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تــزايــدت الــتــحــذيــرات فــي الــجــزائــر أخيرًا 
مــن إمــكــانــيــة حــــدوث انــفــجــار اجتماعي 
ــيــــاســــي، بـــســـبـــب تــــدهــــور األوضـــــــاع  وســ
االرتــفــاع  نتيجة  للجزائريني،  املعيشية 
املــفــرط لــأســعــار ونــــدرة مـــواد تموينية 
كالزيت، مع تفاقم أزمة السيولة النقدية 
ــكــــومــــة عـــــن تـــنـــفـــيـــذ خــطــط  ــز الــــحــ ــ ــــجـ وعـ
إلصالح األوضاع. لكن لهذه التحذيرات 
أسبابًا أخـــرى تتعلق بــاملــخــاوف مــن أن 
تدفع هذه األوضاع الجزائريني إلى عدم 
التفاعل مع الحملة الدعائية لالنتخابات 
البرملانية املبكرة املقررة في 12 يونيو/

الحملة  قرب موعد  املقبل. ومع  حزيران 
االنتخابية مطلع شهر مايو/أيار املقبل، 
ــة الــعــد الــتــنــازلــي لـــالقـــتـــراع، بعد  ــدايـ وبـ
إغــــالق بـــاب الــتــرشــيــحــات يـــوم الــثــالثــاء 
املــقــبــل، تــزامــنــًا مـــع الــطــوابــيــر الــطــويــلــة 
الحليب والزيت وقبالة  أمــام محال بيع 
مراكز البريد الستخالص املرتبات، بات 
مـــن الــصــعــب عــلــى املـــرشـــحـــني مــواجــهــة 
الــجــزائــريــني فــي هـــذا الــوضــع لدعوتهم 
لالنتخاب، في وقت يبدو فيه الجزائري 

 بالبحث عن املواد التموينية.
ً
منشغال

وعّبرت »حركة البناء الوطني« عن بالغ 
قلقها من تدهور األوضــاع االجتماعية، 
خشية أن يكون لذلك تأثير على املشهد 
االنتخابية  واالســتــحــقــاقــات  الــســيــاســي 
القادر  الحركة عبد  املقبلة. وقــال رئيس 
بن قرينة، في حفل إفطار جماعي، مساء 
شرقي  قسنطينة  منطقة  فــي  الــجــمــعــة، 
التصعيد  بالغ  بقلق  »نسجل  الــجــزائــر: 
االجــتــمــاعــي األخــيــر ولــجــوء الــعــديــد من 
الفئات االجتماعية إلى تنفيذ سلسلة من 
واالعتصامات  واالحتجاجات  الوقفات 
وشــــن اإلضـــــرابـــــات، بــعــضــهــا تـــم بشكل 
مفاجئ وحتى دون سابق إنذار«. وأشار 
إلى »تدهور ملحوظ لأوضاع املعيشية 
وتـــدنـــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــجــزائــريــني، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــداعــــيــــات األزمـــــــــة االقـ جـــــــراء تــ
عن  الناجمة  الصحية  ــة  واألزمـ الخانقة 
تفشي وباء كورونا، وما تسببت به من 
تفاقم معاناة فئات عريضة من الشعب 

الجزائري«.
ــر عــــن مـــخـــاوفـــه مــن  ــّبـ لـــكـــن بــــن قـــريـــنـــة عـ
أن يــــشــــوش هـــــذا الــــوضــــع االجـــتـــمـــاعـــي 
الــصــعــب، عــلــى االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي 
في يونيو املقبل، وقال إن »هذا االحتقان 

جنوبي  دول  قــمــة  فــي  املجتمعون  انــتــقــد 
ــان«، أمــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا »آسـ ــيــ شــــــرق آســ
االنقالب العسكري في ميانمار الذي وقع 
فــي 1 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، وعمليات 
القتل والقمع التي يمارسها الجيش ضد 
القمة  وبعد  هناك.  واملحتجني  املواطنني 
الــعــاصــمــة اإلندونيسية  ُعــقــدت فــي  الــتــي 
ــارك فــيــهــا قـــائـــد االنـــقـــالب  ــ ــا، وشــ ــارتـ ــاكـ جـ
الــجــنــرال مــني أونــغ هالينغ، قــال الرئيس 
ــيـــســـي جـــوكـــو ويــــــــدودو إن عــلــى  اإلنـــدونـ
الديمقراطية  إعــادة  ميانمار  في  الجيش 
ــنــــف ضــد  ــعــ ــــف عـــــن مــــمــــارســــة الــ ــوقـ ــ ــتـ ــ والـ
املواطنني. وأضاف أن »أول التزام تم طلبه 
العنف،  استخدام  عن  الجيش  توقف  هو 
وامتناع جميع األطــراف هناك في الوقت 
ــه عـــن الــقــيــام بـــذلـــك، لــيــكــون بــاإلمــكــان  ذاتــ
خفض الــتــوتــر«. ودعـــا إلــى إطـــالق ســراح 
بدخول  والــســمــاح  السياسيني  السجناء 
الــبــالد »للضغط من  إلــى  مبعوث خــاص 

أجل الحوار«. 
ــم يــــصــــدر بــــعــــد أي تــــصــــريــــح عــلــنــي  ــ ــ ولـ
رسمي من مني أونغ هالينغ، لكن رئيس 
الذي  لونغ،  هسني  لي  سنغافورة  وزراء 
دعـــا إلـــى إطـــالق ســـراح الــزعــيــمــة املدنية 
ــان ســــو تـــشـــي املـــوضـــوعـــة قــيــد  ــ ــغ سـ ــ أونــ
قــال إن رئيس املجلس  اإلقــامــة الجبرية، 
العسكري »سمعنا«. وأضاف في معرض 
نقله تصريحات هالينغ خالل االجتماع 
اء 

ّ
أنــه »لــم يعارض قيام آسيان بــدور بن

إيـــصـــال  مــــن آســــيــــان أو  أو زيــــــــارة وفـــــد 
املجلس  أو تحّرك  اإلنسانية،  املساعدات 
لالنخراط  قدمًا  )االنقالبيون(  العسكري 

اء«.
ّ
مع آسيان بشكل بن

وحــــضــــر االجــــتــــمــــاع ســـلـــطـــان بــــرونــــاي 
ــذي يـــتـــرأس »آســـيـــان«  حــســن الــبــلــقــيــة، الــ
حاليًا، إضافة إلى قادة ووزراء خارجية 
املــجــمــوعــة وعــددهــا 10،  مــن معظم دول 
وكمبوديا  وماليزيا  سنغافورة  وبينها 
والوس.  والفيليبني  وفيتنام  وتــايــالنــد 
شــاركــوا  متظاهرين  أمــن  ــّرق عناصر  وفـ
في تجّمعات صغيرة خــارج مقر التكتل 
فــــي جــــاكــــرتــــا ضــــد مــــشــــاركــــة انــقــالبــيــي 

ميانمار في االجتماع.
أمـــا فــي مــيــانــمــار، فــقــد واصـــل املحتجون 

يــقــتــرن مــع وضـــع صــعــب وحــســاس تمر 
بــه الــبــالد، ويــتــزامــن مــع اقــتــراب مواعيد 
انــــتــــخــــابــــات هـــــامـــــة، ســـتـــمـــكـــن الـــشـــعـــب 
الـــجـــزائـــري مـــن اخـــتـــيـــار مـــن يــمــثــلــه في 
باسمه  سيباشر  الــذي  الجديد  البرملان 
إصالحات تسمح باإلفراج عن منظومة 
تطلعاته  تجسد  واجتماعية  اقتصادية 
في الجزائريني للعيش الكريم«. وأضاف 
أن هـــذا الــتــزامــن قـــد »يـــحـــول دون تــوفــر 
ــامـــه وســيــرهــن  ــمـ ــمـــة إلتـ الــــظــــروف املـــالئـ
نــجــاح هــذا اإلصـــالح السياسي الــهــام«، 
ودعـــــا الــتــنــظــيــمــات املــهــنــيــة والــنــقــابــيــة 
ــة إلـــــى تــغــلــيــب املــصــلــحــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
ــــالن هــدنــة اجــتــمــاعــيــة من  الــوطــنــيــة وإعـ
أجل توفير املناخ املالئم لتجاوز األزمة 
الحالية التي تمر بها البالد. واقترح أن 
تجري الحكومة حــوارًا لتلبية ما يمكن 
تحقيقه من مطالب مشروعة وتأجيل ما 

يتوجب تأجيله ملا بعد االنتخابات.
رت »حــــركــــة مــجــتــمــع 

ّ
مــــن جـــهـــتـــهـــا، حــــــــذ

ارتــفــاع  مــن »مخاطر وتــداعــيــات  السلم« 
ــيـــة  ــي أغــــلــــب املـــــــــواد الـــغـــذائـ ــ ــار فـ ــ ــعــ ــ األســ
ــة عـــلـــى مـــعـــيـــشـــة املـــواطـــنـــني  ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ
وقـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة وعـــلـــى االســـتـــقـــرار 
إلــى »اتخاذ  الــوطــنــي«. ودعــت الحكومة 
الـــالزمـــة لتمويل  الــتــدابــيــر واإلجـــــــراءات 
وضبط السوق وضمان توازنه ومحاربة 
املضاربة، مع العمل على تحقيق الحلول 
الجذرية الدائمة للوفرة الغذائية لضمان 

العيش الكريم للمواطنني«.
املستقبل«  بــدوره، تطرق رئيس »جبهة 
ــى األزمــــــــة فــي  ــ ــز، إلــ ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبـ بــلــعــيــد عـ
برنامج تلفزيوني، مساء الجمعة، وقال 
إن »األزمة االقتصادية الخانقة وتدهور 
الــوضــع االجــتــمــاعــي، هــو نــتــاج 20 سنة 
من التدمير والنهب في العهد السابق«. 
بالفشل،  املتهمة  »الحكومة  أن  وأضــاف 
غير قادرة على معالجة الوضع في ظل 
الجزائر  تعيشها  التي  الصحية  األزمـــة 
وإزاء  الــعــالــم«.  ــرار مختلف دول  غـ عــلــى 
استحقاق  عشية  امللتبس  الــوضــع  هـــذا 
ــة، اقــــتــــرح عــبــد  ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ االنــــتــــخــــابــــات الـ
الـــعـــزيـــز، الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد املــجــهــود 
الـــوطـــنـــي، وتــغــلــيــب املــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
السياسية، والتوافق  القوى  من قبل كل 
على خارطة طريق بعيدًا عن التجاذبات 
سيسهم  »االتــحــاد  أن  ورأى  السياسية. 

النزول إلى الشوارع بما في ذلك في والية 
كــاشــني الــشــمــالــيــة. وارتـــــدى املــتــظــاهــرون 
إلـــى املعتقلني.  لـــإشـــارة  قــمــصــانــًا زرقــــاء 
للبالد،  التجارية  العاصمة  رانغون،  وفي 
ــعــــض الــــســــكــــان جـــــنـــــازة وهـــمـــيـــة  أقـــــــــام بــ
خزفية  أوانــي  وحطموا  هالينغ  للجنرال 
صفراء على األرض، في إشــارة إلــى قطع 
ــــى. وأثـــــــــارت مــشــاركــة  ــوتـ ــ الـــعـــالقـــة مــــع املـ
قــائــد االنــقــالبــيــني فــي قــمــة آســيــان غضب 
الـــنـــاشـــطـــني واملـــجـــمـــوعـــات املــــدافــــعــــة عــن 
، تــضــم 

ّ
ــقــــوق اإلنـــــســـــان وحــــكــــومــــة ظـــــــل حــ

النواب الذين تّمت اإلطاحة بهم ولم تجِر 
دعوتها إلى املحادثات. 

وأفـــــــادت حــكــومــة الـــظـــل )املــــعــــارضــــة( في 
بيان: »نرّحب باالجتماعات التي تساهم 
في حل لأزمة التي تتفاقم في ميانمار«، 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ لــكــنــهــا شــــــــّددت عـــلـــى أن »االجـ
وتشمل  مــيــانــمــار  ســكــان  تستثني  الــتــي 
ُيستبعد  هالينغ،  أونــغ  مــني  القتلة  كبير 
أن تــكــون مــفــيــدة«. ودعـــا الــنــواب العسكر 
إلـــى »الــتــوقــف عــن قــتــل املــدنــيــني«، الــذيــن 
اآلن،  ــن 700 حـــتـــى  مــ أكـــثـــر  مــنــهــم  ســـقـــط 
وإطـــــــالق ســــــراح أكـــثـــر مــــن 3000 ســجــني 
ــادة الــســلــطــة إلـــى الحكومة  ــ ســيــاســي وإعـ
انتخابات  بموجب  ديمقراطيًا،  املنتخبة 
ــانـــي الــتــشــريــعــيــة.  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ

في تقليص الوقت الالزم لتجاوز األزمة 
الكلفة  وتــخــفــيــف  أبــعــادهــا  فــي مختلف 

أيضًا«.
ــل الــثــقــافــة  ــ ــــزب »الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـ ــا حـ ــ أمـ
املؤشرات  »كل  أن  فــرأى  والديمقراطية«، 
تثير مخاوف حقيقية من إمكانية حدوث 
انفجار اجتماعي«. وذكر في بيان، أمس 
أن »الجبهة االجتماعية تعيش  السبت، 
حـــالـــة غـــلـــيـــان كـــبـــيـــرة وســـخـــطـــا عـــارمـــا 
ــــاط الــعــمــال وأربـــــاب الــعــائــالت.  فـــي أوسـ
اإلضـــرابـــات تــتــوالــى وتــمــس الــعــديــد من 
القطاعات، ومن الواضح أنها ستتكثف 
وقد تسبب على املدى القصير في حالة 
ــــزا ذلــــك إلــى  ــبــــالد«. وعـ مـــن الــشــلــل فـــي الــ
اقتصادي حقيقي  انتعاش  آفاق  »غياب 
ــن تــقــديــم  وعـــجـــز الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عـ
ــة النـــشـــغـــاالت  ــعـ ــاجـ ــة ونـ ــحــ حـــلـــول واضــ
ــا يـــعـــّجـــل حــــــــدوث انـــفـــجـــار  ــ الــــســــكــــان، مـ
اجــتــمــاعــي ســتــتــحــمــل الــســلــطــة وحــدهــا 

عواقبه«.
واعــتــبــر التجمع أن هـــذا الــوضــع »وجــه 
الضربة القاضية ملعنويات الجزائريني، 
ــيــــر املــــســــبــــوق فــي  ــبـــب االرتـــــــفـــــــاع غــ ــسـ بـ
األسعار الذي سّجل خالل األيــام األولى 
من شهر رمضان والذي يمس جل املواد 
الغذائية، التي أصبحت في غير متناول 
املواطن، التعطل شبه العام ألداة اإلنتاج، 
التي أهملتها السلطات العمومية. وفقد 
يــوم تأتي  مــئــات اآلالف وظــائــفــهــم، فكل 
العاطلني  لدعم صفوف  جيوش جديدة 
عن العمل، كما ُسّجل انخفاض متسارع 
على  وتداعياته  الوطنية  العملة  لقيمة 
، ما يزيد 

ً
القدرة الشرائية املتدنية أصال

من هشاشة فئات عريضة من املجتمع«. 
تردي  مسؤولية  السلطة  الحزب  وحّمل 
السياسية  املـــســـارات  بــســبــب  األوضـــــاع، 
الـــخـــاطـــئـــة، مــقــتــرحــًا فـــي املـــقـــابـــل »بــنــاء 
مـــيـــزان الـــقـــوى الــــضــــروري ملـــيـــالد فــتــرة 
انتقالية مستقلة تقود مسارًا تأسيسيًا، 
عن  التعبير  بــضــمــان  الكفيلة  الــوحــيــدة 
بناء  أجــل  من  الجزائري  الشعب  سيادة 

جزائر حرة وديمقراطية«.
وأبدى متابعون اعتقادهم بأن األوضاع 
ـــد بـــشـــكـــل ال يــــخــــدم االســـتـــحـــقـــاق 

ّ
تـــتـــعـــق

ــتــــخــــابــــي. وقـــــــال الـــبـــاحـــث ســلــيــمــان  االنــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــاصــر فــي حــديــٍث لـــ
مـــتـــحـــمـــســـني  ــر  ــ ــيـ ــ غـ »الــــــجــــــزائــــــريــــــني  إن 
ــذه الــــظــــروف،  ــ لـــالنـــتـــخـــابـــات فــــي مـــثـــل هـ
وُيمكن رصــد ذلــك من خــالل الكم الكبير 
ــن األحــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة والــــقــــوائــــم  ــ مــ
املستقلة التي عجزت عن إيجاد ناخبني 
الترشح«. وأضــاف أن  لتوقيع اكتتابات 
»ظـــروفـــًا اجــتــمــاعــيــة أقـــل تـــدهـــورًا دفعت 
الجزائريني، إضافة إلى دوافع سياسية 
أخرى والحراك الشعبي، إلى العزوف عن 
التصويت في االستحقاقني االنتخابيني 
املــاضــيــني، االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
 ،2019 األول  ديسمبر/كانون  فــي  جــرت 
الدستور في نوفمبر/ واالستفتاء على 

تــتــجــاوز  لـــم  إذ   ،2020 الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
نسبة التصويت 24 في املائة«.

ــادت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة  ــ بـــدورهـــا، أفـ
ــيـــان«، أن »األزمــــة التي  قــبــل اجــتــمــاع »آسـ
القاتل وغير  ميانمار،  الجيش في  بدأها 
ات ارتدادية شديدة، 

ّ
النادم، ستتسبب بهز

إنـــســـانـــيـــة وأكـــــثـــــر، بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــنــطــقــة 
بـــرمـــتـــهـــا«. كــمــا صـــــدرت دعــــــوات للتكتل 
اإلقليمي لطرد ميانمار من عضويته. لكن 
»آسيان« تتبع باملجمل نهجًا قائمًا على 
عــدم الــتــدخــل فــي شـــؤون الـــدول األعــضــاء 
املحللني  الكثير من  الداخلية. ولم يتوقع 
مشيرين  االجتماع،  من  كبيرة  اختراقات 
بداًل من ذلك إلى أنه فرصة لجلب الجيش 
ــفـــاوض والــتــمــهــيــد لــحــل  ــتـ ــــى طــــاولــــة الـ إلـ
مــحــتــمــل. وقــــــال كــبــيــر مــحــلــلــي الـــشـــؤون 
»ســوالريــس ستراتيجيز  لــدى  الخارجية 
ــه  ــافــــورة« مــصــطــفــى عــــزالــــديــــن، إنـ ــغــ ــنــ ســ
»علينا أن نتحلى بالواقعية. ال أعتقد أن 
القمة ستأتي بخطة شاملة بشأن كيفية 
ــزاع«. وأضــــاف  ــ ــنـ ــ إخــــــراج مــيــانــمــار مـــن الـ
»أعتقد بداًل من ذلك أنها ستطلق نقاشًا، 
التي  الكيفية  وربما تضع األســس بشأن 
ــــى حــــل«.  يــمــكــن مــــن خـــاللـــهـــا الـــتـــوصـــل إلـ
بميانمار  الــتــي تعصف  ــة  األزمــ وشــّكــلــت 
تــحــديــًا كــبــيــرًا ملــســتــقــبــل الــتــكــتــل ونــهــجــه 

القائم على التوافق، وفقًا لعزالدين.
)فرانس برس(

حّذرت حركة »مجتمع 
السلم« من مخاطر 

ارتفاع األسعار

فقد مئات اآلالف 
وظائفهم وانخفضت 
قيمة العملة الوطنية

لجنة األمن القومي 
اإليرانية تناقش 
محادثات فيينا

للحديث تتمة...

المسألة اإليرانية 
مشاورات في 

واشنطن وبغداد 

بين  واشنطن  تستضيفها  مشاورات  خالل  األحد  اليوم  النووية  المسألة  تحضر 
جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  لوزير  جولة  وفي  وأميركيين،  إسرائيليين  مسؤولين 
اتجاه إدارة  ظريف تشمل قطر والعراق، وذلك على وقع مؤشرات عديدة على 

جو بايدن لتوقيع اتفاق مع طهران للعودة إلى اتفاق 2015

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ـــول املــلــف  ــ تــتــكــثــف املــــــشــــــاورات حـ
اإليــرانــي بعد اإلعـــالن عــن تحقيق 
ــات فــيــيــنــا بــني  ــاوضـ ــفـ تــــقــــّدم فــــي مـ
ــي االتــــفــــاق  ــ ــــوى املــــشــــاركــــة فـ ــقــ ــ ــران والــ ــ ــهـ ــ طـ
مباشرة،  غير  أميركية  وبمشاركة  الــنــووي 
ــــى نــتــائــج  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــوصــــول إلـ
وستحضر  اآلن.  حتى  بعيدًا  يبدو  نهائية 
املسألة اإليرانية اليوم األحد في مشاورات 
ــن، وأخــــــــــرى بــــغــــداد  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ تـــحـــتـــضـــنـــهـــا واشـ
والــدوحــة، إذ يــزور مسؤولون إسرائيليون 
نظرائهم  للقاء  األميركية  العاصمة  الــيــوم 
اقتناع  فــي ظــل تسريبات عــن  األمــيــركــيــني، 
إسرائيلي بأن إدارة جو بايدن مصرة على 
التوصل التفاق مع طهران، وسعي تل أبيب 
لضمان مصالحها. مقابل ذلك، يزور وزير 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
بغداد والدوحة اليوم، وذلك بعد تسريبات 
عـــن لـــقـــاءات إيـــرانـــيـــة ســعــوديــة فـــي الــفــتــرة 

األخيرة.
وتبدأ اليوم األحد، في واشنطن، محادثات 
بــني مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن كــبــار املــســؤولــني 
ــل، وعــــلــــى رأســـهـــم  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ ــيــــني فـ ــنــ األمــ
رئــيــس »املــوســاد« يــوســي كــوهــني، ورئيس 
ــن الـــقـــومـــي مــئــيــر بــــن شـــبـــات،  ــ مــجــلــس األمــ
ورئـــيـــس شــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
تــمــيــر هــايــمــن، مـــع نــظــرائــهــم فـــي الـــواليـــات 
ــران،  املــتــحــدة، حـــول االتــفــاق الــنــووي مــع إيـ
اإلسرائيلي  الجيش  أركـــان  رئيس  أن  علمًا 
ــــفــــتــــرض أن يــــزور  ــان ُي ــ ــيــــف كــــوخــــافــــي كــ أفــ
واشنطن أيضًا، غير أنه أعلن أمس السبت 
الــزيــارة على خلفية توتر األوضــاع  تأجيل 
األمنية مــع قــطــاع غـــزة. وقــالــت قــنــاة »كــان« 
اإلســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة أن »بــقــيــة رحـــالت 
واشنطن  إلــى  اإلسرائيلية  األمنية  القيادة 

ستجرى كما هو مخطط لها«.
وأبرزت الصحف اإلسرائيلية أهداف وصول 
هـــذه الــشــخــصــيــات الــرفــيــعــة إلـــى واشــنــطــن، 
وذكــرت أنهم ال يهدفون إلى محاولة إقناع 
األميركيني بالعدول عن قرار إدارة الرئيس 
جو بايدن بالسعي للتوصل إلى اتفاق مع 
ــع 

ّ
إيــــران لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق الــنــووي املــوق

في عام 2015، والــذي انسحبت منه اإلدارة 
األميركية تحت قيادة دونالد ترامب، وإنما 
الــتــركــيــز عــلــى رفـــض إســرائــيــل لــالتــفــاق من 
الــواليــات  مــعــارضــة سياسة  يعني  أن  دون 

املتحدة.
وأبــــــــــرزت الـــصـــحـــف ووســـــائـــــل اإلعــــــــالم أن 
الذهاب  اجتماع هــؤالء املسؤولني ال يعني 
بــوفــد رســمــي مــوّحــد، بــل بشكل مــنــفــرد، إذ 
سُيجري كل منهم محادثات واتصاالت مع 
الدوائر املختلفة املرتبط بها بطبيعة عمله 
الــرســمــي وضــمــن حــــدود الــتــنــســيــق األمــنــي 

والعسكري مع الواليات املتحدة.
التي  واملعلومات  التصريحات  مــن  ويــبــدو 
ــلـــيـــة فــــي هـــذا  ــيـ ــا الـــصـــحـــف اإلســـرائـ ــهـ ــرتـ ذكـ
اإلسرائيلي  السفير  وتصريحات  السياق، 
لـــدى واشــنــطــن جــلــعــاد أردان، أن إســرائــيــل 
كتقديرات  فقط  ولــيــس  فعليًا،  م 

ّ
تسل بــاتــت 

ألجهزتها االستخباراتية، بأن إدارة بايدن 
ــًا، ربـــمـــا خـــالل  ــبـ ــتـــوصـــل قـــريـ ــك الـ ــ عـــلـــى وشـ
إسرائيل  تصفه  اتــفــاق  إلــى  قليلة،  أسابيع 
بأنه اتفاق مرحلي، يمّكن العودة إلى اتفاق 
2015 النووي مع إيران. وتأمل إسرائيل أن 
يتم إدخــال تحسينات على االتفاق، تراعي 
املطالب اإلسرائيلية في حال وافقت طهران 

على ذلك.
مــع ذلـــك، فـــإن إيــفــاد هـــذه املــجــمــوعــة رفيعة 
املـــســـتـــوى مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات األمـــنـــيـــة فــي 
إســرائــيــل، تــشــي أيــضــًا بــرغــبــة إســرائــيــلــيــة، 
خصوصًا في ظل األزمة السياسية الداخلية 
ومتاعب رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو 
القضائية، في تحسني األجواء مع الواليات 
املتحدة، وتخفيف نبرة الصدام التي مّيزت 
إدارة  ضد  أخيرًا  اإلسرائيلية  التصريحات 
التركيز في املرحلة  املقابل، يتّم  بايدن. في 
املقبلة، وفق ما ذكرت الصحف اإلسرائيلية، 
على عدم معارضة إسرائيل الخط األميركي 
النووي  باالتفاق  تلتزم  لن  لكنها  الجديد، 
لــكــونــهــا ليست طــرفــًا فــيــه. بــالــتــالــي، فإنها 

ستحتفظ لنفسها بحرية العمل والتصرف 
ــة والـــهـــدف  ــيـ ــنـ بـــمـــا يـــالئـــم مــصــالــحــهــا األمـ
االستراتيجي بمنع إيران من حيازة قدرات 
نووية، مع إبراز أن هذا هو الهدف املشترك 
ــتـــحـــدة،  ــل والــــــواليــــــات املـ ــيــ ــرائــ ــكـــل مــــن إســ لـ
واإلشادة بالعالقات األميركية اإلسرائيلية 

والـــتـــحـــالـــف بــــني الـــبـــلـــديـــن. ويـــعـــكـــس هـــذا 
الــتــوّجــه اإلســرائــيــلــي، الــجــديــد عــمــلــيــًا، من 
ــزام بــاالتــفــاق  ــتــ ــدم االلــ دون الـــتـــنـــازل عـــن عــ
النووي في حال عودة الواليات املتحدة إلى 
االتفاق، تسليم إسرائيل بفشل محاوالتها 
شر عــن استهداف 

ُ
األخــيــرة، وال سيما مــا ن

للسفن اإليرانية في البحر األحمر، وضرب 
 فـــي تعطيل 

ً
وتــعــطــيــل مــنــشــآت نــطــنــز أمــــال

مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، أو عـــلـــى األقــــــل تــأخــيــر 
أكد هذا  لعدة أشهر. وقد  اإليراني  النشاط 
الفشل إعالن إيران وتأكيد الوكالة الدولية 
 من رفع 

ً
للطاقة الذرية أن إيران تمكنت فعال

املائة.  فــي   60 لنسبة  اليورانيوم  تخصيب 
وفــيــمــا حـــــاول نــتــنــيــاهــو الــتــمــســك بــالــخــط 
الصدامي، سواء العتقاده بأنه يمكنه بذلك 
ثني بايدن عن مسار املفاوضات مع إيران، 
أم لــحــاجــتــه إلـــى تــوظــيــف ذلـــك فــي الساحة 
الداخلية، فإن القرار ببدء املحادثات، يأتي 
ــن الــخــط  ــع نــتــنــيــاهــو عــ ــراجــ لـــيـــؤكـــد بـــــدء تــ
املنظومة  ضغط  تحت  ومحاولته  السابق 
محاولة  نحو  االتجاه  والعسكرية،  األمنية 
الحصول على ضمانات أميركية وتفاهمات 
املتحدة تكون مكملة  الــواليــات  جانبية مع 
لالتفاق مع طــهــران. وكــان وزيــر الخارجية 
اإلســرائــيــلــي غــابــي أشــكــنــازي، قــد أعــلــن عن 
هــذا الــخــط خــالل مــــداوالت مجلس الـــوزراء 
 18 فــي  »الكابينيت«،  ــر 

ّ
املــصــغ اإلســرائــيــلــي 

ــالـــي، حــســبــمــا كشفت  إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـ
»يديعوت أحرونوت« أول من أمس الجمعة.

وبحسب الكاتب في »يديعوت أحرونوت«، 
الــذي حاول  الوقت  في  فإنه  برنيع،  ناحوم 
فيه مستشار األمن القومي مئير بن شبات 
تأكيد اعتماد خط صدامي خالل املحادثات 
مع الواليات املتحدة، معتبرًا أنه ليس هناك 
ما يمكن الحديث عنه مع إدارة بايدن، فقد 
أصــّر أشكنازي على أنــه بــداًل مــن املواجهة 
ــات املـــتـــحـــدة، يــنــبــغــي الــحــديــث  ــ ــــواليـ مــــع الـ
تفاهمات وضمانات  إلــى  والــتــوصــل  معها 
و»ربــمــا نصل فــي حــال لــم نستطع التأثير 
الــعــودة األميركية لالتفاق، إلى  في شــروط 

اتفاق جانبي مع الواليات املتحدة«.
ويـــبـــدو أن هـــذا هـــو الــخــط الــرئــيــســي الـــذي 
ستعتمده إسرائيل في املرحلة املقبلة، وهو 
إقرار باالتفاق، وعدم مهاجمة إدارة بايدن، 
لتفادي ما حــدث خــالل إدارة بــاراك أوباما. 
في املقابل، تحاول إسرائيل الحصول على 
مزيد من الدعم العسكري األميركي، وتثبيت 
الــتــفــوق الــعــســكــري إلســرائــيــل فــي املنطقة، 
وفتح حــوار مع الواليات املتحدة على أمل 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة أمــيــركــيــة ضمنية 
على حــريــة العمل اإلســرائــيــلــي ضــد إيـــران، 
عملياتي  بناء خيار عسكري  ذلــك  فــي  بما 
ضد طهران، في حال وصل املشروع النووي 
اإليراني إلى نقطة تعتبرها إسرائيل »نقطة 
الالعودة«. وتتعّهد إسرائيل بعدم مفاجأة 
الواليات املتحدة في الحرب ضد إيران، في 
إيرانيًا  عمليات يمكن لها أن تستدعي ردًا 

قد يهدد املصالح األميركية.

اإليراني،  البرلمان  في  النائب  اعتبر 
بيجن نوباوة وطن، أمس السبت، 
أن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم 
بمثابة  الــمــائــة  ــي  ف  60 بنسبة 
أمــام  هـــام  علمي  اســتــعــراض 
وحلفائها،  المتحدة  الــواليــات 
أيضًا  ــران  إيـ بإمكان  أن  مــؤكــدًا 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 في 
المائة. وشّدد في حديث لوكالة 
أن  ــرورة  ض على  فــارس«،  »أنباء 
اليوم  إيــران  مع  أميركا  تتعامل 
وعليها  علمية،  قوة  أنها  على 
بلدًا  تــواجــه  بــأنــهــا  تــعــلــم  أن 
بالمكانة  تعترف  وأن  مقتدرًا، 
إليــران  والتكنولوجية  العلمية 
وعليها  المجاالت،  مختلف  في 
أن تدرك أيضًا بأنها ستتلقى ضربة 
ولن  توجهها  ضربة  كل  مقابل 

تمرّ أعمالها دون رد.

تخصيب يورانيوم 
بنسبة 80%؟

طهران ـ العربي الجديد

ــيـــة عن  فـــي خــضــم الـــتـــقـــاريـــر اإلعـــالمـ
ــقــــد جــــــــوالت تـــــفـــــاوض بـــــني إيـــــــران  عــ
والــســعــوديــة بــوســاطــة عــراقــيــة، يقوم 
ــة اإليـــــرانـــــي مــحــمــد  ــيـ ــارجـ ــخـ وزيــــــر الـ
ــارة الـــيـــوم األحـــد  ــزيــ جـــــواد ظـــريـــف بــ
إلى العراق وقطر على رأس وفد، من 
املــتــوقــع أن تــحــضــر فــيــهــا الــتــطــورات 
في  وخصوصًا  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
ظــل مــفــاوضــات فيينا حـــول الــعــودة 
لـــالتـــفـــاق الــــنــــووي. وأعـــلـــن املــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة سعيد 
فــي  الــــســــبــــت،  أمـــــــس  زادة،  خـــطـــيـــب 
ــه عــلــى  ــاتـ ــنـ ــر قـ ــبـ ــافـــي عـ إيــــجــــاز صـــحـ
ــارة ظــريــف  ــ مــنــصــة »تـــلـــغـــرام«، أن زيــ
إلى البلدين تأتي »في إطــار توسيع 
اإلقليمي  الثنائية والحوار  العالقات 
والحوار العابر لإقليم«. وأوضح أن 
في  املسؤولني  كبار  سيلتقي  ظريف 
الــبــلــديــن. وتــتــزامــن زيــــارة ظــريــف مع 
والسياسة  القومي  األمــن  لجنة  عقد 
ــيـــة فــــي الــــبــــرملــــان االيــــرانــــي،  الـــخـــارجـ
ــد، اجــتــمــاعــًا اســتــثــنــائــيــًا  ــ ــيـــوم األحــ الـ
بــحــضــور املــســاعــد الــســيــاســي لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، وذلـــك 

ملناقشة مسار املحادثات النووية في 
فيينا. هذا التطور يأتي بعد أيام من 
تايمز«  »فايننشال  لصحيفة  تقرير 
الــبــريــطــانــيــة، تــحــدث عـــن اســتــضــافــة 
بغداد في التاسع من إبريل/ نيسان 
الحالي، لقاء بني مسؤولني إيرانيني 
ــــد مـــصـــدر حــكــومــي  وســـعـــوديـــني. وأكـ
عراقي وآخر دبلوماسي غربي لوكالة 
ــــرس« حـــصـــول االجــتــمــاع  »فـــرانـــس بـ
الـــــــذي أشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة الــــــى أنـــه 
املقبلة.  األيـــام  فــي  آخــر  سُيتبع بلقاء 
لــم تؤكدا  إيـــران والــســعــوديــة   

ّ
غير أن

أو تــنــفــيــا رســمــيــًا بــعــد هـــذه األنـــبـــاء. 
العراقية  الوساطة   

ّ
أن إلى  وما يشير 

بــعــد، هــو استمرار  لــم تحقق نجاحًا 
الحليف  الحوثيني،  جماعة  هجمات 
ــلــــى املـــنـــشـــآت  ــران، عــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الـــيـــمـــنـــي لـ
الـــســـعـــوديـــة خـــــالل األيــــــــام األخــــيــــرة، 

 عن تشديد السعودية موقفها 
ً
فضال

املباشرة  النووية غير  املباحثات  من 
ــران وواشــــنــــطــــن بـــواســـطـــة  ــ ــهـ ــ ــــني طـ بـ
ــفــــاق الــــــنــــــووي، والـــتـــي  أطـــــــــراف لــــالتــ
يــفــتــرض أن تستؤنف هـــذا األســبــوع 
بعد عقد أربــع جــوالت من التفاوض 
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، حققت 
»بـــعـــض الـــتـــقـــدم« بــحــســب األطــــــراف 
املشاركة فيها. وكان السفير اإليراني 
في العراق، إيراج مسجدي، قد أعلن 
الثالثاء املاضي، لوكالة أنباء »إرنا«، 
 »إيـــران تــرحــب بـــأّي تــحــرك يــؤدي 

ّ
أن

ــــى تـــوســـيـــع الـــعـــالقـــات والـــتـــعـــاون  إلـ
والتقارب بني العراق والدول العربية 
والجارة وفي املنطقة وتشجع ذلك«، 
ــة لــلــقــيــام  ــيـ ــراقـ ــعـ ــًا املـــســـاعـــي الـ ــازيــ عــ
بوساطة إلزالة التوترات في املنطقة 
إلــى سعي بــغــداد »الســتــعــادة املوقع 
السياسي للعراق في العاملني العربي 
واإلسالمي، ونحن سعداء بذلك وأن 
يصبح الــعــراق محور هــذا الــحــراك«. 
وفـــي مــعــرض الــــرد عــلــى ســــؤال عما 
ــيـــة قــد  الـــعـــراقـ الــــوســــاطــــة  إذا كـــانـــت 
ها »لم 

ّ
أحــرزت إنــجــازًا عمليًا، قــال إن

وتقدمًا  واضــحــة  نتائج  بعد  تحقق 
ملحوظًا«.

وفد إسرائيلي يزور أميركا لبحث »النووي« 
مع تسليم بقرب التوصل التفاق

بن شبات ضمن الوفد اإلسرائيلي الذي يزور واشنطن )كريم صهيب/فرانس برس(

تجّمع محتجون قرب مكان القمة رفضًا لمشاركة قائد االنقالبيين فيها )األناضول(

عبسي سميسم

تشي األنباء الواردة من بعض املناطق 
التي يعّول عليها النظام السوري 

إلنجاح مسرحية االنتخابات، 
املقررة في 26 مايو/أيار املقبل، 

بوجود بعض مؤشرات لعدم تأييد 
انتخاب رئيس النظام بشار األسد 
لوالية جديدة من قبل زعامات تلك 
املناطق. ومن هذه املواقف، املوقف 

امللتبس من قبل مشايخ عقل الطائفة 
الدرزية في محافظة السويداء، الذين 

لم يبدوا تأييدًا مطلقًا لألسد، كما 
في االنتخابات السابقة )2014(، 

 عن حصول بعض التحركات 
ً
فضال

الشعبية في املحافظة التي دعت 
ملقاطعة االنتخابات. وبرز التذمر 

العام في العاصمة دمشق أيضًا من 
الوضع االقتصادي املنهار، والذي بدأ 

قسم من املواطنني يجاهر بتحميل 
النظام املسؤولية عما آلت إليه 

أوضاعهم. في املقابل، يبدو أن بعض 
األطراف لن تسمح بإجراء االنتخابات 
 في املناطق التي تسيطر عليها، 

ً
أصال

كما في شرق الفرات التي تسيطر 
عليها »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(. وتشهد تلك املنطقة حاليًا 

توترًا كبيرًا بني لجان »الدفاع الوطني« 
التابعة للنظام وقوى األمن الداخلي 
»األسايش« القوة الضاربة لإلدارة 
الذاتية التي تسيطر على املنطقة. 

وسبق أن رّدد بعض مسؤولي 
األحزاب شرقي الفرات، بأن التوجه 

العام ينحو باتجاه عدم السماح 
بإجراء انتخابات في املنطقة التي 

ل أكثر من ثلث مساحة سورية. 
ّ
تشك

وبعد أن أعلن األسد ترشيح نفسه 
رسميًا لخوض هذه االنتخابات، 

وبعد أن سبقه في الترشح خمسة 
من الكومبارس، الذين يتهيأون ألداء 

دور املنافس له في املعركة االنتخابية، 
تبدو املسرحية في ظل األوضاع 

املتردية على جميع املستويات، أكثر 
انكشافًا للسوريني الذين يعيشون 

في مناطق النظام. ويدرك هؤالء 
جيدًا أن قرار تنصيب األسد رئيسًا 

لوالية جديدة، من خالل مسرحية 
االنتخابات، ال يمكن أن يمنعه 

احتجاج أو امتناع عن التصويت. 
كما يدركون أن أصواتهم ستذهب 

لصالح األسد حتى وإن امتنعوا عن 
التصويت، وستحقق النسبة املطلوبة 

لنجاحه في االنتخابات. ولكن على 
الرغم من أن االحتجاج واملقاطعة في 

الداخل لن يغّيرا شيئًا من املسار 
املرسوم لتلك االنتخابات، إال أن 

اتساع رقعة االحتجاج واملقاطعة 
بالتزامن مع املوقف الدولي الرافض 

لتلك االنتخابات، وفتح منظمات 
املجتمع الدولي ملفات تفضح جرائم 
النظام وتثبت تورطه بجرائم بأدوات 

محّرمة دوليًا ضد شعبه، ربما تهيئ 
بيئة مناسبة لتطور ما في املوقف 

الدولي للدرجة التي يمكن من خاللها 
إيقاف هذه املهزلة.

Sunday 25 April 2021 Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة

  شرق
      غرب
العراق: تراجع أمني 

في ديالى 
قــتــل مـــدنـــي وأصـــيـــب عــنــصــر أمــن 
عــــراقــــي، لـــيـــل الــجــمــعــة – الــســبــت، 
قوة  على  مسلحون  ــه 

ّ
شــن بهجوم 

مــن الــشــرطــة الــعــراقــيــة فــي منطقة 
الهاشميات، شمال شرقي بعقوبة، 
ــــي. كـــمـــا شــهــد  ــالـ ــ فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـ
ــــو صــــيــــدا، شــرقــي  ــلـــدة أبـ مــحــيــط بـ
بعقوبة، تفجير عبوات ناسفة من 
مــن تنظيم »داعـــش«،  قبل عناصر 
ــر عــــن مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة 6  ــفــ مــــا أســ

عناصر من األمن واملواطنني.
)العربي الجديد(

 
قصف تركي وإنزال جوي 
الستهداف »الكردستاني«

تــعــرضــت مـــواقـــع تــابــعــة ملسلحي 
»حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في 
بإقليم كردستان  العمادية  منطقة 
العراق، أمس السبت، لقصف جوي 
تـــركـــي، بــحــســب مـــا ذكــــرت وســائــل 
إعـــالم كــرديــة عــراقــيــة. ونقلت هذه 
ــل عـــــن مـــــصـــــادر مــحــلــيــة  ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
وشهود عيان تأكيدهم قيام قوات 
جوي  إنـــزال  عملية  بتنفيذ  تركية 
عـــلـــى جـــبـــل كــيــســتــه، مـــوضـــحـــة أن 
ــــالل مـــروحـــيـــات  اإلنــــــــزال تــــم مــــن خـ
حــربــيــة نـــشـــرت جـــنـــودا فــــوق قمة 
الجبل، باإلضافة إلى قرى كيستي 

وهرور ودشيشي القريبة. 
)العربي الجديد(

قاعدة عسكرية تركية 
جديدة في إدلب 

السبت،  التركي، أمس  بدأ الجيش 
بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في 
ريف إدلب الغربي، شمالي سورية. 
»العربي  لـ محلية  وذكــرت مصادر 
الــجــديــد«، أن الــجــيــش الــتــركــي بــدأ 
ــذه الـــنـــقـــطـــة الـــجـــديـــدة  ــ بــــإنــــشــــاء هــ
الــزيــاديــة بمنطقة جسر  قــريــة  فــي 
الشغور، موضحة أن بناء القاعدة 
بــدأ بعد قيام قــوة تركية عسكرية 

بعملية استطالع للمنطقة. 
)العربي الجديد(

إسرائيل تهدد »حزب اهلل« 
بضربه من البحر

ــــد وحـــــــــدة ســفــن  ــائـ ــ ــــب قـ ــائـ ــ هـــــــــّدد نـ
ــة  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الـــــــــــصـــــــــــواريـــــــــــخ فـــــــــــي الــ
اإلســرائــيــلــيــة، جــي بــــراك، بتكثيف 
اللبناني  الــلــه«  اســتــهــداف »حــــزب 
من البحر في أي حرب مقبلة تشن 
مــعــه. وقــــال بـــــراك، فـــي مــقــابــلــة مع 
ــيـــم بـــوســـت«،  ــروزالـ ــيـ صــحــيــفــة »جـ
ــوة  قــ إن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمــــــــس  ــشـــــرت  نـــ
التي سيستخدمها سالح  النيران 
ــلــــي فــــي حـــال  ــيــ ــبـــحـــريـــة اإلســــرائــ الـ
اندالع حرب على الجبهة الشمالية 
)حدود فلسطني املحتلة مع لبنان( 
أن  مضيفًا  مسبوقة،  غير  ستكون 
ذلك يعود ألن سالح البحرية حّسن 
مـــن قـــدراتـــه االســتــخــبــاريــة وتـــزود 

»الفتاكة«. بمقدرات وصفها بـ
)العربي الجديد(

إيران: القضاء على 
مجموعة »إرهابية«

أعلن »الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي«، 
أمس السبت، مقتل ثالثة أفراد من 
»اإلرهــابــيــة«،  بـــ وصفها  مجموعة 
ـــع قــــــوات أمــنــيــة  خـــــالل اشـــتـــبـــاك مـ
ــة، جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــالد.  ــيــ ــرانــ إيــ
وأفــــــاد بـــيـــان لـــلـــحـــرس، نــشــر على 
نيوز«،  »سباه  اإللكتروني  موقعه 
بأن عناصره تمكنوا من »القضاء 
فــي محافظة  إرهــابــيــة  عــلــى خلية 
سيستان - بلوشستان« الحدودية 
مـــع بــاكــســتــان، مــوضــحــًا أنـــه بــنــاء 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
»تغلغل عناصر مجموعة إرهابية 
ــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات  ــقــــة لـــتـــنـ فــــــي املــــنــــطــ
إرهـــابـــيـــة«، نــصــبــت لــهــا قــــوات من 
الـــحـــرس »كــمــيــنــًا« فــجــر أمـــــس، ما 
ومقتل  عليهم  »الــقــضــاء  إلـــى  أدى 
ــبــــط األســـلـــحـــة  ــم، وضــ ــهـ ــنـ ــة مـ ثــــالثــ
والــعــتــاد واملــعــدات الــتــي كــانــت في 

حوزتهم«.
)فرانس برس(

تخشى قوى جزائرية 
من تدهور الوضع 

االقتصادي في البالد، 
وانعكاسه سلبًا على 
مشاركة المواطنين 

في االنتخابات المبكرة 
المقررة في يونيو
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      غرب

سيناء: مقتل مواطن 
على يد الجيش المصري

تل مواطن مصري، أمس السبت، 
ُ
ق

ــيـــش املــــصــــري فــي  بــــرصــــاص الـــجـ
فــي محافظة  زويـــد،  الشيخ  مدينة 
شــــمــــال ســــيــــنــــاء، شــــرقــــي الــــبــــالد. 
وأفـــــــادت مـــصـــادر قــبــلــيــة وشــهــود 
ــدعــــى عــبــد  ــــان، بــــــأن الـــقـــتـــيـــل يــ ــيـ ــ عـ
ــكـــور مــن  ــعـ ــمـــن أبـــــو فـــرحـــة الـ ــرحـ الـ
ســـكـــان قـــريـــة الـــعـــكـــور، ويــبــلــغ من 
الــعــمــر 33 عــامــًا. وأشــــارت إلـــى أنــه 
ســيــجــري دفــنــه بــعــد االنـــتـــهـــاء من 
اإلجــــــراءات األمــنــيــة واإلداريــــــة في 
ــــدار  ــلـــى مـ ــــل عـ ــــجـ املـــســـتـــشـــفـــى. وُسـ
ســنــوات الــحــرب فــي ســيــنــاء مقتل 
عــشــرات املــدنــيــني وإصــابــة آخــريــن 

على يد الجيش بالخطأ.
)العربي الجديد(

إندونيسيا: العثور 
على حطام الغواصة 

المفقودة
اإلندونيسية،  البحرية  سالح  أعلن 
ــه تــم الــعــثــور على  أمـــس الــســبــت، أنـ
ــة »كـــــــري نـــانـــغـــاال  ــواصــ ــغــ ــام الــ حــــطــ
املفقودة قبالة بالي منذ يوم   »402
األربعاء املاضي، في إشــارة إلى أن 
مت 

ّ
تحط تكون  قد  املنكوبة  املركبة 

بـــعـــد غـــرقـــهـــا وعــــلــــى مــتــنــهــا أفـــــراد 
الــطــاقــم الــبــالــغ عــددهــم 53. وقضى 
الــتــطــور األخـــيـــر عــلــى مـــا تــبــقــى من 
اآلمال بإنقاذ البحارة، فيما ُيعتقد 
أن احتياطاتهم من األكسجني نفدت 

في وقت سابق من صباح أمس. 
)فرانس برس(

ناغورنو كاراباخ: ارتياح 
روسي ـ أرميني

فالديمير  الــروســي  الرئيس  بحث 
بــوتــني، فــي اتــصــال هــاتــفــي، أمــس 
السبت، مع رئيس الوزراء األرميني 
ــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان )الــــــصــــــورة(،  ــيـ نـ
الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ. 
ــــي الـــكـــرمـــلـــني  ــادر فـ ــ ــــصـ وأفــــــــــادت مـ
أعــربــا عن  بــأن بوتني وباشينيان 
ــرار اســـتـــقـــرار  ــمـ ــتـ ارتـــيـــاحـــهـــمـــا السـ
الوضع في هذا اإلقليم. كما أعلنت 
وزارة الــدفــاع األرمــيــنــيــة، أن وزيــر 
الــدفــاع فــاغــارشــاك هــاروتــيــونــيــان 
ناقش مع نظيره الروسي سيرغي 
التي  السالم  مهمة حفظ  شويغو، 
تقوم بها القوة الروسية املنتشرة 

في اإلقليم.
)قنا(

اليمن: تغييرات في 
صفوف »االنتقالي«

ــالـــــي  ــقـــ ــتـــ أجـــــــــــــرى »املــــــجــــــلــــــس االنـــ
من  أول  مساء  اليمني،  الجنوبي« 
عسكرية  تغييرات  الجمعة،  أمــس 
ــقـــب خــــالفــــات بــني  ــه عـ ــفـــوفـ فــــي صـ
ــــف املـــجـــلـــس الــعــمــيــد 

ّ
ــه. وكــــل ــ ــادتـ ــ قـ

ــــالم زيـــــــــن الـــبـــيـــحـــانـــي  ــ ــسـ ــ ــ ــــد الـ ــبـ ــ عـ
ــعــــي، بـــمـــهـــام قـــــيـــــادة قـــــوات  ــافــ ــيــ الــ
ــاد، خــلــفــا لــقــائــدهــا  ــنــ الـــدعـــم واإلســ
الــســابــق الــعــمــيــد مــحــســن الـــوالـــي. 
كــمــا عــــنّي املــجــلــس أيـــضـــًا الــعــقــيــد 
جالل الربيعي، بمهام أركان ألوية 
الدعم واإلسناد، بدل العقيد نبيل 
املـــشـــوشـــي. ووفـــــق مـــراقـــبـــني، جــاء 
هــــذا الــتــغــيــيــر عــقــب خـــالفـــات بني 
عيدروس  املجلس  ورئيس  الوالي 
الزبيدي، بسبب إنشاء األول شركة 
خدمات بترولية، أطلق عليها اسم 

»إسناد«.
)األناضول(

إجراء دبلوماسي لبوتين 

وقــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر 
بـــوتـــني )الـــــصـــــورة(، مـــســـاء أول من 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــرســـومـــًا يــســمــح  أمــ
ــن عــــــدد الــــــروس  ــ لـــلـــبـــالد بـــالـــحـــد مـ
ــدول التي  الــعــامــلــني فــي ســـفـــارات الــ
ــة، أو أن تحظر  تــقــرر أنــهــا غير وديـ
ــراء  ــ تــوظــيــفــهــم تــمــامــًا. ويـــأتـــي اإلجـ
ــيـــات طـــرد  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ وســــــط مــــوجــــة مـ
الـــواليـــات  دبــلــومــاســيــني روس مـــن 
املتحدة والـــدول األوروبــيــة واتخاذ 

موسكو إجراءات مماثلة.
)أسوشييتد برس(

غزة، القدس المحتلة، القاهرة 
العربي الجديد

 التوتر سائدًا، أمس السبت، في األراضي 
ّ

ظل
الــذي  التصعيد  ــّراء  جــ املــحــتــلــة،  الفلسطينية 
شــهــدتــه مــديــنــة الـــقـــدس مــنــذ لــيــل الــخــمــيــس 
- الــجــمــعــة، بــعــد تـــصـــدي املــقــدســيــني لــقــوات 
ــوازي مــع  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــيــــه، بــ ــنــ ــتــــوطــ ــــالل ومــــســ ــ ــتـ ــ ــ االحـ
التصعيد األمــنــي فــي قــطــاع غـــزة، إثـــر قصف 
االحــتــالل للقطاع، والـــذي تــقــول تــل أبــيــب إنه 
جـــاء ردًا عــلــى إطــــالق صـــواريـــخ مــنــه طــاولــت 
ــنـــات فــــي غــــالفــــه. وبــــــــدأت ســـريـــعـــًا،  ــتـــوطـ املـــسـ
محاوالت تطويق إقليمية وأممية للتطورات، 
تعقيدًا. وفي  أكــثــر  اتــجــاه  فــي  خشية ذهابها 
ليل  وقعت صــدامــات جديدة  املحتلة،  القدس 
القديمة،  البلدة  السبت، في محيط   - الجمعة 
غــــــداة املــــواجــــهــــات بــــني املـــقـــدســـيـــني وشـــرطـــة 
االحـــتـــالل، عــلــى خلفية اســتــفــزازات االحــتــالل 
ــــوع إصـــابـــات  ومــســتــوطــنــيــه، مـــا أدى إلــــى وقـ
جديدة في صفوف الفلسطينيني، وصلت إلى 
حوالي 20 إصابة. وكانت حصيلة املواجهات 
التي اندلعت ليل الخميس - الجمعة، وامتدت 
نــهــار الــجــمــعــة، قـــد تــخــطــت املـــائـــة إصـــابـــة في 
ــــي قــــطــــاع غــــزة،  ــفــــوف الــفــلــســطــيــنــيــني. وفــ صــ
ــتـــالل فــجــر أمـــس بــعــدد  ــائـــرات االحـ قــصــفــت طـ
مـــن الـــصـــواريـــخ مـــواقـــع وأراضـــــــي، شــــرق حي 
الــتــفــاح شــرق مدينة غـــزة، وشــمــال بــلــدة بيت 
فلسطينيني   3 وأصيب  القطاع.  شمال  الهيا 
ــــالل الـــتـــي  ــتــ ــ بـــــجـــــروح بـــــرصـــــاص قــــــــوات االحــ
املواطنني شرق مدينة  هاجمت مجموعة من 
غــزة، على مقربة من موقع »ملكة« العسكري 
االحتالل  فيما قصفت طائرات  املدينة،  شــرق 
موقعًا وأرضـــًا زراعــيــة قــرب مطار غــزة املدمر 

أمين العاصي

فــتــحــت األحــــــداث الـــدامـــيـــة الــتــي عــصــفــت في 
ــذ أيــــــام،  ــنـ الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مــــن ســــوريــــة مـ
 االحـــتـــمـــاالت، لــجــهــة الــعــالقــة 

ّ
الــبــاب أمــــام كـــل

ــراد  غــيــر املــســتــقــرة أســاســًا بــني الــنــظــام واألكــ
عسكرية  شوكة  لهم  باتت  الذين  السوريني، 
ال ُيــســتــهــان بــهــا فــي منطقة شــرقــي الــفــرات، 
التي تشّكل نحو ثلث مساحة البالد، والتي 
ــان خـــروجـــهـــا عــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام ســبــبــًا  ــ كـ
مباشرًا في تهالك اقتصاده. وشهدت مدينة 
الحسكة،  ملحافظة  إداريــًا  التابعة  القامشلي 
في أقصى الشمال الشرقي من البالد، خالل 
األيام املاضية، اشتباكات دامية بني مليشيا 
»الدفاع الوطني« التابعة للنظام، وبني قوى 
»اإلدارة الــذاتــيــة«،  لــــــ األمـــن الــداخــلــي التابعة 
ــقــت 

ّ
ــتــــي حــق »األســـــايـــــش«، والــ ــة بــــــ ــروفــ ــعــ واملــ

مــكــاســب عــلــى األرض، أبـــرزهـــا انـــتـــزاع حــّي 
فّر  التي  الوطني«،  »الــدفــاع  مليشيا  طي من 

عناصرها بعد أيام قليلة من الصراع.
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  وذكــرت مصادر 
أن الجانب الــروســي يــبــذل مــع قــيــادة »قــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( ذات الــطــابــع 
الـــــكـــــردي، جــــهــــودًا لـــتـــطـــويـــق األحــــــــــداث، كــي 
ال تـــخـــرج عـــن نـــطـــاق الــســيــطــرة وتـــكـــون لها 
تــداعــيــات ســلــبــيــة فـــي عــمــوم مــنــطــقــة شــرقــي 
نهر الــفــرات. وأوضــحــت املــصــادر أن الجانب 
الــروســي قــّدم مقترحًا بــدخــول قــوات النظام 
والشرطة التابعة له إلى حي طي الذي فقدته 
الوطني« لصالح »األســايــش«، لكن  »الــدفــاع 
ــتـــرح. كــمــا جـــرى،  ــقـ ــرة رفـــضـــت هــــذا املـ ــيــ األخــ
 »الــدفــاع 

ّ
وفـــق املـــصـــادر، تــــداول مــقــتــرح بــحــل

الوطني« برضى النظام، مقابل حلول قوات 
األخير مكان هذه املليشيا.

ــــش«  ــايـ ــ ــقـــربـــة مــــن »األسـ وبـــّيـــنـــت مــــصــــادر مـ
ــات مــع  ــاوضــ ــفــ ــد«، أن املــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ

شــرق مدينة رفــح، وموقعًا شــرق مدينة خان 
يونس جنوب القطاع. وأعلن جيش االحتالل، 
قذيفة  إطــــالق »36  عــلــى  ردًا  يــأتــي  قــصــفــه  أن 
صاروخية من قطاع غزة باتجاه املستوطنات 
»منظومة  أن  مضيفًا  املــحــاذيــة،  اإلسرائيلية 
القبة الحديدية تمكنت من إسقاط ست منها«.
ــتـــح«،  ــلــــن الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »فـ وأعــ
كتائب األقصى، لواء العامودي، فجر السبت، 
عــــن إطــــــالق عـــــدد مــــن الــــصــــواريــــخ مــــن قــطــاع 
ة صــوب مستوطنات االحــتــالل، وذلـــك في 

ّ
غـــز

ظــل تصاعد األحـــداث فــي مدينة الــقــدس. كما 
الجناح  مصطفى«،  علي  »أبــو  كتائب  أعلنت 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني«،  املسلح لـ
ــا عـــــن إطـــــــــالق صــــــواريــــــخ عــلــى  ــهـ ــتـ ــيـ مـــســـؤولـ
للقطاع.  املــحــاذيــة  اإلسرائيلية  املستوطنات 
ــقــــدس، انــطــلــقــت مــســيــرات  ودعــــمــــًا ألهــــالــــي الــ

جابت شوارع القطاع. 
رت حركة »حماس«، أمس، 

ّ
وفي السياق، حذ

ــن اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد فـــي الـــقـــطـــاع، ومــن  مـ
املــســاس بالقدس  »أي حــمــاقــات« مــن شأنها 
واملـــســـجـــد األقــــصــــى. وقــــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
الحركة، فوزي برهوم، إن »تصعيد إسرائيل 
على غزة، وجرائمها وانتهاكاتها بحق القدس 
واملــســجــد األقـــصـــى، تــأتــي ضــمــن سياستها 
العدوانية الشاملة على شعبنا«، معتبرًا أن 
رّد املقاومة الفلسطينية على »العدوان« هو 
في إطار القيام بواجبها الوطني في حماية 
مصالح الشعب الفلسطيني، وكسر معادالت 
االحــتــالل الـــذي حــّمــلــه مــســؤولــيــة وتــداعــيــات 
األعمال »االستفزازية العنصرية« التي يقوم 
بــهــا جــنــوده ومــســتــوطــنــوه بــحــق املقدسّيني 
واملصلني في املسجد األقصى. وأكدت القوى 
الــوطــنــيــة واإلســالمــيــة فــي قــطــاع غـــزة، خــالل 
ــداث  ــ  األحــ

ّ
ــقــــدس، أن ــفـــة تــضــامــنــيــة مــــع الــ وقـ

املتصاعدة التي تشهدها املدينة املحتلة هي 
»مــعــركــة« إلثــبــات الــســيــادة الوطنية فــي ظل 
واعتداءاتهم  املستوطنني  هجمات  تصاعد 

اليومية.
مـــن جــهــتــه، أكـــد أمـــني ســـر »املــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني« محمد صبيح، أمس، أن رسائل 
إلى برملانات عاملية ومؤسسات عربية  قلت 

ُ
ن

وإســالمــيــة بــخــصــوص مــا يــجــري فــي الــقــدس 
والــهــجــمــة الــعــنــصــريــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا من 
ــدوره، لــفــت نــائــب  ــ ــام. بــ ــ قــبــل إســرائــيــل مــنــذ أيـ
رئــيــس حــركــة »فـــتـــح« مــحــمــود الـــعـــالـــول، إلــى 
املستوطنني  عنف  »يــواجــهــون  املقدسيني  أن 
وعــنــف دولـــة االحــتــالل بــصــدورهــم الــعــاريــة«، 

الــجــانــب الـــروســـي والـــنـــظـــام اســتــمــرت أمــس 
هذا  على  الهدنة  تمدد  عن  متحدثة  السبت، 
األساس. وأوضحت املصادر أن مندوبني من 
 األطراف »شاركوا في املفاوضات«، مشيرة 

ّ
كل

إلـــى أن قــائــد »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
مــظــلــوم عــبــدي أرســـل مــنــدوبــًا عــنــه لحضور 
الجانب  التي يشرف عليها  املفاوضات  هذه 
الـــروســـي، لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــنــهــي حــالــة 

التوتر في عموم محافظة الحسكة.
ــن جــهــتــه، أوضـــــح الــصــحــافــي عــبــد الــعــزيــز  مـ
الحسكة(،  أبــنــاء محافظة  مــن  )وهــو  الخليفة 
أن حــي طــي الــذي سيطرت عليه »األســايــش« 
»من  أنــه  القامشلي، معتبرًا  مــطــار  مــن  قــريــب 
الـــواضـــح أن الــنــظــام حــريــص عــلــى بــقــاء هــذا 
الــجــغــرافــيــة«.  ألهميته  سيطرته  تــحــت  الــحــي 
وأعرب الخليفة عن اعتقاده بأن النظام »غير 
متمسك بمليشيا الدفاع الوطني، والدليل أن 
قواته لم تساندها«، مضيفًا أن النظام »ربما 
 هذه املليشيا مقابل نشر قوات له 

ّ
يقبل بحل

وشرطة في حي طــي«. ولفت الخليفة إلــى أن 
النزاع الحالي »ليس صراعًا يتعلق بالوجود 
في محافظة الحسكة، ولهذا السبب لم تتدخل 
قــــوات الــنــظــام أو قــســد، وبــقــي مــحــصــورًا بني 
الدفاع الوطني واألسايش«. وبنّي أن »مليشيا 
عناصر  تضم  القامشلي  فــي  الوطني  الــدفــاع 

يتأهب لــزيــارة األراضـــي املحتلة وقــطــاع غزة 
االحتالل  حكومة  في  املسؤولني  للقاء  قريبًا، 
املــصــادر  وأضــافــت  الفلسطينية.  والــفــصــائــل 
أنــه كــانــت هــنــاك جــولــة جــديــدة للوفد األمني 
ــن الــــوســــاطــــة الــخــاصــة  املــــصــــري املــــســــؤول عــ
بملف تبادل األســرى بني »حماس« وحكومة 
 تــطــورات 

ّ
االحــتــالل يتم الترتيب لــهــا، فــي ظــل

جــديــدة طــرأت على هــذا املــلــف، قبل أن تتعقد 
األمـــــــور مــــجــــددًا. وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـــــى أن 
املــســؤولــني فـــي جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة 
ــادوا سلسلة مــن االتـــصـــاالت ليل  املــصــريــة، قــ
الجمعة - السبت، ملنع اتساع نطاق املواجهة 
فــي أعــقــاب الــقــصــف عــلــى غـــزة. وأوضــحــت أن 
هناك أطرافًا عدة تساعد ملنع اندالع مواجهة 
جديدة، مشيرة إلى أن املبعوث األممي للشرق 
األوســــط، تـــور ويــنــســالن، تــواصــل مــع رئيس 
الجهاز اللواء عباس كامل، مطالبا إياه بتدخل 
وامتصاص  الفصائل  على  للضغط  مــصــري 

من محافظة الحسكة إلى مناطق أخرى تتمتع 
بتداخل سكاني عربي وكردي، خصوصًا في 
مدينة  فــي  واألشــرفــيــة  مقصود  الشيخ  حيي 
حلب، كبرى مدن الشمال السوري. ويعد حي 
الشيخ مقصود أكبر تجّمع سكاني في حلب، 
إضافة إلى وجود كردي كبير في بلدة رفعت 
كيلومترًا   50 بعد  على  والــواقــعــة  ومحيطها 

شمال مدينة حلب.
ــد »املــــرصــــد الـــســـوري  ــ ــذا الــــصــــدد، أكـ ــ ــي هـ ــ وفـ
لــحــقــوق اإلنـــســـان« أن قــــوات الــنــظــام تضّيق 
للضغط على  املــذكــورَيــن  ني  الحيَّ على سكان 
ــــردي فــــي الـــقـــامـــشـــلـــي ولـــفـــرض  ــكـ ــ الـــجـــانـــب الـ
ــتـــشـــرت دوريــــــات  ــاك، حـــيـــث انـ ــنــ ــا هــ ــهـ شـــروطـ
فــــي حــــي األشـــرفـــيـــة لــلــتــدقــيــق فــــي الـــهـــويـــات 
وتفتيش املواطنني والتضييق عليهم. وأشار 
»املرصد« إلى أن قوات النظام قطعت الطريق 
الواصل ما بني مدينة حلب ومنطقة تل رفعت 
فـــي ريــــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي، ومــنــعــت وصـــول 
املواد الغذائية واملحروقات إليها، تزامنًا مع 

األحداث التي شهدتها مدينة القامشلي.
ومــن املالحظ أن الصراع الدموي تجدد بني 
النظام والجانب الكردي مع بدء االستعدادات 
إلجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة لــتــثــبــيــت بــشــار 
ــدورة جــــديــــدة مــدتــهــا  ــ ــ ــد فــــي الــســلــطــة لـ ــ األســ
ــيـــة«  ــذاتـ الـ »اإلدارة  ــانــــت  وكــ ســــنــــوات.  ســـبـــع 
الـــكـــرديـــة أعــلــنــت مــنــذ أيـــــام أنـــهـــا لـــن تسمح 
ــنـــاديـــق االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  بـــوضـــع صـ
فـــي املــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا »قـــســـد«، 
كـــون هـــذه االنــتــخــابــات »مــغــامــرة مــن جانب 
ــــروس والــنــظــام واإليـــرانـــيـــني لــفــرض األمـــر  الـ
الـــواقـــع، وتــفــتــقــر إلـــى دعـــم املــجــتــمــع الــدولــي، 
ودعــم الشعب السوري الــذي ال يرى في هذه 
االنتخابات منقذًا للوضع«، وفق قيادي في 

لة لهذه اإلدارة. أحد األحزاب املشكِّ
»قسد«  مــن  املــقــرب  السياسي  املحلل  ــار  وأشـ
آزاد حسو، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إلــــــى أن مــلــيــشــيــا »الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي« هــي 
»الــخــاســر األكــبــر مما جــرى فــي القامشلي«، 
ــأن انـــشـــغـــال الــنــظــام  ــ مـــعـــربـــًا عــــن اعـــتـــقـــاده بـ
بــاالنــتــخــابــات حــال دون تدخله املــبــاشــر في 
الصراع إلى جانب هذه املليشيا. ورأى حسو 
»اإلدارة الذاتية« ذات  أن »األسايش« التابعة لـ
الدفاع  بينما  منظمة،  »قــوة  الــكــردي  الطابع 
الـــوطـــنـــي تــضــم مـــرتـــزقـــة يــقــاتــلــون مـــن أجــل 
الكردية »فتحت  القوة  أن  إلــى  املـــال«، مشيرًا 
مـــمـــرات آمــنــة إلجــــالء املــدنــيــني مـــن حـــي طــي، 

ووفرت سالاًل غذائية لهم«.

معربًا عن أمله في »حراك عربي واسع وشامل 
ملواجهة هذا االحتالل«.

وفي إطار التحرك الدولي واإلقليمي الحتواء 
الـــتـــصـــعـــيـــد، ذكــــــرت قـــنـــاة الـــتـــلـــفـــزة الــرســمــيــة 
اإلسرائيلية »كـــان«، أمــس، أن أوســاطــًا دولية 
شرعت في جهود وساطة لتطويق التصعيد 
بني إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، 
دون تــقــديــم مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل. بـــدورهـــا، 
»الــعــربــي  ذكـــــرت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة لـــ
الجديد«، أن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع املستوى 

من عشائر عربية عدة، ولكن العدد األكبر من 
 

ّ
قبيلة طي«. وتسيطر القوى الكردية على جل

أمنيني  مربعني  باستثناء  الحسكة  محافظة 
لــلــنــظــام فـــي مــديــنــتــي الــقــامــشــلــي والــحــســكــة 
القامشلي،  إلــى مطار  الــقــرى، إضــافــة  وبعض 
وفــوجــني عسكريني هما: »الــفــوج 123« )فــوج 
كــوكــب( قـــرب الــحــســكــة، و»الـــفـــوج 154« )فــوج 
تنتشر  كذلك  القامشلي.  مدينة  قــرب  طرطب( 
قـــوات الــنــظــام فــي مــنــاطــق عـــدة عــلــى الشريط 
الـــحـــدودي مـــع الــجــانــب الــتــركــي، وفـــق اتــفــاق 
ــر الـــعـــام 2019 إبـــان  ــ ــرم أواخـ ــي أبــ تــركــي روســ
العملية العسكرية التركية في منطقة شرقي 
أهم  الحسكة من  الــفــرات. وتعد محافظة  نهر 
املحافظات السورية، كونها تضم ثروة نفطية 
ــكـــردي  ـــهـــا تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــانـــب الـ

ّ
تـــقـــع كـــل

واملدعوم بقوة من »التحالف الدولي« بقيادة 
الواليات املتحدة. ويحاول النظام نقل التوتر 

ــرد بــعــدهــا، لحني  ــدم الــ صــدمــة الــضــربــات وعــ
السيطرة على املوقف. كما تواصل وينسالن 
أيـــضـــًا، بــحــســب املـــصـــادر، مـــع املــســؤولــني في 
املسؤولون  أكــد  فقد  املــصــادر،  قطر. وبحسب 
فــي الــجــهــاز املــصــري، اســتــمــرار تفعيل الــقــرار 
الـــحـــدودي، بهدف  رفـــح  الــخــاص بفتح معبر 

التخفيف من معاناة سكان القطاع.
ودانت مصر، أمس، »تصاعد وتيرة االعتداءات 
ــاه املــقــدســيــني«  ــال االســـتـــفـــزازيـــة تـــجـ ــ ــمـ ــ واألعـ
فــي الــقــدس منذ بــدايــة شهر رمــضــان، مؤكدة 
ــلــــطــــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــّمــــل الــــســ ضــــــــــرورة تــــحــ
ملسؤوليتها، وذلك في بيان لوزارة الخارجية 
ــّمـــان، دان وزيــــر الــخــارجــيــة  املــصــريــة. وفـــي عـ
األردني أيمن الصفدي،»الهجمات العنصرية« 
الــقــدس،  فــي  الفلسطينيني  اإلســرائــيــلــيــة ضــد 
داعيًا إلى »تحرك دولي لحمايتهم«، ومحذرًا 
إسرائيل من أن »القدس خط أحمر واملساس 

بها لعب بالنار«.

هبّة »باب العامود«

والتي  املقبلني،  ويوليو/تموز  مايو/أيار  في 
لـــم تـــوافـــق إســـرائـــيـــل بــعــد عــلــى إجـــرائـــهـــا في 
أن مسؤولني ومحللني مقدسيني  إال  الــقــدس، 
الــهــّبــة للضغط على  يـــرون ضـــرورة استثمار 

االحتالل من أجل هذا الهدف.

هبّة جديدة
يعرب محللون سياسيون عن اعتقادهم بأن 
القدس  مدينة  شهدتها  التي  الشعبية  الهبة 
املاضية، تستمد روحها  األيــام  املحتلة خالل 
وعــفــويــتــهــا مـــن هــّبــة الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة 
)إغالق االحتالل بوابات املسجد األقصى ومنع 
الصالة فيه( قبل نحو أربع سنوات )يوليو/
تموز 2017(، وهي الهّبة التي أّدت إلى تعزيز 
الــشــبــان املــقــدســيــني هــويــتــهــم الــوطــنــيــة الــتــي 
حــاول االحتالل تشويهها وسلبها وحبسها 
قوميتهم.  وطمس  والتهويد  األسرلة  بحبال 
ومن املمكن أن تكون إجــراءات االحتالل الذي 
دخــول  لتحديد  كــورونــا  وبـــاء  تفشي  استغل 
 مهمًا 

ً
الفلسطينيني للمسجد األقصى، عامال

فـــي تــهــيــئــة جـــو املـــواجـــهـــة، وكـــذلـــك الــخــطــوات 
السياسية التي تستخدمها سلطات االحتالل 

ملنع العملية االنتخابية في القدس الشرقية.
ولم يعد الشباب املقدسي يأبه لوجود جنود 
وأفــــراد شــرطــة االحــتــالل املــكــثــف، إذ إن الهّبة 
الــحــالــيــة فــي املــديــنــة املــحــتــلــة، لــيــســت جــديــدة 
وغير مسبوقة منذ سنوات فحسب، بل تؤكد 
أن »ال سالم دائمًا في القدس من دون التوصل 
 ســيــاســي شـــامـــل يــعــتــرف بــالــقــدس 

ّ
إلــــى حــــل

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــدولـ ــلـ الـــشـــرقـــيـــة عـــاصـــمـــة لـ
وفــق مــا يــؤكــده الخبير فــي الــســلــوك النفسي 
واالجـــتـــمـــاعـــي، وعـــضـــو املــجــلــس الــتــشــريــعــي 
القدس، برنارد سابيال، في  سابقًا عن دائــرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. مــن جــهــتــه، يــرى  حــديــث لـــ

القدس المحتلة ـ محمد محسن

مــنــذ مطلع شــهــر رمــضــان الــحــالــي، تتصاعد 
ــّبــــة »بـــــــاب الــــعــــامــــود« فــــي الـــقـــدس  أحــــــــداث هــ
املحتلة، لتنفجر خالل األيام األخيرة املاضية 
ــات من  ــئــ ــهـــات بـــني أهـــالـــي املـــديـــنـــة واملــ مـــواجـ
ــبــرز قــدرة 

ُ
املستوطنني وجــنــود االحـــتـــالل، وت

جيل جديد من الشباب املقدسي على مواجهة 
تــقــّيــده  أن  مـــن دون  ــتــــالل ومــخــطــطــاتــه،  االحــ
االنــتــمــاءات الــحــزبــيــة والــفــصــائــلــيــة، ولينوب 
 الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي هــذه 

ّ
ــل املــقــدســيــون عـــن كــ

املفتوحة مــع اإلســرائــيــلــيــني، والتي  املــواجــهــة 
قد تتطور إلى انتفاضة شعبية أوسع، أو قد 

ينجح االحتالل في إخمادها.
وبدأت األحداث بتضييق قوات االحتالل على 
في  بحرّية  الجلوس  من  ومنعهم  املقدسيني، 
القدس، ثم ليزداد  العامود« في  ساحة »بــاب 
حــجــم االعــــتــــداءات والــقــمــع بــحــق املــقــدســيــني 
مــن قــبــل جــنــود االحــتــالل واملــســتــوطــنــني. لكن 
يــرى محللون  مــا  الحالية، وفــق  الهّبة  جــديــد 
أبــرزت  أنها  فلسطينية،  وقــيــادات  سياسيون 
عــلــى نــحــو كــبــيــر قـــــدرة جــيــل مــقــدســي فــتــّي، 
مقدام ويتمتع بالجرأة، وال تقّيده االنتماءات 
الفصائلية، على تحدي االحتالل، على الرغم 
ــزءًا مــهــمــًا مــمــن خـــاضـــوا مــواجــهــات  مـــن أن جــ
الــفــجــر، هــم محسوبون  كــامــلــة، وحــتــى  ليلية 
ــن مـــخـــتـــلـــف ألـــــــــوان الــطــيــف  ــ عـــلـــى فـــصـــائـــل مـ
الفلسطيني. بيد أن ما جمعهم، هي املساحة 
األخـــيـــرة مــن هــويــتــهــم الــتــي يسعى االحــتــالل 
إلــى استالبها وإعــادة إحاللها بهوية غريبة 

يلفظها تاريخ املدينة.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات مــن إقــحــام هّبة 
ــــي قـــضـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات  ــــود« فـ ــامـ ــ ــعـ ــ »بـــــــاب الـ
املرتقبة  والرئاسية،  التشريعية  الفلسطينية 

القادر،  »فــتــح«، حاتم عبد  القيادي في حركة 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن أحــداث 
الدفاع عن  من  نوعًا  الجديدة، شكلت  القدس 
ــقـــدس »لــيــســت  كـــرامـــة املـــديـــنـــة، وأثــبــتــت أن الـ
مــســاحــة خـــضـــراء لــلــمــســتــوطــنــني«، كــمــا أنــهــا 
بأن  مفادها  لالحتالل  تعتبر رسالة واضحة 
املــقــدســيــني لـــن يــقــفــوا مــكــتــوفــي األيـــــدي أمـــام 

هم.
ّ
ممارساته القمعية بحق

ومن املفترض أن تكون لهذه الهّبة تداعيات 
كثيرة، ليس فقط على االحــتــالل، بل أيضًا 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــفـــصـــائـــل  عـ

مــجــتــمــعــة، لــكــونــهــا حــصــيــلــة عــمــل شــعــبــي، 
ولـــيـــس فـــصـــائـــلـــيـــًا، تــتــطــلــب اســـتـــمـــراريـــتـــه 
للسلطة  سياسية  إرادة  وجــود  وديمومته 
الضغط  أجـــل  مــن  والــفــصــائــل  الفلسطينية 
على دولة االحتالل. وبالنسبة لعبد القادر، 
فإن تداعيات هّبة »باب العامود« لن تتوقف، 
لــالحــتــالل،  بــعــدمــا حملت رســالــة سياسية 
اتــه واســتــفــزازاتــه،  بــأنــه إذا استمر بــاعــتــداء
فإن املقدسيني مستعدون لهّبة أخرى، تمامًا 
كما حدث في معركة البوابات اإللكترونية 
قبل نحو أربع سنوات. أما الكاتب واملحلل 

السياسي راسم عبيدات، فيؤكد أن االتساع 
يكون  أن  يجب  وتطوراتها  الهّبة  بنية  فــي 
بعيدًا عن ركوب املوجة من قبل أي فصيل، 
»العربي الجديد«، على  مشددًا في حديث لـ
ــذه الـــهـــّبـــة أجــنــدتــهــا  ــرورة أن تـــفـــرض هــ ــ ضــ
فصائل  وعــلــى  الفلسطينية،  السلطة  على 
الــعــمــل الــوطــنــي واإلســـالمـــي الــتــي تستعد 
 أو 

َ
لـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة، مـــا لـــم تـــلـــغ

رجأ. ويرى عبيدات أن حكومات االحتالل 
ُ
ت

مع  تعاملت  األمــنــيــة  وأجــهــزتــهــا  املتعاقبة 
الــذي ال  املقدسي  أن  املقدسيني على قاعدة 

ولم  منها،  باملزيد  بالقوة، يخضع  يخضع 
السياسية  حقوقهم  مــن  بحرمانهم  تكتف 
الــوطــنــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، بل 
إلى ممارسة سياسة طرد وتهجير  عمدت 
ـــهـــم بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

ّ
وتـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي بـــحـــق

مــمــارســات عــنــصــريــة فــاضــحــة أخــــرى. تلك 
املـــمـــارســـات بــاتــت »تـــتـــغـــول« و»تــتــوحــش« 
 التفاصيل الصغيرة 

ّ
تجاه املقدسيني في كل

والكبيرة، مع منح االحتالل الضوء األخضر 
لــعــصــابــاتــه مـــن املــســتــوطــنــني والــجــمــاعــات 
القمع  تمارس  لكي  والتوراتية،  التلمودية 

واالعــتــداء  والتخويف  ــاب  واإلرهـ والتنكيل 
على ممتلكات املقدسيني ومركباتهم واملّس 
بــمــشــاعــرهــم الــديــنــيــة، ســــواء اإلســالمــيــة أو 
املسيحية، ما أحدث ردة فعل وحالة غضب 
مــكــتــومــة، مـــا لــبــثــت أن انـــفـــجـــرت فـــي وجــه 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي ومــســتــوطــنــيــه، وفــق 

عبيدات.

جرأة التصدي لالحتالل والمستوطنين
املقدسية، نجوى  النسوية  الناشطة  وتــرى 
عودة، أن األحداث األخيرة »تؤكد أن القدس 

هــي الــرقــم األصــعــب والــعــقــبــة الــكــبــرى أمــام 
كــل مــحــاوالت االحــتــالل اإلســرائــيــلــي فرض 
ســيــطــرتــه وســـيـــادتـــه عــلــيــهــا، عـــلـــى الـــرغـــم 
ـــن أعـــتـــى أســـالـــيـــب الـــبـــطـــش والـــتـــرســـانـــة  مـ
ــرأي  ــ ــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا«. وبــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عـــــودة، فـــي حــديــثــهــا لـــ
ــــزل، مــن الــطــفــل للشيخ،  فـــإن »املــقــدســي األعـ
قد يصبر ويتحّمل أي شيء، إال االنتقاص 
 سيادته ووجوده في مدينته، وهو 

ّ
من حق

ــابـــة، تجتمع  قــــوة ســحــريــة وروح وثـ لــديــه 
وتــنــصــهــر وتــنــتــج قـــوة خـــارقـــة لــلــمــواجــهــة، 

للخطر«.  وأقصانا  قدسنا  تعرضت  ما  إذا 
وعكست املشاهد التي أظهرت مئات الشّبان 
املقدسيني وهم يطاردون فلول املستوطنني 
أمام أعني جنود االحتالل، ومن دون اكتراث 
لقمعهم باإلصابة واالعتقال، حقيقة الواقع 
ــــذي يعيشه  الــصــعــب واألقــــــرب لــلــجــحــيــم الـ
املــقــدســيــون عــمــومــًا، والــشــبــاب مــنــهــم على 

وجه الخصوص.
الـــيـــوم بـــات املــشــهــد الـــعـــام أمــــام هــّبــة شعبية 
جــديــدة، مهمة جــدًا مــن حيث الــتــوقــيــت، ومع 
بــأن صيفًا سخنًا  ما يشي  احتمال تطورها، 
 تــهــديــد 

ّ
ــل قـــد يـــكـــون بــانــتــظــار الـــقـــدس، فـــي ظــ

االحتالل وشرطته فيها. ويتوقع أحد ناشطي 
ل عدم 

ّ
املقدسي، والــذي فض الشبابي  الــحــراك 

الجديد«،  »العربي  اسمه، في حديث مع  ذكــر 
ممارسات  ضــوء  على  للقدس  ساخنًا  صيفًا 
االحــــتــــالل الـــيـــومـــيـــة مــــن قـــمـــع وقــــهــــر، وكـــذلـــك 
مـــا تــشــهــده املـــديـــنـــة مـــن تـــغـــول املــســتــوطــنــني 
ــلــــى املـــقـــدســـيـــني  ــة عــ ــيــ ــيــــومــ ــداءات الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاالعـ ــ ــ بـ
 عن تدنيسهم 

ً
واالستيالء على منازلهم، فضال

اليومي للمسجد األقصى.
ويبقى تصاعد األحــداث واحتمالية تطورها 
إلــــى انــتــفــاضــة شــعــبــيــة واســـعـــة أمـــــرًا واردًا. 
القدس  شباب  أن  املقدسي  الناشط  ويــوضــح 
يواجهون أعتى ممارسات القمع واالستهداف 
ومـــحـــاولـــة ســلــبــهــم انـــتـــمـــاءهـــم الـــوطـــنـــي، مع 
ازديــاد معدالت الفقر والبطالة بني صفوفهم 
وكما  اإلســرائــيــلــيــة.  التهويد  سياسة  بسبب 
ــّبـــات شــعــبــيــة ســـابـــقـــة، جــاء  ــال فـــي هـ هـــو الـــحـ
حـــضـــور الـــفـــصـــائـــل الــســيــاســيــة مـــتـــأخـــرًا عــن 
هــــذا الــتــطــور الـــالفـــت، كــمــا لـــم تــلــق الــبــيــانــات 
الـــصـــادرة عــن هـــذه الــفــصــائــل اهــتــمــامــًا كبيرًا 
مــن قــبــل الــشــبــان املــنــتــفــضــني الــذيــن يــؤكــدون 
أن تحركهم هو ثمرة مبادرة عفوية انتصارًا 
لكرامتهم وكرامة مدينتهم، ورّدًا على تحدي 

املستوطنني لهم.

)Getty( تضامن سّكان القطاع مع هبّة المقدسيين

رفض األكراد حصول انتخابات رئاسية في مناطق سيطرتهم )فرانس برس(

لم يأبه المقدسيون لقمع االحتالل وبطشه )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تأتي هبّة »باب العامود« في القدس المحتلة، كنتيجة لتراكمات من قمع االحتالل والتغول 
منذ  مسبوق  غير  مقدسيًا  غضبًا  انفجر  ما  والتهجير،  والعنصرية  المدينة  في  االستيطاني 
على  وقادر  الفلسطينيين،  جميع  عن  نيابة  يتحرك  شاب  مقدسي  جيل  وجود  وأكد  سنوات، 

تحدي االحتالل وآلته القمعية. وتشي األحداث في القدس، بأن صيفًا ساخنًا ينتظر المدينة، 
التهويد  وسياسة  المقدسيون،  منها  يعاني  التي  المتفاقمة  المعاناة  ظّل  في  خصوصًا 

المتصاعدة، والتي فّجرت غضبهم أخيرًا
الغالف

شباب مقدسي ينوب 
عن كّل فلسطين

يرى محللون ضرورة 
استثمار الهبّة للضغط 

على االحتالل

أبرزت الهبّة قدرة 
جيل مقدسي فتّي غير 

مقيد سياسيًا

يتحضر وفد أمني مصري 
لزيارة األراضي المحتلة 

وقطاع غزة

مليشيا »الدفاع الوطني« 
هي الخاسر األكبر من 

أحداث القامشلي

أكد الفلسطينيون، 
بمختلف أطيافهم 

السياسية، أمس السبت، 
أن القدس المحتلة خط 

أحمر، فيما بدأت اتصاالت 
محلية وأممية الحتواء 

التصعيد في القدس 
وقطاع غزة

استمرت الهدنة 
أمس السبت بين »الدفاع 

الوطني« وقوات 
»األسايش« في القامشلي، 

مع محاولة الروس 
تطويق التوتر بين الطرفين

يشدد القيادي في حركة »فتح«، حاتم عبد القادر، في حديث لـ»العربي 
تتطلب  كونها  سياسية،  دالالت  العامود  باب  لهبّة  أن  على  الجديد«، 
قــادرة  فلسطينية  سياسية  إرادة 
السماح  على  االحتالل  إرغام  على 
بل  القدس،  في  االنتخابات  بإجراء 
مؤكدًا  انتزاعًا،  منه  ذلــك  انــتــزاع 
السلطة  تتحمل  أن  ضــرورة  على 
في  مسؤوليتها  الفلسطينية 
في  ليس  وأهلها،  القدس  دعم 
الذاكرة ومواسم االنتخابات فقط، 
فالقدس »ليست ورقة انتخابية، بل 

كينونة المشروع الوطني«.

انتزاع االنتخابات

تقرير متابعة
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  شرق
      غرب

تعزيزات أميركية 
لالنسحاب من أفغانستان

الــدفــاع  وزارة  بــاســم  املتحدث  كشف 
األميركية »البنتاغون« جون كيربي، 
مساء أول من أمس الجمعة، أن وزير 
الــدفــاع األمــيــركــي لــويــد أوســـن، أمر 
بإرسال قاذفتني إضافيتني من طراز 
»بــــي 52« إلــــى الــخــلــيــج، مـــمـــّددًا في 
الطائرات  مهمة حاملة  عينه  الوقت 
»يو إس إس أيزنهاور« في املنطقة، 
وذلك لتأمني االنسحاب املقّرر لقوات 

التحالف الدولي من أفغانستان. 
)فرانس برس(

كابول: ضحايا بانفجارين 
وكمين

ــعــــة مــــن عـــنـــاصـــر الــشــرطــة  ــل أربــ ــتـ ـ
ُ
ق

ــاذ جــامــعــي فـــي أعـــمـــال عنف  ــتـ وأسـ
ــة األفـــغـــانـــيـــة  ــمــ ــعــــاصــ شـــهـــدتـــهـــا الــ
كابول، أمس السبت. كما قتل أربعة 
مــدنــيــني وثــالثــة مــن عــنــاصــر األمــن 
جـــراء انــفــجــاريــن، وقــع أحــدهــمــا في 
إقــلــيــم غــزنــة فـــي الــجــنــوب والــثــانــي 
الــشــرق. في  إقليم ننجرهار في  في 
املقابل، اّدعت حركة »طالبان« مقتل 
سبعة من عناصر الشرطة في كمني 

في إقليم تخار، شمالي البالد. 
)العربي الجديد(

فرنسا: استمرار 
التحقيقات بمقتل 

الشرطية
ــة  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ واصــــــلــــــت الــــســــلــــطــــات الـ
ــبـــت، لــفــهــم  ــسـ تــحــقــيــقــاتــهــا أمـــــس الـ
دوافع التونسي جمال قرشان الذي 
ستيفاني  الفرنسية  الشرطية  قتل 
بــالــســكــني، أول مـــن أمــس  أم. طــعــنــًا 
الــجــمــعــة، فـــي بـــلـــدة رامـــبـــويـــيـــه في 
ــاريـــــس. وأفــــــــاد مــصــدر  ــ ــي بـ ــواحــ ضــ
قريب من التحقيق بأن والد املهاجم 
ــة،  ــرطــ ــشــ ــــاص الــ ــرصــ ــ ــل بــ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الـــــــــذي ق

وشــــخــــصــــني آخــــــريــــــن اســـتـــضـــافـــه 
أحدهما أخيرًا في تيا في الضاحية 
الــبــاريــســيــة والــثــانــي لـــدى وصــولــه 
إلـــى فــرنــســا فــي 2009، وضــعــوا في 
التحقيق مساء  ذمـــة  عــلــى  الــحــبــس 
ــة. وذكـــــــر مــــصــــدر قــضــائــي  ــعـ ــمـ الـــجـ
ــمـــاع مــتــواصــلــة  ــتـ أن جــلــســات االسـ
ــبــــت. واملـــــوقـــــوفـــــان اســـتـــضـــافـــا  الــــســ
ــًا عــلــى األقــــل«، وفــق  ــ املــعــتــدي »إداريـ

مصدر مقرب من التحقيق.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

اللجنة  مــن  مقربة  مــصــادر مصرية  كشفت 
املعنية بامللف الليبي، عن تحركات مصرية 
لتنسيق لــقــاء بــني رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
وقائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر، خالل األيام املقبلة في مدينة 
بـــنـــغـــازي، شـــرقـــي لــيــبــيــا. وقـــالـــت املـــصـــادر، 
الـــقـــاهـــرة تنسق  إن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
بالتنسيق  وحفتر،  الدبيبة  بني  لقاء  لعقد 
فــي محاولة سياسية مصرية  مــع روســيــا، 
جديدة تجاه األزمة الليبية، ظهرت بوضوح 
خالل األيام املاضية، وتكللت بزيارة رئيس 

الــــــوزراء املـــصـــري، مــصــطــفــى مــدبــولــي، إلــى 
وفد  رأس  الليبية طرابلس، على  العاصمة 
حكومي ضّم 11 وزيرًا، في تطور لم يحدث 
منذ أكثر من 12 عامًا. وأوضــحــت املصادر 
فــي ضـــوء تحركاتها األخــيــرة  الــقــاهــرة،  أن 
الليبية  الحكومة  مع  عالقتها  توطيد  عبر 
املحرك  صاحبة  لتكون  تسعى  وحلفائها، 
 ما تملكه 

ّ
الليبي، في ظل للملف  األساسي 

ُيمّكنها  بما  حفتر،  على  ضغط  أوراق  مــن 
مــن اإلمــســاك بــزمــام األمـــور فــي ملف األزمــة 

الليبية.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن مــصــر تــســعــى إلــى 
أيــديــهــا،  بـــني  الـــتـــي  األوراق  كـــافـــة  تــوظــيــف 
أزمــة سّد  لتعزيز موقفها في ملف  إقليميًا، 
الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، نــظــرًا ملـــا تــمــثــلــه األزمـــة 
الليبية من أهمية لــدول الجنوب األوروبــي، 
 مخاوف القوى األوروبية 

ّ
خصوصًا في ظل

ــروســــي،  ــــن الـــتـــركـــي والــ ــــدوريـ الـــكـــبـــرى مــــن الـ
»وهــمــا الــقــوتــان الــلــتــان ال يــمــكــن ألي طــرف 
املــــســــاعــــدة  بـــــال  يــــواجــــهــــهــــمــــا،  أوروبـــــــــــي أن 

املصرية«، وفقًا لتقدير املصادر ذاتها.
ــقـــب بــــني حــفــتــر  ــرتـ ــاء املـ ــقـ ــلـ وعـــلـــى صــعــيــد الـ
والــدبــيــبــة، قــالــت املـــصـــادر إن األخـــيـــر أبـــدى 
مقّدرًا  بالخطوة،  املــصــري  للجانب  ترحيبه 
ــذا الــــصــــدد، مــشــيــرة  الــســعــي املـــصـــري فـــي هــ
إلـــى أن مـــا أثــيــر أخـــيـــرًا بــشــأن تـــزويـــد مصر 
الــعــالقــات  لــم يعكر صــفــو  لحفتر بــالــذخــائــر 
 تفهم رئيس 

ّ
بني الدبيبة والــقــاهــرة، في ظــل

الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة ملـــاهـــيـــة تـــلـــك الـــخـــطـــوة، 
فت تحت 

ّ
موضحة أنه يمكن القول إنها صن

بند »املسكوت عنه«، على حد تعبير املصادر.

الليبيني،  لــدعــم  املمكنة  املــســاعــدات  وتــقــديــم 
وزيــــــادة فــــرص الـــتـــعـــاون، بــمــا يــســاعــد على 
تــحــســني األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة وتــحــقــيــق 
األمــــن واالســـتـــقـــرار، ويـــدعـــم تــنــفــيــذ خريطة 
إلى االستحقاق االنتخابي  الطريق وصــواًل 

الليبي في ديسمبر/كانون األول املقبل.

وأفـــادت املــصــادر بــأن الــقــاهــرة تضغط على 
ــار تــعــزيــز عــالقــتــهــا بــحــكــومــة  ــ حــفــتــر فـــي إطـ
لتقديم  اللقاء، ولكن  أجــل  الدبيبة، ليس من 
رأسها  الجديدة، وعلى  للحكومة  تسهيالت 
على سبيل املثال، املساهمة في إنهاء تمرير 
املوازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة إلى 
مجلس النواب في طبرق، الفتة إلى أن مصر 
تقف حاليًا مع تحرك هذه الحكومة لأمام، 
االقتصادية  االتفاقيات  مــن  العديد   

ّ
ظــل فــي 

التي تم التوافق عليها أخيرًا بني الطرفني.
ووّجه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
خالل اطالعه على زيارة مدبولي إلى ليبيا، 
 املساعدات والدعم إلى 

ّ
الحكومة بتقديم كل

اإلمكانات  بتسخير  مطالبًا  الليبي،  الشعب 

ــي بــــاســــم رئــــاســــة  ــمــ ــرســ ــدث الــ ــحــ ــتــ وقــــــــال املــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة املــــصــــريــــة، بـــســـام راضــــــــي، إن 
ــه بــتــســخــيــر كـــافـــة اإلمــكــانــات  ــ الــســيــســي وّجـ
املصرية وتقديم كافة أوجه املساعدات املمكنة 
املجاالت،  جميع  في  الليبيني  األشقاء  لدعم 
وزيــادة فرص التعاون املتاحة بني البلدين، 
إلــى أن مــدبــولــي اســتــعــرض مختلف  مشيرًا 
امللفات واملواضيع التي تّمت مناقشتها مع 
الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة 
فــتــح الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة في 
 من طرابلس وبنغازي في أقرب 

ّ
ليبيا في كل

وقت. ونقل املتحدث عن رئيس الوزراء قوله 
على سرعة  الليبي  الجانب  مع  اتفقوا  إنهم 
وضـــع الــضــوابــط واألطــــر الــخــاصــة لتنظيم 
ليبيا واملجاالت  املصرية في  العمالة  وضع 
ــة لــلــعــمــل بـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــويــ ذات األولــ
االســتــعــانــة بــالــشــركــات املــصــريــة، خصوصًا 
فـــي قـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
واإلســــــكــــــان واملــــــــواصــــــــالت، وذلــــــــك لــتــنــفــيــذ 
املشاريع املختلفة املقرر طرحها خالل الفترة 

املقبلة في ليبيا.
كــمــا نــاقــش الــســيــســي، خـــالل اتــصــال هاتفي 
الروسي  الرئيس  مع  الجمعة،  أمــس  أول من 
فــالديــمــيــر بــوتــني، الــوضــع فــي ليبيا، ضمن 
مجموعة من القضايا التي تناولها االتصال، 
املعنية  الدولية  القوى  في وقت تسعى كافة 
في امللف الليبي، إلى إخراج املقاتلني األجانب 
مــن لــيــبــيــا، فــي ظــل ربـــط تــركــيــا اســتــعــدادهــا 
بــنــقــل املــقــاتــلــني الـــســـوريـــني الـــداعـــمـــني لــقــوى 
غربي ليبيا، بسحب روسيا ملرتزقة »فاغنر« 

املتمركزين في قاعدة الجفرة.

معادلة إماراتية 
لسد النهضة

روسيا 
وتشيكيا

الــتــي تــدفــقــت عــلــى إثــيــوبــيــا فـــي الــســنــوات 
األخيرة والتي ستزداد بإنجاز مشروع سد 
الــنــهــضــة، تــحــاول فــي الــوقــت نفسه ضمان 
اســتــمــرار الــنــظــام املــصــري فــي فلكها وعــدم 
ابــتــعــاده عــنــهــا، خــصــوصــًا فــي ظــل تــقــاربــه 
أيضًا  اإلمــــارات  مــع تركيا. وتــرغــب  الحالي 
فــي قــطــع الــطــريــق عــلــى إمــكــانــيــة أن تحقق 
الــدول  بــني  التقريب  فــي  نجاحًا  السعودية 
الثالث لحلحلة األزمة، في إطار محاوالتها 
ــلــــوســــاطــــة، عـــلـــى ضـــوء  املـــتـــعـــثـــرة أيــــضــــًا لــ
إقليميًا على  التنافس السعودي اإلماراتي 
املــفــاتــيــح االســتــراتــيــجــيــة فــي منطقة الــقــرن 
األفريقي، وكذلك على الفرص االستثمارية 

التي تعد بها إثيوبيا.
الحكومة  لرئاسة  أحمد  أبــي  صعود  ومنذ 
التنسيق مع  اتــخــذ   ،2018 عـــام  اإلثــيــوبــيــة، 
ــارات  ــ اإلمـــــــارات أبــــعــــادًا جــــديــــدة، شــمــلــت زيـ
ــاديـــني  ــتـــصـ ــؤولــــني االقـ ــســ ــة بــــني املــ ــادلـ ــبـ ــتـ مـ
ــال األعـــمـــال، ومــشــاركــات مــتــبــادلــة في  ورجــ

بوسغيروف وألكسندر بيتروف، باعتبارهما 
جزءًا من »وحــدة النخبة في جهاز املخابرات 
ــة الـــــــروســـــــيـــــــة«. وأملــــــحــــــت بــعــض  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
 
ً
عميال ـــدوا 

ّ
جـــن الــــروس  أن  التشيكية  املـــواقـــع 

ــل الــجــيــش الــتــشــيــكــي، ســاهــم فـــي تدمير  داخــ
ــوزراء  ــ املــســتــودعــات، وهـــو مـــا أكــــده رئــيــس الـ
أنـــدريـــه بــابــيــس، مــوّجــهــًا أصــبــع االتـــهـــام إلــى 

االستخبارات الروسية.
وتواصل األجهزة األمنية التشيكية حمالتها 
ــي،  ــاضــ ــي بــــــــدأت مـــنـــذ فـــجـــر األربــــــعــــــاء املــ ــتــ الــ
ــبــــكــــات وأشــــــخــــــاص مـــقـــربـــني  ــــداف شــ ــهـ ــ ــتـ ــ السـ
كــــر أيــضــًا أن »روســـيـــا بنت 

ُ
مــن الــكــرمــلــني. وذ

عالقات مع رجال أعمال وصحافيني في البلد، 
الروسية،  الــروايــة  تدعيم  فــي  بعضهم ساعد 
ــا  ــ والــتــحــذيــر مـــن أن حـــربـــًا ســتــقــع بـــني أوروبـ
وموسكو«، وفقًا لشبكة »ريسبكت« اإلعالمية 

التشيكية.
دًا 

ّ
تاريخيًا كان وضع جمهورية تشيكيا معق

بــعــض الـــشـــيء مـــع روســـيـــا، فــعــلــى الـــرغـــم من 
»ربيع  فــي  سوفييتيًا  قمعًا  شهد  التاريخ  أن 
أن روســيــا تملك حــلــفــاء في  إال  ــراغ« 1968،  بــ
شاركها  تشيكيا،  فــي  متشدد  قومي  معسكر 
على تشكيل جماعات شبه عسكرية في حرب 
أوكــرانــيــا 2014. وكــشــفــت الــســلــطــات األمــنــيــة 
التشيكية أخيرًا عن اعتقال مجموعة من نفس 
الــروس،  ملساندة  للسفر  تتأهب  كانت  التيار 

بعد التوتر األخير مع أوكرانيا.
في اللعبة االستخباراتية، بني الغرب وروسيا، 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
ــام  ــ ــــالل األيـ أن اإلمـــــــــارات عـــــــادت، خـ
الثالثة املاضية، لطرق أبواب مصر 
والسودان، إلقناعهما بمنحها فرصة لتأدية 
النهضة  ســد  قضية  لحلحلة  الــوســيــط  دور 
اإلثيوبي. وترّكز اإلمارات هذه املرة على ملف 
االســتــثــمــارات فــي املــنــاطــق املــتــنــازع عليها 
 عن املساعدة 

ً
بني السودان وإثيوبيا، فضال

فــي إقــامــة مــشــاريــع للتنمية املــســتــدامــة بني 
الــبــلــدان الــثــالثــة. وتــرتــبــط املــشــاريــع بتوليد 
الكهرباء من الطاقة املائية وطاقة الرياح في 
محيط سد النهضة، في واليــة بني شنقول 
أراٍض في  إلــى تخصيص  بــاإلضــافــة  - قمز، 
لتوريدها  االستراتيجية  للزراعات  املنطقة 

إلى اإلمارات ومصر.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــرت املـــصـــادر لـــ ــ وذكـ
استثماراتها  حماية  في  الراغبة  ــارات،  اإلمـ

ناصر السهلي

عــــــلــــــى وقــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الـــــتـــــوتـــــر 
السياسي  والــتــراشــق  الــدبــلــومــاســي 
ــرزت حــالــة  ــ ــيـــا وأوروبــــــــا، بـ بـــني روسـ
ووســائــل  املتابعني  بعض  بـــرأي  عيد 

ُ
ت أمنية 

اإلعــــالم مــشــهــد حـــرب الــجــاســوســيــة وتجنيد 
الــســوفــيــيــتــي )1917- ــاد  بـــني االتــــحــ الـــعـــمـــالء 
1991( والــغــرب، أيـــام الــحــرب الــبــاردة )1947-

من  التجسس  عملية  بـــوادر  وظــهــرت   .)1991
الــتــي شــّكــلــت ذات  بــوابــة جــمــهــوريــة تشيكيا، 
الفاصل  الحديدي«  »الستار  حــدود  يــوم خط 
بــني الــســوفــيــيــت والـــغـــرب، أثــنــاء وحــدتــهــا مع 
تشيكوسلوفاكيا  دولـــة  إطـــار  فــي  سلوفاكيا 
بالغة  املفككة  الــدولــة  وكــانــت   .)1993-1918(
ــا  األهــمــيــة ملــوســكــو، لــوقــوعــهــا فــي قــلــب أوروبـ
ــــدود أملــانــيــا والــنــمــســا، الـــتـــي كــانــت  وعـــلـــى حـ
استخباراتيًا،  السوفييتي  االهــتــمــام  مــحــور 
دولية،  منظمات  مــن  فيينا  تضّمه  مــا  بسبب 
وهــو ما دفــع األوروبــيــني إلــى إبــداء مخاوفهم 
من تزايد نمط التجسس الروسي، فتطرد بني 
ــًا. ويخشى  حــني وآخـــر »دبــلــومــاســيــني« روســ
األوروبـــيـــون مــن جـــرأة مــوســكــو عــلــى تجنيد 
جواسيس و»مليشيا« شبه عسكرية في قلب 

أوروبا.
وتمثل الحالة التشيكية، في سياق ما يجري 
في الكواليس األمنية، مجرد مثال على جرأة 
االســتــخــبــارات الـــروســـيـــة، وريـــثـــة جــهــاز »كــي 
لــدول غرب  جي بــي«، سيئ الصيت بالنسبة 
ــقــلــق هــذه الــجــرأة حلف 

ُ
ــا وشــمــالــهــا. وت أوروبــ

الكشف عن مدى  أيضًا، بعد  األطلسي  شمال 
الحلف  الروسي ألمن  األمني  الجهاز  اختراق 

ودولة تشيكيا.
ومنذ أكثر من أسبوع أكد جهاز االستخبارات 
التشيكي توّرط عمالء روس في عملية أمنية 
في  تشيكية  ســـالح  مـــخـــازن  بتفجير  مــعــقــدة 
عــــام 2014، كــانــت تــحــوي تــلــك املــســتــودعــات 
ــنـــان مـــن الـــذخـــائـــر املـــعـــّدة لــلــتــصــديــر  عــلــى أطـ
القضية  في  التحقيق  واستمر  أوكرانيا.  إلــى 
فـــي الــســنــوات املــاضــيــة، مـــؤديـــة إلـــى طـــرد 18 
دبلوماسيًا روسيًا. كما اعتقلت االستخبارات 
ملــوســكــو، ووجــدت  مــؤيــدة  التشيكية عناصر 
كميات من األسلحة املخزنة ملجموعات شبه 

عسكرية قريبة من الكرملني.
أن  الغربيني  الحلفاء  بـــراغ  أبلغت  أن  وســبــق 
املــتــهــمــني بمحاولة  الــروســيــني  الــجــاســوســني 
بغاز  املــزدوج سيرغي سكريبال  العميل  قتل 
مشاركان   ،2018 عــام  بريطانيا  فــي  أعــصــاب 
بـــالـــتـــفـــجـــيـــر وعــــمــــلــــيــــات أخــــــــــــرى. وحــــــــددت 
بــنــاء على معلومات  إعـــالم تشيكية،  وســائــل 
أمــنــيــة وســيــاســيــة، اســـمـــي الـــرجـــلـــني، رســـالن 

الرسمية،  والــزراعــيــة  الصناعية  املــعــارض 
إماراتية  بأموال  تنموية  وتدشني مشاريع 
ــر احــتــيــاجــًا.  ــثـ فـــي املـــنـــاطـــق اإلثـــيـــوبـــيـــة األكـ
الطبية  املـــســـاعـــدات  إرســـــال  وتـــيـــرة  وزادت 
والــلــوجــســتــيــة والـــغـــذائـــيـــة، ونــظــمــت غــرف 
ــة حــمــالت  ــيــ ــاراتــ ــارة والـــصـــنـــاعـــة اإلمــ ــجـ ــتـ الـ
إثــيــوبــيــا،  تعريفية بــفــرص االســتــثــمــار فــي 
النفطي  الــتــجــاري غير  الــتــبــادل  وزاد حجم 
بني البلدين على 2.252 مليار درهم )نحو 
باعتبار  عــام 2019،  في  614 مليون دوالر( 
أن السوق اإلثيوبية أحد أسرع االقتصادات 
ــانـــي يــصــل  ــكـ األفـــريـــقـــيـــة نــــمــــوًا بــــتــــعــــداد سـ
ــــذي يـــراه  ــر الـ ــ إلــــى 110 مـــاليـــني نــســمــة، األمـ
ــــدة لضخ  ــي فــرصــة واعـ ــادة أبــوظــبــي ودبــ قــ

االستثمارات.
ــيــــوبــــي، فـــإن  وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي إثــ
نــحــو 100 مــشــروع،  فــي  اإلمـــــارات تستثمر 
استمرار  مــع  منها،  مــشــروعــًا   35 تنفيذ  تــم 
ــروعـــًا أخـــــرى.  الـــتـــجـــهـــيـــزات لــنــحــو 20 مـــشـ
املرافق  املشاريع في قطاعات  وتتوزع هذه 
التحتية والــري والزراعة والصحة  والبنية 
والصناعة والعقارات السكنية والسياحية 
عت 

ّ
ووق والتعدين.  الحكومية  واإلنــشــاءات 

اإلمــارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم 
ــعـــاون فـــي املـــجـــاالت  ــتـ عــســكــريــة لــتــعــزيــز الـ

أيــضــًا مــوقــع تشيكيا أهمية خــاصــة لم  يمثل 
ما  السوفييتي. وهو  االتحاد  بتفكك  تتراجع 
كشفت عنه الحمالت األمنية األخيرة لوحدة 
مكافحة التجسس التشيكية. وذكرت األجهزة 
ــة أن مــوســكــو،  ــيــ األمــنــيــة الــتــشــيــكــيــة واألوروبــ
ومن خالل سفارة ضخمة تضم أكثر من 125 
»مركزًا  األخيرين  العقدين  فــي  باتت  موظفًا، 
ــيـــة  ــدول األوروبـ ــ مــهــمــًا لــلــمــهــام الــســريــة فـــي الـ
لروسيا«.  املــوالــيــة  املليشيات  مــع  والتنسيق 
التشيكي  اإلخــبــاري  »أكتوالني«  موقع  ونقل 
عــــن نـــائـــب رئـــيـــس االســـتـــخـــبـــارات الــتــشــيــكــي 
ــك، قـــولـــه إن »روســـيـــا  ــ ــادوريــ ــ ــابـــق يـــــان بــ الـــسـ
ــيـــب الــســوفــيــيــتــيــة  ــالـ مـــا تـــــزال تــســتــخــدم األسـ
حول  القانونية  غير  األنشطة  على  للتغطية 

وقّدمت  البلدين،  بني  والدفاعية  العسكرية 
ــارات آنـــذاك دعما يصل إلــى 3 مليارات  اإلمـ

دوالر عام 2018 كمساعدات واستثمارات.
وذكــرت املصادر املصرية أن اإلمـــارات التي 
بدأت في طرح معادلة االستثمارات مقابل 
النهضة منذ  النهائي في قضية سد  الحل 
ــانـــي املــــاضــــي، الحــظــت  ــثـ ــانـــون الـ ــايـــر/كـ ــنـ يـ
الـــتـــحـــفـــظ املــــصــــري والـــغـــضـــب فــــي أجـــهـــزة 
الكبير  الــدعــم  الــقــاهــرة، بسبب  فــي  مختلفة 
ألــد خصوم  لــدولــة هــي حاليًا  الـــذي تقدمه 
مصر اإلقليميني. وما كان من القاهرة إال أن 
اكتفت بترك املساحة للسودان للتعامل مع 
دون  من  املبدئية،  اإلماراتية  العروض  تلك 
انخراط رسمي فيها، مع استمرار مراقبة ما 
ستؤول إليه العروض. وبالتالي، لم تحضر 
االجتماعات التي تّمت في هذا اإلطار خالل 
الشهرين املاضيني في الخرطوم وأبوظبي.

وأوضحت املصادر أن تزامن هذا التوتر مع 
إلى  اإلمــارات  التركي دفع  التقارب املصري 
تقديم تصورات أخــرى خالل األيــام الثالثة 
اتصاالت تحضيرية سرية،  خــالل  املاضية 
استفادة مصر من  تتضمن ضمان تعظيم 
املشاريع التنموية واالستثمارات اإلماراتية 
ــي املـــنـــطـــقـــة، وإدخـــــــــال مـــصـــر شـــريـــكـــًا فــي  فــ
بعضها. كما تعّهدت اإلمارات بضمان عدم 
اإلضرار بدولتي املصب )مصر والسودان(، 
ــــدات أخــــــــرى لــلــمــصــريــني  ــاعـ ــ ــــسـ ـــم مـ ــديـ ــقــ وتــ
إلنجاز املزيد من املشاريع الداخلية لتالفي 
األضرار الناشئة عن سد النهضة وتحسني 

إدارة املياه.
وأشــارت املصادر إلى أن املقاربة اإلماراتية 
الجديدة ال تتضمن، كما حدث في السابق، 
توقيع اتفاقيات مؤقتة أو إقامة آليات جديدة 
لتبادل املعلومات حول امللء والتشغيل، بل 
تركز على الــوضــع طويل األجـــل، الــذي بات 
الجميع في الدول الثالث والقوى اإلقليمية 
والـــدولـــيـــة يــؤمــنــون أنــــه ســيــســتــمــر مــأزومــًا 
حتى في حالة توقيع اتفاق ملزم على قواعد 
امللء والتشغيل املستمر. ويستند هؤالء إلى 
املبادئ  اتفاق  إثيوبيا على  التفاف  سوابق 
ــع فــي مــــارس/آذار 2015( واملخرجات 

ّ
)املــوق

األخــــرى الــســابــقــة مــن املــفــاوضــات الثالثية 
املــبــاشــرة، ومــا تــالهــا مــن مــســارات تفاوض 
فاشلة برعاية الواليات املتحدة ثم االتحاد 

األفريقي.
ــــني مــصــر  ــتــــوتــــر بـ واتــــضــــحــــت مـــــؤشـــــرات الــ
ــرة، بــعــدمــا  ــ ــيــ ــ واإلمــــــــــــارات فــــي الــــفــــتــــرة األخــ
كــانــت لــهــا مــقــدمــات عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد 
فــي الــعــامــني املــاضــيــني، الــلــذيــن شــهــدا شــدًا 
وجذبًا مكتومًا بني القاهرة وأبوظبي على 
خلفيات سياسية واقتصادية عديدة. وأبرز 
مع  التعامل  طريقة  كانت  الخالفية  امللفات 
 اعــتــقــاد املــصــريــني أن 

ّ
املــلــف الليبي، فــي ظــل

املـــواقـــف اإلمــاراتــيــة وّرطــتــهــم فــيــه لسنوات 
بــال طــائــل، وإقــــدام املستثمرين اإلمــاراتــيــني 
عــلــى االنـــســـحـــاب مـــن مـــشـــاريـــع، خــصــوصــًا 
ــة الـــجـــديـــدة، وســحــب  ــ ــ فـــي الــعــاصــمــة اإلداريـ
االســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي كـــانـــوا قـــد وعـــــدوا بها 
سابقًا أو التباطؤ في تطويرها، بحجة سوء 
اإلدارة املصرية لها. كما تقاعست اإلمــارات 
ــة كــورونــا،  عــن مــد يــد الــعــون ملــصــر فــي أزمــ
بــالــتــبــاطــؤ الـــواضـــح فــي إرســــال الــلــقــاحــات، 
وتــصــاعــد الــحــديــث عـــن الـــتـــعـــاون مـــع دولـــة 
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع  ــتـ ــ االحـ
تـــنـــمـــويـــة لـــوجـــســـتـــيـــة، ســـتـــؤثـــر ســلــبــًا عــلــى 

املقومات املصرية وأهمها قناة السويس.
وحــاولــت اإلمـــارات تجاوز حالة التوتر مع 
القاهرة، إعالميًا، بواسطة سياسة دعائية 
مكثفة عــبــر وســائــل اإلعــــالم املــمــلــوكــة لها، 
ــاح الــســيــســي  ــتـ ــفـ ــيـــس عـــبـــد الـ ــرئـ لـــصـــالـــح الـ
غير  معارضيه.  وتهاجم  إلنــجــازاتــه  تـــرّوج 
أنـــه فــي الــوقــت ذاتــــه؛ تـــؤدي هـــذه الــوســائــل 
أنباء وشائعات تحاول  دورًا مغايرًا بنشر 
الــتــركــي تحديدًا،  املــصــري  الــتــقــارب  تعطيل 
وتــعــيــد الــتــركــيــز عــلــى نـــقـــاط الــــخــــالف، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــظــهــر فــيــه الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة 
حريصتني، أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، على 

إحراز تقدم في املفاوضات.

العالم. وهــذا الــوجــود الــروســي فــي بــراغ مهم 
للغاية ألجل النشاط في أوروبا، وتزايد كثيرًا 

منذ نهاية الحرب الباردة«.
بـــــــــــــدوره، أوضــــــــــح مـــــوقـــــع »هــــيــــلــــداســــيــــبــــس« 
املــتــخــصــص بــالــتــحــقــيــقــات الـــصـــحـــافـــيـــة فــي 
تحقيق خـــاص عــن عــمــل ســفــارة مــوســكــو في 
التشيكية  االستخبارات  أن   ،2020 مايو/أيار 
لــديــهــا قــنــاعــة »مــــن خــــالل تــقــريــر رســـمـــي أن 
ــــي االســــتــــخــــبــــارات  ــمــــالء فـ ــم عــ الــــســــفــــارة تـــضـ
واالستخبارات  آر(  في  )أس  الروسية  املدنية 
العسكرية )جي آر يو( وجهاز األمن الروسي 
)أف أس بي(. كما أن نحو 60 دبلوماسيًا من 
السفارة هم من أهم متابعي املصالح الروسية 
في وسط أوروبــا، وبأجهزة وتقنيات حديثة 

وعالقات سرية«.
الــســفــارة فــي عمليات  وبــعــد الكشف عــن دور 
ــة، عـــــارض الـــرئـــيـــس الــتــشــيــكــي  غــيــر مـــشـــروعـ
ميلوش زيمان، تقارير استخبارات بلده، بل 
طالب بتسليم »األدلة والوثائق« إلى موسكو 
ــان مـــقـــّرب مـــن الــرئــيــس  ــمــ لــلــتــأكــد مــنــهــا. وزيــ
الروسي فالديمير بوتني، وأثار موقفه سجااًل 
داخــلــيــًا بــعــد أن طــالــب بــإقــالــة رئــيــس جــهــاز 
الـــذي يعمل  االســتــخــبــارات، ميكال كــوديــلــكــا، 
مـــنـــذ ســــنــــوات عـــلـــى مــتــابــعــة وتــحــجــيــم عــمــل 
ــــي بــلــده،  االســتــخــبــارات الــروســيــة عــلــى أراضـ

وبدعم غربي.
وغالبًا ما تعارضت مواقف زيمان مع مصالح 
بـــالده دعــمــًا لــلــكــرمــلــني، خــصــوصــًا فــي مجال 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة. ورأت وســائــل إعــالم 
ــيــــرة مع  تــشــيــكــيــة أن زيـــمـــان فـــي األزمــــــة األخــ
موسكو لم يتخذ موقفًا حاسمًا »وهو يضعف 
الـــحـــكـــومـــة الــتــشــيــكــيــة«. وتـــتـــشـــابـــك مــصــالــح 
زيــمــان ومحيطه مــن أصــحــاب األعــمــال واملــال 
وباألخص  بالكرملني،  املحيطني  مصالح  مع 
لناحية اهتمام موسكو ببناء مفاعالت نووية 
فــي بـــراغ، وهــو مــا جــرى فضحه فــي الخريف 
املاضي، حني زار مستشار لزيمان موسكو من 
بلده.  أو سفارة  الخارجية  مع  التنسيق  دون 
وعــــزز ذلـــك الــشــكــوك فـــي بــنــاء روســـيـــا شبكة 
السلطة  هــرم  فــي قمة  مصالح وضــغــط حتى 
فــي بــــراغ. وحـــني كــشــف جــهــاز االســتــخــبــارات 
الــتــشــيــكــي عــــن أن أحـــــد كـــبـــار مــوظــفــيــه كـــان 
يــتــعــاون مــع جــهــاز املــخــابــرات الــروســي عينه 
الرغم من  لديه. وعلى  أمنيًا  زيمان مستشارًا 
نفوذ شبكة بوتني، في  السابقة عن  التقارير 
أوروبـــا؛  فــي  املتطرف  القومي  اليمني  أوســـاط 
وفــقــًا ملــا كشفت عــنــه تــقــاريــر أخــيــرة، إال أنها 
املــرة األولــى التي تتحرك فيها دولــة أوروبية 
الكرملني  النطاق، الستهداف عالقة  على هذا 
 
ً
أصال معادية  تشيكية  بشبكة شبه عسكرية 

ألوروبا ولعضوية بلدهم فيها.

سياسة مصرية جديدة ظهرت بزيارة مدبولي إلى طرابلس )حازم تركية/األناضول(

تعمل اإلمارات على االستثمار الزراعي في إثيوبيا )فرانس برس(

تسعى اإلمارات 
إلى تفعيل دورها 
أكثر في ملف سد 
النهضة اإلثيوبي، 
عبر طرح معادلة 

»االستثمارات مقابل 
الحل النهائي«، 

إلخراج الموضوع من 
دائرة التوترات، وسط 

قناعة أبوظبي بأن 
الوضع المأزوم 

سيستمر حتى في 
حالة توقيع اتفاق 

ملزم

الشرقية،  أوروبــا  ساحات  في  الواجهة  إلى  الجاسوسية  حرب  تعود 
بعد كشف االستخبارات التشيكية توّغل روسيا في الكثير من مفاصل 

البالد، وصوًال إلى تفجير مخازن أسلحة في عام 2014
تقريرخاص

االستثمارات مقابل 
الحل النهائي

حرب جاسوسية على 
حدود الستار الحديدي

خاص

اتهامات 
إثيوبية

اتهم مجلس األمن 
الوطني اإلثيوبي برئاسة 
رئيس الوزراء أبي أحمد، 
أول من أمس الجمعة، 
قوى داخلية وخارجية 

لم يسمها، بالعمل على 
»إغراق البالد في صراع 

وفوضى«، مشددًا على 
أنه »رغم المؤامرات 

والضغوط التي تمارس 
علينا، سنقوم بـ)عملية( 

الملء الثاني لسد النهضة 
في يوليو المقبل«.

مقاربة أبوظبي تقوم 
على أن الوضع الحالي 

سيستمر مأزومًا

غالبًا ما تالقت 
مصالح الرئيس التشيكي 

مع موسكو

دولة اإلمارات تستثمر 
في نحو 100 مشروع 

في إثيوبيا

القاهرة تضغط على 
حفتر لتقديم تسهيالت 

للحكومة الجديدة

يخشى األوروبيون 
من جرأة موسكو على 

تجنيد جواسيس

تنسق القاهرة لعقد 
لقاء قريب بين رئيس 

الحكومة الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، وخليفة 

حفتر، والضغط على 
األخير لتسهيل عمل 

حكومة الدبيبة، لتكون 
المحرك األول للملف 

الليبي في المرحلة 
المقبلة

Sunday 25 April 2021 Sunday 25 April 2021
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8
سياسة

احتماالت التصعيد تكبر

ال خطط أميركية لالنسحاب من العراق

زيارة مرتقبة للكاظمي 
إلى واشنطن مطلع يوليو 

المقبل

عثمان المختار

يفتح اإلعالن األميركي الجديد عن 
عدم وجود أّي خطط لواشنطن في 
الـــوقـــت الــحــالــي لــتــخــفــيــض عــديــد 
قواتها في العراق، الباب مجددًا أمام احتماالت 
تــصــعــيــد أمــــنــــي جــــديــــد مــــن قـــبـــل الــفــصــائــل 
العراقية املسلحة الرافضة للوجود األميركي 
فــي الـــبـــالد، وأمــــام أزمــــة ثــقــة أخــــرى بــن تلك 
األطراف وحكومة مصطفى الكاظمي. وُيظهر 
مــع حديث  كبيرًا  تضاربًا  األميركي  اإلعـــالن 
حكومة الكاظمي، في السابع من شهر إبريل/

نــيــســان الــحــالــي، حـــول طلبها مــن الــواليــات 
املتحدة وضع إطار زمني لبدء سحب قواتها 
من العراق، وذلك خالل جولة املباحثات التي 
جمعت الطرفن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
ضــمــن جــولــة الــحــوار االســتــراتــيــجــي الثالثة 
الخارجية  وزيــرا  ترأسها  التي  البلدين،  بن 
فـــؤاد حسن وأنتوني  الــعــراقــي واألمــيــركــي، 
قائد  قال  املاضي،  الخميس  بلينكن. ومساء 
كينيث  الجنرال  األميركية،  املركزية  القيادة 
ماكينزي، خالل مؤتمر صحافي، إن بالده لن 
العراق،  في  املتواجدة  قواتها  عديد  تخفض 
ــاًء عــلــى رغــبــة  ــنـ ــرار بــأنــه يــأتــي »بـ ــقـ  الـ

ً
مــعــلــال

بــغــداد«. وأضــاف ماكينزي أن »الــعــراق يريد 
ض عدد القوات هناك«.

ّ
بقاءنا، ولن نخف

ورد قيس الخزعلي، زعيم مليشيا »عصائب 
ــــرز الــفــصــائــل املــســلــحــة  أهــــل الـــحـــق«، أحــــد أبـ
الحليفة لطهران في العراق، على تصريحات 
 إنها »دليل واضح على عدم 

ً
ماكينزي، قائال

من  قواتها  بسحب  األميركية  اإلدارة  جدية 
الــعــراق«. وأضــاف في تغريدة على »تويتر« 
أمــس السبت: »فــي حــال عــدم صــدور تكذيب 
من الطرف الحكومي العراقي، فإنه سُيعتبر 

وتسّببت  التحالف  لقوات  مساعدات  تحمل 
في خسائر مادية.

الكاظمي  ولم يشأ أي من مسؤولي حكومة 
الــذيــن تــواصــلــت مــعــهــم »الــعــربــي الــجــديــد«، 
التعليق على تصريحات ماكينزي وموقف 
بغداد الرسمي منها، وعلى سبب التضارب 
الجديد، لكن عضوًا بارزًا في البرملان العراقي 
قال، في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، 
ما  الكاظمي على  أحــرجــوا  »األمــيــركــيــن  إن 
ــــالن، مــا قــد يــتــرتــب عليه  يــبــدو فــي هـــذا اإلعـ
هــجــمــات جــديــدة مــن قــبــل فــصــائــل مسلحة، 
كونه جاء مستفزًا«. وكشف النائب عن زيارة 
واشنطن،  إلــى  الكاظمي  سيجريها  مرتقبة 
مطلع يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، لبحث عــدد من 
الــقــضــايــا مــع إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بــايــدن، من دون أن يستبعد أن يكون ما تّم 
التوصل إليه خالل جولة املباحثات األخيرة 
بن الطرفن، قد جــرت إعــادة النظر فيه من 
قبل اإلدارة األميركية، تحديدًا في ما يتعلق 
بــالــوجــود الــعــســكــري األمــيــركــي فــي الــعــراق. 
وشــــــّدد املـــصـــدر عــلــى أن »الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
لــلــحــوار لــم تــشــهــد أي طــلــب عــراقــي بسحب 
القوات األميركية، بل على العكس، كان هناك 

حــديــث عــن دعــم أمــيــركــي لــلــعــراق فــي برامج 
عــســكــريــة عـــــدة، مــنــهــا تــطــويــر ســــالح الــجــو 
العراقي وصيانة وتوفير قطع غيار لوحدات 
الدروع والدبابات العراقية، خصوصًا عربات 
هــامــفــي وهــامــر ودبـــابـــات أبـــرامـــز، إذ توجد 
املئات منها التي خرجت عن الخدمة، إضافة 
إلـــى الــتــدريــب والـــدعـــم الـــجـــوي الــحــربــي في 
تتبع خاليا وجيوب داعش«. وأكد النائب أن 
الحديث عن انسحاب القوات األميركية قبل 

االنتخابات هو أمٌر غير وارد.
هذه املعطيات ذاتها أكدها عضو لجنة األمن 
الغانمي،  العراقي، علي  البرملان  والدفاع في 
ــال »لـــأســـف الــشــديــد،  ــه، إذ قــ فـــي تــصــريــح لــ
فإن الجولة الثالثة للحوار االستراتيجي لم 
األميركي من  االنسحاب  إلى جدولة  تتطرق 
األراضي العراقية، عكس ما كان في الجوالت 

السابقة«.
ورأى عضو لجنة األمن والدفاع في البرملان 
»العربي  العراقي، حسن شويرد، في حديث لـ
الجديد«، أن تصريح الجنرال ماكينزي »كان 
العراق«،  قواته في  بقاء  صريحًا بخصوص 
»اتجاه واحد  متحدثًا عن ضــرورة الذهاب بـ
الــعــراقــي، وهــو مــدى حاجة  للشأن  بالنسبة 
القوات العراقية لنظيرتها األميركية، وهو ما 
تحدده الحكومة بعيدًا عن أي جانب سياسي، 

كون امللف أمنيا وله اعتباراته الخطيرة«.
ــــي »الـــتـــيـــار  ــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــــقــــيــــادي فـ مـ
الصدري«، النائب السابق حاكم الزاملي، أن 
حــكــومــة الــكــاظــمــي »مــطــالــبــة بـــأن تــكــون أكثر 
وضوحًا في هذا امللف«، مضيفًا، في اتصال 
هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــعــراق 

االنتخابات  وهــي  مهمة،  مرحلة  على  مقبل 
فإنه  لــذا  الــتــي ستترتب عليها،  والــتــحــوالت 
يــمــكــن لــلــحــكــومــة تـــحـــديـــد مــــا تــحــتــاجــه مــن 
ــقــــوات األجــنــبــيــة عــلــى مــســتــوى الــتــدريــب  الــ
لم  البالد  ألن  وغيرها،  االستخباري  والدعم 

تعد بحاجة إلى الدعم القتالي«.
ورأى األســتــاذ املــســاعــد فــي قــســم الــدراســات 
العليا،  للدراسات  الدوحة  األمنية في معهد 
مهند سلوم، أن »انسحاب القوات األميركية 
بشكل كامل من العراق مستبعد في املستقبل 
»الــعــربــي  الـــقـــريـــب«، مــوضــحــًا، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أن ذلك يعود ألسباب عدة، بينها أن 
»تواجد هذه القوات بات أساسيًا للمحافظة 
ــــوذ الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة  ــفـ ــ ــة نـ ــاحــ ــلــــى مــــســ عــ
يمكن  ال  ما  وهــو  املنطقة،  في  االستراتيجي 
تــعــويــضــه مـــن خـــالل قـــواعـــد فـــي دول أخـــرى 
أن  وقطر، خصوصًا  وتركيا  السعودية  مثل 
واشنطن تواجه تنمرًا إيرانيًا متزايدًا تجاه 
الحثيث  ــران  إيـ وســعــي  اإلقليمين  حلفائها 

المتالك التكنولوجيا النووية«.
ــد ســـلـــوم أن »الــتــصــريــح املـــشـــتـــرك الـــذي  ــ وأكـ
أصـــــدرتـــــه الـــلـــجـــنـــة الــــعــــراقــــيــــة - األمـــيـــركـــيـــة 
بــعــد مــبــاحــثــات الــســابــع مــن الــشــهــر الــحــالــي 
العراق،  من  األميركي  االنسحاب  بخصوص 
مــوّجــه إلـــى الـــداخـــل الــعــراقــي أكــثــر مــن كونه 
إذ  األمــيــركــيــة.  الــقــوات  اتفاقًا رسميًا لسحب 
أمــام  فــي شهادته  الــجــنــرال ماكينزي،  صــرح 
لــجــنــة الـــقـــوات املــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
األميركي منتصف هذا الشهر: ال أرى القوات 
الــعــراق  مــن  كــامــل  بشكل  تنسحب  األميركية 
الــوقــت نفسه،  املــســتــقــبــل«، مضيفًا »فـــي  فــي 
فــــإن مـــوضـــوع انــســحــاب الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
مـــن الـــعـــراق بــشــكــل كــامــل مــرتــبــط بــتــوازنــات 
ت، يمكن أن تحّول العراق إلى 

ّ
إقليمية لو اختل

ساحة صراع مفتوحة بن إيران وخصومها 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط«. ولــفــت ســلــوم 
ــل الــعــراق  ــود »خــــالف ســيــاســي داخــ إلـــى وجــ
فـــي مــســألــة تــوقــيــت وآلـــيـــة انــســحــاب الــقــوات 
األمـــيـــركـــيـــة الـــكـــامـــل مـــن الــــعــــراق، إذ تــرفــض 
حكومة إقليم كردستان العراق انسحاب هذه 
القوات، وتعتبر وجودها ضمانًا ألمن اإلقليم 
واســتــقــرار الـــعـــراق«، متابعًا أنــه »فــي الوقت 
ية 

ّ
ذاته، تعتقد القوى السياسية العربية السن

أن انسحاب القوات األميركية في هذه املرحلة 
االنتقالية يعني إحكام إيران التام قبضتها 
على العراق، ما يعني تهميشًا وربما إقصاًء 
 لكل مــن يــعــارض ســيــاســات إيـــران في 

ً
كــامــال

مناطقهم  عــودة  وبالتالي  واملنطقة،  الــعــراق 
إلى االحتجاج وربما املواجهات العنيفة مع 

الحكومة واملليشيات املوالية إليران«.

يأتي إعالن الواليات 
المتحدة عن عدم 

عزمها سحب قواتها 
من العراق، ليؤجج 

السجال السياسي 
محليًا، والمخاوف من 

استهداف الفصائل 
الموالية إليران للمصالح 

األميركية

مسألة االنسحاب األميركي مرتبطة بالتوازنات اإلقليمية )مرتضى السوداني/األناضول(

 على عدم مصداقيته بأنه طالب بخروج 
ً
دليال

القوات األميركية من العراق، وأن ما يقال في 
العلن غير ما يقال في السر«. وهدد بالقول إن 
 تلو اآلخر على أن 

ً
»األميركين يقّدمون دليال

الحوار واملنطق ال ينفعان معهم وأن الطريقة 
األفغانية هي الطريقة الوحيدة إلخراجهم«.

العام  القائد  باسم  املتحدث  تأكيد  ذلــك  تبع 
ــــول، أن  لــلــقــوات املــســلــحــة الـــلـــواء يــحــيــى رســ
تحددها  األجنبية  الــقــوات  انسحاب  جــدولــة 
االستراتيجي.  الــحــوار  ضمن  الفنية  اللجان 
وقـــال لــوكــالــة األنـــبـــاء الــعــراقــيــة )واع( أمــس: 
إن »هــنــاك جــدولــة لعملية انــســحــاب الــقــوات 
األجنبية خالل فترات تحدد بعد لقاء اللجنة 
الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات 
املسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش إلدارة 
هذا امللف ضمن الحوار االستراتيجي«، الفتًا 
إلى أن »العراق ال يحتاج ألي جندي أميركي 
القوات  أو أجنبي يحمل السالح ويقاتل مع 
العراقية وال يحتاج إلى مقاتلن على األرض 

باستثناء القوات العراقية«.
وفــــي الـــســـابـــع مـــن إبـــريـــل/نـــيـــســـان الــحــالــي، 
أعلن مستشار األمن الوطني العراقي، قاسم 
األعــــرجــــي، خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مقر 
الحوار  جولة  انتهاء  عقب  الخارجية  وزارة 
ــنـــطـــن، أن  االســتــراتــيــجــي بـــن الــــعــــراق وواشـ
»الواليات املتحدة تعهدت بسحب املزيد من 
قواتها مــن الــبــالد، وبــعــدم وجـــود أي قواعد 
 
ّ
عسكرية أميركية داخل العراق«، موضحا أن
األميركية  القتالية  القوات  انسحاب  »عملية 
تحديد  تتولى  مشتركة  لجنة  عبر  ستجري 
مكتب  إعــالن  ذلــك  تبع  الزمنية«.  التوقيتات 
الــكــاظــمــي عـــن تــشــكــيــل »لــجــنــة فــنــيــة تــتــولــى 
مهمة إقرار التوقيت واآلليات املتعلقة بنتائج 
الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجي مع 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك انــســحــاب 
برئاسة  وتكون  البالد،  من  األجنبية  القوات 
رئيس أركان الجيش )الفريق األول الركن عبد 

األمير يار الله(«.
ــانـــت بــــغــــداد، قـــد شـــهـــدت لــيــل الــخــمــيــس- وكـ
الجمعة، وبعد أقل من ساعتن على اإلعالن 
األميركي بشأن عدم وجود خطط النسحاب 
من العراق، قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة 
بغداد  ملــطــار  املالصقة  العسكرية  فيكتوريا 
الــدولــي، حيث تتواجد وحــدة مهام أميركية 
ــــي« تــبــلــغ  ــدولــ ــ ــمـــن جــــهــــود »الـــتـــحـــالـــف الــ ضـ
مــن مشاة  أغلبهم  قوامها نحو 200 جــنــدي، 
ــفـــرت عـــن خــســائــر  الــبــحــريــة )املـــاريـــنـــز(، وأسـ
كما  القاعدة،  خــارج  جميعها  طفيفة،  مادية 
أصيب حارس أمن عراقي بجروح. أعقب ذلك 
ثالث هجمات جديدة استهدفت أرتاال مدنية 
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