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للحديث تتمة...

اإلمارات تحظر 
دخول مواطنين 

عرب

بايدن يباشر تعييناته... وترامـب يستعّد للعفو عن فلين

رئيس  الستقبال  واستعدادها  اإلسرائيليين  مع  تعاونها  اإلمارات  توسيع  موازاة  في 
نتنياهو، وتسيير رحالت يومية إلى تل أبيب، كانت أبوظبي تصدر  بنيامين  الحكومة 
دون  من  أراضيها،  دخول  من  مسلمة  غالبية  ذات  دولة   13 مواطني  بمنع  قرارًا 

الكشف عن أسباب ذلك

رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

اإلماراتية  السلطات  تستعد  بينما 
الســــــتــــــقــــــبــــــال رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
األسبوع املقبل، وتفتح أبوابها لإلسرائيلين 
ــاء  ــفــ ــلـــى اإلعــ ــعـــد االتـــــفـــــاق مــــع االحـــــتـــــال عـ بـ
املـــتـــبـــادل ملـــواطـــنـــي الـــبـــلـــديـــن مــــن تـــأشـــيـــرات 
الــدخــول، وتــوســع تعاونها االقــتــصــادي مع 
تـــل أبـــيـــب، كـــانـــت فـــي املــقــابــل تـــوقـــف إصــــدار 
تــأشــيــرات ملــواطــنــي 13 دولــــة، معظمها ذات 
أغلبية مسلمة، وذلــك بعد نحو شهرين من 
إشهار أبوظبي وتل أبيب العاقات الرسمية 
والافت في الئحة  أميركية.  برعاية  بينهما 
البلدان املعنية، أنها بغالبيتها الساحقة إما 
خصم مباشر للسياسات اإلماراتية، أو أنها 
بأقل تقدير غير تابعة للنفوذ اإلماراتي رغم 
أبوظبي لجعلها جزءًا  محاوالت حثيثة من 

مما يتصوره حكامها نفوذًا.
ــرار أبـــوظـــبـــي بـــــإجـــــراءات مــمــاثــلــة  ــ ــر قــ ــ ــذّكـ ــ وُيـ
دونالد  الخاسر  األميركي  الرئيس  اتخذها 
تـــرامـــب تـــجـــاه مــواطــنــي دول مــســلــمــة، وهــو 
الذي أصدر قرارًا حظر دخول مواطني سبع 
دول إسامية فور توليه السلطة في يناير/ 
املحكمة  تــعــّدل  أن  قبل   ،2017 الثاني  كــانــون 
األمــيــركــيــة الــعــلــيــا الــقــائــمــة بــعــد سلسلة من 
ُينتظر  فيما  الــقــضــائــيــة،  واملـــعـــارك  الــطــعــون 
بــايــدن عند  املنتخب جــو  الــرئــيــس  يلغي  أن 
املقبل سلسلة من  الحكم في يناير  استامه 

قرارات سلفه، ومنها حظر السفر املفروض.
قت دولة اإلمارات إصدار تأشيرات سفر 

ّ
وعل

اعــتــبــارًا مــن 18 نوفمبر/  بــلــدًا  ملــواطــنــي 13 
تــشــريــن الـــثـــانـــي وحـــتـــى إشـــعـــار آخـــــر، وفــق 
وثيقة صادرة عن سلطة املنطقة الحرة ملطار 

شرت مساء الثاثاء. وجاء في 
ُ
دبي »دافزا«، ن

الوثيقة أن البلدان التي تم تعليق تأشيرات 
العراق،  اليمن، سورية،  سفر مواطنيها هي: 
لــيــبــيــا، أفــغــانــســتــان، بــاكــســتــان، الــصــومــال، 
ــر، تــركــيــا،  ــزائــ ــجــ ــونــــس، الــ لـــبـــنـــان، كـــيـــنـــيـــا، تــ
إيــــــران. وقــــال مــوظــفــون مـــن »دافـــــــزا« لــوكــالــة 
»األناضول«، إن الوثيقة الصادرة عن سلطة 
املنطقة الحرة صحيحة لكنها غير مكتملة، 
»إذ سيتم التعامل مع طلبات األفراد من تلك 

البلدان بشكل منفصل«.
ــالــــة »رويـــــتـــــرز« عــن  مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكــ
ــم تــســمــه، أن وقــــف إصــــدار  مـــصـــدر مــطــلــع لـ
الــدول جاء  التأشيرات مؤقتًا ملواطني هــذه 
لــم يــحــددهــا، فيما  اعــتــبــارات أمنية،  بسبب 
للهوية  االتحادية  الهيئة  أن  الوكالة  ذكــرت 
والــجــنــســيــة فـــي اإلمــــــارات رفــضــت التعليق 
التأشيرات  ويأتي حظر  الوثيقة.  على هذه 
بــعــد مـــــرور شــهــريــن عــلــى إقـــامـــة اإلمــــــارات 
عاقات رسمية مع إسرائيل، لكن »رويترز« 
نــقــلــت عــــن املــــصــــدر املـــطـــلـــع قـــولـــه إن وقـــف 
التأشيرات ال صلة له بالعاقات بن البلدين 
ــتـــوقـــع أن يــســتــمــر لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة.  ومـــــن املـ
بــأن عاقات  للوكالة  دبلوماسي  ق 

ّ
عل فيما 

اإلمــارات متوترة مع بعض الدول املشمولة 
فـــي الــحــظــر ومــنــهــا تـــركـــيـــا. وكـــانـــت وزارة 
الخارجية الباكستانية قد أعلنت، األسبوع 
املــاضــي، أن اإلمـــارات أوقفت منح تأشيرات 
الــدول  جــديــدة ملواطنيها ومــواطــنــي بعض 
األخــــرى، لــكــن حــامــلــي الــتــأشــيــرات الــســاريــة 
لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم 

دخول اإلمارات.
ــرار، تــفــتــح أبــوظــبــي أبــوابــهــا  ــقـ ــذا الـ مــقــابــل هـ
واســــعــــة الســـتـــقـــبـــال اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، وعــلــى 
نتنياهو.  بنيامن  الحكومة  رئــيــس  رأســهــم 
مساء  هــيــوم«،  »يــســرائــيــل  صحيفة  وكشفت 

ــيــــجــــري، مــطــلــع  ــاء، أن نـــتـــنـــيـــاهـــو ســ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
األســبــوع املــقــبــل، »زيــــارة تــاريــخــيــة« إلـــى كل 
ــارات والــبــحــريــن. وأفــــادت الصحيفة  مــن اإلمــ
املــقــربــة مــن نــتــنــيــاهــو، بـــأن األخــيــر سيلتقي 
ــه ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مــحــمــد  ــ ــارتـ ــ خـــــال زيـ
بـــن زايـــــد، ومـــلـــك الــبــحــريــن حــمــد بـــن عيسى 
ــيــــس الـــــــــوزراء  آل خـــلـــيـــفـــة، الـــــــذي هـــاتـــفـــه رئــ
املصدر  الثاثاء، بحسب  اإلسرائيلي صباح 

بايدن  جو  املنتخب  األميركي  الرئيس  بــدأ 
عمليًا وضــع أســس إدارتـــه الجديدة، مساء 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، مــع تقديمه أعضاء 
فــريــقــه األســاســيــن، وفـــق شــعــار »اســتــعــداد 
الــــواليــــات املــتــحــدة لــقــيــادة الـــعـــالـــم«. فعلى 
مـــســـرح كــبــيــر فــــي مــعــقــلــه ويــلــمــيــنــغــتــون ـ 
دياوير، شّدد الرئيس املنتخب على عودة 
ــراف كــرســالــة رئيسية  ــ الــنــهــج املــتــعــدد األطـ
الــذي  أواًل«  »أمــيــركــا  لشعار  خافًا  لحكمه، 
أطــلــقــه الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر دونــــالــــد تـــرامـــب، 
مـــكـــررًا »تــصــمــيــمــه« عــلــى مــحــاربــة الــتــغــيــر 
املناخي، بما يؤكد عودته إلى اتفاق باريس 
للمناخ، الذي انسحب منه ترامب، باإلضافة 
إلى إرساء اقتصاد خاٍل من الكربون بحلول 
الــغــرض  لـــهـــذا  بـــايـــدن  عــــام 2050. وأوجــــــد 
مــنــصــب املـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــمــنــاخ الــــذي 
ــر الــخــارجــيــة األســـبـــق جــون  ــ ســيــتــواله وزيـ
كيري. وقال بايدن وبجانبه نائبته كاماال 
فــريــق يظهر  »إنـــه  عــن تعييناته:  هــاريــس، 

نفسه. وأضافت الصحيفة: »يجري مسؤولو 
للرحلة  األخــيــرة  الترتيبات  نتنياهو  مكتب 
مع مكتبي )بن زايد وآل خليفة( في أبوظبي 
واملـــنـــامـــة«. وتــابــعــت: »خــــال املــحــادثــة الــتــي 
جــــرت بـــن رئــيــس لــجــنــة األمــــن والــخــارجــيــة 
عضو الكنيست تسفي هاوزر، ورئيس لجنة 
الــدفــاع والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة فــي الــبــرملــان 
األخير  أكــد  النعيمي،  راشـــد  اإلمـــاراتـــي علي 
الزيارة املرتقبة لنتنياهو«. ونقلت الصحيفة 
عن هــاوزر قوله: »صنعنا التاريخ«، في أول 

اجتماع رسمي بن ممثلي البرملانن.
سبق ذلك إعــان شركة »العال« اإلسرائيلية 
للطيران، اإلثنن املاضي، بدء تسيير رحات 
إلــى دبــي، اعتبارًا من 13 ديسمبر/  مباشرة 
كــانــون األول املــقــبــل. وقــالــت شــركــة الــطــيــران 
ــــل، بـــحـــســـب صــحــيــفــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ الــــكــــبــــرى فـ
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت«، إن الـــحـــديـــث يـــدور 
عـــن 14 رحـــلـــة أســـبـــوعـــيـــًا، بــيــنــهــا 3 رحـــات 
والخميس، و8 رحــات موزعة  األحــد  يومي 
ــد، صــادقــت  عــلــى بــاقــي أيـــام األســـبـــوع. واألحــ
اإلعــفــاء  اتفاقية  على  اإلسرائيلية  الحكومة 
املــتــبــادل مــن الــتــأشــيــرات مــع اإلمـــــارات، وهــو 
أول اتفاق من نوعه إلسرائيل مع دولة عربية. 

أن الـــواليـــات املــتــحــدة عــــادت، وهـــي جــاهــزة 
ــالـــم وعــــــدم االنــــســــحــــاب مـــنـــه«.  ــعـ لـــقـــيـــادة الـ
وتتضمن الدفعة األولى من التعيينات في 
خدمت  مخضرمة  شخصيات  بايدن  إدارة 
في عهد الرئيس األسبق باراك أوباما، مثل 
بلينكن.  أنــطــونــي  العتيد  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــه يـــريـــد إعــــطــــاء مـــكـــانـــة أكــبــر  ــ ــــع قـــولـــه إنـ ومـ
أليخاندرو  بــايــدن  عــّن  للنساء واألقــلــيــات، 
مــايــوركــاس رئــيــســًا لــأمــن الــداخــلــي، كــأول 
يتولى  أصــول التينية  مــن  أميركي متحدر 
ــّن أيـــضـــًا أفـــريـــل هــيــنــز، على  ــ املــنــصــب، وعـ
رأس جــهــاز املـــخـــابـــرات املــركــزيــة »ســـي آي 
إيــه«. وهو يخطط، وفقًا ملصدر مقّرب منه، 
لتعين جانيت يلن وزيرة للخزانة بعدما 
تولت سابقًا رئاسة املصرف املركزي، وهو 

منصب شغله على الدوام رجال.
ومع أن معظم أعضاء إدارته الجديدة عملوا 
ضمن فريق إدارة أوباما، إال أن بايدن رّدد 
أن واليته »لن تكون الوالية الثالثة ألوباما، 
غّير  لقد  تمامًا.  مختلفًا  عاملًا  نــواجــه  ألننا 
الــرئــيــس تــرامــب املــعــطــى. أصــبــحــت أميركا 
أواًل وأصــبــحــت أمــيــركــا وحــــيــــدة«. بــــدوره، 
أن  بمفردنا  يمكننا  »ال  أنــه  بلينكن  اعتبر 
نعالج مشكات العالم، علينا أن نعمل مع 

الدول األخرى«. 
أمــــا الــســفــيــرة األمــيــركــيــة املــقــبــلــة فـــي األمـــم 
ــلــــد،  ــيــ ــنــــفــ ــدا تــــومــــاس-غــــريــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ املـــــتـــــحـــــدة لـ
عاد  األطــــراف  متعدد  »الــنــهــج  أن  فاعتبرت 

والدبلوماسية عادت«.
ــب مــــســــاء االثـــنـــن  ــ ــرامـ ــ ــن جـــهـــتـــه، فـــتـــح تـ ــ مـ
إلى  االنتقال  لعملية  أخيرًا  الباب  املــاضــي، 
رئــاســة بــايــدن بــعــد إنـــكـــاره الــهــزيــمــة ألكثر 
ــم يــعــتــرف حتى  ــه لـ ــم أنــ مـــن أســـبـــوعـــن، رغــ
»املعركة«  بمواصلة  متوّعدًا  بهزيمته،  اآلن 
تلو  باالنتكاسة  ُيمنى  القضاء، حيث  أمــام 
ــــرى فـــي مــحــاولــتــه لــلــطــعــن فـــي نــتــائــج  األخــ

بــاده على هذه  وقــال نتنياهو بعد موافقة 
ــع فيها 

ّ
تــوق التي  املــرة األولـــى  الخطوة، إنها 

إســرائــيــل مثل هــذا االتــفــاق مــع دولـــة عربية، 
مــعــتــبــرًا أن »هـــــذه خـــطـــوة مــهــمــة لــلــســيــاحــة 
املــتــبــادلــة، وســتــفــتــح وتـــقـــوي الــعــاقــات بن 
الدول ومنها الروابط االقتصادية«، متحدثًا 

عن »تغيير هائل نقوم به في منطقتنا«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــفــت وســـائـــل إعـــام 
إســرائــيــلــيــة قــبــل أيــــــام، عـــن تـــواصـــل جــهــات 
رســمــيــة إمــاراتــيــة مــع ســمــاســرة عـــقـــارات في 
عــقــارات فخمة لسفارتها  إســرائــيــل، إليــجــاد 
منزل  إلـــى  إضــافــة  الــدبــلــومــاســيــة،  وبعثتها 
فــاخــر لــســفــيــر أبــوظــبــي فـــي تـــل أبـــيـــب، الـــذي 
أن  ــاة »12«  ــنـ ــقـ الـ ــًا. وذكـــــــرت  ــقــ ســتــعــيــنــه الحــ
»الــســمــاســرة يــبــحــثــون فـــي مــنــاطــق محيطة 
ــل مــقــر الـــســـفـــارة،  ــيـــب، مـــن أجــ ــل أبـ بــمــديــنــة تـ
ــًا فــــي مــنــطــقــة هــرتــســيــلــيــا الــتــي  وخـــصـــوصـ
تعتبر مــن أكــثــر املــنــاطــق رقــيــًا وتــوجــد فيها 
الــعــديــد مـــن الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة«. ومــن 
القناة، منطقة  وفق  أيضًا،  املقترحة  املناطق 
ســفــيــون الــقــريــبــة مــن مــطــار بــن غــوريــون في 

مدينة تل أبيب.
ــــوازى تـــعـــزيـــز أبـــوظـــبـــي لــعــاقــاتــهــا مــع  ــتـ ــ ويـ

االنتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين 
يوم  واليــة ميشيغن  فبعد  الــحــالــي.  الثاني 
أكـــدت واليــتــا بنسلفانيا  املـــاضـــي،  االثــنــن 
ونيفادا بدورهما فوز بايدن أول من أمس 
الــثــاثــاء. وفــي الــواقــع العملي، فــإن الضوء 
ــوال لــفــريــق بــايــدن  األخــضــر هـــذا يــحــّرر األمــ
ويفتح أمامه باب التعاون مع إدارة ترامب، 
الساخنة  املوضوعات  حول  التنسيق  لبدء 
كــورونــا،  ضــد  املقبلة  التطعيم  حملة  مــثــل 
الذي أودى بحياة أكثر من 258 ألف شخص 
في الواليات املتحدة. كذلك سيتمكن بايدن 
أخيرًا من الوصول إلى املعلومات املصنفة 

»سرّية« في مجال الدفاع.
فـــي املــقــابــل، بــاشــر تـــرامـــب حــمــلــة لــلــخــروج 
الـــصـــاخـــب مـــن الــبــيــت األبــــيــــض، مـــع كشف 
مــوقــع »أكـــســـيـــوس« وصــحــيــفــة »نــيــويــورك 
السابق  العفو عن مستشاره  تايمز« عزمه 
الــذي وافــق في  القومي مايكل فلن،  لأمن 
الــكــذب على  اإلقــــرار بتهمة  عــام 2017 على 
آي(  بــي  )أف  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
الروسي  السفير  مــع  اتــصــاالتــه  بخصوص 
فــي واشــنــطــن  ســيــرغــي كــيــســلــيــاك. وكــانــت 
املــحــادثــات الــســريــة الــتــي أجـــراهـــا فــلــن مع 
الدبلوماسي الروسي في ديسمبر/ كانون 
رئــيــســًا،  تــرامــب  تنصيب  قــبــل   ،2016 األول 
ــراه  ركـــنـــًا أســـاســـيـــًا فـــي الــتــحــقــيــق الـــــذي أجــ
الحقًا املــدعــي الــعــام الــخــاص روبـــرت مولر، 
حـــول شــبــهــات بــحــصــول تــواطــؤ بــن فريق 
حملة ترامب وروسيا. وبعد أكثر من عامن 
أي دليل  لم يجد فريق مولر  التحقيق،  من 
على وجود مثل هذا التواطؤ، واضطر فلن 
لــاســتــقــالــة بــعــد 22 يــومــًا فــقــط مـــن تــولــيــه 
ــن الــقــومــي لــتــرامــب.  مــنــصــب مــســتــشــار األمــ
ــدوام  لــكــن الــرئــيــس الــخــاســر اعــتــبــر عــلــى الــ
وأن  سياسيًا،  اســتــهــدافــًا  كــان  التحقيق  أن 
مايكل فلن، وهو جنرال سابق في الجيش 

االحتال، مع عبث اإلمارات في القدس، حيث 
تبحث عن تعزيز نفوذها في املدينة املحتلة، 
ــاط  ــ ــا كـــانـــت أوسـ ــق مــ ــ بـــدعـــم إســـرائـــيـــلـــي، وفـ
في  الجديد«،  »العربي  لـ كشفت  قد  مقدسية 
وقت سابق، متحدثة عن ضخ أموال إماراتية 
القديمة،  البلدة  عــقــارات، ال سيما في  لشراء 
إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع العديد من 
التجار، وتقديم وعود لهم بمساعدات مالية 

مباشرة أو تمويل مشاريع صغيرة.
ــعــــاقــــات بــــن تــــل أبــيــب  وبـــيـــنـــمـــا خــــرجــــت الــ
وأبـــوظـــبـــي إلــــى الــعــلــن فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، 
يــلــخــص دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي يــدعــى دان 
أكثر  أبوظبي منذ  كــان موجودًا في  شاهام، 
ــن عــــام ونـــصـــف الــــعــــام، وشـــغـــل خــــال تلك  مـ
الدولية  الوكالة  بعثة  رئيس  منصب  الفترة 
ــتـــجـــددة، الــتــغــيــيــرات املــتــســارعــة.  لــلــطــاقــة املـ
ويــتــحــدث شـــاهـــام عـــن أنــــه مــنــذ الــكــشــف عن 
اتفاقات التطبيع لم يتوقف هاتفه عن الرنن، 
إذ يبحث اإلسرائيليون من جميع القطاعات 
عــن طــرق للمشاركة فــي مشاريع بــاإلمــارات. 
وقال شاهام: »نرى تغييرًا في جميع أنحاء 
املجتمع اإلسرائيلي، من عاقة غير موجودة 

تقريبًا، إلى كل شيء«.

الــدفــاع،  استخبارات  لوكالة  سابق  ومــديــر 
»رجل صالح«.

فــي طــهــران، اعتبر الرئيس اإليــرانــي حسن 
روحــــانــــي أن هـــزيـــمـــة تــــرامــــب »تـــمـــثـــل أحـــد 
مظاهر انتصار إيران وفشل العدو الحتمي 
الله  »نشكر   :

ً
قائا االقتصادية«،  حربه  في 

عــلــى تــخــلــيــص الــشــعــب األمــيــركــي والــعــالــم 
كله مــن شــّر تــرامــب. لــم يسمح حتى إليــران 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــرٍض دولـــــــي بــقــيــمــة 5 
مليارات دوالر ملكافحة كورونا«، في إشارة 
إلــــى طــلــب إيــــــران هــــذا املــبــلــغ مـــن صــنــدوق 
الدولي، لكنه ُرفض بسبب الضغوط  النقد 
األميركية على الصندوق. وأضاف روحاني 
ــــال اجـــتـــمـــاع لــلــحــكــومــة: »نـــشـــكـــر أيــضــًا  خـ

الــشــعــب اإليـــرانـــي عــلــى مــقــاومــتــه فـــي وجــه 
الثاث  السنوات  خال  االقتصادية  الحرب 
األخــــيــــرة«، بــعــد االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي من 
االتفاق النووي عام 2018 وفرض الواليات 
املتحدة عقوبات قاسية على إيران. واعتبر 
أن بــاده مــارســت »دفــاعــن مقدسن، األول 
ضد العراق )الحرب اإليرانية العراقية 1980 

ـ 1988( والثاني ضد الترامبين«.
بالتعبير  يــكــتــِف روحــانــي  لــم  وفـــي كلمته، 
تــرامــب،  البالغة لهزيمة  الــســعــادة  عــن هــذه 
األميركي  للرئيس  بـــاده  مطالب  طــرح  بــل 
: »إنــنــا نتوقع من 

ً
الــفــائــز جــو بــايــدن، قــائــا

صراحة  تــنــدد  أن  املقبلة  األميركية  اإلدارة 
ــد إيـــــــران، وتـــعـــّوض  ــرامـــب ضـ بــســيــاســات تـ

السابقة«.  لــإلدارة  الخاطئة  السياسات  عن 
لكن الرئيس اإليراني الــذي اعتبر قبل أيام 
أن فوز بايدن »فرصة«، أكد في الوقت ذاته 
الــظــروف  »عــلــى  إيـــران تبني سياساتها  أن 
الصعبة ومـــن قــبــل أعــددنــا بــرامــجــنــا لهذه 

الظروف«. 
وواشـــــنـــــطـــــن  طـــــــهـــــــران  أن  عـــــلـــــى  وشــــــــــــــّدد 
إلــى ظــروف 20 يناير  العودة  »بمقدورهما 
إلـــى البيت  2017«، أي قــبــل وصـــول تــرامــب 
األبيض، وعندما كان االتفاق النووي املبرم 
إيــران واملجموعة الدولية قائمًا بشكل  بن 
والعقوبات   ،2015 عــام  توقيعه  بعد  كامل، 

كانت مرفوعة.
وأكد روحاني أن »سياسة إيران هي التعّهد 
الخطوة،  مقابل  والــخــطــوة  التعّهد،  مقابل 
وخـــفـــض الـــتـــوتـــر مــقــابــل خــفــض الـــتـــوتـــر«، 
مــشــيــرًا إلــــى أنــــه »بـــحـــال وجـــــود مــثــل هــذه 
الــجــدد ألمــيــركــا فحل  الــحــكــام  لـــدى  اإلرادة 

املشاكل سهل«.
وتــأتــي تــصــريــحــات روحــانــي بــعــد يـــوم من 
أول  علي خامنئي،  اإليــرانــي  للمرشد  كلمة 
مــن أمــس الــثــاثــاء، عّبر فيها عــن تصورات 
صانع القرار اإليراني تجاه الوضع الراهن 
األمــيــركــيــة،  اإليــرانــيــة  الــعــاقــات  ومستقبل 
ــل خامنئي مــن سقف 

ّ
بعد فــوز بــايــدن. وقــل

ــار فـــوز بــايــدن  الــتــوقــعــات املتفائلة حـــول آثـ
بـــاده، داعــيــًا السلطات اإليــرانــيــة إلى  على 
عدم الرهان عليه. ورأى أن الرئيس املنتخب 
ــهـــران  ــيـــة، وطـ ــلـ »غـــــــارق فــــي مــشــاكــلــه الـــداخـ
جــربــت ســابــقــًا مــســار الــتــفــاوض لــكــنــه كــان 
إيــران  غير مثمر«. وشــّدد خامنئي على أن 
تبني سياساتها على أساس أن »االنفراجة 
ــارج«، داعــيــًا الحكومة  ــخـ لــن تــحــصــل مــن الـ
اإليــــرانــــيــــة إلـــــى الــتــخــطــيــط لــلــتــغــلــب عــلــى 

العقوبات.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أبوظبي توسع تعاونها 
مع تل أبيب وتعاقب رعايا 

دول ذات غالبية مسلمة

تعمل أبوظبي على تعزيز التحالف مع إسرائيل )جاك غويز/فرانس برس(

)Getty( »رفض بايدن وصف عهده بـ»والية أوباما الثالثة

أسامة علي

بشكل سريع ومفاجئ، انتظمت 
مسارات الحل الليبية في مرِكب 

التسويات املمهدة له، أمنيًا 
واقتصاديًا، في بوزنيقة وجنيف ثم 

غدامس، لكن ما إن وصل املركب إلى 
تونس حتى بدت التعثرات واضحة. 

فعلى الرغم من التطمينات ولهجة 
التفاؤل التي كانت تتحدث بها 

قائدة املركب، رئيس البعثة األممية 
ستيفاني وليامز، فإن قناعة سادت 

بأن امللتقى فشل في التوافق على ما 
أقره املسار الدولي، بشأن ضرورة 

إنتاج سلطة جديدة، ما اضطر وليامز 
لإلعالن عن جولة جديدة للملتقى. 

وحتى هذه الجولة، التي بدأت اإلثنني 
املاضي، كانت بحاجة الجتماع ثاٍن، 
وربما ثالث ورابع وحتى أكثر، على 

غرار الصخيرات قبل خمس سنوات.
وفي وقت يسيطر فيه الصمت املطبق 

على منصات املؤتمرات الصحافية، 
في مختلف مراكز السلطة، سواء في 

طرابلس أو في بنغازي وطبرق، ال 
سبيل للمتابع إال النظر للتسريبات 

من مصادر متصلة باجتماع طنجة، 
حيث يلتقي أكثر من 100 نائب، كانوا 

سابقًا وراء التحريض على الحرب، 
»توحيد  بينما يجتمعون اليوم لـ

مجلس النواب«، أو التسريبات املتصلة 
بأعضاء امللتقى الذين يواصلون 

الجولة الثانية عبر الفيديو، من دون 
أن تصل جزئيات تلك التسريبات 

لرسم صورة، ولو تقريبية، ملستقبل 
األوضاع.

أما خارجيًا فالصراع والتنافس كما 
هو، تقارب تركي وروسي بشأن 

ليبيا، وخالف تركي أوروبي ال 
تزال تجلياته واضحة في تفتيش 

سفينة تركية من قبل سفن عملية 
»إيريني« األوروبية. وال شك في أن 

هذا التنافس يؤثر على الجهود التي 
تدفع باتجاه رسم معالم املرحلة 

املقبلة في ليبيا، وال يمكن نكران هذا 
فأبرز الشخصيات املرشحة لشغل 

املناصب املقبلة ال تزال تحّج إلى 
عواصم الدول الكبرى، أبرزها فتحي 
باشاغا الذي زار عواصم عدة آخرها 
باريس، وعقيلة صالح الذي توجه إلى 

موسكو، لحشد الدعم.
ومقابل ما تتوقعه أطياف من املراقبني 

من أن كل امللفات الساخنة، وليس 
امللف الليبي فقط، تنتظر وضوح 

الصورة في البيت األبيض، يرى جانب 
آخر من املراقبني أن مركب الحل 

 عند املحطة األخيرة في 
ً
ف قليال

ّ
توق

املسار السياسي. فكما أفضى اتفاق 
الصخيرات إلى انقسام سياسي 

وعسكري بني طرفني، يبدو أن االتفاق 
الجديد، املعّدل من الصخيرات، 

بمفرداته التي تتحدث عن ثالثة أقاليم، 
سيكّرس حالة تنتهي إلى التقسيم 
الحقيقي، وقبل أن تصل البالد إلى 

انتخابات »وطنية« سيستفيق الجميع 
 
ً
على أن تلك املسارات لم تنتج حال

لألزمة بل أزمة حل.

حّدد الرئيس األميركي 
المنتخب جو بايدن 

مالمح سياسة إدارته 
المستقبلية، مع إعالنه 

مساء الثالثاء أن 
»الواليات المتحدة 

مستعدة لقيادة 
العالم«، بعد 4 سنوات 

من انكفائها تحت شعار 
»أميركا أوًال«

المنتخب  األميركي  الرئيس  )الصورة(،  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  هنأ 
جو بايدن، أمس األربعاء، معربًا عن أمله في »تعاون ثنائي يفوز فيه 
حول  خالفات  وســط  الطرفان«، 
واألمــن.  والتكنولوجيا  الــتــجــارة 
الرسمية  »شينخوا«  وكالة  ونقلت 
رسالة  في  لبايدن  قوله  شي  عن 
الصحية  »الــعــالقــات  إن  التهنئة 
ــمــســتــقــرة هـــي الــتــوقــعــات  وال
الــدولــي«.  للمجتمع  المشتركة 
تهنئة  عن  امتنعت  بكين  وكانت 
النهائية  النتيجة  أن  بذريعة  سابقًا 

لالنتخابات لم ُتعرف بعد.

تهنئة صينية متأخرة
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  شرق
      غرب

االحتالل يغتال فلسطينيًا 
في القدس بشبهة 

الدهس

شقير،  نــور  الفلسطيني  استشهد 
ــاء، بـــرصـــاص جــنــود  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
االحــتــال اإلســرائــيــلــي، عندما كان 
الزعيم  قـــرب حــاجــز  يــقــود مركبته 
املحتلة.  القدس  شرقي  العسكري، 
واّدعــى االحتال أن الشهيد اجتاز 
ــاول دهـــس الــجــنــود.  ــ الــحــاجــز، وحـ
الــحــادث، أغلقت قوات  وفــي أعقاب 
االحتال الحاجز ومنعت االنتقال 

في كا االتجاهن.
)العربي الجديد(

استنفار إسرائيلي 
تحسبًا لضرب إيران 

كــشــفــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة ملوقع 
»والــــــا« الـــعـــبـــري، أمــــس األربـــعـــاء، 
ــي تــل  ــ الـــســـيـــاســـي فـ ــتــــوى  أن املــــســ
ــيــــب أصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه لــجــيــش  أبــ
ــتــــال بـــاالســـتـــعـــداد إلمــكــانــيــة  االحــ
إقدام الواليات املتحدة على توجيه 
ضربة عسكرية إليران. ونقل املوقع 
عـــن هــــذه املـــصـــادر قــولــهــا إن هــذه 
التعليمات ال تستند إلى معلومات 
ــاءت تــحــســبــًا  ــ أو تــــقــــديــــرات، بــــل جــ
األسابيع  خــال  الحساسة  للفترة 
املتبقية حتى يتم نقل السلطة في 
يناير/  20 قبل  املتحدة،  الــواليــات 

كانون الثاني املقبل.
)العربي الجديد(

مناقشة قانون األسرى 
في رام اهلل

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس نـــــــــــــــــادي األســـــــيـــــــر 
أمــس  فــــارس،  قــــدورة  الفلسطيني، 
ــه »ال يــجــب أن يــمــّس  األربــــعــــاء، أنــ
قانون األسرى بما يتعلق بحقوقهم 
وحقوق عائاتهم«. وأضاف خال 
ــع الــصــحــافــيــن فـــي مكتبه  لـــقـــاء مـ
ــانــــون يــتــعــامــل  ــقــ بــــــرام الـــلـــه أن »الــ
ــئـــتـــن: األســــــــرى فــــي ســجــون  مــــع فـ
االحتال واألسرى املحررون. ويتّم 
إيجاد حل للمحررين بأخذهم إلى 
قيود العمل في مؤسسات السلطة 
ــة،  ــيـ ــنـ ــة واألمـ ــيـ ــدنـ الــفــلــســطــيــنــيــة املـ
أمــا مــن ال يستطيع مــزاولــة العمل 
فسُيحال  الصحي،  وضــعــه  بسبب 
ــلـــه كـــامـــل  إلــــــى الــــتــــقــــاعــــد«، مـــــع نـــيـ

حقوقه.
)العربي الجديد(

حماس: السلطة 
أفشلت المصالحة

اعـــتـــبـــر عـــضـــو املـــكـــتـــب الــســيــاســي 
ــو  ــى أبــ ــ ــــوسـ ــة »حــــــمــــــاس« مـ ــركــ ــحــ لــ
أمــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  مــــــــــــــرزوق، 
الـــســـلـــطـــة  عــــــــــــودة  أن  الـــــــثـــــــاثـــــــاء، 
األمني  التنسيق  إلــى  الفلسطينية 
ــــل أفــــشــــل املـــصـــالـــحـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
ــة.  ــيـ ــنـ ــة والـــــــوحـــــــدة الـــوطـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
وأضـــاف خــال نـــدوة حــواريــة عبر 
إلى  التوصل  لم يتم  أنــه  اإلنترنت، 
حل ملوضوع االنتخابات في ملف 
ــلـــقـــاءات الــتــي  ــــال الـ املــصــالــحــة )خـ
الــقــاهــرة(، بسبب رفض  عقدت فــي 
حركة فتح كل الخيارات املطروحة.
)األناضول(

نتنياهو يعد بوالرد 
بـ»حياة رغدة«

وعـــد رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بنيامن نتنياهو )الصورة(، مساء 
الجاسوس  الثاثاء،  أول من أمس 
ــان بــــــــــوالرد،  ــ ــاثــ ــ ــونــ ــ ــــي جــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
الــــذي قــضــى 30 عــامــًا فـــي السجن 
املـــتـــحـــدة لتجسسه  ــات  الــــواليــ فـــي 
حار  »ترحاب  بـ إسرائيل،  لحساب 
وحــيــاة رغـــدة فــي إســرائــيــل«، بعد 
أن انتهت القيود املرتبطة بإطاق 
ســراحــه املـــشـــروط. وقـــال نتنياهو 
ـــي مــقــطــع فـــيـــديـــو وزعــــــه مــكــتــبــه  فـ
يصّور جزءًا من اتصال هاتفي مع 
بـــوالرد وزوجــتــه إســتــر: »نحن في 
رغم  مفتوحتن  بذراعن  انتظارك 
فــيــروس كــورونــا، وســـوف تستمع 
ــقــــي لـــلـــشـــعـــب  ــيــ ــقــ بــــالــــحــــضــــن الــــحــ

اإلسرائيلي«.
)رويترز(

صالح النعامي
القدس المحتلة ـ محمد محسن

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــفــي الـــســـعـــودي، فــإن 
وسائل إعام إسرائيلية واصلت الكشف 
عــمــا دار خــــال الــلــقــاء بـــن ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان ورئــيــس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامن نتنياهو. 
وذكر موقع صحيفة »يسرائيل هيوم«، 
 مسؤولن سعودين 

ّ
أن أمــس األربــعــاء، 

أبــلــغــوهــا بــــأن الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
بنيامن  اإلسرائيلي  الحكومة  ورئيس 
ترى  السعودية   

ّ
أن على  يــدل  نتنياهو، 

في إسرائيل »حليفًا مهمًا جدًا في كل ما 
يتعلق بمواجهة إيران«.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل 
بـــن فـــرحـــان آل ســعــود قـــد نــفــى، اإلثــنــن 
املاضي، حدوث اللقاء. وكتب في تغريدة 
»تابعت تقارير صحافية حول اجتماع 
مــــزعــــوم بــــن ولـــــي الـــعـــهـــد ومـــســـؤولـــن 
التي  األخيرة  الزيارة  إسرائيلين خال 
قام بها )وزير الخارجية األميركي مايك( 
االجتماع.  هــذا  مثل  يحدث  لــم  بومبيو. 
املسؤولون الوحيدون الحاضرون كانوا 

أميركين وسعودين«.
وقـــال املــســؤولــون الــســعــوديــون، والــذيــن 
ــلـــى  ــم »عـ ــهــ ــأنــ ــة بــ ــفـ ــيـ ــحـ وصـــفـــتـــهـــم الـــصـ
عـــلـــم وثــــيــــق« بـــمـــا دار فــــي اجـــتـــمـــاع بــن 
»ينطوي  الــلــقــاء   

ّ
إن ونتنياهو،  سلمان 

على تــداعــيــات كبيرة فــي كــل مــا يتعلق 
ــــن الــــطــــرفــــن«.  بـــتـــوثـــيـــق الـــــعـــــاقـــــات بــ
 
ّ
وبــحــســب املــســؤولــن الــســعــوديــن، فـــإن
لقاء نتنياهو وبن سلمان جاء ملحاولة 
توجه  عــن  الناجمة  األضــــرار«  »تقليص 
الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب جــو بايدن 
ومساعديه للتوصل إلى اتفاق جديد مع 
 الرياض متأكدة 

ّ
إيــران، مشيرين إلى أن

واشــنــطــن  فـــي  الـــجـــديـــدة  اإلدارة  أن  مـــن 
معنية بالسير في هذا االتجاه.

 
ّ
أن على  السعوديون  املسؤولون  وشــدد 
الرياض معنية بتشكيل »جبهة موحدة 
مع إسرائيل في كل ما يتعلق باملوضوع 
اإليراني، وهذا ما يفرض على الطرفن 
طــــرح مــطــالــب أمـــــام الــــواليــــات املــتــحــدة 
والـــدول األوروبــيــة فــي إطــار االتــصــاالت 

بشأن  الجديدة  اإلدارة  ستجريها  التي 
استئناف العمل باالتفاق مع إيران«. 

وذكرت الصحيفة أن بن سلمان طلب من 
نتنياهو التدخل لدى اإلدارة األميركية 
الــجــديــدة، الــتــي تــتــجــه لــفــرض عــقــوبــات 
عــلــيــه شخصيًا وعــلــى قــــادة ســعــوديــن 
ــي  اإلعــــامــ ــيــــال  ــتــ اغــ عـــلـــى  ردًا  آخـــــريـــــن، 
ــار  ــ الـــســـعـــودي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي. وأشـ
ــؤولــــون الــــســــعــــوديــــون، كـــمـــا تــنــقــل  ــســ املــ
الصحيفة، إلى أنه على الرغم من تطور 
 
ّ
الــعــاقــات بــن تــل أبــيــب والـــريـــاض فــإن
الرياض  بــأن  نتنياهو  أبلغ  سلمان  بــن 
مــعــنــيــة حـــالـــيـــًا بـــإبـــقـــاء الـــعـــاقـــة )عــلــى 
الــصــعــيــد الــعــلــنــي( عــلــى هـــذا املــســتــوى. 
 بـــن ســلــمــان 

ّ
واســــتــــدرك املـــســـؤولـــون أن

طـــمـــأن نــتــنــيــاهــو إلــــى أن تـــحـــواًل كــبــيــرًا 
ــرأ عـــلـــى مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــن مــن  ــ قــــد طـ
أن  إلــى  مشيرين  إسرائيل،  مع  التطبيع 
ــي الــعــهــد الــســعــودي أطــلــع نتنياهو  ولـ
على نتائج استطاع للرأي العام أجراه 
 عــلــى أن نحو 

ّ
عـــاملـــي دل أبـــحـــاث  مـــركـــز 

نصف السعودين يؤيدون التطبيع مع 
السعوديون  املسؤولون  وأكــد  إسرائيل. 
بــن ســلــمــان ونــتــنــيــاهــو بحثا بشكل  أن 
مشيرين  الفلسطينية،  القضية  خــاص 
أبـــلـــغـــت  ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــى أن  ــ ــ إلـ
معنية  أنها  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
ــفــــاوضــــات مــــع الــرئــيــس  بــاســتــئــنــاف املــ
الفلسطيني محمود عباس، وفي الوقت 
اتفاق مبادئ يضمن  التوصل إلى  ذاتــه 
تــهــدئــة فــي قــطــاع غـــزة بــرعــايــة مصرية. 
ــريــــاض الـــتـــزمـــت أمـــام  وأوضــــحــــوا أن الــ
نــتــنــيــاهــو بــتــوجــيــه دعـــم مــالــي لــكــل من 
من  غـــزة،  وقــطــاع  الفلسطينية  السلطة 
أجــــل تــوفــيــر الــــظــــروف أمـــــام اســتــئــنــاف 

املفاوضات وتحقيق التهدئة.
وفــي ظل هــذه األجـــواء، يتجدد الحديث 
عــن الــســمــاح لــرعــايــا الــــدول املــطــّبــعــة مع 
ــــال بـــــدخـــــول املـــســـجـــد األقـــصـــى  ــتــ ــ االحــ
لــزيــارتــه والــصــاة فيه مــن خــال جميع 
بوابات املسجد وبإشراف من قبل قوات 
ــاف  االحـــتـــال. لــكــن مــســؤولــن فـــي األوقــ
اإلســامــيــة فــي الــقــدس املحتلة نــفــوا ما 
رّوج من تقارير وأنباء عن التوصل إلى 
اتــفــاق أردنــــي - إســرائــيــلــي - فلسطيني 
بهذا الشأن. وأكد عضو مجلس األوقاف 
لـ«العربي  الــقــادر  اإلســامــيــة حــاتــم عبد 
لم تجِر أي اتصاالت بهذا  أنــه  الجديد« 
ــــال، وال مــع  ــتـ ــ الـــخـــصـــوص، ال مــــع االحـ
الدول العربية املطّبعة معه. وقال: »قرر 
القدس،  في  اإلسامية  األوقـــاف  مجلس 
ــيــــرة، الــتــي عــقــدت مطلع  بــجــلــســتــه األخــ
األســـبـــوع الــحــالــي، أن املــســجــد األقــصــى 
لزيارته  العرب واملسلمن  متاح لجميع 
والـــصـــاة فــيــه، شـــرط أن يــكــون ذلـــك من 
خــال األوقـــاف اإلســامــيــة، وبالتنسيق 
ــة  ــاحــــب الــــواليــ مـــعـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا صــ
املــســجــد  ــؤون  ــ شــ إدارة  عـــلـــى  الـــوحـــيـــدة 
ــبـــل حــــراس  األقــــصــــى وبـــمـــواكـــبـــة مــــن قـ
األقصى. وأكدنا رفضنا ألي زيــارة تتم 
خارج هذا اإلطار من خال القوة القائمة 
على االحتال«. وحول موافقة إسرائيل 
على إشراف سعودي على األقصى، قال 
عبد الــقــادر إن »الوصاية األردنــيــة على 
األقصى غير قابلة للتقسيم أو الشراكة، 

وهي خط أحمر«.

تشكيل جبهة موحدة ضد إيران
تسريبات لقاء نتنياهو وبن سلمان

كشف موقع 
صحيفة »يسرائيل 

هيوم« أن اللقاء بين 
مسؤولين سعوديين 

وإسرائيليين تمحور 
حول تشكيل جبهة 

موحدة ضد إيران

الرياض التزمت 
بتوجيه دعم مالي 

للسلطة وقطاع 
غزة
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سياسة

  شرق
      غرب

األمم المتحدة قلقة من 
اعتقاالت مصر

أعرب ستيفان دوجاريك )الصورة(، 
املــتــحــدث بــاســم األمـــن الــعــام لألمم 
حدة، أنطونيو غوتيريس، مساء 

ّ
املت

ــاء، عـــن »قــلــق  ــثـــاثـ ــن أمــــس الـ أول مـ
املنظمة البالغ«، على خلفية تقارير 
تفيد بتوقيف نشطاء حقوقين في 
مصر. وتطّرق دوجاريك تحديدًا إلى 
»املــبــادرة  في  توقيف ثاثة نشطاء 
املصرية للحقوق الشخصية«، وقال 
»نحن قلقون للغاية حيال التقارير 
التي تفيد بتوقيف هؤالء املدافعن 
التي  واملعاملة  اإلنــســان  عن حقوق 

يلقونها«.
)فرانس برس(

المنامة: خفر السواحل 
القطري أوقف 
زورقين بحرينيين

البحرينية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمــس األربــعــاء، أن ثاثة مــن زوارق 
ــفـــت  ــل الــــقــــطــــري أوقـ ــواحــ ــســ ــر الــ ــفـ خـ
زورقـــــــن تـــابـــعـــن لــخــفــر الـــســـواحـــل 
الـــبـــحـــريـــنـــي، كــــانــــا يــــشــــاركــــان فــي 
تدريب بحري. وأضافت في تغريدة 
ــتــــر« أن الــــزورقــــن  لـــهـــا عـــلـــى »تــــويــ

استكما بعد ذلك تحركهما.
)رويترز(

السويد تحث إيران على 
وقف إعدام جاللي

السويدية  الخارجية  وزيــرة  أعلنت 
)الـــــصـــــورة(، مـــســـاء أول  لــيــنــدي  آن 
ــا طــلــبــت،  ــهــ ــ

ّ
ــاء، أن ــاثــ ــثــ ــن أمـــــس الــ مــ

خـــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نظيرها 
اإليراني محمد جواد ظريف، إلغاء 
 الطبيب 

ّ
حكم اإلعــدام الصادر بحق

اإليــــرانــــي ـ الـــســـويـــدي أحـــمـــد رضــا 
ــي بـــتـــهـــمـــة الــــتــــجــــّســــس. وفـــي  ــالــ جــ
أعقاب ذلــك، أوضــح املتحدث باسم 
اإليرانية، سعيد خطيب  الخارجية 
أبــلــغ  ظــــريــــف  أن  بــــيــــان،  فــــي  زاده، 
نــظــيــرتــه الــســويــديــة بــــأن »الــســلــطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي إيــــــــــران مــســتــقــلــة، 
تنفيذ  أو  إصــــــدار  فـــي  تـــدخـــل  وأي 
القرارات القضائية هو أمر مرفوض 
وغــيــر مــقــبــول«. وأوقــــف جــالــي في 
إبــريــل/نــيــســان 2016 خــــال زيــــارة 
ـــم جــهــاز 

ّ
ــل ــــه سـ

ّ
ديــــــــن بــــأن

ُ
لـــوطـــنـــه. وأ

عن  معلومات  اإلسرائيلي  املــوســاد 
إلى  أّدت  إيرانين  نووين  خبيرين 

اغتيالهما.
)فرانس برس(

محتجو تايالند 
يطالبون ملكها بالتخلي 

عن ممتلكاته
ــد  ــايــــانــ ــي تــ ــ ــ ــون فـ ــجــ ــتــ ــحــ ــــب مــ ــالــ ــ طــ
املــلــك مــاهــا فــاجــيــرالــونــكــورن، أمس 
األربــــعــــاء، بــالــتــخــلــي عـــن ســيــطــرتــه 
التي  امللكية  العائلة  ممتلكات  على 
من  املليارات  عشرات  قيمتها  تبلغ 
املــوجــة  تستهدف  فيما  ــــدوالرات،  الــ
األحــــدث مــن احــتــجــاجــات مستمرة 
ــر، املــــلــــك مــــبــــاشــــرة. وال  ــ ــهـ ــ مـــنـــذ أشـ
اإلجمالية  القيمة  عــن  اإلعــــان  يــتــم 
ــّدر  ــقـ ـ

ُ
ــكـــن ت لــلــمــمــتــلــكــات املـــلـــكـــيـــة، ولـ

قيمتها بأكثر من 30 مليار دوالر.
)رويترز(

الصين تسجن 
أستاذًا تايوانيًا بتهمة 

»التجسس«
أمــس  الصينية،  الــســلــطــات  أعــلــنــت 
ــتــــاذ  ــلـــى األســ ــكـــم عـ األربــــــعــــــاء، الـــحـ
الــســابــق شــيــه تشينغ  الـــتـــايـــوانـــي 
ــالـــســـجـــن أربــــــــع ســـنـــوات  ـ بـــيـــنـــغ بـ
يــزيــد من  قــد  مــا  التجسس،  بتهمة 
الــعــاقــات بــن بكن وتايبه.  تــوتــر 
وشـــيـــه، أســـتـــاذ ســابــق فـــي جامعة 
تـــــــايـــــــوان وكــــبــــيــــر االقــــتــــصــــاديــــن 
ســابــقــا فـــي مــجــمــوعــة »هـــواشـــيـــا« 
الــصــيــنــيــة الــعــمــاقــة. وقــــد اخــتــفــى 
في أغسطس/آب 2018 في الصن، 
أكتوبر/تشرين  فــي  مــجــددًا  وظهر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  عـــلـــى  ــــي  ــــاضـ املـ األول 
الــصــيــنــي الــــعــــام، مــعــتــرفــا بــقــيــامــه 

بأنشطة تجسس.
)فرانس برس(
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كشفت مصادر رسمية في مشيخة األزهر عن 
ضغوط تمارسها أبو ظبي على شيخ األزهر 
الطيب، بصفته رئيس مجلس حكماء  أحمد 
تــرعــاه اإلمــــارات، ويتخذ من  الـــذي  املسلمن، 
عاصمتها مقرًا دائما له، إلصدار موقف رسمي 
مـــن جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــن، يـــؤكـــد على 
ــاب بــهــا. وقــالــت املــصــادر  إلــصــاق تهمة اإلرهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــطــيــب رفــض الــزج  لـــ
ــر فــي معركة سياسية  بــاســمــه، أو اســم األزهـ
بــاألســاس، الــديــن منها بــــراء«. وأوضــحــت أن 
الــتــي تحدثت  ــراف  األطــ الطيب سعى إلقــنــاع 
معه فــي هــذا الــخــصــوص، بــأن الـــزج بــاألزهــر 
في مثل هذه الصراعات، يضعف موقفه، في 
الوقت الذي تكون الحاجة إليه ملّحة. وشّدد 
عــلــى أن األزهــــر رفـــض فــي أوقــــات ســابــقــة أي 
موقفه  إلــى  مشيرًا  ملواقفه،  سياسي  توظيف 
إبان فض اعتصامات أنصار الرئيس الراحل 
مــحــمــد مـــرســـي، فـــي مــيــدانــي رابـــعـــة الــعــدويــة 
ونهضة مصر، ورفضه العنف وإراقة الدماء. 
كــمــا لــفــت خــصــوصــا إلـــى وســاطــتــه فــي حينه 

إلنهاء األزمة.
وذكــرت املصادر أن الجانب اإلمــاراتــي يعّول 
مــوقــف رسمي  اســتــصــدار  عــلــى  كبير  بشكل 
مــن األزهـــر وشــيــخــه، بــشــأن جماعة اإلخـــوان 
وثقلهما  ملكانتهما  نظرًا  الــراهــن،  الوقت  في 
في العالم اإلسامي، وكذلك نظرًا لثقة الغرب 
في مواقف األزهــر. وأضافت أن الطيب تلقى 

اتـــصـــاالت عــلــى مــســتــويــات رفــيــعــة فـــي دولـــة 
اإلمــارات، إال أنه نجح حتى اآلن في إقناعهم 
بــمــوقــفــه، مـــؤكـــدًا أنـــه رفـــض فـــي وقـــت ســابــق 
إصــدار فتوى عامة لتكفير تنظيم »داعــش«. 
وهي الفتوى التي عّرضته لهجوم عنيف من 
إعـــام الــنــظــام املــصــري، لــكــن بــعــد ذلـــك ثبتت 
فتاوى  إطــاق  لخطورة  نظرًا  موقفه،  صحة 

التكفير في املطلق.
ــطـــرف  ــل الـ ــد فـــشـ ــعـ وأفــــــــــادت املـــــصـــــادر أنــــــه بـ
ــر بــإصــدار  ــ اإلمــــاراتــــي فـــي إقـــنـــاع شــيــخ األزهـ
البيان، لم يجد مفرًا من دفع مجلس اإلمارات 
لــإفــتــاء الــشــرعــي لــلــخــروج بــمــوقــف رســمــي، 
أكــــد فــيــه تــأيــيــده الــكــامــل لــلــفــتــوى الـــصـــادرة 
الذي  السعودية،  في  العلماء  كبار  هيئة  عن 
اعتبرت فيه جماعة اإلخوان تنظيما إرهابيا. 
التي  الضغوط  قلقها بشأن  املصادر  وأبــدت 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا شـــيـــخ األزهـــــــــر، مـــوضـــحـــة أن 
ــاراتــــي كـــان داعـــمـــا قــويــا لـــه في  الــجــانــب اإلمــ
أزمات داخلية غير معلنة مع النظام املصري. 
وآخــر هــذه األزمـــات، تلك املتعلقة بنصوص 
األزهـــر فــي التعديات الــدســتــوريــة األخــيــرة، 
األخيرة  اللحظات  فــي  منها  بعد 

ُ
است والــتــي 

إبعاد شيخ  الجمهورية،  لرئيس  يتيح  نّص 
األزهــــر مــن منصبه، بــعــد تــدخــل مــبــاشــر من 
ولــي عهد أبــو ظبي محمد بــن زايـــد فــي ذلك 
الحن. وأشــارت املصادر إلى أن هناك حملة 
أخـــيـــرًا عــلــى األزهـــــر، بــســبــب بــعــض األســمــاء 
داخــــل هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء، الـــذيـــن تتهمهم 

أجهزة الدولة باالنتماء لجماعة اإلخوان.
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ــر الــــري املـــصـــري األســـبـــق، مــحــمــد نــصــر عــــام، أن انــســحــاب الـــســـودان من  رأى وزيــ
بتعنتها ضد  إثيوبيا لاستمرار  ربما يصب في صالح  النهضة،  مفاوضات سد 
مصر فــي أزمـــة املــيــاه، مــؤكــدًا أن هــنــاك اتــصــاالت تــجــرى مــن الــقــاهــرة مــع الخرطوم 
إلمكان العودة مرة أخــرى للمفاوضات، التي تسير ببطء شديد منذ ما يقرب من 
9 سنوات من دون الوصول إلى حلول حول عدد من النقاط الخافية، وهو ما يعد 
مزيدًا من إضاعة الوقت لصالح الجانب اإلثيوبي، مشددًا على أن استمرار االتحاد 
األفريقي في طريقة تعامله مع مفاوضات سد النهضة، سيؤدي بالقاهرة للعودة 
مجددًا إلــى مجلس األمــن. وأضــاف عــام أن كل السيناريوهات في أزمــة مياه نهر 
النيل بن الدول الثاث )مصر والسودان وإثيوبيا( واردة، خصوصا أن أديس أبابا 
ال ترغب في التوقيع على أي اتفاقية في ما يتعلق بسد النهضة، وهو أمر متوقع 
في أي مفاوضات، للعودة إلى املربع األول مرة بعد أخرى كلما بدا أن هناك تقدما 
ما. وأشار عام إلى أن إطالة أمد املفاوضات أمر ال يمكن تفّهمه على مدار طول تلك 
السنوات املاضية، ويضع نتائج مقلقة للغاية، مبينا أن جنوب أفريقيا التي تتولى 
رئاسة االتحاد األفريقي، لم تستطع على مدار ما يقرب من 8 أشهر، الوصول إلى 

حلول لتلك األزمة الخطيرة.

ظلّت أي 
اضطرابات في أحد 

البلدين تؤثر على اآلخر

الواقع يشير إلى 
نسيان الدولة المصرية 

حّق الضحايا

تدفق الالجئين في 
ظل أوضاع اقتصادية 

سيئة يعّقد األمر

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تدق تداعيات الحرب التي تدور 
رحــاهــا هـــذه األيــــام فــي إثيوبيا 
بـــن الــحــكــومــة و»جــبــهــة تــحــريــر 
الــســودان، املتخوف  شعب تيغراي«، أبــواب 
من تداعيات أمنية وإنسانية على أوضاعه 
، وال سيما في املناطق 

ً
غير املستقرة أصــا

املــحــاذيــة لــلــحــدود اإلثــيــوبــيــة، وخــصــوصــا 
مع النزوح الكبير إلى أراضيه وبلوغ عدد 
الاجئن من التيغراي الخمسن ألفا، لتأتي 
في  وتحّولها  الحرب  أمــد  بطول  التوقعات 
ــل إلــــى حــــرب عــصــابــات  ــراحــ مــرحــلــة مـــن املــ
لتزيد املخاوف يوميا في الخرطوم. كذلك، 
يترقب البعض انعكاسات الحرب اإلثيوبية 
على ملف سد النهضة والذي يشهد راهنا 
خـــافـــات فـــي املـــفـــاوضـــات بـــن أديــــس أبــابــا 
والــقــاهــرة والــخــرطــوم، مــع استبعاد توقف 
األعـــمـــال فــي الــســد، فــي وقـــت يـــرى البعض 
الـــســـودان لتجنب نتائج  ــام  أمـ أن ال طــريــق 
الحرب املندلعة في جــواره سوى املساعدة 
فــي وقــفــهــا، على الــرغــم مــن أن حكومة أبي 
الوساطات  كل  الساعة  أحمد رفضت حتى 

املقترحة للحوار.
ذر التأثيرات السلبية لتلك الحرب 

ُ
وبدأت ن

عــلــى الـــســـودان بــتــدفــق عـــشـــرات اآلالف من 
الــاجــئــن الــفــاريــن مـــن جــحــيــم املـــعـــارك في 
ــات الــســودانــيــة  إقــلــيــم تـــيـــغـــراي إلــــى الــــواليــ
املجاورة خال األيام املاضية، بينما ُيتوقع 
ــار لـــتـــطـــاول مــســتــويــات  ــ ــ ــداد اآلثـ ــتــ كـــذلـــك امــ

سياسية وأمنية واقتصادية واسعة.
وبــــــدأت الـــحـــرب اإلثـــيـــوبـــيـــة فـــي الــــرابــــع من 
العاقة بن  أن وصلت  بعد  الحالي  الشهر 
رئــيــس الـــــوزراء أبـــي أحــمــد وحــكــومــة إقليم 
ــــودة، خــصــوصــا  ــــاعـ تـــيـــغـــراي إلــــى نــقــطــة الـ
بعدما توّجه اإلقليم الواقع في شمال الباد، 
أحــاديــة،  استقالية  بــخــطــوات  الــقــيــام  نحو 
آخـــرهـــا إجـــــراء انــتــخــابــات فـــي اإلقـــلـــيـــم، في 
أّجلت  التي  املركزية  تحٍد صريح للحكومة 
االنــتــخــابــات فــي كــل األقــالــيــم، ولـــم تعترف 
 جزءًا 

ّ
تتول ولم  تيغراي  انتخابات  بنتائج 

من اإلشراف عليها.
ويجاور اإلقليم »املتمرد« املحاذي للحدود 
الــســودانــيــة الــشــرقــيــة، اثــنــتــان مــن الــواليــات 
اللتان  والــقــضــارف،  كسا  هما  السودانية، 
ــة،  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ تــــشــــهــــدان بـــعـــض االضـ
خـــصـــوصـــا واليـــــــة كـــســـا الــــتــــي عــــرفــــت فــي 
األشـــهـــر املـــاضـــيـــة تـــوتـــرًا قــبــلــيــا دامـــيـــا بن 
مــجــمــوعــتــي الــبــجــا والــبــنــي عـــامـــر، بسبب 
ــرة القــى  ــيــ تــعــيــن واٍل مـــن املــجــمــوعــة األخــ

على الحدود، أو استخدام الجيش اإلثيوبي 
لألراضي السودانية كمحاور لشن هجمات 
على إقليم تيغراي من جهة الشرق، هذا غير 
التأثيرات اإلنسانية بلجوء املدنين الفارين 

من الحرب إليه.
ولــفــت مــجــذوب إلــى أن بــقــاء الــســودان على 
الـــحـــيـــاد يــبــقــيــه بــعــيــدًا عـــن دائــــــرة االتـــهـــام 
بــــمــــواالة أي طــــرف مـــن األطــــــــراف، ويــؤهــلــه 
أكــثــر للعب دور ســيــاســي، مــا يــفــرض على 
أن  ، ال سيما 

ً
بــه مستقبا الــقــبــول  األطــــراف 

ــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر أكــثــر مـــن غــيــره  لــديــه الـ
ــه مـــتـــضـــررًا مــــن األحـــــــــداث، مــا  ــونـ وكــــذلــــك كـ
إلى  مشيرًا  متفرجا،  الجلوس  بعدم  يلزمه 
ــام الـــســـودان بدعم  ــر أمــ أن هــنــاك خــيــارًا آخـ
جهود التسوية التي يسعى إليها االتحاد 
األفريقي، خصوصا أنه يرأس حاليا منظمة 
»إيــغــاد«، مرجحا مع استمرار الحرب قيام 
السودان بإغاق حدوده الدولية، ألن تركها 
مفتوحة سيكون له أضرار أمنية وإنسانية 

واقتصادية.
للحرب  يكون  أن  العسكري  الخبير  وتوقع 
فـــي إثــيــوبــيــا تــأثــيــر عــلــى مـــفـــاوضـــات سد 
الــنــهــضــة بــن إثــيــوبــيــا ومــصــر والـــســـودان، 
مــنــوهــا إلـــى أن مــا يــزيــد تــلــك الــفــرضــيــة هو 
انــســحــاب الــخــرطــوم أخــيــرًا مــن املــفــاوضــات 
لـــه، لكنها قــد ال  ألســبــاب قــد تــكــون مقنعة 

تكون كذلك لآلخرين.
مـــن جــهــتــه، اتـــفـــق الــصــحــافــي املــخــتــص في 
ــقــــرن األفـــريـــقـــي عـــبـــد املـــنـــعـــم أبـــو  شــــــؤون الــ
ــــذوب مــن  ــــجـ ــه مـ ــيــ ــا ذهــــــب إلــ ــ ــع مـ ــ دريـــــــــس، مـ
أن الـــــســـــودان هــــو األكــــثــــر تــــأثــــرًا بـــالـــحـــرب 
إقــلــيــم  أي  املـــعـــركـــة،  إثــيــوبــيــا ألن أرض  فـــي 
تــيــغــراي، يــجــاور واليــتــي كسا والقضارف 
مضيفا  أمنية،  هشاشة  من  تعانيان  اللتن 
في حديث مع »العربي الجديد« أن املنطقة 
نشاطا  السابق  في  تشهد  كانت  الحدودية 

اعــتــراضــا مـــن األولـــــى. وتــاريــخــيــا ظــلــت أي 
الجارة  السودان تؤثر على  اضطرابات في 
إثــيــوبــيــا، كــمــا تــلــقــي أي تـــوتـــرات إثــيــوبــيــة 
وتــبــادل  الــخــرطــوم،  على  السلبية  بظالها 
ـــواء ودعـــم  ــ ــتـــرات مــخــتــلــفــة إيـ الـــبـــلـــدان فـــي فـ
اآلخــر، مثلما  الطرف  في  جماعات متمردة 
حدث في العام 1983 حينما دعمت إثيوبيا 
السودان«  لتحرير  الشعبية  »الحركة  تمرد 
التي قادت الحقا فصل جنوب السودان عن 
شماله. كما دعم نظام الرئيس املخلوع عمر 
لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  تــمــرد  الــبــشــيــر 
بــقــيــادة  التسعينيات  بــدايــة  فــي  إثــيــوبــيــا« 
الجبهة في  شعب تيغراي نفسه، ونجحت 
الـــعـــام 1991 فـــي اإلطـــاحـــة بــنــظــام الــرئــيــس 
ــبـــق مــنــغــســتــو هــيــا مــريــام  اإلثـــيـــوبـــي األسـ
وسيطرت من حينها على مفاصل السلطة 
فــي الـــبـــاد، وكــــان لــشــعــب تــيــغــراي الحصة 
األوفر من السلطة وهو ما حاول أبي أحمد 
في  السلطة  مقاليد  مه 

ّ
تسل بعد  تــرويــضــه 

العام 2018.
بــحــســب تــقــديــرات الــكــثــيــريــن، لــيــس فـــي يد 
تمر  الــتــي  االنتقالية  الــســودانــيــة  الحكومة 
هــي األخــــرى بــمــراحــل صــعــبــة وهــشــة، دعــم 
أي طــرف فــي الــحــرب اإلثــيــوبــيــة، ويــؤكــدون 
أن املوقف الحيادي للخرطوم هو األنسب، 
وهذا ما يبدو أن الحكومة تتمسك به على 
مــســتــويــاتــهــا املــدنــيــة والــعــســكــريــة. وحـــاول 
ــمــــدوك، الـــذي  رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حــ
الحكومية  الهيئة  نفسه  الوقت  في  يترأس 
للتنمية »إيغاد«، التوسط بن حكومة أبي 
أحمد وقادة إقليم تيغراي، لكن تلك الرغبة 
الــذي يبدو  بالرفض من قبل أحمد  قوبلت 
حريصا على عدم تدخل أي جهة إقليمية أو 
دولية في الصراع وتركه للحسم العسكري، 
التي  خصوصا بعد االنتصارات املتاحقة 
فــي األســابــيــع  عــلــى األرض  قــواتــه  حققتها 

الثاثة املاضية.
الــلــواء  الــســودانــي  الــعــســكــري  الخبير  ورأى 
»العربي  املتقاعد أمن مجذوب، في حديث لـ
الــســودان يجب أن يبقى على  أن  الــجــديــد«، 
الحياد مهما كانت الضغوط التي يتعرض 
لـــهـــا حـــفـــاظـــا عـــلـــى عـــاقـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة مــع 
إثيوبيا من جانب، ومع مجموعة تيغراي من 
الجانب اآلخــر، مشددًا على أهمية مواصلة 
حل  إليــجــاد  السياسية  جهودها  الخرطوم 
لـــألزمـــة حــتــى ولــــو تـــم رفــــض ذلــــك فـــي املـــرة 
األولى، ألن السودان األكثر تأثرًا من بن دول 
اإلقــلــيــم بــهــذه الــحــرب ســـواء عــلــى املستوى 
إلى  االشتباكات  امتداد  واحتمالية  األمني 
داخل األراضي السودانية، وانتشار الساح 

ــار بــالــبــشــر، وذلـــك  لــتــجــارة الـــســـاح واإلتـــجـ
ــتــــوقــــع أن يـــتـــصـــاعـــد بــعــد  ــــن املــ ــنــــشــــاط مـ الــ
ــــى أن مــعــبــر  ــا إلـ ــتـ ــرة، الفـ ــ ــيـ ــ ــتــــطــــورات األخـ الــ
الـــلـــوكـــدي الــــرابــــط بــــن الـــبـــلـــديـــن شـــهـــد فــي 
األيـــام األخــيــرة انــســحــاب شــرطــة الــجــوازات 
والــجــمــارك مــن الــجــانــب اإلثــيــوبــي، مــا ينذر 

بفوضى حقيقية على الحدود.
وحذر أبو دريس من أن دخول الساح إلى 
واليتي كسا والقضارف سيغذي النزاعات 
ــيـــرة، مــــع عـــدم  ــبـ الــقــبــلــيــة فــيــهــمــا بــــدرجــــة كـ
استبعاده انسحاب أي انفجارات أمنية في 
الواليتن على بقية أجزاء السودان األخرى، 
ال سيما القريبة من الواليتن. وأشار إلى أن 
األثر اإلنساني هو األكثر وضوحا اآلن بعد 
دخـــول مــا يــقــارب مــن 50 ألــفــا مــن الاجئن 
وهو  السودانية،  األراضـــي  إلــى  اإلثيوبين 
رقــم جــاء عكس كــل الــتــوقــعــات، منوها إلى 
أن 45 ألـــفـــا مـــن الــاجــئــن هـــم مـــن األطـــفـــال 
ــة لــلــمــســاعــدات  ــارئــ والــــنــــســــاء وبـــحـــاجـــة طــ
اإلنسانية وذلك بعد استقرارهم في مناطق 
ــر الــخــدمــات الصحية 

ّ
فــقــيــرة مــن حــيــث تــوف

ويصعب الوصول إليها بالنسبة ملنظمات 
اإلغاثة بسبب انعدام الطرق. ورأى أن تفاقم 
أزمــتــهــم اإلنــســانــيــة سيلقي بــعــبء إضــافــي 
 
ً
عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي املــنــهــك أصـــا
وسيزيد من غاء أسعار السلع الضرورية، 
مشيرًا إلى أن سعر الذرة وبمجرد بدء تدفق 
ــع فـــي املـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة.  ــفـ الـــاجـــئـــن ارتـ

كــمــا رجـــح تــأثــيــر تــدفــق الــاجــئــن والــحــرب 
نفسها على عمليات حصاد املزروعات في 
الواليات الشرقية بسبب حالة عدم األمان، 
الدولية  االستجابة  بــطء  إلــى  كذلك  منوها 
لـــوصـــول الــاجــئــن حــتــى اآلن، مــتــوقــعــا أن 
تــــزداد األوضــــاع قــتــامــة بــعــد وصـــول الــعــدد 
إلــــى 200 ألــــف الجــــئ حــســبــمــا هـــو مــتــوقــع، 
خصوصا أنه ليس هناك منفذ آمن لشعب 

التيغراي إال السودان للهروب من الحرب.
ــرار الـــضـــغـــط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــــوقـــــع أبـــــــو دريــــــــس اسـ
عــلــى الـــســـودان لــيــكــون لــه دور فــي الــحــرب، 
الفيدرالية  الحكومة  جــانــب  مــن  خصوصا 
أديس  تساند  التي  إريتريا  ومن  اإلثيوبية 
أبــابــا فــي هــذه الــصــراع، مشيرًا إلــى إرســال 
ــتـــري أســيــاس أفـــورقـــي وزيــر  الــرئــيــس اإلريـ
خارجيته إلــى الــســودان في األيــام املاضية 
ــذا الـــصـــدد. كــمــا تــوقــع أن يكون  ــاء فــي هـ جـ
ــــي واإلقـــلـــيـــمـــي بـــالـــحـــرب  ــدولـ ــ لـــاهـــتـــمـــام الـ
اإلثــيــوبــيــة أثـــر فـــي إعـــطـــاء دور لــلــخــرطــوم، 
مستداًل بجلسة مجلس األمن الدولي التي 

تناقش األزمة.
ــو دريــــــس تــمــامــا  ــ فــــي املـــقـــابـــل، اســتــبــعــد أبـ
حــــــــدوث أي تـــغـــيـــيـــر فـــــي مــــفــــاوضــــات ســد 
لكنه رجح  اإلثيوبية،  الحرب  بعد  النهضة 
فــي الــوقــت نفسه بـــروز تــشــدد إثــيــوبــي في 
لتحقيق مكاسب  السد ضمانا  مــن  املــوقــف 
ووحــــدة داخــلــيــة، خــصــوصــا أن أبـــي أحمد 
وهــو بحاجة  قريبة  انتخابات  أبـــواب  على 

لــعــدم الــتــفــريــط فــي مــوضــوع ســد النهضة 
الوضع  من أجــل كسب االنتخابات في ظل 

الداخلي املضطرب.
الــســودانــي األسبق  السفير  قــال  مــن جهته، 
ــنـــو، إن األثــــر  فــــي إثـــيـــوبـــيـــا الـــطـــريـــفـــي كـــرمـ
ــا يــــــدور فــــي إثـــيـــوبـــيـــا عــلــى  ــتــــصــــادي ملــ االقــ
الـــســـودان، هــو األبــــرز واألخـــطـــر، ألن تدفق 
ــاع  ــ ــ ــيــــن فـــــي ظـــــل أوضـ ــوبــ ــيــ ــئــــن اإلثــ الــــاجــ
اقتصادية سيئة في السودان سيزيد األمر 
تعقيدًا، خصوصا أن األزمة جاءت في وقت 
الــزراعــي، محذرًا أيضا من  موسم الحصاد 
االنــعــكــاســات األمــنــيــة الــســلــبــيــة فـــي بعض 
»العربي  الواليات. ورأى كرمنو، في حديث لـ
البعض  يطلقها  التي  الــدعــوة  أن  الجديد«، 
إلغـــــاق الــــحــــدود غــيــر مــجــديــة ولــــن يــكــون 
لها أي أثــر فــي ظــل الــحــدود املفتوحة على 
مــصــراعــيــهــا، مــشــيــرًا إلـــى أن ال طــريــق أمــام 
اإلثيوبية  الحرب  نتائج  ب 

ّ
لتجن الخرطوم 

سوى املساعدة في وقفها. وأكد في الوقت 
نــفــســه أن تــلــك الــحــرب لــن تــقــلــل مــن مصدر 
الـــقـــوة الـــتـــي تــتــعــامــل بـــه أديـــــس أبـــابـــا في 
مفاوضات سد النهضة، متوقعا كذلك عدم 
الدائرة  بالحرب  السد  إنشاء  عمليات  تأثر 
يقع  إذ  العمليات،  ُبعده عن مناطق  بسبب 
لكنه  البعيد،  شنقول  بني  إقليم  فــي  الــســد 
أشـــار فــي الــوقــت نفسه إلــى أن املــفــاوضــات 
الخاصة بالسد قد تتوقف النشغال أديس 

أبابا باألزمة الحالية.

دخول ما يقارب من 50 ألفًا من الالجئين اإلثيوبيين إلى السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(

لم ينَس أهالي ضحايا مسجد الروضة دماء ضحاياهم )األناضول(

تواصل إثيوبيا أعمالها في السد )إدواردو سوتيرس/فرانس برس(

يراقب السودان بقلق شديد الحرب التي تشهدها إثيوبيا في إقليم 
تيغراي، الذي يتاخم واليتين سودانيتين، بعدما بدأت تداعياتها تظهر 

عليه عقب نزوح اآلالف من المدنيين إلى األراضي السودانية

تقرير

خاصسد النهضة

أخرى، ليدفع املواطن السيناوي الفاتورة 
مــرة أخــرى، في حــرب ال ناقة له فيها وال 
الروضة  جمل. واعتبر أن مجزرة مسجد 
كــانــت بــدايــة دخـــول تنظيم »داعــــش« إلى 
ــان آخـــرهـــا  ــ مـــديـــنـــة بـــئـــر الـــعـــبـــد، والــــتــــي كـ
السيطرة على عدة قرى غرب املدينة لعدة 
أشهر. وأشار إلى أن أهالي الروضة منعوا 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــفــل مـــن إبــــــداء مــوقــفــهــم 
أبــنــائــهــم. وأوضـــح أنه  مــن نسيان قضية 
تــم رفـــض إعــطــاء تــصــريــح بــالــخــروج في 
فــي عــدة نقاط،  تــظــاهــرات  أو  اعتصامات 
إلعـــــاء صــوتــهــم وإيـــصـــالـــه لــلــمــســؤولــن 
بـــضـــرورة اإلعــــان عــن املــجــرم الـــذي يقف 
مدى  وكذلك  بشكل صريح.  املجزرة  وراء 
ــرد عــلــى املـــجـــزرة،  ــ اإلنــــجــــاز فـــي قــضــيــة الـ
وحجم الــضــرر الــذي أصــاب الفاعلن في 
ــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــم مـــن قــبــل قـــوات  ــال تـ حــ
الجيش خال العملية العسكرية الشاملة 

في فبراير/شباط 2018.
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وضـــجـــت مـــواقـــع الـ
ــــال األيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـــيـــة بــصــور  خــ
املـــجـــزرة، والــضــحــايــا املــلــقــن عــلــى أرض 
املسجد وفــي محيطه، وآثــار الــدمــاء التي 
غــطــت ســـجـــاد أرضـــيـــتـــه، والــــســــواد الـــذي 
عـــّم ســيــنــاء بــأكــمــلــهــا إثـــر املـــجـــزرة، وســط 
مــطــالــبــات بـــضـــرورة االنـــتـــقـــام لــدمــائــهــم، 
والـــكـــشـــف عــــن مـــرتـــكـــب الـــجـــريـــمـــة بــشــكــل 
عــلــنــي. كــمــا طــالــبــوا بــالــوقــوف إلـــى جــوار 
أهالي قرية الروضة، بكل الجهود املادية 
واملــعــنــويــة، بــمــا يخفف مــن الــضــرر الــذي 
الــتــي هزت  الجريمة  لــه نتيجة  تــعــرضــوا 
مصر بأكملها، وليس سيناء فحسب. في 
هــذا الــوقــت، لم يــأِت على ذكــر املــجــزرة أي 
من املسؤولن العسكرين أو األمنين أو 
الثالثة، ما  الحكومين، في ذكراها  حتى 
يشير إلــى أنها ذهبت أدراج الــريــاح، ولم 
الــدولــة املصرية  أولــويــات  تعد على سلم 

بمؤسساتها املختلفة.
يـــشـــار إلـــــى أن تــنــظــيــم »واليـــــــة ســيــنــاء« 
ــارب الـــطـــريـــقـــة الـــصـــوفـــيـــة بــأكــمــلــهــا،  يــــحــ
وبـــشـــتـــى أشـــكـــالـــهـــا فــــي مــحــافــظــة شــمــال 
سيناء. وقد عمد خال السنوات املاضية 
إلــى اإلضـــرار بأتباعها، ســواء بقتلهم أو 
تفجير أماكن لقاءاتهم أو ماحقتهم في 
مدن املحافظة، والتي كان من أبرزها قتل 
الــشــيــخ الــطــاعــن فـــي الــســن ســلــيــمــان أبــو 
حراز، وتدمير أضرحة وقبور تابعة لهم 

على مدار السنوات املاضية.

املــخــتــلــفــة وكــــذلــــك املــــؤســــســــات الــديــنــيــة 
واملحلية والخيرية، إال أنها لم تكن سببا 
في نسيانهم دماء أبنائهم، أو تخليهم عن 
الرغبة في القصاص ممن ارتكب الجريمة، 
ــــال الــتــحــقــيــقــات  والـــتـــعـــرف عــلــيــه مــــن خـ
الرسمية، أو بمعرفتهم الخاصة. وتعيش 
منذ  معقدًا  واقعا  محافظة شمال سيناء 
االنـــقـــاب الــعــســكــري صــيــف الــعــام 2013، 
حــيــث شــهــدت عـــشـــرات الــجــرائــم عــلــى يد 
قــوات الجيش و»واليـــة سيناء« على حد 
ها املدنيون املصريون، 

َ
سواء، كان ضحيت

ســــواء قــتــلــى أو جــرحــى أو مــفــقــوديــن، أو 
مختفن قسريا على يد الطرفن.

وفي التعقيب على ذلــك، قال أحد وجهاء 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا فعلته  الــقــريــة، لـــ
مـــعـــنـــا الـــــدولـــــة املــــصــــريــــة، واملــــؤســــســــات 
املختلفة، ُيعد أقل الواجب الذي يمكن أن 
كــل أحبائهم وأهلهم  فــقــدوا  يقدم ألنــاس 
فــي هــذه املــجــزرة البشعة الــتــي لــم يعرف 
لها منذ عقود.  املــصــري شبيها  الــتــاريــخ 
الــذي ننتظره جميعا  لكن الواجب األكبر 
ــا، مــن  ــايـ ــحـ يــتــمــثــل فــــي إعــــــــادة حــــق الـــضـ
الــوصــول للجناة وتــدفــعــيــهــم ثمن  خـــال 
راح ضحيتها  الــتــي  الــبــشــعــة  جــريــمــتــهــم 
غالبية رجال وأطفال القرية، با أي ذنب 
سوى أنهم اجتمعوا ألداء صاة الجمعة، 
فــــي األرض«.  املـــســـلـــمـــن  كــــل  يـــفـــعـــل  كـــمـــا 
ــــى نــســيــان  ــع يــشــيــر إلـ ــواقــ ــح أن الــ ــ ــ وأوضـ
الــدولــة املــصــريــة لحق الــضــحــايــا، فــي ظل 
عدم املرور على ذكرهم في ذكرى املجزرة، 
األمنية  املــؤســســات  فــي  أي صـــدى  ودون 
والحكومية ملا جرى قبل ثاث سنوات، ما 
يضعنا أمام حقيقة أن الدم الذي سال في 
املسجد كان مقابله التعويضات وحجارة 
املنازل التي تمت إعادة ترميمها على يد 

الدولة واملؤسسات الشريكة.
ــــح أنـــه فـــي حـــال لـــم تــتــمــكــن الــدولــة  وأوضـ
املصرية من إعادة حق الضحايا، فإن ذلك 
يــشــجــع مــن فعلها فــي املــــرة األولــــى على 
أن يعيد الــكــرة مــرة أخـــرى، وفــي مواضع 

سيناء ـ محمود خليل

حــلــت الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــالــثــة ملــجــزرة 
ــــي 24  ــعــــت فـ ــتــــي وقــ مـــســـجـــد الـــــروضـــــة الــ
نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي راح 
بينهم  مــصــري،   300 مــن  أكــثــر  ضحيتها 
، بخاف عشرات اإلصــابــات، في 

ً
27 طفا

أعقاب هجوم مسلح استهدف مسجدًا في 
قرية الروضة بنطاق مدينة بئر العبد، لم 
القرية  يعرف سكان  ولــم  أي جهة.  ه 

ّ
تتبن

األمني  التحقيق  بعد مصير  الــدم  أولياء 
ــول الـــحـــادثـــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي منطقة  حــ
عسكرية مغلقة، تتبع في كل إداراتها إلى 
الجيش املصري، كما ينتشر فيها تنظيم 
»والية سيناء«، املوالي لتنظيم »داعش«.

ــلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون  يـــومـــهـــا اقـــتـــحـــم مـــسـ
أتباع إحدى  يؤّمه  الــذي  الروضة  مسجد 
العبد،  بئر  مدينة  قــرب  الصوفية،  الطرق 
لـــصـــاة  املـــــواطـــــنـــــن  ــات  ــ ــئـ ــ مـ أداء  خــــــــال 
ــنــــار عــلــى  ــتـــح املـــســـلـــحـــون الــ الـــجـــمـــعـــة. وفـ
املصلن من كل االتجاهات، ما أدى ملقتل 
غالبية من كانوا في املسجد، فيما أحرق 
املسلحون السيارات التي كانت في ساحة 
املسجد منعا الستخدامها في ماحقتهم 
املسلحون  الــضــحــايــا. وانــســحــب  نــقــل  أو 
بــــأذى، كما  مــن دون أن يــصــاب أي منهم 
تــؤكــد ذلــك الـــروايـــات األهــلــيــة والرسمية، 
في حن وصلت قوات الجيش إلى املكان 
بعد ساعة من وقوع الحدث الذي كان في 
وضح النهار وقرب الطريق الدولي الذي 
يضم عشرات املواقع والثكنات العسكرية 

التابعة للجيش.
ــة  ــ ــاديـ ــ ــة واملـ ــيــ ــالــ ورغــــــــم الـــتـــعـــويـــضـــات املــ
ــالــــي قــريــة  ــة الـــتـــي ُمـــنـــحـــت ألهــ ــنـــويـ واملـــعـ
الروضة من الدولة املصرية، بمؤسساتها 

هل أغلق ملف الجريمة؟
3 سنوات على مجزرة الروضة

ينتظر أهالي مجزرة 
مسجد الروضة في 

سيناء إعادة الحق 
للضحايا، من خالل 

الوصول إلى الجناة، 
محذرين من إمكانية 

تكرارها
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متابعة

حرب إثيوبيا
كارثة إنسانية وتداعيات أمنية 

في السودان

أبي أحمد يرفض الوساطات: تدخل أجنبي
ــثــــاثــــة الـــتـــي  ــلـــة األيــــــــــام الــ ــهـ ــتــــهــــاء مـ مـــــع انــ
حددتها الحكومة اإلثيوبية إلقليم تيغراي 
لاستسام، رفض رئيسها أبي أحمد، أمس 
األربعاء، اإلجماع الدولي املتنامي والداعي 
إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار. وذكر 
 الــتــدخــل األجــنــبــي فــي الــحــرب 

ّ
فــي بــيــان أن

 
ّ
»غير مرّحب به، وغير قانوني«. وأضاف أن
الــصــراع بمفردها«. وطالب  بــاده »ستدير 
أبي »بكل احترام املجتمع الدولي باالمتناع 
عــــن أي تــــدخــــات غـــيـــر مـــرحـــب بـــهـــا وغــيــر 
قــانــونــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى ضــــرورة أن »يبقى 
هذا املجتمع مستعدًا حتى تعلن الحكومة 
اإلثيوبية عن حاجتها للمساعدة«. وجاءت 
تصريحات أبي، في الوقت الذي تطوق فيه 
اإلقليم،  عاصمة  اإلثيوبي  الجيش  دبابات 
مدينة ميكيلي، على وقع دعــوات الحكومة 
لسكان املدينة إلى »االبتعاد عن قادة جبهة 
تحرير شعب تيغراي، وإال فلن تكون هناك 

رحمة«.
ودفعت نبرة أديس أبابا إلى إدانة مفوضة 
ــــم املــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان  األمـ
ــلـــك الـــلـــغـــة،  ــلـــيـــه، وآخـــــريـــــن، تـ مــيــشــيــل بـــاشـ
رين من أنها قد تــؤدي إلــى »مزيد من 

ّ
محذ

من  الــدولــي«.  اإلنساني  القانون  انتهاكات 
جــهــتــه، قــــال مــنــســق الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
باالتحاد األوروبــي، جوزيب بوريل، مساء 
أول من أمس الثاثاء، بعد اجتماعه مع وزير 
الخارجية اإلثيوبي، غيدو أندارغاشيو، إن 
»هذا الصراع زعزع بالفعل استقرار املنطقة 
ــّبــــر بــــوريــــل عــــن دعــمــه  بــشــكــل خـــطـــيـــر«. وعــ
محاوالت الوساطة التي يقوم بها االتحاد 

األفــريــقــي، وقـــال: »هــذا هــو السبيل الوحيد 
لــتــجــنــب املــــزيــــد مــــن زعــــزعــــة االســــتــــقــــرار«. 
ــريـــق الـــوســـاطـــة األفـــريـــقـــي أمـــس  ووصــــــل فـ
أبــابــا، ويضّم رئيس موزامبيق  إلــى أديــس 
السابق يواكيم تشيسانو، ورئيسة ليبيريا 
السابقة إيلن جونسون سيرليف، ورئيس 
جنوب أفريقيا السابق كغاليما موتانثي.

في املقابل، ذكر دبلوماسيون أنه مع تزايد 
ــة  ــيــ الــقــلــق الـــعـــاملـــي طـــرحـــت الــــــدول األوروبــ
الـــصـــراع فــي اجــتــمــاع مــغــلــق ملــجــلــس األمــن 
ــال  ــ ـــاء. وقـ ــاثــ ــ ــثـ ــ ــدة مــــســــاء الـ ــتــــحــ ــم املــ ــ ــاألمـ ــ بـ
عــّبــروا  املجلس  أعــضــاء  إن  الدبلوماسيون 
عــن قــلــقــهــم، لــكــن جــنــوب أفــريــقــيــا والنيجر 
الوقت  إتاحة مزيد من  وتونس حثت على 

املغلقة  الجلسة  انتهاء  وعقب  دبلوماسية. 
زهــاء  واستمرت  الفيديو،  عبر  عقدت  التي 
 
ّ
ــال دبــلــومــاســي أفــريــقــي إن ســاعــة وثــلــث، قـ
يتمّكن  حتى  وقــتــا  طلبت  أفريقيا  »جــنــوب 
ــراء مــشــاوراتــهــم وإبـــاغ  املــبــعــوثــون مــن إجــ
االتحاد األفريقي. إن إصدار بيان قد يؤّدي 

إلى تعقيد املوقف«.
 
ّ
ــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي إن ــن جــهــتــه قـــــال دبـ مــ
»األوروبــيــن أعــربــوا عــن مخاوفهم ودانــوا 
املدنين«.  العرقي وطالبوا بحماية  العنف 
ورّدًا على ســـؤال بــشــأن الــتــرّدد الـــذي يبدو 
ــلـــس األمــــــــن بـــشـــأن  أنـــــــه يـــهـــيـــمـــن عــــلــــى مـــجـ
ــدائـــر فـــي تـــيـــغـــراي، أّكــــد املــتــحــّدث  الـــنـــزاع الـ
 
ّ
أن حدة ستيفان دوجــاريــك 

ّ
املت األمــم  باسم 

الدولية  الجهود  يتصّدر  األفريقي  االتحاد 
 األمــن العام 

ّ
الرامية لحل هــذه األزمـــة، وأن

يدعم  غوتيريس  أنطونيو  املــتــحــدة  لــألمــم 
املقاربة. وكــان غوتيريس قد عّبر عن  هــذه 
على  للحكومة  العسكري  الهجوم  من  قلقه 
 قادة 

ّ
ــه »يحث

ّ
ميكيلي. وأضــاف في بيان أن

إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية 
اإلنــســان وضمان  املدنين واحــتــرام حقوق 

وصول املساعدات اإلنسانية« إلى السّكان.
رايتس  »هيومن  منظمة  دعــت  مــن جهتها، 
ــــش« األمــــم املــتــحــدة إلـــى الــتــحــقــيــق في  ووتـ
في  اإلنــســان  لحقوق  الحاصلة  االنتهاكات 
 الجماعات 

ّ
إثيوبيا، وعمليات التمييز بحق

العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء 
ــبــــعــــات الـــــــزرق  ــقــ أديــــــــس أبـــــابـــــا عــــنــــاصــــر الــ
املتحّدرين من تيغراي، من بعثتها العاملة 
ــار الــقــوة األمــمــيــة لحفظ الــســام في  فــي إطـ

أن يدرس  قبل  اإلقليمية،  الوساطة  لجهود 
املــجــلــس الــخــطــوات الــتــي يــتــعــّن اتــخــاذهــا. 
ــفــــاق  ــــم يـــتـــمـــّكـــن مـــجـــلـــس األمـــــــن مــــن االتــ ــ ول
ـــزاع الــــذي  ــنــ ــ ــتـــرك بــــشــــأن الـ ــيــــان مـــشـ ــلـــى بــ عـ
ألــف شخص للفرار إلى  دفــع بأكثر مــن 40 
أفـــادت مصادر  الــســودان املــجــاور، حسبما 

ــــودان. وفــــي الـــصـــومـــال نــزعــت  ــسـ ــ جـــنـــوب الـ
إثيوبيا ساح عدة مئات من أبناء تيغراي 
السام  األفــريــقــي لحفظ  االتــحــاد  فــي بعثة 
الـــتـــي تـــقـــاتـــل جـــمـــاعـــات مــســلــحــة مــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــم »الـــــقـــــاعـــــدة«. وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـي 
ومـــصـــدر أمـــنـــي إن ثـــاثـــة جـــنـــود يــنــتــمــون 
إلـــى إقــلــيــم تــيــغــراي أعــيــدوا إلـــى الــوطــن من 
املتحدة  لــألمــم  التابعة  الــســام  حفظ  بعثة 
فـــي جــنــوب الــــســــودان. وذكـــــرت بــعــثــة األمـــم 
املتحدة إلى جنوب السودان، إنها على علم 
اإلدارة  أن  الثاثة، مضيفة  الجنود  بسحب 
املعنية بحقوق اإلنــســان تتابع األمــر. وفي 
الــصــومــال نــزعــت إثيوبيا ســاح مــئــات من 
أبــنــاء تــيــغــراي فــي بعثة االتــحــاد األفريقي 
لحفظ السام، التي تقاتل جماعات مسلحة 

مرتبطة بتنظيم »القاعدة«. 
مستشار  ساليفان،  جايك  كتب  جهته،  مــن 
املنتخب  األمــيــركــي  للرئيس  القومي  األمــن 
جــــو بــــايــــدن، عـــلـــى »تــــويــــتــــر«: »يـــجـــب عــلــى 
الجانبن االنخراط بشكل فوري في الحوار 
ــا  ــقــــوده االتــــحــــاد األفــــريــــقــــي«. ودعــ الــــــذي يــ
املــجــتــمــع الــــدولــــي بــشــكــل مـــلـــّح إلــــى إعــــادة 
االتصاالت إلى إقليم تيغراي حتى يتسنى 
التحقيق في مزاعم األطراف املتناحرة، ومن 
ــرى تـــزداد  ــدادات أخــ ــال الـــغـــذاء وإمـــــ ــ ثـــم إرسـ
الــحــاجــة املـــاســـة إلــيــهــا، مـــع تـــزايـــد الــجــوع. 
وتقول األمم املتحدة إنها عاجزة عن إرسال 
اإلمــدادات إلى تيغراي وإن املواطنن هناك 

في حالة »رعب«.
)األناضول، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

تحاصر القوات الحكومية عاصمة تيغراي ميكيلي )فرانس برس(

إثيوبيا سحبت عناصر 
متحدرين من تيغراي من 

بعثاتها الدولية



من شأن خطوة 
إدراج الحوثيين 

على قوائم 
اإلرهاب في وزارة 

الخزانة األميركية 
أن يؤدي إلى 

تعقيد األزمة 
في اليمن، وفقًا 

لمراقبين، ويدفع 
الجماعة أكثر نحو 

توثيق التبعية 
للحرس الثوري 

اإليراني. ويخشى 
مراقبون ووكاالت 

اإلغاثة الدولية 
من تأثير ذلك سلبًا 

على عمليات 
دعم المواطنين 

اليمنيين في 
المرحلة المقبلة
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ــن الــقــومــي األمـــيـــركـــي، روبـــرت  مــســتــشــار األمــ
ــاء، أن »كـــل  ــثــــاثــ الــ ــــس  أمـ مــــن  أوبـــــرايـــــن، أول 
بجماعة  يتعلق  فــيــمــا  مــفــتــوحــة«  الــخــيــارات 
ــانــــت الــســعــوديــة  ــمـــن. وكــ ــيـ الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـ
التصنيف، بعد  هــذا  السعي وراء  سّباقة في 
أن رمت بثقلها وراء لّم شمل البرملان املوالي 
واحدة  انعقاد  في جلسة  الشرعية  للحكومة 

الـــحـــل الــســيــاســي. بــالــتــالــي ســيــكــون صعبًا 
اإلرهـــاب  مــن الئــحــة  الحوثين  عليها شطب 

سريعًا، في حال أرادت وقف حرب اليمن.
ولّوح عدد من املسؤولن األميركين في األيام 
املاضية بعصا العقوبة ضد الحوثين، فبعد 
تسريبات عبر عدد من الصحف وتصريحات 
مباشرة لوزير الخارجية مايك بومبيو، أعلن 

F F

 ،2019 إبريل/نيسان  أواخــر  سيئون  بمدينة 
لهدف رئيسي هو إقرار مشروع قانون يمني 

ف الحوثين على لوائح اإلرهاب.
ّ
يصن

ونّص مشروع القانون اليمني الذي لم يخرج 
للنور يومها، على اعتبار جماعة الحوثين، 
إلــيــهــا بــجــمــيــع تكويناتها  يــنــتــمــي  وكـــل مـــن 
ومسمياتها من مرجعيات دينية واجتماعية 

ومـــجـــالـــس ســـيـــاســـيـــة ومـــشـــرفـــن ومـــدنـــيـــن 
إرهابية، واعتبار كل ما  وعسكرين، جماعة 
وتكليفات  تعيينات  مــن  الجماعة  عــن  صــدر 
آثــار سواء  أو أحكام باطا، وال تترتب عليه 
بحق الــدولــة أو األفـــراد. كما اعتبر املــشــروع، 
أن كل ما أقدم عليه الحوثيون منذ انقابهم 
واســتــيــائــهــم عــلــى الــــدولــــة، أعـــمـــال إرهــابــيــة 

مــجــّرمــة وفــقــًا لــلــدســتــور الــيــمــنــي والــقــوانــن 
ــالــــي يــــجــــب فـــــــرض أقـــصـــى  ــتــ ــالــ ــة. بــ ــ ــاريــ ــ ــســ ــ الــ
الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، وفــقــًا لــقــانــون الــعــقــوبــات 
»الخيانة  بند  تحت  تــنــدرج  كتهمة  اليمني، 
ــران« و»تــلــقــي  ــ ــ الــوطــنــيــة« و»الـــتـــخـــابـــر مـــع إيـ
الدعم من جيشها املتمثل بالحرس الثوري«. 
ولــــم تــحــقــق الـــريـــاض فـــي حــيــنــه املـــأمـــول من 
جلسة البرملان اليمني، ودعا عددًا من النواب 
حينذاك، وعلى رأسهم نائب رئيس املجلس، 
عــبــدالــعــزيــز جـــبـــاري، الــشــرعــيــة لــلــتــريــث قبل 

إقرار القانون.
ــده أنــــهــــا مــلــيــشــيــا  ــيــ ــأكــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــ
مسلحة انــقــلــبــت عــلــى الـــدولـــة بــقــوة الــســاح، 
الشعب،  لها بحق  جــرائــم ال حصر  وارتكبت 
لبرملان  اليتيمة  الجلسة  فــي  جــبــاري  اعــتــبــر 
الــشــرعــيــة فــي مــديــنــة ســيــئــون، أن التصنيف 
»سيقطع فرص مفاوضات السام مع جماعة 
هــنــاك صفة  تــكــون  ولــن   ،

ً
الحوثين مستقبا

إذا تم  قانونية إلجــراء محادثات مع جماعة 
اعتبارها إرهابية«.

 
ّ
مـــع الــعــلــم أنــــه بــعــد هـــجـــوم »أرامـــــكـــــو«، حــث

املندوب السعودي في مجلس األمن، عبدالله 
املعلمي، أعضاء املجلس، على »وقف التهديد 
ــدق بـــأمـــن الـــطـــاقـــة الـــعـــاملـــيـــة والــعــمــلــيــة  ــحــ املــ
السياسية الخاصة باليمن واألمن اإلقليمي، 
ــن  ــوثـــيـــن الـــذيـ ــحـ ــة الـ ــؤولـــيـ ــان مـــسـ ــيـ ــبـ ــد تـ ــعـ بـ

تساندهم إيران عن الهجوم اإلرهابي«.
من جهتها، تعتبر الحكومة اليمنية املعترف 
ــًا، أن تــصــنــيــف الــحــوثــيــن جماعة  ــيـ بــهــا دولـ
إرهـــابـــيـــة لــيــس مــطــلــبــًا رســمــيــًا فــحــســب، بل 
ــك نـــظـــرًا لـــجـــرائـــم الــحــرب  ــ ــًا، وذلـ شــعــبــي أيـــضـ
التي اقترفتها منذ نحو 6 سنوات في غالبية 
املدن اليمنية، وتجعلها في مرتبة واحدة مع 

تنظيمي »داعش« و»القاعدة«.
الحكومة  تبديها  التي  الحماسة  وفي مقابل 
ر 

ّ
الــشــرعــيــة تــجــاه الــخــطــوة األمــيــركــيــة، تــحــذ

ــــاالت اإلغـــاثـــة الــدولــيــة واألمــمــيــة الــعــامــلــة  وكـ
فــــي الـــيـــمـــن مــــن خــــطــــورة الـــخـــطـــوة، ملــــا لــذلــك 
ــات عــــلــــى الـــــوضـــــع اإلنــــســــانــــي  ــاســ ــكــ ــعــ مـــــن انــ
واالقـــتـــصـــادي الــهــش. وبــعــد مــخــاوف كبيرة 
أفـــصـــح عــنــهــا األمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم املــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أبـــدى رئــيــس املجلس 
ــر  ــان إيـــغـــانـــد، أواخــ الــنــرويــجــي لـــاجـــئـــن، يــ
احتمال  إزاء  الــبــالــغ  قلقه  املــاضــي،  األســبــوع 
خلق عقبات إضافية ال يمكن تجاوزها أمام 
تــقــديــم املــســاعــدات. ولــفــت إلـــى أنـــه إذا مضت 
الــــواليــــات املــتــحــدة قـــدمـــًا فـــي هــــذه الــخــطــوة، 
»إعـــفـــاءات واضــحــة ال لبس  إصــــدار  فعليها 
لــعــّمــال اإلغــاثــة  فــيــهــا«، مــن شأنها أن تسمح 
بــالــعــمــل مــــن دون الــخــشــيــة مــــن الـــتـــداعـــيـــات 

القانونية.
وفيما أبدى طيف واسع من اليمنين، السيما 
املــــنــــاهــــضــــون لــــانــــقــــاب الــــحــــوثــــي، دعــمــهــم 
ــرون  ــ ــقـــرار األمـــيـــركـــي املـــحـــتـــمـــل، أعــــــرب آخـ ــلـ لـ
عـــن مــخــاوفــهــم، وقـــالـــوا إن الــســلــبــيــات الــتــي 
سيجلبها أكثر من اإليجابيات، وسيزيد من 

تفاقم الكارثة اإلنسانية املتردية.
في السياق، رأى الباحث عبد الناصر املودع، 
أنــه في حــال تم اعتماد الــقــرار، فإنه لن يعود 
ــيـــن، كــونــهــم  ــرر الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الـــحـــوثـ ــالـــضـ بـ
الخارجية  وعاقاتهم  الحصار  تحت  عمليًا 
ــامــــات مـــالـــيـــة واضـــحـــة  ــعــ تــ مــــــحــــــدودة، وال 
ورســـمـــيـــة لــهــم مـــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي. وقـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »معظم  فــي حــديــٍث لـــ
تتم بشكل سري  للحوثين  املالية  العمليات 
عبر قــنــوات خاصة توفرها إيـــران واألطـــراف 
ــانــــب عــمــلــيــات  الــــــدائــــــرة فــــي فـــلـــكـــهـــا، إلــــــى جــ
الــتــهــريــب الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا فـــي تــهــريــب 
الساح وغيرها من املعدات املحظورة. لذلك، 
لليمنين  املشاكل  القرار سيزيد من  فإن هذا 
وســـيـــصـــعـــب عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــويـــات املـــالـــيـــة 
اليمن، والتي ستخضع  والتجارية من وإلى 

لتدقيق خاص من قبل هذه املؤسسات«.

تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

على  الثالثاء،  أمس  من  أول  مساء  موافقتهم،  الحوثيون،  أعطى 
النفطية  »صافر«  ناقلة  حالة  وتقييم  لتفّقد  المتحدة  لألمم  خطة 
البحر  إلى  النفط  من  برميل  مليون   1.1 بتسريب  ُتنذر  والتي  المتهالكة، 
دوجاريك،  ستيفان  المتحدة،  األمــم  باسم  المتحدث  وقــال  األحمر. 
للصحافيين، إنه »من المتوقع وصول الطاقم والمعدات إلى الناقلة 
في نهاية شهر يناير/كانون الثاني أو مطلع شهر فبراير/شباط«. وذكر أن 

الخبراء سيفحصون الناقلة وقد يجرون صيانة.

»صافر« على طريق الحّل؟

قضية

عدن ـ زكريا أحمد

منعطف  إلـــى  اليمنية  األزمــــة  تتجه 
حــرج أكثر مــن أي وقــت مضى، ففي 
الــحــاصــل لعملية  مــقــابــل االنـــســـداد 
الـــســـام شـــمـــااًل وجــنــوبــًا بــعــد تــعــثــر اإلعــــان 
ــتـــرك واتــــفــــاق الـــــريـــــاض، يــلــوح  ــمــــي املـــشـ األمــ
فـــي األفــــق قــــرار أمــيــركــي مــحــتــمــل بتصنيف 
الــحــوثــيــن »جــمــاعــة إرهــابــيــة«، مــا قــد يــؤدي 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي واحـــــــدة مــن 
أسوأ األزمات اإلنسانية بالعالم. وعلى مدار 
أســـبـــوع كـــامـــل، واصــــل مــســؤولــون فـــي إدارة 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــخــاســر فـــي انــتــخــابــات 
3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي دونــالــد 
ترامب، توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة 
إليــــران وجــمــاعــة الــحــوثــيــن، تــتــوّعــد بــــإدراج 
الجماعة ضمن قوائم »التنظيمات اإلرهابية« 

على لوائح وزارة الخزانة األميركية.
ــدا الـــحـــوثـــيـــون غـــيـــر مــكــتــرثــن بــالــوعــيــد  ــ وبــ
ــقــــاشــــات حـــول  ــنــ األمـــــيـــــركـــــي، فـــفـــي غــــمــــرة الــ
قابل 

ُ
ت إدراجــهــم على لوائح اإلرهـــاب، والتي 

بــحــفــاوة ســعــوديــة بــالــغــة، أطــلــق الحوثيون 
صاروخًا بالستيًا على إحدى منشآت شركة 
ــو« الــســعــوديــة فـــي جــــدة، فـــي هــجــوم  ــكــ »أرامــ
الرياض  واعتبرته  العاملية  الطاقة  أمن  هــّدد 
ــــران بــالــيــمــن«.  ــــاب وكــــاء إيـ  عــلــى إرهـ

ً
»دلـــيـــا

تجاه  األميركية  النوايا  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
اللحظة، بعد ظهور  الحوثين ليست وليدة 
أن  إال  ــام 2018،  عــ ــر  ــ أواخــ مــمــاثــلــة  نــقــاشــات 
إدارة ترامب تبدو جاّدة هذه املرة في إحراز 
انـــتـــصـــار ســـيـــاســـي بـــالـــوقـــت الـــضـــائـــع ضــد 
إيــــران ووكــائــهــا بــاملــنــطــقــة، قــبــل 20 يناير/
كانون الثاني املقبل، موعد تنصيب الرئيس 

املنتخب جو بايدن.
وعـــــــاوة عـــلـــى مــــا يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا »هـــديـــة 
لقرار  التواقة  للسعودية  مجانية«  أميركية 
تــرامــب  يـــبـــدو أن إدارة  كـــهـــذا مــنــذ ســـنـــوات، 
الــحــوثــيــن ضمن  وراء تصنيف  مــن  تــســعــى 
بـــايـــدن  إدارة  إلـــــى حـــشـــر  اإلرهــــــــــاب،  قــــوائــــم 
الــعــتــيــدة، وتــســلــيــمــهــا تــركــة ثــقــيــلــة وتعقيد 

طنجة ـ عادل نجدي 
طرابلس ـ العربي الجديد

تــســود حــالــة مــن الــتــرقــب الــحــذر بانتظار 
نــتــائــج الـــجـــوالت الــســيــاســيــة والـــلـــقـــاءات 
الليبية، التي تهدف للتوصل  التشاورية 
إلــى تسوية، فيما عقدت أمــس، األربــعــاء، 
ــوم الـــــثـــــانـــــي لــــاجــــتــــمــــاع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات الـ ــــسـ ــلـ ــ جـ
التشاوري ألعضاء مجلس النواب الليبي 
بــشــقــيــه، طـــرابـــلـــس وطــــبــــرق، فــــي مــديــنــة 

طنجة املغربية.
وتــــزامــــن اســـتـــمـــرار الــجــلــســات مـــع حـــراك 
لرئيس برملان طبرق، عقيلة صالح، صوب 
الخارجية  وزيـــر  إعـــراب  مــوســكــو، تخلله 
الـــروســـي ســيــرغــي الفـــــروف، أمـــس األول، 
عن اهتمام باده باستئناف جميع أنواع 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي مـــع لــيــبــيــا، بــمــا فيها 
نظام  بصمود  مشيدًا  البرملاني،  التبادل 
وقــف إطـــاق الــنــار بــن األطــــراف الليبية. 
من جهته، أعرب صالح عن أمله في إجراء 
االنــتــخــابــات الــعــامــة الــلــيــبــيــة فـــي نــهــايــة 
إلى  التوصل  2021، مشددًا على ضــرورة 
املتناحرة  األطــراف  واتفاقات بن  إجماع 
الــهــدوء واالســتــقــرار فــي املناطق  لضمان 

الخاضعة لسيطرتها.
ــــي مـــديـــنـــة طـــنـــجـــة املـــغـــربـــيـــة،  ــــدت فـ ــقـ ــ وعـ
ــاء، جــلــســات الـــيـــوم الــثــانــي  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
لــاجــتــمــاع الـــتـــشـــاوري ألعـــضـــاء مجلس 
وطبرق.  طرابلس  بشقيه،  الليبي  النواب 
»العربي  وكشفت مصادر برملانية ليبية لـ
الجديد«، أن الجلسة تشكل انطاقة لبدء 
مرحلة جديدة في تاريخ مجلس النواب، 
حيث ينتظر أن يتم تشكيل لجان تتولى 
الداخلية، واإلعداد  الائحة  مهمة تعديل 
ــتـــمـــاع املـــجـــلـــس فــــي مـــديـــنـــة غـــدامـــس  الجـ
الــلــيــبــيــة. وأوضـــحـــت املـــصـــادر نفسها أن 
النواب املجتمعن في طنجة سينطلقون 
مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء جــلــســات االجــتــمــاع 
التشاوري، السبت املقبل، إلى غدامس من 
أجل عقد جلسة قانونية للبرملان للحسم 

فــي اســتــبــدال الــرئــاســة وتــعــديــل الائحة 
تحديد  يتم  أن  على  للمجلس،  الداخلية 
مكان انعقاد الجلسات املقبلة على التراب 
الخطوات هي  أن هــذه  إلــى  الليبي، الفتة 
عناوين لنجاح مساعي توحيد املؤسسة 

التشريعية الليبية.
واعــتــبــر عضو مجلس الــنــواب عــن دائــرة 
مع  في حديث  الرعيض،  مصراتة محمد 
»العربي الجديد«، أن االجتماع التشاوري 
ــنــــواب بـــاملـــغـــرب يعد  ألعـــضـــاء مــجــلــس الــ
نــــاجــــحــــًا بــــكــــل املــــقــــايــــيــــس لـــجـــهـــة إنــــهــــاء 
التشريعية  املؤسسة  وتوحيد  االنــقــســام 
وباقي املؤسسات، وإصدار القوانن التي 

تخدم مصلحة الشعب الليبي.
ــعــــاقــــات  ــكــــن الــــبــــاحــــث الـــلـــيـــبـــي فـــــي الــ لــ
في حديث  رأى،  البرق  الدولية مصطفى 
 »الــعــقــبــات 

ّ
الــــجــــديــــد«، أن مــــع »الـــعـــربـــي 

ــراف  ــزال كــبــيــرة بــن األطـ والــخــافــات ال تـ
الــبــعــثــة   »خـــطـــأ 

ّ
الـــلـــيـــبـــيـــة«. وأوضــــــــح أن

ــــي قـــبـــولـــهـــا تـــولـــي  ــة( يـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ )األمـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــد مــــعــــايــــيــــر وآلـ ــديــ ــحــ املــــجــــلــــســــن تــ
شــاغــلــي املـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة الــثــمــانــيــة 
فـــي الــــدولــــة خــــال اجــتــمــاعــات بــوزنــيــقــة 
املغربية، ويبدو أن املجلسن فّصا هذه 
في  البقاء  لهما  تضمن  بطريقة  اآللــيــات 
 »اتفاق بوزنيقة حدد 

ّ
املشهد«. واعتبر أن

املــعــايــيــر ولـــم يــحــدد مــن يــخــتــار شاغلي 
هذه املناصب وتــرك األمــر جدليًا«. ورأى 
 »طـــيـــفـــًا كـــبـــيـــرًا مــــن الــــنــــواب دفــعــتــهــم 

ّ
أن

مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع لـــلـــتـــوحـــد حـــتـــى ال 
يخسروا مواقعهم، خصوصًا أن خريطة 
الــطــريــق األمــمــيــة أعــطــت ملــلــتــقــى الــحــوار 
السياسي صاحيات النظر في القضايا 
الكبيرة، إذا اختلف مجلس النواب فيها«. 
 الصاحيات التي منحتها 

ّ
وفيما رأى أن

مباشرًا  تهديدًا  »شكلت  الطريق  خريطة 
لــلــنــواب ودفــعــتــهــم لــلــتــوافــق«، فــإنــه عّبر 
عــن خشيته مــن اســتــمــرار الــخــافــات بن 
النواب بحسب ما يظهر من تصريحات 

املشاركن في جلسات املغرب. 

ترقب حذر لنتائج 
اللقاءات الليبية

إدارة ترامب تسعى إلى 
حشر عهد بايدن في 

الملف اليمني

تحّذر وكاالت اإلغاثة من 
تصنيف الحوثيين على 

لوائح اإلرهاب

متابعة قرار أميركي قد يعّقد األزمة اليمنية ويدفع الجماعة 
إلى تعزيز تبعيتها للحرس الثوري اإليراني 

فّجر إعالن 
مستشار المرشد 

اإليراني للصناعات 
الدفاعية، 

الجنرال حسين 
دهقان، ترشحه 

إلى االنتخابات 
الرئاسية السجال 

بين المحافظين 
واإلصالحيين. 

وفي حين انتقد 
اإلصالحيون 

ترشح العسكر 
للرئاسة، فقد 

رد المحافظون 
باتهامهم 

بتخويف الشارع من 
هذا األمر

إضاءة 

)Getty( عمل دهقان مع ثالثة رؤساء إيرانيين

الـــتـــيـــار املـــحـــافـــظ اإلصـــاحـــيـــن ومــنــابــرهــم 
ــارع مــــن تــرشــح  ــ ــشـ ــ ــيــــة بـــتـــخـــويـــف الـ اإلعــــامــ
ــارز في  ــبـ ــاءل الـــقـــيـــادي الـ الــعــســكــريــن. وتـــسـ
الحرس الثوري البرملاني السابق، إسماعيل 
كوثري، في مقابلة مع موقع »خبر أوناين«، 
لتخوفون  العسكريون  فعل  »مـــاذا  أيــام  قبل 
الـــشـــارع مـــنـــهـــم؟«، مــعــتــبــرًا أن الــحــديــث عن 
العسكري حــرب نفسية تشن ضد  »الرئيس 

رجال الحرس الثوري«.
و»االعـــــتـــــدالـــــيـــــن«  اإلصـــــاحـــــيـــــن  أن  ــر  ــيــ غــ
يــرون فــي وجــود رئيس عسكري »أمـــرًا غير 
طبيعي« و»هو لزمن غير اعتيادي«، حسب 
مدير صحيفة »جمهوري إسامي«، مسيح 
افتتاحية الصحيفة، ردًا على  مهاجري، في 
عليها:  معترضًا  وقـــال  كــوثــري.  تصريحات 
»إذا كنا نريد إشعار الــرأي العام العاملي أن 
ــران اإلســامــيــة تعيش وضعًا  جــمــهــوريــة إيــ
غير طبيعي، والباد تعيش ظــروف األزمــة، 
ــو الـــعـــســـكـــر ونــطــلــب  فـــيـــجـــب أن نـــتـــجـــه نـــحـ
مــنــهــم اســـتـــام الــســلــطــة. وحــيــنــئــذ ال حــاجــة 
ــًا، حــيــث إن الــعــســكــريــن  لــانــتــخــابــات أيـــضـ
عادة يستلمون الحكومة والدولة عبر طرق 

غير االنتخابات«.
ــًا، دعــــــا نــــائــــب رئـــيـــس  ــ ــــضـ ــاق أيـ ــيــ وفــــــي الــــســ
الــبــرملــان الــســابــق مــرتــضــي مــطــهــري، األحـــد 
الترشح  فــي  الــراغــبــن  العسكرين  املــاضــي، 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بـــاالســـتـــقـــالـــة قــبــل 
خـــوض غــمــارهــا. وقــــال »إذا تــرشــح وهـــو ال 
ــقــــوات املــســلــحــة  يـــــزال عـــضـــوًا رســمــيــًا فـــي الــ
وفــاز في االنتخابات، وأصبح لدينا رئيس 
ــورة جـــيـــدة عن  ــ عـــســـكـــري، فـــذلـــك ال يـــقـــدم صـ
الباد«. واعتبر أن »مشاركة العسكرين في 
السياسة، خصوصًا تولي منصب الرئاسة، 

ليست في مصلحة الباد«.
غــيــر أن هــنــاك مـــن يــنــتــقــد مـــن اإلصــاحــيــن 

طهران ـ العربي الجديد

الـــ13  الرئاسي  إيــران عن استحقاقها  تفصل 
النتخاب رئيسها الثامن نحو سبعة أشهر. 
لكن النشاط االنتخابي بدأ، منذ فترة، ويرّكز 
عليه التيار املحافظ أكثر من غيره، فيما لم 
ُيــبــِد اإلصــاحــيــون اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا، إال أنهم 
أيضًا بعد فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن 
بالرئاسة األميركية أصبحوا يولون اهتمامًا 
بــاألمــر ولــو بشكل أقــل مــن املحافظن. وذلــك 
وسط توقعات بأن مجيء بايدن من شأنه أن 
يترك أثرًا على املعادلة االنتخابية في إيران، 
وتــحــديــدًا إذا أرادت الــدخــول مــرة أخـــرى في 

املفاوضات مع أميركا، وهو احتمال مرجح.
وبات موضوع االنتخابات الرئاسية املقبلة 
ــران، املــزمــع إجـــراؤهـــا فــي 18 يونيو/ ــ فــي إيـ

فــي األوســاط  الساعة  حــزيــران 2021، حديث 
اإلعـــامـــيـــة اإليــــرانــــيــــة، أصـــولـــيـــة )مــحــافــظــة( 
ــم املــواضــيــع  ــد أهــ ــ كـــانـــت أو إصـــاحـــيـــة. وأحـ
ــر فـــــي هــــذه  ــكـ ــسـ ــعـ الــــســــاخــــنــــة هـــــو تــــرشــــح الـ
بمشاركة  مرجحة  تكهنات  إثــر  االنتخابات، 
ــادة الــحــرس الــثــوري فــي الــســبــاق.  عـــدد مــن قـ
للصناعات  اإليراني  املرشد  وفّجر مستشار 
الــدفــاعــيــة، الــجــنــرال حــســن دهــقــان، قنبلته، 
الثاثاء املاضي، باإلعان أنه يعتزم الترشح 
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة املــقــبــلــة، وهــــو أول 

شخصية إيرانية تعلن هذا األمر.
ــة، عــمــل  ــنـ ــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 64 سـ ــبـ دهــــقــــان، الـ
ــيـــــن، إصـــاحـــيـــن  ــ ــرانـ ــ ــة رؤســـــــــاء إيـ ــــع ثــــاثــ مـ
ــــن«. وكــــــــان نـــائـــبـــًا  ــدلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ومــــحــــافــــظــــن و»مـ
لــوزيــر الــدفــاع فــي عــهــد الــرئــيــس اإلصــاحــي 
»الشهيد  محمد خــاتــمــي، ورئــيــس مــؤســســة 
والــفــدائــيــن« فــي حــكــومــة الــرئــيــس املــحــافــظ 
ــرًا لــلــدفــاع في  ــ مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، ووزيـ
الــواليــة األولـــى للرئيس »االعــتــدالــي« حسن 

ــد تـــرشـــح الــعــســكــر  ــاذ مـــوقـــف حـــــاد ضــ ــخــ اتــ
ــــؤالء إن  لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، ويـــقـــول هـ
ــــب فــــي الـــداخـــل  ــــوى العـ ــثــــوري أقــ الــــحــــرس الــ
ــم  ــــي رسـ ــي، ولــــــه تــــأثــــيــــره الـــكـــبـــيـــر فـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ اإليـ
الــســيــاســات مــن خــلــف الــكــوالــيــس. وفـــي ظل 
هذا الواقع، يتساءل هــؤالء عن سبب رفض 
تولي رجل عسكري الرئاسة املقبلة. ووسط 
الــســجــال بــن اإلصــاحــيــن واملــحــافــظــن في 
إيــران، حول ترشح العسكرين، يرى املرشد 
ــلـــى عــلــي خــامــنــئــي أن »عـــاج  ــرانــــي األعـ اإليــ
ــران هــو فــي وجـــود حكومة شابة  مشاكل إيـ
ــن الــحــكــومــة  وثــــــوريــــــة«. واملــــقــــصــــود هـــنـــا مــ
رئيسها وأعضائها،  أعمار  يعني  ال  الشابة 

وإنما أن يكونوا نشطن.
ــه الـــحـــديـــث عــــن املــشــهــد  ــ ــ مــــن الـــســـابـــق ألوانـ
ــران، فالصورة  االنــتــخــابــي الــرئــاســي فــي إيــ
السبعة  الشهور  بعد، وتطورات  لم تتضح 
املقبلة حتى االنتخابات، هي التي ستكون 
الفاصلة في رســم هــذا املشهد.  لها كلمتها 
والــعــامــل املــهــم فــي ذلـــك، هــو وجــهــة التوتر 
بعد  الشهور  األميركي خال هذه  اإليراني 
فـــوز بـــايـــدن. عــمــومــًا، تكتسب االنــتــخــابــات 
الرئاسية اإليرانية عام 2021 أهمية قصوى 
عديدة،  العــتــبــارات  اإلســامــيــة  للجمهورية 
أهــمــهــا الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي تــواجــهــهــا 
أدنى  االقتصادية، وتسجيل  األزمــة  بسبب 
التشريعية  االنتخابات  في  مشاركة  نسبة 
الــتــي أجـــريـــت فـــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، 
 
ً
فـــضـــا املــــــائــــــة.  ــي  ــ فــ  42.57 إلـــــــى  ــــت  ــلـ ــ  وصـ
عـــن أن تـــركـــة الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الــخــاســر 
دونالد ترامب أعادت الصراع مع الغرب إلى 
سابق عهده، قبل االتفاق النووي املبرم عام 
الجديدة  األميركية  اإلدارة  2015، ووضعت 
أمــــــــام واقــــــــع صــــعــــب ال يـــمـــكـــنـــهـــا تــــجــــاوزه 

بسهولة إن أرادت.

ــان أيـــضـــًا أحــد  ــه كــ  عـــن أنــ
ً
ــانــــي. وفـــضـــا روحــ

أبــرز قــادة الحرس الــثــوري، فقد تولى لفترة 
قــيــادة الــســاح الــجــوي فــي الـــحـــرس، وشغل 
ــــان العامة  أيــضــًا منصب نــائــب رئــيــس األركـ
لهذه املؤسسة العسكرية، عاوة على توليه 
لــه دور مهم أيضًا  مناصب أخـــرى. كما كــان 
اإليرانية،  العسكرية  الصناعات  تطوير  فــي 
قبل أن يصبح مستشار خامنئي للصناعات 

الدفاعية منذ عام 2017.
ــان إلــى  ــقـ وأدرجـــــــت الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة، دهـ
جانب 9 أشخاص آخرين مقربن لخامنئي، 
على قائمة العقوبات في 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2019، واتهمته بالضلوع في تفجير 
مــقــر املــاريــنــز فــي بــيــروت عـــام 1983، عندما 
كـــان قــائــد قـــوات الــحــرس الـــثـــوري فــي لبنان 
وسورية. لم يدخل دهقان السباق االنتخابي 
املألوفة  السياسية  االصــطــفــافــات  بــوابــة  مــن 
فـــي الـــبـــاد، بـــن املــحــافــظــن واإلصـــاحـــيـــن، 
فلم يتنب ترشحه أي تيار سياسي في الباد 
بترشيح  املحافظ  التيار  ترحيب  رغــم  بــعــد، 
ــّدم دهـــقـــان، فـــي مقابلته  الــعــســكــريــن. كــمــا قــ
نفسه  ترشحه،  عن  فيها  أعلن  التي  املتلفزة 
 وطنيًا وثوريًا« جاء لتحقيق »أهداف 

ً
»رجا

ــــورة«، مـــؤكـــدًا أنــــه ال  ــثـ ــ ومــصــالــح الــنــظــام والـ
األصولية  السياسية  العناوين  إلــى  ينتمي 

واإلصاحية.
ن إعان الجنرال اإليراني ترشحه سوق 

ّ
وسخ

الــحــديــث عــن تــرشــح الــعــســكــريــن فــي إيــــران، 
لتركز عليه مجددًا الصحافة اإليرانية، خال 
الــيــومــن األخــيــريــن. عــلــمــًا بـــأن دهــقــان ليس 
الــعــســكــري الــوحــيــد الـــذي يــتــرشــح للرئاسة، 
وتــــرشــــح خـــــال الــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة، ثــاثــة 
عسكرين كبار، هم األمــيــرال علي شمخاني 
الــدفــاع السابق وأمــن املجلس األعلى  وزيــر 
ــنــــرال مــحــســن  لـــأمـــن الـــقـــومـــي راهــــنــــًا، والــــجــ

القائد العام األسبق للحرس وأمن  رضائي 
مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام حــالــيــًا 
)ثاث مرات(، ورئيس البرملان الحالي محمد 
باقر قاليباف )ثاث مــرات( الذي كان القائد 
بارزًا  الداخلي وقياديًا  األمــن  لقوات  السابق 
ــــرس. لـــكـــن املـــرشـــحـــن الــعــســكــريــن  ــــحـ ــي الـ فــ

الثاثة لم يفوزوا في أي من الدورات.
ترشح  عــن  متنفذة  محافظة  تــيــارات  تــدافــع 
ــيـــة،  ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ الـــعـــســـكـــريـــن فــــي االنــ
عسكرية  بخلفية  رئــيــس  وجـــود  أن  معتبرة 
ــبــــاد، ولــذلــك  مـــن شـــأنـــه أن يــحــل مــشــاكــل الــ
ــاه، رغــم  تــدفــع تـــيـــارات مــحــافــظــة بــهــذا االتـــجـ
تراجع حظوظ املواجهة العسكرية بن إيران 
والــــواليــــات املــتــحــدة بــعــد فـــوز بـــايـــدن. وقـــال 
تغريدة  في  شريعتي،  مالك  املحافظ  النائب 
عــلــى »تــويــتــر« قــبــل االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة 
بشهرين، إن »حكومة 1400 )2021( تستدعي 
ــــى أن  ــكـــون كــابــيــنــت حـــــــرب«، مـــشـــيـــرًا إلـ أن تـ
»الــحــرب االقــتــصــاديــة الــيــوم أعــقــد بكثير من 

الحرب النظامية العسكرية«.
لكن اإلصاحين وشرائح في املجتمع غير 
مرحبن بذلك، منتقدين هذه املشاركة، ليتهم 

يرى اإلصالحيون في 
وجود رئيس عسكري أمرًا 

غير طبيعي

لم يدخل دهقان سباق 
االنتخابات من بوابة 

االصطفافات القائمة

  شرق
      غرب

برلين: مناهض للعولمة 
يصدم بسيارته بوابة 

مقر ميركل
صـــــــــدم رجــــــــــــل، أمـــــــــس األربــــــــعــــــــاء، 
ــة املـــســـتـــشـــاريـــة  ــ ــوابــ ــ ــه بــ ــارتــ ــيــ ــســ بــ
األملـــانـــيـــة فـــي بـــرلـــن، قــبــل أن يــتــّم 
تــوقــيــفــه، وفـــق مــا أعــلــنــت الــشــرطــة. 
بــأضــرار في  السيارة  ولــم تتسبب 
املكان. وُدّونت على السيارة بطاء 
أبــيــض شـــعـــارات تــدعــو إلـــى وقــف 
»سياسة العوملة«. وأفادت وسائل 
نفسها  السيارة  بــأن  أملانية  إعــام 
الـــعـــام 2014 ملــحــاولــة  ــخــدمــت 

ُ
اســت

الــدخــول إلــى الــدائــرة األمنية التي 
تــحــيــط بــاملــســتــشــاريــة لــاحــتــجــاج 

آنذاك على االحتباس الحراري. 
)فرانس برس، رويترز(

موسكو: ضبط خلية 
لـ»داعش« خططت 

لهجمات 
ــي  ــدرالــ ــيــ ــفــ ــاز األمـــــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــــــــروســــــــي، أمــــــــس األربــــــــعــــــــاء، عــن 
إحباط نشاط خلية تابعة لتنظيم 
لتنفيذ هجمات  »داعـــش« خططت 
فــي مــقــاطــعــة مــوســكــو. وقـــال مركز 
الــعــاقــات الــعــامــة لــأمــن الــروســي، 
ــن  ــ ــاز األمـ ــهــ ــــط جــ ــبـ ــ ــان: »أحـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
ــفــــدرالــــي نـــشـــاط خــلــيــة إقــلــيــمــيــة  الــ
ــان  لــتــنــظــيــم داعـــــــش اإلرهــــــابــــــي، كـ
تنفيذ  يعتزمون  فيها  املــشــاركــون 
ــال تــخــريــبــيــة - إرهــــابــــيــــة فــي  ــمــ أعــ

مقاطعة موسكو«.
)العربي الجديد(

أستراليا تنزع جنسية رجل 
دين إسالمي 

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة األســتــرالــي 
بـــيـــتـــر دوتــــــــون )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
نـــزعـــت  ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ أن  األربـــــــعـــــــاء، 
جــــنــــســــيــــة رجــــــــــل ديــــــــــن إســـــامـــــي 
جزائري املولد، أدين بقيادة خلية 
في  قنبلة  لـــزرع  إرهــابــيــة خططت 
مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 
الــنــاصــر بن  عــبــد   2005. وأصـــبـــح 
مــن  يـــــجـــــّرد  أول شــــخــــص  بــــريــــكــــة 
جنسيته وهو ما زال في أستراليا. 
كـــــان شــخــص  »إذا  وقــــــال دوتـــــــون 
ــيـــرًا  ــبـ ــًا كـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ يــــشــــكــــل خـــــطـــــرًا إرهــ
ــا هو  ــل مـ عــلــى بــــادنــــا، ســنــفــعــل كـ
مــمــكــن فــي إطــــار الــقــانــون لحماية 

األسترالين«.
)رويترز(

الجيش األذري يدخل 
مقاطعة كالباجار 

أعلنت أذربــيــجــان، أمــس األربــعــاء، 
 جيشها دخل مقاطعة كالباجار 

ّ
أن

املجاورة إلقليم ناغورنو كاراباخ، 
وهي ثاني مقاطعة من أصل ثاث 
وافقت أرمينيا على سحب قواتها 
إطــار  فــي  لباكو،  وتسليمها  منها 
ــار أبــــرم  ــنــ ــاق لـــوقـــف إطــــــاق الــ ــفــ اتــ
ــــان من  مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي. وكـ
ــم يـــريـــفـــان هــذه 

ّ
املـــفـــتـــرض أن تــســل

املنطقة إلى باكو في 15 من الشهر 
منح  األذري  الجانب   

ّ
لكن الحالي، 

الجانب األرميني مهلة عشرة أيام 
»دواع إنسانية«. إضافية لـ

)فرانس برس، األناضول(

مناطق النزاعات مسرحًا 
لألعمال اإلرهابية 

تبقى مناطق الحروب املسرح شبه 
الحصري للهجمات اإلرهابية، مع 
تــركــز 96 فـــي املـــائـــة مـــن الــضــحــايــا 
فيها في 2019، على ما ذكر مؤشر 
اإلرهاب العاملي للعام 2020، أمس 
األربعاء. وأوضحت الدراسة، التي 
أعــدهــا مــعــهــد االقــتــصــاد والــســام 
ــه »تــبــقــى  ــ ــقــــره فــــي ســـيـــدنـــي، أنـ ومــ
حركة طالبان املجموعة اإلرهابية 
األكثر حصدًا لــأرواح خال العام 
املنسوبة  الحصيلة  أن  مــع   ،2019
إليها تراجعت بنسبة 18 في املائة. 
ــا تــنــظــيــم داعـــــش فــقــد اســتــمــرت  أمــ
قوته ونفوذه بالتراجع بعد نهاية 
دولــــة الــخــافــة، الــتــي أعــلــنــهــا، في 

العام 2019«. 
)فرانس برس(

هل يكون الرئيس اإليراني  المقبل عسكريًا؟
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إسقاط االئتالف أم تصحيح مساره؟

مؤتمر »القوى الوطنية« السورية

االحتالل يستهدف مليشيات إيران مجددًا

مطالبات بإعادة النظر 
في الكيانات الممثلة 

في االئتالف

أمين العاصي

بـــــــــدأت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــتــــيــــارات 
والتشكيالت السياسية في الثورة 
واملعارضة السورية، وشخصيات 
ــة، أمــــس األربـــــعـــــاء، أعــمــال  ــعـــارضـ مــســتــقــلــة مـ
»مــؤتــمــر الــقــوى الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عــن ثــوابــت 
الـــثـــورة«، فــي خــطــوة تعكس اســتــيــاء الــشــارع 
السوري املعارض من إعالن االئتالف الوطني 
أيــام تشكيل »مفوضية وطنية  قبل  الــســوري 
لـــالنـــتـــخـــابـــات«، وهــــو مـــا تـــراجـــع عــنــه الحــقــا 
تحت ضغط هذا الشارع الذي يتهم االئتالف 
ــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــ ــقــ ــ ــ »الــــفــــشــــل« وعــــــــدم ال بـــــ

الضغوط اإلقليمية على املعارضة.
ـــشـــارك فــي املــؤتــمــر الـــذي ُيــعــقــد افــتــراضــيــا، 

ُ
وت

ــة تـــمـــثـــل عــــــدة مـــحـــافـــظـــات  ــيـ ــيـــاسـ هـــيـــئـــات سـ
ــط لــلــســوريــن فــي املــغــتــربــات،  ــ ســـوريـــة، وروابـ
ــّمـــع  ــيــــة، وتـــجـ ــيــــاســ وأحــــــــــــزاب واتــــــــحــــــــادات ســ
ــــى نـــحـــو 20  ــنـــشـــقـــن، إضــــافــــة إلــ الـــضـــبـــاط املـ
شخصية سورية معارضة. وذكر مضر حماد 
األسعد، الذي يمثل »الرابطة السورية لحقوق 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  الالجئن«، 
أن أهداف املؤتمرين »متناقضة«، مشيرًا إلى 
االئــتــالف من خالل  البعض »يريد تجديد  أن 
ضــــخ دمــــــاء جــــديــــدة فـــيـــه وإخــــــــراج الـــتـــيـــارات 
التي لم يعد لها تأثير ووجــود على األرض، 
الداخل  تــيــارات لها تأثير سياسي في  وضــم 
ــــوري«. وأضــــــاف »الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة  ــــسـ الـ
تغيرت منذ بــدء الــثــورة حتى الــيــوم، وهــو ما 
يستدعي إعادة النظر في الكيانات والتيارات 
ــــوري«.  ــــسـ ــــالف الـــوطـــنـــي الـ ــتـ ــ املـــمـــثـــلـــة فــــي االئـ
وأعرب األسعد عن اعتقاده بأن هناك أعضاء 
في االئــتــالف الوطني »قــّدمــوا نموذجا سيئا 
ــم من  لــلــعــمــل الــســيــاســي الــــثــــوري، عــلــى الـــرغـ
كــونــهــم أعــضــاء فــيــه مــنــذ تــأســيــســه، لـــذا يجب 
تغييرهم«، مضيفا: »يجب تعزيز دور ومكانة 
االئتالف في الداخل السوري، وأن يكون مقره 
داخل سورية وليس خارجها«. ولفت األسعد 
إلـــى أن هــنــاك تـــيـــارات وشــخــصــيــات مــشــاركــة 
االئتالف بجسم  بتغيير  »تطالب  املؤتمر  في 
»هـــذا خطأ جسيم  متابعا:  جــديــد«،  سياسي 
ُيرتكب بحق الثورة السورية في حال حدوثه. 
ــار االئـــــتـــــالف ولـــيـــس  ــســ هـــدفـــنـــا تـــصـــحـــيـــح مــ
نــســفــه«. ومــضــى بــالــقــول: »إســـقـــاط االئــتــالف 
وإيــران وملنصات  للنظام  الوطني هو مطلب 
الــقــاهــرة ومــوســكــو،  ســيــاســيــة، منها منصتا 
وحــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، لـــذا لــن نــوافــق 
عــلــى نــســف االئــتــالف بـــأي حـــال مــن األحــــوال، 
تــوافــق. نحن  لن  املحافظات  وجميع مجالس 

مع تصحيح مساره«.
املاضي،  الثالثاء  الوطني،  االئــتــالف  وتــراجــع 
لالنتخابات«،  وطنية  »مفوضية  تشكيل  عن 
فـــّجـــر اإلعــــــالن عــنــهــا أزمـــــة ســيــاســيــة ال تـــزال 
مــحــتــدمــة فــــي أوســـــــاط املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
والـــثـــورة، إذ خشي كــثــيــرون أن تــكــون خطوة 
ــتــــمــــاهــــي مـــــع ضــــغــــوط إقــلــيــمــيــة  بــــاتــــجــــاه الــ
إليــجــاد حــل يــقــوم على املــشــاركــة فــي السلطة 
مــع النظام بــوجــود بشار األســـد. مــن جهتها، 

التقاطعات  وتــحــصــن  بتحصيل  منشغلون 
السوري  املشهد  في  بثباتهم  مصالحهم  بن 
ــافـــت: »لــقــد انــحــرفــت  ومــصــالــح الــــــدول«. وأضـ
بــوصــلــة االئـــتـــالف مــنــذ أن انــخــرط فــي مسار 
الحل الروسي وذهب باتجاه إدخال منصات 
القاهرة وموسكو ومخرجات مؤتمر سوتشي 
بــالــقــول: »لم  الــدســتــوريــة«. وأردفــــت  واللجنة 
يعد من املمكن ابتزاز الثورة بالقول إنه ليس 
هناك بديل، وإن االئتالف لديه شرعية دولية. 
لو كان يمكن للثوار أن يخضعوا لهذا االبتزاز 
ملا قاموا بثورتهم في مواجهة نظام اتضحت 

عمالته وخدماته للدول«.
ــا املــــعــــارض الــــســــوري بـــســـام يـــوســـف فــقــال  أمــ
»العربي الجديد« إنه اعتذر عن عدم حضور  لـ
املــؤتــمــر »ألنــــي فــهــمــت فــي الــبــدايــة أنـــه إعــالن 
ضــد خــطــوة االئــتــالف األخــيــرة الــتــي أرفضها 
تماما، وأثمن أي جهد إلدانتها وإيقاف العمل 
بها«. وإذ أعرب عن قناعته بحاجة السورين 
العجز  »تشكيل سياسي يخرجنا من حالة  لـ
التي وصلنا إليها«، أضاف: »إال أنني أرى أن 
تشكيل هذا الجسد السياسي يحتاج آلليات 
سس االئتالف في نوفمبر/تشرين 

ُ
أخرى«. وأ

الــدوحــة  القطرية  العاصمة  فــي   2012 الثاني 

فــي ذروة الــحــراك الــثــوري فــي ســوريــة، ليكون 
املمثل الشرعي والوحيد للثورة. ولكن ظهرت 
ــك تــــيــــارات ومـــنـــصـــات ســيــاســيــة عــدة  بــعــد ذلــ
بدفع إقليمي ودولي هدفها تشتيت التمثيل 
فـــي املــعــارضــة مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــلــول 

ــى مــن مطالب  ســيــاســيــة ال تحقق الــحــد األدنــ
إجــراء تغيير سياسي  الثورة، وفي مقدمتها 
ــد وأركــــــان حــكــمــه.  ــ عــمــيــق يـــطـــاول بـــشـــار األسـ
ويــعــد االئــتــالف املــكــون الــرئــيــســي فــي الهيئة 
العاصمة  التي تتخذ من  العليا للمفاوضات 
والــتــي رضخت  لها  مقرًا  الــريــاض  السعودية 
لــضــغــوط إقــلــيــمــيــة إلدخــــــال مــنــصــة مــوســكــو 
ــــون هـــذه  ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــ ــا، عـ ــفـــوفـــهـ ــــى صـ إلــ
التأثير في الشارع السوري  املنصة محدودة 
املعارض، وتتماهى تماما مع الرؤية الروسية 
لــلــحــل. وتــنــاوبــت عــلــى رئــاســة االئـــتـــالف عــدة 
ــه بـــدأ  ــ شــخــصــيــات ســــوريــــة مـــعـــارضـــة، إال أنـ
يفقد تأثيره السياسي، وال سيما في الداخل 
السوري الذي لطاملا اتهم أعضاء قيادين في 
»الــفــشــل الــســيــاســي« و»الــتــبــعــيــة«  االئــتــالف بـــ
مواجهة  على  الــقــدرة  وعــدم  إقليمية،  لجهات 

الضغوط اإلقليمية والدولية.
ــبـــاري عــثــمــان، وهــو  مـــن جــهــتــه، أشــــار عــبــد الـ
في  الــســوريــن«  الديمقراطين  »اتــحــاد  ممثل 
املــؤتــمــر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــدار رئــيــس االئــتــالف قـــرارًا  إلـــى أنـــه »بــعــد إصــ
ــابـــات، والـــرفـــض  ــتـــخـ بــتــشــكــيــل مــفــوضــيــة االنـ
والتجمعات  السياسية  القوى  ومــن  الشعبي 
لــهــذا الــــقــــرار، ارتـــــأت عــــدة قــــوى وشــخــصــيــات 
ــار مــوحــد  ــ مــســتــقــلــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل إطــ
يــرفــض الــتــعــامــل مــع قـــرار االئـــتـــالف، والعمل 
تعمل  وطنية  أرضية مجتمعية سورية  على 
»الغاية  أن  الــســوريــن«. وأكــد عثمان  ملصالح 
ــيــــة لــلــمــؤتــمــر هــــي تــصــحــيــح مــســار  األســــاســ
الــثــورة وعـــدم الــســمــاح لــالئــتــالف بــاالنــحــراف 
ــرد نصفه 

ُ
ش الــذي  والتالعب بمصير شعبنا 

املليون منه، ناهيك عن  يقارب  واستشهد ما 
»نحن  بالقول  ومضى  واملختفن«.  املعتقلن 
مع إسقاط أعضاء االئتالف وليس املؤسسة، 
ــــؤالء األعــــضــــاء فنحن  ــال اســتــقــالــة هـ وفــــي حــ
مستعدون للعمل من أجل أن يختار شعبنا، 
لكن  لالئتالف،  ممثليه  بالحرية،  طالب  الــذي 
نـــحـــن عـــلـــى يـــقـــن بـــــأن هـــنـــاك مــتــحــكــمــن فــي 
مفاصل االئتالف لن يتنازلوا ولن يستقيلوا 

ولن يسمحوا بتصحيح مساره«.

8
سياسة

واصلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي استهداف 

مواقع تستخدمها 
المليشيات اإليرانية في 

سورية. وقصفت 
بالصواريخ منطقة جبل 
المانع في ريف دمشق 

الجنوبي

في خطوة تعكس استياء المعارضة السورية من االئتالف الوطني، خصوصًا بعد تشكيله »مفوضية وطنية لالنتخابات«، عقدت 
تيارات معارضة مؤتمرًا »للدفاع عن ثوابت الثورة«، في ظل تباين بين المطالبة بتصحيح مسار االئتالف أو الحاجة إلسقاطه

انتقادات كثيرة توّجه لالئتالف ورئيسه )محمد مستو/األناضول(

جالل بكور، عبد الرحمن خضر

فـــي ثــانــي هــجــوم مـــن نــوعــه خــــالل أســبــوع، 
االحتالل  لجيش  تابعة  طــائــرات  استهدفت 
اإلســرائــيــلــي، ليلة الــثــالثــاء األربــعــاء، مواقع 
لــلــنــظــام الــــســــوري واملـــلـــيـــشـــيـــات اإليـــرانـــيـــة، 
جنوبي العاصمة دمشق، فيما ذكر املرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان أن الــهــجــوم أدى 
إلـــى مــقــتــل ثــمــانــيــة مــقــاتــلــن مــوالــن إليــــران. 
وذكرت وكالة أنباء النظام السوري »سانا« 
 صواريخ آتية من اتجاه الجوالن املحتل 

ّ
أن

استهدفت مواقع في جبل املانع في ضواحي 
دمشق، وأخرى قرب قرية رويحينة، جنوبي 
ــم تــشــر الـــوكـــالـــة إلــــى طبيعة  الــقــنــيــطــرة. ولــ
املواقع التي استهدفها القصف اإلسرائيلي. 
تـــصـــّدت  ــة  ــويــ ــجــ الــ املــــــضــــــادات   

ّ
أن وذكـــــــــرت 

ف أضرارًا 
ّ
للصواريخ، معلنة أن الهجوم خل

مادية فقط.
القصف استهدف   

ّ
أن مــواقــع محلية  وأّكـــدت 

تتبع  اللبناني، ونقطة  الله«  »حزب  لـ مواقع 
ــلـــواء 90« بــالــقــرب مـــن بــلــدة رويــحــيــنــة  »الـ ـــ لـ
األوســــــط، تستخدمها  الــقــنــيــطــرة  ريــــف  فـــي 

املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة فـــي عــمــلــيــات الــرصــد. 
النقطة تشرف عليها   هــذه 

ّ
أن إلــى  ــارت  وأشـ

كــامــل، وتشهد  اإليــرانــيــة بشكل  املــلــيــشــيــات 
زيارات دورية لقادة من »حزب الله« والنظام 
 الـــقـــصـــف الــــذي 

ّ
ــــى أن ــفـــتـــت إلــ ــــوري. ولـ ــســ ــ الــ

استهدف جبل املانع الذي تنتشر فيه العديد 
مستودعات  طــاول  اإليرانية،  املليشيات  من 

ف قتلى وجرحى في صفوفها.
ّ
لها، وخل

وقـــال مــتــحــدث عــســكــري إســرائــيــلــي، لوكالة 
ــنـــوع من  ــذا الـ ــرز«: »ال نــعــلــق عــلــى هــ ــ ــتـ ــ »رويـ
السوري  املرصد  وذكر  اإلخبارية«.  التقارير 
إلــى مقتل  أدى  القصف  أن  اإلنــســان  لحقوق 

ثمانية مقاتلن موالن إليران. 
»العربي  لـ مطلعة،  عسكرية  مصادر  وقالت 
الــــجــــديــــد«: »تـــقـــع عـــلـــى جـــبـــل مـــانـــع قـــواعـــد 
اإليراني.  الثوري  والحرس  للنظام  عسكرية 
وقـــد تــعــّرض الــجــبــل بشكل مــتــكــرر للقصف 
قوات  لوجود  اإلسرائيلي،  الطيران  قبل  من 
 عن 

ً
إيرانية وقــواعــد دفــاع جــوي فيه، فضال

إشــرافــه عــلــى قــواعــد الــفــرقــة األولــــى والــلــواء 
166 فــي منطقة الــكــســوة«. وأكـــدت أن معظم 
أصـــوات االنــفــجــارات التي تسمع فــي مدينة 
دمشق غالبا ما يكون مصدرها جبل املانع، 
إذ تــطــلــق مــنــه مــعــظــم الـــصـــواريـــخ املـــضـــادة 
تــكــون ذات فعالية في  أنــهــا ال  إال  الــطــيــران، 
تشنها  التي  اإلسرائيلية  الــغــارات  مواجهة 
طائرات متطورة ال تقدر دفاعات النظام على 
 معظم 

ّ
مــواجــهــتــهــا. وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن

قواعد النظام في الجبل غير مكشوفة تماما، 
فــقــد اعــتــمــد عــلــى حــفــر أنــفــاق وبــلــوكــوســات 
الجبل من  فــي بنية  الــصــنــع(  )غـــرف مسبقة 
أجـــل إخــفــاء قـــواعـــده وحــمــايــتــهــا، وال سيما 
العربات  تعتمد  التي  الجوي  الدفاع  أنظمة 
املتحركة. كذلك يحوي الجبل قواعد ملنصات 
إطالق صواريخ قصيرة وبعيدة املدى أيضا.

وقبل أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية 

مـــواقـــع ملـــا تــســمــى »الــــوحــــدة 840« الــتــابــعــة 
ــقـــدس« الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري  »فــيــلــق الـ لـــ
ـــف ثــالثــة 

ّ
ــرانــــي جــنــوبــي دمـــشـــق، مـــا خـــل اإليــ

ــا، بـــحـــســـب »ســـــانـــــا«. وكــــان  قـــتـــلـــى وجــــريــــحــ
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي قــــد قــصــف،  ــتـ ــ جـــيـــش االحـ
نهاية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، موقعا 
للتدريب يعود للنظام واملليشيات اإليرانية 
الشمالي،  القنيطرة  بريف  الحرية  قرية  في 
 القصف طاول مدرسة 

ّ
في حن قال النظام إن

في القرية واقتصرت أضراره على املاديات.
ـــَعـــّد منطقة جــبــل املــانــع فــي ريـــف دمشق 

ُ
وت

الجنوبي، جنوبّي سورية، هدفا شبه ثابت 
ــران االحـــتـــالل  ــيــ ــتـــهـــدافـــه مــــن طــ ــكـــرر اسـ ــتـ ويـ
اإلســـرائـــيـــلـــي. ودائــــمــــا يـــكـــون لـــهـــذه املــنــطــقــة 
تستهدف  التي  الغارات  من  األكبر  النصيب 
إيــران على  النظام واملليشيات املدعومة من 
حد سواء. ومنطقة جبل املانع تقع تماما في 
جنوب مدينة دمشق. ويبعد الجبل قرابة 20 
كيلومترًا عن مركز مدينة دمشق، وُيَعّد الحد 
والغربية،  الشرقية  الغوطتن  بــن  الفاصل 
ويــبــلــغ ارتــفــاع أعــلــى قــمــة فــي املنطقة قــرابــة 
قلعة  تسمى  أثــريــة  قلعة  وفيها  مــتــر،   1100
املنطقة عــدة مدن  النحاس. وتوجد في تلك 
وقــــرى، أهــمــهــا مــديــنــة الــكــســوة وبــلــدة الــديــر 
توجد  وفــي محيطها  الحرجلة.  وقرية  علي 
عدة قواعد عسكرية لقوات النظام السوري، 
أهمها قواعد منظومات الدفاع الجوي التي 
َعّد خط دفاع أول عن مدينة دمشق. وُيَعّد 

ُ
ت

الــجــبــل مــن أعــلــى الــنــقــاط فــي محيط دمشق 
الــجــنــوبــي بــعــد قــمــة جــبــل الــشــيــخ فـــي ريــف 
منطقة  املــانــع  شــمــال جبل  وتــقــع  القنيطرة. 
ــي مــعــقــل لــلــمــلــيــشــيــات  ــ ــنــــب، وهـ ــيـــدة زيــ الـــسـ
الغربي  اإليرانية. ويطل الجبل من الجنوب 
عــلــى مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، كــذلــك يــطــل من 
الـــشـــرق عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي الـــواصـــل بن 

دمشق واألردن عبر محافظة درعا.

قـــالـــت املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ســهــيــر األتـــاســـي، 
وهي من املشاركن في املؤتمر، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إن الهدف من هذه الخطوة 
ــــورة الــفــعــلــيــة صــفــوفــهــا  ــثـ ــ ـــم قـــــوى الـ

ّ
أن تـــنـــظ

الســـتـــعـــادة الـــصـــوت الـــســـوري الــحــر املستقل 
الــســوري بعيدًا  الشعب  إرادة  عــن  الــذي يعّبر 
عــن أجــنــدات الـــدول املــتــصــارعــة. وأشـــارت إلى 
أن مــن بــن أهــــداف املــؤتــمــر »إعـــــادة االعــتــبــار 
لم  الــتــي  الــســوريــة  لــلــثــورة  الحقيقي  للجوهر 
تكن يوما بهدف اقتسام السلطة، بل لها هدف 
واضــح يتمثل في الــوصــول إلــى سورية حرة 
متحررة ديمقراطية ال يمكن أن يكون للسفاح 
بشار األســد وزمــرتــه أي دور فيها«. وجزمت 
ــه »لــــم يــعــد مـــن املــمــكــن تصحيح  األتـــاســـي أنــ
ــــالف، ألن املـــمـــســـكـــن بــتــالبــيــبــه  ــتــ ــ مــــســــار االئــ

متابعة

■ مشهد يومي: تخايل تحط دم قلبك عشان تبني بيتك ويهدلك اياه 
االحتالل بحجة بناء مش مرخص. #فلسطن_قضيتي

»النمبر وان«، إنه خالنا نتكلم في قضيتنا  ■ شكرًا ملن يصف نفسه بـ
األساسية فلسطن ورفضنا لالحتالل الصهيوني ورفض الشعب املصري 

للتطبيع بعد مرور أكتر من 40 سنة. #فلسطن_قضيتي.

■ يطلق الحوثيون صواريخهم البالستية لتقع على رؤوس املدنين في 
مأرب وتعز والحديدة، بينما صواريخهم املجنحة على مدن السعودية 

تترك حفرة متر في متر.

■ تركيا دولة شقيقة ويمكن أن تلعب دورًا هاما للدفع بعملية السالم 
في اليمن على أساس دستور الجمهورية اليمنية، ومخرجات الحوار 

الوطني، وقرارات الشرعية الدولية. كما يمكن لها أن تدعم الدولة اليمنية 
بشتى الوسائل املتاحة لتثبيت األمن واالستقرار في اليمن في حال طلبت 

الحكومة اليمنية ذلك.

■ بعد ثورة تشرين وانكشاف األحزاب أمام الرأي العام؛ اتسعت الفجوة 
بينهم والشارع، وبالرغم من ذلك؛ هناك من يتوقع حصول حزبه على 100 
مقعد في االنتخابات القادمة، وآخر يتوقع حصول حزبه على 120 مقعدًا! 

وكأن الشباب لم يخرجوا ضدهم؟ ولم يتعلموا الدرس؟ أحزاب تعيش الوهم 
وتزوير الحقائق. #العراق

■ طيب، لنفترض البنك الدولي منح لبنان األموال الالزمة لكي ينهض 
لبنان، بدكون تقولولي رياض سالمة رح يكون مسؤول عن هودي األموال 

كمان؟ العوض بسالمتكم

■ #مصرف_لبنان سّرب لرويترز اعتزامه خفض نسبة االحتياطي اإللزامي 
ليبدد ما تبقى من دوالرات الناس املودعة لديه، فيما ميزانيته »مكسورة«، 

على 50 مليار دوالر. #رياض_سالمة يكرر خطيئة الهندسات املالية، ويعبث 
بأموال الناس مجددًا. ألم يتعلم؟

■ يبدو بايدن راغبا في العودة لقيادة العالم، لكنه سيقضي واليته في 
معالجة آثار فوضى ترامب على املصالح األميركية في العالم وقد ال تكفيه 

والية ثانية لفعل ذلك. ترامب ليس حالة استثنائية في سياسة أميركا 
الخارجية، بل هو من اإلرهاصات الحادة لتراجع الدور العاملي للواليات 

املتحدة

المنشقين«  الضباط  »تجّمع  يمثّل  الذي  الزعبي،  أسعد  العميد  قال 
الوطني  لالئتالف  رسالة  إرسال  المؤتمر  أهداف  »أهم  إن  المؤتمر،  في 
فحواها أن األخطاء كثرت«، مضيفًا لـ»العربي الجديد«: »االئتالف أمام 
أنه  أو  يفعله،  إن كان مرغمًا على ما  االعتراف  مفترق طرق، وعليه 
عاجز عن القيام بواجباته بسبب قلة اإلمكانات أو تعدد اآلراء، أو أنه غير 
قادر على مواكبة الفترة، وفي هذه الحالة يمكن وضع إمكانات كل 

السوريين في خدمته«.
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