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على الرغم من إجماع مختلف األحزاب واألطراف التونسية الكبرى على رفض قرارات 
الرئيس قيس سعيّد وتفرده بالسلطة، يبقى التحدي أمامها تشكيل جبهة موحدة 
لمواجهة هذا التوجه، خصوصًا في ظل الخالفات الكبيرة والتوجهات المتناقضة 

لهذه األحزاب طوال السنوات الماضية

تونس ــ العربي الجديد

مــع اإلجـــمـــاع الــتــونــســي عــلــى رفــض 
تفّرد الرئيس قيس سعّيد بالسلطة، 
ــتـــي  ــد الــــــــقــــــــرارات الـ ــعــ ــا بــ خــــصــــوصــ
أصــدرهــا مــســاء األربــعــاء وحــصــر بموجبها 
بيده،  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  كــل 
ــر احـــتـــكـــار  ــطـ ــــن خـ ــرات مـ ــذيــ ــتــــحــ ــــل الــ وفــــــي ظـ
األحــزاب  تــواجــه  الديمقراطية،  على  السلطة 
واألطراف التونسية املختلفة تحدي تشكيل 
لالنقالب،  التصدي  ملواجهة  مــوحــدة  جبهة 
خــصــوصــا فــي ظــل خــالفــات كــبــيــرة بــن هــذه 
األحـــزاب خــالل األعـــوام املاضية وصلت إلى 
في  واالصــطــدام  البرملاني  العمل  عرقلة  حــد 
الشارع، ووسط وجهات نظر متباينة للحل 
بعدما عمدت أطراف عدة على تشجيع سعّيد 
خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة عــلــى قـــراراتـــه لتحدي 
املواقف  الجمعة  أمس  خصومها. واستمرت 
ــدًا بعد  ــديـ ــة لــــقــــرارات ســـعـــّيـــد، وتـــحـ ــرافـــضـ الـ
إصـــداره أمــرًا رئاسيا األربــعــاء قــرر بموجبه 
ــة يــــمــــارس الــســلــطــة  ــمـــهـــوريـ ــيــــس الـــجـ أن رئــ
هــو،  يعّينها  حــكــومــة،  بــمــســاعــدة  التنفيذية 
برئاسته. كما يتولى تمثيل الدولة ويضبط 
الــعــامــة واخــتــيــاراتــهــا األســاســيــة،  سياستها 
ويــتــولــى الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات املــســلــحــة، 
وإشهار الحرب وإبرام السلم، ويعرض على 

االستفتاء أي مشروع مرسوم.
وفــي جديد املــواقــف، حــذر االتــحــاد التونسي 
لــلــشــغــل أمـــــس الـــجـــمـــعـــة مــــن مـــخـــاطـــر حــصــر 
ــال إن احــتــكــاره  الــســلــطــات فـــي يـــد ســعــّيــد، وقــ
خطر  االنتخابي  والقانون  الدستور  لتعديل 
ــال االتـــحـــاد فـــي بــيــان  عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. وقــ
ــّبـــه مــــن مـــخـــاطـــر تــجــمــيــع الــســلــطــات  ــنـ ــه »يـ ــ إنـ
ــة فــــي غــــيــــاب الــهــيــاكــل  ــ ــدولـ ــ فــــي يــــد رئــــيــــس الـ
ــة الـــتـــعـــديـــلـــيـــة«. واعـــتـــبـــر دســـتـــور  ــتـــوريـ الـــدسـ

انتظار  فــي  رئيسا  ومــرجــعــا  »منطلقا  الــبــالد 
حــوار  نتاج  يكون  تعديله  على  واٍع  استفتاء 
ــادة هــيــكــلــة الــنــظــام  ــ »إعــ ـــ ــ واســــــــع«، مــطــالــبــا بــ
الــســيــاســي واالنـــتـــخـــابـــي«، عــلــى أن »تــشــمــل 
ّربت بشكل 

ُ
جميع املنظومات التي ترّهلت وخ

منهجي على امتداد عقود«. ورأى أن »تعديل 
الــدســتــور والــقــانــون االنــتــخــابــي شـــأن يخّص 
جــمــيــع مــكــّونــات املــجــتــمــع مــن هــيــاكــل الــّدولــة 
وشخصيات  وأحـــزاب  وجمعيات  مات 

ّ
ومنظ

وطــنــيــة«. واعــتــبــر االتــحــاد أن احــتــكــار سعّيد 
تــعــديــل الــدســتــور »خــطــر عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
 

ّ
 ال حــل

ّ
وعــلــى الــتــشــاركــيــة«، مــشــددًا عــلــى »أن

ــة الـــراهـــنـــة غــيــر الــتــشــاور  ــ لـــلـــخـــروج مـــن األزمــ
والتشارك والحوار على قاعدة املبادئ الوطنية 
وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجّرد من 
املــصــالــح الــذاتــيــة والــفــئــويــة«. وجـــدد االتــحــاد 
مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل 
الــصــالحــيــات قــــادرة عــلــى مــجــابــهــة تعقيدات 
البالد حاليا، والــذي زادته  القائم في  الوضع 
وطالب  مــا. 

ّ
وتــأز تعقيدًا  االستثنائية  الحالة 

ــة الــــدولــــة فــي  ــمـــراريـ ــتـ »حـــكـــومـــة تــــكــــّرس اسـ بــــ
تنفيذ تعّهداتها والتزاماتها واتفاقياتها مع 

األطراف االجتماعية«.
بالتوازي، قال زعيم حزب »العمال« اليساري، 
حــمــة الـــهـــمـــامـــي، أمــــس الــجــمــعــة، إن »مــــا قــام 
ــّد انـــقـــالبـــا عـــلـــى كــــل الــســلــطــات  ــعـ بــــه ســـعـــّيـــد يـ
التشريعية والتنفيذية والقضائية واستفرادًا 
بـــالـــســـلـــطـــة«. وأعــــــــرب الـــهـــمـــامـــي خـــــالل نــــدوة 
صحافية عــن »رفــضــه الــتــام لــهــذا النهج الــذي 
يــؤســس لحكم فـــردي مطلق اســتــبــدادي معاد 
ملــطــامــح الــشــعــب الــتــونــســي«، معلنا »انــخــراط 
حــزب الــعــمــال فــي مــقــاومــة االنــقــالب والتمسك 
بشعارات الثورة والعمل على تحقيق أهدافها 
اجتماعي  اقــتــصــادي  سياسي  برنامج  ضمن 
الــقــوى السياسية  شعبي بـــديـــل«، داعــيــا »كـــل 

واالجتماعية واملدنية التقدمية والديمقراطية 
ــى الـــعـــمـــل املـــشـــتـــرك لــــوضــــع حــــد لــلــتــالعــب  ــ إلــ
الــجــنــونــي والــخــطــيــر بــمــصــيــر الـــشـــعـــب«. من 
جــهــتــهــا، أعــلــنــت رئــيــســة الــحــزب »الــدســتــوري 
 حـــزبـــهـــا »ســيــتــرّكــز 

ّ
الــــحــــر« عــبــيــر مـــوســـي أن

فـــي مــوقــع املـــعـــارضـــة« بــعــد أن كـــان فـــي موقع 
مــوســي في  النقدية لسعّيد. ودعـــت  املــســانــدة 
كلمة توجهت بها عبر صفحتها الرسمية على 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــادر فــنــيــة ســـودانـــيـــة ومــصــريــة،  كــشــفــت مـــصـ
عن  الجديد«،  »العربي  لـ أحــاديــث خاصة  في 
املحاوالت  بشأن  والخرطوم  القاهرة  صدمة 
التي تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
لالتحاد  الحالية  الـــدورة  رئيسة  باعتبارها 
األفريقي، بن مصر والسودان وإثيوبيا في 
ملف أزمــة ســد النهضة. وذكـــرت املــصــادر أن 
إثيوبيا رفضت البدء في أي عملية تفاوضية 
جديدة بشأن سد النهضة، تقوم على أساس 
االعتراف املسبق بالحصص املائية الحالية، 
في إشــارة لحصة مصر املقدرة بـــ55.5 مليار 
ـــ18  ــودان املــــقــــدرة بـ ــســ مــتــر مــكــعــب وحـــصـــة الــ

مليار متر مكعب.
ــّوه مــصــدر مــصــري مطلع، إلــى أن الشرط  ونـ
اإلثــيــوبــي قــوبــل بغضب مــصــري، مــؤكــدًا أن 
للشرط  رفضها  أبابا  أديــس  أبلغت  القاهرة 
مصريا  استياًء  هناك  أن  مضيفا  اإلثــيــوبــي، 

إلــى »تحديد  الــدولــة  موقع »فيسبوك« رئيس 
مدة هذه اإلجراءات وموعد إجراء االنتخابات«، 
وملــا وصفته  للديكتاتورية«  »رفضها  مــؤكــدة 
بالحكم الفردي املطلق، ومشددة على أن مجلة 
األحـــوال الشخصية واألمــن القومي التونسي 
والــحــقــوق والــحــريــات وحـــق التعبير وحــريــة 
الصحافة والنشر خطوط حمراء. على الجبهة 
املــقــابــلــة، رفـــض »ائـــتـــالف الــكــرامــة«، فــي بيان 
بالتنظيم   

ً
بــاطــال »مــا سمي  الخميس،  مــســاء 

املؤقت للسلطة واإلعالن عن استحواذ رئيس 
الجمهورية على كل سلطات البالد في تطور 
خطير وتنكر لسبعن سنة من الدولة واإلدارة 
اتها«. واعتبر االئتالف، الذي  التونسية وكفاء
في  الــديــن مخلوف  كتلته سيف  رئيس  يقبع 
ــراءات ما هي إال حلقة   هــذه اإلجـ

ّ
السجن، »أن

جديدة وخطيرة إلى ما قد نّبهنا إليه منذ يوم 
25 يوليو/ تموز من انقالب على إرادة الشعب 
وعلى الدستور وعلى كل مؤسساته املنتخبة 
وأكد  السلطات«.  كافة  في  بالقرار  واستفراد 
أن »رئيس الجمهورية قد خرج عن الشرعية 
إثر  السياسية  مشروعيته  وفقد  الدستورية 
 النواميس 

ّ
الــقــرارات األخــيــرة التي خرقت كــل

املتعارف  والسياسية  واألخــالقــيــة  القانونية 

واقتصار  الــديــمــقــراطــيــة،  الكونغو  إدارة  مــن 
دورهـــــــا عـــلـــى نـــقـــل املـــالحـــظـــات واملـــطـــالـــبـــات 
فـــقـــط بــــن أطــــــــراف األزمـــــــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الدعم الدولي الــذي تحظى به كينشاسا في 
الوساطة من جانب األمــم املتحدة، ومجلس 
األمــن، واالتــحــاد األوروبـــي. وأوضــح املصدر 
ــانـــب املــــصــــري أبـــلـــغ املـــســـؤولـــن فــي  أن الـــجـ
الديمقراطية عدم رضاه  الكونغو  جمهورية 
بعة في إدارة األزمــة، وإخاللها 

ّ
عن اآللية املت

باألدوار املكلفة بها، والتي تتضمن ضرورة 
إعــــــداد تـــقـــاريـــر دوريــــــة بــمــســار املـــفـــاوضـــات 
الطـــــــالع املــــراقــــبــــن الــــدولــــيــــن عـــلـــيـــهـــا، يــتــم 
خاللها تحديد األطراف املعّوقة للمفاوضات 
والتوصل إلى حل سياسي لألزمة، خالل كل 
مرحلة من مراحل التفاوض، وهو ما يحمل 

شبهة انحياز لطرف من أطراف األزمة.
فــيــمــا أوضــــح مــصــدر ســـودانـــي مــطــلــع على 
مــفــاوضــات أزمـــة الــســد، أن طــرح كينشاسا 
ـــاء مــتــضــمــنــا لــــشــــرط إثـــيـــوبـــي  ــ األخـــــيـــــر، جـ
ــع 

ّ
آخـــر، يــنــص عــلــى أن أديـــس أبــابــا لــن تــوق

اتــفــاق يحرمها مما سمته »حقها  أي  على 
الطبيعية  مواردها  استخدام  في  الطبيعي 
من املياه«، أو يقيد توظيف تلك املوارد في 
املــصــدر  وقـــال   .

ً
مــســتــقــبــال التنمية  عمليات 

الـــســـودانـــي، إن الـــشـــرط اإلثــيــوبــي جـــاء في 
صياغة فضفاضة، تحتاج إلى توضيحات، 
موضحا أن إبداء إثيوبيا أخيرًا استعدادها 
لالنخراط في مفاوضات تحت مظلة االتحاد 
األفريقي، بعيدًا عن الرقابة الدولية، أو دور 
املفاوضات،  للمراقبن في مسار تلك  فاعل 
ــداع كــبــيــرة. واعــتــبــر أن  يــتــضــمــن عــمــلــيــة خــ
تلك االستعدادات بشروط  إثيوبيا فخخت 
القبول  ومصر  للسودان  يمكن  ال  مجحفة، 
وراء  تقفان  وكأنهما  الدولتان  لتبدو  بها، 
 عدم إلزام الوسطاء بتحديد 

ّ
التعثر، في ظل

األطراف املعرقلة، ما يعني تواصل عمليات 

ــا االئـــتـــالف كل  ــيــــا«. ودعــ عــلــيــهــا وطــنــيــا ودولــ
كــل أشكال  إلــى »مقاومة  السياسية  األطــيــاف 
ــيـــاغـــة مـــواقـــف  ــبـــر صـ االســــتــــبــــداد الـــجـــديـــد عـ
ســـيـــاســـيـــة مـــــوحـــــدة، مـــســـانـــدًا كــــل تــــحــــرك أو 
احــتــجــاج سلمي ومــدنــي وقــانــونــي ملناهضة 
الدكتاتورية الجديدة املهددة ملستقبل الشعب 
ــر«. وتـــلـــتـــقـــي هـــــذه الـــنـــمـــاذج  ــ ــحـ ــ الـــتـــونـــســـي الـ
الــثــالثــة، »الــكــرامــة« و»الــعــمــال« و»الــدســتــوري 
الــــحــــر«، املـــتـــصـــارعـــة واملـــتـــنـــاقـــضـــة ســيــاســيــا 
قــرارات سعّيد، إال  وأيديولوجيا، حول رفض 
أنه يبقى من الصعب أن تلتقي معا في جبهة 
واحدة، في ظل الخالفات العميقة بن أطرافها 

على مدار السنوات املاضية.
ــتــــونــــســــي، زعـــيـــم  ــيــــس الــــبــــرملــــان الــ وكــــــــان رئــ
حــركــة »الــنــهــضــة« راشـــد الــغــنــوشــي، قــد دعــا 
الحكم  السلمي ضد  »النضال  إلــى  الخميس 
الـــفـــردي املــطــلــق الــــذي قــامــت الـــثـــورة ضـــده«، 
رافـــضـــا قـــــــرارات ســعــّيــد األخــــيــــرة. وقـــــال في 
ــــالم محلية  تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وســـائـــل إعـ
إن »هــذا )قـــرارات سعّيد( رجــوع إلــى الـــوراء، 
ـــودة لــلــحــكــم  ــ ــــى دســــتــــور 1959 وعــ ــوع إلـ ــ رجــ
الـــفـــردي املـــطـــلـــق«. وأضــــــاف: »لــــم يــعــد هــنــاك 
ــيـــوم إال الـــنـــضـــال، نــحــن حــركــة  ــن مـــجـــال الـ مـ

املــراوغــة واملماطلة مــن جــانــب أديـــس أبابا 
حــتــى تنتهي بشكل كــامــل مــن بــنــاء الــســد، 

وتشغيله.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي إن الشروط 
اإلثيوبية األخيرة، وعدم الرضا املصري عن 
االتــحــاد األفريقي  املــفــاوضــات، ودور  مــســار 
كان  الديمقراطية،  الكونغو  دولــة  فــي   

ً
ممثال

وراء تصاعد حدة التصريحات الصادرة عن 
املسؤولن املصرين أخيرًا بشأن األزمة.

الــتــي تقوم  الــجــديــدة  الجولة  وحـــول طبيعة 
بها جمهورية الكونغو الديمقراطية، كشفت 
»الـــعـــربـــي  مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة لــــ
الجديد«، أن الطرح الجديد الذي سلمه وزير 
كريستوف  الديمقراطية  الكونغو  خارجية 
لــوتــونــدوال أخــيــرًا ملصر والـــســـودان، تضمن 
عدم إجراء مفاوضات مباشرة بن األطراف 
الثالثة، كما كان يحدث في السابق، معتبرًا 
أن »آلــيــة املــفــاوضــات املــبــاشــرة غير مجدية 
ــادة األمـــر  ــ فـــي هـــذه املــرحــلــة ومـــن شــأنــهــا زيـ
تـــعـــقـــيـــدًا«. وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن الـــطـــرح 
ــوقــــوف عند  ــيـــوبـــي الـــجـــديـــد، تــضــّمــن الــ اإلثـ
الــدول  بــن  السابقة  التفاوض  آخــر محطات 
الـــثـــالث، إذ قــامــت بــجــمــع الــنــقــاط الــخــالفــيــة 
التي تم التوقف عندها في السابق من دون 
ــرح بـــديـــل لــكــل نــقــطــة مــنــهــا بعد  ــ حـــســـم، وطـ
والفنين  القانونين  الخبراء  لفريق  العودة 

في االتحاد األفريقي.
ــكــــونــــغــــو  الــ طـــــــــرح  أن  املــــــــصــــــــادر  ــــت  ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
من  أي  في  يتضمن  لم  الجديد  الديمقراطية 
»أن  عــبــارة  الــخــالف  املقترحة لحل  نصوصه 
يــكــون اتــفــاقــا قــانــونــيــا مــلــزمــا«، واســتــبــدلــهــا 
»اتـــفـــاق بــضــمــانــات«. وهـــي الــصــيــغــة الــتــي  بــــ
أبــلــغ الــجــانــب املــصــري نــظــيــره فــي الكونغو 
الديمقراطية، أن قبوله لذلك املقترح سيتوقف 
ــلــــى الــــضــــمــــانــــات املـــــطـــــروحـــــة، مـــــن جـــهـــة،  عــ
وكــذلــك الــتــعــاطــي اإلثــيــوبــي مــع املــفــاوضــات 

الغنوشي  واعتبر  سلمي«.  ونضالنا  مدنية 
أن إعــالن سعّيد »انــقــالب كامل األركـــان ضد 
الديمقراطية والثورة وإرادة الشعب، وإلغاء 

ألهم املؤسسات الديمقراطية« في البالد.
الكبرى  السياسية  األحـــزاب  عارضت  وفيما 
فــي تــونــس قـــــرارات ســعــّيــد، لــم تــصــدر حتى 
مـــســـاء أمــــس مـــواقـــف دولـــيـــة واضـــحـــة، فيما 
انضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضن 
لـــهـــا. وقـــالـــت رئــيــســة مــنــظــمــة الــعــفــو أنــيــاس 
كاالمار إن تجميع السلطات »يمكن أن يؤدي 
بــســرعــة كــبــيــرة إلــــى مـــزيـــد مـــن االســـتـــبـــداد«. 
وأضـــافـــت فـــي حـــديـــث مـــن جــنــيــف »عـــالمـــات 

التحذير تومض باللون األحمر«.
التونسية  ــراف  األطـ املتحدة  األمــم  كما دعــت 
إلـــى إطـــالق حـــوار شــامــل »يــتــوافــق مــع القيم 
الديمقراطية«، من أجل حل القضايا العالقة 
في البالد. وقال ستيفان دوجاريك، املتحدث 
بـــاســـم األمـــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، إن 
بدعم  التزامها  فــي  مستمرة  املتحدة  »األمـــم 
وأيضا  تونس،  في  الديمقراطية  املؤسسات 
تقديم الدعم لهذه املؤسسات في استجابتها 

لجائحة كورونا«.

واملــالحــظــات املصرية مــن جهة أخـــرى. وكــان 
الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قد 
العامة لألمم  الجمعية  أمــام  قــال في خطابه 
املتحدة، يوم الثالثاء املاضي، إن »نهر النيل 
هو شريان الوجود الوحيد ملصر، وسياسة 
فرض األمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع 
وأضــاف:  بأكملها«.  املنطقة  واستقرار  ألمــن 
يتّم  لن  القارة  التعاون بن دول  »أن تحقيق 
من خالل تحديد طرف واحد ملتطلبات طرف 
متبادلة،  العملية  تــكــون  أن  يتعن  بــل  آخـــر، 
فـــمـــصـــر الــــتــــي تـــعـــتـــرف بـــحـــقـــوق أشـــقـــائـــهـــا 
الــدول جفافا، ويظل  أكثر  تعد من  التنموية 
نهر  املــائــي. ويشّكل  الفقر  شعبها تحت حد 
النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ 

وهـــو مـــا يــفــســر الــقــلــق الـــعـــارم الــــذي يعتري 
املواطن املصري إزاء سد النهضة اإلثيوبي«. 
إليه  آلــت  ما  تعلمون جميعا،  »لعلكم  وتابع 
املــفــاوضــات الــدائــرة منذ عقد مــن الــزمــن بن 
ت معلوم 

ّ
مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعن

ورفــــض غــيــر مــبــرر لــلــتــعــاطــي بــإيــجــابــيــة مع 
املتعاقبة،  مراحلها  في  التفاوضية  العملية 
فرض  األحـــادي وسياسة  للمنهج  واخــتــيــار 
األمر الواقع، ما بات ينذر بتهديد واسع ألمن 

واستقرار املنطقة بأكملها«.
ــعـــدم تــطــور  ــا لـ ــ ــداركـ ــ وأضـــــــاف الــســيــســي »تـ
الــدولــيــن،  إلــى تهديد للسلم واألمـــن  األمـــر 
ــأت مـــصـــر ملـــجـــلـــس األمـــــــن لـــالضـــطـــالع  ــجــ لــ
امللف ودعــم وتعزيز  هــذا  فــي  بمسؤولياته 

ــن طــريــق  جـــهـــود الــــوســــاطــــة األفـــريـــقـــيـــة، عــ
ــم املــتــحــدة  ــ دور فـــاعـــل لــلــمــراقــبــن مــــن األمــ
والــــدول الــصــديــقــة، وال تـــزال مصر تتمسك 
بــالــتــوصــل، فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، التــفــاق 
ــول مــلء  ــلـــزم قـــانـــونـــا حــ شـــامـــل مــــتــــوازن ومـ
واعتبر  اإلثــيــوبــي«.  النهضة  ســد  وتشغيل 
أن ذلــــك يــعــنــي الــحــفــاظ »عــلــى وجــــود 150 
مليون مواطن مصري وســودانــي، وتالفيا 
بــمــقــدرات شعبي  أضــــرار جسيمة  إللــحــاق 
إلى  ذلــك ليس فقط  البلدين، مستندين في 
قــيــم اإلنـــصـــاف واملــنــطــق، ولــكــن أيــضــا إلــى 
أرضية قانونية دولية صلبة، رّسخت ملبدأ 
االستخدام العادل واملنصف للموارد املائية 

املشتركة في أحواض األنهار الدولية«.
ــن رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــلـ ــ وأعـ
ــام  فــيــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي، فــــي كــلــمــتــه أمــ
الجمعية العامة لألمم املتحدة، يوم الثالثاء 
املاضي، استئناف مفاوضات سد النهضة 
اإلثــيــوبــي فـــي املــســتــقــبــل الــقــريــب، مـــن دون 
تــحــديــد مــوعــد الـــبـــدء. وقـــال إنـــه ســعــى منذ 
األفريقي،  لالتحاد  الحالية  الرئاسة  توليه 
لتسهيل تسوية النزاع بن مصر والسودان 
ــة، مــضــيــفــا  ــهـــضـ ــنـ ـــول ســــد الـ ــ وإثـــيـــوبـــيـــا حـ
»اتــخــذت عـــددًا مــن املـــبـــادرات، منها تنظيم 
مـــفـــاوضـــات كــيــنــشــاســا فـــي أبــريــل/نــيــســان 
املــاضــي واملــــشــــاورات املــبــاشــرة مــع رؤســـاء 
الدبلوماسية  الــثــالث خــالل جولتي  الـــدول 
فــي يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي«. وأشــــار إلــى 
أن هذا النهج جعل من املمكن تحديد نقاط 
قليلة، ال تزال تتطلب التنسيق بن األطراف، 
من أجل إبرام اتفاق عادل وملزم، مع مراعاة 
مــصــالــح كــل مــنــهــم. ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت 
الــذي عّبر فيه وزيــر الــري السوداني ياسر 
عــبــاس، عــن أمله فــي أن يدفع اعتماد بيان 
مجلس األمن األطراف الثالثة إلى استئناف 

التفاوض بشأن سد النهضة.

إجماع األحزاب التونسية على رفض التفرد 
بالسلطة يصطدم بالخالفات

)Getty( تشديد تونسي على ضرورة االلتزام بالدستور

تعمل إثيوبيا على تشغيل السد بمفردها )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

نضال محمد وتد

بني الثالثاء والخميس من هذا 
األسبوع، أعاد مجلس النواب األميركي 

والحزب الديمقراطي األمور إلى 
نصابها عندما صادق على مبلغ 

مليار دوالر لدعم صواريخ ومخزون 
»القبة الحديدية« لدولة االحتالل، 
تطبيقًا لتعهد سابق من الرئيس 
جو بايدن بعد عدوان مايو/ أيار 

اإلسرائيلي على غزة، فيما ظل تعهد 
إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية 

بإعادة فتح القنصلية األميركية في 
الشطر الشرقي من القدس املحتلة 

 حتى إشعار 
ً
معلقًا بالهواء، بل مؤجال

حرج الخطوة رئيس 
ُ
آخر، كي ال ت

الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت 
أمام معسكر اليمني، وال تتسبب )ولو 
كذريعة( في إسقاط حكومته، ما قد 

ينذر بانتخابات قد تعيد بنيامني 
نتنياهو إلى الحكم.

لكن هذه الذرائع والشروحات التي 
تم تسويقها منذ تشكيل الحكومة 
الجديدة في إسرائيل قبل أكثر من 
مائة يوم بقليل، ال تعكس حقيقة 

املوقف األميركي، وخصوصًا الحزب 
الديمقراطي األميركي، الذي وجد في 
حكومة بينت، على الرغم من إصرار 
»حل الدولتني«  األخير على رفضه لـ

وإصراره على املضي في االستيطان، 
فرصة ملناكفة اإلدارة األميركية 

السابقة بقيادة دونالد ترامب، وبدرجة 
ال تقل عن ذلك أيضًا، نتنياهو، 

للتدليل مجددًا على عمق التزام الحزب 
الديمقراطي بأمن إسرائيل ووجودها، 

وتوفير الحماية لها والدعم املالي 
العسكري بشكل ثابت ودائم.

يعزز هذا الكالم خطاب بايدن أمام 
الجمعية العمومية لألمم املتحدة 
الذي اكتفى فيه باإلشارة إلى أن 

»حل الدولتني« يبقى الحل األفضل، 
ولو من باب كونه يضمن بقاء 

إسرائيل يهودية و»ديمقراطية«، 
مع أنه باعتراف بايدن ليس ممكنًا 

 ،
ً
حاليًا تفويت فرص دفعه مستقبال

وهي عبارة ترجمتها إسرائيل بأنها 
عملية إعالن أن اإلدارة الحالية خالفًا 

ملا توقعت منها أطراف عربية وفي 
مقدمتها السلطة الفلسطينية، ليست 

في وارد اتخاذ أو تحريك أي عملية 
سياسية لدفع حكومة إسرائيل نحو 

مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، 
أو ممارسة أي نوع من الضغوط ولو 
لفتح باب اتصاالت بهذا االتجاه، أو 
حتى ألقل من ذلك، الضغط لوقف 

االستيطان اإلسرائيلي املتواصل أو 
االعتداءات على املسجد األقصى. ومع 

أن الدبلوماسية الفلسطينية والنظام 
ق 

ّ
الرسمي الفلسطيني يفضل التعل
بتعهدات بايدن، إال أنه لن يحصد 
منها شيئًا، ما دام االنقسام قائمًا 

وما دام يفتقر إلى أدوات وأوراق 
ضغط نافذة.

تحاول جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، 

عبر رئاستها االتحاد 
األفريقي، تفعيل 

مفاوضات سد النهضة، 
بدعم من األمم 

المتحدة، لكن إثيوبيا 
طرحت شروطًا صادمة، 

مثيرة غضب الجانبين 
المصري والسوداني

دعا وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي )الصورة(، إلى 
ضرورة مراعاة التعاون في مشاريع السدود المنشأة على األنهار الدولية 
المناخية،  التغيرات  وتشابكها مع 
مع  بجدية  التعامل  وأهــمــيــة 
في  تساهم  أحادية  إجــراءات  أي 
على  المناخ  تغير  تبعات  تفاقم 
مستوى أحواض األنهار المشتركة، 
السدود  إقامة  مقدمتها  وفي 
على األنهار الدولية، حسب ما أشار 
خالل كلمة ألقاها أمام »المنتدى 
يوم  الــخــامــس،  للمياه«  الــعــربــي 

األربعاء الماضي.

تحذير من إجراءات أحادية

Saturday 25 September 2021 Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة

  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني في 
بيتا

علي  محمد  الفلسطيني  استشهد 
برصاص  الجمعة،  أمــس  خبيصة، 
قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، خالل 
اندلعت في محيط جبل  مواجهات 
صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس 
شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بــعــد قمع 
االحـــتـــالل مــســيــرة ســلــمــيــة انطلقت 
بــعــد صـــالة الــجــمــعــة، رفــضــا إلقــامــة 
ــلـــى أراضــــــي  بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـ
الـــصـــحـــة  وزارة  وذكــــــــــرت  ــل.  ــبــ ــجــ الــ
الــشــاب  أن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 
الـــذي أصــيــب بــالــرصــاص الــحــي في 
الرأس، وصل بحالة حرجة جدًا إلى 
بيتا،  بــلــدة  مــن  الــنــجــاح  مستشفى 

حيث أعلن عن استشهاده.
)العربي الجديد(

إسرائيل تشّكل لجنة 
تحقيق بتحرر أسرى 

جلبوع
أعــــلــــن وزيــــــــر األمــــــــن الــــداخــــلــــي فــي 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــة االحــــــتــــــالل اإلســ ــكــــومــ حــ
ــر بـــارلـــيـــف )الــــــصــــــورة(، أمـــس  عـــومـ
الـــجـــمـــعـــة، تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
رســمــيــة لــفــحــص كــيــف تــمــكــن ستة 
أسرى فلسطينين، في السادس من 

أنفسهم  الحالي، من تحرير  الشهر 
مـــن ســجــن جــلــبــوع، أشــــّد الــســجــون 
ــلــــيــــة تــحــصــيــنــا شــمــالــي  ــيــ اإلســــرائــ
األراضي املحتلة، في ما بات يعرف 

»عملية النفق«. بـ
)العربي الجديد(

»حماس« تدين الدعم 
األميركي للقبة الحديدية

اعـــــتـــــبـــــرت حـــــركـــــة حــــــمــــــاس، أمــــس 
الــكــونــغــرس  ــقـــة  الـــجـــمـــعـــة، أن مـــوافـ
األمـــــــيـــــــركـــــــي عـــــلـــــى تـــــجـــــديـــــد دعـــــم 
الحديدية  القبة  صــواريــخ  مــخــزون 
لــالحــتــالل اإلســرائــيــلــي مــؤشــر على 
ــتــــالل.  اســـــتـــــمـــــرار االنـــــحـــــيـــــاز لــــالحــ
وشـــــدد املـــتـــحـــدث بـــاســـم »حـــمـــاس« 
ــانـــوع، فـــي بــيــان،  ــقـ عــبــد الــلــطــيــف الـ
أن استمرار واشنطن في دعم  على 
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي وامـــتـــالكـــه  ــتـ ــ االحـ
لــــلــــقــــبــــة الــــــحــــــديــــــديــــــة والـــــــــقـــــــــدرات 
الــعــســكــريــة »لــــن تــمــنــحــه أمـــنـــا على 
األرض الفلسطينية أو تحصنه من 

ضربات املقاومة«.
)العربي الجديد(

السيسي يدعو مجلسي 
النواب والشيوخ لالنعقاد

أصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس املـــــــصـــــــري عـــبـــد 
أمــس  )الـــصـــورة(،  الــفــتــاح السيسي 
لدعوة  قرارين جمهورين  الجمعة، 
الفتتاح  والشيوخ  النواب  مجلسي 
دور االنــعــقــاد الــســنــوي الــثــانــي من 
بعد  الــحــالــي،  التشريعي  فصلهما 

توقف دام ألكثر من شهرين ملجلس 
الــنــواب، ونحو ثالثة أشهر ملجلس 
الشيوخ. ونص قــرار السيسي على 
الــنــواب لالنعقاد في  دعــوة مجلس 
املــقــبــل،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   2

ومجلس الشيوخ في 5 أكتوبر.
)العربي الجديد(

 
234 مرشحًا النتخابات 

»الشورى« القطري
بـــيـــنـــهـــم  مــــــرشــــــحــــــا،   50 انـــــســـــحـــــب 
مرشحتان، أول من أمس، من خوض 
القطري،  انتخابات مجلس الشورى 
القطري  االنتخابات  قــانــون  يلزم  إذ 
املـــرشـــحـــن الـــراغـــبـــن بـــاالنـــســـحـــاب، 
إعـــالن انسحابهم مــن الــتــرشــح، قبل 
ــن يـــــوم االقـــــتـــــراع فــي  ســبــعــة أيــــــام مــ
االنتخابات التي ستجرى في الثاني 
املــقــبــل.  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مـــن 
وضّمت القائمة النهائية للمرشحن 
234 مرشحا من أصــل 284 تم قبول 
ــة الــنــهــائــيــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــــي الـ تـــرشـــحـــهـــم فـ
اللجنة اإلشرافية  لالنتخابات، وفق 
النتخابات مجلس الشورى القطري. 
وســــــّجــــــل الـــــعـــــديـــــد مــــــن املــــرشــــحــــن 
ــبــــن إعـــــــــــالن انـــســـحـــابـــهـــم  ــنــــســــحــ املــ
القبيلة  ملصلحة مرشحن من نفس 

أو العائلة، من دون إعالن ذلك.
)العربي الجديد(

الجمعة،  أغلق عشرات املحتجن، أمس 
مــدخــل مــطــار مــديــنــة بــورتــســودان على 
ــة أيــــــام مــن  ــعــ الـــبـــحـــر األحــــمــــر، بـــعـــد أربــ
قـــيـــام مـــتـــظـــاهـــريـــن بــغــلــق هـــــذا املــيــنــاء 
الــرئــيــســي، اعــتــراضــا عــلــى اتــفــاق ســالم 
ــيــــة الـــعـــام  ــتـــه الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــ وقـــعـ
املـــاضـــي، حــســب مــا روى شــهــود عــيــان. 
وأفــاد شهود بأن الحافالت والسيارات 
ــادرة املــديــنــة  ــغــ الـــخـــاصـــة ُمـــنـــعـــت مــــن مــ
جسرًا  املحتجون  أغلق  كما  الساحلية، 
ــــة كــســال فـــي الـــشـــرق بــســائــر  يـــربـــط واليـ

أنحاء البالد. 
الــســودان،  وأعــلــن مجلس قبلي شــرقــي 
أمس، إغالق مطار مدينة كسال في إطار 
الــتــوالــي،  على  الــثــامــن  لليوم  التصعيد 
احــتــجــاجــا عــلــى »مــســار الــشــرق« ضمن 
بالتنمية  وللمطالبة  الــســالم،  اتــفــاقــيــة 
ــاء الـــتـــهـــمـــيـــش. وقـــــــال املــســتــشــار  ــ ــهـ ــ وإنـ
القانوني في »املجلس األعلى لنظارات 
الــبــجــا«، شــرقــي الــبــالد، الــقــيــادي أحمد 
مــوســى، لــوكــالــة »األنــــاضــــول«، إنـــه »تــم 
ــار كــــســــال، وإيـــــقـــــاف حـــركـــة  ــطــ إغـــــــالق مــ
الحافالت السفرية، والسيارات الخاصة 
إلى  املـــؤدي  القومي  الطريق  طــول  على 
البحر  بــورتــســودان على ساحل  مدينة 
يأتي  »التصعيد  أن  األحــمــر«. وأوضـــح 
كــــرد فــعــل طــبــيــعــي لــتــبــاطــؤ الــحــكــومــة 
املركزية في إيجاد حلول عاجلة وفورية 
لـــقـــضـــيـــة شــــــرق الـــــــســـــــودان«. وأضـــــــاف: 
»مــــا زالــــت الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة تتعامل 
مــع املــلــف بــعــدم اهــتــمــام، مــا يــــؤدي في 
نهاية املــطــاف إلــى مــزيــد مــن التصعيد 

والسيناريوهات املفتوحة«.
ولـــلـــيـــوم الـــثـــامـــن عــلــى الـــتـــوالـــي، يغلق 
ــودان كــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلـــي شــــرقــــي الـ ــبـ ــلـــس قـ مـــجـ
املـــوانـــئ عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر والــطــريــق 
وبــورتــســودان.  الخرطوم  بــن  الرئيسي 
ــي 5 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املــــاضــــي، أغــلــق  وفــ
الخرطوم  بن  القومي  الطريق  املجلس 
ــال  ــ ـــ 3 أيـــــــام، قـــبـــل إرسـ وبــــورتــــســــودان لــ
الحكومة وفدًا وزاريــا في 17 من الشهر 
مطالبهم،  حــول  معهم  للتفاوض  ذاتـــه 
لــكــن مــن دون االســتــجــابــة لــهــا، بحسب 

تصريحات لقيادات املجلس.
ويــحــتــج املــجــلــس الــقــبــلــي عــلــى »مــســار 
الشرق« ضمن اتفاقية السالم املوقعة في 
مسلحة  وحركات  الخرطوم  بن  جوبا، 

متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق 
وإقامة  املــســار  بإلغاء  ويطالب  الــشــرق، 
مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه 
واألســبــوع  فيه.  تنموية  مشاريع  إقـــرار 
الطريق  بغلق  متظاهرون  قــام  املاضي، 
الـــذي يــربــط بــورتــســودان ببقية أجـــزاء 
الـــبـــالد. ويــضــم شـــرق الـــســـودان واليـــات 
البحر االحمر وكسال والقضارف، وهو 

من أفقر مناطق البالد.
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، 
السودانية  االنتقالية  الحكومة  ــعــت 

ّ
وق

فـــي جـــوبـــا، عــاصــمــة جـــنـــوب الـــســـودان، 
ــع عــــــدد مــن  ــ ــاق ســــــالم تـــاريـــخـــيـــا مـ ــ ــفـ ــ اتـ
عهد  في  السالح  التي حملت  الحركات 
الرئيس السابق عمر البشير احتجاجا 
والسياسي  االقتصادي  التهميش  على 
الشهر نفسه وبعد  املناطق. وفــي  لهذه 
شرق  فــي  البجه  قبائل  قــامــت  التوقيع، 
ــــالق مــيــنــاء  الــــســــودان بــاالحــتــجــاج وإغــ
بـــورتـــســـودان الـــعـــام املـــاضـــي عـــدة أيـــام، 
اعتراضا على عدم تمثيلها في االتفاق.

ــلــــى  وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي بــــاملــــجــــلــــس األعــ
لــنــظــارات قــبــائــل الــبــجــا عــبــد الــلــه أبــو 
ــــرس«: »حـــدث  شـــار لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ
إغــــالق كــامــل لــواليــتــي الــبــحــر األحــمــر 
وكسال، وأوقفنا حركة مرور الحافالت 
ــة والــــــــســــــــيــــــــارات الــــخــــاصــــة  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
ومــنــعــنــاهــا مـــن الــــدخــــول أو الـــخـــروج 
ـــاف: »منعنا  ــ بـــورتـــســـودان«. وأضـ مـــن 
أي حـــركـــة دخـــــول وخــــــروج مـــن مــطــار 
بــورتــســودان. وفــي كسال أغلقنا جسر 
البطانة أمام حركة املرور«. وأشار أبو 
يــأتــي في  إلـــى أن هـــذا التصعيد  شـــار 
ظل عدم استجابة الحكومة ملطالبهم. 
وأكــد مــســؤول بشركة »بـــدر« للطيران 
الـــتـــي تــســّيــر رحـــلـــة يــومــيــة إلــــى مــطــار 
ــاء رحـــلـــة الــجــمــعــة.  ــغــ بــــورتــــســــودان إلــ
وقــال أحــد املــواطــنــن، الــذي كــان ينوي 
إلى  أسرته من بورتسودان  السفر مع 
الخرطوم بالسيارة، عمر مبارك: »كنت 
مـــســـافـــرًا مـــع أســـرتـــي ألمــــر مــهــم جـــدًا، 
املــخــرج الغربي  ولكن تــم إرجاعنا مــن 

ملدينة بورتسودان«.
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة مـــقـــّربـــة مــن 
إعــالم  لوسائل  املــدنــي  الطيران  سلطة 
مــحــلــيــة أن لــجــنــة أمـــــن واليــــــة الــبــحــر 
البجا وسلطة  قبائل  األحــمــر ونــظــارة 
الـــطـــيـــران املـــدنـــي تــوصــلــوا إلــــى اتــفــاق 
يــقــضــي بــاســتــئــنــاف الـــحـــركـــة بــمــطــار 
ــة أيــــــام قــابــلــة  ــدة ثـــالثـ ــ ــورتــــســــودان ملـ بــ
ــــى أن  لــلــتــجــديــد. ونــــّوهــــت مــــصــــادر إلـ
ــة قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد إلــــــى حــن  ــلــ ــهــ »املــ
حــــل األزمـــــــة مــــع املــحــتــجــن فــــي شـــرق 
الــســودان«. وكشفت أن سلطة الطيران 
املدني ولجنة أمن والية البحر األحمر 
ــار وزعــــمــــاء قــبــائــل  تـــواصـــلـــتـــا مــــع نـــظـ
الــبــجــا حــتــى وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس وتـــوصـــلـــوا  أمـــــس  ــن  أول مــ
إلــــى االتــــفــــاق. وأوضــــحــــت املـــصـــدر أن 
رحــلــة »ســودانــيــر« )الــخــطــوط الجوية 
السودانية( اضطرت للهبوط في مطار 
أسوان املصري، مساء الخميس، عقب 
إغـــالق مــطــار بــورتــســودان الـــذي ينظم 

رحالت داخلية وخارجية.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

ال حلول في أفق 
الشرق السوداني

تستمرّ االحتجاجات 
في الشرق السوداني 

لليوم الثامن على 
التوالي، في ظّل عدم 
تلبية السلطات مطالب 

المحتجين

هبطت طائرة مدنية 
سودانية في مطار 

أسوان المصري



ظهرت مؤشرات 
إلى دور أردني، 

بالتنسيق مع روسيا، 
من أجل تعويم 
نظام بشار األسد، 

وسط معلومات 
عن سعي عّمان 

إلفساح المجال 
للنظام السوري 

للعودة إلى 
الجامعة العربية 

خالل القمة 
المقبلة، وذلك 
وسط موقف 

أميركي بارد، 
يتلخص بالتدخل 

في ملفات إنسانية 
من دون أي اهتمام 

سياسي، إذ لم يتم 
تعيين مبعوث 

خاص لسورية

طهران ــ صابر غل عنبري

ــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، حــســن أمير  أكـــد وزيـ
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة في 
»بــالده ستعود  أن  الجمعة،  أمــس  نيويورك، 
إلــى مفاوضات فيينا قريبا جــدًا«. ورأى في 
أن  قــنــاة »أن بــي ســي« األميركية  مقابلة مــع 
اإلدارة األميركية الحالية تواصل نهج إدارة 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، ضد طهران 
من خالل استمرار العقوبات وفرض عقوبات 
جـــديـــدة. وأكــــد أن بــــالده »مــســتــعــدة لــلــعــودة 
قــريــبــا ملـــفـــاوضـــات إحـــيـــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي، 
لكن اإلدارة األميركية ترسل إشــارات سلبية 
إيران  العقوبات ضد  الحفاظ على  من خالل 
وفــرضــهــا عــقــوبــات جــــديــــدة«. ودعــــا الــوزيــر 
اإليـــرانـــي الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى 
خطوات  »اتــخــاذ  بـــ الدبلوماسي  موقفه  دعــم 
مــلــمــوســة لـــكـــي يــظــهــر إليـــــــران أن واشــنــطــن 
النووي« املبرم عام  جــادة في إحياء االتفاق 
2015. وأضـــــاف: »نــحــن مــســتــعــدون لــلــعــودة 
إلى تعهداتنا، لكن أميركا لم تتخذ أي إجراء 

الــجــديــدة  لــلــحــكــومــة  لــتــظــهــر إرادة حــقــيــقــيــة 
إيـــران والشعب اإليــرانــي«، متهما بايدن  فــي 
ــة« عـــلـــى تــــــراث تــــرامــــب فــي  ــ »دقـ ـــ ــ بـــالـــحـــفـــاظ بـ

مواصلة العقوبات.
اإليرانية  الحكومة  أن  اللهيان  عبد  وأضــاف 
الــجــديــدة »تــقــوم حــالــيــا بتقييم املــفــاوضــات 
التي أجرتها الحكومة السابقة«، مع إشارته 
إلى أن إيــران »لم تحصل على أي امتياز من 
ــراف  االتـــفـــاق الــــنــــووي«. وطـــالـــب جــمــيــع األطــ
ــودة إلــــــى االتــــــفــــــاق. وأشـــــــــار املــــســــؤول  ــعــ ــالــ بــ
اءة« مع 

ّ
اإليراني إلى أنه أجرى »مباحثات بن

والبريطانية  مــاس  هايكو  األملــانــي  نظيريه 
ليزا تروس على هامش اجتماعات الجمعية 
 إنــــــه ســيــلــتــقــي 

ً
ــيــــويــــورك، قــــائــــال ــنــ الــــعــــامــــة بــ

ــّمـــل عبد  املـــســـؤولـــن الــفــرنــســيــن أيـــضـــا. وحـ
الــلــهــيــان إســرائــيــل مــســؤولــيــة اغــتــيــال علماء 
ــام بـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــن إيـــــرانـــــيـــــن و»الــ ــــوويــ نــ
 
ً
تخريبية« ضد منشآت نووية إيرانية، قائال
إن »إيران مستعدة للرد على أي اعتداء على 

أمنها القومي إن لزم األمر«.
وكـــانـــت الـــواليـــات املــتــحــدة قـــد أبــــدت أسفها 
مــســاء أول مــن أمـــس الخميس لــعــدم صــدور 
»أي مؤشر« من إيران خالل الجمعية العامة 
ــا إلـــى  ــهـ ــتـــحـــدة حـــــول مـــوعـــد عـــودتـ لـــألمـــم املـ
طاولة املفاوضات بهدف إنقاذ االتفاق حول 
أميركي  مــســؤول  ونــبــه  الـــنـــووي.  برنامجها 
رفيع أمــام صحافين إلى أن »نافذة الفرص 
مفتوحة لكنها لن تبقى مفتوحة إلى األبد«، 
لكنه أحجم عن تحديد موعد نهائي. وقال إن 
األمر يعتمد على التقدم التقني في البرنامج 
الــنــووي اإليــرانــي وعلى تقييم أوســع نطاقا 
من جانب الواليات املتحدة وشركائها بشأن 
االتفاق.  راغبة في إحياء  إيــران  إذا كانت  ما 
وقـــــال املــــســــؤول الــكــبــيــر بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 

األمـــيـــركـــيـــة فـــي إفــــــادة عــبــر الـــهـــاتـــف لــوكــالــة 
نـــزال مهتمن. مــا زلــنــا نريد  »رويـــتـــرز«: »ال 
العودة إلى الطاولة. الفرصة قائمة، لكنها لن 
تظل قائمة إلى ما ال نهاية إذا اتخذت إيران 
األميركي  املــســؤول  وامتنع  مختلفا«.  مسارًا 
عــــن الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل بـــخـــصـــوص مــا 
قــــد تــفــعــلــه الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة إذا رفــضــت 
إذا تبينت  أو  املفاوضات،  إلــى  العودة  إيــران 

استحالة العودة لالتفاق األصلي.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
الواضح  إنه ما زال من غير  أنتوني بلينكن 
لطاولة  للعودة  إيــران مستعدة  كانت  إذا  ما 
املـــفـــاوضـــات واالنــــخــــراط بــمــحــادثــات هــادفــة 
ــول بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي ومـــتـــى ســتــفــعــل  ــ حـ

 :
ً
ــال ــائـ ذلــــــك. واســـتـــطـــرد الــــوزيــــر األمـــيـــركـــي قـ

»لــقــد كنا صــادقــن ونــرغــب فــي إعـــادة طريق 
إلــى االلــتــزام  الــعــودة  الدبلوماسية مــن أجــل 
املـــتـــبـــادل بــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة املــشــتــركــة 
)االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي(. وكــذلــك مــن أجل 
وقلق  قلقنا  تثير  مختلفة  قــضــايــا  معالجة 
عــدد من الـــدول«. وقــال: نحن نعرف أن إيــران 
إلى   

ً
مــا مستقبال فــي مرحلة  أن تصل  يمكن 

نقطة لــن تـــؤدي فيها الـــعـــودة إلـــى االمــتــثــال 
لالتفاق النووي إلى استعادة فوائد االتفاق، 
تقدما  أحـــرزت  قــد  إيـــران وقتها ستكون  ألن 
التراجع  يمكن  ال  بما  برنامجها،  فــي  كبيرًا 
عــنــه بــمــجــرد الـــعـــودة املــفــتــرضــة إلـــى شــروط 

االتفاق النووي.

بغداد ــ محمد الباسم

ــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي األســـبـــق بــاقــر  يــقــّر وزيــ
جــبــر الــزبــيــدي، بــارتــكــاب الــقــوى اإلســالمــيــة 
التي حكمت البالد بعد العام 2003 مجموعة 
ــلــــت الـــبـــالد  ــتـــي أوصــ كـــبـــيـــرة مــــن األخــــطــــاء الـ
إلــــى هــــذه األوضـــــــاع، مـــؤكـــدًا أن املــدنــيــن تم 
اقصاؤهم من املشهد بعد االحتالل األميركي 
وحـــان وقـــت تــصــدرهــم. ومــنــذ اســتــقــالــتــه من 
»املجلس اإلسالمي األعلى«، أحد أبرز القوى 
في  البالد، وتأسس  في  الشيعية  السياسية 
ى 

ّ
إيران مطلع ثمانينيات القرن املاضي، يتبن

أبــرزهــا  الــــذي شــغــل عـــدة وزارات،  الــزبــيــدي 
الــداخــلــيــة واملــالــيــة، طــروحــات نقدية واسعة 
لــلــقــوى اإلســالمــيــة فــي الــبــالد، وشــّكــل أخــيــرًا 
 ســيــاســيــا جــديــدًا بــعــيــدًا عــن األحــــزاب 

ً
تــكــتــال

ــم »إنـــــجـــــاز«، ويــتــبــنــى  ــ الــتــقــلــيــديــة حـــمـــل اسـ
طروحات مدنية للدولة العراقية.

ــيـــدي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــقـــول الـــزبـ ويـ
الـــجـــديـــد«، إن حــظــوظ الــكــيــانــات واألحـــــزاب 
املدنية الجديدة، مرتبطة بحجم املشاركة في 
أكتوبر/  العاشر من  املقبلة، في  االنتخابات 
تـــحـــصـــل عــلــى  ــد  ــ املــــقــــبــــل، وقــ ــريـــن األول  تـــشـ
الشعب  شــعــور  بسبب  نسبيا،  جــيــدة  نتائج 
العراقي بفشل التيارات واألحزاب اإلسالمية 
بــــإدارة الــدولــة مــنــذ الــعــام 2003. كــمــا يصف 
شهدتها  التي  األخيرة  الشعبية  التظاهرات 
البالد، بأنها »صرخة بوجه زعماء األحزاب، 
أطلقها العراقيون بعدما شاهدوا كيف ُيباع 
واإلداري«.  املـــالـــي  الـــفـــســـاد  بــســبــب  وطــنــهــم 
ويــتــحــدث عــن فــشــل »اإلســــالم الــســيــاســي في 
الـــبـــالد، بــســبــب الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــزعــمــت 
ــوزراء،  ــ املــشــهــد، وال ســيــمــا مــنــصــب رئــيــس الـ
نتيجة خلل في املادة 78 من الدستور، التي 
أوردت صالحيات كبيرة وكثيرة في شخص 
ــــوزراء، وهـــذه الــصــالحــيــات تحّوله  رئــيــس الــ
إلى ديكتاتور، إذ إن ضمن مسؤولياته، رسم 
السياسات العامة، وهي الخارجية والنقدية 
وغيرها،  والعمرانية  واملائية  واالقتصادية 
املسلحة،  للقوات  العامة  قيادته  إلــى  إضافة 
وإدارة جلسات مجلس الوزراء وتمتعه بحق 

إقالة أي منهم«.
ويـــضـــيـــف أن »الـــفـــشـــل فــــي اخـــتـــيـــار رئــيــس 
ــعــــراق مــنــذ 2003، وتــحــديــدًا  الــ فـــي  الــــــــوزراء 
الـــســـنـــوات الـــتـــي حـــكـــم فــيــهــا حـــــزب الـــدعـــوة 
اإلســالمــيــة الــتــي تــقــدر بــــ13 عــامــا، هــو سبب 

الــدولــة، إذ ال يمكن  القدرة على إدارة  تراجع 
اختيار رئيس وزراء متخرج من كلية دينية، 
ال يــمــلــك رؤى أو خــبــرة ســيــاســيــة، والــرغــبــة 
اإليــرانــيــة واألمــيــركــيــة كـــان لــهــا دور فــي هــذا 
اختلف حاليا،  الوضع  لكن  التوجه لألسف، 
فقد بــات الــصــوت الشعبي الــداخــلــي أقـــوى«. 
السياسي فشل في كل  أن »اإلســـالم  ويعتبر 
الدول التي وصل فيها للحكم، واالنشقاقات 
الــبــيــوت اإلســالمــيــة السياسية  حــصــلــت فــي 
الــعــراق«. ويــوضــح أن »التحول  املعروفة فــي 
ــدنـــي أمــــر طــبــيــعــي، ويــجــب  إلــــى الـــخـــطـــاب املـ
التوجه فــي هــذا االتــجــاه، ألن الــعــراق، أو أي 
دولة عربية عندما تنطلق فيها السياسة من 
فكر ديني، لن يكون هناك نجاح بكل تأكيد، 

والتجارب تثبت ذلك«.
وردًا على سؤال ما هي األسباب التي أدت إلى 
فشل اإلسالم السياسي في العراق بالوصول 
ــيــــدي أن  ــة حــقــيــقــيــة، يــــوضــــح الــــزبــ ــ ــ إلـــــى دولـ
»الهدف الرئيس للعمل الجهادي واإلسالمي 
قــبــل 2003 كـــان إســقــاط نــظــام صـــدام حسن 
فــقــط، ولــيــس حــكــم الـــعـــراق. لــذلــك لـــم يـــدرس 
اإلســالمــيــون الــذيــن بــاتــوا مــســؤولــن هامن 
املرحلة املقبلة من العمل السياسي. لكن قرار 
الــحــكــم جـــاء بــتــوافــق جــمــيــع قـــوى املــعــارضــة 
ــيــــن والــعــلــمــانــيــن  الــــعــــراقــــيــــة، مــــن اإلســــالمــ

األكراد، كنتاج ملؤتمر لندن عام 2002. ويمكن 
الــقــول إن األحــــزاب الــتــي حكمت الــبــالد بعد 

2003 فشلت«.
التي  السياسية  »العمائم  الزبيدي  ويطالب 
دمـــرت الــدولــة الــعــراقــيــة بــالــنــزوح مــن العمل 
: »لــســت مــع بــقــاء العمامة 

ً
الــســيــاســي«. قــائــال

السياسي، وأي إسالمي فشل في  العمل  في 
إدارة الدولة عليه أن يرحل«. ويشير إلى أنه 
تــم »إقــصــاء املــدنــيــن بعد عــام 2003، وصــار 
ــيــــن، لـــكـــن يـــبـــدو أن  ــه نـــحـــو اإلســــالمــ ــتـــوجـ الـ
التوجه يعود حاليا إلى املدنين مرة أخرى«.
بأنها  الــكــاظــمــي،  مصطفى  حكومة  ويتهم 
ــل بـــطـــريـــقـــة املـــحـــاصـــصـــة  ــمـ ــعـ »مـــــــا تـــــــــزال تـ
ــنـــاصـــب املـــهـــمـــة بــــن األحـــــــزاب،  وتــــوزيــــع املـ
فساد  وهــنــاك  فيها.  انتشر  الفساد  أن  كما 
آخــر داخــل مجلس الــنــواب من خــالل ابتزاز 
الكتل الكبيرة للحكومة، وهذا األمر واضح 
ــــر طــبــيــعــي فــــي ظــل  ــــو أمـ ــــي، وهـ بــالــنــســبــة لـ
حــكــومــات تــتــشــكــل إثـــر انــتــخــابــات تحترق 
ــراع وتـــشـــهـــد نــســبــة  ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق االقـ فــيــهــا صـ
تـــزويـــر كــبــيــرة بــالــنــتــائــج«. لــكــنــه يـــبـــنَّ أن 
»الــكــاظــمــي يــتــقــدم فـــي مــلــف االنــتــخــابــات، 
بسبب الدعم الدولي له، وأن دخول مجلس 
األمــــن الـــدولـــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة واألمـــم 
املتحدة، ومنظمات املجتمع املدني، إضافة 
السياسية،  بالكتل  الخاصن  املراقبن  إلى 
على خط مراقبة االنتخابات، أمر قد يشكل 
فــارقــا فــي الــتــوصــل إلــى نتائج شفافة غير 
التي  السياسية  الــقــوى  بتوجهات  مــتــأثــرة 
الكشف  ملف  أمــا  عسكرية.  أجنحة  تمتلك 
منه  يتمكن  لــم  الــذي  املتظاهرين،  قتلة  عــن 
الـــكـــاظـــمـــي، فــيــعــود الـــســـر إلــــى وجـــــود كتل 
كبيرة في مجلس النواب، بعضها ال يسمح 

بفتح هذا امللف«.
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سياسي يحفظ وحــدة سورية واستقرارها، 
الظروف  ويهيئ  املنطقة،  في  دورهــا  ويعيد 
البالد  ص 

ّ
ويخل السورين،  الالجئن  لعودة 

من اإلرهاب«.
وســــط ذلـــــك، ذهـــبـــت وســـائـــل إعـــــالم غــربــيــة 
إلــــى الـــقـــول إن مــوســكــو بـــاتـــت تـــدفـــع لفتح 
ــديـــدة مـــع كـــل مـــن تل  مـــحـــادثـــات ثــالثــيــة جـ

مــواقــف عـــدة خـــالل الــعــام الــحــالــي، ال سيما 
ــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي  ــارة املــلــك األردنــ ــ بــعــد زيـ
ــارت  ــ ــنـــطـــن ومـــوســـكـــو. حــيــنــهــا أشـ ــــى واشـ إلـ
وسائل إعالم مختلفة إلى أن امللك حمل إلى 
لحل  طريق  »خريطة  األميركين  املسؤولن 
تــتــكــشــف تفاصيلها.  لـــم  الـــســـوريـــة«،  ــة  ــ األزمـ
وأكد الصفدي، قبل أيام، »ضرورة إيجاد حل 

أبــيــب وواشــنــطــن إليــجــاد مــقــاربــات جديدة 
لــحــل األزمــــة الــســوريــة. وذكـــر تــقــريــر نشره 
ــاء  ــعــ ــيــــركــــي، األربــ ــيــــوس« األمــ ــوقـــع »أكــــســ مـ
من  الــروســيــة طلبت  الحكومة  أن  املــاضــي، 
الـــواليـــات املــتــحــدة على  إســرائــيــل تشجيع 
املوافقة على إجراء محادثات ثالثية رفيعة 
املــســتــوى بــشــأن ســـوريـــة. ونــقــل املــوقــع عن 

مسؤولن إسرائيلين كبيرين، لم يسّمهما، 
قولهما إنهما »يؤيدان عقد لقاء ثالثي بن 
مستشاري األمن القومي«، وهو األمر الذي 
نفاه البيت األبيض. إذ نقل املوقع ذاته عن 
مسؤولن أميركين عدم حدوث اجتماعات 
ثالثية من هذا النوع. لكن التقرير أشار إلى 
أن الــتــركــيــز الــرئــيــســي إلســرائــيــل فــي امللف 

الــســوري هــو على إخـــراج إيـــران مــن الــبــالد، 
مــرجــحــن أن ذلـــك لـــن يــكــون مــمــكــنــا إال من 

خالل التعاون األميركي - الروسي.
وكون الروس يعلمون أن ال معنى للجهود 
املناخ  تهيئة  سبيل  فــي  بها  يقومون  التي 
لتعويم النظام، سواء على املستوى العربي 
أو الــدولــي، وإزالــــة الــعــزلــة عــنــه، ولــو بشكل 
جــزئــي، مــن دون املــبــاركــة األمــيــركــيــة، يبقى 
مــوقــف إدارة الرئيس جــو بــايــدن مــن امللف 
فمن  للتأويالت.  وعرضة  غامضا  الــســوري 
جهة كان بايدن حاسما أمــام بوتن، خالل 
القمة التي جمعتهما قبل أشهر، بأن األسد ال 
يمكن تعويمه والوثوق به، ومن جهة أخرى 
قــبــل اإلدارة حــيــال امللف  الــبــرود مــن  يظهر 
برمته، وغض النظر عن دور أكبر للفاعلن 
اإلقليمين، ال سيما روسيا، إلحــداث خرق 
داخله على املستوى السياسي، فيما يظهر 
حضور اإلدارة األميركية في امللف السوري 
عند طفو ملفات إنسانية على السطح، بن 

الفينة واألخرى.
ح ذلك خالل التصويت على ميزانية 

ّ
وتوض

)الـــبـــنـــتـــاغـــون(  األمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
ــمـــن بــــن أربــــعــــة بــنــود  ــغــــرس. فـ ــكــــونــ فــــي الــ
ــة ملــنــاقــشــتــهــا  ــيـ ــزانـ ــيـ تــــم تــضــمــيــنــهــا فــــي املـ
ــلــــيــــهــــا، تــــتــــعــــلــــق بــــوضــــع  والـــــتـــــصـــــويـــــت عــ
ضمنها  مــن  لــســوريــة،  كــامــلــة  استراتيجية 
ــة«  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــ ــوريـ ــ تـــأهـــيـــل »قـــــــــوات سـ
البالد،  فــي شــرق  )قــســد(، شريكة واشنطن 
عن  بعيدًا  الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقق  لجعلها 
الــدعــم األمــيــركــي، بما يقرأ على أنــه تمهيد 
لـــالنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي مــــن الــــبــــالد، وهــــذا 
مـــا كــــان حـــاضـــرًا فـــي بــنــد آخــــر، وهــــو طلب 
انسحاب قوات الواليات املتحدة من سورية 
ــد، بــاإلضــافــة إلنــجــاز تقرير  خــالل عــام واحـ
عــن ثـــروة بــشــار األســـد وأفــــراد عائلته، بما 
في ذلك أبناء أخواله من آل مخلوف، وكذلك 
طـــلـــب إنــــشــــاء اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة بــن 
الوكاالت لتعطيل شبكات املخدرات التابعة 
النهاية، وافق  الــبــالد. في  لنظام األســد في 
مجلس النواب على اثنن من املقترحات أو 
البنود، وهما إنجاز تقرير عن ثروة األسد 
وعــائــلــتــه وأقــــاربــــه، ووضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــــدرات مــن  ــــخـ أمـــيـــركـــيـــة ملــكــافــحــة تـــهـــريـــب املـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام إلـــى دول الــجــوار 

والعالم، فيما لم يمر املقترحان اآلخران.
ــــدم االهـــتـــمـــام األمـــيـــركـــي فــي  كـــمـــا يــظــهــر عـ
السياسي، من  الجانب  السوري على  امللف 
للرئيس  عــدم تعين مبعوث خــاص  خــالل 
األميركي إلــى ســوريــة، على غــرار اإلدارتــن 
الــســابــقــتــن الـــلـــتـــن عــايــشــتــا الــــصــــراع فــي 
إذ  ترامب(،  أوباما ودونالد  )بــاراك  سورية 
يأتي تعين الدبلوماسي إيثان غولدريتش 
فــي منصب مــعــاون نــائــب وزيـــر الخارجية 
املسؤول عن شؤون الشرق األدنى )سورية، 
لبنان، األردن(، ومتابع للملف السوري، من 
الخاص،  املبعوث  له تسمية  تكون  أن  دون 
 على عــدم االهــتــمــام، إذ يأتي تكليف 

ً
دلــيــال

غــولــدريــتــش كــخــلــف إليــمــي كــتــرونــا، الــتــي 
شــغــلــت مــنــصــب املــمــثــل الـــخـــاص بــاإلنــابــة 
الخارجية  لوزير  ومساعد  سورية  لشؤون 
لشؤون بالد الشام في مكتب الشرق األدنى، 
ضمن إدارة بايدن، وأيضا من دون أن يكون 

لها توصيف املبعوث الخاص.
وينتظر امللف السوري، وال سيما موضوع 
ــــب، لــقــاء مــرتــقــبــا بـــن كـــل مـــن الــرئــيــســن  إدلـ
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان والـــروســـي 
فالديمير بوتن، في 29 من الشهر الحالي، 
ــال  ــ ــة. وقــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــوتــــشــــي الــ ــة ســ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
أمــس الجمعة: »أميركا كما نرى  ــان،  أردوغـ
لــم تــعــد تهتم بــســوريــة، ونــحــن مــوجــودون 
هــنــاك مــع روســيــا وإيـــــران. وإذا كــنــا نرغب 
بتحويل املنطقة لحوض سالم فهذا ممكن 

عبر املشاركة واللقاء«.

الحدثالعراق

الزبيدي: حكومة 
الكاظمي ما تزال تعمل 

بطريقة المحاصصة

سورية على طاولة المفاوضات 

شنت طائرات حربية روسية غارات جديدة، أمس الجمعة، على محافظة 
إدلب، شمال غربي سورية. وقال الناشط محمد المصطفى إن الطائرات 
الروسية شنت 4 غارات بعدة صواريخ فراغية، استهدفت محيط قريتي 
أن  وأوضح  إدلب.  غربي  الشغور،  جسر  مدينة  بريف  والعالية  الغسانية 
الغارات تزامنت مع تحليق لطيران االستطالع في سماء المنطقة، فيما 
الجنوبي مصدرها  سقطت عدة قذائف على قرى وبلدات ريف إدلب 

قوات النظام السوري المنتشرة في محيط المنطقة.

غارات جديدة على إدلب

تقرير

عماد كركص

حضر امللف السوري في املشهد 
الــســيــاســي الــدولــي بــقــوة، نهاية 
ــيـــكـــون  األســــــبــــــوع املــــــاضــــــي، وسـ
إذ هيأت  الحالي،  الشهر  كذلك حتى نهاية 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــألمــم 
فرصة  هامشها،  على  والــلــقــاءات  املــتــحــدة، 
ــراء  ــد إلجــ ــ لــلــمــعــارضــة ولــنــظــام بـــشـــار األسـ
ــة  ــيـ ــــع أطـــــــــراف دولـ مــــــشــــــاورات ولــــــقــــــاءات مـ

مختلفة.
فــفــي حـــن الــتــقــى وفـــد »االئـــتـــالف الــوطــنــي 
لقوى الثورة واملعارضة« السورية، برئاسة 
رئــيــس االئـــتـــالف ســالــم املــســلــط، عــــددًا من 
الــشــخــصــيــات والــــوفــــود، مـــن بــيــنــهــم األمـــن 
الغيط،  أبــو  أحمد  العربية  للجامعة  الــعــام 
ووزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بــن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، ونــائــب وزيـــر الخارجية 
الـــتـــركـــي ســــــادات أونـــــــال، الـــــذي يـــأخـــذ على 
التفاوض مع الروس  عاتقه قيادة جلسات 
حـــيـــال املـــلـــف الــــســــوري مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
ان اللذان أجراهما وزير  التركية، برز اللقاء
خــارجــيــة الــنــظــام فيصل املــقــداد مــع كــل من 
وزيــر الخارجية الروسي سيرغي الفــروف، 
واألردنــــي أيــمــن الــصــفــدي، وســط مــؤشــرات 
ــّمــــان، بــالــتــنــســيــق مع  ــه عــ ــى دور تـــقـــوم بـ إلــ
مــوســكــو، بغية تــعــويــم نــظــام بــشــار األســـد، 
فـــي تــــالٍق ملــصــالــح مــشــتــركــة بـــن الــطــرفــن. 
ويريد األردن فتح الحدود مع سورية لحل 
مشاكل اقتصادية نتجت عن توقف التبادل 
التجاري واالقتصادي في ظل الحرب، كما 
أن الــتــوتــرات األمــنــيــة على الــحــدود ال تــزال 
تــؤرق املسؤولن في عّمان وتــل أبيب على 
حد سواء. في املقابل، تريد موسكو تثبيت 
أن  النظام في دمشق، بمباركة دولية، بعد 
ــرتــب لــه املــنــاخ عــربــيــا، ربــمــا عــبــر األردن، 

ُ
ت

وســـط مــعــلــومــات عــن ســعــي عــّمــان إلفــســاح 
املجال للنظام للعودة إلى الجامعة العربية 

خالل القمة املقبلة في الجزائر.
الــتــمــهــيــد األردنــــــي لــهــذا الـــهـــدف حــضــر عبر 

بيروت ــ ريتا الجّمال

ــتــــصــــادي  خـــريـــطـــة عـــمـــل لـــلـــنـــهـــوض االقــ
ــاء الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــ ــاولــ ــ ــلــــى طــ ــــت عــ ــعـ ــ وضـ
ــاكــــرون ورئــيــس  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي نــجــيــب مــيــقــاتــي، في 
بــالــدعــم مقابل  بــاريــس، تخللتها وعـــود 
ــــات جــــــذريــــــة. وأكـــــد  ــــالحـ ــــإصـ تــــعــــهــــدات بـ
مــــاكــــرون، فـــي كــلــمــة بــعــد لــقــائــه ميقاتي 
ــيــــزيــــه أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن  ــي قـــصـــر اإللــ فــ
التي  أن يعتمد على فرنسا  لبنان يمكن 
 

ّ
الــــذي يستحق عــنــه وشــعــبــه  لــن تتخلى 
األفـــضـــل. ولـــم يــخــِف الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
الذي توقف عند مسار مفاوضات تشكيل 
لكن  املــهــمــة،  صعوبة  الــطــويــل،  الحكومة 
ليست  الطريق   »خريطة 

ّ
فــإن املقابل،  في 

 وجود اإلرادة الحقيقية 
ّ

مستحيلة في ظل
لدى اللبنانين«، مشددًا على أن املجتمع 
ــــذي ســيــقــصــده لـــســـّد حــاجــات  الـــدولـــي الـ
لــبــنــان الــطــارئــة لــن يــقــدم املــســاعــدات من 

دون القيام باإلصالحات.
وتـــعـــّهـــد مــــاكــــرون، الـــــذي كــــرر انـــتـــقـــادات 
الــســيــاســيــة في  للطبقة  ســابــقــة وّجــهــهــا 
الــبــنــى التحتية  فـــي  بــاملــســاعــدة  لــبــنــان، 
والـــطـــاقـــة ودعــــــم الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي فــي 
مــحــنــتــه، مـــؤكـــدًا ضــــــرورة إطـــــالق لــبــنــان 
املـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الفساد. وفــي وقت  واملــضــي فــي مكافحة 
أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي مــواصــلــة دعــمــه 
الــتــحــقــيــق بــانــفــجــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، فقد 
تـــحـــدث عـــن الـــزيـــارتـــن الــلــتــن أجــراهــمــا 
الرابع من أغسطس/آب  إلى بيروت بعد 
التي  الثالثة  الدولية  واملــؤتــمــرات   ،2020
عــقــدت لــدعــم لــبــنــان والــشــعــب الــلــبــنــانــي 
قطاعات  الجيش، وعلى مستوى  وكذلك 
عـــــــــّدة، خـــصـــوصـــا الـــتـــعـــلـــيـــم واملــــــــــدارس. 
ــنـــجـــاح، مـــعـــواًل على  وتــمــنــى ملــيــقــاتــي الـ
املنتظرة، خصوصا  اإلصــالحــات  أجــنــدة 

على صعيد النظام املالي كما املصرفي.
»كــانــت فرنسا  قــال ميقاتي:  مــن جهته، 

وال تزال الحليف الدائم والثابت للبنان، 
ــدعــــم الـــفـــرنـــســـي لــــه أهـــمـــيـــة خـــاصـــة،  والــ
الــدولــي  املجتمع  قلب  تمثل  فرنسا  ألن 
وأصدقائنا  العرب  أشقائنا  من  املكون 
في العالم. وفي هذا املجال، أود أن أعبر 
اللبناني  الشعب  وامتنان  امتناني  عن 
ــاكـــــرون عــزمــه  لــــكــــم«. وأكـــــــد مـــيـــقـــاتـــي ملـــ
عــلــى »تــنــفــيــذ اإلصــــالحــــات الــضــروريــة 
واألســاســيــة فــي أســـرع وقـــت، بالتعاون 
مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال 
عـــون والـــبـــرملـــان الســتــعــادة الــثــقــة وبــث 
نــفــحــة أمــــل جـــديـــدة وتــخــفــيــف مــعــانــاة 
هذه  أن  على  وشــدد  اللبناني«.  الشعب 
اإلجـــراءات ستكون حاسمة في إنعاش 
االقـــتـــصـــاد، وفــــي مــتــابــعــة املـــفـــاوضـــات 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــواعـــــدة مــــع صــ الـــ
ــنــــي واثــــق  والــــبــــدء بـــإنـــهـــاء األزمــــــــة، وإنــ
االعــتــمــاد على دعــم فرنسا  أنــه يمكننا 
فــي هـــذه املـــفـــاوضـــات«. كــمــا أكـــد رئيس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي »تــصــمــيــم الــحــكــومــة 
عــلــى إجـــــراء االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
بتجديد  والتي ستسمح  املقبل،  الربيع 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــتـــوق إلــيــهــا 
الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي الــــــذي يـــعـــانـــي عــلــى 

الصعد كافة«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا الــرئــيــس اللبناني 
مـــيـــشـــال عــــــون، فــــي كــلــمــة عـــبـــر الــفــيــديــو 
كــونــفــرانــس أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــام لألمم 
املــفــاوضــات غير  استئناف  إلــى  املتحدة، 
املــبــاشــرة مــع إســرائــيــل لترسيم الــحــدود 
الدولية،  للقوانن  الجنوبية وفقا  املائية 
وذلــك بعد أعلن إدانــة لبنان أي محاولة 
إسرائيلية لالعتداء على حدود منطقته 
االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. كــمــا دعـــا الـــدول 
ــتـــي تــمــلــك مـــعـــلـــومـــات أو بـــيـــانـــات عــن  الـ
إلــى مــد لبنان بها.  بــيــروت  انفجار مرفأ 
وبعد أن أشار إلى وجود تحديات كبيرة 
تــنــتــظــر الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، اعـــتـــبـــر أن 
الفساد وسوء اإلدارة فاقما األزمة املالية 

غير املسبوقة في لبنان.

ماكرون لميقاتي: المساعدات 
مرهونة باإلصالحات

لم تعين اإلدارة 
األميركية مبعوثًا خاصًا 

إلى سورية

أردوغان: أميركا، 
كما نرى، لم تعد 

تهتم بسورية

دخلت مفاوضات فيينا 
مسارًا دقيقًا، مع إعالن 

وزير الخارجية اإليراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، 

عودة بالده »القريبة« 
إليها، متهمًا أميركا 

بفرض العقوبات

يتحدث وزير الداخلية 
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العراق: إحباط اعتداء 
في ديالى 

أعلن جهاز األمن الوطني العراقي، 
أمس الجمعة، عن إحباط محاولة 
اســــتــــهــــداف تـــجـــمـــعـــات مـــواطـــنـــن 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــة فــ ــفــ ــاســ بــــأحــــزمــــة نــ
ــالــــى، شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة  ديــ
ــــالن بــالــتــزامــن  بـــغـــداد. ويـــأتـــي اإلعـ
مـــع حـــالـــة مـــن االســـتـــنـــفـــار األمــنــي 
على  تعمل  التي  العراقية  للقوات 
تأمن مــراســم زيـــارة األربــعــن إلى 
مدينة كربالء، حيث عادة ما تكون 
تــجــمــعــات املــواطــنــن الـــــزوار هدفا 
لتنظيم  خــاليــا  ــذهــا 

ّ
تــنــف لعمليات 

»داعــــش«. وذكـــر بــيــان للجهاز أنه 
»تمكن من مداهمة وكر لإلرهابين 
في محافظة ديالى، وضبط أربعة 
أحـــزمـــة نــاســفــة مــعــدة الســتــهــداف 
الـــزائـــريـــن فـــي املـــحـــافـــظـــة«، حسب 
العراقية  األنــبــاء  أوردت وكــالــة  مــا 

)واع(.
)العربي الجديد(

مباحثات بين روسيا 
وطالبان

نقلت وكــالــة اإلعـــالم الــروســيــة عن 
مصدر بوزارة الخارجية الروسية، 
أمــــس الــجــمــعــة، قـــولـــه إن مــوســكــو 

احتمال  تبحثان  طــالــبــان  وحــركــة 
ــد مــــن حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ قـــيـــام وفـ
األعـــمـــال املــعــّيــنــة مـــن قــبــل طــالــبــان 
بـــزيـــارة لــروســيــا. ونــقــلــت الــوكــالــة 
عن نائب وزير الثقافة واإلعالم في 
حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد 
)الصورة(، قوله إن الحركة تسعى 

إلى مثل هذه االتصاالت.
)رويترز(

... والحركة تنتقد سلوك 
بعض عناصرها

ــر الــــدفــــاع األفـــغـــانـــي في  ــ ــه وزيـ وجــ
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف األعــــــمــــــال فــي 
أفــغــانــســتــان املـــال مــحــمــد يــعــقــوب، 
ــادًا لـــســـوء  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، انـ
ــادة واملــقــاتــلــن  ــقــ ــلـــوك بـــعـــض الــ سـ
كابول،  الحركة على  عقب سيطرة 
الشهر املاضي، وشّدد على أنه لن 
يتم التغاضي عن هذه االنتهاكات. 
وقال في رسالة صوتية إنه ُسمح 
لبعض »الفجرة والجنود السابقن 
سيئي الــســمــعــة« بــاالنــضــمــام إلــى 
وحدات طالبان، وارتكبوا سلسلة 
مــــــن االنـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــعـــنـــيـــفـــة فــي 
بعض األحــيــان. وأضـــاف »نأمركم 
بإبعادهم عن صفوفكم وإال سيتم 

اتخاذ إجراءات صارمة ضدكم«. 
)رويترز(

الكوريتان: ترحيب بفكرة 
»انتهاء الحرب«

)الــصــورة(،  ـ جــونــغ  أعلنت كيم يــو 
شــقــيــقــة الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
ومــــســــتــــشــــارتــــه  أون  جـــــونـــــغ  كــــيــــم 
ــارزة، أمـــس الــجــمــعــة، أن اقــتــراح  ــبـ الـ
كوريا الجنوبية اإلعالن رسميا عن 
بن  )وقعت  الكورية  الحرب  انتهاء 
تنتِه  لم  لكنها  عامي 1950 و1953، 
ــــالم، مـــا يــعــنــي نــظــريــا  بــاتــفــاقــيــة سـ
اســتــمــرار الــحــرب(، »فــكــرة محبذة«. 
لكنها طالبت أن تتخلى سيول أواًل 
عـــن »ســيــاســاتــهــا الــعــدائــيــة« تــجــاه 
بيونغ يانغ. وتأتي تصريحات كيم 
ــوات وجــهــهــا الــرئــيــس  ــ ردًا عــلــى دعـ
رسميا  لــإلعــالن  الجنوبي  الــكــوري 

عن انتهاء الحرب.
)فرانس برس( 

الجزائر: حّل حزبين لعدم 
مطابقتهما القانون 

الــدولــة فــي الجزائر،  أصــدر مجلس 
أعــلــى ســلــطــة فـــي الــقــضــاء اإلداري، 
 حــزبــي 

ّ
أمــــس الــجــمــعــة، قـــــرارًا بـــحـــل

ــل الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــاد مــــن أجـ ــ ــحـ ــ »االتـ
والـــحـــريـــات« و»جــبــهــة الــجــزائــريــن 
أي  مــن  ومنعهما  الــديــمــقــراطــيــن«، 
نشاط سياسي، على خلفية دعوى 
الــداخــلــيــة  رفــعــتــهــا وزارة  قــضــائــيــة 
ــدم مــطــابــقــتــهــمــا  ــعـ ضــــد الـــحـــزبـــن لـ

قانون األحزاب.
)العربي الجديد(

ماكرون: لبنان يمكن أن يعتمد على فرنسا )توماس كوكس/فرانس برس(
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ــبــــوة، تــــم دحـــرهـــم  جــنــوبــيــة فــــي مــحــافــظــة شــ
املسلحون  عـــام 2017. واجـــتـــاح  أواخــــر  مــنــهــا 
الــحــوثــيــون 3 مــديــريــات مــن مــحــافــظــة شبوة 
فــي ســاعــات مـــعـــدودة. وكــانــت املــشــاهــد، التي 
تــم تــنــاقــلــهــا، لــدوريــاتــهــم الــعــســكــريــة تتجول 
فــي مدينة بيحان العليا، وهــي واحـــدة مــن 3 
اندالع  ظهر عدم 

ُ
ت فيها،  التوغل  تم  مديريات 

ــــالم  ــا أن وســــائــــل اإلعــ ــمـ ــعـــركـــة حـــقـــيـــقـــيـــة. كـ مـ
الحوثية خــلــت، غـــداة الــســيــطــرة، مــن نشر أي 
جرت  كما  البشرية،  للخسائر  قياسية  أرقـــام 

العادة في معارك صرواح ومدغل.
الحوثين  أراضــي شبوة، كانت جماعة  ومــن 

زكريا الكمالي

ــرة فـــي مـــأرب  ــدائــ تــتــجــه املـــعـــركـــة الــ
ــنـــي وجـــمـــاعـــة  ــمـ ــيـ بـــــن الــــجــــيــــش الـ
ــــى مـــرحـــلـــة حــاســمــة  الـــحـــوثـــيـــن، إلـ
أكثر من أي وقت مضى، وذلك عقب التطورات 
املتسارعة التي طرأت على األرض، إثر لجوء 
الــحــوثــيــن إلـــى منطق الــقــوة وحـــرف بوصلة 
الحرب نحو محافظات جنوبية، في تصعيد 
الــدعــوات الدولية  يضرب عــرض الحائط بكل 
ــاء لـــصـــوت الـــســـالم،  ــغــ لــخــفــض الــعــنــف واإلصــ

الذي ال يزال خافتا حتى اللحظة.
بــشــكــل مــفــاجــئ، بــــدا أن جــمــاعــة الــحــوثــي قد 
عــرفــت مــن أيـــن تــؤكــل الــكــتــف. فــبــعــد أكــثــر من 
نصف عــام من وقوعها في مستنقع جبهات 
ــرواح ومـــدغـــل، والـــتـــي لـــم تــحــقــق فــيــهــا أي  ــ صـ
اخــتــراقــات جــوهــريــة عــلــى الــرغــم مــن الــنــزيــف 
املقاتلون  البشري في صفوف مقاتليها، نقل 
إلى  الغربية  ــراف  األطـ مــن  املعركة  الحوثيون 
ــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة ملــديــنــة مـــأرب  ــ ــ األطـ
النفطية. وفي وقت قياسي، كان حلفاء إيران 
يحققون مكاسب هامة على األرض، بخسائر 
ــة. واســــتــــطــــاع الـــحـــوثـــيـــون  ــفـ ــلـ ــة أقــــــل كـ ــريـ بـــشـ
ــارات املــحــقــقــة أخــــيــــرًا فــي  ــتــــصــ اســـتـــثـــمـــار االنــ
مـــديـــريـــتـــي الـــصـــومـــعـــة ومــــســــورة بــمــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء، لــلــتــوغــل شــرقــا نــحــو مـــدن وبــلــدات 

ــــأرب  ــة مـ ــنـ ــديـ ــلـــى مـ ــفـــاف عـ ــتـ ــــدة لـــاللـ ــعـ ــ ــد الـ ــعـ تـ
ــهــــدف الــــــذي عـــجـــزت عـــنـــه طــيــلــة  وتـــحـــقـــيـــق الــ
ــر املـــاضـــيـــة، إذ دفـــعـــت بــالــعــشــرات من  ــهـ األشـ
مسلحة  بعناصر  املحملة  القتالية  الــعــربــات 
مـــن مــركــز مــديــريــة عـــن بــيــحــان نــحــو مــديــنــة 
حــريــب جــنــوبــي شـــرق مــــأرب، والــتــي ال تبعد 
الــتــحــرك لتطويق  ســـوى 14 كــيــلــومــتــرًا، قــبــل 
الدفاعية  التحصينات  آخــر  العبدية،  مديرية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي فــــي الـــشـــريـــط 

الحدودي بن مأرب والبيضاء.
ــــي مـــوقـــع حــصــن  فــــي مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة، وهـ
مــرتــفــعــات جبلية،  يــتــوســط  الــيــمــنــي  للجيش 
ويــبــعــد نــحــو 90 كــيــلــومــتــرًا عــن مــركــز مدينة 
مــــأرب، كــانــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة واملــقــاتــلــون 
حوثية.  كماشة  تحت  لها  املــوالــون  القبليون 
ــد الـــضـــخ اإلعــــالمــــي عـــن تسليمها  ــزايـ ــع تـ ومــ
لجماعة الحوثين من دون قتال، دفع الجيش 
مــأرب  مدينة  مــن  ضخمة  بتعزيزات  الوطني 
ــــن أجــــــل حـــريـــب  ــــب. واملــــعــــركــــة مـ ــريـ ــ صــــــوب حـ
مفصلية في الحرب املتصاعدة بن الحكومة 
ــأرب منذ  ــ الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــن بــمــحــافــظــة مـ
املديرية مفتاحا  إذ تعد  الحالي،  العام  مطلع 
رئيسيا للحوثين لخنق الجيش اليمني في 
مدينة مــأرب من منفذ آخــر، وقطع اإلمـــدادات 
اآلتـــيـــة مـــن شـــبـــوة، بــعــد إحـــكـــام الــحــصــار من 
اتـــجـــاه مــحــافــظــة الـــجـــوف ومـــديـــريـــة صــــرواح 

ــا. ويــشــّكــل بـــقـــاء الــحــوثــيــن فـــي مــديــريــة  غـــربـ
اليمني  الجيش  حــريــب، خطرًا وجــوديــا على 
التلقائي  للسقوط  وخــالفــا  الــقــبــائــل.  ــال  ورجــ
ستكون  املــتــاخــمــة،  العبدية  ملــديــريــة  املحتمل 
مـــديـــنـــة مـــــــأرب، مــــهــــددة بـــالـــحـــصـــار الـــشـــامـــل، 
ــاولـــت جــمــاعــة الــحــوثــي  ــا حـ خــصــوصــا إذا مـ
تــعــزيــز مــكــاســبــهــا فـــي شـــبـــوة، بــالــتــوغــل من 
ــــى جــــــــرذان، وقـــطـــع آخـــر  مـــديـــريـــة عـــســـيـــالن إلـ
املنافذ البرية الشمالية اآلتية من حضرموت 

عبر منطقة العبر.
حــتــى الــلــحــظــة، تــبــدو آمــــال الــجــيــش اليمني 
ــة الــعــســكــريــة في  ــادلـ ــعـ مــعــقــدة فـــي تــغــيــيــر املـ
األطــــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة ملـــأرب وشــبــوة. 
الــقــوات الحكومية، تحدث  ووفــقــا ملــصــدر فــي 
»العربي الجديد«، فإن ذلك يعتمد على قدرة  لـ

محور بيحان في تنظيم صفوفه بشكل فوري، 
من  الحوثين  لجماعة  الفرصة  إتــاحــة  وعــدم 
أجل تأمن مواقعها وبناء تحصينات دفاعية، 
ــة تــعــيــق تـــقـــدم الــجــيــش  ــيـ ــام أرضـ ــغـ أو زرع ألـ
الـــوطـــنـــي. وبـــعـــيـــدًا عــمــا ســتــحــمــلــه الــســاعــات 
املقبلة، أثارت التطورات األخيرة التي شهدتها 
ــبــــوع  ــذ األســ ــنـ ــبــــوة ومــــــــــأرب، مـ مـــحـــافـــظـــتـــا شــ
االستفهام حول  العديد من عالمات  املاضي، 
قوات  أن  وكيف  الحاصلة،  االنتكاسة  أسباب 
أمام  صمدت،  التي  والقبائل  اليمني  الجيش 
أعتى الهجمات الحوثية في صــرواح ومدغل 
على مدار أشهر طويلة، تركت الساحة خالية 

في الجبهات الجنوبية الشرقية.
لم تكن االنتكاسة األخيرة التي تعرضت لها 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، حــدثــا مــفــاجــئــا بالنسبة 

ــيــــمــــن، بــل  ــــي الــ ــــرب فـ ــــحـ ــار الـ لـــلـــمـــتـــابـــعـــن ملــــســ
نــتــيــجــة مـــتـــوقـــعـــة لــســلــســلــة مــــن اإلخـــفـــاقـــات 
الــعــســكــريــة فـــي جــبــهــة نــهــم شـــرقـــي صــنــعــاء، 
البيضاء  فــي محافظة  الــزاهــر  معركة  وحــتــى 
إلى  وصـــواًل  املــاضــي،  يوليو/تموز  منتصف 
النهج التقليدي لقيادة الجيش اليمني الذي 
اكــتــفــى بــالــتــمــوضــع فـــي خـــانـــة الـــدفـــاع طيلة 
الفترة املاضية، ومنح جماعة الحوثين كافة 
مــفــاتــيــح إدارة املــعــركــة صــعــودًا وهــبــوطــا، أو 
نقلها من جبهة إلى أخرى. ووفقا ملصدر رفيع 
في الجيش اليمني، فإن التحديات الحاصلة 
ــيــــدان املـــعـــركـــة »ال يــتــحــمــلــهــا أي قــائــد  فــــي مــ
عسكري في ظل استعار املعارك على خط نار 
بطول 300 كيلومتر على أسوار مأرب، وغياب 
الدعم الحقيقي«. وشكا املصدر، في حديث مع 

للغاية  ظــروف صعبة  من  الجديد«،  »العربي 
الرواتب  إذ تنقطع  اليمني،  الجندي  يعيشها 
لـــعـــدة أشـــهـــر وتـــتـــضـــاءل الــنــفــقــة الــتــشــغــيــلــيــة 
الــنــوعــي والــغــطــاء السياسي  الــســالح  ويغيب 
والتكامل العملياتي. وقال املصدر إن »الناس 
فـــي مــــأرب يــقــاتــلــون فــقــط مـــن أجـــل وجــودهــم 
وبــعــقــيــدة، ومـــع الــتــقــدمــات الــحــوثــيــة األخــيــرة 
كــانــت هــنــاك مــخــاوف مــن انــهــيــارات أوســــع... 
عندما تكون الحركة سائلة يتضاعف هيجان 
الــنــاس عــقــب االنــكــســار، ونــصــبــح أمـــام وضــع 
مــقــلــق، لــكــن الــتــحــركــات األخـــيـــرة نــحــو حريب 

تعيد األمل نوعا ما«.
وخالفا للتحديات التي سردها املصدر، ساهم 
عدد من العوامل في التفوق األخير للحوثين، 
فــفــي مـــديـــريـــات شـــبـــوة الـــتـــي تــمــت الــســيــطــرة 

عليها، تمتلك جماعة الحوثي حاضنة شعبية 
الشريف  آل  مثل  لها،  موالية  وقبائل  نسبية 
ــب مـــصـــدر،  ــســ ــار. وحــ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــيــــدي واملـ ــنــ والــــجــ
التحالفات  عن  نتج  فقد  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــداخـــلـــيـــة لــلــحــوثــيــن تــســهــيــالت واجـــتـــيـــاح 
سلس ملديريات بيحان، الفتا إلى أن املليشيات 
الحوثية استفادت أيضا من التشويش الذي 
الجنوبي« إلربــاك  االنتقالي  »املجلس  به  قــام 

القوات الحكومية وتشتيت جهودها.
أن جـــمـــاعـــة  ــــون،  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ ويــــــؤكــــــد خــــــبــــــراء 
الــحــوثــيــن طــــــّورت مـــن خــطــطــهــا الــعــســكــريــة 
ــدا أن اســتــراتــيــجــيــة الــتــوغــل  بــشــكــل كــبــيــر. وبــ
»نــحــش  فـــي املـــــدن املـــأهـــولـــة، أو مـــا يـــعـــرف بـــ
األحشاء«، أكثر فاعلية من محاولة االستماتة 
وراء الــســيــطــرة عــلــى تــــالل جــبــلــيــة ومــنــاطــق 
صحراوية عديمة األهمية وذات كلفة بشرية 
أكبر. ويقول مراقبون إنه ال يمكن ألحد إغفال 
يتم  إذ  مــأرب،  اإليرانية في معركة  البصمات 
االعـــتـــمـــاد بــــدرجــــة رئــيــســيــة عـــلـــى الـــطـــائـــرات 
القوات  تحصينات  لضرب  املفخخة  املسّيرة 
االلتفاف  طــرق  انتهاج  عن   

ً
فضال الحكومية، 

ــــدن مـــن دون الــحــاجــة  ــقـــاط املـ والـــحـــصـــار إلسـ
لــشــن مــعــارك دامـــيـــة. ومـــع اســتــحــالــة اجــتــيــاح 
مركز محافظة مأرب، على الرغم من الهجمات 
الــدامــيــة مــنــذ أشــهــر، تسعى جــمــاعــة الحوثي 
لتشديد الخناق على مدينة مأرب من جميع 
ــبـــار الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة  املـــنـــافـــذ، مـــن أجــــل إجـ
قبول  على  القبائل  ورجـــال  املحلية  والسلطة 
تــم اإلفصاح  املــعــركــة، والــتــي  شروطها لوقف 
عــنــهــا مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، بعد 

تسليمها للوسطاء العمانين.
ــبـــادرة الــحــوثــيــة، الــتــي وصفها  وتــضــمــنــت املـ
بــالــتــعــجــيــزيــة، 9 شــــــروط، تضمن  ــبـــون  ــراقـ مـ
من  والــغــاز،  النفط  منابع  على  السيطرة  لهم 

البشرية  الخسائر  مــن  مزيد  إلــى  دون حاجة 
الهائلة في صفوفهم، لكن الحكومة الشرعية 
تجاهلتها بشكل تام. ونصت شروط املبادرة، 
رحت كخطة بديلة للحسم العسكري، 

ُ
التي ط

ال يفرضها ســوى املنتصر في معركة مــأرب، 
على »تشكيل إدارة مشتركة متكافئة من أبناء 
مأرب، لقيادة املحافظة وإدارة شؤونها بشكل 
مشترك ومتكافئ في جميع املجاالت، ووقف 
التدخل الخارجي ألي دولــة«. كما  كل أشكال 
دعت إلى »تشكيل قوة أمنية مشتركة بقيادة 
مشتركة من أبناء مأرب إلدارة الشؤون األمنية، 
تتبع القيادة املشتركة ألبناء املحافظة وخروج 
الحوثين  األجنبية«. وتهدف جماعة  القوات 
ــــأرب  إلــــــى بـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى ثـــــــــروات مـ
مبادرتها  في  تطالب  كما  والغازية.  النفطية 
املعروضة، والتي تقول إنها ما زالت سارية، 
بتشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية لتغذية 
إيداع  لنفوذها، وكذلك  الخاضعة  املحافظات 
إيرادات النفط والغاز في حساب خاص لصرف 

الرواتب في صنعاء وباقي مناطق نفوذها.
وتـــتـــزامـــن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مــــن الــتــصــعــيــد 
الحوثي، مع بدء املبعوث األممي الجديد إلى 
الــيــمــن، هــانــس غــرونــدبــرغ، أول أنــشــطــتــه في 
مهمة معقدة، ونفذ جولته األولى إلى الرياض 
ومسقط خالل األيام املاضية، برفقة املبعوث 
األميركي تيموثي ليندركينغ، لكن مساعيهما 
لم تحقق أي تقدم معلن. ومن شأن التصعيد 
الرامية  الدولية  التحركات  يفسد  أن  الحوثي 
لــوقــف الــحــرب وإنــقــاذ أكــبــر تجمع للنازحن 
داخل مأرب، خصوصا إذا ما شعرت الجماعة 
أنها قد اقتربت من تحقيق نصر عسكري في 
مأرب وهو ما سيفتح شهيتها إلدامة الحرب، 
والــتــوغــل جــنــوبــا لــلــســيــطــرة عــلــى محافظات 

نفطية أخرى، بينها شبوة وحضرموت.

)Getty( تبدو آمال الجيش اليمني لتغيير المعادلة العسكرية معقدة

مركز  اجتياح  استحالة  مع  الحوثيون،  يسعى 
على  الخناق  تشديد  إلــى  ــأرب،  م محافظة 
مدينة مأرب من جميع الجهات، عبر محاولة 
اليمنية  الحكومة  إلجــبــار  عليها،  االلتفاف 
قبول  على  القبائل  ورجال  المحلية  والسلطة 
على  للسيطرة  المعركة،  لوقف  شروطهم 

المنطقة الغنية بالنفط والغاز

الغالف

مرحلة مصيرية 
مع اشتداد الحصار 

الحوثي

تعد حريب مفتاحًا 
للحوثيين لخنق الجيش 

اليمني في مأرب

اجتاح الحوثيون 
3 مديريات من شبوة في 

ساعات معدودة

  شرق
      غرب

اعتقال أشهر زعيم 
كتالوني في إيطاليا

أعلن رئيس الوزراء االسباني بيدرو 
الزعيم  أن  الجمعة،  أمــس  سانشيز، 
ــالـــي الـــكـــتـــالـــونـــي كــارلــيــس  ــفـــصـ االنـ
بيغديمونت الذي يعيش في املنفى 
فــــي بــلــجــيــكــا وأوقـــــــف فــــي ايــطــالــيــا 
ــة«،  ــدالــ ــعــ »يــــجــــب أن يـــمـــثـــل أمـــــــام الــ
بسبب تورطه في املحاولة الفاشلة 

الستقالل كتالونيا عام 2017.
)فرانس برس(

أوروبا تتهم روسيا 
بالقرصنة

اتــــهــــم االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي، أمــــس 
ــا  ــهـ ــتـ ــلـ ــو بـــصـ ــ ــكــ ــ ــوســ ــ الــــــجــــــمــــــعــــــة، مــ
بمجموعة قرصنة إلكترونية تطلق 
عــلــى نــفــســهــا اســــم »غــوســتــرايــتــر«. 
ودان بيان صادر عن مكتب مسؤول 
ــيــــة بـــاالتـــحـــاد  الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
األنشطة  بوريل  جوزيب  األوروبـــي 
السيبرانية التي لها صلة بموسكو. 
إلــــــى أن االتــــحــــاد  ــان  ــيــ ــبــ الــ وأشـــــــــار 
ــة مــوســكــو  األوروبـــــــــــي رصــــــد عــــالقــ
تــقــف وراء عــدة  الـــتـــي  بــاملــجــمــوعــة 
هجمات سيبرانية. ونقل البيان عن 
لسان بــوريــل قــولــه: »ال يمكن قبول 
مــثــل هـــذا الــنــوع مــن األنــشــطــة التي 
تهدد وحدتنا )االتــحــاد األوروبــي( 
ــا وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا وقــيــمــنــا  ــنـ ــنـ وأمـ

ومبادئنا«.
)األناضول(

جونسون يعرض »إعادة 
التعاون« على ماكرون

عـــرض رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون، أمــس الجمعة، 
عــلــى الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون »إعادة تعاون« بن البلدين 
ــاد  بـــعـــد أزمــــــة الــــغــــواصــــات، كـــمـــا أفــ
بينهما  محادثة  إثــر  االليزيه  قصر 
»بــطــلــب« مـــن الــجــانــب الــبــريــطــانــي. 
ــال اإللـــيـــزيـــه فـــي بـــيـــان مقتضب  ــ وقـ
إعــادة  إن جونسون »عبر عــن نيته 
ــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــاون بـ ــ ــعـ ــ تـ
ــع قــيــمــنــا ومــصــالــحــنــا  يـــتـــطـــابـــق مــ
املحيطن  منطقة  )مــنــاخ،  املشتركة 
مــــكــــافــــحــــة  الــــــــــهــــــــــادئ،  ـ  الــــــهــــــنــــــدي 
ــــاف »رد رئــيــس  اإلرهـــــــــاب...(«. وأضـ
الجمهورية بأنه ينتظر اقتراحات«.
)فرانس برس(

بشير البكر

ضد  مفتوحة  إعالمية  حــربــا  تعلن  فرنسا 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، تــقــودهــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــات رســـــمـــــيـــــة فـــــــي الـ ــيـ ــ ــــخـــــصـ شـ

واالقتصاد والــدفــاع. وألول مرة في تاريخ 
ــدة، نــشــهــد  ــتـــحـ ــات مــــع الــــواليــــات املـ ــعـــالقـ الـ
ردود فــعــل ذات مــنــســوب عـــاٍل مــن الــتــوتــر، 
ألسنة  على  وعالية  صريحة  نقدية  ونبرة 
مسؤولن فرنسين، تدعو إلى طي صفحة 
الخصوصية مع واشنطن. ووصل الغضب 
الخارجية جان  وزيــر  رفــض  الفرنسي حــد 
ــــوم األربــــعــــاء  ــان االجــــتــــمــــاع، يـ ــ ــــودريـ ــــف لـ إيـ
املاضي، في الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
أنتوني  والــبــريــطــانــي،  األمــيــركــي  بنظيريه 
اللقاء  يحصل  ولـــم  تــــروس.  ولــيــزا  بلينكن 
بن الوزيرين الفرنسي واألميركي إال بعد 
مــكــاملــة الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن مع 
ليقول  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي  نظيره 
له، حسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية، 
ستتطلب  الثنائية  بــالــعــالقــات  الــعــودة  إن 
ــعــــااًل« لــلــخــروج مـــن األزمـــــة بن  »وقـــتـــا وأفــ
الــدولــتــن واســـتـــعـــادة الــثــقــة بــيــنــهــمــا، رغــم 
»مــســؤولــيــة الـــواليـــات  أن بـــايـــدن اعـــتـــرف بـــ
ــة  ــ ــروايــ ــ ــن األزمــــــــــــــة«، حــــســــب الــ ــ املــــتــــحــــدة عــ
الفرنسية. ومــا لم يقله لــودريــان صــرح به، 

ــار إلـــى أن الــرئــيــســن الــســابــق دونــالــد  وأشــ
تــرمــب والــحــالــي جــو بــايــدن »يــعــتــقــدان أن 
نحن  طّيعن.  يكونوا  أن  يجب  حلفاءهما 
نــعــتــقــد أنــنــا يــجــب أن نــكــون مــســتــقــلــن. لم 
أنفسنا«.  على  إال  االعــتــمــاد  بإمكاننا  يعد 
وفــي حــديــث إلــى صحيفة »لــومــونــد«، أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، نــــددت وزيــــرة الــدفــاع 
»الـــســـلـــوك  ــي بــــ ــارلــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـــلـــورنـــس بــ
الــفــظ« لــلــواليــات املــتــحــدة، وقـــالـــت: هـــذا لم 
يــفــاجــئــنــا، ودرجـــــــت عــلــيــه واشـــنـــطـــن مــنــذ 
زمــن طــويــل. وتــحــدثــت عــن محطات مهمة، 
معاقبة  عن  املتحدة  الواليات  تراجع  منها 
رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســـد بعد 
مــجــزرة الــغــوطــة فــي أغــســطــس/ آب 2013، 
ورأت  الصن.  على  والتركيز  وأفغانستان، 
ــا مــدعــوة الــيــوم لتجاوز  الــوزيــرة أن أوروبــ
حدود االتحاد الحالية، معتبرة أن أوروبا 
كقوة  نفسها  لتأكيد  فريدة  بفرصة  تتمتع 
استراتيجية، ونحن »لدينا الخيار، فإما أن 

تواجه أوروبا ذلك، أو تختفي«.
ات  ومــن الــواضــح حــتــى اآلن، وحــســب قـــراء
ــراء مــتــخــصــصــن فــــي شــــــؤون تـــجـــارة  ــبــ خــ
األسلحة، أن الغواصات األميركية الثماني 
لـــن تــنــزل إلـــى املـــيـــاه األســتــرالــيــة قــبــل عــام 
2040، في حن أنه كان من املقرر أن تدخل 
فــي  ــــن«  ــريـ ــ ــوفـ ــ »سـ ــيـــة  فـــرنـــسـ ــة  ــ ــــواصـ غـ أول 
غضون  فــي  أستراليا  فــي  الفعلية  الخدمة 
بضعة أشهر، على أن تتبعها أربع أخرى. 
ورغـــم أن بــاريــس تــعــيــش شــعــورًا بــاملــرارة 
بــســبــب الــطــريــقــة الـــتـــي جــــرى مـــن خــاللــهــا 
تــرتــيــب الــصــفــقــة بــن واشــنــطــن وكــانــبــيــرا، 
الــطــمــأنــيــنــة وعــــدم  ــــوًا مــــن  ــنـــاك جـ إال أن هـ
الـــذعـــر مـــن الــتــحــالــف الـــثـــالثـــي )الــــواليــــات 
والصفقة  بريطانيا(،  أســتــرالــيــا،  املــتــحــدة، 
األمــيــركــيــة األســتــرالــيــة، ومــصــدر ذلـــك أواًل 
الصناعات  الخوف على مستقبل  هو عدم 
املرتبة  التي تأتي في  الفرنسية  العسكرية 
ــات املــتــحــدة  ــا، بـــعـــد الـــــواليـــ ــيـ ــاملـ الـــثـــالـــثـــة عـ
وروســـيـــا، وتــحــوز عــلــى نسبة 8 فــي املــائــة 

من السوق العاملي. 
للسالح  »استوكهولم«  معهد  تقرير  وذكــر 
لــلــعــام املــــاضــــي، أن فــرنــســا ســجــلــت أعــلــى 
على   1990 عــام  منذ  لها  تصدير  مستوى 
املائة  في   26 نسبة  خلفية صفقات شكلت 
مــن الـــصـــادرات. وكــشــف الــتــقــريــر أن ســوق 
ــفـــع 72 فـــي املــائــة  األســـلـــحـــة الــفــرنــســيــة ارتـ
خـــالل الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة مــقــارنــة 
وأضــاف  و2014.   2010 عامي  بــن  بالفترة 
شّكل  القتالية  »رافـــال«  طــائــرات  تسليم  أن 

أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، وزيــــر االقــتــصــاد 
الــفــرنــســي بــرونــو لــومــيــر، الـــذي فــتــح الــنــار 
على واشنطن بال تحفظ، داعيا األوروبين 
ــال: »الــــدرس األول  إلـــى »فــتــح أعــيــنــهــم«. وقــ
ــــو أن  ــــن هــــــذه الـــحـــلـــقـــة هـ الـــــــذي نــتــعــلــمــه مـ
االتحاد األوروبــي يجب أن يبني استقالله 
االســتــراتــيــجــي. الــحــلــقــة األفــغــانــيــة وحلقة 
بإمكاننا  يعد  لــم  أنــه  الــغــواصــات، تظهران 
االعــتــمــاد عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة لضمان 
حــمــايــتــنــا االســتــراتــيــجــيــة«. واعــتــبــر »لــدى 
الواليات املتحدة اهتمام استراتيجي واحد 
ــتــــواء صـــعـــود قــوتــهــا«.  فـــقـــط، الـــصـــن، واحــ

ــادرات األســلــحــة  ــ حـــوالـــي ربــــع إجــمــالــي صــ
الفرنسية.

واألمر الثاني هو أن فسخ العقد من طرف 
كـــانـــبـــيـــرا تـــتـــرتـــب عــلــيــه غــــرامــــات جــزائــيــة 
بجبر  خاللها  من  أستراليا  ل 

ّ
تتكف كبيرة، 

»مــجــمــوعــة  الــــضــــرر املـــــــادي الــــــذي لـــحـــق بـــ
نـــافـــال«، الــتــي لــن تــخــســر املــبــلــغ اإلجــمــالــي 
بــســبــب  دوالر،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  90 تــــجــــاوز  الـــــــذي 
ــواد األولــيــة  ــ الــتــضــخــم وارتـــفـــاع أســـعـــار املـ
الــصــفــقــة عــــام 2016. ويــأتــي  تــوقــيــع  مــنــذ 
ــة الــثــالــثــة أن فــرنــســا غــيــر قلقة  فـــي الـــدرجـ
مـــن مــســألــة تــصــريــف الـــغـــواصـــات، وهــنــاك 
أكـــثـــر مـــن مــشــتــر بـــديـــل، وفــــي حـــن يــجــري 
تداول اسم الهند بقوة في وسائل اإلعالم، 
ومنها  بــاألمــر،  مهتمة  أخـــرى  دول  فــهــنــاك 
أطراف في الشرق األوسط، يغريها امتالك 
فــي ظــل سباق  االستراتيجي  الــســالح  هــذا 
الــتــســلــح الـــذي تــعــرفــه املــنــطــقــة اآلن. وتجد 
مــن قوانن  الــيــوم متحررة  بــاريــس نفسها 
حظر بيع السالح إلى بعض الدول، بعدما 
املجموعة  ميثاق  ولــنــدن  واشــنــطــن  خــرقــت 
ــات املـــتـــحـــدة، بــريــطــانــيــا،  الــثــالثــيــة )الــــواليــ
ــــذا الــتــحــالــف  فـــرنـــســـا(. وقــــــّوض تــــرامــــب هـ
الثالثي، لكن باريس ولندن كافحتا خالل 
ــروج بــريــطــانــيــا  واليـــتـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن خــ
ــقـــاء واشــنــطــن  مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــــي، إلبـ

بجانبهما في معظم امللفات.
ــل يـــــــوم تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــكـــشـــف كــ ــتـ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
ــات بــن  ــ ــواصـ ــ ــغـ ــ ــدة بــــشــــأن صـــفـــقـــة الـ ــ ــديـ ــ جـ
واشـــنـــطـــن وكــــانــــبــــيــــرا. ونــــشــــرت صــحــيــفــة 
ــارو« الــفــرنــســيــة تـــقـــريـــرًا مـــطـــواًل،  ــغـ ــيـ ــوفـ »لـ
يــكــشــف أن الــتــحــالــف الـــثـــالثـــي »أوكـــــوس« 
ــمـــت هــنــدســتــهــمــا  ــة الــــغــــواصــــات تـ ــقـ ــفـ وصـ
انعقدت في  التي  السبع،  الــدول  خــالل قمة 
بــريــطــانــيــا فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران املــاضــي، 
الــبــريــطــانــي  الــــــــوزراء  ــيـــس  رئـ فــيــهــا  وأدى 
وراء  من  أساسيا،  دورًا  بوريس جونسون 
القمة. وهــذا ما  الــذي حضر  ظهر مــاكــرون 
يفسر شــعــور بــاريــس بــاملــرارة تــجــاه لندن 
»االنــتــهــازيــة«. وأضــافــت  الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
الــصــحــيــفــة أن رئــيــس الــــــوزراء األســتــرالــي 
الفرنسية  العاصمة  زار  سكوت موريسون 
ــبــــع، ولــــــم يــفــصــح  ــاريـــــس بـــعـــد قـــمـــة الــــســ ــ بـ
عـــن نــيــة بـــــالده فــســخ الـــعـــقـــد. وفــــي نــهــايــة 
وزيرا  الفيديو،  عبر  التقى،  املاضي  الشهر 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الــفــرنــســيــان لــودريــان 
ماريز  األسترالين،  نظيريهما  مع  وبارلي 
اللقاء تحت بند  باين وبيتر داتــون. وكــان 

»تعزيز العالقات بن البلدين«.

باريس: على االتحاد 
األوروبي أن يبني استقالله 

االستراتيجي

تعمل فرنسا على 
تطبيق سياسة 

»االستقاللية االستراتيجية 
األوروبية عن الواليات 

المتحدة«، معللة ذلك 
بأنه ال يمكن االعتماد 

على األميركيين بعد اليوم 
بسبب أزمة الغواصات 

وقضية أفغانستان

لم يفاتح موريسون ماكرون بأمر الغواصات في يونيو )أوليفييه دولييري/فرانس برس(

حرب الغواصات: النبرة »االستقاللية« الفرنسية تتصاعد
تحليل

Saturday 25 September 2021 Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة

ُقتل أكثر من 140 عنصرًا من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة 
مصادر  وقالت  مأرب.  على  للسيطرة  المعارك  احتدام  مع  اليمنية 
برس«،  »فرانس  لوكالة  عسكرية 
من  عنصرًا   51 إن  الجمعة،  أمس 
القوات الموالية للحكومة ُقتلوا 
خالل األيام األربعة األخيرة. وأشارت 
إلى أن 93 مقاتًال حوثيًا ُقتلوا أيضًا 
في المعارك، وجراء غارات جوية 
السعودية.  بقيادة  التحالف  شنّها 
أعداد  الحوثيون  يذكر  ما  ونــادرًا 
الضحايا، لكن مصادر طبية أكدت 

الحصيلة.

140 قتيًال في 4 أيام



8
سياسة

تريد اللجنة من األشخاص 
األربعة اإلدالء بشهادتهم 

في منتصف أكتوبر

انــتــقــلــت لــجــنــة فـــي الــكــونــغــرس، 
يـــقـــودهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، إلـــى 
إرسالها،  عبر  هجومية،  مرحلة 
أمـــس الــجــمــعــة، مـــذكـــرات اســتــدعــاء للمثول 
ــرة  ــدائـ ــن الـ ــة أشـــخـــاص مـ ــعـ أمـــامـــهـــا إلــــى أربـ
املقربة من الرئيس األميركي السابق دونالد 
ــه الــرئــيــس  ــالـ تــــرامــــب، لــــإضــــاءة عـــلـــى مــــا قـ
ــا فــعــلــه بــالــضــبــط يــــوم اقــتــحــم  الـــســـابـــق، ومــ
مثيرو شغب مبنى الكابيتول في 6 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي املــاضــي. واقــتــحــم مــئــات من 
كان  فيما  الكابيتول  مبنى  الشغب  مثيري 
الرسمية  املصادقة  على  يوشك  الكونغرس 
على فــوز جــو بــايــدن بــالــرئــاســة، مــّدعــن أن 
التصويت زّور. وأسفر الهجوم العنيف عن 
بينهم شرطي  مــن  أشــخــاص،  مقتل خمسة 
ــــك بــعــد رفــــض تــرامــب  فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وذلـ
وتقديمه  بـــايـــدن،  أمـــام  بهزيمته  االعـــتـــراف 
مزاعم ال أساس لها بأنه فاز في االنتخابات.

ولــجــنــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة، الــتــي يسيطر 
عليها الديمقراطيون والتي وصفها ترامب 
بــأنــهــا مــتــحــيــزة، مهتمة خــصــوصــا بــمــارك 
تــرامــب في  إدارة  مــيــدوز، مــســؤول موظفي 
ذلك الوقت. وكتب النائب الديمقراطي بيني 
في رسالة  اللجنة،  يترأس  الــذي  تومسون، 
إلــى مــيــدوز: »يــبــدو أنــك كنت مــع تــرامــب أو 
قــربــه فــي 6 يــنــايــر، وكــانــت لــديــك اتــصــاالت 
الرئيس )السابق( وآخرين في 6 يناير  مع 
وأنك  الكابيتول،  مبنى  في  األحـــداث  بشأن 

شاهد على نشاطات ذلك اليوم«.
أحــد مستشاري  دان سكافينو،  أن  وُيعتقد 
كان  استدعاؤهم،  تم  الذين  املقربن  ترامب 
مــع الــرئــيــس الــســابــق فــي 5 يــنــايــر املــاضــي، 
خـــال مــنــاقــشــة حـــول كيفية إقــنــاع أعــضــاء 
الكونغرس بعدم املصادقة على فوز بايدن 
فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي جــرت في 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
ــريــــن الــذيــن  ومــــن بـــن شـــركـــاء تـــرامـــب اآلخــ
استدعتهم اللجنة مستشار البيت األبيض 

التي نخرت جسد بادنا لسنوات عديدة«. 
وذكــرت صحيفة »واشنطن بــوســت«، أمس 
الجمعة، أن اللجنة عبر مذكرات االستدعاء، 
إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة أكــثــر  نــقــلــت تحقيقها 
هــجــومــيــة بـــعـــدمـــا طــلــبــت ســـجـــات الــبــيــت 
األبــيــض، الشهر املــاضــي، وأرســلــت طلبات 
ــركــــات  ــلــــى الــــســــجــــات إلـــــــى شــ الــــحــــفــــاظ عــ
االجتماعي.  التواصل  ووسائل  االتصاالت 
وأشارت إلى أن ترامب وفريقه، الذين دانوا 

تحقيق اللجنة، كانوا قد تعهدوا بمحاربة 
ومقابات.  وثائق  على  للحصول  مطالبها 
وقــد بــدأ بالفعل نقاش حــول قــدرة الرئيس 
السابق على تقييد الوصول إلى املعلومات 
ــن املــــرجــــح أن  ــ واألفـــــــــراد فــــي واشـــنـــطـــن، ومـ
يــصــبــح أكــثــر حـــدة اآلن، بــعــد إصــــدار أولــى 
مـــذكـــرات االســتــدعــاء. وأوضـــحـــت أن البيت 
األبــيــض يميل نــحــو نــشــر مــعــلــومــات حــول 
هجوم 6 يناير، ما يطلق مواجهة قانونية 

وسياسية مع ترامب ومناصريه.
ــــوع  ــــوضـ مـ أن  إلـــــــــى  ــة  ــفــ ــيــ الــــصــــحــ وأشـــــــــــــــارت 
في  أساسيا  سيكون  الرئاسية  الصاحيات 
دوريهما  بسبب  وسكافينو،  مــيــدوز  حالتي 
فــي الــبــيــت األبــيــض ووصــولــهــمــا إلـــى تــرامــب 
قبل الهجوم على الكابيتول وأثناءه وبعده، 
إذ إنــهــمــا كــانــا الــشــاهــديــن األســاســيــن على 
ــذي حــــث فــيــه  ــ ــ ــابــــق، الـ خــــطــــاب الـــرئـــيـــس الــــســ

أنصاره على »القتال« من أجل بلدهم. وكانت 
لــجــنــة التحقيق قــد أعــلــنــت، الــشــهــر املــاضــي، 
ملــواد ووثــائــق متعلقة  عــن طلبات تفصيلية 
بــاقــتــحــام مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس، بــمــا فـــي ذلــك 
ســجــات االتـــصـــاالت مــن الــبــيــت األبــيــض في 
عهد ترامب. كما بدأ األرشيف الوطني، املعني 
الــرئــاســيــة، مراجعة  الــســجــات  مــع  بالتعامل 
تــســبــق الــنــشــر لــوثــائــق تــتــعــلــق بــفــتــرة واليـــة 
تــرامــب فــي البيت األبــيــض، وهــي مــن بــن ما 
طلبته اللجنة في إطار التحقيق أيضا. وكان 
ترامب قد قلل، أخيرًا، من شأن طلب الوثائق 
مـــن إدارتــــــه الــســابــقــة، مــعــتــبــرًا أن تــلــك املــــواد 
للبيت  قانوني يسمح  مبدأ  محمية بموجب 
األبـــيـــض بــرفــض االنــصــيــاع لــطــلــبــات تقديم 
االســتــدعــاء  مثل  إجــــراءات  بموجب  سجاته 

أمام الكونغرس وقانون حرية املعلومات.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تزايدت الضغوط على 
الرئيس األميركي السابق 

دونالد ترامب بشأن 
هجوم أنصاره على مبنى 
الكابيتول، مع أول عملية 

استدعاء لمقربين منه

)Getty( لجنة التحقيق مهتمة خصوصًا بمارك ميدوز

السابق ستيف بانون، الذي أصدر ترامب، 
قبل ســاعــات مــن مــغــادرتــه البيت األبــيــض، 
عـــفـــوًا عــنــه فـــي يــنــايــر املـــاضـــي، وكــاشــيــاب 
باتيل، الذي كان رئيس مكتب وزير الدفاع 
الكابيتول. وتريد  الهجوم على  عند وقــوع 
األربــعــة تقديم مجموعة  اللجنة من هــؤالء 
من الوثائق بحلول 7 أكتوبر/ تشرين األول 
املقبل، واإلدالء بشهاداتهم أمام الكونغرس 
في  تومسون،  وكتب  أكتوبر.  منتصف  فــي 
أن لديه »معلومات ذات  إلى بانون،  رسالة 
إلى  أدت  الــتــي  الهامة  األنشطة  بفهم  صلة 
على سبيل  الكابيتول.  مبنى  فــي  األحـــداث 
ــعـــرف إلـــيـــك عـــلـــى أنـــــك كــنــت  ــتـ ــم الـ املــــثــــال، تــ
مــــوجــــودًا فـــي فـــنـــدق ويــــــارد )بــواشــنــطــن( 
فـــي 5 يــنــايــر 2021، خـــال مــحــاولــة إلقــنــاع 
ــاء فـــي الــكــونــغــرس بــمــنــع الــتــصــديــق  أعـــضـ
التالي، وفي ما  اليوم  على االنتخابات في 
يتعلق باألنشطة األخــرى في 6 يناير. كما 
ــــاغ بــأنــك تــواصــلــت مـــع تـــرامـــب في  تـــم اإلبـ
وربــمــا   ،2020 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   30
فـــي مــنــاســبــات أخــــــرى، وقـــمـــت بــحــثــه على 

التخطيط وتركيز جهوده على 6 يناير«.
قــرار استدعائه  باتيل، في بيان بعد  وقــال 
للتحقيق أمام اللجنة: »إنني أشعر بخيبة 
أمـــــل، لــكــنــنــي لــســت مــنــدهــشــا، ألن الــلــجــنــة 
حاولت أن تستدعيني من خال الصحافة، 
سأواصل  طوعيا.  لتعاوني  تسعى  أن  قبل 
قـــــول الــحــقــيــقــة لــلــشــعــب األمــــيــــركــــي بــشــأن 

أحداث 6 يناير«.
ــاول تــرامــب حـــرف األنــظــار عــن تحقيق  وحــ
غير  »اللجنة  أن  بيان،  في  معتبرًا،  اللجنة، 
املــنــتــخــبــة املــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق فـــي اقــتــحــام 
الـــكـــونـــغـــرس أصـــــــدرت مــــذكــــرات اســـتـــدعـــاء 
الــواليــات  حكومة  ملسلك  امــتــدادًا  مستفزة، 
املتحدة إلهدار الوقت، بينما تمضي كل من 
واالستهزاء  غذائنا  لقضم  والصن  روسيا 
بحماقة املشرفن على معالجة األحداث في 
إلــى موجة  الجنوبية«، في إشــارة  حدودنا 
ــقــــاوم مـــذكـــرات  ــنــ الــــاجــــئــــن. وأضـــــــــاف: »ســ
ــاء اســــتــــنــــادًا إلــــــى الـــصـــاحـــيـــات  ــ ــــدعـ ــتـ ــ االسـ
آمـــااًل على  أخـــرى، ونعقد  الرئاسية وأمـــور 
أن تقدم اللجنة غير املنتخبة على استدعاء 
شــهــود لــلــتــحــقــيــق فـــي تـــزويـــر االنــتــخــابــات 
ــانـــت  كـ والــــــتــــــي   ،2020 لـــــعـــــام  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الــســبــب الــرئــيــســي خــلــف ذهـــاب مــئــات آالف 
األشخاص إلى واشنطن«. واعتبر أنه »في 
نهاية املطاف استطاع الحزب الديمقراطي 
ــيــــركــــي حـــــول روســــيــــا،  ــداع الـــشـــعـــب األمــ ــ ــ خـ
الفساد  آفــة  على  التغطية  استطاع  وكــذلــك 

تداعيات مهاجمة الكونغرس تتواصل
مقربون من ترامب مستدعون للتحقيق
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