواليــات املتحدة بالتدخل في شــؤون الــدول
األخ ــرى .وواص ــل الــوزيــران تــرديــد خطابهما
املــوحــد فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس ،إذ انتقد
وانغ العقوبات املنسقة التي فرضها االتحاد
األوروبي وبريطانيا وكندا والواليات املتحدة
ضــد مـســؤولــن صينيني .وق ــال« :يـجــب على

ال ـصــن وروس ـي ــا أن تـتـحــدا ملـعــارضــة جميع
أشكال العقوبات أحادية الجانب .لن يتبنى
املجتمع الدولي هذه اإلجراءات».
واس ـت ـغــل الفـ ــروف ال ـفــرصــة بـ ــدوره للتنديد
بــال ـع ـقــوبــات ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى بـ ـ ــاده ،فــانـتـقــد
ً
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،قــائــا إن ــه «دم ــر البنية
الـتـحـتـيــة لـلـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،وه ــو مــا كــان
سـبـبــا فــي ت ـطــور أس ــرع لـلـعــاقــات الــروسـيــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة» .وأوضـ ـ ـ ــح الفـ ـ ـ ــروف أن روس ـي ــا
ستكون «مستعدة إلج ــراء ات ـصــاالت إلنماء
الـتـعــاون مــع االت ـحــاد األوروب ــي عندما ترى
بروكسل ضــرورة إلزالــة الخلل في العالقات
الثنائية .وحتى اآلن ليست هناك تغييرات

بلجيكا وفرنسا
وألمانيا تستدعي سفراء
الصين لديها
الفروف :أوروبا تساهم
في تطور سريع لعالقات
روسيا والصين

لــديـنــا عـلــى الـجـبـهــة الـغــربـيــة ،وف ــي ال ـشــرق،
لدينا مــن وجـهــة نـظــري ،أجـنــدة مكثفة جدًا
تزداد ثراء عامًا بعد عام» .كذلك اتهم الفروف
ال ــوالي ــات املـتـحــدة بــالـتــأثـيــر عـلــى سياسات
الدول األخرى.
فــي املعسكر الـغــربــي ،كــانــت أوروب ــا تواصل
احتجاجها على تصرفات بكني وإجراءاتها.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،اس ـتــدعــت وزي ـ ــرة الـخــارجـيــة
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة صـ ــوفـ ــي وي ـ ـل ـ ـمـ ــز ،أمـ ـ ـ ــس ،إل ــى
مكتبها ،السفير الصيني فــي بلجيكا ساو
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 ّ
قدم الشهر املاضي اقتراح قانون
للبرملان البلجيكي العتبار ما تمارسه بكني
حيال اإليغور «جريمة إبادة جماعية» .كذلك،
اسـتــدعــت وزارة الـخــارجـيــة الفرنسية أمــس
السفير الصيني املعتمد لديها في باريس،
ل ــو شـ ـ ــاي ،وت ـ ــم إب ــاغ ــه ب ـس ـل ـس ـلــة «م ــآخ ــذ»
ع ـق ــب ت ـص ــري ـح ــات ض ــد ب ــاح ــث وبــرملــان ـيــن
فرنسيني .وذكــرت الخارجية أنــه «بناء على
طـلــب وزي ــر الـخــارجـيــة ج ــان إي ــف ل ــودري ــان،
اس ـت ــدع ـي ـن ــا ه ـ ــذا الـ ـصـ ـب ــاح (ص ـ ـبـ ــاح أمـ ــس)
الـسـفـيــر ل ــو ش ــاي إلب ــاغ ــه بـجـمـيــع مــآخــذنــا
عليه» .وتوالت تصريحات السفارة في األيام
األخ ـي ــرة ض ــد أن ـط ــوان ب ــون ــداز ،الـخـبـيــر في
مؤسسة األب ـحــاث االستراتيجية إذ نعتته
بــأنــه «بـلـطـجــي صـغـيــر» و«ض ـب ــع مـجـنــون»
و«قزم عقائدي» وانتقدت مواقفه «املناهضة
ل ـل ـصــن» .كــذلــك أع ـلــن الـسـفـيــر ل ــو ش ــاي أنــه
«يعارض بشدة» نية البرملانيني الفرنسيني
زيـ ــارة ت ــاي ــوان .وأب ـل ــغ مــديــر قـســم آس ـيــا في
الـخــارجـيــة الـفــرنـسـيــة ،بــرتــرانــد ل ــورث ــوالري،
السفير الصيني ،أن «أساليب السفارة ونبرة
ات ـص ــاالت ـه ــا ال ـع ـل ـن ـيــة غ ـي ــر م ـق ـبــولــة إط ــاق ــا
وتتخطى جميع الحدود املسموحة للسفارة،
أينما وج ــدت» .كذلك استدعى وزيــر الدولة
في وزارة الخارجية األملانية ميغيل بيرغر،
أم ــس السفير الصيني فــي بــرلــن وي ــن كــن،
«إلج ــراء مـحــادثــات طــارئــة» غ ــداة ق ــرار بكني
فـ ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى أوروب ـ ـيـ ــن ،ك ـمــا أف ــاد
مـصــدر وزاري وكــالــة فــرانــس ب ــرس .واعتبر
وزيــر الــدولــة أمــام السفير أن هــذه العقوبات
«تـلـقــي بثقلها ب ــدون فــائــدة عـلــى الـعــاقــات
ب ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وال ـ ـصـ ــن» ،وطـلــب
باسم حكومته أن يتم إلغاء هذا القرار «على
الـ ـف ــور» .وك ــان ــت أس ـتــرال ـيــا ون ـيــوزي ـل ـنــدا قد
رحبتا ،أمــس الثالثاء ،بفرض عقوبات على
املسؤولني الصينيني.
(العربي الجديد ،فرانس برس،
أسوشييتد برس ،رويترز)
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شرق
غرب
جيش ميانمار يدافع عن
حملته األمنية
داف ــع الـجـيــش فــي مـيــانـمــار ،أمــس
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ع ـ ــن ح ـم ـل ـت ــه األمـ ـنـ ـي ــة
امل ـت ــواص ـل ــة م ـن ــذ أس ــاب ـي ــع وال ـت ــي
أودت بـحـيــاة نـحــو  260متظاهرًا
م ـ ــؤيـ ـ ـدًا ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وراف ـ ـضـ ــا
لالنقالب.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم امل ـج ـمــوعــة
العسكرية ،الجنرال زاو مني تون،
ّ
في مؤتمر صحافي أمس ،إن 164
شـخـصــا قـتـلــوا ف ــي االحـتـجــاجــات
بينما يفيد مرصد محلي بمقتل
 .260وتـ ــابـ ــع م ــدافـ ـع ــا عـ ــن حـمـلــة
الـجـيــش األمـنـيــة زاع ـمــا أن «ق ــوات
األمـ ـ ـ ـ ــن تـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـ ــع مـ ـتـ ـم ــردي ــن
يحملون األسلحة ،وعلينا تنفيذ
حملة أمنية ضد الفوضى».
(فرانس برس)
مقتل  3عسكريين روس
قـ ـت ــل ثـ ــاثـ ــة ج ـ ـنـ ـ ُـود روس أم ــس
الـ ـث ــاث ــاء ،ع ـن ــدم ــا قـ ـ ــذف بــالـخـطــأ
مقعدهم لــدى إق ــاع طــائــرة قاذفة
مـ ــن طـ ـ ـ ــراز «تـ ــوبـ ــول ـ ـيـ ــف 22-أم»3
قــرب مدينة كالوغا جـنــوب غربي
م ــوسـ ـك ــو ،وف ـ ــق مـ ــا ق ــال ـت ــه وزارة
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة .وأوضـ ـ ـح ـ ــت
ال ـ ــوزارة أن لـجـنــة ال ـق ــوات الـجــويــة
ال ـف ـض ــائ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة س ـت ـتــولــى
ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ال ـ ـحـ ــادثـ ــة .ون ـق ـلــت
وكــالــة «ت ــاس» لألنباء عــن مصدر
ّ
عسكري قوله إن جنديًا رابعًا نجا
ونقل إلى املستشفى.
(العربي الجديد)
األردن :محاوالت الختراق
مقاومة التطبيع
دان ناشطون أردنيون ومناهضون
للتطبيع ،أمــس الـثــاثــاء ،مشاركة
س ـيــدات أردن ـي ــات فــي م ـشــروع مع
أخ ــري ــات إس ــرائ ـي ـل ـي ــات ،مـطــالـبــن
ال ـه ـي ـئ ــات واالت ـ ـح ـ ــادات ال ـن ـســويــة
الوطنية بإيالء التوعية بمخاطر
التطبيع االه ـت ـمــام .وك ــان حساب
«إسرائيل بالعربية» التابع لوزارة
خــارجـيــة االح ـتــال ،قــد نـشــر ،على
ت ــويـ ـت ــر ،أول مـ ــن أمـ ـ ــس اإلثـ ـن ــن،
تغريدات عن إطالق مشروع تحت
اســم «يسلمو إيــديــك» بني سيدات
أردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات وم ـ ـم ـ ـثـ ــات عـ ـ ــن دولـ ـ ــة
االحتالل.
(العربي الجديد)
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حققت إيطاليا رغبة فرنسا في انخراطها بمهمة «تاكوبا» التي
تقودها باريس بمنطقة الساحل األفريقي ،حيث تواجه حرب عصابات
أنهكتها .ويرى مراقبون أن االنخراط األوروبي في مهمات بدول
الساحل يرتبط بالمصالح حصرًا

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

االنخراط اإليطالي
في الساحل األفريقي

تخفيف عن كاهل فرنسا وبحث عن توسيع الدور
ناصر السهلي

أك ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي،
لــوريـنــزو جويريني ،خــال األيــام
امل ــاضـ ـي ــة ،األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـت ــي بـقـيــت
مـتــداولــة طيلة األســابـيــع األخ ـي ــرة ،مــن دون
ت ــأكـ ـي ــدات« :ن ـع ــم س ـن ـن ـخــرط ع ـس ـكــريــا أكـثــر
ف ــي م ـه ـمــة «ت ــاك ــوب ــا» ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـســاحــل
األفــري ـقــي» .و«تــاكــوبــا» هــي االس ــم الرسمي
ل ـ ـقـ ــوة أو «بـ ـعـ ـث ــة دول ـ ـي ـ ــة» ت ـش ـك ـل ــت الـ ـع ــام
املــاضــي بـقـيــادة فــرنـســا ،وتـتــألــف مــن قــوات
خاصة أوروبـيــة ،بهدف «تــدريــب الـقــوات في
ُمــالــي والـنـيـجــر وبــوركـيـنــا فــاســو» ،وف ــق ما
أع ـلــن .ويــؤيــد االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،االن ـخــراط
الـفــرنـســي واإلي ـط ــال ــي ال ـجــديــد فــي أفــريـقـيــا،
وال ــذي ال يشمل فقط دول الساحل الخمس

(موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد
والنيجر) التي تنشط فيها القوات الخاصة
الفرنسية واألوروبـ ـي ــة ،بــل يمتد الــدعــم إلى
الـنـشــاط فــي لـيـبـيــا ،وف ــق مــا نـقـلــت صحيفة
«فــورمـيـشــي» اإليـطــالـيــة فــي  19مـ ــارس/آذار
الـحــالــي عــن مـســؤول الـسـيــاســات الخارجية
فــي االتـحــاد األوروب ــي ،جــوزيــف بــوريــل .فقد
ّ
اع ـت ـبــر أن االن ـ ـخـ ــراط ال ـع ـس ـكــري األوروبـ ـ ــي
املتزايد في «دول الساحل» بمثابة دفاع عن
مصالح القارة ،مرحبًا باالنضمام اإليطالي
إلى القوة ،بحجة تعزيز منع الهجرة ،من بني
قضايا أخرى.
وكان وزير الدفاع اإليطالي ،أعلن ،عند تشكيل
رئيس الوزراء الجديد ماريو دراغي ،حكومة
ّ
جديدة ،أن روما تتجه نحو انخراط عسكري
أكثر في مالي على وجه الخصوص .ونقلت

ألمانيا مع «نهج شبكي»

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

ع ـنــه صـحـيـفــة «ال ري ـبــوب ـل ـي ـكــا» اإلي ـطــال ـيــة،
ّ
فــي  18م ــارس ال ـحــالــي ،تــأكـيــده أن ان ـخــراط
العسكريني اإليطاليني املقدرين بعدة مئات،
إلى جانب آليات عسكرية ،يستهدف «الدفاع
عن أوروبا» .وحجة الدفاع تلك ،يستخدمها
اإلل ـي ــزي ــه لـتـبــريــر الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
منطقة الساحل الغربي ألفريقيا .وتحدثت
وك ــال ــة األن ـب ــاء اإلي ـطــال ـيــة «آك ـ ــي» ،ف ــي الـيــوم
التالي ( 19مارس) ،عن وصول طالئع القوات
اإلي ـطــال ـيــة إل ــى ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ،ف ــي األس ـب ــوع
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي .وي ــدع ــم نـشــر
تلك الـقــوات معسكرا يمني الــوســط واليمني
املتشدد في رومــا ،وال تلقى ســوى معارضة
اليسار ومنظمات حقوقية إيطالية ترفض
العودة إلى انخراط البلد (وهــو الــذي شارك
بقوة عسكرية في  2013في منطقة الساحل)
ّ
يتوسع في مالي ومناطق الجوار.
في صراع
ويبدو واضحًا في معظم الصحافة اإليطالية،
ّ
أن األمر يدور حول «إنهاك القوات الفرنسية
في الساحل ،ما يتطلب عونا أوروبيًا» .وفي
الواقع ،إذا كانت القوة الفرنسية هي البارزة
ّ
في مالي والنيجر ،فإن املنطقة ومنذ سنوات،
تشهد ت ــواج ـدًا ل ـقــوات أوروب ـي ــة أخ ــرى ،بما
فـيـهــا ق ــوة عـسـكــريــة دنـمــاركـيــة دائ ـم ــة ،على
الرغم من البعد الجغرافي اإلسكندنافي عن
منطقة غرب أفريقيا .وبقي الغموض يكتنف
مهام «البعثة الدولية» ،على الرغم من كشف
ّ
ب ـعــض ال ـص ـحــف اإلي ـطــال ـيــة ع ــن أن املـســألــة
ال تتعلق فقط باملعلن عنه بشأن «محاربة
الـ ـجـ ـم ــاع ــات املـ ـتـ ـط ــرف ــة ل ـح ـم ــاي ــة امل ـص ــال ــح
االستراتيجية للقارة األوروبية».
ّ
وت ــؤك ــد وزارة ال ــدف ــاع ف ــي رومـ ــا أن تـعــزيــز
الـ ـت ــواج ــد ال ـع ـس ـك ــري ال ـق ـت ــال ــي ،إلـ ــى جــانــب
الـقــوات الفرنسية ووح ــدات أوروبـيــة أخــرى،
يعكس ال ـتــزامــا عـسـكــريــا لتحمل مسؤولية
م ـش ـتــركــة م ــن أجـ ــل أمـ ــن أوروبـ ـ ـ ــا ،م ــن ليبيا
ً
إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــرن األف ــريـ ـق ــي وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى خـلـيــج
غينيا .وف ــي املـقــابــل ،ي ــرى مــراقـبــون وكـتــاب
ّ
فــي روم ــا ،أن تعزيز الـتــواجــد األوروبـ ــي في
غــرب أفريقيا غير منفصل عــن الـفــراغ الــذي

سيخلفه اإلعالن األميركي ،في يناير/كانون
الـثــانــي املــاضــي ،بـعــد تنصيب الــرئـيــس جو
ب ــاي ــدن ،عــن الــرغـبــة بتقليص ،ورب ـمــا إنـهــاء
ال ـتــواجــد الـعـسـكــري األم ـيــركــي فــي الـســاحــل.
وت ـح ــدث ــت وس ــائ ــل إع ـ ــام إي ـط ــال ـيــة مـحـلـيــة
أخيرًا ،عن اجتماع حصل قبل شهرين ،سعت
إلـيــه ب ــاري ــس ،وض ــم دول الـســاحــل الخمس،
على ضــوء تـقــاريــر أميركية عــن إع ــادة نشر
الواليات املتحدة قواتها ،وتعزيز تواجدها
فــي املحيط ال ـهــادئ .وبعيد اجـتـمــاع لحلف
شمال األطلسي عقد في بروكسل منتصف
يناير املاضي ،طلب اإلليزيه
بـصـفــة مـسـتـعـجـلــة ،مــع دول أوروبـ ـي ــة ،على
رأسها روما ،تعزيز بعثة «تاكوبا» ،وفق ما
أك ــدت صحيفة «إل فــوغـلـيــو» اإليـطــالـيــة في
 6فبراير/شباط املاضي .ولم يتأخر ساسة
روم ــا بــاإلع ــان خ ــال األس ـبــوع املــاضــي عن
بدء إرسال طالئع القوات اإليطالية.
وفي تحليل بعض وسائل اإلعالم اإليطالية،
ّ
يـ ـب ــدو أن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،إي ـم ــان ــوي ــل
م ــاك ــرون ،ال ــذي اجـتـمــع ب ـقــادة دول الساحل
الـخـمــس عـبــر الـفـيــديــو ف ــي ف ـبــرايــر املــاضــي،
ي ـخ ـش ــى أن ي ـت ــم ال ـط ـع ــن ب ـش ــرع ـي ــة ت ــواج ــد
جـيــش ب ــاده فــي ه ــذه املـنـطـقــة مــن أفــريـقـيــا،
وخصوصًا أن عملياته مستمرة منذ 2014
بـحـجــة «م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب» ،وذلـ ــك ب ـعــد أن
ف ـش ــل ب ــإق ـن ــاع األم ـي ــرك ـي ــن ب ــال ـح ـف ــاظ عـلــى
ت ــواج ــده ــم ال ـع ـس ـكــري ه ـن ــاك .وع ـل ــى خلفية
تــوجــه الــواليــات املتحدة نحو التركيز أكثر
على التحديات الروسية والصينية ،ال يبدو
ّ
أن واشـنـطــن ستتخلى باملطلق عــن انتشار
قواتها الخاصة املقدرة بنحو  7آالف ،تحت
حجة «تقديم تدريب واستشارات وتعاون»
فــي حــوالــي  40بـلـدًا أفريقيًا ،بينما تتراجع
حماستها في املقابل لالنخراط في عمليات
ق ـت ــال ـي ــة ت ـخ ــوض ـه ــا ب ـ ــاري ـ ــس ،وإن وع ـ ــدت
باستمرار املساعدة اللوجستية في عمليات
قوة «برخان» الفرنسية في مالي.
وم ـن ــذ األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ع ـه ــد الــرئ ـيــس
السابق دونــالــد تــرامــب ،كانت وزارة الدفاع

تواجه القوات الفرنسية حرب عصابات صعبة (ميشيل كاتاني /فرانس برس)

جويريني :انخراط
الجيش اإليطالي يستهدف
الدفاع عن أوروبا
تعزيز الوجود األوروبي
مرتبط بالفراغ الذي
قد تخلفه أميركا

بلينكن في أوروبا :إعادة إحياء الشراكة األطلسية
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

بـعــدمــا ّأس ـســت لـقــواعــد االشـتـبــاك املرتقبة
ّ
خـ ــال امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة م ــع كـ ــل م ــن الـصــن
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،واملـ ــرت ـ ـكـ ــزة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـش ــدد فــي
الـ ـعـ ـق ــوب ــات بـ ـن ــاء ع ـل ــى «االنـ ـتـ ـهـ ــاكـ ــات فــي
ملف حـقــوق اإلن ـســان» ،وإع ــاء السقف في
ض ـبــط ت ـمــدد ك ــا ال ـب ـلــديــن ،انـطـلـقــت إدارة
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن ،إلــى طمأنة
ال ـح ـل ـفــاء الـتـقـلـيــديــن ف ــي الـ ـغ ــرب ،والـعـمــل
ع ـلــى إع ـ ــادة ب ـن ــاء ال ـث ـقــة م ـع ـهــم ،م ــن بــوابــة
حلف شمال األطلسي ،الــذي تعرض طوال
ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع امل ــاض ـي ــة ،الس ـت ـه ــزاء من
الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب ،وضغوط
عـلــى ال ــدول املـنـخــرطــة فـيــه لــزيــادة إنفاقها
ال ــدف ــاع ــي .وت ـعــد أف ـغــان ـس ـتــان أول اخـتـبــار
جـ ّـدي للعالقة بني هذه اإلدارة والحلف ،إذ
حضر هذا امللف على رأس جدول مباحثات
وزير الخارجية األميركي أنتوتي بلينكن،
ال ــذي ب ــدأ أم ــس زيـ ــارة تـسـتـمــر يــومــن إلــى
بــروكـســل ،ال سيما أن الحلف ينتظر قــرارًا
نهائيًا بشأن االنسحاب األميركي وموعده.
وتتضمن زي ــارة بلينكن وأج ـنــدة لـقــاءاتــه
ّ
وملحة
أيضًا في بروكسل ،مواضيع حيوية
مع «الشركاء» ،ومنها ّ
صد التمدد الروسي،
وال ـعــاقــة امل ـتــوتــرة م ــع تــرك ـيــا ،وال ـتــوتــرات
شرقي املتوسط ،وميزانية الدفاع املشتركة،
وقـ ـض ــاي ــا امل ـ ـنـ ــاخ .وق ـ ــد ال ي ـغ ـيــب ع ــن ذل ــك
االن ـ ـخـ ــراط األط ـل ـس ــي ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وامل ـل ــف اإليـ ــرانـ ــي .وكـ ــان ب ــاي ــدن ق ــد وصــف
عالقة بــاده بالحلف باملقدسة ،خــال أول
اتصال له مع األمــن العام لـ«الناتو» ينس

ستولتنبرغ ،فــي  27يناير/كانون الثاني
املـ ــاضـ ــي ،ل ـك ــن الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال تـ ــزال
متوجسة مــن االنـكـفــاء األمـيــركــي ،والتفرد
ف ــي الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـ ــذي كـ ــان س ــائـ ـدًا ف ــي عـهــد
تــرامــب .هــذا التوجس بــدا أيضًا مـبــررًا ،مع
ع ــدم دع ــوة واشـنـطــن الـشــركــاء األوروب ـيــن
أو م ـح ــاول ــة إش ــراك ـه ــم ف ــي رؤي ـت ـه ــا للحل
األفغاني ،والــذي ستجري حوله مباحثات
فــي تــركـيــا فــي شـهــر أبــريــل/نـيـســان املقبل،
وهو ما سيحاول بلينكن على األرجح رأبه
خالل الزيارة.
وتـعـهــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ،أمــس
ال ـث ــاث ــاء ،ب ــإع ــادة ب ـنــاء وإحـ ـي ــاء الـتـحــالــف
األط ـل ـس ــي ،وم ـش ــارك ــة أي خ ـطــط أمـيــركـيــة
ح ــول ان ـس ـحــاب مـحـتـمــل م ــن أف ـغــان ـس ـتــان،
خالل أول زيارة له إلى القارة العجوز .وقال
ّ
بلينكن في كلمة له ،إن «هذا التحالف شكل
لحظة مـحــوريــة ملــواجـهــة الـتـهــديــدات حول
ال ـع ــال ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـتـغـيــر امل ـنــاخــي».
وأض ـ ــاف أمـ ــام ع ــدد م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن بعد
ل ـقــائــه س ـتــول ـت ـن ـبــرغ« :ل ـق ــد ج ـئــت إل ــى هنا
ألعــرب عن الـتــزام الــواليــات املتحدة الثابت
لحلف شمال األطـلـســي» ،مضيفًا أن بــاده
ً
«تــريــد إعـ ــادة بـنــاء تـحــالـفــاتـهــا ،أوال وقبل
أي شـ ــيء م ــع حـلـفــائـهــا ف ــي ال ـن ــات ــو ،نــريــد
إعــادة تنشيط هــذه الشراكة» ،وذلــك بعد 4
سـنــوات مــن التوتر فــي عهد تــرامــب .ولــدى
سؤاله عن أي انسحاب محتمل لبالده من
أفغانستان ،وما إذا كان سيتم وفق أجندة
االتفاق الذي أبرمه ترامب مع حركة طالبان
الـعــام املــاضــي ،أي فــي األول مــن مايو/أيار
املقبل ،أوضــح بلينكن أن مراجعة أميركية
لـلـخـيــارات فــي ه ــذا ال ـشــأن ال ت ــزال جــاريــة،
مؤكدًا أنه سيصغي إلى ويستشير نظراءه
األوروبيني خالل الزيارة .وقال« :لقد ذهبنا
(إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان) م ـع ــا ،وتــأق ـل ـم ـنــا مـعــا،
وعـنــدمــا يصبح الــوقــت مـنــاسـبــا ،سنغادر
معا».
وف ـ ــي مـ ــا ي ــرت ـب ــط ب ــامل ـل ــف ال ـ ــروس ـ ــيّ ،
وجـ ــه
بلينكن تـحــذيـرًا قــويــا ألملــانـيــا ،بـشــأن خط
«سيل الشمال  »2إلمدادات الغاز من روسيا،
معتبرًا أن هذا الخط «يتعارض مع مصالح

االتحاد األوروبــي ويقلل من قوة أوكرانيا.
وأض ــاف أن «الــرئ ـيــس بــايــدن ك ــان واضـحــا
جدًا .هو يعتقد أن الخط فكرة سيئة ،سيئة
ألوروبا ،وللواليات املتحدة ،إنه من دون شك
متعارض مــع املصالح األمنية األوروب ـيــة،
وم ــن ش ــأن ــه أن ي ـق ــوض م ـصــالــح أوكــران ـيــا
وبولندا وعدد من الشركاء والحلفاء» .وإذ
أكــد الوزير األميركي أنــه سينقاش املسألة
ّ
مع نظيره األملاني هايكو ماس ،ذكر أيضًا

بلينكن :تركيا حليف
ذو قيمة بالنسبة للواليات
المتحدة

بأن القانون األميركي يحتم على واشنطن
فرض عقوبات على الشركات التي تشارك
في مشروع «سيل الشمال .»2
وعلى الرغم من العالقة «الباردة» بني أنقرة
ّ
وواشنطن فــي عهد بــايــدن ،والـتــي يظللها
خصوصًا ملف شــراء أنـقــرة منظومة «أس
 »400الصاروخية الدفاعية من روسيا ،أكد
بلينكن ،الــذي التقى نظيره التركي مولود
ج ــاووش أوغـلــو أمــس خــال االجـتـمــاع ،أن
تركيا «حليف ذو قيمة بالنسبة للواليات
املتحدة» ،وأن وجودها في «الناتو» يصب
ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـج ـم ـي ــع .ولـ ــم ي ـن ــف ال ــوزي ــر
األميركي وجود «بعض الخالفات في اآلراء
ً
ح ــول ب ـعــض ال ـق ـضــايــا م ــع أنـ ـق ــرة» ،م ـعــوال
على الــدور الفعال لـ«الناتو» في «الحد من
الـتــوتــرات شــرقــي البحر املـتــوســط» ،وعلى
«ض ــرورة اسـتـمــرار هــذا النهج اإليـجــابــي».

شدّ د بلينكن على دور حلف شمال األطلسي في تخفيض التوترات (دورسون أيديمير/األناضول)

األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ص ـ ــرح بـ ــه ال ــوزي ــر
حينها ،مارك إسبر ،تعتزم تقليص التواجد
ف ــي أك ـب ــر ق ــاع ــدة طـ ــائـ ــرات ب ـ ــدون ط ـي ــار فــي
أغاديز بشمال النيجر ،من دون أن يعني ذلك
التخلي الكلي عــن تلك الـقــاعــدة ،التي كلفت
مـئــات مــايــن ال ـ ــدوالراتّ ،
وأم ـنــت لواشنطن
وحـلـفــائـهــا الـغــربـيــن مـنـصــة مــراق ـبــة هائلة
فوق منطقة الساحل.
انخراط أوسع

خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة إذًا ،سـيـصــل امل ــزي ــد من
ال ـ ـقـ ــوات اإلي ـط ــال ـي ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة إل ـ ــى جــانــب
الفرنسيني في عملية «تاكوبا» التي يقودها

ع ـس ـكــريــو بـ ــاريـ ــس ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان م ـســاعــدة
ج ـي ــوش م ــال ــي وال ـن ـي ـجــر وبــورك ـي ـنــا فــاســو،
وملـ ــواج ـ ـهـ ــة «املـ ـق ــاتـ ـل ــن املـ ـتـ ـط ــرف ــن ب ـق ـي ــادة
تنظيمي القاعدة وداعش» ،على ما تصف «إل
فوغليو» ،بحسب اتفاق توصل إليه ماكرون
مع رئيس الوزراء اإليطالي السابق ،جوزيبي
كــونـتــي ،فــي فـبــرايــر املــاضــي ،قـبــل أن يصبح
دراغي رئيسًا جديدًا للوزراء في روما ،والذي
يبدو ماضيًا في تحقيق انخراط بالده بشكل
نشط في العمليات العسكرية في املنطقة.
وتـ ــواجـ ــه الـ ـق ــوة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،امل ــدع ــوم ــة مــن
وح ـ ــدات أوروب ـ ـيـ ــة أخ ـ ــرى ،حـ ــرب ع ـصــابــات
ص ـع ـبــة ،وال ـت ــواج ــد اإلي ـط ــال ــي الـ ــذي يـجــري

ت ـع ــزي ــزه هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،كـ ــان م ـت ـمــرك ـزًا م ـنــذ 7
سنوات في وحدة صغيرة في النيجر ،أوكلت
إلـيـهــا (م ـنــذ  )2013مـحــاولــة الـسـيـطــرة على
تــدفــق املهاجرين باتجاه ســواحــل املتوسط
ال ـج ـنــوب ـيــة ،وم ـن ـهــا إلـ ــى الـ ـج ــزر اإلي ـطــال ـيــة.
ّ
وعلى ما يبدو ،فإن اتساع رقعة الرمال التي
تغوص فيها الوحدات العسكرية الفرنسية،
بما فيها على األراضي الليبية خالل األعوام
املاضية ،باتت تقلق باريس التي ّ
وجهت ما
يشبه الـنــداء للحلفاء األوروبـيــن للتخفيف
عنها في الساحل.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ــوثـ ــائـ ــق مـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة فـ ـ ــي م ـج ـلــس
ّ
ال ـش ـيــوخ اإلي ـط ــال ــي ،فـ ــإن الـطـلــب الـفــرنـســي

بــاالن ـض ـمــام اإلي ـط ــال ــي ال ـن ـشــط ي ـع ــود إلــى
صـ ـي ــف الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
املـطـبــات الدبلوماسية والـتــاســن ال ــذي لم
يتوقف بني أقطاب اليمني املتشدد في روما
وب ــاري ــس ،عـلــى خـلـفـيــة س ـيــاســات الـهـجــرة
وم ـش ــاري ــع س ـكــك ح ــدي ــدي ــة حـ ــدوديـ ــة .وقــد
وجه وزير الخارجية ،لويجي دي مايو ،من
حركة « 5نـجــوم» ،انـتـقــادات الذعــة ملاكرون
ف ــي مـنــاسـبــات ع ــدة .ووف ـق ــا لـتـلــك الــوثــائــق
ال ـت ــي ت ـنــاول ـت ـهــا ال ـص ـح ــف اإلي ـط ــال ـي ــة فــي
أع ـقــاب تـصــريـحــات وزي ــر الــدفــاع لــوريـنــزو
جويريني ،عن مشاركة بلده مع باريس في
ّ
الساحل ،فــإن األيــام املقبلة ستشهد إرسال
مئات من الجنود ،وباألخص من الوحدات
ال ـخــاصــة ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ،وع ـشــرات
املركبات العسكرية وثماني طائرات ،وكلها
ً
قابلة للزيادة مستقبال ،مع تخصيص 15
مليون يــورو للمهمة .وال تقتصر عمليات
«تاكوبا» على التدريب ،كما هو معلن ،بل
املشاركة بنشاط في العمليات العسكرية،
التي تتجاوز الـحــدود املالية التي تنتشر
فيها أكثرية القوة الفرنسية .ومنذ نهاية
 ،2020تــزايــد ع ــدد ال ـق ــوات الـفــرنـسـيــة التي
سقطت فــي تلك العمليات ،إذ سجل شهر
دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي وحـ ــده،
مقتل  5من جنود وضباط القوة الفرنسية
ف ــي ك ـمــائــن ن ـص ـبــت ل ـهــم ف ــي س ـي ــاق حــرب
عصابات متوسعة.
وي ــرى بـعــض املــراقـبــن لـلـشــأن األفــريـقــي في
ّ
ّ
روما ،أن العمليات األوروبية ال تتعلق فقط
ب ـت ــدري ــب الـ ـق ــوات امل ـح ـل ـيــة ،وخ ـص ــوص ــا في
مــالــي ال ـتــي تـشـهــد ع ــدم اس ـت ـقــرار سـيــاســي،
وان ـقــابــات مـتــوالـيــة ،بــل بـمـصــالــح فــي دول
الصحراء الكبرى والساحل الغربي األفريقي.
ّ
ّ
فلعقود ،ظلت تلك املناطق محط أنظار القوى
االستعمارية الفرنسية القديمة ،وخصوصًا
ل ـغ ـنــاهــا ب ــال ـي ــوران ـي ــوم واملـ ـ ـ ــواد األس ــاس ـي ــة
الـخــام األخ ــرى ،وذل ــك بحسب مــا أش ــار إليه
الباحث لويرنزو فيتا في تقرير نشره املوقع
املتخصص بالشؤون اإليطالية «إيطاليا...
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إنسايد أوفــر» في  7فبراير املاضي .واعتبر
ّ
ف ـي ـتــا أن م ــاك ــرون ي ــواج ــه م ـصــاعــب كـثـيــرة
بعد فشله بجلب األميركيني الـعــام املاضي
ملشاركته تلك املصالح ،فيما ردت بريطانيا
بــدعــم ق ــوات ــه املـنـهـكــة ف ــي عـمـلـيــة «ب ــرخ ــان»،
ببضع وح ــدات عسكرية صغيرة وطــائــرات
هـلـيـكــوبـتــر ،قـبــل أن يــوســع نـ ــداءه مــن خــال
وزيرة الدفاع الفرنسية ،فلورنس بارلي ،إلى
بقية الحلفاء األوروبيني ،بمن فيهم روما.
وب ـ ــدأت ب ــاري ــس فـعـلـيــا تـشـكــو م ــن مـصــاعــب
مــواج ـهــات ـه ــا ،ف ــي حـ ــرب ع ـص ــاب ــات ت ـقــودهــا
جـمــاعــات متطرفة لـطــردهــا مــن مــالــي وبقية
دول الجوار .وتــرى تقارير إيطالية مختلفة،
ومنها تحليل نشرته وكــالــة «آك ــي» لألنباء،
ّ
أخ ـي ـرًا ،أن «م ـنــاخــا م ــن ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة بني
روسيا وأميركا يلوح في األفق ،وهذه املنطقة
األفريقية تتحول إلى جزء من ذلك املناخ».
«تاكوبا»...

وم ـنــذ اإلعـ ــان عــن عملية «تــاكــوبــا» فــي 13
يناير/كانون الثاني  ،2020بحضور رؤساء
تـشــاد وبوركينا فــاســو ومــالــي وموريتانيا
وال ـن ـي ـج ــر ،ت ـس ــارع ــت ال ـخ ـط ــوات الـفــرنـسـيــة
إلن ـشــاء فــرقــة خــاصــة مــن ال ـق ــوات األوروب ـيــة
ت ـحــت «ت ـف ــوي ــض ع ـم ـل ـيــاتــي ل ـت ــدري ــب ق ــوات
الساحل على محاربة الجماعات اإلرهابية
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال» .وب ـ ـعـ ــد ن ـحــو
شـهــريــن مــن ذل ــك اإلعـ ــان ،انـضـمــت  11دولــة
أوروبية رسميًا إلى «تاكوبا» ،وهي بلجيكا
وجـمـهــوريــة التشيك والــدن ـمــارك وإستونيا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا وهـ ــول ـ ـنـ ــدا وال ـ ـنـ ــرويـ ــج
والـ ـب ــرتـ ـغ ــال والـ ـس ــوي ــد وامل ـم ـل ـك ــة امل ـت ـح ــدة.
وتتفاوت مشاركة تلك الــدول العسكرية في
املـهـمــة ،فــي حــن تـبــرز املـشــاركــة والحماسة
ال ــدن ـم ــارك ـي ــة أكـ ـث ــر م ــن غ ـي ــره ــا ،خ ـصــوصــا
مـ ــع ربـ ـ ــط س ــاس ــة ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن م ـشــارك ـت ـهــم
ّ
بسياسات داخلية ،تتعلق بتصفير الهجرة
واللجوء إلــى الـقــارة األوروب ـيــة .كما تتباين
مـ ـش ــارك ــة هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدول ،مـ ــن حـ ـي ــث األع ـ ـ ــداد
والقوة النيرانية .وتخصص بعضها مئات
ماليني اليوروهات في عملياتها العسكرية
تـلــك ،وتــدفــع ب ـطــائــرات مــروح ـيــة ،كـمــا تفعل
اس ـت ــوك ـه ــول ــم م ــن خ ـ ــال الـ ـ ــزج ب ـمــروح ـيــات
«بـ ــاك هـ ــوك» ل ــدع ــم امل ـش ــاة ال ـفــرن ـس ـيــن في
ّ
عملية «برخان» .والجدير بالذكر أن القوات
الفرنسية تتحمل النصيب األكـبــر مــن عدد
قتلى وإصــابــات الـقــوات األوروبـيــة املشاركة
في العمليات.
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األملــانــي هايكو مــاس ،يــوم الجمعة املاضي:
«نـ ـق ــوم ب ـت ـعــزيــز قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ف ــي ال ـســاحــل
الذين يكافحون ضد اإلرهابيني ويالحقون
مــرتـكـبــي ال ـجــرائــم امل ـن ـظ ـمــة» ،مـضـيـفــا« :لـقــد
أظ ـهــرت الـهـجـمــات ال ـتــي وق ـعــت فــي النيجر
ومــالــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،م ــرة أخ ــرى مــدى
ضرورة التزامنا» .وتابع أنه «من أجل جعل
هذه املهمة أكثر فاعلية ،فإننا نعتمد اليوم
خريطة طريق تحالف دول الساحل ،والتي
تحدد أهدافًا والتزامات واضحة».
وب ــان ـض ـم ــام إي ـط ــال ـي ــا أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى الـعـمـلـيــة
العسكرية «تاكوبا» ،بقيادة فرنسية ،يصبح
ّ
واضـحــا أن ال ــدول األوروب ـي ــة تسابق الزمن
لـتــرسـيــخ ق ــدم لـهــا فــي مـسـتـعـمــرات أفريقية
س ــابـ ـق ــة ،وخـ ـص ــوص ــا مـ ــع ات ـ ـسـ ــاع ال ـن ـف ــوذ
الصيني في القارة السمراء ،وبوادر توترات
أميركية روسـيــة تلوح فــي األف ــق ،ويشبهها
البعض بـ«بداية حرب باردة جديدة».

تصدعات في المعارضة الباكستانية :أي دور للجيش؟
وت ــأت ــي زي ـ ـ ــارة ب ـل ـي ـن ـكــن إل ـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،فــي
ح ــن ت ـب ــدي ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة ،ت ـس ــاؤالت
ع ـ ــدة ح ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل وج ـ ـ ــود ق ــواتـ ـه ــا فــي
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وسـ ــط ض ـبــاب ـيــة امل ـش ـهــد في
هذا البلد واستمرار العنف وتعثر الحوار.
من جهته ،فــإن االتـحــاد األوروب ــي يتحضر
إلمكانية فرض عقوبات على تركيا ،نتيجة
خالفات معها حول ملفات عدة ،على الرغم
مــن الحاجة بــن الطرفني السـتـمــرار ضبط
الـ ـت ــوت ــرات ،الس ـي ـمــا إلدارة م ـلــف ال ـه ـجــرة
وع ـ ــدم انـ ـ ــزالق ت ــوت ــر ش ــرق ــي امل ـت ــوس ــط مع
أثينا إلــى التصعيد .وأع ــرب ستولتنبرغ،
أمس ،إثر لقائه بلينكن ،عن قلقه من بعض
الخالفات في الــرأي مع تركيا ،وخصوصًا
حول منظومة «إس  »400وتطورات شرقي
املتوسط ،مؤكدًا مناقشته هذه القضايا مع
املسؤولني األتراك.
وكـ ــان سـتــولـتـنـبــرغ ق ــد أك ــد أول م ــن أمــس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،ع ـش ـي ــة الـ ـ ــزيـ ـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أن
«كـ ــل الـ ـخـ ـي ــارات ال ت ـ ــزال م ـف ـتــوحــة» بـشــأن
أفـغــانـسـتــان ،م ـشــددًا عـلــى أهـمـيــة اسـتـمــرار
مـ ـف ــاوض ــات ال ـ ـسـ ــام مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،فـيـمــا
وصـ ــف وزي ـ ــر أوروب ـ ـ ــي ف ــي ح ــدي ــث لــوكــالــة
«فرانس برس» ،املسألة بأنها تمثل مشكلة،
ً
متسائال «هــل سنبقى بعد األول من مايو
أم س ـن ـغ ــادر؟ ال ن ـع ــرف م ــا ال ـ ــذي سنفعله
وهــذه مشكلة» .أمــا بشأن تركيا وروسـيــا،
ف ـقــال دب ـلــومــاســي أوروبـ ـ ــي م ــن ال ـح ـلــف إن
«امل ـنــاق ـشــات ب ـشــأن روس ـي ــا مـعـقــدة بسبب
تــرك ـيــا .إن ـهــا املـشـكـلــة الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي يتم
تجاهلها» ،مضيفًا أن «األميركيني ليسوا
مستعدين بعد للتعامل مع هذه القضية».
وبـعــد طمأنة بــايــدن بــإعــانــه إرادت ــه وضع
حــد لـلـقــرارات األحــاديــة لـلــواليــات املتحدة،
ف ــإن األوروب ـي ــن يـتــوقـعــون مــن األميركيني
«املعرفة املسبقة واملوثوقية واملـشــاورات»،
بحسب املصدر األوروب ــي .وأوضــح الوزير
ً
األوروبــي أن «بايدن أكثر ليونة قليال (من
ت ــرام ــب) ،لـكــن األهـ ـ ــداف م ــا زالـ ــت كـمــا هــي،
خـصــوصــا فــي مــا يتعلق بـتـقــاســم اإلنـفــاق
الدفاعي ال توجد تغييرات جوهرية».
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

تتصاعد الخالفات
داخل «التحالف من أجل
الديمقراطية» الباكستاني،
الذي يسعى إلسقاط
الحكومة ،وسط تلميح
بعض قياديي التحالف
إلى دور للمؤسسة
العسكرية
إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن يـنـظــم «ال ـت ـحــالــف من
أجــل الديمقراطية» املـعــارض فــي باكستان،
الذي يضم  11حزبًا سياسيًا ودينيًا ،مسيرة
ك ـب ــرى واع ـت ـص ــام ــا م ـف ـتــوحــا ف ــي الـعــاصـمــة
إسـ ـ ــام أبـ ـ ــاد ف ــي  26م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار ال ـح ــال ــي،
إلسقاط حكومة عمران خان التي تقف معها
املؤسسة العسكرية بحزم ،كما ُيعتقد .غير
ّأن ذلــك الـقــرار قد تـ ّ
ـأجــل ،وربما يلغى أيضًا،
بعد نشوب خالفات بني األحزاب املشاركة في
التحالف ،بشأن تقديم استقاالت أعضائها
من البرملان املركزي والبرملانات اإلقليمية.
وف ــي  16مـ ــارس ال ـح ــال ــي ،ع ـقــد ال ـق ـيــاديــون
ف ــي ال ـت ـح ــال ــف اج ـت ـم ــاع ــا ف ــي إسـ ـ ــام أب ـ ــاد،
ل ـل ـبـ ّـت ف ــي ق ـض ـيــة االسـ ـتـ ـق ــاالت ،ومــراج ـعــة
اإلجــراءات املتخذة من أجل تنظيم املسيرة،
لكن ذلــك االجـتـمــاع أثـبــت مــا كــانــت تتحدث
عنه الحكومة ومــا ترغب فيه ،وهــو وجــود
خــافــات عميقة بــن تـلــك األح ـ ــزاب .وكــانــت
تصريحات الــرئـيــس الباكستاني األسـبــق،
زعـ ـ ـي ـ ــم حـ ـ ـ ــزب «الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب» الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي،
آصــف زرداري ،بمثابة القشة الـتــي فجرت
الـخــافــات ،إذ طلب مــن مــريــم ن ــواز شريف،
نــائ ـبــة زع ـي ــم حـ ــزب «ال ــرابـ ـط ــة اإلس ــام ـي ــة»
جناح نواز شريف ،أن يحضر األخير الذي
يعيش في لندن ،إلــى باكستان ،قبل القيام
ب ــأي خـطــوة عملية إلس ـقــاط الـحـكــومــة .في

املقابل ،قالت مريم نواز شريف في الجلسة
ّ
إن زرداري عندما يستطيع أن ّ
يقدم
نفسها،
ّ
ضمانات بأال تمس الحكومة شريف بسوء،
حـيـنـهــا ي ـم ـكــن أن ي ـف ـكــر الـ ـح ــزب ف ــي ع ــودة
ً
زعيمه إلى البالد ،مؤكدة أنه ال يمكن أن يتم
تسليم شــريــف إلــى مــن وصفتهم بـ«القتلة
والراغبني في االنتقام».
وكــانــت تصريحات زرداري ال ـحــادة ،الشرخ
األول ف ــي ال ـت ـح ــال ــف امل ـ ـعـ ــارض ل ـل ـح ـكــومــة،
تحديدًا بني الحزبني الرئيسيني فيه :الرابطة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ج ـ ـنـ ــاح نـ ـ ـ ــواز شـ ــريـ ــف ،وحـ ــزب
«الـ ـشـ ـع ــب»ّ .أم ـ ــا الـ ـش ــرخ ال ـث ــان ــي ،والـ ـ ــذي تم
بسببه تأجيل كل ما خطط له التحالف من
املسيرة واالعتصام إلسقاط الحكومة ،فهو
رف ــض ح ــزب «ال ـش ـعــب» اس ـت ـقــالــة ن ــواب ــه من
البرملان املــركــزي والـبــرملــانــات اإلقليمية ،في
الوقت الذي كانت فيه باقي األحزاب مستعدة
ّ
املوسع.
لهذه الخطوة قبل الحراك الشعبي
ّ
وك ــان ــت رؤيـ ـ ــة ح ـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــب» ت ـف ـيــد ب ــأن
االس ـت ـقــاالت ال ت ـقـ ّـدم قـبــل املـسـيــرة ،بــل ال بـ ّـد
ّ
وتجمع
من تنظيم هذه الفعالية واالعتصام
الـ ـحـ ـش ــود ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،إلرغـ ـ ـ ـ ــام رئ ـي ــس
الوزراء على تقديم استقالته ،في حني تكون
اس ـت ـقــاالت ن ــواب أحـ ــزاب الـتـحــالــف الـخـطــوة
األخ ـيــرة .وفــي هــذا اإلط ــار ،قــال الـقـيــادي في
ّ
الحزب ،قمر الزمان كائره ،أخيرًا ،إن الحزب
«ل ــن ي ـت ــردد ول ــو لـلـحـظــة واح ـ ــدة ف ــي تـقــديــم
ّ
االس ـت ـق ــاالت ،غ ـيــر أن ال ـخ ــاف ف ــي وج ـهــات
الـنـظــر بــن األح ــزاب حــول هــذه الـخـطــوة هو
بشأن التوقيت».
لكن اإلعالمي ،أظهر بتي ،قال في حديث مع
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «املعضلة األساسية
ّ
هــي أن ح ــزب الـشـعــب الـبــاكـسـتــانــي ،يـتــرأس
الحكومة املحلية في إقليم السند الجنوبي،
ّ
وتقديم االستقالة ،يعني أن حكومته ستنهار
تلقائيًا ،وحينها سيكون هناك خياران؛ إما
إع ــان الـحـكــومــة املــركــزيــة أن حــاكــم اإلقـلـيــم
سيدير شؤون السند ،وإما إجراء انتخابات
فرعية .وفي جميع الحاالت ،ستأتي حكومة
ال ـ ـحـ ــزب الـ ـح ــاك ــم ،وح ـي ـن ـه ــا ي ـخ ـش ــى ح ــزب
الشعب أن تلجأ الحكومة املركزية إلــى فتح
ملفات قضائية ضد قياديه» .وكانت املرحلة

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

تصريحات زرداري كانت
الشرخ األول في تحالف
المعارضة
األول ـ ـ ــى م ــن ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
التي أجريت في الثالث من مــارس الحالي،
ق ــد أع ـطــت ق ــوة زائـ ــدة لـلـتـحــالــف امل ـع ــارض،
بـعــد أن فــاز مــرشــح الـتـحــالــف يــوســف رضــا
ج ـيــانــي ،رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـب ــق ،بمقعد
مهم من خالل التصويت في البرملان ،مقابل
وزير االقتصاد حفيظ شيخ ،مرشح الحزب
ال ـح ــاك ــم ،وهـ ــو م ــا أغ ـض ــب رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
عـمــران خــان .لكن فــي املرحلة الثانية ،التي
أج ــري ــت ف ــي  12مـ ـ ــارس ،م ــن أجـ ــل ان ـت ـخــاب
رئيس مجلس الشيوخ ونائبهّ ،
صوت عدد
من نواب األحــزاب املعارضة لصالح مرشح
ال ـحــزب الـحــاكــم ص ــادق سـنـجــرانــي ونــائـبــه
مـيــرزا محمد أفــريــدي ،مقابل مــرشــح حزب

«الشعب» و«التحالف من أجل الديمقراطية»
يوسف رضــا جيالني ونائبه موالنا غفور
حيدري .وعندها اتهمت املعارضة الحكومة
ب ـش ــراء األص ـ ـ ــوات .وب ـع ـي ـدًا ع ــن أم ــر الـفـشــل
والنجاح في الحصول على منصب رئيس
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ونــائ ـبــه ،أحــدثــت املــرحـلــة
ال ـثــان ـيــة م ــن ان ـت ـخ ــاب ــات مـجـلــس ال ـش ـيــوخ،
شرخًا بني األحزاب املعارضة ،وتحديدًا بني
األحزاب الثالثة :الشعب ،الرابطة اإلسالمية،
وجمعية علماء اإلس ــام .وإلــى اآلن تستمر
الـ ـخ ــاف ــات ب ــن الـ ـح ــزب ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ــن فــي
ال ـت ـح ــال ــف امل ـ ـعـ ــارض؛ ال ــرابـ ـط ــة اإلس ــام ـي ــة
والـشـعــب ،بـشــأن تعيني رئـيــس للمعارضة
فــي مجلس الشيوخ .ووفــق اتـفــاق بينهما،
ّ
ف ـ ــإن م ـن ـصــب زع ـي ــم امل ـع ــارض ــة م ــن نصيب
حزب «الرابطة» الذي رشح أعظم تارر ،لكن
حزب الشعب لم يرض بالتصويت لصالحه،
ليبقى الخالف قائمًا.
كل من يراقب السياسة الباكستانية عن كثب،
ّ
يـعــرف جـيـدًا أن املــؤسـســة العسكرية تــؤدي
أدوارًا متعددة مــن وراء الكواليس ،وال شك
في أنها تقف إلــى جانب الحكومة الحالية،

وتحديدًا رئيس الــوزراء عمران خــانّ ،
املقرب
منها ،وفــق مــا يعتقد الـعــديــد مــن املــراقـبــن.
وتتهم املعارضة املؤسسة العسكرية بأنها
كان لها دور في حصول الحزب الحاكم على
أصوات كافية لنجاح مرشحه ملنصب رئيس
مجلس الـشـيــوخ ص ــادق سـنـجــرانــي ونائبه
أف ـ ــري ـ ــدي .ول ـ ــم ت ـك ـتــف املـ ـع ــارض ــة بـ ـه ــذا ،بــل
كانت هناك تلميحات من خــال تصريحات
ّ
قياديني فيها ،تؤكد أن املؤسسة العسكرية
تسعى إلحداث شرخ وتصدع في صفها.
في السياق ،قــال زعيم التحالف ،وهــو زعيم
«ج ـم ـع ـيــة ع ـل ـمــاء اإلسـ ـ ـ ــام» ،امل ــول ــوي فضل
الرحمن ،في تصريح له في  20مارس الحالي،
ّ
إن «هـ ـن ــاك م ــن ي ـتــآمــر ع ـلــى وح ـ ــدة ال ـصــف،
فيما هناك مساع لتشتيت املعارضة ،ولكن
نـحــاول أن ال يحدث ذلــك ،وكــل تلك املساعي
لن تتكلل بالنجاح» .وسبق أن قــال املولوي
ّ
فضل إن على املؤسسة العسكرية أن تثبت
أنها محايدة.
ّ
ومـ ــع أن الـ ـق ــادة ف ــي ال ـت ـحــالــف ي ــؤك ــدون أن
ّ
األخير قائم ،وسيظل يعمل من أجل إسقاط
ّ
ح ـك ــوم ــة خـ ـ ــان ،غ ـي ــر أن الـ ـع ــارف ــن ب ـتــاريــخ
الـصــراعــات بــن حزبي «الشعب» و«الرابطة
اإلســام ـيــة» ،ال يستبعدون تفكك التحالف
قــريـبــا ،ال سـيـمــا وق ــد ب ــدأ ت ـبــادل االتـهــامــات
بـيـنـهـمــا ب ـش ــأن ال ـت ـخ ـلــف ع ــن ال ــوع ــود ،بعد
ت ــردد ح ــزب «الـشـعــب» فــي تـقــديــم اسـتـقــاالت
ن ــواب ــه م ــن الـ ـب ــرمل ــان املـ ــركـ ــزي وال ـب ــرمل ــان ــات
اإلقـلـيـمـيــة .أم ــا عــن إس ـقــاط الـحـكــومــة ،فيرى
بعض املراقبني أن ذلك أمر بعيد املنال .وفي
ال ـس ـيــاق ،ق ــال الـصـحــافــي حـمـيــد ال ـلــه عــابــد،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه «ف ــي امل ــاض ــي ،لم
تستطع كل تحركات األح ــزاب التي يضمها
الـتـحــالــف مــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة ،الحصول
عـلــى نتيجة مـلـمــوســة بــاتـجــاه ه ــذا الـهــدف،
وأب ــرز مـثــال املـسـيــرة الـكـبــرى الـتــي نظمتها
جمعية علماء اإلســام العام املاضي ،والتي
ً
فشلت .وبــالـتــالــي ،ال ُيـتــوقــع أوال أن يستمر
ه ــذا الـتـحــالــف لـفـتــرة طــويـلــة ،كـمــا ال ُيتوقع
ّ
إس ـق ــاط ال ـح ـكــومــة ،خ ـصــوصــا أن املــؤسـســة
العسكرية لن ترضى بذلك ،نظرًا ملا تشهده
املنطقة من تطورات حساسة».
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تحدي الشعبية والعالقات الخارجية

مؤتمر «العدالة والتنمية» التركي
تحضر الملفات الداخلية
والخارجية على طاولة
حزب «العدالة والتنمية»
التركي الذي يعقد
مؤتمره العام اليوم
األربعاء ،في ظل تحديات
كبيرة تواجهه
إسطنبول ـ جابر عمر

في ظل تحديات داخلية وخارجية
كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت ت ـع ـي ــش
تــرك ـيــا مــرح ـلــة ح ـســاســة تتعلق
بــال ـت ـطــورات املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
امل ـت ـعــددة ،يـعـقــد ح ــزب «ال ـعــدالــة والتنمية»
الحاكم منذ  19عامًا ،مؤتمره العام السابع،
اليوم األربعاء ،بأهداف كبيرة ،تبدأ بتحقيق
إصالحات وتغييرات داخل الحزب تحضيرًا
لــانـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة والــرئــاسـيــة املـقــررة
ف ــي ال ـع ــام  ،2023ب ـعــد سـلـسـلــة م ــن ال ـه ــزات
واالسـ ـتـ ـق ــاالت م ــن ص ـفــوفــه أخـ ـيـ ـرًا ،وتـصــل
إل ــى مـحــاولــة فـتــح صـفـحــة جــديــدة مــع دول
اإلقليم والقوى العاملية ،تحت شعار «أمــان
واستقرار من أجل تركيا».
وف ــي وق ــت تـسـعــى أن ـق ــرة لـ ــرأب ال ـص ــدع في
ال ـعــاقــات م ــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وم ــع دول
عــربـيــة وعـلــى رأس ـهــا مـصــر ،وف ــي ظــل إدارة
جــديــدة فــي الــواليــات املـتـحــدة بــدت عالقتها
متوترة منذ تسلمها الحكم مع أنقرة ،ومع
ت ـشــابــك امل ـل ـفــات الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة في
قضايا عديدة ،لعل أبرزها االنعكاسات على
الـعـمـلــة الــوطـنـيــة ،تتجه األن ـظــار إل ــى صالة
أن ـق ــرة الــريــاض ـيــة ال ـتــي ستحتضن املــؤتـمــر
العام بمشاركة رئيس البالد والحزب رجب
طيب أردوغان ،وحضور ممثلني عن  11حزبًا
سياسيًا ُوجهت لهم الدعواتُ .
ويعقد املؤتمر
ف ــي ظ ــرف اسـتـثـنــائــي بـظــل ان ـت ـشــار جائحة
كورونا ،وهو ما أثار انتقادات من املعارضة
الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت ع ــن ت ـن ــاق ــض ب ــن إج ـ ـ ــراءات
ال ـح ـكــومــة مل ــواج ـه ــة ال ــوب ــاء ،وب ــن اإلصـ ــرار
على عقد املؤتمر بحضور كبير للمندوبني.
وب ـي ـن ـمــا ام ـت ـنــع الـ ـح ــزب ع ــن دع ـ ــوة ضـيــوف
مــن خــارج الـبــاد كما جــرت ال ـعــادة ،واكتفى
ب ــدعــوة ع ــدد م ـح ــدود م ــن مـمـثـلــي املـنـظـمــات
املدنية وذوي الضحايا وقــدامــى املحاربني،

فــإن املؤتمر سيشهد مشاركة  1560مندوبًا
س ـي ــدل ــون ب ــأص ــوات ـه ــم ف ــي عـمـلـيــة االقـ ـت ــراع
الختيار رئيس الحزب خــال املؤتمر العام،
ومن املنتظر تجديد الثقة بأردوغان.
ُ
وينتظر أن يعلن الحزب عن كوادره الجديدة
خ ــال املــؤت ـمــر ،ويـكـشــف عــن خــريـطــة طريق
لالنتخابات الرئاسية والبرملانية املقررة عام
 ،2023حسب ما أعلنه أردوغان في تصريح له
ً
األسبوع املاضي ،قائال إن خطابه في املؤتمر
سـيـكــون بمثابة بــرنــامــج عـمــل لالنتخابات
املـقـبـلــة ،داع ـي ــا لــاسـتـمــاع إل ــى كـلـمـتــه الـتــي
سـتـحــدد الكثير مــن املـعــايـيــر ،خـصــوصــا أن
الـفـتــرة السابقة شـهــدت إع ــان أردوغـ ــان عن
خطتني لإلصالح في مجالي حقوق اإلنسان
واالق ـت ـص ــاد ،وف ــي وق ــت تـسـعــى أن ـقــرة ل ــرأب
الـصــدع فــي الـعــاقــات مــع االتـحــاد األوروب ــي
والواليات املتحدة ومع دول عربية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«العربي الجديد» ،إن
الهدف الرئيسي للحزب في املؤتمر سيكون
تــوج ـيــه رس ــائ ــل ط ـمــأنــة ل ـل ــداخ ــل والـ ـخ ــارج
حول االستقرار ،مضيفة أن التغيير املرتقب
سيكون واسـعــا وسيشمل مــا ال يقل عــن 50
فــي املــائــة مــن ال ـكــوادر الحزبية الـتــي يعتبر
أردوغ ــان أنها ترهلت ،وساهمت في تراجع
أص ـ ـ ــوات الـ ـح ــزب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
األخيرة .وأظهرت استطالعات الــرأي تراجع
التأييد الشعبي للحزب ،مما دفعه للبحث
عن حلفاء جدد يوفرون له األغلبية الكافية،
ب ـع ــدم ــا ع ــان ــى م ــن انـ ـشـ ـق ــاق ــات ،واج ـت ـم ـعــت
املعارضة على هدف إسقاط حكم أردوغان.
وشهدت مؤتمرات «العدالة والتنمية» التي
ُعـ ـق ــدت ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــواليـ ــات ت ـغ ـي ـيــرات
ك ـب ـيــرة وص ـل ــت إلـ ــى  70ف ــي امل ــائ ــة ،بحسب
مــا أعلنه نــائــب أردوغ ــان فــي الـحــزب نعمان
ق ــورط ــومل ــوش ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق .وأوض ـح ــت
املصادر أن أردوغــان سيزج في إدارة الحزب
ال ـجــديــدة ،أس ـمــاء وشـخـصـيــات لـهــا ثـقــل في
امليدان ،وسيسحب وزراء إلى قيادة الحزب،
وليس من املستغرب أن يلجأ الحزب أيضًا
إلــى شخصيات مقربة من الفئات املحافظة
وال ـقــوم ـيــة ،أو ال ـتــي تـنـتـســب ل ـت ـيــار «الـ ــرأي
الــوطـنــي» ال ــذي أسـســه الــزعـيــم الــراحــل نجم
الدين أربـكــان ،بهدف تقوية صفوف الحزب
وتدعيمه شعبيًا.
كـمــا أن الـتـغـيـيــرات س ـت ـطــاول شـكــل الـنـظــام
ال ــرئ ــاس ــي ع ـبــر ال ـق ـي ــام ب ـت ـعــديــات وزاريـ ـ ــة.
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»،
ماهر أون ــال ،في حديث تلفزيوني أمــس ،إن
أردوغ ـ ــان سـيـجــري تـغـيـيــرات فــي الـحـكــومــة،

يُتوقع أن يجدد المجتمعون الثقة بأردوغان رئيسًا للحزب (األناضول)

ضمن القرارات التي يعتزم الحزب اتخاذها
فــي مــؤتـمــره ال ـعــام .وأض ــاف« :عـنــد الحديث
عن التغييرات فمن املؤكد أنها ستكون في
النظام أيضًا ،وليس في الحزب فحسب ،فإن
الــرئـيــس يعمل مــع فــريــق عمله عـلــى تغيير
جديد سـنــراه خــال األي ــام املقبلة» .وأوضــح
أون ــال أنــه «مــن ال ــوارد أن يــزيــد عــدد أعضاء
مجلس قيادة الحزب».
وس ـي ـك ــون م ــوض ــوع ك ـتــابــة دسـ ـت ــور جــديــد
للبالد حاضرًا في االجتماعات ،إضافة إلى
خطة اإلصالحات على الصعيد الداخلي .وال
شك أن األوضاع االقتصادية وعدم االستقرار
فــي عمل املـصــرف املــركــزي ستكون مــن أبــرز
ب ـن ــود أجـ ـن ــدة االجـ ـتـ ـم ــاع ،إض ــاف ــة إلـ ــى ق ــرار
السلطات االنسحاب من اتفاقية إسطنبول
ملـكــافـحــة الـعـنــف ضــد امل ــرأة وال ــذي أدى إلــى
ردود فـعــل كـبـيــرة وق ـ ّـســم املـجـتـمــع الـتــركــي،
باإلضافة إلى الترتيبات السياسية الجديدة،
كـتــأسـيــس األح ـ ــزاب والـتـحــالـفــات الـجــديــدة،

سيعلن الحزب عن
خريطة طريق لالنتخابات
المقررة عام 2023

وهنا سيتم حسم االصطفاف الذي يرغب به
أردوغان والتموضع في االنتخابات املقبلة.
أما على الصعيد الخارجي ،فسيكون ملف
إصالح العالقات مع الدول الخارجية األبرز،
إضافة إلى االستراتيجية التركية الخارجية
في ليبيا وسورية ووسط آسيا ،والعالقات
مــع الـعــراق ودول ال ـجــوار ،والـصــراع شرقي
املتوسط ،واملشاورات مع اليونان واالتحاد
األوروبـ ـ ــي ،وال ـعــاقــة مــع إدارة جــو بــايــدن،
وم ــع روس ـيــا .ويـتــزامــن املــؤتـمــر مــع انعقاد
ق ـمــة زع ـم ــاء دول االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي الـتــي
أرجـ ـ ــأت م ــوض ــوع ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى تــرك ـيــا،
وبالتالي ستكون العيون األوروبية موجهة
نحو هذا االجتماع.
وعـ ـ ــن الـ ـج ــدي ــد املـ ـت ــوق ــع فـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،ق ــال
أس ـتــاذ ال ـقــانــون وال ـعــاقــات الــدول ـيــة سمير
صــالـحــة ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
إن «الجديد فيه هو شعار التغيير والرغبة
الحقيقية بترجمة هــذا الشعار على األرض
لجهة التغيير الجدي في القيادات والكوادر
الرئيسية ،وفــي آلية العمل الحزبي وإعــادة
ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة والـ ـق ــواع ــد
وال ـ ـكـ ــوادر ،ألن ـه ــا ك ــان ــت مـشـكـلــة أثـ ــرت على
أص ـ ـ ــوات الـ ـح ــزب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
األخيرة» ،مضيفًا أن «الحزب يريد القول إنه
جدد نفسه باالستعداد ملرحلة  2023ورغبته
بالبقاء في السلطة» .وأشار صالحة إلى قلق

الحزب من استطالعات الرأي حول اصطفاف
ُ
ق ــوى امل ـعــارضــة وال ـت ــي تـظـهــر قــدرت ـهــا على
الدخول في منافسة حقيقية في االنتخابات
امل ـق ـب ـلــة م ــع «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» وحـلـيـفــه
«الحركة القومية» ،إضافة إلى تحدي إعادة
بــرم ـجــة ال ـع ـمــل ف ــي امل ـل ـف ــات ال ـع ــدي ــدة الـتــي
أشــار إليها الحزب في تصريحاته ومواقفه
الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت عـ ــن قـ ــادتـ ــه وأردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان .أم ــا
عـلــى الصعيد ال ـخــارجــي ،ف ــرأى أن «الـحــزب
ّ
املوجه
يــدرك أهمية إعــادة صياغة الخطاب
للخارج واعتماد منهجية جديدة في العالقة
باعتباره الحزب الحاكم» .ولفت صالحة إلى
أن الحزب يريد االستفادة من إعادة تموضع
حقيقية ،كـمــا أن اإلص ــاح داخ ـلــه مـهــم بعد
االنشقاقات وخروج قيادات من صفوفه.
من جهته ،توقع الباحث في مركز ابن خلدون
للدراسات في جامعة قطر ،املختص بالشأن
التركي علي باكير ،فــي حديث مــع «العربي
ال ـج ــدي ــد»« ،أن ي ـكــون االق ـت ـص ــاد ع ـلــى رأس
قائمة التحديات الداخلية التي من املفترض
مناقشتها ،والتحضير ملسار ما بعد كورونا،
بــاإلضــافــة إل ــى بـحــث مـقـتــرح وض ــع دسـتــور
جــديــد لـلـبــاد ف ــي ظ ــل ال ـحــديــث ال ــدائ ــم لــدى
البعض عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة،
وهو األمر الذي ال أعتقد أنه سيحصل اآلن».
وعلى صعيد امللفات الخارجية ،لفت باكير
إل ــى أن الـعــاقــة مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة تبقى
أول ــوي ــة ،ال سـيـمــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـتـحــديــات
الـتــي تفرضها فــي مــا يتعلق بـعــاقــة أنـقــرة
بالالعبني الدوليني ودورها اإلقليمي ،مشيرًا
إل ــى أن «املــؤت ـمــر يــأتــي فــي مــرحـلــة حساسة
داخليًا وخارجيًا للجانب التركي ،والحزب
يـتـفــاعــل م ــع ال ــدع ــوات ال ـتــي أطـلـقـهــا رئيسه
إلج ــراء سلسلة مــن اإلص ــاح ــات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي تستجيب
لـلـتـحــديــات ،فــي ظــل تــراجــع شعبية الـحــزب
في السنوات القليلة املاضية والحاجة إلى
وج ــود تغيير إي ـجــابــي ،لـكــن ه ــذه الــدعــوات
حـ ـمـ ـل ــت مـ ـعـ ـه ــا أيـ ـ ـض ـ ــا ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
املتضاربة كــان آخــرهــا إقــالــة حــاكــم املصرف
امل ــرك ــزي» .وخ ـتــم بــال ـقــول« :ه ـن ــاك تـحــديــات
أي ـضــا تتعلق بـتــرتـيـبــات ال ـحــزب الــداخـلـيــة،
وهــو أمــر ال يجري النقاش حوله في العادة
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أه ـم ـي ـت ــه ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى» ،أم ــا
التوقعات «فترتبط بمدى قدرة قيادة الحزب
ع ـلــى تـنـفـيــذ وع ــوده ــا وتـ ـج ــاوز الـت ـحــديــات
الحالية ،وال أعتقد أن وضع القرارات موضع
التنفيذ سيكون باألمر السهل كما كان عليه
الوضع قبل عقد من الزمن».

