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للحديث تتمة...

المقدسيون ال يستسلمون

بعد  عسكرية،  ثكنة  إلى  المحتلة  القدس  مدينة  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  حولت 
العمود،  باب  إلى  الوصول  مستوطنين  لمحاولة  بقوة  الفلسطينيون  تصدى  أن 
بحماية من شرطة االحتالل، وسط دعوات لتصعيد مقاومة االحتالل في ظل تزايد 

االعتداءات ومحاوالت فرض التهويد

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــــدس املـــحـــتـــلـــة،  ــقـ ــ ــهــــدت مـــديـــنـــة الـ شــ
مــســاء أمــس األول وحــتــى الساعات 
األولـــى مــن فجر أمــس األحـــد، أعنف 
املواجهات بعد تصدي املقدسيني العتداءات 
اليمينية  »الهــافــا«  حركة  نظمتها  ممنهجة 
املـــتـــشـــددة، والـــتـــي كــــان أعـــضـــاؤهـــا يــهــتــفــون 
»املوت للعرب«، بحماية من شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي، والتي عمدت تزامنًا إلى تشديد 
القيود التي تفرضها على الفلسطينيني منذ 
بــدء شهر رمــضــان، عبر منعهم مــن التجمع 
ــاب الـــعـــمـــود، مـــدخـــل الــبــلــدة الــقــديــمــة  عــنــد بــ
مـــن الـــقـــدس. وأوقـــعـــت املـــواجـــهـــات أكـــثـــر من 
املقدسيني، تم نقل  مائة مصاب في صفوف 
21 مــنــهــم إلــــى املــســتــشــفــى، جــــراء إصــابــتــهــم 
ــاملــــطــــاط،  ــلــــف بــ ــغــ بـــــالـــــرصـــــاص املــــعــــدنــــي املــ
والــتــعــرض لــلــضــرب العنيف والــوحــشــي من 
قبل جنود االحتالل. وفيما سارعت السلطة 
ــاب الـــدولـــة  ــ »إرهــ ـــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــنــديــد بــ
املنظمة« دعت مختلف الفصائل إلى مواجهة 
االعتداءات بتصعيد مقاومة االحتالل، فيما 
ــة إلنـــهـــاء  ــ ــيـ ــ بــــــرزت دعــــوتــــان أمـــيـــركـــيـــة وأردنـ
التحريض اإلسرائيلي بمختلف مستوياته.

وتــــــــعــــــــود آخـــــــــــر صــــــــــدامــــــــــات واســــــــعــــــــة بـــني 
ــيـــني وشــــــرطــــــة االحـــــــتـــــــالل الــــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وقــتــهــا  ــفــــرت  أســ ــد  ــ وقـ  ،2019 أغــــســــطــــس/آب 
فـــي ســاحــات  نــحــو 60 فلسطينيًا  عـــن جـــرح 
املسجد األقصى. ومنذ بداية شهر رمضان، 
في 13 إبريل/نيسان الحالي، تقع اشتباكات 
ــــوات  بــــني الــفــلــســطــيــنــيــني واملـــســـتـــوطـــنـــني وقـ
االحــــتــــالل، إال أن االحـــتـــقـــان تـــزايـــد األربـــعـــاء 
تناقلتها  فيديو،  مقاطع  أظهرت  إذ  املاضي، 
وسائل إعالم وشبكات التواصل االجتماعي، 
مــوظــفــني عـــربـــًا يــعــمــلــون فـــي مــتــاجــر وســط 
املــديــنــة وصــحــافــيــني يــتــعــّرضــون العــتــداءات 
»املــوت  يهتفون  مستوطنني  قبل  مــن  عنيفة 
الغضب  للعرب«. وفي محاولة ملنع تصاعد 
واملواجهات مع قوات االحتالل واملستوطنني، 
فيما بات يطلق عليها املقدسيون هبة »باب 
الرئيس  املدخل  دمشق«  »بوابة  أو  العمود« 
ــقــــدس، عــمــلــت قـــوات  لــلــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــ

االحتالل على فرض إجراءات أمنية أمس. 
ــلـــي، فـــي الــجــمــعــة  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ ودفـــــع االحــ
مــن قواته  مــن شهر رمــضــان، بمزيد  الثانية 
القديمة  بلدتها  املحتلة، خاصة  القدس  إلــى 
ــة إلــــــى ثــكــنــة  ــنــ ــديــ ــا حــــــــّول املــ ــ ــا، مـ ــيـــطـــهـ ومـــحـ
عسكرية، تقطعها عشرات الحواجز وينتشر 
عليها املئات من عناصر قوات االحتالل، بما 
فـــي ذلـــك عــنــاصــر بـــالـــزي املـــدنـــي. كــمــا عــزلــت 
قوات االحتالل املدينة بالكامل عن امتدادها 

ــــددت مـــن إجــــــراءات الــدخــول  الــجــغــرافــي، وشـ
ــة حــاجــز  عـــلـــى الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة خـــاصـ
النفق  القدس وحاجز  قلنديا شمالي مدينة 
الذين  الشبان  آالف  ومنعت  الــقــدس،  جنوب 
تقل أعمارهم عن 40 عاًما من دخول القدس. 
لــكــن هـــذه اإلجــــــراءات لــم تــمــنــع أكــثــر  مــن 60 
الجمعة  أداء صالة  ألف فلسطيني أمس من 
الثانية مــن رمــضــان. وكــانــت قــوات االحتالل 
اقتحمت بأعداد كبيرة، بعد منتصف الليلة 
املـــاضـــيـــة، املـــســـجـــد األقــــصــــى مــــن جـــهـــة بـــاب 
ــردت املــصــلــني بــالــقــوة وهـــو ما  املــغــاربــة، وطــ

ساهم في تصعيد املواجهات.
وبدأت أولى شرارات املواجهات مساء أول من 
القدس  في  القديمة  البلدة  أمــس عند مدخل 
االحتالل نشرت  كانت شرطة  املحتلة، حيث 
متها 

ّ
املئات من عناصرها لحماية مسيرة نظ

ــة حـــمـــايـــة »حـــريـــة  ــعـ ــا«، بـــذريـ ــ ــافــ ــ حـــركـــة »الهــ
التعبير« و»حق التظاهر«. وقد منعت وصول 
املــشــاركــني فـــي مــســيــرة املــســتــوطــنــني، الــذيــن 
كــانــوا يــهــتــفــون »املــــوت لــلــعــرب«، ويحملون 
الفتات كتب عليها »املوت لإلرهابيني«، إلى 
بعض املناطق، خصوصًا باب العمود، التي 
ــادة بــأعــداد  يــتــجــمــع فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عــ

كبيرة خالل شهر رمضان.
ـــم شـــّبـــان 

ّ
وردًا عـــلـــى مـــســـيـــرة »الهـــــافـــــا«، نـــظ

والتراويح،  العشاء  صالة  بعد  فلسطينيون 
تظاهرة مضاّدة، ّما أّدى إلى اندالع صدامات 
استمرت حتى الفجر بني هؤالء املتظاهرين 
وقــوات األمن اإلسرائيلية عند مدخل البلدة 
الــقــديــمــة لــلــقــدس. وحــمــلــت شــرطــة االحــتــالل 
الــفــلــســطــيــنــيــني مـــســـؤولـــيـــة تــفــجــر الـــوضـــع، 
زاعمة، في بيان، أنه بعد صالة التراويح في 
املسجد األقــصــى »بـــدأ املــئــات مــن املشاغبني 
فــي تعطيل األمـــر بعنف بــمــا فــي ذلـــك رشــق 
بالحجارة وأشياء«. والحــق عناصر  القوات 
املدججني  الحدود،  الشرطة وحرس  وخيالة 

يهتفون  كــانــوا  الــذيــن  املقدسيني  باألسلحة، 
»بالروح بالدم نفديك يا أقصى«. واستخدمت 
الشرطة بشكل مكثف قنابل الصوت وقنابل 
الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع والــــرصــــاص املــغــلــف 
باملطاط ورشاشات املياه العادمة التي غطت 

رائحتها الكريهة كل منطقة باب العمود.
ــرانـــــس  ــ ــافــــي فـــــي وكـــــالـــــة »فـ وشـــــاهـــــد صــــحــ
ــوارع تــشــتــعــل فــيــهــا الـــنـــيـــران في  ــ ــــرس« شــ بـ
نشر شهود  فيما  القديمة،  البلدة  ضواحي 
على وسائل  عنيفة  ملواجهات  عيان صــورًا 

ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. وأعـــلـــنـــت الــشــرطــة  الـ
الفلسطينيني  من  شخصًا   70 اعتقلت  أنها 
منهم،   64 توقيف  تمديد  تم  واملستوطنني، 
مــشــيــرة إلـــى إصــابــة 20 مــن عــنــاصــرهــا في 
أحداث اليومني املاضيني. وبعد التحريض 
املتواصل ضد املقدسيني، زعم رئيس بلدية 
القدس املحتلة موشيه ليون أنه حاول إلغاء 
أنها  أبلغته  الشرطة  لكن  مسيرة »الهــافــا«، 

قانونية. 
وتــســبــبــت هــجــمــات املــســتــوطــنــني بــإصــابــات 
وأضــــــرار فـــي مــمــتــلــكــات ومـــنـــازل وحـــافـــالت. 
واعتدى مستوطنون على حافلة ركاب تعمل 
على خط القدس مخيم شعفاط على الشارع 
ــقـــدس عـــن تــجــمــعــات  ــــذي يــفــصــل الـ ــم 1، الـ رقــ
املدينة،  من  الغربي  القطاع  في  املستوطنني 
ــات فـــي صــفــوف املــســنــني  ــابـ مـــا أدى إلــــى إصـ
من الركاب. كما أضرم مستوطنون النار في 
مــركــبــة لفلسطيني قـــرب حــي الــشــيــخ جـــراح، 
ــــذي شــهــد مــحــيــطــه مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مع  الـ
الــحــي.  الــذيــن حــاولــوا اجــتــيــاح  املستوطنني 
وذكـــرت وكــالــة »وفـــا« أن مستوطنني اعتدوا 
املواطنني  الجمعة على ممتلكات  أمس  فجر 
في شــارع املطران بحي الشيخ جــراح شمال 
القدس املحتلة. ونفذ آخرون اعتداءات بحق 

بالقدس  الفرنسية  التلة  حــي  فــي  مقدسيني 
إن  قولهم  عــيــان  شــهــود  عــن  ونقلت  املحتلة. 
مستوطنني حطموا زجاج عشرات السيارات 

في شارع املطران، وأعطبوا إطارات أخرى.
وتــلــقــت هــبــة بـــاب الــعــمــود دعــمــًا ســريــعــًا من 
أقيمت  حــيــث  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيني 
وقـــفـــات تــضــامــنــيــة مـــع الـــقـــدس املــحــتــلــة قــال 

في حركة »حماس« حسني  القيادي  خاللها 
ــــول، إن »قــيــود  ــــاضـ ــيــــادة، لـــوكـــالـــة األنـ أبــــو عــ

 باملقاومة«.
ّ

القدس لن تتحطم إال
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان مساء 
أمس األول، أن »القدس الشرقية عاصمة دولة 
فلسطني، وهي خط أحمر«. وناشدت املجتمع 
الدولي »حماية أبناء الشعب الفلسطيني في 

واعتداءاتهم  املستوطنني  بطش  من  القدس 
اإلجــــــرامــــــيــــــة«، مـــحـــمـــلـــة حــــكــــومــــة االحــــتــــالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي »املـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـــن هــذا 
التدهور الخطير«. من جانبه، وصف رئيس 
الفلسطيني محمد اشتية، في بيان  الــوزراء 
وجنود  املستوطنني  اعــتــداءات  األول،  أمــس 
القدس  فــي مدينة  املــواطــنــني  االحــتــالل على 
املحتلة، بأنها »إرهاب دولة منظم، يستهدف 
تــهــويــد املــديــنــة، وفـــرض وقــائــع زائــفــة فيها، 
واملـــــس بــاملــقــدســات اإلســـالمـــيـــة واملــســيــحــيــة 
ــــي مــديــنــة  ــالـ ــ ــا«. وأشـــــــــاد بـــشـــجـــاعـــة أهـ ــهــ ــيــ فــ
للمستوطنني  وتــصــديــهــم  املــحــتــلــة،  الـــقـــدس 
التي  وجنود االحتالل، وإفشال مخططاتهم 
واملكاني  الزماني  التقسيم  فــرض  تستهدف 
على املسجد األقصى، بما ينطوي عليه ذلك 
مـــن »مــخــاطــر تــمــس بــمــشــاعــر املــدافــعــني عن 

مقدساتهم«.
وأكــــد رئــيــس الــهــيــئــة اإلســـالمـــيـــة الــعــلــيــا في 
فــي تصريح  الشيخ عكرمة صــبــري،  الــقــدس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى تــواطــؤ االحــتــالل  لـــ
املصلني  عــلــى  ــتـــداء  االعـ فــي  مــع مستوطنيه 
واملواطنني. وقال إن »اندفاع شبابنا للدفاع 
عـــن مــديــنــتــهــم ومــســجــدهــم يــؤكــد مـــن جــديــد 
لــن تستسلم  وأنــهــا  مــن يحميها،  للقدس  أن 

الحتالل مهما طال الزمن أو قصر«.
مـــن جــهــتــه، شــــدد رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي 
بيان،  في  هنية،  إسماعيل  »حماس«  لحركة 
على أن القدس »ال يمكن أن تخضع لالحتالل 
وســيــاســاتــه الــفــاشــيــة«، داعــيــًا لــلــوقــوف إلــى 
جــانــب األهـــالـــي فـــي املــديــنــة. بـــدورهـــا، دعــت 
في  فلسطني«،  في  اإلسالمي  »الجهاد  حركة 
بيان، »لجعل شهر رمضان مناسبة لتجديد 
عهد الثبات على طريق الحق وشحذ الهمم 
ــتـــي تــســتــهــدف  لــلــتــصــدي لـــكـــل املـــــؤامـــــرات الـ
ــا، شــــددت  ــ ــــدورهـ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. بـ
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــني«، في 
بــيــان، على ضـــرورة »مــغــادرة حالة القصور 
الــقــدس،  مــديــنــة  إزاء  الفلسطينية  الــرســمــيــة 
لتعزيز  جديدة  استراتيجية  صــوغ  وأهمية 
صــمــود شعبنا هــنــاك والــتــصــدي ملــحــاوالت 
تــغــيــيــر مــعــالــم املــديــنــة، وفــــرض واقــــع جــديــد 
املنازل  هــدم  األرض، ومواجهة سياسة  على 
في إطار مخططات تهويد املدينة كما يحدث 
في الشيخ جراح«. ودعت إلى »تحويل عوامل 
الــرفــض اإلســرائــيــلــيــة ألي اســتــحــقــاق وطني 
ديــمــقــراطــي فــي املــديــنــة إلـــى مــعــركــة اشتباك 

مفتوحة معه«.
بيت  في  اإلسالمية  الحركة  أعلنت  بــدورهــا، 
املقدس، في بيان وزعته في املسجد األقصى، 
أنها »في قلب املواجهة إلى جانب شعبنا في 
ن نبقى األوفياء للقدس 

ٔ
القدس، ونعاهد الله ا

هلنا«، داعية أهل القدس الستمرار 
ٔ
وأرضنا وا

وصواًل  ومستوطنيه  االحتالل  مع  املواجهة 
ليوم الـ 28 من رمضان لصّد اقتحام األقصى. 
كما دعت »أهالي الداخل الفلسطيني املحتل 
والــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى تــكــثــيــف شـــد الــرحــال 
لــلــمــســجــد األقـــصـــى كـــل يــــوم والــــوقــــوف إلـــى 
جانب إخوانهم في القدس«. كما دعا البيان 
»الفصائل الوطنية واإلسالمية أن تجعل من 
الدفاع عن القدس واملقدسات عنوانًا للوحدة 
ــــالل ومــســتــوطــنــيــه«،  ــتـ ــ ــع االحـ ولـــلـــمـــعـــركـــة مــ
أن عبث االحــتــالل ومستوطنيه  مــن  مــحــذرة 
بــاملــقــدســات ومــشــاعــر املسلمني فــي رمــضــان 
األرض  وسيشعل  العابثة،  األيـــدي  سيحرق 
قـــــدام االحـــتـــالل فـــي كـــل األمـــاكـــن، وإن 

ٔ
تــحــت ا

مراهنة االحتالل على انبطاح دول التطبيع 
الــقــدس  الــعــربــي واســتــغــاللــه للسيطرة عــلــى 

واملقدسات رهان خاسر«.

نضال محمد وتد

أعادت االعتداءات التي تعرض لها 
أهالي يافا منذ مطلع األسبوع 
الحالي، وخاصة مساء األحد 

املاضي، من قبل املستوطنني الذين 
استدعوا وُحشدوا على باب حيي 
العجمي والجبلية، من مستوطنات 
في الضفة الغربية املحتلة، وإطالق 

رئيس بلدية اللد يئير رفيفو 
تهديدات ضد فلسطينيي اللد، 

ورصده مكافأة مالية ملن يُدل على 
كل بيت فلسطيني يطلق أهله 

 برمضان، 
ً
مفرقعات نارية احتفاال

إلى السطح سياسة التطهير 
العرقي التي استأنفتها إسرائيل 
ضد فلسطينيي املدن التاريخية 

لفلسطني، ممن ظلوا شهودًا على 
النكبة وعلى التطهير األول في 

العام 1948. وأنت إذا ذكرت يافا، 
تذكر معها مباشرة، شئت أم أبيت، 

 من اللد والرملة، 
ً
وبفعل الإرادي، كال

فهي املدن الثالث في وسط ساحل 
فلسطني التي بقي فيها عرب، 

حشروا وجمعوا في غيتوهات 
تم تسويرها بأسالك شائكة بعد 

النكبة.
لم يتوقف مسلسل التضييق على 

من بقي أيضًا في حيفا وعكا 
 جديدًا 

ً
يومًا، إال أنه اتخذ شكال

في سياق كل من عكا ويافا واللد 
والرملة، تحت ستار التحديث 

املدني، وبناء وتجديد املدن القديمة 
عبر إحالل سكان جدد من 

األثرياء وامليسورين مكان السكان 
األصليني في املراحل األولى لهذا 
املخطط، في بداية األلفية الثالثة. 

ثم تم في املرحلة الثانية جلب 
مستوطنني من الضفة الغربية، 

ومن قطاع غزة، وبيعهم األمالك 
والشقق في هذه املدن التاريخية، 

في مناقصات ال يستطيع السكان 
الفلسطينيون في املدن التاريخية 
املذكورة منافستها، أو دفع الثمن 

الذي تطلبه الشركة، لينذروا 90 
يومًا قبل اإلخالء. وقد تكشفت 

هذه السياسة في عكا ويافا واللد 
والرملة تحديدًا، في أوائل العام 
2008 بعد تفكيك املستوطنات 
اإلسرائيلية في قطاع غزة عام 

2005، والبدء بنقل املستوطنني إلى 
عكا ويافا ثم اللد والرملة، وإقامة 
أحياء سكنية جديدة لهم، ومنع 
العرب من شراء قسائم بناء، أو 

شقق، في املشاريع الجديدة، لدرجة 
إلغاء بلديتي اللد والعفولة، قبل 

أعوام قليلة، مناقصات بناء، لفوز 
عرب فلسطينيني بحق شراء شقق 

فيها.
وال يخفي املستوطنون الجدد في 

يافا وغيرها من املدن الفلسطينية 
التاريخية )التي تسميها دولة 

االحتالل لإلمعان في إخفاء جرائم 
التطهير العرقي، باملدن املختلطة( 

أهدافهم العنصرية والعرقية، 
ويصرحون بأن انتقالهم ليافا 

، هو من أجل »تمكني« جاليات 
ً
مثال

يهودية ضعيفة في املدينة، ومنع 
تراجع األغلبية اليهودية فيها.

إعالم االحتالل يقود التحريض... وأميركا تريد تهدئةإسرائيل: أمنيون سابقون يدعون للموافقة على االتفاق النووي

أعنف 
المواجهات 

ردًا على 
اعتداءات 

المستوطنين

الحدث

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

في  سابقني  أمنيني  مسؤولني  ثــالثــة  انتقد 
ــشــر في 

ُ
إســـرائـــيـــل، فـــي مــقــال مــشــتــرك لــهــم ن

الجمعة، سياسة  أمس  »هآرتس«،  صحيفة 
رئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو تجاه 
االتـــفـــاق الـــنـــووي اإليـــرانـــي وتــجــاه مساعي 
برم عام 

ُ
اإلدارة األميركية للعودة لالتفاق امل

2015. ويأتي انتقاد القادة السابقني عشية 
زيــــــارة وفــــد إســـرائـــيـــلـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
األسبوع املقبل، لشرح املوقف اإلسرائيلي من 
محادثات فيينا واالتفاق النووي. وجاء في 
املقال املذّيل بتوقيع رئيس املوساد األسبق، 
إفرايم هليفي، ورئيس شعبة االستخبارات 
الــعــســكــريــة »أمــــــان«، زئــيــف فـــركـــش، ونــائــب 
رئــيــس مــجــلــس األمــــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي 
تـــشـــك فـــايـــرلـــخ، أن »إســــرائــــيــــل تـــقـــف الـــيـــوم 
للغاية  استراتيجيني مهمني  مفترقني  أمــام 
مــواجــهــة  الــبــعــض:  ببعضهما  ومــتــداخــلــني 
إيـــــران والـــعـــالقـــات مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة«. 
مــصــمــمــة على  املــتــحــدة  الـــواليـــات  أن  ورأوا 
الــعــودة لــالتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران، وكذلك 
على مــا يــبــدو حــال إيــــران. واقــتــرح الثالثي 
سياسة  ي 

ّ
تبن اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة  على 

أولــهــا »التسامح  بــنــود،  جــديــدة مــن سبعة 
أن تستبدل  عــلــى  ويـــقـــوم  االســتــراتــيــجــي«، 
إســـرائـــيـــل ســـيـــاســـة الـــتـــرهـــيـــب والــتــخــويــف 
املبالغ فيهما بشأن فورية الخطر الوجودي 
من  أنشئت،  إسرائيل  بــأن  بالتذكير  عليها، 
»ضــمــان عــدم قـــدرة أي  بــني أهـــداف أخـــرى، لـــ
طرف خارجي على تهديد شعبنا باإلبادة، 
فصحيح أننا نواجه تهديدات لكن وجودنا 
الثاني،  البند  ونــّص  مضمونان«.  وبقاءنا 
على وجوب التنسيق في أقصى حدوده مع 
الواليات املتحدة، وليس التصريح بأحاديث 
فهم في الواليات املتحدة كمحاولة لتخريب 

ُ
ت

القدس المحتلة، عّمان 
العربي الجديد

واعتداءات  مواجهات  كل  عند  مثلما يحصل 
يقوم بها جيش االحتالل واملستوطنون ضد 
املحتلة  الــقــدس  وفـــي  عــمــومــًا،  الفلسطينيني 
تحديدًا، فقد كان اإلعالم اإلسرائيلي املساهم، 
التحريض  فــي  الــحــالــي،  منذ مطلع األســبــوع 
على املقدسيني واتهامهم منذ اللحظة األولى 
يتعرضون  التي  االعــتــداءات  عن  باملسؤولية 
ــقـــدس املــحــتــلــة بــشــكــل خــــاص منذ  لــهــا فـــي الـ
بــدايــة شــهــر رمــضــان، فــي 13 إبــريــل/ نيسان 
الحالي. وصّعد اإلعالم اإلسرائيلي تحريضه، 
بمواقفها  املعروفة   ،20 القناة  عندما وصفت 
لسياسة  الكلي  وتبنيها  املتطرفة،  اليمينية 
يقوم  ما  نتنياهو،  بنيامني  الحكومة  رئيس 
بـــه املـــقـــدســـيـــون، مــنــذ مـــســـاء األحـــــد املـــاضـــي، 
»تــيــك تــــوك«، فــيــمــا انــضــمــت باقي  بـــإرهـــاب الـــ
اليهود  »أن  لــروايــة  للترويج  اإلعـــالم  وســائــل 
يــتــعــرضــون لــلــضــرب واالعــــتــــداء عــلــيــهــم، من 
الشبان  وأن  الـــقـــدس،  فــي  الفلسطينيني  قــبــل 
الــفــلــســطــيــنــيــني يـــتـــبـــاهـــون عـــبـــر تــطــبــيــقــات 
وال سيما  الــتــواصــل،  شــبــكــات  عــلــى  مختلفة 
»تيك توك«، باعتدائهم على يهود في خطوط 

الترام في القدس«.
وانــــــضــــــم عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت وزعــــــيــــــم حــــزب 
»الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة الــــــديــــــنــــــيــــــة« يـــتـــســـلـــيـــئـــيـــل 
ــــى املـــحـــرضـــني، عـــنـــدمـــا قـــام  ســمــوطــريــتــش إلـ
ــه بـــاالنـــضـــمـــام إلـــى  ــزبـ وعـــــــددًا مــــن أعــــضــــاء حـ
املستوطنني عند باب العمود في القدس. في 
اإلسرائيلية  اإلعـــالم  وســائــل  تغافلت  املــقــابــل 
ــة الــعــامــة  ــ بــشــكــل واضـــــح، بــمــا فـــي ذلــــك اإلذاعــ
»كـــان«، عن االعــتــداءات التي يقوم بها جنود 
املــحــتــلــة، ومضايقتهم  الــقــدس  فــي  االحـــتـــالل 
املــصــلــني فــي طــريــقــهــم إلـــى املــســجــد األقــصــى، 
وتــجــاهــلــهــم عـــشـــرات املــســتــوطــنــني وعــنــاصــر 

لكانت إيــران وصلت اليوم إلى كونها دولة 
»عــلــى عــتــبــة تحصيل قــــدرة نـــوويـــة«. وقــال 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ املـــســـؤولـــون الـــثـــالثـــة إن »االتــ
ينطوي على مساوئ ويعاني من نواقص، 
 10 بــني  تــتــراوح  زمــنــيــة  مهلة  أكسبنا  لكنه 
و15 عامًا، وإن كانت غير طويلة من ناحية 
تــاريــخــيــة، إال أنـــهـــا أكـــثـــر مــمــا حــقــقــنــاه في 
آخــر تقريبًا.  فــي مواجهة أي خطر  املــاضــي 
الــعــودة لالتفاق،  وبــداًل من محاولة إحباط 
لبلورة  األميركية  اإلدارة  مع  العمل  ينبغي 

شروط العودة واالتفاق املستقبلي«.
أمـــــا الـــبـــنـــد الــــرابــــع فــتــمــحــور حـــــول تــعــزيــز 
ــيـــة ومـــســـلـــمـــة فــي  ــعــــالقــــات مــــع دول عـــربـ الــ
ــران على  املــنــطــقــة، بــاتــجــاه الــتــعــاون ضــد إيــ
وتــزداد  والعسكري،  السياسي  الصعيدين 
تــم األمـــر بالتنسيق  فــرص تحقيق ذلــك إذا 
ــتـــحـــدة. ودعـــــا الـــثـــالثـــة في  مـــع الــــواليــــات املـ
البند الخامس إلى مواصلة الحرب السرية 
)لبنان  الــشــمــالــيــة  الجبهة  ــران وفـــي  إيــ ضــد 
وسورية( لعرقلة وإحباط الخطط اإليرانية 
ــــي ســـوريـــة  ــة، وتــــمــــوضــــع إيـــــــــران فـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
ومــنــع تحسني قـــدرات حــزب الــلــه، مــع إبقاء 
فــصــول هـــذه املــعــركــة ســريــة وعــــدم اإلشــــارة 
إلــــى تــفــاصــيــلــهــا لــصــالــح تــحــقــيــق مــكــاســب 
سياسية أو أمنية. وتطرق الثالثي في البند 
السادس إلــى وجــوب تجهيز وضمان قدرة 
النووية  للمنشآت  فعلي  لــضــرب  هجومية 
اإليــرانــيــة، وذلـــك مــن خــالل إدراك أن »إيـــران 
األمــد  طويلة  استراتيجية  تبنوا  وأذرعــهــا، 
التهديدات الصادرة  ملواجهة إسرائيل، وأن 
من إيران سترافقنا لسنوات طويلة وعلينا 
تبني تــوجــه طــويــل األمـــد ومــتــعــدد األوجـــه 
املــيــاديــن الدبلوماسية  والــجــبــهــات، فــي كــل 
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــعــــســــكــــريــــة واألمــــنــــيــــة 

والسيبرانية«.
وفي البند السابع واألخير من مقال هليفي 

فـــي ذلـــك ربـــط االعــــتــــداءات عــلــى أهـــالـــي يــافــا، 
القدس املحتلة،  األحــد املاضي، باألحداث في 
إلظهار أن »حياة اليهود في خطر وأن الدولة 
رئيس  نائب  ادعـــاء  بحسب  سيادتها«،  تفقد 
الــذي  أريـــه كينغ،  املحتلة  الــقــدس  فــي  البلدية 
فترة طويلة  يقومون ومنذ  املسلمني  أن  زعــم 
بـــاالعـــتـــداء عــلــى الــيــهــود فــيــمــا تــقــوم املــحــاكــم 
اإلســرائــيــلــيــة بـــاإلفـــراج عــنــهــم. وقـــال كينغ إن 
»الـــعـــرب يــبــحــثــون دائـــمـــًا عـــن ســبــب لــقــتــلــنــا«، 
ــــدوم عــنــاصــر الــيــمــني  ــه »يـــرفـــض قـ مــعــتــبــرًا أنــ
ذلـــك يحول  الــعــمــود، ألن  بـــاب  أمـــام  للتظاهر 
في  بواجبها  اإلسرائيلية  الشرطة  قيام  دون 
مــواجــهــة اإلرهــابــيــني املــســلــمــني«. فــي املــقــابــل، 
العربية،  لــأحــزاب  املشتركة  القائمة  وصفت 
في بيان أمس الجمعة، ما حدث بأنه »عدوان 
واملتطرفني  مــن جهة  الشرطة  لــقــوات  مشترك 
اليهود من عصابات كاهانا املدعومة من قبل 
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وزعيم حزب 
الصهيونية الدينية يتسليئيل سموطريتش 
ووزيـــــــر األمــــــن الـــداخـــلـــي أمـــيـــر أوحــــانــــا ضــد 

جهودها للعودة لالتفاق. ودعا الثالثي إلى 
على  يقوم  إسرائيلي عميق  اعتماد خطاب 
القيام  املتبادلة مع األميركيني، وعدم  الثقة 
أحادية من دون تنسيق مشترك،  بخطوات 
خصوصًا أن مخاوف الواليات املتحدة من 
عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران كان أحد 
دوافع مسارعة إدارة الرئيس األسبق باراك 

أوباما لتوقيع االتفاق مع إيران عام 2015.
ودعـــم الــبــنــد الــثــالــث الـــعـــودة التــفــاق نــووي 
محّسن قدر اإلمكان، مع تأكيد الثالثي على 
أن الخيار الحقيقي املتوفر هو بني االتفاق 
القائم وبني اتفاق أفضل، وليس كما يحاول 
الــبــعــض تــصــويــر الـــوضـــع بــأنــه بـــني وجـــود 
اتــفــاق وعـــدمـــه. واعــتــبــروا أنـــه لـــوال االتــفــاق 

ــة، وال ســيــمــا  ــيـ ــاشـ ــفـ ــة الـ ــوديـ ــهـ ــيـ الــــحــــركــــات الـ
ــركـــات ديــنــيــة داعـــيـــة إلـــى بــنــاء  ــا«، وحـ ــافــ »الهــ
»الهيكل«، الذين يقتحمون بشكل شبه يومي 
املــســجــد األقـــصـــى، تــحــت ســمــع وبــصــر جنود 

وشرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وحتى عندما عّممت حركة »الهافا« الفاشية 
بــلــديــة االحــتــالل  أمـــام مبنى  دعــــوات للتجمع 
ــاء الــخــمــيــس املـــاضـــي،  ــافــــا، مـــسـ فــــي شــــــارع يــ
لالنطالق من هناك للتظاهر في باب العمود، 
زرقــاء  مع تعليمات واضحة الرتـــداء كمامات 
وســوداء كي ال يتسنى التعرف إلى هويتهم، 
والــتــزود بــرقــم جمعية »حــنــانــو« الــتــي تدافع 
برز وسائل اإلعالم هذه 

ُ
عن املستوطنني، لم ت

في  وتقاعسها  الشرطة  قصور  وال  الحقائق، 
الــقــبــض عــلــى مـــن أظــهــرتــهــم الــكــامــيــرات وهــم 
ــــرزت في  يــعــتــدون عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني. بـــل أبـ
مــقــابــل ذلـــك مـــا ســمــتــه بــاعــتــداء فلسطينيني 
ــل اإلعـــــالم  ــائــ ل. وتـــــــؤدي وســ

ّ
عـــلـــى يـــهـــود عـــــــز

اإلسرائيلية دورًا في تعبئة الجمهور تلقائيًا 
ضـــد أي مــظــاهــر احـــتـــجـــاج فــلــســطــيــنــيــة، بما 

وفركش وفايرلخ املشترك، دعوة لالستثمار 
الطبقات،  مــتــعــددة  قــومــيــة  دفـــاع  بمنظومة 
للصواريخ  التهديدات  مجمل  مواجهة  فــي 
املـــوجـــهـــة، أي مــنــظــومــات الــقــبــة الــحــديــديــة 
والـــعـــصـــا الـــســـحـــريـــة ومـــنـــظـــومـــات حــيــتــس 
وغيرها. ورأوا أن ذلك يضمن إدارة سليمة 
لــلــدولــة وروتــيــنــهــا، كــمــا حـــدث خـــالل حملة 
»الــجــرف الــصــامــد« )الـــعـــدوان عــلــى غـــزة في 
الحاجة  عدم  ويضمن   ،)2014 يوليو/تموز 
ــرار لــالخــتــيــار بـــني الـــدفـــاع عن  إلــــى االضــــطــ
التجمعات  العسكرية وبني حماية  القدرات 

السكنية. 
فــي ســيــاق آخـــر، شـــّدد السفير اإلســرائــيــلــي 
مقابلة  فـــي  أردان،  جــلــعــاد  واشــنــطــن،  لـــدى 
أن  أمــس، على  العامة،  اإلسرائيلية  لــإلذاعــة 
إســرائــيــل لــن تــتــنــازل عــن »حــقــهــا فــي حرية 
ــنــــووي،  الـــعـــمـــل ضــــد إيـــــــران ومـــشـــروعـــهـــا الــ
مــع  ــات  ــعــــالقــ ــالــ بــ ــك  ــ ــ ذلـ يــــمــــس  أن  دون  مـــــن 
الـــواليـــات املـــتـــحـــدة«. وقــــال إن اســرائــيــل لن 
إيــران بنسخته  مع  النووي  باالتفاق  تلتزم 
املتوفرة  املعلومات  أن  إلى  األصلية، مشيرًا 
ــل، واملـــحـــادثـــات الـــجـــاريـــة في  ــيـ ــرائـ ــدى إسـ لــ
فــيــيــنــا، تــشــيــران إلـــى أن إدارة الــرئــيــس جو 
ــى الـــعـــودة  ــا يـــبـــدو إلــ بــــايــــدن، تــتــجــه عــلــى مـ
لالتفاق األصلي الذي أبرم مع إيران في عام 
2015، وهــو »اتــفــاق بــائــس« بحسب وصف 
اإلسرائيلي  الــوفــد  بــأن  السفير  وأقـــّر  أردان. 
الــذي ســيــزور واشنطن األســبــوع املقبل، لن 
يجري محادثات متعلقة باملوضوع النووي 
اإليراني فقط، بل بحث آفاق التعاون األمنية 
بني إسرائيل والواليات املتحدة. ومن املقرر 
أن يضّم الوفد، كال من رئيس أركان الجيش، 
أفــيــف كـــوخـــافـــي، ورئـــيـــس املـــوســـاد يــوســي 
كوهن، ورئيس مجلس األمن القومي مئير 
بـــن شـــبـــات، ورئـــيـــس شــعــبــة االســتــخــبــارات 

العسكرية الجنرال تمير هايان.

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني وخــــصــــوصــــًا املــــقــــدســــيــــني«. 
ــة مــــا يــــحــــدث فــي  ــيـ ــّمــــلــــت هـــــــؤالء مـــســـؤولـ وحــ
مدينة القدس املحتلة. في هــذه األثــنــاء، دعت 
الــســفــارة األمــيــركــيــة، أمــس الجمعة، فــي بيان 
إلى  والعربية،  والعبرية  اإلنكليزية  باللغات 
إنــهــاء الــتــحــريــض. وفــيــمــا ذكــــرت أنــهــا »قلقة 
بــشــدة« إزاء أحـــداث العنف، فإنها أعــربــت عن 
ــن جــمــيــع األصــــــــوات املـــســـؤولـــة أن  ــ أمـــلـــهـــا »مـ
الهدوء  إلــى  والــعــودة  التحريض  إنــهــاء  تعزز 
واحترام سالمة وكرامة الجميع في القدس«. 
مــن جهتها دعــت األمــم املــتــحــدة، فــي تغريدة، 
»جميع األطـــراف إلــى اتــخــاذ خــطــوات لتهدئة 
التوترات والحفاظ على الهدوء«. وقالت »منذ 
بــدايــة رمـــضـــان، انــدلــعــت اشــتــبــاكــات مــتــكــررة 
بــــني الــفــلــســطــيــنــيــني وقــــــوى األمــــــن ومــدنــيــني 
إسرائيليني في القدس البلدة القديمة، ما أدى 

إلى وقوع إصابات واعتقاالت«.
إلى ذلك طالب األردن، أمس الجمعة، املجتمع 
على  والضغط  مسؤولياته  »تحّمل  بـ الدولي 
إســرائــيــل لــوقــف االنــتــهــاكــات واالســـتـــفـــزازات 
الشرقية وفي  الــقــدس  فــي  القديمة  البلدة  فــي 
وزارة  باسم  املتحدث  وقــال  الشريف«.  الحرم 
الــخــارجــيــة األردنـــيـــة، ضــيــف الــلــه الــفــايــز، في 
الـــقـــوة  ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ  »الـــســـلـــطـــات اإلسـ

ّ
ــيــــان، إن بــ

القائمة باالحتالل في القدس الشرقية املحتلة 
وفق القانون الدولي، تتحمل كامل املسؤولية 
لــهــذه املــجــمــوعــات بــالــوصــول إلــى  لسماحها 
الــبــلــدة الــقــديــمــة وإطــــالق شـــعـــارات وهــتــافــات 
وطالب  املقدسيني«.  على  واالعتداء  عنصرية 
بالتزاماتها  »التقّيد  بـ اإلسرائيلية  السلطات 
وفق القانون الدولي واإلنساني والكف عن كل 
القديمة  البلدة  املــســاس بسكان  مــن شأنه  مــا 
أو التضييق عليهم«. ودان الفايز القيود التي 
وصول  على  اإلسرائيلية  السلطات  فرضتها 
املــصــلــني بــحــريــة إلـــى املــســجــد األقـــصـــى، ألداء 

صالة الجمعة.

وبجروح  اختناق  بحاالت  الجمعة،  أمس  الفلسطينيين،  عشرات  أصيب 
مسيرات  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  قمع  خالل  المطاطي،  بالرصاص 
أسبوعية ضد االستيطان. وقمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المسيرات 
األسبوعية في قرية بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية، وقرية 
لالستيطان،  والمناهضة  الضفة  شمال  قلقيلية  شــرق  قــدوم  كفر 
اإلسرائيلي  االحتالل  ضد  المقدسيين  لهبة  دعم  إلى  تحولت  والتي 

والمستوطنين في باب العامود في القدس المحتلة.

إصابات بقمع مسيرات الضفة

أدى نحو 10 آالف فلسطيني 
صالة الجمعة، في الحرم 
اإلبراهيمي بمدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية وفي 
أروقته كافة، وذلك على 
الرغم من محاولة االحتالل 
اإلسرائيلي منع هذا األمر، 
عبر نشر حواجز وتفتيش 

جميع من يحاول الوصول 
إلى المكان. في سياق آخر، 
اقتحم مستوطنون، أمس 

الجمعة، للمرة الثامنة 
عشرة على التوالي أرضًا 
زراعية في البقعة شرق 

الخليل محاذية لمستوطنة 
»كريات أربع«، ضمن 

أطماعهم لالستيالء عليها. 
كما هاجم مستوطنون 

مركبات المواطنين 
الفلسطينيين بالحجارة على 

طريق جنين - نابلس.

صالة 
باإلبراهيمي

دفع االحتالل بمزيد 
من قواته إلى القدس 
المحتلة )أحمد غرابلي/

فرانس برس(

رصد تقرير

)Getty( تجاهل اإلعالم اإلسرائيلي اقتحام المستوطنين لألقصى

  شرق
      غرب

روسيا: نافالني يُنهي 
إضرابه عن الطعام

أنهى املــعــارض الــروســي املسجون 
)الــصــورة(، أمس  نافالني  أليكسي 
الذي  الطعام  عن  إضرابه  الجمعة، 
بـــدأه فــي 31 مــــــارس/آذار املــاضــي، 
مثيرًا  احتجازه،  بظروف  للتنديد 
ــور  ــدهــ ــأن تــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــ ــديـ ــ مــــــخــــــاوف جـ
ــة وتـــــــوتـــــــرًا بــني  ــيــ حــــالــــتــــه الــــصــــحــ
 
ّ
ــا والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وحــــث ــيــ روســ
بينهم  نافالني  من  مقّربون  أطباء 
ــارض  ــعــ طــبــيــبــتــه الـــشـــخـــصـــيـــة، املــ
ــه عــــن الــطــعــام  ــرابــ عـــلـــى إنــــهــــاء إضــ
»فورًا«، قائلني إنهم يخشون موته 
و»أضــرارًا كبيرة« على صّحته في 

حال واصل امتناعه عن األكل. 
)فرانس برس(

البنتاغون »يراقب« 
تداعيات قصف مطار 

بغداد 
األمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أفــــــــادت 
ــة،  ــعـ ــمـ »الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون«، أمـــــــس الـــجـ
أنـــهـــا تـــراقـــب األوضــــــاع فـــي الـــعـــراق 
ــهـــجـــوم بـــصـــواريـــخ  عـــلـــى خــلــفــيــة الـ
»كــاتــيــوشــا«، الـــذي اســتــهــدف مطار 
ــل الـــخـــمـــيـــس –  ــيـ ــــداد الـــــدولـــــي لـ ــغـ ــ بـ
الجمعة، الذي يضّم قاعدة فيكتوريا 
ــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
»داعــــش«. وكــانــت الــــوزارة قــد أكــدت 
قبل أيام على احتفاظها بحقها في 
الــرد على الهجمات التي تستهدف 
الـــوجـــود األجــنــبــي فـــي الـــعـــراق. من 
جهتها، أعلنت خلية اإلعالم األمني 
العراقية، أن قيادة عمليات الجيش 
في بغداد شكلت فريقا للبحث عن 
الــحــادث،  فــي  والتحقيق  الــفــاعــلــني، 
أن 3 صــــواريــــخ ســقــطــت  مـــوضـــحـــة 
على مطار بغداد من أصــل 8 كانت 

معدة لإلطالق.
)العربي الجديد(

فرنسا: مقتل شرطية 
طعنًا

أعــلــنــت نــيــابــة فـــرســـاي الــفــرنــســيــة، 
 قتل بالسكني 

ً
أمس الجمعة، أن رجال

رامبوييه  شرطة  مركز  في  شرطية 
على بعد 60 كيلومترًا من باريس، 
بالرصاص  وإصــابــتــه  توقيفه  قبل 
على أيـــدي شــرطــيــني. وذكـــر مصدر 
في الشرطة الفرنسية أن املشتبه به 

تل أيضًا.
ُ
تونسي، وقد ق

)فرانس برس( 

أفغانستان: قوات 
أميركية إضافية لتأمين 

االنسحاب

أعـــلـــن قـــائـــد الـــقـــيـــادة املـــركـــزيـــة فــي 
كينيث  الجنرال  األميركي،  الجيش 
مــاكــنــزي )الـــصـــورة(، مــســاء أول من 
أمس الخميس، أن الواليات املتحدة 
تــنــوي إرســـال تــعــزيــزات موقتة إلى 
قوات  انسحاب  لتأمني  أفغانستان، 
التحالف الــدولــي. وقــال أمــام لجنة 
ــوخ: »ســـنـــرســـل  ــيــ ــشــ ــــي مـــجـــلـــس الــ فـ
القوة أثناء  مــوارد إضافية لحماية 

مغادرتها«.
)فرانس برس(

باكستان: إرجاء مناقشة 
طرد السفير الفرنسي

أمس  الباكستاني،  الــبــرملــان  أرجـــأ 
الجمعة، ألجل غير مسمى النقاش 
حول مسألة طرد السفير الفرنسي 
مــارك باريتي، مع نجاح الحكومة 
فــــي تـــهـــدئـــة االحــــتــــجــــاجــــات، الــتــي 
ــــي إلـــى  ــــاضـ ــولـــت األســـــبـــــوع املـ تـــحـ
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع الـــشـــرطـــة. 
ــة »لـــبـــيـــك بــاكــســتــان«  ــركـ ــقـــف حـ وتـ
فــرنــســا،  وراء حــمــلــة عــنــيــفــة ضـــد 
مــنــذ أن دافــــع الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون عن الحق في نشر رسوم 
كاريكاتورية باسم حرية التعبير. 
وكان أحد نواب الغالبية البرملانية 
ــاء  ــ ــعــ ــ ــرة يـــــــوم األربــ ــ ــذكــ ــ ــد قـــــــدم مــ ــ قــ
املاضي، تدعو إلى مناقشة مسألة 
طـــــرد الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي وإدانـــــــة 
التجديف فــي الــغــرب وإلـــى وحــدة 

الدول اإلسالمية في هذا الشأن.
)فرانس برس(

Saturday 24 April 2021 Saturday 24 April 2021
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  شرق
      غرب
روسيا تسحب قواتها 

من الحدود مع أوكرانيا
بــدأت روسيا، أمــس الجمعة، سحب 
تدريبات  تجري  كانت  التي  قّواتها 
عــســكــريــة قـــرب الـــحـــدود األوكــرانــيــة، 
الــدفــاع، بعد  حسب ما أعلنت وزارة 
ــر بــــن مــوســكــو  ــتـــوتـ ــن الـ ــيـــع مــ ــابـ أسـ
الجنود.  والــغــرب على خلفية حشد 
ورّحب كل من حلف شمال األطلسي 
ــا بـــالـــخـــطـــوة، فـــيـــمـــا أكـــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
ــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــرئــــيــــس األوكـ
الجنود  أن »خفض عدد  زيلينسكي 
الــتــوتــر بشكل  عند حــدودنــا يخفف 

متناسب«.
)فرانس برس(

اعتراض جوي متبادل بين 
الروس واألميركيين

نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة اإلعـــــــــــام الــــروســــيــــة 
أمــــس  ــا،  ــهــ ــولــ قــ ـدفــــــاع  الـــــ وزارة  عـــــن 
الجمعة، إن الواليات املتحدة دفعت 
طائرات  العــتــراض  مقاتلة  بطائرات 
روســــيــــة مــــضــــادة لـــلـــغـــواصـــات مــن 
أثناء  ــو.-142«  ــ ت.يـ »توبوليف  طــراز 
املحيط  في  روتينية  برحلة  قيامها 
وكــالــة  نقلت  ومـــن جهتها،  الـــهـــادئ. 
»إنـــتـــرفـــاكـــس« لــأنــبــاء عـــن أســطــول 
املــحــيــط الــهــادئ الـــروســـي، أمـــس، أن 
دفـــع بمقاتلة من  الـــروســـي  الــجــيــش 
ــراز »مــــيــــغ-31« العـــتـــراض طــائــرة  ــ طـ
اســتــطــاع أمــيــركــيــة عــنــدمــا اقــتــربــت 
مــن الــحــدود الروسية بــدون تحديد 

موعد حدوث ذلك. 
)رويترز(

تشاد: ماكرون 
يدعم نجل ديبي

شــــّدد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــرون، أثــــنــــاء تــشــيــيــع الـــرئـــيـــس  ــ ــاكــ ــ مــ
ــتـــشـــادي الــــراحــــل، إدريــــــس ديــبــي،  الـ
أمــــس الــجــمــعــة، عــلــى أن »االنـــتـــقـــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي تـــشـــاد لــــن يــكــون 
 لــكــنــنــا ســـنـــكـــون بــجــانــبــهــا«، 

ً
ســـهـــا

ــد املـــجـــلـــس  ــيــ ــأيــ ــي إشـــــــــــارة إلــــــــى تــ ــ فــ
محمد  بــقــيــادة  االنتقالي  العسكري 
ديــبــي، نجل الــرئــيــس الــراحــل. وقبل 
مـــراســـم الــتــشــيــيــع أعــلــن اإللــيــزيــه أن 
الـــخـــمـــس  ــل  ــاحــ ــســ الــ ودول  فــــرنــــســــا 
ــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو والــنــيــجــر  )مـ
ــاد(، أعـــربـــت عن  ــشــ ومــوريــتــانــيــا وتــ
»دعمها املشترك للعملية االنتقالية 

املدنية العسكرية« في نجامينا.
)فرانس برس(

عدنان أحمد، عبد اهلل البشير

عــــادت االشــتــبــاكــات بــن مليشيا قـــوى األمــن 
الـــداخـــلـــي الــتــابــعــة لــــــإدارة الـــذاتـــيـــة الــكــرديــة 
ــــش( ومــلــيــشــيــا »الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي«  ــايــ ــ )األســ
التابعة للنظام السوري، لتسيطر على املشهد 
والتي  ســوريــة،  شرقي  القامشلي،  مدينة  فــي 
العشائر ممن  قتل خالها أخيرًا أحد شيوخ 
كانوا يتوسطون بن الطرفن، في وقت سعت 
الواليات املتحدة إلى الدخول على خط النزاع، 
لــتــهــدئــة الــتــوتــرات فــي املــديــنــة الــتــي يتحدث 
سكانها عن فقدانهم لأمان بسبب ما يحصل. 
»العربي الجديد«، أن  وذكرت مصادر محلية، لـ
فترة  الجمعة بعد  أمس  االشتباكات تجّددت 
»الــدفــاع  تــحــاول مليشيا  هــدوء نسبي، حيث 
الوطني« استعادة مقراتها في حي طي، الذي 
بتعزيزات  مدعومة  »األســايــش«  فيه  تقدمت 
مــــن »قـــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( 
بــعــد االشــتــبــاكــات الــتــي وقــعــت بــن الجانبن 

 
ّ
ــيــــرة. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن فـــي األيـــــام األخــ
مجموعات عدة من »الدفاع الوطني« هاجمت 
ــايـــش« فــي الــحــي، مــا أدى إلــى  عــنــاصــر »األسـ
ــّدد االشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي اســتــخــدمــت فيها  تـــجـ
الهاون واألسلحة املتوسطة، وسمعت  مدافع 
قذائف  عن سقوط  ناجمة  انفجارات  أصــوات 
ــنـــي، وســــط تــواصــل  ــاع الـــوطـ ــدفــ مـــصـــدرهـــا الــ
نـــزوح املــدنــيــن مــن مــنــاطــق ســقــوط الــقــذائــف. 
ــــش« و»قـــســـد«  ــايـ ــ مـــن جــهــتــهــا، تـــحـــاول »األسـ
بالكامل على حيي علكو وطــي في  السيطرة 
املــديــنــة، بــعــدمــا سيطرتا عــلــى حــاجــز »أفـــران 
الــــشــــام«، فــيــمــا تــتــجــه االشـــتـــبـــاكـــات فـــي حي 
طــي إلـــى شـــارع الــقــوتــلــي، متسببة فــي وقــوع 
إصابات بن عناصر الطرفن، بعضها بحالة 
الــكــرديــة سيطرت  املليشيات  وكــانــت  خــطــرة. 
خال األيــام األخيرة على مستودع لأسلحة 
والذخائر في حي طي، كما أسرت عدة عناصر 
من »الدفاع الوطني«، وذلك بعد أن استقدمت 
تعزيزات إضافية. ويسيطر »الدفاع الوطني« 
على أجزاء من حي طي وأجزاء من حي حلكو 
وأجـــــزاء مـــن الـــحـــزام الــجــنــوبــي شــرقــا وغــربــا، 

إضافة الى حي زنود بالكامل.
والافت أن قوات النظام السوري لم تشارك في 
هذه االشتباكات حتى اآلن، في حن تدخلت 
مفرزة »األمن العسكري« أمس بشكل محدود. 
أول  املـــازم  إلــى مقتل  أشـــارت  لكن معلومات 
فــي قــوات النظام حسام محمد بــركــات، جــراء 
االشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي أســـفـــرت أيـــضـــا عـــن مقتل 
املدني عبد الله صالح بطلقة بالرأس وإصابة 
ابنه محمد )18 سنة( بشظايا بالفخذ في حي 
أحد  الجريان،  الشيخ هايس  تل 

ُ
ق حلكو. كما 

جهدها لوقف االشتباكات الدائرة في مدينة 
القامشلي. وذكر في تصريح لشبكة »رووداو« 
 

ّ
الــكــرديــة املــحــلــيــة، أن واشــنــطــن تــســعــى لــحــل
الــتــوتــر الــســائــد فــي القامشلي و»ســنــبــذل كل 
 مشكلة 

ّ
ما بوسعنا لتهدئة الوضع. نريد حل

الحوار«، مشيدًا بالدور  القامشلي عن طريق 

وجهاء عشيرة البني سبعة، بعدة رصاصات، 
مدينة  اجتماع ضم وجهاء  من  بعد خروجه 

القامشلي من أجل بحث وقف االشتباكات.
ويجتمع أعيان وشيوخ ورجال دين ومثقفون 
ــاد تــهــدئــة  ــجـ فـــي الــقــامــشــلــي فـــي مـــحـــاولـــة إليـ
تــنــهــي االشــتــبــاكــات. وتــوصــل الــجــانــبــان أول 
من أمس الخميس إلى اتفاق مؤقت بوساطة 
روســيــة، يقضي بــوقــف إطـــاق الــنــار، قــبــل أن 
يــتــم خـــرقـــه، وســــط حـــديـــث عـــن الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق آخـــر مــؤقــت أيــضــا لــوقــف إطـــاق الــنــار، 
عــلــى أن تــتــواصــل االتـــصـــاالت لــلــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق دائــــم. وفـــي الــســيــاق، قـــال قــائــد الــقــيــادة 
ماكنزي،  كينيث  الجنرال  األميركية،  املركزية 
بـــــاده ســتــبــذل  الــخــمــيــس، إن  أول مـــن أمــــس 

ــقـــوات  ــقـــوم بــــه »قــــســــد« فــــي حـــمـــايـــة الـ ــذي تـ ــ الــ
األمــيــركــيــة بــاملــنــطــقــة، والـــتـــي وصــفــهــا بأنها 
»شـــريـــك مــهــم جــــدًا لــنــا، وهــــي تــقــوم بحماية 

جنودنا«. 
الرئيسة  قالت  التطورات،  على  تعليقها  وفي 
الذاتية  لــإدارة  التنفيذي  للمجلس  املشتركة 
في شمال وشرق سورية، بريفان خالد، أمس، 
»مرتزقة الدفاع الوطني،  إنه يجب وضع حّد لـ
وعــــدم إفـــســـاح املـــجـــال أمــامــهــم لــضــرب األمـــن 
واالســـتـــقـــرار فـــي املــنــطــقــة، وخــلــق الــفــتــنــة بن 
األكـــراد والــعــرب«، وفــق وكالة هــاوار الكردية. 
وتسببت االشتباكات املتجددة في القامشلي 
في حالة من الخوف وفقدان األمــان بالنسبة 
 عن نزوح العشرات، وال سيما 

ً
للسكان، فضا

من حي طي. وفي السياق، قالت سيدة تدعى 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عـــدت مــن إقليم  كــامــلــة لـــ
كردستان قبل أيام حيث كنت في رحلة عاج 
مــن املـــرض، جئت إلــى منزلي فــي حــي حلكو، 
لــكــن نتيجة االشــتــبــاكــات اضـــطـــررت لــلــنــزوح 
منطقة  عــن  نسبيا  البعيد  الهالية  حــي  إلــى 
 ما 

ً
االشــتــبــاكــات«. وأضــافــت: »ال نــعــرف أصـــا

هــو سبب هــذه االشــتــبــاكــات أو الــغــايــة منها، 
أنها فقط لتهجيرنا نهائيا من  صرت أعتقد 
البلد«. من جهته، قال مواطن يدعى عبد الله 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قــبــل 8 ســنــوات  حــســن لـــ
بــنــيــت مــا اعــتــقــدت أنــهــا حــيــاة آمــنــة مستقرة 
لم  الحياة  لكن  الجنوبي،  القامشلي  في ريف 
تعد تطاق في القامشلي وفي عموم سورية«. 
بـــــدون مستقبل  ــالـــي أصـــبـــحـــوا  ــفـ وتـــابـــع »أطـ
مـــعـــروف، لــيــســت هــنــاك مـــــدارس مــســتــقــرة أو 

حتى حياة آمنة وهادئة«.

أزمة 
سد النهضة

مؤشرات 
انقالب 

على األسد

املــصــريــة للجهد الــدبــلــومــاســي الــدولــي الــذي 
تقوم به مصر على خط الدول الكبرى وأعضاء 
ــقــــوم عــلــى  ــمـــــن، تــ ــ ــــدائـ ــر الـ ــيـ مـــجـــلـــس األمـــــــن غـ
»احــتــمــال امــتــداده إلــى الــعــام املقبل قبل املــلء 
املــؤشــرات  ذلــك بسبب  ويــأتــي  للسد«.  الثالث 
الــتــي تــســتــبــعــد حــــدوث ضــــرر جــســيــم بمصر 
خــال فترة املــلء الــثــانــي، التي بــدأت إثيوبيا 
اإلعــداد له بالفعل، بسبب مؤشرات الفيضان 
اإليــجــابــيــة مــن نــاحــيــة، وبــــدء إثــيــوبــيــا مبكرًا 
في عملية تصريف املياه املحجوزة سلفا من 
السد، واملتوقع أن تنعكس بزيادة »متوسطة« 
عــلــى مـــخـــزون بــحــيــرة نــاصــر املــصــريــة خــال 

الشهر املقبل.
ـــر   وزيــ

ّ
ــادر هــــــذا األمــــــــر بــــــــأن ــ ــــصــ ــرحـــــت املــ وشـــ

ــري، خـــال  ــكــ ــري ســـامـــح شــ ــة املــــصــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
اتـــه األفــريــقــيــة املــكــثــفــة الــتــي عــقــدهــا في  لـــقـــاء
ــزت عــلــى إمــكــانــيــة امـــتـــداد  ــ 7 دول أخــــيــــرًا، ركـ
املفاوضات عاما أو عامن آخرين، سواء تحت 
قـــيـــادة االتـــحـــاد األفــريــقــي أو غـــيـــره، وفـــي كل 
األحـــوال تحت عيون مجلس األمـــن. وأشــارت 

»العربي الجديد« من مصادر أخرى مواكبة 
ملا يجري، بأن املوقف املحرج الذي تعرض 
له الهجري بما يشبه اإلهانة قبل شهرين، 
من قبل العميد لؤي العلي، رئيس فرع األمن 
العسكري التابع للنظام واملقرب من إيران، 
دفع الشيخ للتفكير بعقد تحالفات جديدة 
تقوي من مركزه في حــال أمعن النظام في 

الضغط عليه.
ــــذه املــــصــــادر عــــن أن  ــــي حــــن تـــحـــدثـــت هـ وفـ
اللبناني  النائب  من  عرضا  تلقى  الهجري 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط بـــأن يــكــون تنسيق 
رئــاســة الطائفة الــدرزيــة فــي ســوريــة بشكل 
مباشر مع الروس، على أن يتولى جنباط 
ــتــــواصــــل مــــن خـــــال عــاقــتــه  مــــد جــــســــور الــ
الطيبة مع الروس، نفى العضو في مجلس 
الـــقـــيـــادة فـــي الـــحـــزب الــتــقــدمــي االشــتــراكــي 
الــلــبــنــانــي خــضــر الـــغـــضـــبـــان، وهــــو مــتــابــع 
للملف الـــســـوري، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
، مؤكدًا 

ً
 وتفصيا

ً
الجديد«، املوضوع جملة

يتدخل  ال  وليد جنباط  الــحــزب  رئيس   
ّ
أن

فــي شـــؤون الــطــائــفــة الــداخــلــيــة فــي ســوريــة، 
ومــواقــفــه، فــي الــخــطــوط الــعــريــضــة، تتمثل 
الشعب  مكونات  مختلف  على  الحفاظ  في 
 
ّ
السوري وطوائفه. وشدد الغضبان على أن

كل ما ُيشاع في هذا اإلطار مرتبط بخافات 
ــهــا وانــتــهــت. وأكـــد مصدر 

ّ
قــديــمــة جـــرى حــل

»العربي  لـ قــيــادي آخــر مــقــّرب مــن جنباط،  القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية،  دبلوماسية  مــصــادر  قــالــت 
املرجح  إنــه مــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــن إلـــى جلسة  أن يــدعــو مــجــلــس األمــ
اســـتـــمـــاع بــــشــــأن ســــد الـــنـــهـــضـــة قـــريـــبـــا، كـــرد 
فــعــل عــلــى الـــرســـالـــتـــن املــتــعــارضــتــن الــلــتــن 
وصلتاه من كل من مصر وإثيوبيا، األسبوع 
املــاضــي، إذ دعـــت كــل منها املــجــلــس للضغط 
بقبول مقترحاته  اآلخــر إلقناعه  الطرف  على 
ذلك  يأتي  التفاوض.  عملية  استئناف  بشأن 
بينما يتواصل الجمود بن األطراف الثاثة، 
خــصــوصــا مـــع إعــــان وزيــــر الــــري الــســودانــي 
إثيوبيا  الجمعة، رفــض  أمــس  يــاســر عــبــاس، 
دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء 

الحكومات لبحث قضية السد.
ــة الـــتـــي  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ وأوضـــــحـــــت املـــــصـــــادر الـ
الرغم  أنــه على  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تحدثت 
من أن املــلء الثاني للسد أصبح قــاب قوسن 
أو أدنى )يوليو/ تموز املقبل(، فإن التوقعات 

عماد كركص

ــات  ــابـ ــتـــخـ ــد االنـ ــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــ مـ
ــة الـــتـــي يــخــطــط الــنــظــام  ــيـ الـــرئـــاسـ
الــســوري إلجــرائــهــا، فــي 26 مايو/ 
ــار املــقــبــل، تــســود الــعــديــد مـــن التكهنات  أيــ
بـــشـــأن مـــواقـــف الـــعـــديـــد مـــن األطــــــــراف. لكن 
ــار تـــتـــجـــه إلــــــى شـــيـــخ الـــعـــقـــل األول  ــ ــظــ ــ األنــ
ــفـــة الـــــــدرزيـــــــة فـــــي ســـــوريـــــة حــكــمــت  ــائـ ــلـــطـ لـ
التي  التسريبات  بعد  خصوصا  الــهــجــري، 
تــتــوالــى مــنــذ فـــتـــرة عـــن مــواقــفــه املــعــارضــة 
لــانــتــخــابــات، ولــبــقــاء رئــيــس الــنــظــام بشار 
ــد فــي الــســلــطــة، مــن دون أن تــصــدر أي  األسـ

مواقف رسمية تنفي صحتها أو تؤكدها.
وتــروج أوســاط مقربة من الهجري، والــذي 
الغالبية  السويداء ذات  يتخذ من محافظة 
ــذي  ــه، والــ الــــدرزيــــة، جـــنـــوب الــــبــــاد، مـــقـــرًا لــ
بأنه  لــأســد،  املــؤيــدة  عــرف بمواقفه  لطاملا 
فــي طريقه ألن يبتعد عــن تأييد األســد في 
االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة. ويــنــقــل مــقــربــون عن 
الجديد«،  »العربي  الهجري، في حديث مع 
أن األخــيــر ليس ضــد شخص بشار األســد، 
لكن  له لسنوات طويلة،  دائما  داعما  وكــان 
بأن  بــات مقتنعا  أو  اليوم،  الهجري يعتقد 
الـــبـــاد بــاتــت اآلن بــحــاجــة لــوجــه سياسي 
جديد ينتشلها من حالة التشرذم والحرب 

واالنهيار.
وأكـــــدت األوســــــاط املــقــربــة مـــن الــهــجــري أن 
شيخ العقل لم ُيعلق إلى اآلن على موضوع 
لتثبيت  تمهد  التي  الرئاسية  االنتخابات 
ــوام طــويــلــة مقبلة،  ــ ــد فـــي الــســلــطــة ألعـ األســ
غير أنها أشـــارت إلــى أنــه مــع كــل مــا يحفظ 
ســوريــة ووحــدتــهــا وكــرامــتــهــا، وهـــو خيار 
وسائل  وكانت  إليه.  بالنسبة  استراتيجي 
إعــام ســوريــة معارضة قــد سلطت الضوء 
على هذا املوقف للهجري، األسبوع املاضي. 
السويداء  في  الشعبية  األوســاط  وانتظرت 
خروج بيان نفي من قبل الهجري املعروف 
بموقفه املؤيد لأسد، لكن النفي خرج عبر 
أحد مستشاريه دون علم الهجري، بحسب 
املــــصــــادر، الــتــي أشـــــارت إلــــى أن الــشــيــخ لم 
ــدًا بــالــرد، بــل طــلــب االلـــتـــزام بما  يــفــوض أحـ
فقط.  الروحية  الرئاسة  صفحة  عن  يصدر 
وأكدت املصادر، التي تواصلت مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن مــكــتــب الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
لــلــنــظــام حــــاول إجــــراء مــقــابــلــة مــع الــهــجــري 
للحصول على نفي لادعاءات حول موقفه 
األخــيــر مــن األســــد، غــيــر أن الــهــجــري رفــض 
بالقول  واكتفى  اللقاء،  في  الظهور لإعام 
ــه بـــعـــبـــارة  لـــلـــصـــحـــافـــي الـــــــذي تــــواصــــل مـــعـ
وعلمت  تتغير«.  ال  »الثوابت  إن  فضفاضة 

ــادر إلــــــى أن جــــولــــة شــــكــــري تــضــمــنــت  ــ ــــصــ املــ
التصورات  بعض  لتبديد  مصرية  مــحــاوالت 
األفريقية غير الصحيحة عن القضية، والتي 
استطاعت إثيوبيا ترسيخها طوال السنوات 
املاضية، على رأسها احتكار مصر ملياه النيل. 
 من كينيا، التي ستحصل 

ً
وشملت الجولة كا

عــلــى عــضــويــة غــيــر دائـــمـــة فـــي مــجــلــس األمـــن 
العام املقبل، والنيجر وتونس عضوي مجلس 
ــن الـــحـــالـــيـــن، والـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة  ــ األمــ
الرئيس  والسنغال  األفريقي،  االتحاد  رئيس 
القمر عضوي  أفريقيا وجــزر  املقبل، وجنوب 

هيئة مكتب االتحاد األفريقي.
وأوضحت املصادر أن مصر مؤمنة بأنه حتى 
في حال التوصل إلى اتفاق ملزم لقواعد امللء 
 النشاط الدبلوماسي املستمر 

ّ
والتشغيل، فإن

للضغط على أديس أبابا ملنعها من الخروج 
ــاق املــــأمــــول، ســيــكــون بــمــثــابــة  ــفــ عـــن هــــذا االتــ
الضغط،  تحت  إلبقائها  الــســنــوي«  »الــروتــن 
ــة مــحــيــطــهــا اإلقــلــيــمــي والـــقـــوى  ــ وتــغــيــيــر رؤيـ
في  أنــه حتى  ككل، وخــاصــة  للقضية  الكبرى 
حـــال إبــــرام االتـــفـــاق، فــمــن املــمــكــن الــدخــول في 
حــالــة مــشــابــهــة ملـــا حـــدث بــعــد اتـــفـــاق املــبــادئ 
تــراشــق  مـــن   ،2015 آذار  مــــــارس/  فـــي  املـــبـــرم 
بالتفسيرات املتعارضة ومحاوالت االلتفاف. 
 الحل األمثل على املدى البعيد 

ّ
وبالتالي، فإن

اليوم  اهتماماته  يركز  األخير  أن  الجديد«، 
بشكل أســاســي عــلــى الــوضــع الــداخــلــي في 
لــبــنــان، نــظــرًا لــلــظــروف الــقــاســيــة والصعبة 
الــتــي تــمــّر بها الــبــاد، وتــنــصــّب مــشــاوراتــه 

ومباحثاته على امللف الحكومي.
وبحسب املــصــادر الــســوريــة، الــتــي تحدثت 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن الـــروس عقدوا 
ــه  اجــتــمــاعــا، أخـــيـــرًا، مـــع الــهــجــري فـــي دارتــ
ــم بــمــوقــفــه  ــهـ ــغـ ــلـ ــوات، حــــيــــث أبـ بــــبــــلــــدة قــــــنــــ
املتذمر من األسد والنظام عموما، وأن هذا 
املوقف ثابت ولن يتغير طاملا أن املعطيات 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة تسير مــن سيئ 
إلى أسوأ، وال أمل بأي إصاح ُينقذ الباد. 

هو أن تقر إثيوبيا سياسيا بضرورة مشاركة 
تغيير  عــمــلــيــات  إدارة  فـــي  ــســــودان  والــ مــصــر 
قــواعــد تشغيل الــســد الــســنــويــة، خــاصــة بعد 
انقضاء سنوات الرخاء الحالية، وإقدام الدول 
الــدخــول فــي مشروعات تكاملية  الــثــاث على 
مــا قبل  فــي عهد  الحكومات  سبق ودرســتــهــا 
أبــي أحمد، لتتحقق  الـــوزراء اإلثيوبي  رئيس 
بالعمل  الخاصة  املبادئ  اتفاق  مــواد  بالفعل 

املشترك لتحقيق التنمية املستدامة.
ــســــب املـــــــصـــــــادر،  ــحــ ــى ذلـــــــــك الـــــــحـــــــن، بــ ــ ــتــ ــ وحــ
الحشد  بن  خطابها  تنويع  مصر  ستواصل 
الــدبــلــومــاســي والــتــلــويــح بــالــحــل الــعــســكــري، 
ــرارات  ــقـ الــــذي مـــا زال مــســتــبــعــدًا مـــن قــائــمــة الـ
قصيرة األجــل، حفاظا على الشرعية الدولية 
التي تكتسب مصر احتراما وقبواًل عامليا من 
خالها، من دون أن تعرض نفسها لعقوبات 

أو تضييق من أي جهة.
وحول تدارس مقترح االنسحاب من اتفاق 
 املـــخـــابـــرات 

ّ
ــادئ، كــشــفــت املــــصــــادر أن ــ ــبـ ــ املـ

العامة ووزارة الخارجية عقدتا، األسبوعن 
املــاضــيــن، جــلــســات فــرديــة وجــمــاعــيــة عــدة 
املصرين  والخبراء  األكاديمين  بعض  مع 
واألجـــانـــب فــي الــقــانــون الـــدولـــي، وتـــم طــرح 
ــذه الــنــقــطــة بـــن نــقــاط أخــــرى تــخــص سد  هـ
مؤيدة  آراء  بــن  الـــردود  وتباينت  النهضة. 
لــــضــــرورة االنـــســـحـــاب لـــنـــزع الــشــرعــيــة عن 
الــتــصــرفــات اإلثــيــوبــيــة، وتــحــفــظ عــلــى ذلــك 
إلبقاء االتفاق كمرجعية لفضح املخالفات. 
وبرز اتجاه ثالث بأن تبادر مصر إلعان أن 
اتفاق املبادئ  إثيوبيا تعتبر منسحبة من 
والـــــدعـــــوة إلعــــــــادة الـــــتـــــدارس حـــــول اتـــفـــاق 
مـــبـــادئ جــديــد بــســبــب تــفــســيــراتــهــا امللتفة 

والتصرفات املناقضة لروح االتفاق.
ــل/ نـــيـــســـان الــــحــــالــــي، عــلــمــت  ــ ــريــ ــ ومـــطـــلـــع إبــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بــعــض املــســؤولــن في 
ــســــودان يــطــرحــون أســبــابــا لــلــتــردد  مــصــر والــ
ــذه الــخــطــوة، كــالــخــشــيــة مــن الــفــشــل في  فــي هـ
إجــبــار إثــيــوبــيــا عــلــى تــقــديــم أي تـــنـــازالت إذا 
انقضى اتفاق املبادئ، والخشية من املتاجرة 
ــأن  ــا بـ ــ ــابـ ــ ــل أديـــــــس أبـ ــبـ ــــن قـ ــة مـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
خــطــوة االنــســحــاب تــتــنــاقــض مـــع الــرغــبــة في 
التوصل إلى اتفاق، أو اعتبارها مقدمة للحل 
الــعــســكــري الــــذي لــــّوح الــرئــيــس املــصــري عبد 
الفتاح السيسي به للمرة األولى، نهاية الشهر 

املاضي، ثم عاد واستبعده.
فــإن االنسحاب من  املــتــداول،  ووفــقــا للمقترح 
ــــان ثــنــائــي  ــورة إعـ ــ االتـــفـــاق قـــد يـــكـــون فـــي صـ
مــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم. ومــن املــطــروح أيضا 
أن تــســبــق دولــــة األخـــــرى إلــــى ذلــــك كــنــوع من 
الحالتن  وفــي  بينهما،  التكتيكي  التنسيق 
سيكون االنسحاب خطوة مباشرة للجوء إلى 
مجلس األمن بإرسال شكوى رسمية جديدة 

ضد إثيوبيا.
ــلــــن الــــــســــــودان، أمـــس  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــ
فنية  الجمعة، وضع سيناريوهات وخطط 
وقانونية وسياسة عدة، في حال امللء الثاني 
لــســد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي مـــن دون إخــطــار. 
وأكــد وزيــر الــري واملـــوارد املائية السوداني 
أن  صحافية،  تصريحات  في  عباس،  ياسر 
»إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة 
الـــربـــاعـــيـــة«. وأوضـــــح أن »إثــيــوبــيــا رفــضــت 
أيــضــا الـــدعـــوة الــتــي وجــهــهــا أخـــيـــرًا رئــيــس 
الــــوزراء الــســودانــي عبد الــلــه حــمــدوك لعقد 
قمة على مستوى رؤساء الحكومات لبحث 
قضية سد النهضة اإلثيوبي، وهي ترى أن 
 
ّ
أن األفــريــقــي«، مضيفا  األمــر لاتحاد  يترك 
إلى  اإلثيوبي  الجانب  إلــى  »منحاز  األخــيــر 
حد ما، ولم يلعب دوره القيادي، بل اكتفى 
بـــدور املــراقــب فــقــط. ونــحــن نــرى أنــه لــم تكن 
للوصول  لــلــتــفــاوض  جـــادة  منهجية  هــنــاك 
التفاق. واتهم عباس إثيوبيا بأنها »تماطل 
أمرًا  السد  مــلء  الوصول التفاق لتجعل  في 
واقــــعــــا«. ولــفــت إلــــى أنــــه »ال نــتــوقــع نــشــوب 
حــرب بــن الـــدول الــثــاث بسبب قضية سد 
 السودان »سيعمل 

ّ
النهضة«، مشيرًا إلى أن

الــعــاملــي واإلقليمي  الــعــام  الـــرأي  على حشد 
لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل 

التفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة«.

وبــحــســب املــــصــــادر، فــــإن الــهــجــري يكتفي، 
ــرة، بــاســتــقــبــال زواره في  ــيـ ــة األخـ ــ فـــي اآلونـ
دار قــنــوات كــالــعــادة، وُيــكــرر لضيوفه بأنه 
رجل دين وليس سياسة، على الرغم من كل 
الواضح  رأيــه  التي تبذل ملعرفة  املــحــاوالت 
فــي مــا نسب إلــيــه مــن أقـــوال عــن عــدم دعمه 

لأسد، ومسألة اتفاقه مع موسكو.
ــة الـــطـــائـــفـــة الـــــدرزيـــــة فــي  ــاســ ويـــتـــقـــاســـم رئــ
األول حكمت  العقل  السويداء كل من شيخ 
الروحية  الــرئــاســة  الـــذي يتصدر  الــهــجــري، 
ــثـــانـــي يــوســف  ــخ الـــعـــقـــل الـ ــيـ لــلــطــائــفــة، وشـ
الثالث  العقل  إلــى شيخ  جربوع، باإلضافة 
حمود الحناوي. يشار إلى أن هذه الرئاسة 
يقوده  األول  تــيــاريــن،  إلــى  منقسمة  تعتبر 
مــا للنظام  إلــى حــد  الهجري بموقف مؤيد 
واألســـــــــــد، أمـــــــا الــــثــــانــــي فــــيــــقــــوده جــــربــــوع 
والــحــنــاوي، الــلــذان يميان التــخــاذ مواقف 

وسطية، قريبة للمعارضة إلى حد ما.
وفي بداية العام الحالي، بدأ النظام الترويج 
لانتخابات،  األســـد  بــشــار  ترشيح  لحملة 
بمحاولة الحصول على تأييد عشائري بدأ 
بمبادرة  السويداء  إلــى  وانطلق  حماة،  في 
مــن الشيخ الــعــشــائــري نـــواف طـــراد امللحم، 
الذي التقى مع وجهاء وشيوخ من الطائفة 
الدرزية، من بينهم جربوع، بحضور ممثلن 
مختلفة  اجتماعية  ووجــــوه  الــعــائــات  عــن 
ورجــال ديــن في دار الطائفة. وطــرح امللحم 
حينها فــكــرة تــرشــيــح األســــد لــانــتــخــابــات 
والعشائرية  االجتماعية  الــوجــوه  قبل  مــن 
حدث  كما  وعشائرهم  عائاتهم  عن  نيابة 
في حماة. إال أن طرحه، بحسب مصادر من 
»العربي  لـ تفاصيله  نقلت  االجتماع  داخــل 
 تــجــاوبــا مــن قــبــل وجــوه 

َ
الــجــديــد«، لــم يــلــق

الــســويــداء ومــشــايــخــهــا، ولـــم يحصل خــال 
اجتماعه بهم على نتائج نهائية إيجابية.

الــعــام املـــاضـــي، شــهــد مركز  وفـــي منتصف 
محافظة السويداء احتجاجات شعبية على 
خلفية تردي الوضع املعيشي واالقتصادي 
لــســكــان املــحــافــظــة، كــمــا حـــال بــاقــي السكان 
فـــي املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام. 
وســــرعــــان مـــا تــحــولــت تــلــك االحــتــجــاجــات 
إلــــى تـــظـــاهـــرات هــتــفــت ضـــد بـــشـــار األســــد، 
وطالبت بإسقاطه مع نظامه، دون أن تلقى 
تلك الــتــظــاهــرات واالحــتــجــاجــات رفــضــا من 
مــشــايــخ الــطــائــفــة الـــدرزيـــة فــي املــحــافــظــة أو 
وجوهها، ما يشير إلــى أن املــزاج العام في 
للنظام  أكبر  ملعارضة  ميااًل  بــات  املحافظة 
بانتظار ما سيكون  األســد،  ورئيسه بشار 
عليه املوقف الشعبي والديني والعشائري 
فـــي املــحــافــظــة خــــال االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة، 

وكيفية تعامل النظام معه.

خالل تشييع عنصر في »األسايش« قتل في اشتباكات القامشلي )دليل سليمان/فرانس برس(

حاول شكري تبديد بعض التصورات األفريقية غير الصحيحة حول أزمة السد )يوري كادوبنوف/فرانس برس(

في الوقت الذي 
تواصل فيه إثيوبيا 

المماطلة والتعنت 
بشأن أزمة سد 

النهضة، وكان آخر 
تجليات ذلك رفضها 

مقترحًا سودانيًا 
بعقد قمة ثالثية 

على مستوى رؤساء 
الحكومات، يبدو 

أن جهود مصر 
الدبلوماسية ستمتد 

إلى العام المقبل 
قبل الملء الثالث 

للسد

األول  العقل  انقالب في مواقف شيخ  المؤشرات على حدوث  تتزايد 
للطائفة الدرزية حكمت الهجري من رئيس النظام السوري بشار األسد، 

في ظل تسريب مقربين من الهجري لمقاربة جديدة له بشأن األزمة
قضيةخاص

توقعات مصرية بامتداد 
التفاوض إلى 2022

تسريبات عن مقاربة جديدة 
لمشيخة العقل

تقرير

دعاوى 
قضائية

قال وزير الري السوداني 
ياسر عباس إنه »بحال تم 

الملء الثاني لسد النهضة 
بدون اتفاق، لدينا فرق 

قانونية تعمل بمساعدة 
بعض مكاتب محاماة 
عالمية لرفع دعوى 

قضائية ضد الحكومة 
اإلثيوبية، للتعويض عن 
األضرار«. وأضاف »ندرس 

أيضًا خيارات أخرى من بينها 
اللجوء لمحكمة العدل 

الدولية«.

إثيوبيا رفضت دعوة 
سودانية لعقد قمة 

لرؤساء الحكومات

لم يلق طرح نواف 
الملحم ترشيح األسد 
تجاوبًا في السويداء

وزير الري السوداني: 
االتحاد األفريقي منحاز 

إلى أديس أبابا

الجنرال ماكنزي: سنبذل 
كل ما بوسعنا للتهدئة 

في القامشلي

أبلغ الهجري الروس 
بموقفه المتذمر من 

األسد والنظام

تتواصل االشتباكات في 
القامشلي شرق سورية 
بين »األسايش« ومليشيا 

»الدفاع الوطني«، وسط 
دخول أميركي على 

الخط، ونزوح مستمر 
للمدنيين
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صنعاء،  إلى  إيران  سفير  وصول  بعد  الحوثيين  جماعة  نشاط  شهد 
العسكري وكثافة  الصعيد  إيرلو، تطورًا كبيرًا، خصوصًا على  حسن 
هذا  إدارة  عن  حديث  وسط  السعودية،  باتجاه  سيما  ال  الهجمات 

الرجل لمعارك الحوثيين

67
سياسة

ــة لـــلـــمـــبـــادرة الـــســـعـــوديـــة، فــي  ــرافـــضـ إيــــرلــــو الـ
الرسمي  الجماعة موقفها  فيه  لم تعلن  وقــت 
الـــواضـــح الـــرافـــض لــلــمــبــادرة، أبــــدى عـــدد من 
الــنــاشــطــن الــحــوثــيــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
مــواقــف مندوب  مــن  امتعاضهم  االجــتــمــاعــي، 
 الـــرفـــض لــيــس مـــن نــطــاق 

ّ
ــالـــوا إن ــهـــران، وقـ طـ

متحدث  عنه  يعلن  أن  ويفترض  اختصاصه 
الجماعة فقط أو وزارة الخارجية في صنعاء.

وتتغنى جماعة الحوثين بالسيادة املهدورة 
دوليًا، من  بها  املعترف  الحكومة  مناطق  في 
آل  اليمن محمد  لــدى  الــســعــودي  السفير  قبل 
جــابــر، ولــكــن خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، تحّولت 
تــصــريــحــات الــســفــيــر اإليــــرانــــي إلــــى مــنــاســبــة 
للتشفي من قبل الناشطن املوالن للشرعية، 
 إيـــرلـــو بــــات هـــو الــحــاكــم 

ّ
الـــذيـــن يـــقـــولـــون إن

ــّكـــل حــرجــًا  الــعــســكــري لــصــنــعــاء، وهــــو مـــا شـ
للناشطن الحوثين.

من جهته، رفض الصحافي املوالي للحوثين، 
الحسن الجال، فكرة سيطرة السفير اإليراني 
 إيــرلــو لــم يــأت 

ّ
عــلــى قــــرار الــجــمــاعــة، وقــــال إن

 املتحدث الرسمي 
ّ
بشيء جديد، خصوصًا أن

باسم الحوثين، محمد عبد السام، قد أوضح 
ــواء بــخــصــوص  ــ مـــوقـــف الــجــمــاعــة ســـابـــقـــًا؛ سـ
ــرى. وقـــال  ــ املــــبــــادرة الــســعــوديــة أو مــلــف األســ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــجــال فــي تصريحات لـــ
»فـــي كـــل األحــــــوال، رأي الــســفــيــر لــيــس ملزمًا 
إذا كان هذا  لنا، ولن يكون ملزمًا، خصوصًا 
الــقــيــادة السياسية  الــــرأي يــخــالــف تــوجــهــات 
ــارة لــلــمــجــلــس الــســيــاســي  ــ فـــي الــبــلــد«، فـــي إشـ
لجماعة الــحــوثــيــن. وأضـــاف »مــا قــالــه إيرلو 
ليس أكثر من مجرد رأي، كما هو حال عضو 
املجلس السياسي، محمد علي الحوثي، الذي 
دائـــمـــًا مـــا يــتــحــدث أو يــنــصــح أو يــصــرح عن 
التي  الوضع اإليراني، وآخر تصريحاته تلك 
أشــار فيها إلــى أنــه إذا قبلت إيـــران بالتوقف 
االتفاق  تنفيذ  قبل  اليورانيوم  تخصيب  عن 
الـــنـــووي، فــهــي تــكــرر خــطــأ االتــفــاق الــســابــق«، 

ــن املـــصـــغـــر »تــــويــــتــــر«، ظــهــر  ــتــــدويــ مـــنـــصـــة الــ
إيـــرلـــو، فــي 8 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، ليضع 
شـــروطـــًا لــتــنــفــيــذ هــــذه الـــخـــطـــوة اإلنــســانــيــة، 
األســـــرى«، كمقدمة  »إطـــاق جميع  بــــ وطــالــب 
في  االتفاقيات  مــن  ملزيد  »القّيمة«  بـ وصفها 
ــعــــروض الــحــوثــيــة  ــســــام. وتـــقـــف الــ عــمــلــيــة الــ
الكل  التي أحياها إيرلو وتنّص على »تبادل 
أمــام أي تقدم في  الــكــل«، كحجر عثرة  مقابل 
ملف األسرى. فعاوة على أنها تهدف لتجاوز 
تفاهمات اتفاق عّمان التي تمت في سبتمبر/

أيلول املاضي، وقضت بتبادل 300 أسير من 
الجانبن بينهم شقيق الرئيس اليمني اللواء 
ناصر منصور هادي، تؤكد مصادر حكومية 
»العربي الجديد«، أن جماعة الحوثين ومن  لـ
ــذا املــلــف لــلــمــراوغــة  خــلــفــهــا إيـــــران، تــســتــغــل هـ
مسألة  في  تعقيدات  وتضع  فقط،  السياسية 
التبادل الكلي، من خال تقديم قوائم بأسماء 
شخصيات بعضها وهمي، وبعضها مفقود 

وبعضها يعود لجثامن.

خروج عن النص
تجاوز رجل طهران في اليمن الخطوط الحمراء 
كــلــهــا الــتــي تــحــددهــا األعـــــراف الــدبــلــومــاســيــة 
للسفراء، وطيلة الفترة املاضية، انتهج إيرلو 
الخصم  السعودية،  ليس ضّد  خطابًا عدائيًا 
التقليدي لباده والتي تقود تحالفًا عسكريًا 
ضـــد الــحــوثــيــن، فــحــســب، بـــل ضـــد اليمنين 

املناهضن لانقاب الحوثي.
في تصريحاته الرافضة للمبادرة السعودية، 
أواخــــر مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، وصـــف السفير 
القبائل  ورجــــال  الحكومية  الــقــوات  اإليـــرانـــي 
ــيــــريــــن«، عـــنـــدمـــا دعـــا  ــفــ ــكــ ــتــ ــة والــ ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ »املـ ـــ ــ بـ
والــســاح، في  بــاملــال  السعودية لعدم دعمهم 
الــذي دأبــت بعض  محاكاة للخطاب املتطرف 
فــي معظم  تــصــديــره  الحوثية على  الــقــيــادات 
خــطــابــاتــهــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــزام معظم 
الصمت حيال تصريحات  الحوثية  القيادات 

G G

 »فــهــل هــــذا الـــقـــول يــعــنــي أن الــيــمــن 
ً
مــتــســائــا

يسيطر على القرار السياسي اإليراني«؟
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــقــلــيــل الـــجـــال مـــن أهــمــيــة 
 النوايا اإليرانية في 

ّ
تصريحات إيرلو، إال أن

للحوثين  السياسي  الــقــرار  على  االستحواذ 
كــانــت واضـــحـــة لــلــعــيــان. فــمــنــذ تــقــديــم سفير 
طهران أوراق اعتماده في 27 أكتوبر املاضي، 
أي بعد نحو أسبوعن من وصوله الغامض 
إلــى صــنــعــاء، عقد الــرجــل 5 لــقــاءات مــع وزيــر 
خــارجــيــة الــحــوثــيــن هــشــام شـــرف. فــي اللقاء 
ــذي ُعــقــد فـــي الــخــامــس مـــن إبــريــل/ األخـــيـــر الــ

نيسان الحالي، سعى السفير اإليراني بشكل 
صــريــح لــتــجــاوز املـــبـــادرة الــســعــوديــة وطـــرح 
ــبــــادرة هـــرمـــز لــلــســام )الـــتـــي أعــلــنــت عنها  مــ
طهران للمرة األولى في سبتمبر/أيلول 2019، 
إيــران للسام في املنطقة(،  إلــى رؤيــة  وتشير 

التي رّحب بها وزير خارجية الحوثين. وقال 
شرف »إن ما ُيبحث حاليًا برعاية املبعوثن 
مــارتــن غريفيث واألمــيــركــي تيموثي  األمــمــي 
ليندركينغ، مع رئيس الوفد املفاوض )محمد 
الــســام(، ال بــّد أن يتضمن روح مــبــادرة  عبد 
هرمز للسام باإلضافة إلى املبادرات األخرى 
املطروحة«، وفقًا لتصريحات نشرتها وسائل 
إعـــــام حـــوثـــيـــة. فـــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر الــكــاتــب 
 
ّ
واملحلل السياسي اليمني، عبد الله دوبلة، أن

»الهدف من الهجمات الحوثية املفرطة صوب 
السعودية، والرسائل السياسية التي تمررها 
الدولي  إيــرلــو، هو تنبيه املجتمع  إيــران عبر 
في ما يخص العودة ملفاوضات امللف النووي 
باعتبار طهران  الكبرى،  القوى  فيينا مع  في 
تسيطر اآلن على صــنــعــاء«. وقــال دوبــلــة، في 
»الرسالة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 

اإليرانية واضــحــة، وهــي ضــرورة مــرور الحل 
السياسي لألزمة اليمنية عبر طهران، وليس 
الــريــاض فقط، فهي تــرى أنها باتت اآلن  عبر 
التقدم  موجودة في صنعاء، ولن تتنازل عن 

الذي حصلت عليه«.

الحاكم العسكري لصنعاء
شـــهـــدت الــفــتــرة الـــتـــي أعــقــبــت تــســلــل الــســفــيــر 
اإليراني إلى صنعاء، تغّيرًا جذريًا في املشهد 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــوثـــيـــن، إذ بــــــدأت الــجــمــاعــة 
بالتفكير في التوّسع داخليًا بالسيطرة على 
مــــأرب، غير  الــنــفــط والـــغـــاز بمحافظة  مــنــابــع 
لتحقيق  الــبــاهــظــة  الــبــشــريــة  بالكلفة  مــبــالــيــة 
ــــن تـــوســـيـــع هـــجـــمـــاتـــهـــا عــلــى   عـ

ً
ــا ذلـــــــك، فــــضــ

وقت  وخــال  مسبوق.  غير  بشكل  السعودية 
قصير لم يتجاوز نصف عام من وجــوده في 

اليمن، سعى السفير اإليراني لهيكلة جماعة 
»حـــزب  الـــحـــوثـــيـــن بـــمـــا يــجــعــلــهــا مــطــابــقــة لــــ
النابض  »القلب  اعتبرها  إذ  لبنان،  في  الله« 
للمقاومة« في اليمن، وأنها تحولت إلى »قوة 
إقليمية في املنطقة«، كما عقد سلسلة لقاءات 
مكثفة مع غالبية املسؤولن الحوثين ووزراء 

حكومة الجماعة غير املعترف بها.
ــه الـــغـــامـــضـــة إلـــى  ــ ــولـ ــ وتـــكـــشـــف طـــريـــقـــة وصـ
صــنــعــاء، أن إيــرلــو لــيــس مــجــرد دبــلــومــاســي، 
بــل هــو عــســكــري غــيــر عــــادي، خــصــوصــًا بعد 
نجاحه في كسر الحظر املفروض من التحالف 
العربي بقيادة السعودية على اليمن. وال تزال 
اليوم،  إلى  اليمن مبهمة  إيرلو  طريقة دخــول 
وســط روايــــات مــتــضــاربــة، حتى أن الحكومة 
املعترف بها دوليًا، دائمًا ما تردد روايات هي 
مجرد تكهنات، تتحدث عن استخدام السفير 
اإليــرانــي، وثــائــق مـــزورة للتسلل إلــى صنعاء 
عــبــر هـــويـــة أحــــد الـــجـــرحـــى عــلــى مـــن طــائــرة 

أممية، على الرغم من النفي األممي ذلك.
»املركز  نشره  حديث  إسرائيلي  لتقرير  وفقًا 
املقدسي لشؤون الجمهور والدولة«، وترجمه 
 إيـــرلـــو 

ّ
ــات«، فــــــــإن ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ ــز صـــنـــعـــاء ل ــ ــركـ ــ »مـ

مــتــخــصــص فـــي إنـــتـــاج وإطــــــاق الـــصـــواريـــخ 
دبلوماسية،  خلفية  لديه  وليس  الباليستية، 
كــمــا أنـــه لــيــس مــن الـــواضـــح حــتــى مــا إذا كــان 
االســم الــذي يحمله اليوم هو اسمه الحقيقي 
»الــجــنــرال«،  أم ال. ووصــــف الــتــقــريــر، إيــرلــو بـــ
وقال إنه تم تعيينه ليصبح »محافظًا إيرانيًا 
على صــنــعــاء«، بعد أن كــان أحــد املقربن من 
القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري 
 عن خلفيته 

ً
اإليراني، قاسم سليماني، فضا

الــعــســكــريــة مــن خـــال تــدريــب عــنــاصــر تابعة 
لــتــنــظــيــم »حــــزب الـــلـــه« فـــي مــعــســكــر »هـــونـــار« 
اإلسرائيلي،  التقرير  وبحسب  طهران.  شمال 
ـــتـــل اثـــنـــان مـــن أشـــقـــاء إيـــرلـــو خــــال الــحــرب 

ُ
ق

اإليرانية العراقية )1988-1980(.
»العربي الجديد«، التحقق من تلك  ولم يتسن لـ
االتهامات التي دائمًا ما يرددها مسؤولون في 
لكن كان واضحًا  الشرعية.  اليمنية  الحكومة 
التحول الافت الذي طرأ على القوة العسكرية 
إلى  اإليــرانــي  السفير  للحوثين بعد وصــول 
بوقوفه  حكومية  التهامات  وخــافــًا  صنعاء. 

وراء الهجوم الــدامــي الـــذي طـــاول مــطــار عدن 
لحظة  املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   30 في 
ــرة حـــكـــومـــة املـــحـــاصـــصـــة إلـــيـــه،  ــائــ وصــــــول طــ
وأسفر عن مقتل 28 شخصًا، شهدت الهجمات 
الجوية والصاروخية الحوثية على األراضي 
الــســعــوديــة أيــضــًا تــحــواًل جــذريــًا بــعــد ظهور 
السفير اإليراني في صنعاء، ما يشير إلى أنه 
لم يكن املتسلل الوحيد إلى األراضي اليمنية، 
بــل جــاء وبرفقته عــدد مــن خــبــراء الــصــواريــخ 

والطائرات املسيرة.
الهجمات  نشاط  الجديد«  »العربي  وتتبعت 
وصــول  سبقا  الــلــذيــن  الشهرين  فــي  الحوثية 
ــاء. ومـــــن خـــــال الـــبـــيـــانـــات  ــعـ ــنـ ــو إلـــــى صـ ــرلــ إيــ
ــتـــي تــنــشــرهــا صــفــحــة املــتــحــدث  الـــرســـمـــيـــة الـ
ــكـــري لـــلـــجـــمـــاعـــة، يـــحـــيـــى ســــريــــع، كـــان  الـــعـــسـ
ــدف الــــــريــــــاض فـــــي 9  ــهــ ــتــ ــوم الــــــــذي اســ ــجــ ــهــ الــ
سبتمبر املاضي، بواسطة صاروخ باليستي 
من طراز »ذو الفقار« و4 طائرات مسّيرة، هو 
الــعــمــلــيــة األكــبــر فــي تــلــك الــفــتــرة، إضــافــة إلــى 
هــجــمــات خــجــولــة ومـــكـــررة، دائــمــًا مــا تــطــاول 
خرجه عن الجاهزية 

ُ
مطار أبها، من دون أن ت

ــكـــن لــــم تـــعـــد الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  الـــتـــامـــة. ولـ
للهجمات  األول  الهدف  السعودية هي  داخــل 
ــرانــــي، إذ  الــحــوثــيــة بــعــد وصــــول الــســفــيــر اإليــ
كانت االستراتيجية الجديدة توجيه ضربات 
موجعة نحو أهداف اقتصادية. وخال يومي 
املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  من  و28   23
ــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن هــجــمــات واســعــة 

ّ
تــبــن

ــحــة و15 طــائــرة 
ّ
بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة مــجــن

السعودية،  فــي  مختلفة  مــواقــع  على  مسيرة، 
أبــرزهــا محطة تــوزيــع أرامــكــو فــي جــدة، وهو 
الهجوم الذي أقرت به وزارة الطاقة السعودية.

إلى  تحولت  املـــدى  قصيرة  لهجمات  وخــافــًا 
ــذ الــحــوثــيــون 

ّ
مـــا يــشــبــه الــطــقــس الـــيـــومـــي، نــف

املــاضــي، سلسلة هجمات  مـــــارس/آذار  خــال 
غــيــر مــســبــوقــة، اســتــهــدفــت بـــدرجـــة أســاســيــة 
فــي جــدة، وميناء رأس تنورة،  أرامــكــو  شركة 
العالم، ومنشآت نفطية  أكبر مرفأ نفطي في 
فـــي رابــــغ ويــنــبــع وجـــــــازان، وكـــانـــت جميعها 
تتم بسرب من الطائرات املسيرة والصواريخ 

الباليستية، وهو ما تكرر في األيام األخيرة.
»الــعــربــي  ووفــقــًا ملــصــادر عــســكــريــة تــحــدثــت لـــ
 »التحول العسكري الحوثي بعد 

ّ
الجديد«، فإن

وصول إيرلو لم يقتصر على كثافة الهجمات، 
بل ظهر جيل جديد من الصواريخ الباليستية 
ــيــــرة واأللــــــغــــــام الـــبـــحـــريـــة،  والـــــطـــــائـــــرات املــــســ
الــذيــن تسللوا مع  الــخــبــراء  أن  يعتقد  والــتــي 
ــرانـــي هـــم مـــن قـــامـــوا بصناعتها  الــســفــيــر اإليـ
الشرعية  اليمنية  الحكومة  أمــا  تركيبها«.  أو 
ــــى مـــجـــلـــس األمــــن  ــلـــجـــوء إلــ ــالـ الــــتــــي هـــــــددت بـ
لتقديم شكوى ضد إيــران النتهاكها األعراف 
من  املارقة  الجماعات  وشرعنة  الدبلوماسية 
خـــال تــهــريــب عنصر لــهــا إلـــى صــنــعــاء تحت 
مسمى سفير، فاكتفت بفتح محاكمة عسكرية 
ــــي، بــتــهــمــة  ــرانــ ــ مــفــتــرضــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي اإليــ
ــي الــجــمــهــوريــة  ــ »الــــدخــــول مــتــنــكــرًا إلــــى أراضــ
الجرائم  فــي  واالشــتــراك  والتجسس،  اليمنية 
جرائم عسكرية  وارتكاب  الحوثي،  العدو  مع 
النيابة  وجرائم حــرب«، وفقًا لدعوى قدمتها 
بيان  في  املحكمة،  وذكــرت  بمأرب.  العسكرية 
لــهــا، مطلع إبــريــل الــحــالــي، أنــهــا قــامــت بضم 
مــلــف قــضــيــة إيـــرلـــو، إلــــى الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة 
الـــخـــاصـــة بــمــحــاكــمــة زعـــيـــم الـــحـــوثـــيـــن، عبد 
االنقاب  بتهمة  آخــريــن،  و174  الحوثي  امللك 
والتخابر  الجمهوري  النظام  على  العسكري 
مـــع دولــــة أجــنــبــيــة )إيـــــــران(، وارتـــكـــاب جــرائــم 
عسكرية وجرائم حرب، وفقًا لإلعام الرسمي.

سفير إيران 
حسن إيرلو

للسفير  المشبوه  النشاط  استدعى 
معه  تتعامل  أن  إيرلو،  حسن  اإليراني، 
قيادات  من  كواحد  األميركية  اإلدارة 
الحوثيين،  جماعة  في  األول  الصف 
السوداء  القائمة  في  إدراجــه  تم  إذ 
ديسمبر/ مطلع  األميركية  للخزانة 
بــاعــتــبــاره  ــي،  ــاض ــم ال األول  كــانــون 
التابع  »القدس«  فيلق  في  مسؤوًال 
للحرس الثوري اإليراني. وتم استهداف 
يسمح  تنفيذي  أمــر  بموجب  إيــرلــو 
أصول  بتجميد  األميركية  للحكومة 
أعمال  ترتكب  أجنبية  وكيانات  أفراد 
إرهاب أو تشكل خطرًا كبيرًا الرتكابها.

على القائمة 
األميركية السوداء

قضية

تعز ـ زكريا الكمالي

تـــــحـــــّول الـــســـفـــيـــر اإليـــــــرانـــــــي لــــدى 
حــكــومــة الــحــوثــيــن غــيــر املــعــتــرف 
بها دوليًا، حسن إيرلو، إلى العب 
رئــيــســي فـــي األزمـــــة الــيــمــنــيــة. ومــنــذ وصــولــه 
ــامـــض إلـــــى صـــنـــعـــاء مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر/ ــغـ الـ
تــشــريــن األول املـــاضـــي، ســيــطــر رجـــل طــهــران 
فـــي الــيــمــن، عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي لــجــمــاعــة 
 عن بصماته العسكرية التي 

ً
الحوثين، فضا

كان لها الفضل في التحّول النوعي للهجمات 
ــأرب أو  ــواء بــاتــجــاه مــحــافــظــة مــ الــحــوثــيــة؛ ســ
 املتحدث 

ّ
داخل العمق السعودي. مع العلم أن

تجاوز إيرلو الخطوط 
الحمراء التي تحددها 

األعراف الدبلوماسية

بعد وصول إيرلو ظهر 
جيل جديد من الصواريخ 

والمسيرات

رجل طهران الحاكم بأمر الحوثيين في اليمن
باسم الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب زادة، 
وصفه لدى اإلعان عن تعيينه، بأنه »السفير 
ــفـــّوض بــصــاحــيــات مطلقة  فـــوق الـــعـــادة، واملـ

للجمهورية اإلسامية في اليمن«.
وبــعــد شــهــر مـــن تــصــريــحــاتــه املــثــيــرة للجدل 
التي وصف فيها املبادرة السعودية األخيرة 
بــشــأن الــيــمــن، بــأنــهــا »مــشــروع حـــرب دائــمــة«، 
وهــــو مـــا تــســبــب بــإفــشــالــهــا حــتــى اآلن، عمل 
الرسائل  إحــبــاط  على  اإليــرانــي  الدبلوماسي 
اإليــجــابــيــة املــتــبــادلــة بـــن الــحــكــومــة اليمنية 
وجماعة الحوثين، والتي أبدى فيها الطرفان 
ــرى واملــعــتــقــلــن  ــ ــ اســـتـــعـــدادهـــمـــا لـــتـــبـــادل األسـ
بــمــنــاســبــة حـــلـــول شــهــر رمــــضــــان. ومــــن على 

الجمعة،  للحوثيين عن مصدر عسكري، أمس  التابعة  نقلت وكالة »سبأ« 
خرقًا   215 ارتكبت  العربي(  للتحالف  إشارة  )في  العدوان  »قوى  إن  قوله 
ــاق الــنــار في  ــ ــف إط التــفــاق وقـ
الماضية«.  الساعات  خال  الحديدة 
وأشار المصدر إلى أّن »طيران العدوان 
مدينة  ضــواحــي  فــي  ــارة  ــ غ شــن 
صعدة، فيما قصفت طائرة أباتشي 
معادية بصاروخ منطقة الفرع في 
وأفاد  بالمحافظة«.  كتاف  مديرية 
العدوان  »طيران  بأّن  كذلك  المصدر 
صــرواح  مديرية  على  غــارة   16 شن 

في محافظة مأرب«.

يصف ناشطون إيرلو بالحاكم العسكري لصنعاء )محمد حويس/فرانس برس(غارات على صعدة ومأرب
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حرب المغرب على اإلرهاب: »مؤثرون« لمواجهة التطرف إلكترونيًا»أنصار اهلل«... ورقة لمساومة السعودية وأميركا 

لــم يــشــّكــل االعـــتـــراف اإليـــرانـــي األخــيــر بدعم 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن بــالــســاح في 
حــربــهــا ضــد الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولــيــًا 
أي  السعودية،  بقيادة  العربي«  و»التحالف 
حول  باليقن  الشك  قطع  مــا  بقدر  مفاجئة، 
حــجــم الــــدور الــــذي تــؤديــه إيــــران فــي الــيــمــن. 
ومــنــذ اجــتــيــاح الــجــمــاعــة الــتــي تــطــلــق على 
ــار الــــلــــه« لــلــعــاصــمــة  نــفــســهــا مــســمــى »أنــــصــ
صــنــعــاء أواخــــر عـــام 2014، واالنـــقـــاب على 
ــر 

ّ
ــلــــوب الــتــســت ــة، انــتــهــجــت إيـــــــران أســ ــ ــــدولـ الـ

الــعــســكــري واللوجيستي  الــدعــم  تــقــديــم  فــي 
لــحــلــفــائــهــا فــــي الـــيـــمـــن، وإن كـــانـــت تــجــاهــر 
بــالــدعــم الــســيــاســي طــيــلــة الــفــتــرة املــاضــيــة. 
املساعد  لسان  على  أيـــام،  قبل  أعلنت  لكنها 
الحرس  في  القدس  فيلق  لقائد  االقتصادي 
الــثــوري اإليـــرانـــي، الــجــنــرال رســتــم قاسمي، 
للحوثين  العسكري  التطور  في  الفضل   

ّ
أن

 عن إقــراره بوجود »عدد 
ً
يعود إليها، فضا

قليل مــن املــســتــشــاريــن مــن الــحــرس الــثــوري 
ال يــتــجــاوز أصـــابـــع الـــيـــد« فـــي الــيــمــن، وهــي 
الــصــيــغــة نــفــســهــا الــتــي لــطــاملــا لــجــأت إليها 
طــهــران لــلــحــديــث عــن قــواتــهــا املـــوجـــودة في 

سورية أو في العراق.
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة  ــان الفــتــًا أن وزارة  وكــ
ــــواء  ــتـ ــ ــــرر احـ ــقـ ــ ــبــــل أن تـ ــــن قــ ــــومـ انــــتــــظــــرت يـ
أمس  بيان،  في  بالقول  قاسمي  تصريحات 
 هـــذه الــتــصــريــحــات »تــتــعــارض 

ّ
الــجــمــعــة، إن

ــــع ســـيـــاســـات الــجــمــهــوريــة  مــــع الـــوقـــائـــع ومـ
اإلســامــيــة فــي الــيــمــن«. وشـــددت الخارجية 
 »دعم إيران لليمن هو سياسي، وأن 

ّ
على أن

الرباط ـ عادل نجدي

مع توالي تفكيك املشاريع اإلرهابية وتنامي 
األنـــمـــاط الــجــديــدة لــلــتــطــرف واالســتــقــطــاب، 
يــعــمــل املـــغـــرب حــالــيــًا عــلــى وضـــع الــلــمــســات 
األخـــيـــرة عــلــى مـــشـــروع يــســتــهــدف مكافحة 
الــتــطــرف فـــي صـــفـــوف الـــشـــبـــاب، بــاالعــتــمــاد 
ــريــــن« عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  ــؤثــ عـــلـــى »مــ
االجــتــمــاعــي. وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح املغرب 
مــنــذ أحــــداث الــــدار الــبــيــضــاء اإلرهــابــيــة عــام 
الخايا، ما  اعتقال عــدٍد كبير من  2003 في 
أعطى صورة عن الجاهزية واليقظة األمنية 
الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا الــتــجــربــة املــغــربــيــة، إال 
مــدى  عــلــى  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  تــمــّكــن  أن 
ــراق الـــفـــضـــاء  ــ ــتـ ــ ــنــــوات املـــاضـــيـــة مــــن اخـ الــــســ
ــــرض وجــــودهــــا مــــن خـــال  اإللـــكـــتـــرونـــي، وفــ
وجذبها  اإللكترونية،  املنصات  مــن  العديد 
ــم اإلرهـــــــاب،  ــالـ ــى عـ ــ ــبـــاب إلـ لــلــعــديــد مــــن الـــشـ
ــلـــى الــســلــطــات  ــبـــيـــرة عـ تــــفــــرض تـــحـــديـــات كـ
املغربية. لكن االعتماد على »مؤثرين« على 
شبكات التواصل االجتماعي يطرح أكثر من 
عامة استفهام حول أداء املؤسسات الدينية 
املــغــربــيــة فـــي الــتــعــامــل الــرقــمــي مـــع قــضــايــا 
بمحاولة  مرتبطًا  األمـــر  كـــان  وإن  الــتــطــرف، 
تــــدارك بــعــض نــواقــص االســتــراتــيــجــيــة التي 

ينتهجها املغرب في حربه على اإلرهاب.

الجمهورية اإلسامية تدعم املسار السلمي 
لألزمة اليمنية وجهود األمم املتحدة إليجاد 

حل سياسي لهذه الحرب املدمرة«.
الحوثين،  بدعم  اإليــرانــي  اإلقـــرار  ويكتسب 
على الرغم من محاولة تــدارك املوقف أمس، 
داللــــة هــامــة نــظــرًا لــتــوقــيــت إعــانــه املــتــزامــن 
فيينا ومع  الــنــووي في  امللف  مع محادثات 
ــران. ووفــقــًا  ــهــ ــادثـــات بـــن الــــريــــاض وطــ املـــحـ
 ظــهــور تــصــريــحــات قــاســمــي، 

ّ
ملــراقــبــن، فــــإن

وكالة  أوردتــهــا  التي  التسريبات  عــن   
ً
فضا

ــران وعــــدت  ــ ــ ــام عــــن أن إيـ ــ »رويـــــتـــــرز« قـــبـــل أيــ
باستخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثين 
على السعودية، وطلبت في املقابل أن تدعم 
ــك خــال  الـــريـــاض املـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة، وذلــ
في  السعودي  بالجانب  جمعتها  محادثات 
بــغــداد خـــال وقـــت ســابــق مــن شــهــر إبــريــل/

ــالــــي، يـــكـــشـــف حــقــيــقــة املـــحـــرك  نـــيـــســـان الــــحــ
اليمن  داخــل  العسكري  للتصعيد  الرئيسي 

في الفترة األخيرة.
ودفـــعـــت طـــهـــران جــمــاعــة الــحــوثــيــن للقيام 
بتصعيد عسكري غير مسبوق، وذلك بشن 
النفطية،  هجوم واســع على محافظة مــأرب 
أبرز معاقل الحكومة الشرعية شرقي الباد، 
 عن هجمات صاروخية وجوية شبه 

ً
فضا

يــومــيــة فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي خــــال الــعــام 
2021. وكان أحدث هذه الهجمات فجر أمس 
الجمعة، إذ أعلن الحوثيون استهداف مواقع 
عــســكــريــة ونــفــطــيــة فــــي الـــعـــمـــق الـــســـعـــودي 
بــواســطــة 3 طـــائـــرات مــســيــرة، فــيــمــا أعــلــنــت 
واتخاذ  جميعًا،  اعتراضها  التحالف  قــوات 
ــة لــحــمــايــة املـــدنـــيـــن. وقــــال  ــافـ اإلجــــــــــراءات كـ
املتحدث العسكري للحوثين، يحيى سريع، 
في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع 
»تــويــتــر«، إن ســاح الــجــو الــتــابــع للجماعة، 
تــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة هــجــومــيــة بــثــاث 
الحرب  اســتــمــرار  ردًا على  طــائــرات مسيرة« 
ــســــؤول  ــيــــمــــن. وذكـــــــر املــ والــــحــــصــــار عـــلـــى الــ
العسكري الحوثي، أنه تم »استهداف مواقع 
مهمة وحساسة«، لم يكشف عنها، في قاعدة 
بمدينة خميس مشيط  الجوية  خــالــد  املــلــك 
بطائرتن مــن طــراز »قــاصــف K2«، فيما تم 
استهداف شركة أرامكو في جــازان، جنوبي 

ــــت، بـــحـــســـب املـــســـؤولـــن  ــرنـ ــ ــتـ ــ ـــعـــتـــبـــر اإلنـ
ُ
وت

ــائــــل الــتــي  األمـــنـــيـــن املــــغــــاربــــة، أبـــــــرز الــــوســ
استقطب تنظيم »داعــش« من خالها مئات 
املــقــاتــلــن لــلــذهــاب إلـــى ســـاحـــات الــقــتــال في 
سورية والعراق في السنوات املاضية. وفي 
ــة مـــن ســكــانــه  ــائـ بــلــد يــســتــخــدم 74.4 فـــي املـ
شبكة اإلنترنت، من بينهم 22 مليون مغربي 
ينشطون على شبكات التواصل االجتماعي، 
أي مــا يــعــادل تــقــريــبــًا ثــلــثــي ســكــان اململكة، 
ــان قـــد أطــلــقــه  ــــذي كــ يـــبـــدو الفـــتـــًا الــتــحــذيــر الـ
تــقــريــر رســـمـــي أعـــــده املــجــلــس االقـــتـــصـــادي 
دستورية  )مؤسسة  والبيئي  واالجــتــمــاعــي 
مــســتــقــلــة تــضــطــلــع بــمــهــام اســـتـــشـــاريـــة( في 
املـــحـــدود على  غــيــر  االنــفــتــاح  أن  مـــن   ،2018
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في 
املغرب يحّول »انكفاء فئة من الشباب داخل 
دائرة التدين رافضة الحداثة املستوحاة من 

الغرب« إلى »تطرف ديني لدى البعض«.
في ظل هذا الواقع، أطلقت »الرابطة املحمدية 
لـــلـــعـــلـــمـــاء« )مــــؤســــســــة ديـــنـــيـــة تـــســـعـــى إلـــى 
الــتــعــريــف بــأحــكــام الــشــرع اإلســـامـــي ونشر 
مـــبـــادئ الــوســطــيــة واالعـــــتـــــدال( مــشــروعــهــا 
في صفوف  اإلنترنت  عبر  التطرف  ملكافحة 
الــتــطــرف  خــطــاب  مـــن  لتحصينهم  الــشــبــاب 
والـــكـــراهـــيـــة، خــصــوصــًا فـــي ُبـــعـــده الــرقــمــي، 
وذلـــــك بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى »مــــؤثــــريــــن«، وعــلــى 
إنتاج خطابات إيجابية بديلة على مستوى 

شبكات التواصل االجتماعي.
ويقوم املشروع، الــذي يوجد اليوم في طور 
أولى مؤلفة  التنفيذ، على اختيار مجموعة 
من 30 شابًا من جامعة »األخوين« في مدينة 
النظام  تعتمد  مغربية  جــامــعــة  )أول  إفــــران 
متخصصن  األنغلوساكسوني(،  التعليمي 
فــــي تـــكـــويـــن املـــهـــنـــدســـن فــــي املــعــلــومــاتــيــة، 
األخـــرى،  التقنية  والتخصصات  والتمويل 
ــة« لــقــيــاس  ــبـ ــعـ »اخــــتــــبــــارات صـ ــوا لـــــ ــعـ خـــضـ
املستوى  على  الناجع  التأثير  على  قدرتهم 
يستفيدوا  أن  ُينتظر  فــي حــن  االفــتــراضــي. 
باللغتن  تدريبات  املقبلة من  األشهر  خال 
 عن مهارات في 

ً
العربية واإلنكليزية، فضا

بلورة خطابات.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء اإلرهابية، 

ــــت مــتــواضــعــة في  ــا زالـ الــديــنــيــة املــغــربــيــة مـ
التعامل الرقمي مع قضايا التطرف العنيف، 
»بل إن مؤسسة من حجم »املجلس العلمي 
األعـــلـــى«، مــا زالـــت غــائــبــة رقــمــيــًا، إذ ال نجد 
موقعًا إلكترونيًا ناطقًا باسمها، وإنما نجد 
األوقــاف  وزارة  موقع مؤسسة  في  أخبارها 

والشؤون اإلسامية«.
ويـــذهـــب الـــبـــاحـــث املـــغـــربـــي، فـــي حـــديـــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم من 
بــعــض املـــبـــادرات الــتــي تــقــوم بــهــا »الــرابــطــة 
مع  تفاعلها  سياق  فــي  للعلماء«،  املحمدية 
معضلة التطرف العنيف عبر بعض املراكز 
أخــذًا بعن  إجــمــااًل،  أنها تبقى  إال  البحثية، 
االعــتــبــار اإلمــكــانــات املــتــوفــرة لــدى املؤسسة 
والـــدعـــم املـــالـــي الــــذي تــحــظــى بــهــا حــتــى من 
مطلوب.  هــو  مــا  مقابل  متواضعة  الــخــارج، 
ويـــتـــابـــع: »األمـــــــل فــــي تــطــبــيــقــات الـــنـــمـــوذج 
الــتــنــمــوي الــجــديــد الــــذي أعــلــنــه املــلــك محمد 
مغايرًا  أداء  نعاين  حتى  رســمــيــًا،  الــســادس 
بأسماء جديدة وأفــكــار جــديــدة، تساهم في 
وتطبيق  للمغاربة،  الــروحــي  األمـــن  صيانة 
نــوعــي واحـــتـــرافـــي لــتــوجــيــهــات وتــعــلــيــمــات 

مؤسسة إمارة املؤمنن«.
أمــــــــا رئـــــيـــــس مـــــركـــــز »املــــــــيــــــــزان لـــلـــوســـاطـــة 
والــــــدراســــــات واإلعــــــــــام«، املــعــتــقــل الــســابــق 
ــاب قــبــل أن يحظى  ــ ــ ــانـــون اإلرهـ ــة قـ عــلــى ذمــ
بعفو مــلــكــي، عــبــد الــوهــاب رفــيــقــي، فيعتبر 
أن مـــشـــروع مــكــافــحــة الــتــطــرف عــلــى مــواقــع 
ــادرة إيــجــابــيــة  ــ ــبـ ــ ــاعـــي مـ ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ
بالنظر إلى ما يمتلكه »املؤثرون« من تأثير 
كبير على جمهور واسع، من شأنه املساهمة 
في تمرير رسائل التعايش والسام واملحبة 
وقــيــم الــتــعــدديــة وقــبــول اآلخــــر واالخـــتـــاف، 
ونــشــرهــا فـــي املــجــتــمــع املـــغـــربـــي. ويــــرى في 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن املـــبـــادرة 
للعلماء«  املحمدية  »الــرابــطــة  أن  إلــى  تشير 
 كل ما يستجد من تحوالت داخل 

ً
تتابع فعا

املــجــتــمــع، وأنــهــا تقيس درجـــة نبضه وإلــى 
الــشــبــاب. ووفــق  يــمــكــن أن يستمع  أي جــهــة 
رفيقي، فإن من شأن حسن تطبيق املشروع 
الجديد أن يفضي إلى نتائج طيبة في مجال 

محاربة التطرف. استخدمت إيران الحوثيين كأداة إلقالق دول الجوار )محمد حويس/فرانس برس(

نجح المغرب في السنوات األخيرة باعتقال عدد من الخاليا )فرانس برس(

وخصوصًا القرار 2216 الذي يحظر تصدير 
األسلحة للحوثين منذ إبريل/نيسان 2015 

وحتى اليوم.
ــيـــق،  ــًا بـــشـــكـــل دقـ ــم تـــكـــشـــف طــــهــــران يــــومــ ــ ولــ
إلى  بتهريبها  قــامــت  الــتــي  الشحنات  حجم 
الحوثين. لكن وفقًا لتقارير أميركية سابقة، 
تستخدم إيران سفنًا لتوصيل إمــدادات إلى 
الصومال،  أو عبر  إما بشكل مباشر  اليمن؛ 
الــســعــودي  الــتــحــالــف  لتتحايل عــلــى جــهــود 
العــتــراض الــشــحــنــات، إذ يــتــم نــقــل شحنات 
قــوارب صيد صغيرة يصعب  إلــى  األسلحة 

رصدها ألنها منتشرة في تلك املياه.
دولــيــة، وجود  استخباراتية  تقارير  وأكــدت 
 الطائرة بــدون طيار »قاصف 

ّ
أدلــة تظهر أن

كثير  فــي  الــحــوثــيــون  يستخدمها  الــتــي   »1
مــــن األحـــــيـــــان لـــقـــصـــف الـــعـــمـــق الـــســـعـــودي، 
ع داخل 

ّ
ُصنعت في إيران، ولم تصمم وتصن

 عن أسلحة أخرى وذخائر من 
ً
اليمن، فضا

املــزودة  اإليرانية  »أبابيل«  طــائــرات  سلسلة 
برؤوس حربية شديدة االنفجار وصواريخ 
 مضادة للسفن وأخرى محمولة على الكتف. 

السعودية، بطائرة مسيرة من طراز »صماد 
3«. ونــجــحــت إيــــران عــلــى مـــدى ســنــوات في 
استخدام الحوثين كأداة إلقاق دول الجوار 
ــرًا اســتــغــال  ــيـ وخــصــوصــًا الــســعــوديــة، وأخـ
ــزاز  ــتــ ــة مــــســــاومــــة البــ ــ ــــورقـ ــلــــف الـــيـــمـــنـــي كـ املــ
املجتمع الدولي، إذ يبدو حاليًا أنها تحاول 
ــفـــاوضـــات  جـــنـــي مـــكـــاســـب ســيــاســيــة فــــي املـ

النووية مع الواليات املتحدة األميركية.
 العروض اإليرانية األخيرة 

ّ
ومن الواضح أن

ــوة، فــبــعــيــدًا عـــن الــثــقــة  ــ نــابــعــة مـــن مـــصـــدر قـ
الحوثين  قــرار  العالية في االستحواذ على 
ملــــســــاومــــة واشــــنــــطــــن والــــــــريــــــــاض، ضـــربـــت 
الحائط،  عــرض  الدولية  بالعقوبات  طهران 

ــيـــاق، اعــتــبــر مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة  فـــي الـــسـ
اليمنية الــشــرعــيــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، اإلقرار اإليراني بأنه »دليل يكشف 
حقيقة األجندة اإليرانية الخبيثة في اليمن«. 
املجتمع  فــي ملعب  اآلن  »الــكــرة   

ّ
أن وأضـــاف 

الـــدولـــي التــخــاذ مــوقــف صــــارم ضــد طــهــران 
لدعمها جماعة مارقة على االنقاب، وإطالة 
أمد الحرب ومفاقمة أسوأ أزمة إنسانية على 

مستوى العالم«.
ـــبـــت جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 

ّ
ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــجـــن مــ

التعليق بشكل رسمي على ما أورده الجنرال 
قاسمي من وقوف طهران وراء كافة التطور 
 العروض 

ّ
العسكري الحاصل لها. ويبدو أن

الجوية  الهجمات  بوقف  املتعلقة  اإليــرانــيــة 
الــريــاض  الــســعــودي، مقابل دعــم  فــي العمق 
ملفاوضات امللف النووي، شكلت هي األخرى 
لطاملا  التي  الحوثين  لجماعة  بالغًا  حرجًا 
نفت تبعيتها لطهران، وكانت دائمًا ما تقول 
أنها  فــي  تكمن  السعودية  مــع  مشكلتها   

ّ
إن

»ليست تابعة ألي أحد وأنها لو كانت كذلك 
لكان النظام السعودي قد اشتراها منذ زمن 
بــعــيــد«، وفــقــًا لــتــصــريــحــات ســابــقــة أطلقها 

القيادي البارز بالجماعة، مهدي املشاط.
وحــاول القيادي الحوثي املعن نائبًا لوزير 
الخارجية في حكومة الجماعة غير املعترف 
ي، التخفيف من وطأة 

ّ
بها دوليًا، حسن العز

التصريحات اإليرانية على أنصار الحوثين، 
بعد إظهار الجماعة بأنها مجرد أداة لطهران 
في املنطقة. وقال في تغريدة على »تويتر«، 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس: »نــحــن فـــي الــواقــع 
 أن 

ً
طـــرف غــيــر ُمــرتــهــن، وال نــســتــطــيــع أصــــا

 سبب ذلــك يعود 
ّ
نرتهن ألحــد«، الفتًا إلــى أن

 ثــقــافــتــهــم وتــضــحــيــاتــهــم »ُبــنــيــت من 
ّ
إلـــى أن

اليوم األول على السيادة واالستقال«. لكنه 
إيــرانــيــًا خال  إلــى تلقيهم دعمًا  ملــح ضمنيًا 
 »الــعــلــم واالســتــفــادة 

ّ
ــار إلـــى أن الـــحـــرب، وأشــ

مــن تــجــارب البشر حــق مــشــروع ومــتــاح لكل 
الــبــلــدان والــشــعــوب«، وأن األهـــم مــن ذلــك هو 
»الــوقــوف مــع الــوطــن وامــتــاك الــقــرار وكامل 
االستقال«، في إقرار ضمني باالستفادة من 

الخبرات العسكرية اإليرانية.
زكريا...

دفعت طهران الحوثيين 
للقيام بتصعيد عسكري 

غير مسبوق
املالكي الوسطي، والعقيدة األشعرية وطريقة 

ي«.
ّ
اإلمام الُجنيد في »التصوف السن

ــاوالت مــخــتــلــفــة  ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــدولـ ــ ــا بــــاشــــرت الـ كـــمـ
السجون  داخــل  »الجهادين«  لتحييد خطر 
ــلــــك مــحــمــد  ــو املــ ــفـ ـــن ذلــــــك عـ وخــــارجــــهــــا، ومـــ
ــيــــرة عـــن عــدد  ــنـــوات األخــ الــــســــادس فـــي الـــسـ
ــاب.  ــ ــ مــــن املــعــتــقــلــن عـــلـــى ذمـــــة قـــضـــايـــا إرهـ
فـــي حـــن كـــان الفــتــًا إطــــاق الـــدولـــة بــرنــامــج 
»مصالحة«، يشرف عليه مختصون وكوادر 
دينية، يستهدف سجناء مدانن في قضايا 
التطرف واإلرهاب، يرتكز على ثاثة محاور: 
املصالحة مع الــذات، ومع النص الديني، ثّم 
مــع املــجــتــمــع، وذلــــك كــلــه بــهــدف الــبــحــث عن 
مداخل ملراجعات ذاتية يقوم بها املعتقلون 
البيئة االجتماعية  السلفيون، لاندماج في 

بعد اإلفراج عنهم.
لكن اعتماد »الرابطة املحمدية للعلماء« على 
»مؤثرين« على شبكات التواصل االجتماعي 
يثير تساؤالت حول أداء املؤسسات الدينية 
املــغــربــيــة فـــي الــتــعــامــل الــرقــمــي مـــع قــضــايــا 
التطرف. وعن ذلك، يقول الباحث في الشأن 
الديني، منتصر حمادة، إن أغلب املؤسسات 

ــاءت  ــ جـ ــي  ــتــ الــ  ،2003 أيــــــــار  ــو/  ــ ــايـ ــ مـ  16 ــــي  فـ
ــفــــاع تــحــدي  ــارتــ ــي مـــتـــســـم بــ ــ ــ فــــي ســــيــــاق دولـ
أحــداث  بعد  خصوصًا  املتطرفة،  الجماعات 
األجهزة  2001، سارعت  أيلول  11 سبتمبر/ 
األمــنــيــة املــغــربــيــة إلــــى تــغــيــيــر تــعــامــلــهــا مع 
خــطــر اإلرهــــاب بــاعــتــمــاد مــقــاربــة استباقية، 
الخايا  تفكيك  الــرئــيــســة  مامحها  مــن  كـــان 
اإلرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ. 
في مــوازاة ذلك، تّم تنظيم الحقل الديني في 
املـــغـــرب وإعـــــادة هــيــكــلــتــه، مـــن أجـــل مــواجــهــة 
كثيرون  سماه  بتدّين  وذلــك  املتطرف،  الفكر 
»اإلســـــــام املـــغـــربـــي«، الـــقـــائـــم عــلــى الــتــمــّســك 
الجدل  لتحسم  املــؤمــنــن«  »إمــــارة  بمؤسسة 
الديني حول هذا امللف، وأيضًا تبني املذهب 

أغلب المؤسسات الدينية 
ما زالت متواضعة في 

التعامل الرقمي

يكتسب اإلقرار اإليراني بدعم 
الحوثيين، وبأن طهران 
وراء التطور العسكري 

الحاصل للجماعة، داللة 
مهمة في توقيته، 

نظرًا إلى أنه يتزامن مع 
محادثات الملف النووي

مع فرض التنظيمات 
اإلرهابية وجودها في 

الفضاء اإللكتروني، يعمل 
المغرب على إطاق 

مشروع جديد لمكافحة 
التطرف في صفوف 

الشباب، باالعتماد على 
»مؤثرين« على شبكات 

التواصل االجتماعي
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سياسة

نائب تونسي يتهم الرئيس

تحّرك المحكمة العسكرية

استخدام المحاكمات 
العسكرية عنوان من 
عناوين الديكتاتورية

تونس ــ آدم يوسف

ــيـــابـــة الــعــســكــريــة  ــنـ يـــثـــيـــر قـــــــرار الـ
مـــاحـــقـــة عـــضـــو مــجــلــس الــشــعــب 
ــــي، راشــــــد  ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ )الـــــــبـــــــرملـــــــان( الـ
الــخــيــاري، وإصـــدار بطاقة جلب بحقه، على 
خـــلـــفـــيـــة تـــســـريـــبـــات وتـــســـجـــيـــات صــوتــيــة 
يــتــهــم فــيــهــا الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد بــتــلــقــي 
أمــــــــوال خـــارجـــيـــة خـــــال حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة 
»الــــخــــيــــانــــة«، جــــــداًل غـــيـــر مـــســـبـــوق حـــول  ـــ وبــ
محاكمة مدنيني عسكريًا من جهة، واستغال 
البرملانية من جهة أخرى.  النواب للحصانة 
وأبدى كثر رفضهم محاكمة املدنيني عسكريًا، 
عــلــى اعــتــبــار أن الــقــضــاء الــعــســكــري مختص 
ريـــن مــن 

ّ
بــقــضــايــا الــعــســكــريــني فـــقـــط، مـــحـــذ

خطورة توظيف املحكمة العسكرية سياسيًا، 
وهــو مــا عّبر عنه بــوضــوح وزيــر الخارجية 
األســبــق، رفــيــق عبد الــســام، الـــذي اعتبر أن 
»اســتــخــدام املــحــاكــمــات الــعــســكــريــة لتصفية 
الــخــصــوم الــســيــاســيــني هـــو عـــنـــوان رئــيــســي 
مـــن عــنــاويــن الــديــكــتــاتــوريــة، فــمــا مـــن حــاكــم 
مستبد في عصرنا إال واستخدم املحاكمات 
االســتــثــنــائــيــة لــتــركــيــز حــكــمــه املــطــلــق«. وأكــد 
أن  في تدوينة على صفحته في »فيسبوك« 
»هذه معركة الصف الديمقراطي بكل أطيافه 
االستبداد  معسكر  مواجهة  فــي  ومــكــونــاتــه، 

هلك«.
ُ
والحكم الفردي املتخلف وامل

فـــي املــقــابــل أّيــــد الــبــعــض مــحــاكــمــة الــخــيــاري 
وأحـــقـــيـــة الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري فــــي مــاحــقــتــه، 
بــذريــعــة تــوجــيــهــه اتــهــامــات لــرئــيــس الـــدولـــة، 
ــلــــقــــوات املــســلــحــة  بــصــفــتــه الــــقــــائــــد األعــــلــــى لــ
العسكرية من جهة، ولخطورة القضايا املثارة 
التي تمس األمن القومي والسيادة، كالتخابر 
والخيانة العظمى، من جهة أخرى. وتصاعدت 
وتــيــرة الــجــدل الــســيــاســي والـــدســـتـــوري حــول 
الحصانة البرملانية للنواب وسوء استغالها 
النواب  إيقاف  وإمكانية  البرملانيني،  قبل  من 
عنهم،  الــحــصــانــة  رفـــع  دون  مــن  ومحاكمتهم 
النواب  الدائر بني  الخاف  خصوصًا في ظل 

التحقيق األول لدى املحكمة العسكرية الدائمة 
بالعاصمة إلى الخياري تهم »القيام بما من 
شـــأنـــه أن يــضــعــف فـــي الــجــيــش روح الــنــظــام 
الــعــســكــري والـــطـــاعـــة لـــلـــرؤســـاء أو االحـــتـــرام 
الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو 
املــســؤولــني عــن أعــمــال الجيش بــصــورة تمس 
بكرامتهم«. ومن التهم أيضًا »تعّمد املشاركة 
في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش 
ــرار بــالــدفــاع الــوطــنــي  ــ ــة، بــقــصــد اإلضــ ــ أو األمـ
والــتــآمــر عــلــى أمـــن الــدولــة الــداخــلــي املقصود 
الدولة، أو حمل السكان على  به تبديل هيئة 
مــهــاجــمــة بــعــضــهــم بــعــضــًا بـــالـــســـاح، وربـــط 
اتصاالت مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها 
الناحية  التونسية من  الباد  اإلضــرار بحالة 

العسكرية«.
وأشــــرف رئــيــس مجلس نـــواب الــشــعــب راشــد 
الــغــنــوشــي مـــســـاء الــخــمــيــس عــلــى »اجــتــمــاع 
البرملان بخصوص األخبار  استثنائي ملكتب 
التي تفيد بإصدار بطاقة جلب للنائب راشد 
الخياري من قبل النيابة العسكرية«. وتقّررت 
بحسب باغ رسمي دعوة الخياري إلى »تقديم 
إفــــادة كتابية حـــول مــابــســات هـــذا املــوضــوع 
ــي أقــــــرب اآلجـــــال  ورفـــعـــهـــا ملــكــتــب املـــجـــلـــس فــ

ــــازم«.   قــصــد الــنــظــر فــيــهــا واتـــخـــاذ اإلجـــــراء الـ
واعــتــبــر الــنــائــب الــســابــق سمير بــن عــمــر، في 
راشد  »قضية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
عــمــد رئيس  إذ  بــامــتــيــاز،  الــخــيــاري سياسية 
جمهورية لتحريك القضاء العسكري لتصفية 
 صفته وصاحياته«. 

ً
أحد خصومه، مستغا

ــلـــوب الــفــاشــي في  وشـــــّدد عــلــى أن »هــــذا األسـ
ماحقة املعارضني وتصفية الخصوم خارج 
عن سياق الثورة التي أعطت التونسيني حرية 
انــتــقــاد الــرئــيــس. وهـــذا األســـلـــوب لــم يعتمده 
حتى بن علي في زمن االستبداد«. وأضاف أن 
»تحريك القضاء العسكري ضد الخياري في 
قضية تتعلق بحرية تعبير ليست األولى، إذ 
يوجد عدد من القضايا ضد عدد من املدونني 
نيابة عن الرئيس«، متحفظًا عن ذكر أسمائهم.

بــــــدوره، نــشــر الــنــائــب عــبــد الــلــطــيــف الــعــلــوي 
وصف  »فيسبوك«،  فــي  حسابه  على  تدوينة 
فــيــهــا الــتــهــم املــوّجــهــة لــلــخــيــاري مـــن الــقــضــاء 
»املسقطة املحشّوة حشوًا، وكأنها  العسكري بـ
ـــي واالنـــتـــقـــام 

ّ
ــف ــتـــشـ ــقـــط بــــغــــرض الـ صـــيـــغـــت فـ

ــكـــن«. وأضـــــاف  ــمـ ــا يـ ــتــــوريــــط إلـــــى أبـــعـــد مــ والــ
أو  الخياري  »أنــا لست ضد محاكمة  العلوي 
أّي شــخــص آخــــر يــرمــي غــيــره بـــا دلــيــل )إذا 
ـــه بــا دلــيــل(، ولــكــنــي ضــد املحاكمات 

ّ
ثــبــت أن

وضد  التهم  تلفيق  وضــد  الظاملة،  االنتقامية 
الزج باملدنيني في محاكمات عسكرية خاصة، 
وضــــد خــــرق اإلجـــــــــراءات الـــتـــي يـــنـــّص عليها 
الــفــصــلــني 68 و69 واملــتــعــلــقــة  فـــي  ــتـــور  الـــدسـ

بإجراءات نزع الحصانة«. 
من جهته، قال املختص في القانون الدستوري 
»العربي الجديد«  رابح الخرايفي في حديٍث لـ

في  الــعــســكــري مختص لسببني  »الــقــضــاء  إن 
محاكمة الخياري. السبب األول هو أن رئيس 
الجمهورية هو القائد األعلى للقوات املسلحة، 
والــرئــيــس لــديــه الــصــفــة الــعــســكــريــة. والسبب 
الــثــانــي هــو أنـــه تـــّم املـــّس والــطــعــن مــن سمعة 
الــجــيــش، واملـــرجـــع هــنــا هـــو مــجــلــة املــرافــعــات 
والعقوبات العسكرية واملرسوم املعدل لبعض 
العسكرية  واملــجــلــة  عـــام 2011،  فــي  فــصــولــهــا 
الدولة  أمــن  على  باالعتداء  املتعلق  الباب  في 
الداخلي«. وأشــار إلى أن »املحكمة العسكرية 
يكون  التي  والقضايا  النزاعات  في  مختصة 
أحـــد أطــرافــهــا أو كــاهــمــا عــســكــريــًا، مــن خــال 
االعتداء أو املس من املعنويات وغيرها. وقد 
اعـــتـــدى الــنــائــب عــلــى الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات 

العسكرية ومّس من سمعة الجيش«.
العسكرية  العامة  النيابة  إن  الخرايفي  وقــال 
ــاشـــرت عملية  تــتــعــّهــد مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا، وبـ
ــو مـــن صــمــيــم اخــتــصــاصــهــا وال  الـــبـــحـــث، وهــ
تنتظر رفع دعوة من قبل القائد األعلى للقوات 
املسلحة، فالنيابة تتعهد تلقائيًا من دون أمر 
إال في حالة تقاعسها فيأمرها رئيس النيابة 

وهو الوزير. 
وأضاف أن ادعاء النائب بأن القضاء العسكري 
القانوني،  الجهل  غير مختص، هو من قبيل 
إذ يــتــوفــر بــصــريــح الــنــص االخــتــصــاص، كما 
والشرطة  مــتــوفــرة  الجريمة  جميع  أركـــان  أن 
مطالبة  والعدلية،  املدنية  وأيضًا  العسكرية، 
بإيقاف النائب بعد إدراجــه في قائمة الجلب 

بالقوة.
ص أستاذ القانون الدستوري 

ّ
في املقابل، لخ

ســلــيــم الــلــغــمــانــي الــــجــــدل الــــدســــتــــوري حـــول 
ــقـــضـــاء  ــيــــني مـــــن الـ ــدنــ ــة املــ ــمـ ــاكـ إمــــكــــانــــيــــة مـــحـ
بأنه  »فيسبوك«،  في  على حسابه  العسكري، 
ال يمكن ذلــك دســتــوريــًا، وفــقــًا للبند 110 في 
القضائية  السلطة  فــي فصل  الخامس  الــبــاب 
مـــن الـــدســـتـــور. ويـــنـــّص هــــذا الــبــنــد عــلــى أنــه 
ــنـــاف املـــحـــاكـــم بـــقـــانـــون، ويــمــنــع  ــّدث أصـ ــحــ ــ

ُ
»ت

إجـــراءات   
ّ
ســن أو  استثنائية،  إحـــداث محاكم 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا املــــســــاس بـــمـــبـــادئ 
املحاكمة العادلة. إن املحاكم العسكرية محاكم 
ويضبط  العسكرية.  الجرائم  في  متخصصة 
وتنظيمها  وتركيبتها  اختصاصها  القانون 
واإلجراءات املتبعة أمامها والنظام األساسي 
لــقــضــاتــهــا«. ولـــكـــن يــمــكــن مــحــاكــمــة املــدنــيــني 
العاشر  الــبــاب  مــن   149 للبند  وفــقــًا  عسكريًا 
ــــذي ينص  الـــخـــاص بـــاألحـــكـــام االنــتــقــالــيــة، الـ
على أن »تواصل املحكمة العسكرية ممارسة 
السارية  بالقوانني  لها  املوكولة  الصاحيات 
مع  يتماشى  بما  تنقيحها  إلــى حني  املفعول 

أحكام الفصل 110«.

تشهد الساحة السياسية 
التونسية صدامًا قانونيًا 

متفاقمًا، مع تدخل 
المحكمة العسكرية في 

قضية تسريبات النائب 
راشد الخياري

)Getty( يرفض كثر في تونس محاكمة المدنيين عسكريًا

وسعيد، الذي تخضع األساك التابعة لوزارة 
الدفاع والنيابة العسكرية إلشرافه.

عّد ماحقة الخياري من القضاء العسكري 
ُ
وت

أول قــضــيــة مــن نــوعــهــا ضــد بــرملــانــي مباشر 
أنه  النيابية، غير  ملهامه ومتمتع بالحصانة 
سبق للقضاء العسكري أن وّجه تهمًا وأصدر 
أحــكــامــًا ضــد املــــدون يــاســني الــعــيــاري قــبــل أن 
يصبح نــائــبــًا. وشــهــدت تــونــس مــبــاشــرة بعد 
مــحــاكــمــات  و2011   2010 عـــامـــي  فـــي  الــــثــــورة 
ملدنيني، منهم أصهار ورجال الرئيس املخلوع 
زين العابدين بن علي ومسؤولون في النظام 
إلى  والخيانة  التآمر  تهم  وُوّجــهــت  الــســابــق، 
ــرزوا في  ــ ــال أعـــمـــال بـ ــ مــســؤولــني أمــنــيــني ورجـ
السبسي  قائد  الباجي  الــراحــل  الرئيس  عهد 
ورئيس الحكومة األسبق يوسف الشاهد، غير 
اختصاص  بعدم  قضت  التعقيب  محكمة  أن 

القضاء العسكري وسحبت منه القضايا.
العلم أن الخياري متواٍر عن األنظار منذ  مع 
إصدار النيابة العامة العسكرية بطاقة الجلب، 
يــوم  مــعــه  للتحقيق  عــنــد دعــوتــه  لــم يمثل  إذ 
الثاثاء املاضي، وسط اعتقاد بأنه اتخذ هذا 
القرار خشية إيقافه. لكن ما زاد األمور غموضًا 
هو نشره تدوينة على صفحته في »فيسبوك«، 
أول مــن أمــس الخميس، جــاء فيها: »لــكــل من 
يسألنا عن مصير النائب راشد الخياري، نوّد 
أن نعلم الجميع: ال أحد يعلم مصيره وال ندري 
 أو حرًا، ولم نعلم أي شيء عنه 

ً
إن كان معتقا
حتى اللحظة«.

ــان الــقــضــاء الــعــســكــري فــتــح يـــوم الــثــاثــاء  وكــ
املــاضــي تحقيقًا فــي االتــهــامــات الــتــي أطلقها 
ــره عـــلـــى صــفــحــتــه  الـــخـــيـــاري فــــي فـــيـــديـــو نـــشـ
الرسمية فــي »فــيــســبــوك«، ذكــر فيه أن سعيد 
 خـــارجـــيـــًا مــــن جــهــات 

ً
ــًا وتـــمـــويـــا ــمـ تــلــقــى دعـ

أمــيــركــيــة، لتعزيز حــظــوظ وصــولــه إلــى قصر 
ــار إلـــى أنــه  قــرطــاج فــي رئــاســيــات 2019. وأشــ
ــن طـــريـــق حـــــواالت  ـــم أمــــــــوااًل أجــنــبــيــة عــ

ّ
تـــســـل

بريدية، تفوق 5 مايني دوالر. وأشار الخياري 
إلــى امتاكه وثائق تثبت ذلــك، متهمًا رئيس 
ــة« و»الـــتـــخـــابـــر مــع  ــانـ ــيـ »الـــخـ ـــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بـ
الجهات  أن هذه  وذكــر  األميركية«.  املخابرات 
األميركية سلمته األدلة والوثائق بعد أن غّير 
الفرنسيني.  إلــى  األميركيني  من  والءه  سعيد 
لكن السفارة األميركية بتونس نفت في بيان 
اّدعــــاءات الــخــيــاري، مــشــّددة على أن »حكومة 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــم تــقــدم أي تــمــويــل لدعم 
حــمــلــة الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد االنــتــخــابــيــة«. 
واعتبرت أن »الواليات املتحدة تؤكد في هذا 
الصدد احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية 

التونسية واستقاليتها«.
ومــســاء أول مــن أمــس الخميس وّجـــه قاضي 
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