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الحوثيين

هل تفرض روسيا تأجيل االنـتخابات الرئاسية السورية؟

سلطنة  إلى  غريفيث  مارتن  األممي  المبعوث  وصول  الحوثيين  جماعة  استبقت 
التسوية،  جهود  لدفع  المنطقة  إلى  ليندركينغ  تيم  األميركي  والمبعوث  عمان، 
بتصعيد كبير ضد السعودية، عبر استهداف أراضيها بـ18 طائرة مسيّرة و8 صواريخ 

بالستية، في تطور بات يهدد جهود تسوية الصراع اليمني

عدن ـ العربي الجديد

الحوثيني على  ظ 
ّ
مــن تحف أيــام  بعد 

ــــادرة الـــســـعـــوديـــة لـــوقـــف إطــــاق  ــبـ ــ املـ
النار في اليمن، ومع دخول الصراع 
الحوثيون  ف 

ّ
كث السابع،  عامه  البلد  هــذا  في 

هــــجــــمــــاتــــهــــم عــــلــــى األراضــــــــــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
و8 صواريخ  طــائــرة مسّيرة  بـــ18  مستهدفني 
بالستية »مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية 
ســـعـــوديـــة«، وفــــق إعـــانـــهـــم، وذلــــك بــالــتــوازي 
مــع وصــول املبعوث األمــمــي الــخــاص باليمن 
مارتن غريفيث إلى سلطنة عمان لدفع جهود 
التسوية، وإعان واشنطن عن جولة ملبعوثها 
يلتقي  أن  ُيتوقع  املنطقة  إلى  ليندركينغ  تيم 
خــالــهــا بــمــســؤولــني حـــوثـــيـــني. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن هــذه الجهود للتوصل إلــى وقــف إلطــاق 
الـــنـــار تــمــهــيــدًا لـــوقـــف الـــنـــزاع فـــي هــــذا الــبــلــد، 
غير أن التصعيد الحوثي باتت يهدد جهود 
الــتــســويــة. وأعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس الجمعة، 
تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة عــســكــريــة نـــوعـــيـــة واســـعـــة« 
ــوان »عـــمـــلـــيـــة يـــــوم الـــصـــمـــود الـــوطـــنـــي«  ــعـــنـ بـ
استهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية 
سعودية. وقال املتحدث باسم القوات التابعة 
لــلــحــوثــيــني الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع فـــي بــيــان 
إن »الــعــمــلــيــة املــشــتــركــة الــتــي جـــاءت تدشينًا 
بـــ18 طائرة  ذت 

ّ
ف

ُ
ن الصمود  السابع من  للعام 

أنه  بالستية«. وأضـــاف  مسّيرة و8 صــواريــخ 
تــم اســتــهــداف مــقــرات شــركــة أرامــكــو فــي رأس 
التنورة، ورابغ، وينبع، وجيزان، وقاعدة امللك 
عبد العزيز في الدمام بـ12 طائرة مسّيرة نوع 
بالستية نوع  »صــمــاد 3« وثمانية صــواريــخ 
ــار إلــى  »ذو الــفــقــار« و»بــــدر« و»ســعــيــر«. وأشــ
اســتــهــداف مــواقــع عسكرية أخـــرى فــي نجران 
وعــســيــر بــســت طـــائـــرات مــســّيــرة نـــوع قاصف 
»العملية حققت  أن  إلــى  »2k«. وأشـــار ســريــع 

الــعــدوان من  أهدافها بنجاح«، مــحــذرًا »قــوى 
عــواقــب اســتــمــرار عــدوانــهــا وحــصــارهــا على 
الشعب الــيــمــنــي«. كــذلــك أكــد جــاهــزيــة الــقــوات 
املسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى 

خال الفترة املقبلة.
ــد الــــصــــواريــــخ مـــحـــطـــة لـــتـــوزيـــع  ــ وأصــــــــاب أحــ
املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــي جــــازان، وفـــق وزارة 
ــنــــت مـــســـاء  ــلــ الــــطــــاقــــة الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي أعــ
الخميس أن املحطة تعرضت لقصف بمقذوف 
الــخــزانــات،  مما أدى لنشوب حــريــق فــي أحــد 
مــن دون أن يــســفــر ذلـــك عــن ضــحــايــا. وأكـــدت 
 »هذا االعتداء 

ّ
السلطات السعودية في بيان أن

ــّد املــنــشــآت  ــ الــتــخــريــبــي الـــجـــبـــان، املــــوّجــــه ضـ
وإنما  اململكة فحسب،  ال يستهدف  الحيوية، 
يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار 
إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة لـــلـــعـــالـــم، وحــــريــــة الـــتـــجـــارة 
الــعــاملــيــة، كــمــا يــســتــهــدف االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي 
ـــر في 

ّ
 هـــذا الــهــجــوم »يـــؤث

ّ
«. وأضـــافـــت أن

ّ
كـــكـــل

الــســواحــل واملياه  وُيــعــّرض  البحرية،  املــاحــة 
اإلقليمية لكوارث بيئية كبرى جّراء مثل هذه 

األفعال التخريبية«.
من جهته، أعلن املتحدث الرسمي باسم قوات 
 قوات 

ّ
التحالف العميد الركن تركي املالكي أن

الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــســـعـــودي تــمــكــنــت صــبــاح 
أمــس الجمعة مــن اعــتــراض وتدمير صــاروخ 
في  نــجــران،  تــجــاه  الحوثيون  أطلقه  بالستي 
املدنية  املدنيني واألعيان  محاولة الستهداف 
بــطــريــقــة ممنهجة ومــتــعــمــدة. وأشــــار إلـــى أن 
»املــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة حــاولــت اســتــهــداف أحــد 
األعــــيــــان املـــدنـــيـــة املــحــمــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي، وهذا يؤكد إصرار املليشيا الحوثية 
اإلنساني  الدولي  القانون  انتهاك  تكرار  على 

وقواعده العرفية«.
كذلك كان املالكي قد أعلن مساء الخميس أن 
القوات السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 

مــفــخــخــة أطلقتها  مـــن دون طــيــار  8 طـــائـــرات 
املليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
الستهداف األعيان املدنية واملدنيني باململكة 
في انتهاك صارخ للقانون الدولي واإلنساني 
وقواعده. وأضاف أن املليشيا الحوثية قامت 
اململكة،  تــجــاه  بالستية  3 صــواريــخ  بــإطــاق 
ــن صــنــعــاء  ــ ــه مـ ــ ــاقـ ــ ــا بـــعـــد إطـ ــ ــدهـ ــ وســــقــــط أحـ
ــجــــوف، كـــمـــا ســـقـــط صــــاروخــــان  بــمــحــافــظــة الــ

عماد كركص

ــال تــأجــيــل  ــمـ ــتـ ــــوري الحـ ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ يــمــهــد الـ
ـــجـــرى 

ُ
ــقــــرر أن ت ــة، املــ ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ االنـ

منتصف الــعــام الــحــالــي، وســط رفــض دولــي 
ــقـــاق وحـــتـــى نـــتـــائـــجـــه، مــع  ــتـــحـ إلجــــــــراء االسـ
استمرار تعطيل النظام للعملية السياسية، 
منذ  املستمرة  السورية،  األزمــة  لحل  الرامية 
10 ســنــوات. وبـــات انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
ــنــــدات  ــفــــرض أي أجــ ــدى الــــنــــظــــام لــ ــ ذريــــعــــة لــ
االنتخابات  ومنها مسألة  تمريرها،  يحاول 
وموعدها. ويقيس النظام وحلفاؤه تحديدًا 
الروسي، حاليًا، ردود الفعل الدولية، ال سيما 

الغربية واألميركية بشأن إجرائها. 
ــــاس« الــروســيــة،  ــالـــة »تــ وفــــي مــقــابــلــة مـــع وكـ
نــشــرت األربــعــاء املــاضــي، قــال سفير النظام 
ــــي مـــوســـكـــو ريــــــــاض حـــــــــداد، إن  الـــــســـــوري فـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــبــلــة فـــي ســوريــة 
وذلك  الوبائي،  الوضع  مــراعــاة  مع  ستجرى 
ردًا على ســؤال حــول دعــوة مراقبني دوليني 

ــي مــنــطــقــتــني حــــدوديــــتــــني غــيــر  بـــالـــســـتـــيـــان فــ
أن هذه االعتداءات جاءت  مأهولتني. واعتبر 
لتؤكد رفض املليشيا الحوثية اإلرهابية كافة 
ــة اليمنية،  ــ الــســيــاســيــة إلنـــهـــاء األزمـ الــجــهــود 
ال ســيــمــا بــعــد إعــــان مـــبـــادرة املــمــلــكــة إلنــهــاء 
األزمة والوصول إلى حل سياسي شامل، كما 
تثبت استمرار الوصاية اإليرانية على القرار 
يحقق  بما  للمليشيا  والــعــســكــري  السياسي 
أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض 
األمن اإلقليمي والدولي. وأكد املالكي أن وزارة 
الــدفــاع ستتخذ اإلجــــراءات الــازمــة والــرادعــة 

لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.
ومنشآت  ملواقع  الحوثيني  استهداف  وقوبل 
ــي الــــســــعــــوديــــة بــــــإدانــــــات عـــربـــيـــة.  ــ حـــيـــويـــة فـ
ونـــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون اإلســــــامــــــي، فــي 
الحوثي  ملليشيا  العدائي  »التصعيد  بـ بيان، 
ــّيــــرة املــفــخــخــة،  ــة بـــالـــطـــائـــرات املــــســ ــيــ ــابــ اإلرهــ
ومحاولة استهداف األعيان واملنشآت املدنية 
فـــي املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــلــســعــوديــة«. وأشـــاد 
ــام ملــنــظــمــة الــــتــــعــــاون اإلســــامــــي،  ــعــ األمــــــني الــ
قــوات  واحترافية  »يقظة  بـ العثيمني،  يوسف 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت 
مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرات 

خـــال عــمــلــيــة االقــــتــــراع. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
حــداد أشــار إلــى أن االنتخابات ستجرى في 
لها،  االستعدادات  استمرار  مؤكدًا  موعدها، 
أنــه ربــط تأكيد موعدها بظروف انتشار  إال 
ــزال الـــوضـــع  ــ  »ال يــ

ً
ــا، قــــائــــا ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ

الــوبــائــي املــرتــبــط بانتشار فــيــروس كــورونــا 
هـــو الــعــامــل الــرئــيــســي املـــحـــدد فـــي العملية 

االنتخابية املقبلة«.
ــر، بـــإعـــان  ــ ــيـ ــ ــوقــــف األمــــيــــركــــي األخـ ولـــعـــل املــ
إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن رفــضــهــا رســمــيــًا 
لانتخابات، هو ما جعل النظام مع حلفائه، 
ال ســيــمــا الــــــروس، يــعــيــدون الــحــســابــات في 
تــحــديــد مــوعــد إقــامــتــهــا، بــهــدف كــســب مزيد 
ــة الــدولــيــة،  ــ ــة فـــي األروقــ مـــن الـــوقـــت واملــــراوغــ
إلحــــداث فــجــوة، يمكنهم مــن خــالــهــا تمرير 
االنـــتـــخـــابـــات، ولـــو فـــي وقـــت الحــــق، بصفقة 

معينة، بدون إحداث ضجة مصاحبة لها.
وقبل أيام أعلن نائب املندوب األميركي لدى 
املــتــحــدة جيفري ديــلــورنــتــس أن إدارة  األمـــم 
بــايــدن »لــن تعترف بنتائج االنــتــخــابــات في 
إشــراف  التصويت تحت  يتم  لــم  إذا  ســوريــة 
املجتمع  املتحدة، ومراعاة وجهة نظر  األمــم 
الــســوري بــأســره«. وأكـــد أن الــنــظــام الــســوري 
ينوي استغال االنتخابات، املقرر أن تجرى 
بشار  لتأكيد شرعية  املقبل،  مــايــو/أيــار  فــي 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن  عـــلـــى  ــدد  ــ وشــ األســـــــد. 
الــحــالــيــة تـــعـــارض إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات »غــيــر 
حــــــرة« ال تــخــضــع إلشـــــــراف األمــــــم املـــتـــحـــدة. 
وقال »نواصل التأكيد بحزم على أن السبيل 
الـــوحـــيـــد لــلــمــضــي قـــدمـــًا، هـــو دفــــع الــعــمــلــيــة 
املنصوص  بــالــشــروط  تفي  الــتــي  السياسية 
األمـــن 2254«. ونــوه  قـــرار مجلس  فــي  عليها 
إلـــى أن املــعــارضــة الــســوريــة حـــاولـــت الــقــيــام 
بــــدور نــشــط فـــي تــطــويــر الــدســتــور الــجــديــد، 

لكنها قوبلت برفض دمشق بالتعاون.
ويتطابق مع املوقف األميركي، موقف أوروبي 

مــســيــرة مــفــخــخــة كـــانـــت تــســتــهــدف املــدنــيــني 
واألعــيــان املــدنــيــة جنوبي الــســعــوديــة«. كذلك 
أن  بيان،  في  الخليجي،  التعاون  أكــد مجلس 
»اســتــمــرار االعـــتـــداءات اإلرهــابــيــة للحوثيني، 
بعد إعــان املــبــادرة السعودية إلنــهــاء األزمــة 
الــحــوثــي  يــعــكــس تــحــدي مليشيات  الــيــمــنــيــة، 
ــي، واســتــخــفــافــهــا  ــ ــدولـ ــ الـــســـافـــر لــلــمــجــتــمــع الـ
ــيــــة«. من  ــقـــوانـــني واألعــــــــراف الــــدولــ بــجــمــيــع الـ
ــــني الـــعـــام ملــجــلــس الــتــعــاون  ــا األمـ جــانــبــه، دعــ
الدولي  املجتمع  الــحــجــرف،  نايف  الخليجي، 
إلــى اتــخــاذ موقف فــوري وحــاســم لوقف هذه 
األعــمــال اإلرهــابــيــة املــتــكــررة«، مــؤكــدًا تضامن 
ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، في كل 
ما تتخذه من إجــراءات للدفاع عن أراضيها، 
وحفظ أمنها وسامة مواطنيها. كذلك دانت 
مصر والبحرين واإلمارات واألردن التصعيد 

الحوثي.
ويأتي هذا التصعيد مع بدء املبعوث األممي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، أمــــس الــجــمــعــة، زيـــــارة إلــى 
املــفــاوضــني  الــتــقــى كبير  سلطنة عــمــان حــيــث 
الــســام. وقــال غريفيث  الحوثيني محمد عبد 
عبر »تــويــتــر« إنــه نــاقــش مــع عبد الــســام في 
مــســقــط »الــحــاجــة املــلــّحــة لــاتــفــاق عــلــى فتح 

صــارم، ال سيما من فرنسا وأملانيا ورئاسة 
ــاد األوروبــــــــــــي، بــــرفــــض االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــحـ ــ االتـ
إلى  الــتــوصــل  بـــدون  املستقبلية،  ونتائجها 
حل سياسي شامل في الباد، يكون مصدره 
األروقـــــة األمــمــيــة وطــبــقــًا لــلــقــرارات الــدولــيــة، 
الــذي يقضى بأن  وأولــهــا 2254 للعام 2015، 
ــحــضــر 

ُ
ــنـــاك هــيــئــة حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي ت تـــكـــون هـ

لدستور جديد للباد واإلعداد لانتخابات، 
ثم إجرائها تحت إشراف األمم املتحدة.

وال يزال الروس يتمسكون ببقاء األسد فترة 
رئاسية جديدة، عبر دعم مراوغة ومماطلة 
الـــنـــظـــام فـــي الـــجـــلـــوس جـــديـــًا حــــول طــاولــة 
التفاوض في املسارات السياسية املختلفة 
لحل األزمة، نظرًا لكون نتائجها، إذا سارت 
ــرارات األمـــمـــيـــة، ســتــفــضــي إلنــهــاء  ــقــ وفــــق الــ
حكم األســد للباد. وباتت موسكو، أخيرًا، 
تـــحـــاول كــســب تــأيــيــد عــربــي لــبــقــاء األســــد، 
فــي ظــل الــرفــض الــغــربــي والـــدولـــي لتمديد 
فترة حكمه، وكان ذلك واضحًا خال جولة 
الــروســي سيرغي الفــروف  وزيــر الخارجية 
غير  ردودًا  خالها  تلقى  الــتــي  الخليجية، 
مـــرضـــيـــة عـــلـــى إعــــــــادة الـــنـــظـــام لــلــحــاضــنــة 
العربية من خال عودته للجامعة العربية، 
ــريــــاض هــــذا الــطــرح  إذ ربـــطـــت الـــدوحـــة والــ
ستكون  التي  السياسية،  التسوية  بإنجاز 
السورية جــزءًا منها، فيما كانت  املعارضة 
الــــردود عــلــى الــطــرح الــروســي إيــجــابــيــة في 

أبو ظبي.
وأشار عضو الهيئة السياسية في »االئتاف 
السورية«،  الثورة واملعارضة  لقوى  الوطني 
بــركــات، فــي حديث مــع »العربي  عبد املجيد 
الجديد« إلــى أنــه »مــن غير املنطقي أن يلجأ 
النظام إلى تأجيل االنتخابات بذريعة انتشار 
أن مناطق  فالجميع يعلم  كــورونــا.  فــيــروس 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــاإلجـ ــ ــم تــلــتــزم بـ الـــنـــظـــام لـ
»العربي  لـ بركات،  وأكــد  الفيروس«.  ملكافحة 

موانئ  على  الــقــيــود  وتخفيف  صنعاء  مــطــار 
ــدة، والـــــدخـــــول فــــي وقـــــف إطــــــاق نـــار  ــديــ ــحــ الــ
فـــي كــافــة أنـــحـــاء الـــبـــاد، واســتــئــنــاف الــحــوار 
ــتـــحـــدة تــمــهــيــدًا  ــايـــة األمــــــم املـ الـــســـيـــاســـي بـــرعـ
لــلــتــوّصــل إلــــى ســــام مـــســـتـــدام«. ولــــم يكشف 
مكتب غريفيث في وقت سابق عن مدة الزيارة 

وبرنامجها.
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة قد  كـــانـــت وزارة  كــمــا 
أعلنت في بيان الخميس أن مبعوث الواليات 
املتحدة الخاص لليمن تيم ليندركينغ توجه 
ــط الــخــمــيــس لــلــضــغــط من  ــ إلـــى الـــشـــرق األوسـ
أجل قبول خطة لوقف إطاق النار في اليمن 
وإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب واألزمة 
اإلنــســانــيــة الــنــاجــمــة عــنــهــا. ومـــن املــتــوقــع أن 
تشمل زيارة ليندركينغ لقاءات مع مسؤولني 
حـــوثـــيـــني، إذ ســبــق أن قــــال لــيــنــدركــيــنــغ إنــه 
يكونون  عندما  املنطقة  إلــى  »فــــورًا«  سيعود 
ــديـــث. وذكـــــــــرت الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــحـ مـــســـتـــعـــديـــن لـ
ــيــــة أنــــــه ســيــلــتــقــي بـــكـــبـــار الـــزعـــمـــاء  ــيــــركــ األمــ
اإلقــلــيــمــيــني بــالــتــنــســيــق مـــع نــظــيــره الـــدولـــي 
على  ستركز  املحادثات  وأن  غريفيث،  مارتن 
الجهود الرامية إلــى »دعــم وقــف دائــم إلطاق 

النار والتوصل إلى اتفاق سام«.

الــدولــي والداخلي هو  »الــظــرف  أن  الجديد«، 
االنتخابات.  لتأجيل  النظام  يــدفــع  قــد  الـــذي 
ــة، ولجميع  ــيــ فــاملــواقــف األمــيــركــيــة واألوروبــ
الـــدول الفاعلة فــي الــشــأن الــســوري، واضحة 
ــراء االنــتــخــابــات«. ونــوه  حــيــال مــعــارضــة إجــ
إلى أن »النظام كان يراهن، وربما يتوقع، أن 
والديمقراطيني  بايدن  إدارة  استام  مع  يتم 
املــتــحــدة، تخفيف حدة  الــواليــات  فــي  للحكم 
الــقــيــود والــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة عــلــيــه. لكن 
الــعــكــس تــمــامــًا مـــا حـــصـــل، فــهــنــاك مــشــروع 
الكونغرس،  في  تحضيره  يتم  جديد  قانون 
يــؤكــد عــلــى تــطــبــيــق قـــانـــون قــيــصــر، ويــذهــب 
بــاتــجــاه محاسبة مــســؤولــي الــنــظــام. ورأيــنــا 
ــدأت بــمــحــاســبــة  ــ املـــحـــاكـــم األوروبــــيــــة الـــتـــي بـ

مـــســـؤولـــني مــــن الـــنـــظـــام املـــتـــهـــمـــني بـــجـــرائـــم 
حــرب«. وأوضــح بركات أن »النظام فشل في 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــة  مــع  مــفــاوضــاتــه 
)قسد( شمال شرق سورية، لوضع صناديق 
انــتــخــابــات هـــنـــاك. وبــالــتــالــي كـــل املـــؤشـــرات 
فــي حــال حدوثها  االنتخابات  أن  إلــى  تتجه 
دولية  فعل  ردود  وستلقى  شكلية،  ستكون 
النظام وحلفاءه  ُيدخل  ما  رافضة،  وداخلية 
الــدولــي،  بــمــأزق سياسي جديد مــع املجتمع 

وتحديدًا الدول الداعمة للمعارضة«.
الشأن  فــي  والخبير  الباحث  رأى  مــن جهته، 
الــــحــــمــــزة، أن »الـــنـــظـــام  ــــي مـــحـــمـــود  ــــروســ الــ
يستميت إلجــراء االنتخابات، فهي بالنسبة 
لــه مسألة مصيرية، إلثــبــات أن بــشــار األســد 

تـــم انــتــخــابــه شــرعــيــًا، مـــا يــمــكــنــه املــحــاجــجــة 
بــه أمــــام املــجــتــمــع الـــدولـــي، فــي مــراهــنــة على 
خداعه، ومن ثم الحصول على تمويل لعملية 
إعــادة اإلعمار«. وأوضــح الحمزة، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »املــجــتــمــع الــدولــي  لـــ
والــــغــــرب وحـــتـــى الـــــــروس، يــعــلــمــون أن هــذه 
االنــتــخــابــات لــيــســت ســـوى مــســرحــيــة هزلية 
ــاع االقــتــصــاديــة في  ــ فــاشــلــة. وبــمــا أن األوضـ
الباد، وال سيما في مناطق سيطرة النظام، 
كـــارثـــيـــة لــلــغــايــة عــلــى املــســتــويــني املــعــيــشــي 
إلــــى كــيــف يمكنه  فــالــنــظــرة اآلن  والـــصـــحـــي، 

إجراء انتخابات في هذه الظروف«. 
لكن الحمزة أشار إلى أن »الوضع والظرف 
بايدن.  إدارة  الــدولــي مختلف، ال سيما مع 
والــــــروس اآلن يــلــجــؤون لــحــلــحــلــة الــوضــع 
الــســيــاســي، فــهــم يـــدركـــون أن االنــتــخــابــات 
ســتــشــكــل عــرقــلــة ألي حـــل ســيــاســي مــقــبــل، 
، ال تعمل بسبب 

ً
الدستورية، مثا فاللجنة 

تعنت الــنــظــام. وأخــيــرًا ظــهــرت إشــــارات من 
موسكو، بشكل غير رسمي، بأن االنتخابات 
ستخلق لــهــم مــشــكــات جــديــدة مــع الــغــرب، 
فــفــرنــســا قـــدمـــت وثـــيـــقـــة ملـــنـــع االنـــتـــخـــابـــات 
لــكــونــهــا غــيــر شــرعــيــة، واألمــيــركــيــون قــالــوا 
صراحة إنهم لن يتعاملوا مع بشار األسد. 

هــــــذه املـــقـــاطـــعـــة املـــســـبـــقـــة تـــجـــعـــل الــــــروس 
يفكرون بكيفية إيجاد حلول كي ال يضعوا 
أنــفــســهــم فـــي مـــوقـــف مـــحـــرج، لـــدرجـــة عــدم 
إيــجــاد مــن يــتــعــاون مــعــهــم فــي الــبــحــث عن 
حــــل. ومــــن هــنــا قـــد يـــكـــون الـــــروس أرســـلـــوا 
إشارات للنظام السوري بالتريث في إجراء 
االنــتــخــابــات. وعلى هــذا فــإن سفير النظام 
أن يــصــرح مــن عنده،  فــي موسكو ال يمكن 
وال شــك أنـــه تــم إبــاغــه بــرمــي هـــذا الــطــرح، 
للقول إن النظام والروس لم يفشلوا بإجراء 
ظروف  وتحميل  موعدها،  في  االنتخابات 

كورونا أسباب التأجيل«.

استهداف السعودية بصواريخ 
وطائرات مسيّرة يستبق جولتي 

ليندركينغ وغريفيث

أحيا الحوثيون الذكرى السادسة للحرب في صنعاء أمس )محمد حويس/فرانس برس(

ربط النظام إجراء االنتخابات بظروف انتشار فيروس كورونا )لؤي بشارة/فرانس برس(

نضال محمد وتد

في 11 إبريل/نيسان 2015 بعد 
انتخابات الكنيست التي نجحت فيها 

القائمة املشتركة لألحزاب العربية 
في الداخل بتحصيل املكانة الثالثة، 
بني مختلف األحزاب في الكنيست، 
حذرنا من خطر أن يطغى التعويل 

على »العمل البرملاني« على كافة 
حسابات األحزاب العربية املشاركة 
في االنتخابات، وأن يحرف بوصلة 
العمل السياسي في الداخل لصالح 
خيار الكنيست، ويعلو حتى على 

املرجعية الجامعة التي تشكلها 
لجنة املتابعة العليا للعرب في 

الداخل. اليوم وبعد نتائج االنتخابات 
األخيرة، وتراجع التمثيل العربي 

لألحزاب العربية من 15 نائبًا إلى 
10 نواب، بفعل االنقسام وانشقاق 

القائمة من جهة، وظهور بوادر ونذر 
استياء وعدم رضا جماهيري عن 
أداء القائمة نفسها، فإنه ال يمكن 

تجاهل حقيقة أن العرب في الداخل، 
الذين يشكلون 17 في املائة من 

مجمل أصحاب حق االقتراع، قد 
نزعوا، عبر امتناعهم عن التصويت 
واملقاطعة لالنتخابات، الشرعية عن 
هذه األحزاب بشكل جعل »شرعية 

الخيار املؤيد للمشاركة«، تتراجع 
من تأييد أكثر من 55 في املائة من 

الفلسطينيني في الداخل إلى أقل 
من 40 في املائة إذا احتسبنا فقط، 

كمصدر للشرعية الوطنية، األصوات 
التي ذهبت للقائمتني العربيتني.

هذه النتائج والنسب، وتراجع 
التصويت بشكل واضح، بقرار 

مسبق وواضح هذه املرة من الناخبني 
الفلسطينيني، يلزم األحزاب العربية 

املمثلة في الكنيست بأن تنزل من 
برجها العاجي، وتتراجع عن خطابها 
بأنها تمثل أغلبية الشعب العربي في 

الداخل، لترى الحجم والوزن الحقيقي، 
كما عكسته هذه النتائج في صناديق 

االقتراع، ودالالتها على توجهات 
الداخل الفلسطيني، الذي ينحو 

إلى العزوف عن هذه التصويت في 
املستقبل أيضًا. وتفرض هذه النتائج 

على »الطبقة السياسية« في الداخل 
الفلسطيني، والتي تشمل التيارات 
التي تعارض مبدئيًا املشاركة في 
االنتخابات، التحرك إلطالق حوار 

جدي وحقيقي شامل لكل التيارات 
الوطنية في الداخل الفلسطيني، 

لتصحيح بوصلة األحزاب العربية 
البرملانية واالتفاق على بلورة 

مشروع فلسطيني جامع في الداخل 
الفلسطيني، وبناء لجنة املتابعة العليا 

كمرجعية عليا للفلسطينيني في 
الداخل. مثل هذه املحاسبة لألحزاب 
البرملانية، لتجربتها في ظل وتحت 

سقف قانون القومية العنصري، 
باتت حاجة ملّحة، خصوصًا مع 

منح الشرعية الكاملة، برملانيًا، لحزب 
»الصهيونية الدينية«، الذي يجاهر 

ببرنامجه الفاشي، الداعي ليس فقط 
لترحيل العرب وإنما أيضا إبادتهم.

مع تصاعد الرفض 
الغربي، خصوصًا من 

أميركا ودول أوروبية، 
إلجراء االنتخابات الرئاسية 

في سورية، للتجديد 
لرئيس النظام بشار األسد، 

مهد النظام إلمكانية 
تأجيلها، بحجة انتشار 

فيروس كورونا

تظاهر سوريون، أمس الجمعة، في مناطق مختلفة في شمال سورية 
رفضًا لفتح معابر بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة. وبعد ساعات 
لوكالة  أتراك،  مسؤولين  نفي  من 
عن  روســيــا  أعلنته  مــا  »رويـــتـــرز«، 
سورية،  غربي  شمال  معبرين  فتح 
السورية  الحكومة  رئيس  أوضــح 
مصطفى  الرحمن  عبد  المؤقتة 
وسائل  أن  تغريدة،  في  )الصورة(، 
إعالمية تناقلت »أخبارا غير دقيقة 
المناطق  بين  معابر  افتتاح  عن 
المحتلة،  والــمــنــاطــق  الــمــحــررة 

ونؤكد عدم صحة هذه األخبار«.

نفي فتح معابر
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  شرق
      غرب
بلينكن يترأس جلسة 
لمجلس األمن حول 

سورية

ــة لـــدى  ــيــ ــيــــركــ ــثـــة األمــ ــبـــعـ أعـــلـــنـــت الـ
ــم املـــتـــحـــدة، أمــــس الــجــمــعــة، أن  ــ األمـ
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ
املقبل  اإلثنني  )الــصــورة( سيترأس 
األمــن  ملجلس  الفيديو  عبر  جلسة 
الــدولــي حـــول األوضــــاع اإلنسانية 
فــي ســوريــة. وذكــــرت، فــي بــيــان، أن 
ــم الــــواليــــات  ــ بــلــيــنــكــن »ســـيـــعـــزز دعـ
املــتــحــدة للشعب الــســوري مــن أجل 
ــار عــلــى الــصــعــيــد  ــنـ ــــاق الـ وقــــف إطـ
الــــوطــــنــــي، والــــــوصــــــول اإلنـــســـانـــي 
دون عـــوائـــق، إلــــى كـــل املــجــتــمــعــات 
الضعيفة في جميع أنحاء سورية«.
)األناضول(

 
تونس: غياب النواب 

يطيح الجلسات
لليوم الثاني على التوالي، يتغيب 
نواب تونسيون من مختلف الكتل 
ــرر عـــــن جـــلـــســـات  ــ ــبـ ــ ــر مـ ــيــ بـــشـــكـــل غــ
عــامــة. وغــــاب، أمـــس الــجــمــعــة، ثلثا 
الكتل  مختلف  من  املجلس  أعضاء 
واألحـــــــزاب عـــن جــلــســة الـــحـــوار مع 
رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد 
ــول مـــلـــفـــات الــفــســاد  ــ بـــوخـــريـــص حـ
والـــقـــضـــايـــا املــــطــــروحــــة، مــــا أجــبــر 
الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
لرفع  الفتيتي  الشعب طــارق  نــواب 
إلـــغـــاء  ــــس األول  أمـ الـــجـــلـــســـة. وتــــــّم 
جــلــســة مــع وزيــــرة الــعــدل بالنيابة 
حــســنــاء بـــن ســلــيــمــان بــســبــب عــدم 

اكتمال النصاب القانوني.
)العربي الجديد(

 
تركيا: اتهام 4 فرنسيين 

بإهانة أردوغان
أعــــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــتـــركـــيـــة، 
أمـــس الــجــمــعــة، الئــحــة اتــهــام بحق 
ــة بــنــشــر  ــلــ ــلــــى صــ ــيــــني، عــ ــرنــــســ 4 فــ
كــاريــكــاتــور مــســيء لــلــرئــيــس رجــب 

طيب أردوغان )الصورة(، في مجلة 
»شــارلــي إيــبــدو« الــســاخــرة. وتأتي 
ــام بــعــد نــشــر املــجــلــة،  ــهــ الئـــحـــة االتــ
فــي عــددهــا فــي 28 أكتوبر/تشرين 
كــاريــكــاتــوريــة  صـــورة   ،2020 األول 
ــلــــى غــــافــــهــــا، حــيــث  ألردوغــــــــــــــان عــ
ــانـــة  يـــعـــاقـــب الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي »إهـ
شــــخــــص رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة«. 
ــركــــي مــن  ــتــ ــاء الــ ــقــــضــ ــلـــب الــ ــيـــطـ وسـ
ــاء الــــفــــرنــــســــي اســــتــــجــــواب  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

املتهمني األربعة.
)األناضول(

أنقرة تنتقد تعيين قائد 
للقوات األممية بقبرص

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ املـــــتـــــحـــــدث  وصـــــــــف 
أقصوي،  حامي  التركية  الخارجية 
أمـــس الــجــمــعــة، تــعــيــني الــنــرويــجــيــة 
الــلــواء إنــغــريــد غــيــردي لــقــيــادة قــوة 
األمم املتحدة لحفظ السام املنتشرة 
عـــلـــم ومـــوافـــقـــة  ــــرص، دون  ــبـ ــ قـ ــــي  فـ
»التقارب املؤسف  الجانب التركي، بـ
للغاية«. وقال »رغم كل تحذيراتنا، 
فــإنــنــا نـــديـــن إعـــــان األمـــــم املــتــحــدة 
ــألـــة مــــن خـــــال بــيــان  عــــن هـــــذه املـــسـ
ومبادئ  لــأعــراف  ا 

ً
خاف صحافي، 

العمل املعمول بها«.
)األناضول(

 
باكستان تختبر بنجاح 

صاروخًا بالستيًا
أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
الجمعة، أنه أجــرى بنجاح تجارب 
إطـــــــــــاق لــــــلــــــصــــــاروخ الــــبــــالــــســــتــــي 
ــــه«، الــــذي يــبــلــغ مـــداه  »شـــاهـــني 1 إيـ
900 كــيــلــومــتــر. وأوضـــــح الــجــيــش، 
ــــاق الــتــجــريــبــي  ــان، أن اإلطــ ــيـ فـــي بـ
»كان يهدف إلى إعــادة التحقق من 
الــتــصــمــيــمــات املــخــتــلــفــة واملــعــايــيــر 
الــفــنــيــة لــنــظــم الــتــســلــيــح بــمــا فيها 
ــأ  ــنـ ــدم«. وهـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة املــ ــ ــــاحــ ــام املــ ــ ــظـ ــ نـ
علوي  عــارف  الباكستاني  الرئيس 
ورئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء عــــــمــــــران خــــان 
والــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــبـــاد 
اإلطــاق  على  واملهندسني  العلماء 

الناجح للصاروخ.
)أسوشييتد برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

تــــتــــجــــه طــــــهــــــران وبـــــكـــــني إلــــــــى تـــقـــويـــة 
عــاقــتــهــمــا، إذ ســيــتــم الــتــوقــيــع الــيــوم 
الــســبــت عــلــى وثــيــقــة الــتــعــاون الــشــامــل 
بني البلدين، فيما شن وزير الخارجية 
اإليــرانــي محمد جـــواد ظــريــف هجومًا 
ــلــــى الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، مـــعـــتـــبـــرًا أن  عــ
مــحــاوالتــهــا إلحـــيـــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي 
عـــبـــارة عـــن »اســـتـــبـــدال مــكــان الضحية 

بالجاد«.
مـــســـؤولـــني  ــات  ــحــ ــريــ تــــصــ ــلــــى  عــ وردًا 
األميركي  نظيره  رأسهم  على  غربيني، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الـــــذي اعــتــبــر أخــيــرًا 
املــلــعــب اإليـــرانـــي«  أن »الـــكـــرة اآلن فـــي 
ــــووي، كــتــب  ــنـ ــ ــــى االتــــفــــاق الـ ــلـــعـــودة إلـ لـ
ظــــريــــف، فــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات أمـــس 
الــجــمــعــة، »حــصــلــت تــحــريــفــات كــثــيــرة 
بــــشــــأن اإلجــــــــــــــراءات الــــتــــي كــــــان يــجــب 
ــنــــووي«،  ــفــــاق الــ أن تــتــخــذ إلحـــيـــاء االتــ
وصــفــهــا بــأنــهــا عــبــارة عــن »مــحــاوالت 
الســتــبــدال مــكــان الــضــحــيــة بــالــجــاد«. 
»األحداث« التي مّر بها  وذّكر ظريف بـ
االتفاق النووي منذ التوقيع عليه في 
الثاني 2016 وحتى  16 يناير/ كانون 
ــــارس/ آذار الــحــالــي. كــمــا وضـــع،  25 مـ
فــي الــتــغــريــدة، رابـــط الــتــقــريــر الــخــاص 

باالتفاق.
وبدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي 
أمس زيارة إلى طهران تستمر يومني، 
يــجــري خــالــهــا مــبــاحــثــات مـــع ظــريــف 
ــانـــي،  والـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي حــســن روحـ
ورئــــيــــس الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق مــســتــشــار 
املرشد األعلى علي الريجاني، وفقًا ملا 

أوردته وكالة »مهر« اإليرانية.
يتم  أن  إيرانية  أنباء  وتوقعت وكــاالت 
الشامل  الــتــعــاون  وثيقة  على  التوقيع 
ــيـــوم الـــســـبـــت، مـــن قبل  بـــني الــبــلــديــن الـ
وزيري خارجية البلدين. وقال املتحدث 
باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد 
املــبــاحــثــات مع  إن  أمـــس،  زادة،  خطيب 
وانغ يي ستتناول »بحث سبل تعزيز 
البلدين،  الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بــني 
وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات 

الدولية واإلقليمية«.
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  واستبقت 
وصــــول وانــــغ يـــي إلــــى طـــهـــران بــدعــوة 
ــنـــطـــن لــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــلــى  واشـ

إيران، مع تشجيع األخيرة على العودة 
إلــى تعهداتها الــنــوويــة. وتــأتــي دعــوة 
ــقـــوبـــات فــــي وقـــت  بـــكـــني لــتــخــفــيــف الـــعـ
بالكامل،  بإلغائها  طهران  فيه  تطالب 
وذلك في مؤشر على أن الصني قد ترى 
أن هــنــاك صــعــوبــة فــي رفـــع الــعــقــوبــات 
كاملة. وكانت وزارة التجارة الصينية 
أن بكني  املــاضــي،  أّكــــدت، الخميس  قــد 
ســـتـــبـــذل جـــهـــودهـــا لـــحـــمـــايـــة االتــــفــــاق 
النووي، مشددة على أنها ستدافع عن 

مصالحها املشروعة مع إيران. 
وتكتسب زيارة وانغ يي أهمية خاصة 
ــران  ــة بـــني إيـ ــ عــلــى ضـــوء تــصــاعــد األزمـ
والواليات املتحدة واألطراف األوروبية 
ــنـــووي. فبكني  الــشــريــكــة فــي االتـــفـــاق الـ
بشأن  سياسيًا  طهران  ملوقف  الداعمة 
تــنــفــيــذ االتـــفـــاق الـــنـــووي هـــي الــشــريــك 
التجاري األول إليران، وتعتمد األخيرة 
عــلــيــهــا فـــي االلـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
األميركية، إذ إن البيانات غير الرسمية 
تــشــيــر إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي صــــادرات 
ــرانـــي املــحــظــور إلـــى الصني  الــنــفــط اإليـ

خال األشهر األخيرة.
ــــرام  ــران مــــع الـــصـــني إلبـ ــ ــ ــفـــاوض إيـ ــتـ وتـ
لربع  االستراتيجية  الــشــراكــة  اتفاقية 
ــاالت، ال سيما  ــجــ ــرن فـــي مــخــتــلــف املــ قــ
االقـــتـــصـــاديـــة. وأثــــــــارت االتـــفـــاقـــيـــة مــع 
ــاط إيــرانــيــة  الــصــني انــتــقــادات فــي أوســ
بــعــد رواج أنـــبـــاء عـــن تــســلــيــم طــهــران 
جــزرًا لبكني، وامــتــيــازات هائلة أخــرى، 
لكن ظريف سبق له أن نفى صحة هذه 
األنباء، مؤكدًا أن »ال الحكومة الحالية 
ــم شــبــرًا 

ّ
وال أي حــكــومــة أخــــرى ســتــســل

ــــي اإليــرانــيــة ألحـــد«.  ــدًا مــن األراضـ واحــ
 برنامج 

ّ
وتشير تقارير إعامية إلى أن

الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي بـــني الــبــلــديــن 
يتضّمن استثمارات صينية هائلة في 
إيــران، تقدر قيمتها بـــ400 مليار دوالر 
مليار   280 عــامــًا، منها   25 مـــدى  عــلــى 
املــتــوقــعــة  ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ حــجــم  دوالر 
في قطاعي الغاز والنفط، و120 مليار 
دوالر فــي شــبــكــة الــطــرقــات واملـــطـــارات 

والسكك الحديدية.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وصــــف طــــال كـــاملـــان، 
رئيس الشعبة االستراتيجية والدائرة 
الــثــالــثــة )أي دائــــــرة إيـــــــران( بــالــجــيــش 
اإلســرائــيــلــي، فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
نشرت  اإلسرائيلية  الــيــوم«  »إســرائــيــل 
»الــجــيــد« فــي مجال  أمـــس، عــام 2020 بـــ
»الــحــرب ضد إيـــران«. وقــال »ال أريــد أن 
عــام تغيير  تــحــّول، ولكنه  عــام  أسميه 
ــدأ بــاغــتــيــال )قـــائـــد فيلق  كــبــيــر. لــقــد بــ
الــــقــــدس( قـــاســـم ســلــيــمــانــي، واســتــمــر 
أستطيع  ال  الــتــي  األمــــور  مــن  بسلسلة 
ــلـــب األحــــيــــان،  الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا فــــي أغـ
مــا جــعــل الـــتـــوازن إيــجــابــيــًا، وإيجابيًا 
لــلــغــايــة«. واعــتــبــر أن إســرائــيــل نجحت 
حــتــى اآلن فـــي مــنــع إيـــــران مـــن امــتــاك 
ــع الــشــعــب  ــدفــ ســـــاح نـــــــووي. وقــــــال »يــ
اإليــــرانــــي ثــمــنــًا بــاهــظــًا لــلــغــايــة مــقــابــل 
البرنامج  إلى  النظام بالذهاب  اهتمام 
ــنــــووي، لــكــنــنــي أعــتــقــد حــقــًا أن هــذه  الــ
ــيـــل، بـــل مشكلة  لــيــســت مــشــكــلــة إســـرائـ
إلى  مشيرًا  بــأســره«،  الــدولــي  املجتمع 
أن »إسرائيل لديها القدرة على تدمير 

برنامج إيران النووي بالكامل«.

وثيقة للتعاون الشامل
تقوية العالقات الصينية اإليرانية

تستعد بكين وطهران 
لتوقيع وثيقة التعاون 
الشامل، والتي تتضّمن 
استثمارات صينية هائلة 

في إيران على مدى 
25 سنة

دعت بكين واشنطن 
لتخفيف العقوبات 

على طهران
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نتنياهو يرفض طلبًا من 
األردن لتزويده بالمياه

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس« 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
رئــيــس حــكــومــة االحـــتـــال بنيامني 
نتنياهو امتنع أخيرًا عن املصادقة 
بـــتـــزويـــده  األردن  ــــن  مـ طـــلـــب  عـــلـــى 
ــاه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــوافـــقـــة  ــيــ ــاملــ بــ
الـــجـــهـــات املــخــتــصــة بـــقـــطـــاع املـــيـــاه 
ــي إســــرائــــيــــل واألجـــــهـــــزة األمــنــيــة  فــ
الــتــي أوصــــت بــاالســتــجــابــة للطلب 
األردنــــــــي. وأشـــــــارت إلــــى أن مــوقــف 
نتنياهو جاء ردًا على رفض عمان 
السماح بمرور طائرته من األجواء 
األردنية، أخيرًا، حيث كان من املقّرر 

أن يقوم بزيارة قصيرة لإلمارات.
)العربي الجديد(

 
ترحيب فلسطيني 

بالمساعدة األميركية

أول  فلسطينيون،  مسؤولون  رحب 
مــــن أمــــــس، بـــاملـــســـاعـــدة األمــيــركــيــة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــبــالــغــة 
املــوجــة  ملــواجــهــة  مــلــيــون دوالر،   15
الــــثــــالــــثــــة مــــــن فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا. 
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية )الــصــورة(، في بيان، 
املــســاعــدة األمــيــركــيــة بــأنــهــا خطوة 
مــهــمــة وفـــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح من 
أجـــــل إعــــــــادة صـــيـــاغـــة الـــعـــاقـــة مــع 
تــوقــفــت  والـــتـــي  األمــيــركــيــة،  اإلدارة 
خـــال فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــســابــق 

دونالد ترامب.
)العربي الجديد(

قوات االحتالل تعتقل 3 
قياديين بـ»حماس«

اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
أمــــس الــجــمــعــة، ثـــاثـــة مـــن قــيــاديــي 
ضمن  الغربية،  بالضفة  »حــمــاس« 
قــيــادات  تــســتــهــدف  ممنهجة  حملة 
الحركة قبيل االنتخابات  وعناصر 
زمع إجراؤها في 22 

ُ
الفلسطينية امل

مصادر  وأعلنت  املقبل.  مــايــو/أيــار 
طـــبـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة إصــــابــــة ثــاثــة 
شــبــان بــالــرصــاص املــعــدنــي املغلف 
بــاملــطــاط فــي قــريــة بيت دجــن شرق 
االحتال  مخابرات  وكانت  نابلس. 
خــطــيــب  أمـــــــــس،  مـــــن  أول  ــمــــت،  ــلــ ســ
املـــســـجـــد األقــــصــــى عـــكـــرمـــة صــبــري 
قــرارًا يقضي بمنعه من السفر ملدة 

شهرين، قابلة للتمديد.
 )العربي الجديد(

 
مواد نووية 

»خطيرة« في لبنان
أعــدتــه شــركــة »كومبي  أفـــاد تقرير 
لــيــفــت« األملـــانـــيـــة عـــن وجــــود مـــواد 
مــســتــودع  داخــــل  خــطــرة  كيميائية 
فـــي مــنــشــآت الــنــفــط فـــي الــزهــرانــي 
الكشف  بعد  وتــبــنّي  لبنان.  جنوب 
الهيئة  فــي  قــبــل خــبــراء  عليها مــن 
»هــذه   

ّ
أن الــذريــة  للطاقة  اللبنانية 

املــــواد هــي نــوويــة عــالــيــة الــنــقــاوة، 
ويشكل وجــودهــا خــطــرًا«، وهــو ما 
إلـــى رئــيــس حــكــومــة تصريف  ورد 
ــال حــســان ديــــاب )الـــصـــورة(  ــمـ األعـ
من األمــن العام اللبناني، على حّد 
قوله خال اجتماع املجلس األعلى 
للدفاع في القصر الجمهوري أمس 

الجمعة.
)العربي الجديد(

 
تركيا توقف 25 عراقيًا 

في إطار »مكافحة 
داعش«

ــيــــة، أمـــس  ــتــــركــ ــة الــ ــــت الــــشــــرطــ ــفـ ــ أوقـ
الجمعة، 25 عراقيًا في أنقرة، يشتبه 
بانتمائهم لتنظيم »داعش«. وقالت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن فـــــرق مــكــافــحــة 
ــة ملــــديــــريــــة أمــــن  ــعــ ــابــ ــتــ اإلرهــــــــــــاب الــ
على  للقبض  عملية  أطلقت  أنــقــرة، 
ينتمون  أنــهــم  يــعــتــقــد  مــطــلــوبــًا   26
ــــش، ولــــهــــم صــــــات بــأنــشــطــة  ــداعــ ــ لــ
ــاطــــق الــــقــــتــــال«.  ــنــ ــم فـــــي مــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
أن »العملية أسفرت عن  وأوضحت 
يحملون  مشتبهًا   25 على  القبض 

الجنسية العراقية«.
)األناضول(

سقط عشرات القتلى 
والجرحى بتصادم قطارين 

في سوهاج أمس

ال يريد الكاظمي خلق 
أزمات ذات بعد أمني 

قبل االنتخابات

اكتسب منصب وزير 
النقل مع كامل الوزير 
حصانة من المساءلة

باجالن: الملف سيكون 
حاله كحال ملفات 
التحقيق المهملة

مالمح الدولة 
الفاشلة

القاهرة ـ العربي الجديد

تتراكم األزمات في مصر من دون 
أي حلول جذرية  النظام  يقّدم  أن 
أو حتى مؤقتة لها. فبعد أقل من 
اثــنــتــني وســبــعــني ســـاعـــة مـــن حـــادثـــة جــنــوح 
ل 

ّ
الــســويــس وتعط قــنــاة  فــي  سفينة عــمــاقــة 

ــة، والـــتـــعـــتـــيـــم الـــرســـمـــي عــلــى  ــ ــــاحـ حــــركــــة املـ
الحادثة والتعامل اإلعامي الفاشل بشأنها، 
وقــع صــبــاح أمــس الجمعة حـــادث جــديــد في 
مرفق السكك الحديدية، في محافظة سوهاج 
بصعيد مــصــر، مــا تــســبــب بــســقــوط عــشــرات 
الــضــحــايــا، فــي تــكــرار أصــبــح روتينيًا لفشل 
الدولة في إنقاذ أرواح مواطنيها من حوادث 
الــقــطــارات املــتــكــررة، الــتــي كــانــت فــي املــاضــي 
اآلن،  أّمـــا  الــنــقــل.  وزراء  لتغيير  دائــمــًا  سببًا 
وبــعــد تــولــي وزيـــر الــنــقــل الــحــالــي املــقــرب من 
السيسي، الفريق كامل الوزير هذه الحقيبة، 
مع  وبرملانيًا  إعاميًا  النقدي  التعاطي  غاب 
تكرار هذه الحوادث، واكتسب منصب وزير 
النقل حصانة من املساءلة والعقاب، وأصبح 
أو ســؤال  إحــاطــة  تقديم طلب  املستحيل  مــن 
برملاني بشأن تكرار الحوادث، وسوء الخدمة، 
فــي الــوقــت الـــذي تنفق فــيــه الــدولــة مــلــيــارات 
طويلة  مستقبلية  مشاريع  على  الجنيهات 
األمد في قطاع النقل، لن تعود بالفائدة على 
أرواحــهــم  حصد 

ُ
الــذيــن ت البسطاء  املــواطــنــني 

عــلــى مــزلــقــانــات الــســكــك الــحــديــديــة فـــي قــرى 
الريف.

ولكن في داللة على االرتباك بعد حادث أمس، 
كانت حتى العصر توجيهات الدائرة املقربة 
من السيسي، التي يقودها رئيس املخابرات 
الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل، ومــحــمــود نجل 
ــائـــل اإلعـــــــام الــتــي  ــيـــس املــــصــــري، لـــوسـ ــرئـ الـ
تــســيــطــر عــلــيــهــا بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة، أو غير 
النقل  وزيــر  على  الهجوم  بتكثيف  مباشرة، 
كامل الوزير، بل وصدرت توجيهات للنيابة 
الــعــامــة بــمــنــع الــجــهــات كــلــهــا مـــن الــتــصــريــح 
بــأســبــاب الـــحـــادث، بــعــد أقـــل مــن ســاعــة على 
صدور بيان من وزارة النقل يحصر األسباب 
في »مجهولني«، عطلوا »بلف الخطر )مكابح 

الطوارئ( ألحد القطارين اللذين اصطدما«.

التحقيق  أسباب  إزاء  الصمت  بالتزام  أمــس 
على  التحقيقات  ملباشرة  الفرصة  ومنحها 
املــســتــوى الــقــضــائــي. لــكــن الـــوزيـــر لـــم يعلن 
تحّمل أي مسؤولية، ولو أدبية، عن الحادث، 
أيــضــًا بتقديم  إزاءه  الــســيــســي  اكــتــفــى  الــــذي 
العزاء للمواطنني والتعهد بأن ينال املخطئ 
»جزاًء سريعًا ورادعًا«، من دون اإلشارة إلى 
املــســؤولــيــة الــســيــاســيــة عــن الــحــالــة املــتــرديــة 

التي بلغها مرفق السكك الحديدية.
وثمة رابــط بــني هــذا الــحــادث األلــيــم وحــادث 
إدارة  ثقافة  ل في غياب 

ّ
يتمث السويس  قناة 

ــدى الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة. فــمــشــهــد  ــ األزمـــــــة لـ
األهــالــي والـــركـــاب املحتشدين حـــول عــربــات 
املواطنني  انتشال  املقلوبة، محاولني  القطار 
وإنقاذهم، على الرغم من مرور ساعات على 
الـــحـــادث، وقــلــة عــنــاصــر اإلســـعـــاف واإلنــقــاذ 
ــاع املــــدنــــي، يــمــكــن مــقــاربــتــه بــســهــولــة  ــدفــ والــ
بــمــشــهــد الــســفــيــنــة الــجــانــحــة الــتــي انــتــظــرت 
 لإلفصاح 

ً
هيئة قــنــاة الــســويــس يــومــًا كــامــا

عن طبيعة ما حدث لها، وإعان املستجدات 
للعالم املــتــرقــب. أمــا الــبــيــان الـــذي كــان ادعــى 
في البداية، على غير الحقيقة، عودة املاحة 
لــم تكن فيه  الـــذي  الــوقــت  فــي  للقناة،  جزئيًا 
الــســفــيــنــة الــجــانــحــة قـــد تــحــركــت قــيــد أنــمــلــة 
وتــعــقــدت فــيــه مـــحـــاوالت تــعــويــمــهــا، فيمكن 
ــادرة من  ــى الــــصــ ــ مــقــاربــتــه بــالــبــيــانــات األولــ
الصعيد،  املختلفة عن حــادث  الدولة  أجهزة 
بــــاإلعــــان عـــن عــــدد مـــحـــدود مـــن املــصــابــني، 

وكـــان مــن مظاهر االرتــبــاك الــواضــحــة كذلك، 
حـــذف الــحــســاب الــرســمــي لــلــرئــيــس املــصــري 
عبد الفتاح السيسي، على موقع »فيسبوك«، 
ــأن كـــــارثـــــة تـــــصـــــادم قــــطــــاري  ــ ــــشـ مــــنــــشــــورًا بـ
ســـوهـــاج، بــعــد دقــيــقــة واحــــدة مــن نــشــره، ثم 
أخــرى بعد تعديل وإضافة  مــرة  عيد نشره 

ُ
أ

بــعــض الـــكـــلـــمـــات. وقـــــال الــســيــســي: »تــابــعــت 
عــن كثب الــحــادث األلــيــم الـــذي عــايــنــاه اليوم 
ــــي مــحــافــظــة  ــاريــــن فـ ــادم قــــطــ ــتــــصــ )أمـــــــــس( بــ
ــام بــتــعــديــل كــلــمــة »عــايــنــاه«  ــّم قـ ــاج«، ثـ ســـوهـ
 األلم الذي 

ّ
وجعلها »شاهدناه«. وأضاف »إن

يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إال إصرارًا 
على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث. ولقد 
وجهت رئاسة الوزراء وكافة األجهزة املعنية 
بالتواجد بموقع الحادث واملتابعة املستمرة 
وموافاتي بكافة التطورات والتقارير املتعلقة 
باملوقف على مدار اللحظة«. وتابع السيسي 
الــجــزاء  يــنــال  فـــي مــنــشــوره األول: »عــلــى أن 
الرادع كل من تسبب في هذا الحادث األليم«. 
لكنه قام بتعديل هذه الجملة وأضاف إليها 
بــعــض الــكــلــمــات فــجــاءت كــالــتــالــي: »عــلــى أن 
ــرادع كــل مــن تــســبــب فــي هــذا  ــ يــنــال الـــجـــزاء الـ
أو بسواه،  أو بفساد  بإهمال  األليم  الــحــادث 
تــلــكــؤ وال مــمــاطــلــة«.  مـــن دون اســتــثــنــاء وال 
: »إنــنــي 

ً
وتــابــع السيسي فــي مــنــشــوره قــائــا

إذ أتوجه بكامل العزاء ألسر الشهداء الذين 
لقوا ربهم الــيــوم، أقــدم ألســر املصابني كامل 
العاجل  بالشفاء  وأمنياتي  والدعم  املواساة 
إن شاء الله. وأوجه األجهزة املعنية باتخاذ 
التعويض  وتوفير  الــازمــة  اإلجــــراءات  كافة 

الائق ألسر الشهداء والضحايا«.
 VIP ــع الـــحـــادث بــســبــب اصـــطـــدام قــطــار ووقــ
مــتــجــه مـــن أســـــوان إلــــى اإلســكــنــدريــة بــقــطــار 
ركـــاب متجه مــن ســوهــاج إلـــى اإلســكــنــدريــة، 
من الخلف، أثناء تعطل األخير، مما أدى إلى 
خروج خمس عربات عن القضبان، ما تسبب 
أولــيــة، وأكثر   في حصيلة 

ً
بسقوط 40 قتيا

 عن عشرات املفقودين. 
ً
من مائة مصاب، فضا

ــادث، بــــــادر وزيــــــر الــنــقــل  ــ ــحـ ــ وعـــقـــب وقــــــوع الـ
إلـــى تحميل ســائــقــي الــقــطــاريــن املــســؤولــيــة، 
وأحــالــهــمــا إلــــى الــتــحــقــيــق بــمــعــرفــة الــنــيــابــة 
الــعــامــة، الــتــي طــالــبــت جميع الــجــهــات عصر 

قــبــل االعــــتــــراف بــســقــوط عـــشـــرات املــتــوفــني، 
وتـــرك الــســاحــة لــأهــالــي للتعامل مــع كــارثــة 
ل املباشر 

ّ
تمس أرواح املئات، بداًل من التدخ
والحصري من السلطات املختصة.

وال يــمــكــن تــجــاهــل أن الــتــعــامــل الــســلــبــي مع 
األزمتني يأتي تحت سلطة عسكرية خالصة، 
يراهنون  لــه  واملــوالــون  السيسي  كــان  بينما 
عــلــى عــســكــرة الــدولــة »لــتــجــاوز عــهــد الفساد 
واإلهــــمــــال الـــــذي يــقــع مـــن املـــدنـــيـــني«. فــقــنــاة 
قائد  ربيع  أسامة  الفريق  يرأسها  السويس 
القوات البحرية السابق، وقطاع النقل يرأسه 
الفريق كامل الوزير، الرئيس السابق للهيئة 

الهندسية للقوات املسلحة.
وكان كامل الوزير قد تولى حقيبة النقل في 
مارس/ آذار 2019، على خلفية رغبة السيسي 
في تعميم »الضبط والربط« العسكري على 
هذا القطاع املدني، بعد وقوع أربعة حوادث 
بــني عــامــي 2017 و2019؛  لــلــقــطــارات  كــبــيــرة 
األول في محطة خورشيد على خط القاهرة-
اإلســــكــــنــــدريــــة، ثــــم اصــــطــــدام قـــطـــار مـــطـــروح 
بــســيــارة مـــاكـــي، ثـــم تـــصـــادم قــطــاريــن بــكــوم 
الــذي  الكبير  الــحــادث  ثــم  بالبحيرة،  حــمــادة 
فبراير/ شباط 2019 باصطدام  وقــع في 27 
قطار بالحاجز اإلسمنتي في محطة القاهرة 
 30 بــحــيــاة  أودى  مــمــا  بــرمــســيــس،  الرئيسية 
شخصًا على األقل، ما دفع وزير النقل هشام 

عرفات إلى االستقالة.
الــوزيــر، املشهود له  واخــتــار السيسي كــامــل 
عــســكــريــًا بـــاالنـــضـــبـــاط والـــصـــرامـــة وإنـــجـــاز 
أوامر السيسي بغض النظر عن أي اعتبارات 
فنية ومالية، وسط ترحيب واســع من نواب 
ــل اإلعــــام  ــائـ ــوالـــني لــلــنــظــام ووسـ الـــبـــرملـــان املـ
املوالية، إلى حد ظهور دعوات لتوليه رئاسة 

الـــوزراء حتى قبل إنــجــاز أي تقدم فــي قطاع 
 الــذي طرأ بشكل أساسي 

ّ
النقل. مع العلم أن

عــلــى تــعــامــل الــدولــة مــع الـــحـــوادث واألزمــــات 
ــو الــتــخــفــيــف املــقــصــود  ــاع هــ ــطـ ــقـ ــي هـــــذا الـ فــ
لــحــالــة الــهــلــع والـــغـــضـــب الــجــمــاهــيــري إزاء 
تكرار حــوادث الــقــطــارات، واإلحــالــة السريعة 
للسائقني والعاملني باملرفق إلى التحقيقات 
دون  من  واملحاكمات،  والتأديبية  الجنائية 
ــــذي أصــبــح  تــحــمــيــل املـــســـؤولـــيـــة لـــلـــوزيـــر، الــ
متحصنًا بخلفيته العسكرية، ورتبة »فريق« 
الـــتـــي مــنــحــهــا لـــه الــســيــســي تــكــريــمــًا لـــه بعد 
اختياره وزيـــرًا. وامــتــدت هــذه الحصانة إلى 
ســلــبــيــات الــقــطــاع كــكــل، فــلــم يــعــد مسموحًا 
ــواب بــفــتــح الــقــضــايــا  ــنــ ــــام والــ لـــوســـائـــل اإلعــ
ــقـــة بـــــــه، وكــــــــأن الــــحــــل كـــــــان فـــــي قــمــع  ــلـ املـــتـــعـ

االنتقادات ال التعامل بإيجابية معها.
ــام، بـــــدأت مــســيــرة  ــأيــ ــر بــ ــوزيــ وبـــعـــد تـــولـــي الــ
حــــوادث الــقــطــارات فــي عــهــده، فــفــي مـــارس/ 
آذار 2019، سقط بوجي بعربة توليد القوى 
ركــاب بورسعيد-اإلسماعيلية، من  في قطار 
دون حدوث أي إصابات. وفي إبريل/ نيسان 
من العام ذاتــه، تكرر الحادث في قطار بكفر 
الــشــيــخ أســفــر عــن إصــابــة 9 مــواطــنــني. وفــي 
أكــتــوبــر/ تشرين األول مــن الــعــام ذاتـــه، وقع 
حــــادث إجـــبـــار شــابــني عــلــى الــقــفــز مـــن قــطــار 
بــطــنــطــا، لــيــلــقــى أحـــدهـــمـــا مــصــرعــه نتيجة 
تعليمات الوزير الصارمة لعاملي القطارات 
بــعــدم الــســمــاح بــوجــود الــبــاعــة الــجــائــلــني أو 
أشخاص على منت القطارات من دون تذاكر، 
الــعــامــلــني بــالــخــصــم مــن مرتباتهم  وتــهــديــد 
ــام وقـــــع حــــادث  ــأيــ ــا بــ ــعـــدهـ ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم. وبـ
تــصــادم بــاألقــصــر بــني قــطــار وســيــارة أجــرة، 
آذار  مـــارس/  راح ضحيته 4 مواطنني. وفــي 

2020، وقع حــادث تصادم بني قطاري ركاب 
بـــني مــحــطــتــي إمــبــابــة ورمــســيــس أســـفـــر عن 
إصــابــة 13 شــخــصــًا. وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الشيخ عن  قــطــار بكفر  املــاضــي، خــرج  األول 
ســكــتــه لــيــقــتــل شـــابـــًا. وفــــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
املــاضــي، وقــع حـــادث تــصــادم آخــر بــني قطار 
ــيـــارة فـــي أســـيـــوط نــتــجــت عــنــه إصــابــات  وسـ

معدودة.
لكن الــوزيــر نجا مــن كــل هــذه الــحــوادث، ولم 
يطّبق عليه ما حدث مع أسافه. فعلى الرغم 
من ســوء حالة القطارات وعــدم دقــة املواعيد 
 الــوزيــر بمعزل عن 

ّ
والتأخر والــحــوادث، ظــل

لــة. بــل إنــه - وبمباركة مــن السيسي -  املــســاء
حصل على مساحة أكبر كواجهة للمشاريع 
ــق الـــســـرعـــة بــني  ــائـ املــســتــقــبــلــيــة، كـــالـــقـــطـــار فـ
السخنة،  والــعــني  الــجــديــدة  العلمني  منطقة 
ــل )قـــــطـــــار أحــــــــــادي الـــــخـــــط( فــي  ــ ــوريــ ــ ــونــ ــ واملــ
البرية  واملوانئ  الجديدة،  اإلداريــة  العاصمة 
 عـــن تــولــيــه الــتــنــســيــق مع 

ً
الـــجـــديـــدة، فـــضـــا

الجيش في شق وإنشاء الطرق الجديدة التي 
تديرها الهيئة الهندسية.

عــلــى  مـــلـــحـــوظـــة  بـــعـــنـــجـــهـــيـــة  الــــــوزيــــــر  ورّد 
االنـــتـــقـــادات الــخــافــتــة الـــتـــي طـــاولـــتـــه. وعــلــى 
سبيل املثال، ظهر في أحد البرامج الحوارية 
ــار طـــنـــطـــا فــي  ــ ــطـ ــ ــد حـــــــــادث قـ ــعــ ــة بــ ــيــ ــائــ املــــســ
أكــتــوبــر 2019، لــيــرفــض مــطــالــبــة الــبــعــض له 
 بنبرة متهكمة: »لو الناس 

ً
باالستقالة، قائا

ــــوزارات،  شــايــفــة إن حــل أي مشكلة فــي كــل الـ
استقالة الوزير يستقيل الوزير«، مستطردًا: 
»هــل الــوزيــر هيمسك لكل واحــد ورقــة يكتب 
الــتــعــامــل فــي أي مــوقــف طـــارئ؟  فيها كيفية 
التحتية  البنية  تــطــويــر  عــلــى  يعمل  الــوزيــر 

للسكك الحديدية«.

 تراكم أزمات وحوادث 
مأساوية بال حلول

ُتركت الساحة لألهالي للتعامل مع كارثة اصطدام القطارين )فرانس برس(

)Getty/الحكومة تعثّرت بملف إبعاد الفصائل عن حدود كردستان )سباستيان باكهاوس

أمس  بمصر،  سوهاج  محافظة  في  قطارين  تصادم  حادث  يضاف 
فشلت  أخرى  وأزمات  حوادث  إلى  الضحايا،  عشرات  مخلّفًا  الجمعة، 
الحوادث  تكرار  ورغم  معها.  والتعامل  لها  حلول  إيجاد  في  الدولة 
بال  الوزير  كامل  النقل  وزير  بقي  الحديدية،  السكك  بمرفق  المتعلقة 

محاسبة

خاص 

»ال يسعى إلى خلق أزمات ذات بعد أمني 
قبيل االنتخابات )املقررة في 10 أكتوبر/

تــرغــب بعض  الــتــي  املــقــبــل(  تشرين األول 
إيــران في  األطـــراف السياسية املقربة من 

تأجيلها ألقصى وقت ممكن«.
ــي الـــحـــزب  ــ ــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــــقــــيــــادي فـ ــ مـ
ــانـــي« الــحــاكــم  ــتـ ــكـــردسـ ــراطـــي الـ ــقـ ــمـ ــديـ »الـ
ــاد بــــاجــــان، فــي  ــمـ ــتــــان، عـ بــإقــلــيــم كــــردســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــا أدلـــى به  حــديــث لـــ
الـــنـــائـــب الـــعـــراقـــي مـــن مــعــلــومــات، مبينًا 
ــمــت 

ّ
ــتــــان، ســل  »حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســ

ّ
أن

املعلومات  كافة  التحقيق مع  فعليًا ملف 
ــى بــــغــــداد، لـــكـــن الــحــكــومــة  ــ املـــســـتـــوفـــاة إلـ
ــذا الــتــحــقــيــق  ــال هــ ــمـ ــدرة لــهــا عــلــى إكـ ــ ال قـ
تورطهم  ثبت  الذين  األشخاص  واعتقال 
ــــل«.  ــيـ ــ ــــي عـــلـــى أربـ ــاروخـ ــ ــــصـ بـــالـــهـــجـــوم الـ
امللف سيكون حاله   

ّ
أن »نعتقد  وأضـــاف: 

حال ملفات التحقيق املهملة منذ سنني«.
 »حـــكـــومـــة اإلقــلــيــم 

ّ
ــإن ــ ــًا لـــبـــاجـــان، فـ ــقـ ووفـ

ــاوالت لــتــســويــة  ــ ــحـ ــ رفـــضـــت ضـــغـــوطـــا ومـ
القضية سياسيًا بغية إغاقها، لكن هناك 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ضــغــوطــا وتـــهـــديـــدات 
مسلحة  وقـــوى  سياسية  قــوى  تمارسها 
بوقف  تسببت  الــعــراقــيــة،  الحكومة  على 
التحقيقات من قبل السلطات في بغداد«.

بدوره، اعتبر الخبير في الشأن السياسي 
ــراقــــي، مـــؤيـــد الــجــحــيــشــي،  ــعــ ــــي الــ ــنـ ــ واألمـ
الهجمات  في  بالتحقيقات  بغداد  مضي 
ــل أو فــي  ــيــ الــــصــــاروخــــيــــة؛ ســــــواء فــــي أربــ
تــلــك الــتــي اســتــهــدفــت الــقــواعــد األميركية 
األخرى، »غير ممكن، بسبب فرض جهات 
األداء  مسلحة وسياسية سيطرتها على 
الحكومي في بغداد«. وأضاف الجحيشي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حسب  فــي حــديــث لـــ
معلوماتنا، تمت ممارسة ضغوط كبيرة 
وسياسية  حكومية  شخصيات  قبل  مــن 
عــلــى حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مـــن أجــل 
التحقيق  نــتــائــج  الــكــشــف عــن  مــن  منعها 
لهذه  اإلقليم تصدى  لكن  أربــيــل،  لقصف 
الـــضـــغـــوط، وأصــــــّر عــلــى إعـــــان الــنــتــائــج 
ــع:  ــابـ ــتـــي تــخــشــى بــــغــــداد كـــشـــفـــهـــا«. وتـ الـ
املعلومات  الكاظمي تملك كامل  »حكومة 
ــن مــنــفــذي عــمــلــيــة قصف  والــتــفــاصــيــل عـ
ــيـــات  الـــشـــخـــصـ  

ّ
أن خــــصــــوصــــًا  أربـــــــيـــــــل، 

املـــتـــورطـــة بـــهـــذا الــعــمــل، مـــوجـــودة وســط 
الـــعـــاصـــمـــة، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة ال تــســتــطــيــع 
التحرك ضدها، فهناك ضغوط، بل ابتزاز 
وتهديدات تمارس على الحكومة، ليست 
داخــلــيــة فــقــط، بــل هــنــاك أيــضــًا تــدخــل من 

قبل شخصيات وجهات إيرانية مؤثرة«.

تــحــديــدًا«.  أربــيــل  بقصف  التحقيق  مــلــف 
 »وزارة الداخلية االتحادية في 

ّ
وأوضح أن

بغداد تسلمت من حكومة إقليم كردستان 
أوراق التحقيق واعترافات أحد املتورطني 
ومــابــســات الــهــجــوم، واألشــخــاص الذين 
وردت أسماؤهم بالتحقيق، ويتواجدون 
فـــي بـــغـــداد حــالــيــًا، لــكــنــهــا لـــم تــتــحــرك أو 
تستدع املتهمني للتحقيق معهم«. وتابع 
النائب نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أنــــه اطـــلـــع عــلــى مـــجـــريـــات تــســلــيــم أربــيــل 
نتائج التحقيق الذي أشرفت عليه قوات 
ــى حــكــومــة  ــ ــًا، إلـ الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي أيــــضــ
أجــراهــا وفد  زيـــارة رسمية  فــي  الكاظمي 
ــــوزراء  ــردي إلـــى بـــغـــداد، لــكــن »رئـــيـــس الـ كــ
يــتــعــّرض لــضــغــوط؛ ســـواء بــشــأن التحرك 
ضـــد الـــــــواردة أســـمـــاؤهـــم بــالــهــجــوم وهــم 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص بــيــنــهــم زعـــيـــم كــتــائــب 
سيد الشهداء، أبو آالء الوالئي، وعناصر 
الحشد  يــعــمــلــون ضــمــن  أخــــرى جميعهم 
 الكاظمي 

ّ
أن الــنــائــب  الــشــعــبــي«. وأوضـــح 

في  الشعبي  الحشد  هيئة  إشـــراك  حـــاول 
والتعامل مع ما ورد في  التحقيق  تبني 
تحقيق أربيل، في محاولة منه للتخفيف 
مـــن املــســؤولــيــة املــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه، لكن 
رئـــيـــس هــيــئــة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« فــالــح 
ــــاض، ورئـــــيـــــس أركــــــــــان »الــــحــــشــــد«  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
عــبــد الــعــزيــز املـــحـــمـــداوي )أبــــو فـــــدك(، لم 
يــتــجــاوبــا مــع مــســاعــي الــكــاظــمــي فــي هــذا 
اإلطـــار، وطالبا بــأن تقوم أربــيــل بتسليم 
الشخص الـــذي أدلـــى بــاالعــتــرافــات، حتى 
التحقيق«. ولفت  مــن ســامــة  الــتــأكــد  يتم 
رت أيضًا في اإليفاء 

ّ
 الحكومة »تعث

ّ
إلى أن

ــاد الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة عــن  ــعــ بــــوعــــود إبــ
محور التماس مع حدود إقليم كردستان 
ــائــــل تــغــيــيــر  ــفــــصــ ــلــــك الــ بـــســـبـــب رفـــــــض تــ
بأنه  الكاظمي  مــوقــف  مفسرًا  مــواقــعــهــا«، 

بغداد ــ عادل النواب

عــلــى الــرغــم مــن مــــرور أكــثــر مــن 20 يومًا 
عــلــى إعـــان الــســلــطــات األمــنــيــة فــي أربــيــل 
التحقيق  نتائج  العراق  بإقليم كردستان 
بــالــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الـــــذي اســتــهــدف 
قـــــاعـــــدة »حـــــــريـــــــر«، أبـــــــــرز قـــــواعـــــد قـــــوات 
التحالف الدولي، شمالي أربيل، منتصف 
اتهامات رسمية   

ً
املاضي، موجهة الشهر 

ملليشيا »كتائب سيد الشهداء« بالوقوف 
نــتــائــج  إعــــــان  ــاء  ــنــ أثــ  

ً
وعـــــارضـــــة وراءه، 

التحقيق الذي شاركت به قوات التحالف 
املليشيا  اعترافات ألحد عناصر  الدولي، 
 السلطات 

ّ
أن الــهــجــوم، إال  بــاملــشــاركــة فــي 

في بغداد، لم تعلق على اإلعان، أو تتخذ 
لــم تكشف  أي إجــــراءات مــن جانبها. كما 
الخاصة  التحقيقية  لجنتها  نتائج  عــن 

بالهجوم.
بقتيلني؛  حصيلته  انتهت  الــذي  الهجوم 
أحــدهــمــا عــراقــي مــدنــي والــثــانــي متعاقد 
الــدولــي،  التحالف  قـــوات  لصالح  أجنبي 
ــرح تــســعــة آخــــريــــن بــيــنــهــم  ــ  عــــن جـ

ً
ــا فـــضـ

عــســكــريــون أمــيــركــيــون، أعــقــبــتــه هجمات 
صاروخية أخرى استهدفت قاعدة »بلد« 
الــجــويــة، بمحافظة صــاح الــديــن فــي 20 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي، وقــــاعــــدة »عــني 
األســـــــد«، غـــربـــي األنــــبــــار فـــي 15 مــــارس/

آذار الحالي. ولم تكشف بغداد أيضًا عن 
نــتــائــج تحقيق الــلــجــان الــتــي أعــلــنــت عن 

تشكيلها باالعتداءين.
في السياق، تحّدث نائب عراقي بارز في 
الــبــرملــان ضــمــن تــحــالــف »الــنــصــر«، الــذي 
ــبـــق حــيــدر  يــتــزعــمــه رئـــيـــس الـــــــوزراء األسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــمــا قــال  الــعــبــادي، لـــ
تتعّرض  كبيرة ومساومة  إنها »ضغوط 
قبل  مــن  الكاظمي،  مصطفى  حكومة  لها 
جهات سياسية وفصائل مسلحة، بشأن 

التحقيقات بقصف أربيل
ضغوط على بغداد لعدم إكمالها

تتعرض الحكومة 
العراقية لضغوط من 

قبل جهات سياسية 
وفصائل مسلحة لمنع 

إكمال التحقيقات 
بملف قصف قاعدة 

»حرير« في أربيل
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خطة السلطة الليبية للحل: المصالح االقتصادية مقابل األمنوساطة اإلمارات بين السودان وإثيوبيا تثير مخاوف مصر 
القاهرة ـ العربي الجديد

الــراهــنــة بــني إثيوبيا مــن جهة،  تتجه األزمـــة 
ومصر والسودان من جهة أخرى، إلى منحى 
ــارات  ــ جـــديـــد، عــلــى وقـــع وســـاطـــة تــســتــعــد اإلمـ
التوتر  املقبلة، حــول  األيـــام  بها خــال  للقيام 
الحدودي بني أديس أبابا والخرطوم، وملف 
ســـد الــنــهــضــة، وســــط تــنــامــي الــقــلــق املــصــري 
ــد تــســفــر عــنــهــا تــلــك  بـــشـــأن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي قــ
ــن الـــتـــشـــويـــش عــلــى  ــة، ومــــخــــاوف مــ ــاطــ الــــوســ
املطلب املصري السوداني بشأن طلب رباعية 
دولــيــة لــقــيــادة املــفــاوضــات، وكــذلــك املــخــاوف 
حـــول الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى الــتــنــســيــق رفــيــع 
ــوم لــصــالــح  ــرطـ ــخـ املـــســـتـــوى بـــني الـــقـــاهـــرة والـ

أديس أبابا.
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر ســودانــيــة خــاصــة لـــ
ــــودان  ــــسـ الـ ــد«، إن اإلمــــــــــــارات أبـــلـــغـــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بإحرازها تقدمًا فيما يخص األزمة الحدودية 
الوساطة  دور  لعبها  إثيوبيا من منطلق  مع 
الــدولــتــني. وأوضــحــت أن أبوظبي أبلغت  بــني 
الـــخـــرطـــوم تــوصــلــهــا إلــــى تــفــاهــمــات متقدمة 
ــن شـــأنـــهـــا إنـــهـــاء  ــي، مــ ــوبــ ــيــ ــع الـــجـــانـــب اإلثــ مــ
األزمــــة املــنــدلــعــة عــلــى الـــحـــدود املــشــتــركــة بني 
الدولتني، وإمكانية الذهاب بشكل سريع إلى 
فتيل  لنزع  البلدين  بني  حــدود  ترسيم  اتفاق 
األزمــــة الــعــســكــريــة. وأضـــافـــت أن أديــــس أبــابــا 
قدمًا  املضي  على  أبوظبي  مــن جانبها حثت 
بشأن ملف سد النهضة على مستوى ثنائي 
مع الخرطوم، من أجل التوصل إلى اتفاق فني 
يـــراعـــي مـــخـــاوف املــســؤولــني هــنــاك قــبــل املـــلء 
فيه في يوليو/ الــشــروع  املزمع  للسد  الثاني 

طرابلس ـ العربي الجديد

الجديدة  السلطة  بــدأت تتبلور مامح خطة 
والــتــي  الــعــالــقــة،  املــلــفــات  لحلحلة  ليبيا،  فــي 
تقوم على ضمان املصالح االقتصادية للدول 
املــتــدخــلــة فــي الــبــاد، فــي مــقــابــل حــل امللفات 
باملقاتلني  يتعلق  مــا  خصوصًا  العسكرية، 
األجانب واملرتزقة. فبعدما زار رئيس املجلس 
الــرئــاســي مــحــمــد املــنــفــي بــاريــس والــقــاهــرة، 
الرئيس  الجمعة،  أمس  إسطنبول  في  التقى 
أردوغـــان. وبعد ساعات  التركي رجــب طيب 
وفدًا  الوطنية،  الوحدة  استقبال حكومة  من 
أملـــانـــيـــا هـــايـــكـــو مــــاس،  مــــن وزراء خـــارجـــيـــة 
ــــف لــــــودريــــــان، وإيـــطـــالـــيـــا  ــان إيــ ــ وفـــرنـــســـا جــ
لويجي دي مايو، في طرابلس، قرر االتحاد 
األوروبــي، رفع اسم رئيس »حكومة اإلنقاذ« 
قائمة  مــن  الــغــويــل،  خليفة  السابقة  الليبية 

تــمــوز املــقــبــل واملــقــدر بنحو 13.5 مــلــيــار متر 
مكعب من املياه.

وبحسب املصادر ذاتها، فقد أبدت أديس أبابا 
الخرطوم  مــع  الثنائي  للتعاون  اســتــعــدادهــا 
بشأن عملية امللء الثاني من منطلق الحفاظ 
عــلــى ســامــة ســـــدوده، عــلــى أن ذلـــك الــتــعــاون 
الــخــرطــوم، وليس  الفني ثنائي مــع  واالتــفــاق 
فـــي إطــــار اتـــفـــاق شــامــل مــلــزم يــحــد مـــن قـــدرة 
إثيوبيا على استغال مواردها، أو الحصول 
على موافقات مسبقة من القاهرة قبل الشروع 

في أي مشاريع متعلقة بالنيل.
وكــشــفــت املـــصـــادر عــن أن أديــــس أبــابــا بعثت 
ــي بـــشـــأن  ــبــ ــوظــ ــة لـــلـــخـــرطـــوم عـــبـــر أبــ ــالــ ــرســ بــ
املــــلء ومـــراعـــاة  اســتــعــدادهــا لتنسيق عــمــلــيــة 
املــاحــظــات الــســودانــيــة، وبــالــتــحــديــد املطلب 
السوداني باستمرار عملية امللء الثاني لستة 

أسابيع وعدم اقتصارها على 11 يومًا فقط.
وبحسب املــصــادر، فــإن هــنــاك دعــمــًا قــويــًا من 
ِقـــبـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة عــبــدالــلــه 
إماراتيًا،  املــدعــوم  اإلثيوبي  للتوجه  حــمــدوك 
ــع حــالــة  ــعـــارض مــ ــتـ ــن كـــونـــه يـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الــتــوافــق املـــصـــري الـــســـودانـــي الــتــي تشهدها 
الــعــاقــات حاليًا. وأضــافــت: »حــمــدوك يسعى 
الحادث في ميزان  التفاوت  لتعويض  جاهدًا 
القوى بني الحكومة املدنية واملكون العسكري 
 هذا امليزان 

ّ
في مجلس السيادة، بعدما اختل

ــنـــزاع  ــــوء الـ بـــشـــدة لـــصـــالـــح الــعــســكــر عـــلـــى ضـ
الــحــدودي وانـــدالع املــواجــهــات العسكرية مع 
أن حمدوك ما  الحدود، بخاف  إثيوبيا على 
زال متمسكًا بالعاقات مع أديس أبابا وعدم 
السودان  فيه من مصلحة  يــرى  ملا  خسارتها 

إلى  املــصــادر  ولفتت  »الرسمي«.  يحمل صفة 
أن الــقــاهــرة تــجــاوبــت مـــع املــقــتــرح اإلمـــاراتـــي 
لــعــقــد اجــتــمــاع فـــي أبــوظــبــي عــلــى الـــرغـــم من 
كـــون املــقــتــرح يــتــعــارض مـــع املــطــلــب املــصــري 
الــســودانــي بــالــدعــوة لتشكيل ربــاعــيــة دولــيــة 
لــقــيــادة املــفــاوضــات الــخــاصــة بــالــســد، خشية 

عقوباته، موضحًا أن القرار سيصبح ساري 
املــفــعــول ابــتــداء مــن 2 إبــريــل/نــيــســان املقبل. 
وكان االتحاد أعلن، في 2016، فرض عقوبات 
على شخصيات ليبية، بينها الغويل، بتهمة 

»عرقلة السام« في ليبيا.
ــاســـي لــيــبــي رفـــيـــع املـــســـتـــوى،  ــلـــومـ وقــــــال دبـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن زيــــارات املــنــفــي إلــى  لـــ
بـــاريـــس والـــقـــاهـــرة ثـــم إســطــنــبــول، تتمحور 
حول كيفية استثماره تغّير مواقف أهم الدول 
املتصلة بامللف الليبي. وأشار إلى أن املنفي 
الجديدة يرغبون في  السلطة  وشــركــاءه في 
ــدول فــي فــتــح قــنــوات  اســتــثــمــار رغــبــة هـــذه الــ
اتـــصـــال جـــديـــدة فـــي ظـــل الـــوضـــع الــســيــاســي 
لــتــراجــع تأثير  الـــذي أفــضــى  الــراهــن،  الليبي 
في  تسببت  الــتــي  السابقة  الليبية  األطــــراف 

تضارب مصالح عدد من الدول الخارجية.
وفيما ينتظر أن يرتب املنفي ورئيس حكومة 
موعدًا  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية  الوحدة 
أن  الليبي  الدبلوماسي  أكــد  موسكو،  لــزيــارة 
املنفي سيجري مشاورات مهمة مع املسؤولني 
األتـــراك في امللف األمــنــي، على ضــوء النتائج 
اإليــجــابــيــة لـــزيـــارة بـــاريـــس والـــقـــاهـــرة، حيث 
الرئاسي  املجلس  بــإصــرار  العاصمتني  أبــلــغ 
وحكومته على إنهاء اإلشكال في امللف األمني 
والـــعـــســـكـــري، وعـــلـــى رأســـــه الــــوجــــود الــتــركــي 
ــح أن »املـــنـــفـــي ســيــنــاقــش  ــ ــ والـــــروســـــي. وأوضـ
ــفـــاق األمــنــي،  مـــع الــجــانــب الــتــركــي وضـــع االتـ
وأنــه وشــركــاءه في السلطة الجديدة راغبون 
فـــي تــجــمــيــد كـــل االتـــفـــاقـــات األمـــنـــيـــة املــوقــعــة 
الحالية، مع  الفترة  الــدول في  العديد من  مع 
االحتفاظ باالتفاقات االقتصادية، ومن بينها 

االتــفــاق الــبــحــري املــوقــع مــع تــركــيــا«. وأوضــح 
الجديدة  السلطة  نتجه 

ُ
نفسه ست االتــجــاه  أن 

ــا، مــــن خـــــال ضــــمــــان مــصــالــحــهــا  ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
ــــي لـــيـــبـــيـــا، مـــقـــابـــل إخـــائـــهـــا  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
لــلــتــمــركــزات الــتــي يشغلها مــرتــزقــة »فــاغــنــر«، 
ــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــســلــطــة  ــ ــــرؤيـ ــدًا أن الـ ــؤكــ مــ
الــجــديــدة فــي امللف األمــنــي تقوم على أســاس 
 املتدخلني في امللف الليبي بضمان 

ّ
إقناع كل

االقتصادية  سيما  ال  الــبــاد،  فــي  مصالحهم 
مـــنـــهـــا، مـــقـــابـــل املـــســـاعـــدة فــــي حــلــحــلــة املــلــف 
ــــي، خـــصـــوصـــًا مــــا يــتــعــلــق  ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري واألمـ

باملقاتلني األجانب واملرتزقة.
داخليًا، أكد الدبلوماسي أن لدى املنفي رؤية 
اللواء  مــن  الجديدة  السلطة  بموقف  خاصة 
أن »حفتر  املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، مــوضــحــًا 
ِبل بعرض يتلخص في اختياره شخصية 

َ
ق

عسكرية من جانبه لشغل حقيبة الدفاع في 
املؤسسة  بخضوع  قبوله  مقابل  الــحــكــومــة، 
اتجاهات  وهي  املدنية«،  للسلطة  العسكرية 
ترسم بوضوح مامح عمل السلطة الجديدة، 
بحسب رأي الصحافي الليبي سالم الورفلي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــوضــحــًا أن املــجــلــس  لـــ

األمني  امللف  يتبنى  املنفي  بقيادة  الرئاسي 
ــا الــحــكــومــة بــقــيــادة الدبيبة  والــعــســكــري، أمـ
فــتــعــمــل عــلــى املــلــف االقـــتـــصـــادي، خصوصًا 
اتــــه تــتــركــز  وأن تـــصـــريـــحـــات األخــــيــــر ولــــقــــاء
الــشــركــات  عـــودة  عــلــى مناقشة  فــي معظمها 

األجنبية إلى الباد.
محمد  الليبي  الدولية  العاقات  أستاذ  لكن 
أن ســيــاســة  عـــلـــى  يــــوافــــق  كـــــان  ــزه، وإن  ــ ــكـ ــ الـ
السلطة الــجــديــدة بــدت واضــحــة املــامــح في 
الــســيــر فـــي اتــجــاهــني أمــنــي واقـــتـــصـــادي، إال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أنـــه رأى، فــي تــصــريــح لـــ
أن الــحــكــم عــلــى نــجــاحــهــا أو عــدمــه »ال يــزال 
ــا حــــدث حــتــى اآلن مــجــرد  ــال »مــ ــ مـــبـــكـــرًا«. وقـ
ــا لــم  ــنـ زيــــــــارات لــــم تــتــبــني نــتــائــجــهــا، كـــمـــا أنـ
نـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــوقـــف عـــاصـــمـــة مــهــمــة تــقــف 
مقابل كل العواصم األخرى، وهي موسكو«. 
وفيما يتساءل الكزه »عما يملكه قادة ليبيا 
الجدد لتغيير املوقف الروسي؟«، فإنه أشار 
إلــــى أن مــوســكــو هـــي الـــتـــي رعــــت مـــشـــاورات 
الــســابــق بــني حليفها حفتر وبــني  جـــرت فــي 
حــكــومــة الــوفــاق فــي ســوتــشــي الــروســيــة، في 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي. وقــــال إن »الــنــفــط 
لواشنطن  بالنسبة  املهمني  الليبيني  والغاز 
وأوروبــا هما أيضًا مهمان ملوسكو أكثر من 
ــعــَرض 

ُ
عملية إعـــادة إعــمــار ليبيا الــتــي قــد ت

سياستها  أن  مؤكدًا  فيها«،  املشاركة  عليها 
رسمي  بشكل  بتعاملها  ليبيا،  في  الثنائية 
مــع أي سلطة فــي ليبيا مــن جــانــب، ودعمها 
ألطراف متمردة مثل حفتر أو أنصار النظام 
إلــى عقبة في  السابق من جانب، ستحولها 

طريق التسوية الحالية في ليبيا.

على املدى البعيد«. من جهتها، قالت مصادر 
»العربي الجديد«، إن القاهرة تتابع  مصرية لـ
تحركات أبوظبي في الوساطة بني الخرطوم 
وأديس أبابا بقلق بالغ، مضيفة »حتى اآلن ما 
رصدته القاهرة من شأنه اإلضرار بمصالحها 
الخرطوم  مع  موقفها  على  السلبي  والتأثير 
والــــذي وصــلــت إلــيــه بــعــد عــنــاء شــديــد وســط 
تجاهل تام من الحلفاء الخليجيني«. وتابعت 
تنتهي تحركات  أن  قلقة من  املــصــادر »مصر 
اإلمــــارات بعقد اتــفــاق فني فقط وثــنــائــي بني 

السودان وإثيوبيا، واستبعادها«.
وأوضــحــت املــصــادر أن الــقــاهــرة أبـــدت أخــيــرًا 
تجاوبًا مع اتصاالت إماراتية بشأن إمكانية 
ــاع ثـــاثـــي بـــرعـــايـــتـــهـــا، شـــــرط أال  ــمـ ــتـ عـــقـــد اجـ

اللقاء على مستوى  تــم  فــي حــال  استبعادها 
ثــنــائــي فــقــط بــمــشــاركــة الــــســــودان وإثــيــوبــيــا. 
وقالت املــصــادر إن االجتماع الــذي دعــت إليه 
اإلمــــــارات قـــد يــــؤدي لــلــتــشــويــش عــلــى املطلب 
املــصــري الــســودانــي، لــذلــك طلبت الــقــاهــرة أال 

يحمل الصفة الرسمية.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت قــال فيه وزيـــر الخارجية 
املـــصـــري ســامــح شـــكـــري، إنــــه مـــا زالــــت هــنــاك 
ــي أزمــــــة ســد  ــاق فــ ــفــ فـــرصـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
العاقات  فــي  تــوتــر  يــحــدث  ال  النهضة، حتى 
الـــثـــاثـــيـــة بــــني مـــصـــر والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا. 
وأضـــــــاف شــــكــــري، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعــامــيــة 
مساء األربعاء، أن الوقت ضيق حاليًا، وإذا لم 
يكن هناك انــخــراط كامل من كل األطـــراف في 
املفاوضات، فلن يسعف الوقت، مؤكدًا أن امللء 
الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة، الـــذي تــعــتــزم إثيوبيا 
القيام به، يعد خرقًا ثانيًا التفاق املبادئ بعد 
امللء األول، وهو ما ال يمكن السماح به. وتابع 
شكري »إذا تم تجاوز املرة األولى، فهذه املرة 
ال يمكن، وما ستشكله من خطر على السودان 
قد يجعل األمر يتعدى مراحل التفاوض مرة 
أخرى«. ولفت إلى أن طرح األزمة على مجلس 

األمن أحد السيناريوهات املطروحة.
ووصلت التصريحات املصرية إلى ذروتها 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ بـــتـــأكـــيـــد الــــرئــــيــــس املـ
السيسي، األربعاء املاضي، ضرورة السعي 
للتوصل »في أقرب وقت ممكن« إلى اتفاق 
وتشغيل  مـــلء  عملية  ينظم  مــلــزم  قــانــونــي 
أحــادي  النهضة، »بعيدًا عن أي منهج  سد 
ــواقـــع وتــجــاهــل  يــســعــى إلــــى فــــرض األمــــر الـ

الحقوق األساسية للشعوب«. حمدوك متمسك بالعالقات مع أديس أبابا وعدم خسارتها )األناضول(

متابعةخاص

اإلمارات أبلغت السودان 
إحرازها تقدمًا حول 

األزمة الحدودية

يحاول المنفي استثمار 
تبدل مواقف الدول 

بشأن ليبيا

ربطت السلطة الليبية 
الجديدة، في إطار 

محاوالتها إليجاد حل 
لألزمة في البالد، بين 
الملفين االقتصادي 

واألمني في تعاملها 
مع الدول المتدخلة في 

النزاع

مصر
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خصص الرئيس األميركي جو بايدن، الجزء 
األكبر من مؤتمره الصحافي األول في البيت 
األبيض، أول من أمس الخميس، للحديث عن 
القضايا الداخلية معلنًا أنه يفكر في الترشح 
لم  لكن   ،2024 الــعــام  فــي  املقبلة  لالنتخابات 
تغب عنه القضايا الخارجية، وال سيما في 
ما يتعلق بملفات االنسحاب من أفغانستان 
وكوريا الشمالية، ومسألة التوتر مع الصني، 
بينما بدا الفتًا عدم تطرقه لروسيا، وهو ما 
املؤتمر  على  التعليق  مــن  موسكو  يمنع  لــم 

الصحافي.
وسعى بايدن لتهدئة نبرته تجاه الصني بعد 
بتراشقات  حفلت  عاصفة  مباحثات  جلسة 
ــه ونـــظـــرائـــهـــم  ــديــ ــاعــ ــار مــــســ ــ ــبـ ــ ــــني كـ حـــــــــادة بــ
الصينيني فــي أالســكــا فــي وقـــت ســابــق هــذا 
الشهر. وقال بايدن إنه ال يتطلع إلى مواجهة 
مـــع الـــصـــني، مـــؤكـــدًا فـــي املــقــابــل أن املــنــافــســة 
العظميني. ورأى  القوتني  ستكون حــادة بني 
بايدن أن هناك تنافسًا شديدًا بني الواليات 
 إن األخــيــرة تسعى 

ً
املــتــحــدة والــصــني، قــائــال

ــــى فـــي الــعــالــم مـــن حيث  لــتــكــون الـــدولـــة األولـ
القوة والنفوذ، وتعهد بأال يحدث ذلك ما دام 
في البيت األبيض. وأصر على التزام الرئيس 
الدولية  بــاألعــراف  بينغ  الصيني شــي جــني 

في التجارة.
وجاء الرد الصيني سريعًا، إذ قالت الخارجية 
الــصــيــنــيــة فـــي بــيــان لــهــا أمــــس: »الحــظــنــا أن 
واضح  وموقفنا  للمواجهة  يسعى  ال  بايدن 
بشأن تطوير العالقات مع واشنطن«. وأكدت 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  املــتــحــدثــة 
هـــوا تــشــونــيــنــغ، أن الــصــني ال تــنــوي تــجــاوز 
ــدة، بــــل تـــريـــد فـــقـــط تـــجـــاوز  ــتـــحـ ــــات املـ ــــواليـ الـ
نفسها لتصبح »صينًا أفضل«. وأشارت إلى 
 ســيــاســة الــصــني تــجــاه الـــواليـــات املتحدة 

ّ
أن

»متسقة وواضحة كما كانت دائمًا«، وقالت 
إن بكني »مستعدة لتنمية سليمة ومستقرة 
 
ّ
لــلــعــالقــات الـــثـــنـــائـــيـــة«. ولــفــتــت هــــوا إلــــى أن
املتحدة  الــواليــات  أن تتمكن  الصني »تتمنى 
الــطــريــق، بموجب  فــي منتصف  لــقــائــهــا  مــن 
مبدأ عدم الصراع وعدم املواجهة واالحترام 
والعمل  للجانبني،  املربح  والتعاون  املتبادل 

بشكل مشترك لتعزيز العالقات الثنائية«.
وفي ما يتعلق بمطالبة بايدن بكني بااللتزام 
بـــاألعـــراف الــدولــيــة فــي الــتــجــارة، قــالــت هــوا 
 »الــصــني مــعــتــرف بــهــا عــلــى نــطــاق واســع 

ّ
إن

كــنــمــوذج فــي االلــتــزام بــهــذه األعــــراف، بينما 
تشتهر الواليات املتحدة، بانتهاكها املتكرر 

للقواعد«.
ــــررت مــوســكــو الــتــعــلــيــق على  مـــن جــهــتــهــا، قـ
على  األمــيــركــي،  للرئيس  الصحافي  املؤتمر 
الرغم من أنه لم يتطرق إلى روسيا. واعتبر 

صدمني ذلك شخصيًا، وهو أمر لن أخفيه. لم 
أكن أتوقع أنه من املمكن في الواليات املتحدة، 
هذا  على  إعالمية  فعاليات  وتطبيق  تدبير 
املستوى«. ووفقًا لزاخاروفا فإنه »حتى وقت 
قريب، كان هناك تقليد في الواليات املتحدة، 
تلخص في وجود اتصال مباشر بني القيادة 

الــكــرمــلــني، بــحــســب مــا نــقــلــت وســائــل إعـــالم، 
 »عــــدم ذكــــر بـــايـــدن لــروســيــا فـــي مــؤتــمــره 

ّ
أن

 هــــنــــاك تـــراجـــعـــًا فــي 
ّ
ــي، يـــعـــنـــي أن ــافـ ــحـ الـــصـ

الفوبيا مــن روســيــا وهـــذا أمــر جــيــد«، بينما 
رأت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ــراج  ــه تـــم تــحــضــيــر وإخــ ــا، أنـ ــاروفــ مـــاريـــا زاخــ
األميركي،  للرئيس  األول  الصحافي  املؤتمر 

بشكل مسبق.
واعـــتـــبـــرت زاخــــاروفــــا، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
ممثلو  يستخدمها  الــتــي  »الــطــرق   

ّ
أن أمـــس، 

التواصل  فــي  الحالية،  األميركية  السلطات 
مــع وســائــل اإلعـــالم تثير الــقــلــق«. وأضــافــت: 
»يبدو لي بشكل واضح، أنه تم إعداد وإخراج 
هـــذا املــؤتــمــر الــصــحــافــي بــشــكــل مــســبــق. لقد 

 
ً
الــعــلــيــا فـــي الـــبـــالد والـــصـــحـــافـــة«، مــوضــحــة
ــة األخـــيـــرة، تــعــرضــت وســائــل  ــ أنـــه »فـــي اآلونـ
ــات  ــواليــ ــي الــ ــيــــة لــلــتــمــيــيــز فــ اإلعــــــــالم الــــروســ
املــتــحــدة. والـــيـــوم نـــرى أن هـــذا التمييز أخــذ 
يــمــس لــيــس فــقــط وســائــل اإلعــــالم األجنبية، 
ــيــــني أنـــفـــســـهـــم:  ــيــــركــ ــل والـــصـــحـــافـــيـــني األمــ ــ بـ
يــجــري نــوع مــن االنــتــقــاء لألسئلة، واختيار 
الــصــحــافــيــني، ومــنــح حــق الـــســـؤال ملجموعة 
واحــدة فقط منهم«. وأضــافــت: »إذا كــان ذلك 
التعبير،  وحــريــة  الصحافيني  تجاه  يالحظ 
الصحافة،  مع  مفتوحة  علنية  فعالية  خــالل 
العمل  األمــور ويتم تنظيم  إذًا تجري  فكيف 
ــارة إلــى  وراء الــكــوالــيــس هــنــاك«. تــجــدر اإلشــ
أن مـــؤتـــمـــر بــــايــــدن عـــقـــد بـــعـــدد مــــحــــدود مــن 
بوباء  املرتبطة  الــقــيــود  بسبب  الصحافيني 

كورونا.
وكان تحدث بايدن عن ملف القوات األميركية 
ــكـــون مــن  ــيـ  إنـــــه »سـ

ً
ــائــــال فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، قــ

النسحاب  النهائي«  باملوعد  الوفاء  الصعب 
هــذه الــقــوات فــي األول مــن مــايــو/أيــار املقبل، 
لــكــنــه أضــــاف »لـــن نــمــكــث لــفــتــرة طــويــلــة« في 
أفــغــانــســتــان. ولــفــت إلـــى أنـــه ال يــتــصــور بقاء 

القوات هناك في العام املقبل.
ــايـــدن، بـــحـــذر، عــلــى ســــؤال بــشــأن  كــذلــك رد بـ
بالستية  صــواريــخ  الشمالية  كــوريــا  إطـــالق 
أخــيــرًا، وقــال »إذا اخــتــاروا التصعيد، سنرد 
ــا أيـــضـــًا مستعد  ــ ــاف »أنـ ــ طــبــقــًا لـــذلـــك«. وأضــ
لشكل ما من الدبلوماسية، لكن ال بّد أن يكون 
)لجهود(  النهائية  بالنتيجة  مشروطًا  ذلــك 

نزع السالح النووي«.
)العربي الجديد( )Getty/ُعقد المؤتمر بمشاركة عدد محدود من الصحافيين بسبب كورونا )ديميتريوس فريمان

رصد

زاخاروفا: تم تحضير 
وإخراج المؤتمر 

الصحافي لبايدن مسبقًا

جاء رد الصين سريعًا على 
تصريحات الرئيس األميركي 
جو بايدن حول بكين، في 

المؤتمر الصحافي األول 
له، بينما علقت موسكو 

على عدم التطرق لها

  شرق
      غرب

ميانمار: سقوط 
3 قتلى جدد

قــال شــهــود، لوكالة »رويــتــرز« أمس 
الجمعة، إن قــوات األمــن قتلت ثالثة 
أشخاص بالرصاص في احتجاجات 
ــلـــس الـــعـــســـكـــري  ــمـــجـ ــلـ ــة لـ ــاهــــضــ ــنــ مــ
الحاكم. وقال شاهد رأى قوات األمن 
ــار عـــلـــى املــحــتــجــني  ــنــ ــي تــفــتــح الــ ــ وهـ
الــذيــن يــلــوحــون بـــرايـــات ســــوداء في 
ــتــل 

ُ
بــلــدة مــايــك فــي جــنــوب الــبــالد »ق

الـــرأس«. وأضــاف  اثنان بطلقات في 
)الثالثة(  الجثة  انتشال  يمكننا  »ال 
ألن الــكــثــيــر مــن أفــــراد األمــــن هــنــاك«، 
مشيرًا إلى أن عدة أشخاص أصيبوا. 
وأكـــــــد مــــســــؤول عــــن ســـجـــن إنـــســـني، 
اإلفـــــــراج عـــن 322 شــخــصــًا اعــتــقــلــوا 

خالل االحتجاجات على االنقالب.
)رويترز، فرانس برس(

عقوبات صينية على 
كيانات وأفراد بريطانيين 

ــة،  ــعـ ــمـ ــت الــــــصــــــني، أمــــــــس الـــجـ ــ ــرضـ ــ فـ
ــلــــى مـــنـــظـــمـــات وأفـــــــــراد  عــــقــــوبــــات عــ
ــيــــني بــــســــبــــب مــــــا وصـــفـــتـــه  ــانــ بــــريــــطــ
»بـــاألكـــاذيـــب واملــعــلــومــات املــضــلــلــة« 
حــول أقلية اإليــغــور في شينجيانغ، 
بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات 
ــاكــــات حـــقـــوق  ــهــ ــتــ عـــلـــيـــهـــا بـــســـبـــب انــ
الحكومة  ونـــددت  باإلقليم.  اإلنــســان 
الــبــريــطــانــيــة بـــالـــخـــطـــوة الــصــيــنــيــة، 
ووصفتها بأنها محاولة من جانب 
بكني ملنع االنــتــقــادات. وقــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة إنـــهـــا فــرضــت 
أربعة كيانات وتسعة  عقوبات على 
أفــراد، من بينهم أعضاء في البرملان، 
ــشــــرون بـــخـــبـــث أكــــاذيــــب  ــنــ الــــذيــــن »يــ

ومعلومات مضللة«.
)رويترز(

بنغالدش: 4 قتلى خالل 
احتجاج على زيارة مودي

ــــالدش، أمــــس  ــغـ ــ ــنـ ــ ــلــــنــــت شــــرطــــة بـ أعــ
ــار  أنــــصــ ــن  ــ مــ ــة  ــ ــعــ ــ أربــ أن  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ
بالرصاص  قتلوا  إسالمية  جماعة 
خــــالل اشـــتـــبـــاكـــات بـــني قـــــوات األمـــن 
زيــارة  على  احتجاجًا  ومتظاهرين، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مـــــــــودي إلــــــــى دكـــــــــا. وأوضـــــــحـــــــت أن 
الضحايا أعضاء في جماعة »حفظة 
العنف وقعت  أعــمــال  اإلســــالم«، وأن 

في بلدة هاثازاري.
)فرانس برس(

لوكاشينكو 
على طريق 

األسد

جـــــالدي )رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار( 
األسد في أملانيا وغيرها«.

»ديغنتي«  الــعــام ملؤسسة  املــديــر  أعلن  كما 
ــه وفــقــًا  ــرو كــريــســتــيــانــســن، أنــ راســـمـــوس غــ
أن  يتوقع  فإنه  العاملية،  القضائية  للوالية 
لتحقيق  أساسًا  ُجمعت  التي  األدلــة  تشّكل 
أخــرى غير بيالروسيا،  ومقاضاة في دول 
ُيستخدم حاليًا »ملالحقة مجرمي  ما  وهــو 
الـــــحـــــرب الــــــســــــوريــــــني«. ويـــــؤكـــــد أصــــحــــاب 
ــجــمــع 

ُ
املــــبــــادرة أن األدلــــــة الـــتـــي ُجــمــعــت وت

تــقــّدم في  فــي بــيــالروســيــا نفسها يمكن أن 
مينسك بحال التغيير الديمقراطي، ويمكن 
أيـــضـــًا تــســلــيــم األدلـــــــة إلـــــى األمــــــم املــتــحــدة 

ومجلس حقوق اإلنسان التابع لها.
»ديغنتي«، فإن املنصة الجديدة من  ووفقًا لـ
19 دولة ستعمل بشكل وثيق مع منظمات 
حقوق اإلنسان في بيالروسيا، التي جمعت 
بالفعل أدلة ووثقت من الضحايا والشهود 
ــائــــق هــــؤالء  ــافــــة إلـــــى وثــ مــــا جــــــرى، بــــاإلضــ
الذين فروا إلى خارج بلدهم هربًا من قمع 

سلطات مينسك.
ويـــشـــدد مـــســـؤولـــو املـــؤســـســـة الــدنــمــاركــيــة 
الحساسة  الشخصية  »املعلومات  أن  على 
ــكــــون مــتــاحــة  ــــن تــ لـــلـــضـــحـــايـــا والــــشــــهــــود لـ
للعامة بل لخبراء البيانات الدوليني واألمم 
ــيـــة،  ــًا ملــعــايــيــر حــقــوقــيــة دولـ ــقـ ــدة، وفـ ــحـ ــتـ املـ
ويمكن تسليمها إلى املفوض السامي لألمم 
املتحدة من خالل أمانة عامة مشكلة من 10 
إلى  باإلضافة  كوبنهاغن،  مقرهم  موظفني 

ناصر السهلي

على طريقة مالحقة مجرمي الحرب 
الــســوريــة فـــي أملــانــيــا وغــيــرهــا من 
القليلة  األيــام  في  تشّكلت  البلدان، 
املاضية مبادرة دولية من 19 دولة ملالحقة 
مسؤولي النظام الحاكم في بيالروسيا، في 
اإلفــالت  التسامح مع محاولة  رسالة بعدم 
أوروبـــا«،  ديكتاتوريات  »آخــر  لـــ العقاب  من 
كما ُيطلق بعض ساسة وصحافة االتحاد 
ــيـــس ألــكــســنــدر  األوروبـــــــــي عـــلـــى حـــكـــم الـــرئـ
لوكاشينكو، الذي يحكم مينسك منذ العام 
ــارت  1994، ويــــدور فــي الــفــلــك الـــروســـي. وأثـ
في  بيالروسيا  في  التي جــرت  االنتخابات 
علن بعدها عن فوز 

ُ
أغسطس/آب املاضي، وأ

لوكاشينكو بوالية رئاسية سادسة، غضبًا 
دوليًا كبيرًا ورفضًا لنتائجها بعد الحديث 
عن حصول عمليات تزوير كبيرة، وتبعت 
السلطة  قابلتها  ضخمة،  احتجاجات  ذلــك 
بالقمع واالعتقاالت، لتفر زعيمة املعارضة 
ليتوانيا.  إلـــى  تيخانوفسكايا  سفيتالنا 
ومـــع ســعــي املــعــارضــة لــلــتــحــرك مــجــددًا في 
إفراط  الرغم من املخاوف من  الشارع، على 
تزايد  مــع  بالقمع، خصوصًا  األمـــن  أجــهــزة 
ــإن خشية  عــمــلــيــات تــصــفــيــة مـــعـــارضـــني، فــ
مــوســكــو تــــزداد أيــضــًا مــن هـــذه الــتــحــركــات، 
ومن دعم األوروبيني لتيخانوفسكايا، التي 
يعتبرونها الفائز الحقيقي في االنتخابات 
الــرغــم من  املــاضــي، على  الصيف  الرئاسية 
ــتــــوازن فـــي الـــعـــالقـــة بني  تــأكــيــدهــا أنـــهـــا ســ

روسيا واالتحاد األوروبي.
ــواء، بــــرز إعــــالن الــــدول  ــ ــ وفــــي ظـــل هــــذه األجـ
ــبــــادرة، الــتــي عــهــدت فــيــهــا إلــى  ـــ19 عـــن املــ ــ الـ
»ديغنتي«  الدنماركية  الحقوقية  املؤسسة 
)املــعــهــد الـــدنـــمـــاركـــي ملــنــاهــضــة الــتــعــذيــب( 
ــة والــوثــائــق عــن عمليات  مهمة جــمــع األدلــ
ــل« الــتــي  ــتــ ــقــ »االضــــطــــهــــاد والـــتـــعـــذيـــب والــ
ــن الــتــابــعــة للرئيس  تــمــارســهــا أجـــهـــزة األمــ
البيالروسي بحق املعارضني واملتظاهرين 
في بــالده، منذ انتفاضة الشارع في أعقاب 
بــتــزويــر االنــتــخــابــات الرئاسية   االتــهــامــات 

الصيف املاضي.
وأوكلت مجموعة الدول املبادرة، من بينها 
بريطانيا وأملانيا والواليات املتحدة ودول 
إلــى معهد  األدلــة  إسكندنافية، مهمة جمع 
»ديـــغـــنـــتـــي« فـــي كــوبــنــهــاغــن، لــخــبــرتــه في 
مــالحــقــة عــمــلــيــات الــتــعــذيــب والــقــتــل خــارج 
ــبـــر مــــســــؤول املــــشــــروع فــي  ــتـ ــانــــون. واعـ ــقــ الــ
»ديغنتي«، الذي رأس سابقًا لجنة التعذيب 
في األمم املتحدة، ينس مودفيغ، أن »الوالية 
الــقــضــائــيــة الــعــاملــيــة ســتــطــبــق عــلــى الــحــالــة 
بقت أخيرًا في مالحقة 

ُ
البيالروسية كما ط

وجود موظفني في عدد من الدول األوروبية 
الذين  البيالروسيون  وسيتمكن  األخـــرى«. 
االنتهاكات  مــن  وغــيــره  للتعذيب  تعرضوا 
الــتــواصــل  الجسيمة لــحــقــوق اإلنـــســـان، مــن 
ــــالل إحـــــــدى املــنــظــمــات  ــة مــــن خــ ــنـــصـ مــــع املـ
الـــبـــيـــالروســـيـــة املــعــنــيــة بــحــقــوق اإلنـــســـان، 

لتوثيق شهاداتهم.
كوفود،  ييبي  الدنماركي،  الخارجية  وزيــر 
وفي أعقاب اجتماع لحلف شمال األطلسي 
ــرًا، أكــــد أن املــــبــــادرة هـــي رســـالـــة جـــادة  ــيـ أخـ
ــي نـــظـــام  ــ ــات الـــبـــلـــطـــجـــة فـ ــابــ ــفـــهـــم عــــصــ ــتـ »لـ
لــوكــاشــيــنــكــو أنــنــا لــن نــتــســامــح مــع العنف 
ــذيـــب ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك إفــــــالت مــن  ــعـ ــتـ والـ
الــعــقــاب«، بــحــســب الــصــحــافــة الــدنــمــاركــيــة. 
ــبــــادرة »تـــهـــدف إلــى  وأوضـــــح الـــوزيـــر أن املــ

إرســـال رســالــتــني واضــحــتــني، كــي تفهم من 
لنظام  التابعة  البلطجة  عصابات  خاللها 
محاولة  مــع  نتسامح  لــن  أننا  لوكاشينكو 
اإلفالت من العقاب، وتعرف أن العالم يراقب 
وأن انتهاكات حقوق اإلنسان يتم توثيقها 
حــتــى يــمــكــن تــقــديــم الــجــنــاة إلـــى الــعــدالــة«. 
ــالـــــة األخــــــــــرى هــي  ــلــــى أن الـــــرســـ وشـــــــــدد عــ
للديمقراطية  املؤيدين  السلميني  للنشطاء 
في بيالروسيا »بأن دعمنا وتضامننا مع 
واملدنية  الديمقراطية  الحقوق  عن  دفاعهم 
هو أكثر من مجرد كلمات، ونأمل أن نمنح 
بذلك الشعب الشجاعة ملواصلة النضال من 
في  األساسية  والحقوق  الديمقراطية  أجــل 

بيالروسيا«.
ــادرة مــــع اســـتـــمـــرار قــمــع  ــبـــ ــذه املـــ ــأتــــي هـــ وتــ
واعتقلت  الشارع،  في  السلطات ألي تحرك 
الــخــمــيــس املـــاضـــي أكـــثـــر مـــن 50 مــتــظــاهــرًا 
ــــات ضــد  ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنــــســــك، خــــــــالل احـ ــيــ فــــــي مــ
ــــل إعــــــالم،  ــائـ ــ ــحـــســـب وسـ لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وبـ
استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم 
منظمة  قالت  فيما  املتظاهرين.  املــيــاه ضــد 
»فـــيـــاســـنـــا« لــحــقــوق اإلنــــســــان إن أكـــثـــر من 
ــقــلــوا فــي أنــحــاء الــبــالد يوم 

ُ
100 نــاشــط اعــت

الخميس.
البيالروسية  الديمقراطية  الحركة  وسعت 
ــام املــاضــيــة، تــحــت عــنــوان »225  خـــالل األيــ
يــومــًا مــن الــثــورة ألجـــل الــحــريــة«، للتحرك 
مجددًا في الشارع، على الرغم من املخاوف 
الكبيرة من إفراط أجهزة أمن لوكاشينكو، 
بالقمع،  ــرن،  قـ ربـــع  مــنــذ  بالسلطة  املــمــســك 
وخـــصـــوصـــًا مــــع تــــزايــــد عــمــلــيــات تــصــفــيــة 
مــعــارضــني والــتــحــجــج أن بــعــضــهــم »مـــات 
لــيــس نــتــيــجــة الــضــرب املــبــرح إنــمــا بسبب 
ــان  ــ ــمــــور«، كـــمـــا فــــي قـــصـــة الــــشــــاب رامـ الــــخــ
ـــتـــل تحت 

ُ
ق ــــذي  الـ بــانــداريــنــكــا )31 ســـنـــة(، 

ضـــربـــات وحـــشـــيـــة فـــي مــيــنــســك مـــن قـــوات 
ــبـــاس مــــدنــــي، بـــحـــســـب بـــيـــانـــات  ــلـ ــة بـ ــيـ ــنـ أمـ
املــعــارضــة خــالل األيـــام األخــيــرة. وتحولت 
بتفاصيلها  أيقونة  إلــى  الــشــاب  هــذا  قصة 
عرضت في وسائل اإلعالم وأمام 

ُ
التي است

ساسة الغرب.
الــبــيــالروســيــة تنشط  املـــعـــارضـــة  ُيـــذكـــر أن 
منذ أشهر في بروكسل وعدد من العواصم 
األوروبية للضغط من أجل الوصول إلى ما 
جرى تبنيه أخيرًا. ولعبت املعارضة البارزة 
ســفــيــتــالنــا تــيــخــانــوفــســكــايــا مــــن مــنــفــاهــا 
الساحة  تحريك  فــي  هــامــًا  دورًا  الليتواني 
البيالروسي.  الــشــارع  حــراك  لدعم  الغربية 
ورفــــــــضــــــــت تــــيــــخــــانــــوفــــســــكــــايــــا عـــــروضـــــًا 
إلــى مينسك، معتبرة  لــلــعــودة  بــيــالروســيــة 
ــعـــارض  ــد أن تــلــقــى مــصــيــر املـ ــريـ ــا ال تـ ــهـ أنـ

الروسي أليكسي نافالني في السجن.

على وقع استمرار الحراك المعارض للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في 
بيالروسيا، برزت مبادرة من 19 دولة لمالحقة مسؤولي النظام الحاكم 

في رسالة بعدم التسامح مع محاولة اإلفالت من العقاب
تقرير 

تحالف دولي لمالحقة 
رجاالت النظام البيالروسي

وزير خارجية الدنمارك: 
لن يكون هناك إفالت من 

العقاب

ستقوم »ديغنتي« 
بجمع أدلة على عمليات 
اضطهاد وتعذيب وقتل

الحدث

فظائع حرب تيغراي

على  العسكرية  الحملة  انــطــالق  منذ  األولـــى 
بوجود  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  تيغراي 
البيان  اإلقليم. واتــهــم، في  إريترية في  قــوات 
ــإطـــالق  ــراي« بـ ــغــ ــيــ ــر تــ ــريـ ــة تـــحـ ــهـ ــبـ أمـــــــس، »جـ
صــــواريــــخ عــلــى أســـمـــرة »مــــا دفــــع الــحــكــومــة 
املزيد من  إثيوبيا ملنع  إلــى دخــول  اإلريترية 
وأضــاف  الــقــومــي«.  أمنها  الهجمات وحماية 
املناطق  فــي  اإلثــيــوبــي سينتشر  الــجــيــش  أن 
الــقــوات اإلريــتــريــة،  الــتــي كــانــت تتمركز فيها 
خصوصًا على الحدود. وقال حزب املعارضة 
»سالساي وياني تيغراي«، أمس الجمعة، إن 
أي اتــفــاق النــســحــاب الــجــنــود اإلريــتــريــني »ال 
فائدة منه بدون وجود هيئة تنظيمية دولية 
مــنــه«. وكتب  والتحقق  األمـــر  لــإشــراف على 
مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب هايلو 
آخــر من  »إنــه مستوى  فــي تغريدة،  كيبيدي، 
الـــخـــداع، وهـــي لــعــبــة يــمــارســونــهــا مــنــذ فترة 
طويلة«. وأضاف »اسحبوا كل القوات وشكلوا 
فريقًا دوليًا للمراقبة. يجب أال ينخدع العالم 
مـــن ضــغــوطــهــا،  مــــجــــددًا«. وزادت واشـــنـــطـــن 

بعد أيـــام مــن اعــتــرافــه بــوجــود قــوات 
ــي تــــيــــغــــراي، وبـــارتـــكـــاب  إريــــتــــريــــة فــ
ــلــــن رئــيــس  ــم، أعــ ــيــ ــلــ ــائـــع فــــي اإلقــ فـــظـ
الحكومة اإلثيوبية أبي أحمد، أمس الجمعة، 
أن أسمرة ستسحب قواتها من تيغراي، التي 
فــي حملتها  اإلثيوبية  الــقــوات  عبرها  دعمت 
العسكرية ضد »جبهة تحرير تيغراي«، فيما 
عن  تكشف  وأممية  إنسانية  منظمات  كــانــت 
الــتــي ارتــكــبــت فــي اإلقليم.  مــزيــد مــن الفظائع 
إذ إنـــه بــاإلضــافــة إلـــى قــيــام عــنــاصــر مسلحة 
ــال عــلــى  ــ ــبــــار رجــ بـــاغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء، تــــم إجــ
التهديد  تحت  عائالتهم  مــن  نــســاء  اغتصاب 
املنطقة  في  مخيمني  تدمير  تم  كما  بالعنف، 

بشكل كامل.
وقال أبي أحمد، في بيان أمس الجمعة، »خالل 
أسياس  )اإلريـــتـــري(  الرئيس  مــع  محادثاتي 
أفــورقــي ملناسبة زيــارتــي ألســمــرة )الخميس 
املــــاضــــي(، وافـــقـــت الــحــكــومــة اإلريـــتـــريـــة على 
ســحــب قــواتــهــا إلـــى خــــارج حــــدود إثــيــوبــيــا«. 
املــاضــي، للمرة  اعــتــرف، الثالثاء  وكــان أحمد 

ــفـــاد إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي  أخـــيـــرًا، مـــع إيـ
ــز إلـــى  ــونـ ــريـــس كـ ــايــــدن لــلــســيــنــاتــور كـ جــــو بــ
إثيوبيا، منذ أسبوع، حيث أجرى محادثات 
مــع أبـــي أحــمــد. وأوضــــح كــونــز، أمـــس األول، 
أن رئــيــس الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة رفـــض دعــوة 
النار من جانب واحد  إطــالق  أميركية لوقف 
في تيغراي، ورفــض كذلك مزاعم عن تطهير 
عــرقــي هــنــاك، وهـــو مــا كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
األميركي أنتوني بلينكن أعلنه أخيرًا. وعلى 
ــإعـــالن أبــــي أحــمــد  ــادة كـــونـــز بـ ــ الـــرغـــم مـــن إشــ
فإنه  انتهاكات،  يرتكبون  جنود  أي  معاقبة 
أضاف »لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من 
قبل ولم يِف بها. لذلك أعتقد أن من الضروري 
أن نظل على تواصل«. وقال كونز إن أبي نفى 
أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيغراي، 
وأن رئيس الوزراء أخبره بأنه »لم ولن يحدث 
تطهير عرقي«. وأضــاف »لقد قــاوم بشدة أي 
محاولة من جانبي لوصف هــذا بأنه صراع 
عرقي، وأصر على أنه نزاع ضد جبهة تحرير 
تــيــغــراي بــاعــتــبــارهــا طــرفــًا وحـــزبـــًا سياسيًا 

شارك في هجوم على القوات االتحادية«.
ــراف أبــــي أحـــمـــد بـــحـــدوث فــظــائــع  ــتــ وبـــعـــد اعــ
اإلقــلــيــم، واصــلــت منظمات طبية وأممية  فــي 
وتدمير  واغتصاب  قتل  عمليات  عن  الكشف 
لجنة حقوق  أعلنت  فيما  لالجئني،  مخيمات 
الحكومة،  أنشأتها  التي  اإلثيوبية،  اإلنــســان 
ومـــكـــتـــب املــــفــــوض الـــســـامـــي لــــألمــــم املـــتـــحـــدة 
املاضي،  الخميس  بيان  في  اإلنسان،  لحقوق 
أنــهــمــا اتــفــقــتــا عــلــى إجــــــراء تــحــقــيــق مــشــتــرك 
فــي االنــتــهــاكــات فــي إقليم تــيــغــراي املحاصر. 
وأشارتا إلى أن نشر املحققني سيبدأ في أقرب 
أشهر.  ثالثة  مدتها  أولية  لفترة  ممكن،  وقــت 
وأعـــلـــنـــت املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــالجـــئـــني، أمــس 
وهيتساتس  شيميلبا  مخيمي  أن  الجمعة، 
ــرا كـــلـــيـــًا«، بــعــدمــا  ــ لــالجــئــني فـــي تـــيـــغـــراي »دمــ
تــمــكــنــت الــهــيــئــة الــتــابــعــة لـــألمـــم املــتــحــدة من 
التوجه إلى املوقع، للمرة األولــى، منذ اندالع 
ــال املتحدث  املــاضــي. وقـ فــي نوفمبر  املــعــارك 
بوريس شيشيركوف، خالل  املفوضية  باسم 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي جــنــيــف، إن فــــرق األمـــم 
ــرا كــلــيــًا،  ــ املـــتـــحـــدة »وجـــــــدت أن املــخــيــمــني دمــ
للنهب  تعرضت  اإلنسانية  املنشآت  وجميع 
والتخريب«، مؤكدًا بذلك ما أظهرته صور عبر 

األقمار الصناعية في فبراير/شباط املاضي.
ــاء بـــال حــــــدود«، أمــس  ــبـ وذكـــــرت مــنــظــمــة »أطـ
األول، أن موظفيها شاهدوا جنودًا إثيوبيني 
ــة مـــدنـــيـــني بــــالــــرصــــاص فــي  ــ ــعـ ــ ــلـــون أربـ يـــقـــتـ
تـــيـــغـــراي. وأوضــــحــــت أن مــوظــفــيــهــا كـــانـــوا 
بــوضــوح عالمة  فــي ســيــارة تحمل  يتنقلون 
املــنــظــمــة بـــني مــقــلــي عــاصــمــة إقــلــيــم تــيــغــراي 
ومــديــنــة أديـــجـــرات الــثــالثــاء املــاضــي، عندما 
ــدا أنـــهـــا تــبــعــات كــمــني نصب  ــا بــ صــــادفــــوا مـ
لــقــافــلــة مــن الــجــيــش اإلثــيــوبــي. وأضـــافـــت أن 
الــجــنــود اإلثــيــوبــيــني أوقــفــوا ســيــارة املنظمة 
وحــافــلــتــي نــقــل صــغــيــرتــني كــانــتــا تــســيــران 
ــــاب  ــنــــود ركـ ــر الــــجــ ــ ــبـ ــ ــابــــعــــت »أجـ خـــلـــفـــهـــا. وتــ
الحافلتني بعد ذلك على الترجل، وتم فصل 
الـــرجـــال عـــن الــنــســاء وســمــح لــهــن بــالــرحــيــل. 

وبعد ذلك بقليل تم قتل الرجال«.
وأعلنت األمم املتحدة، أمس األول، أن خمس 
عــيــادات طبية فــي تــيــغــراي سجلت أكــثــر من 
500 حــالــة اغــتــصــاب، مــنــبــهــة إلـــى أنـــه نــظــرًا 
الخدمات  ونقص  باألمر،  املرتبطة  للوصمة 
الــصــحــيــة، فــإنــه مــن املــرجــح أن يــكــون الــعــدد 
الفعلي للحاالت أعلى من ذلك بكثير. وقالت 
ــم املــتــحــدة في  نــائــبــة مــنــســق مــســاعــدات األمــ
إثيوبيا وفاء سعيد، في إفادة للدول األعضاء 
في األمم املتحدة، »قالت نساء إنهن تعرضن 
رويــن  كما  مسلحة،  عناصر  مــن  لالغتصاب 
قــصــصــًا عـــن اغــتــصــاب جــمــاعــي واغــتــصــاب 
أمــام العائالت، وإجبار رجــال على اغتصاب 

نساء من عائالتهم تحت التهديد بالعنف«.
وأوضحت أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب 
على األقل في خمس منشآت طبية في مقلي 
وأديجرات وووكــرو وشاير وأكسوم. وقالت 
املــرافــق  مــعــظــم  أن  »بــالــنــظــر لحقيقة  ســعــيــد 
ــة إلـــــى الــوصــمــة  ــافــ الــصــحــيــة ال تـــعـــمـــل، إضــ
ــمـــن املــــتــــوقــــع أن  ــتــــصــــاب، فـ ــة بــــاالغــ ــطـ ــبـ ــرتـ املـ
تكون األعــداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير«. 
وأضــــافــــت »مـــعـــظـــم الـــنـــازحـــني فــــــروا بــــال أي 
يرتدونها. بشكل  التي  املالبس  شــيء ســوى 
عـــام هــم فــي حــالــة صــدمــة، ويــــروون قصصًا 
عن الرحلة الصعبة التي قطعوها بحثًا عن 
األمان. بعضهم تحدث عن السير ألسبوعني، 
وبــعــضــهــم اآلخــــــر ملـــســـافـــة 500 كــيــلــومــتــر«. 
كــر أن 

ُ
وتابعت »من بني من سافروا معهم، ذ

أن  الــصــغــار. وورد  ــتــلــوا، ال سيما 
ُ
ق بعضهم 

ربوا، وتعرضت نساء لالغتصاب«.
ُ

أناسًا ض
وقـــال الــســفــيــر اإلثــيــوبــي لـــدى األمـــم املتحدة 
إن  تاي أتسكي سيالسي، لوكالة »رويترز«، 
الجنسي  العنف  مزاعم  تأخذ  بــالده  حكومة 
»بجدية بالغة«، وإنها نشرت مهمة لتقصي 
الحقائق. وأضاف »إثيوبيا ال تنتهج مطلقًا 
سياسة التسامح إزاء الجرائم الجنسية، وأي 
األعــمــال  هــذه  عــن  تثبت مسؤوليته  شخص 
الحقيرة سيحاسب إلى أقصى حد يسمح به 

القانون«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

اتهمت »أطباء بال حدود« جنودًا إثيوبيين بقتل مدنيين )ميناسي ونديمو هايلو/األناضول(

يتكشف يومًا بعد يوم المزيد من الفظائع التي ارتكبت في إقليم 
رجال على  إجبار  إلى  القتل،  اإلثيوبي، من تواصل عمليات  تيغراي 
اغتصاب نساء من عائالتهم، فيما اتفقت األمم المتحدة ولجنة 

حكومية إثيوبية على إجراء تحقيق مشترك في االنتهاكات

جيش إريتريا يتجه لالنسحاب... 
وتوثيق للجرائم ضد المدنيين

تمسك 
باالنفصال

ذكرت صحيفة »واشنطن 
بوست«، في تقرير أمس، 

أن الفارين من إقليم 
تيغراي إلى السودان ال 

يزالون يحلمون بانفصال 
اإلقليم عن إثيوبيا. 

وأوضحت أن الجئين 
يفكرون، مع تواصل 

التقارير عن استمرار 
المذابح واالغتصاب 

الجماعي، بالعودة إلى 
تيغراي للقتال للتوصل إلى 

االنفصال رغم صعوبة 
تحقق األمر.

مخيما شيميلبا 
وهيتساتس لالجئين في 

تيغراي دمرا كليًا

األمم المتحدة: أجبر رجال 
على اغتصاب نساء من 

عائالتهم

Saturday 27 March 2021 Saturday 27 March 2021
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سياسة

سيناريو المعركة الخامسة في األفق

نتائج االنتخابات تكرس األزمة اإلسرائيلية

رفض شركاء نتنياهو 
دعم حكومة تعتمد 

على أصوات عربية

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ــائــــج الـــنـــهـــائـــيـــة  ــتــ ــنــ ــر الــ ــ ــّي ــغــ لـــــم تــ
لالنتخابات اإلسرائيلية الرابعة، 
ألف  أربعمائة  أكثر من  فــرز  بعد 
التي  الجزئية  النتائج  مــن  مـــزدوج،  مغلف 
كان قد تم فرزها يومي الثالثاء واألربعاء، 
بــاســتــثــنــاء تثبيت حــصــول حـــزب »كــاحــول 
 8 الجنرال بني غانتس على  بقيادة  لفان« 
املــوحــدة  العربية  القائمة  وتــراجــع  مــقــاعــد، 
»الليكود«  قــوة  وتثبيت  مقاعد،  أربعة  إلــى 
مقعدًا.   30 عند  نتنياهو  بنيامني  بــقــيــادة 
ــن الـــقـــوى  ــ ــوازيـ ــ ــّيـــر الـــنـــتـــائـــج فــــي مـ ولـــــم تـــغـ
الــتــي تــوقــعــتــهــا اســتــطــالعــات الــــرأي عشية 
االنتخابات، والتي تحدثت عن تثبيت حالة 
نتنياهو  أو عجز  املعسكرين،  بني  التعادل 
عن تشكيل حكومة جديدة، والطعن بقدرة 
حكومة  تشكيل  على  له  املناهض  املعسكر 
بــديــلــة بــفــعــل عـــدم تــجــانــســه حــتــى فــي حــال 

حصوله على 61 مقعدًا.
ــــل املـــعـــســـكـــر املــــنــــاصــــر لــنــتــنــيــاهــو  وحـــــصـ
واملـــــــكـــــــّون مـــــن حـــــــزب »الــــلــــيــــكــــود« وحـــــزب  
»يــهــدوت هــتــوراة« وحركة »شــاس« وحزب 
ــيـــت« عـــلـــى 52 مــقــعــدًا  »هـــتـــســـيـــونـــوت هـــدتـ
املناهض  املعسكر  املقابل، حصل  في  فقط. 
على  الــصــهــيــونــيــة  األحـــــزاب  مــن  لنتنياهو 
اختالف تنوعها بني يمني ويسار على 51 
مقعدًا فقط، وفي حال إضافة املقاعد العشرة 
العربيتان:  القائمتان  عليها  حصلت  التي 
القائمة املشتركة والقائمة العربية املوحدة، 
يحصل هذا املعسكر على 61 مقعدًا، والتي 
ائــتــالف  لتشكيل  نــظــريــا  تكفي  أن  يــفــتــرض 
حــكــومــي جــديــد. لــكــن واقــــع الــعــنــصــريــة في 
الــذي ال يعترف بشرعية مشاركة  إسرائيل 
األحزاب العربية في تشكيل الحكومات، أو 
االعــتــمــاد على دعمها مــن خـــارج االئــتــالف 

إضافيني من األحـــزاب املناهضة لــه، مــرورًا 
بـــاســـتـــعـــادة واســـتـــمـــالـــة حـــــزب »يــســرائــيــل 
وربما  ليبرمان  أفــيــغــدور  بقيادة  بيتينو« 
حــزب »تكفا حــداشــاه« برمته تحت عنوان 
مصالحة في معسكر اليمني، وحتى إقناع 
أصــوات  على  بالحصول  غانتس  الــجــنــرال 
حــزبــه »كـــاحـــول لــفــان« الــــ8 لــتــأيــيــد حكومة 
ــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــقـــابـــل الـــتـــعـــهـــد بــتــطــبــيــق  ــ مـ
ــتــــهــــاء بــســيــنــاريــو  اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــنــــاوب. وانــ
يتمّكن فيه خصوم نتنياهو من االتفاق مع 
الرئيس  أمــام  ترشيحه  على  بينت  نفتالي 
اإلسرائيلي رؤبني ريفلني لتكليفه بتشكيل 
الــحــكــومــة، وعـــنـــدهـــا، بــعــد الــحــصــول على 
تــوصــيــة مـــن الــقــائــمــة املــشــتــركــة والــقــائــمــة 
ــاه إلـــــى أحـــــزاب  ــ ــجـ ــ الـــعـــربـــيـــة املـــــوحـــــدة، االتـ
ــهــــدوت  ــا حــــــزب »يــ الــــحــــريــــديــــم وخــــصــــوصــ
الجديد  االئــتــالف  إلــى  هــتــوراة« لالنضمام 
وتشكيل حكومة ال تكون األحــزاب العربية 

جزءًا منها أو داعمة لها حتى من الخارج.
وعلى الرغم من رواج هذه السيناريوهات، 
يــبــقــى ســيــنــاريــو الــــذهــــاب إلــــى انــتــخــابــات 
ــاء الــــســــيــــاســــة  ــ ــــضــ ــوح فـــــــي فــ ــ ــلــ ــ ــة يــ ــ ــــسـ ــامـ ــ خـ
ــتــــى بــــدايــــة  ــلــــى األقــــــــل حــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، عــ
املشاورات الرسمية التي سيطلقها ريفلني 
مع مختلف الكتل البرملانية األسبوع املقبل، 
النتائج  املــقــبــل  األربـــعـــاء  يـــوم  بــعــد تسلمه 

الرسمية لالنتخابات.
لــكــن املــوعــد األكــثــر أهــمــيــة فــي هـــذا السياق 
ــمـــل مــــــؤشــــــرات أكـــثـــر  ــكـــن أن يـــحـ ــمـ الــــــــذي يـ
الــســادس مــن إبريل/نيسان  وضــوحــا، هــو 
املقبل. ففي هذا التاريخ، سيؤدي الكنيست 
املنتخب اليمني الدستوري، وسيكون على 
نوابه انتخاب رئيس جديد للكنيست بداًل 
عــن الــرئــيــس الــحــالــي مــن »الــلــيــكــود« يريف 
لــفــني. وفـــي حـــال تــمــّكــن املــعــســكــر املــنــاهــض 
انتخاب عضو  االتــفــاق على  مــن  لنتنياهو 
الــكــنــيــســت مــئــيــر كـــوهـــن مـــن حــــزب »يــيــش 
عتيد« خلفا ليريف لفني، سينتقل مباشرة 
 قـــانـــون يــمــنــع أي عضو 

ّ
إلـــى مــحــاولــة ســـن

كنيست تــوجــد ضــده الئــحــة اتــهــام رسمية 
ــقـــصـــود هــــو رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــحــالــي  )املـ
بـــنـــيـــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو( مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
تــكــلــيــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، عــلــى أن يــبــدأ 
وسيكون  املقبلة.  االنتخابات  بعد  سريانه 

 عــلــى اتــجــاه األحــــزاب املناهضة 
ً
ذلـــك دلــيــال

لنتنياهو إلى تضييع الوقت واملماطلة في 
حتى  الجديدة  الحكومة  تشكيل  محاوالت 
يتسنى  كــي  املقبل،  سبتمبر/أيلول  أواخـــر 
إجـــــراء االنــتــخــابــات املــقــبــلــة فـــي ديــســمــبــر/

كانون األول بعد أن يكون بني غانتس قد 
تــســلــم مــنــصــب رئـــاســـة الــحــكــومــة بــمــوجــب 
اتــفــاقــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة، على 
الــرغــم مــن كــونــهــا حــالــيــا حــكــومــة تصريف 
أعـــمـــال، مــمــا سيضعف نــتــنــيــاهــو فــي حــال 
جــــرت انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة فـــي ديــســمــبــر ال 

يكون فيها رئيسا.
ــاول نـــتـــنـــيـــاهـــو حــتــى  ــيــــحــ ــي املــــقــــابــــل، ســ ــ فـ
موعد الــســادس مــن إبــريــل، تأمني عضوين 
إضــافــيــني إضــافــة ألعــضــاء كــتــلــة »يــمــيــنــا«، 
بمجرد  يتمكن  حــكــومــة،  بتشكيل  لتكليفه 
ــن الــتــخــلــص مـــن عــــبء وخــطــر  تــشــكــيــلــهــا مـ
لغانتس  الحكم  مقاليد  لتسليم  اضــطــراره 
تشكيل حكومة  ألن  التناوب،  اتفاقية  وفــق 
جديدة سيلغي هذه االتفاقية، وثانيا وهو 
السياسية  لألزمة  الرئيسي  والسبب  األهــم 
 قــــانــــون بــــأثــــر رجــعــي 

ّ
فــــي إســــرائــــيــــل، ســـــن

يــزاول  رئيس حكومة  محاكمة  دون  يحول 
إلــغــاء محاكمته  الــطــريــقــة  وبــهــذه  منصبه، 
ــاوى وخــيــانــة  ــرشــ بــتــهــم الـــفـــســـاد وتــلــقــي الــ
األمانة العامة، علما أن هذه املحكمة ستبدأ 
نتنياهو  ضــد  للشهود  االستماع  جلسات 

الشهر املقبل.
سياق  في  االنتخابات  نتائج  تشكل  أخيرًا 
الفلسطينيني في الداخل، وتراجع تمثيلهم 
في الكنيست من خالل القائمتني العربيتني 
التصويت  نسبة  وانــخــفــاض  تــراجــع  بفعل 
إلــى مــا دون 50 فــي املــائــة، ضربة لألحزاب 
وأظهرت  القائمتني.  في  املنضوية  العربية 
الناخبني العرب  النتائج عمليا تراجع ثقة 
ــزاب بفعل االنــشــقــاق والــتــنــاحــر  ــ بــهــذه األحـ
بــني الــقــائــمــتــني خـــالل املــعــركــة االنــتــخــابــيــة، 
من جهة، ومن جهة أخرى غضبهم من أداء 
ونهج  الكنيست، وفشل خطاب  في  النواب 
الــتــأثــيــر الـــــذي حــمــلــتــه الــقــائــمــة املــشــتــركــة 
ــه أيـــضـــا فــــي تـــبـــريـــر الــتــوصــيــة  وتــعــلــلــت بــ
ــيـــرة،  عــلــى غــانــتــس بــعــد االنـــتـــخـــابـــات األخـ
ــر ضــــــرب بـــتـــوصـــيـــتـــهـــا عـــرض  ــ ــيـ ــ لـــكـــن األخـ
الــطــوارئ  حكومة  لتشكيل  واتــجــه  الحائط 
أن  األمـــر حقيقة  هـــذا  مــع نتنياهو. ويــعــزز 
االستطالعات التي جرت في إسرائيل بعد 
حـــل الــكــنــيــســت فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
املــاضــي وقــبــل وقـــوع االنــشــقــاق رسميا في 
املاضي، توقعت تراجع قوة  فبراير/شباط 

القائمة املشتركة إلى 10-11 مقعدًا.

أظهرت النتائج النهائية 
لالنتخابات اإلسرائيلية 
الرابعة عدم قدرة 

معسكر بنيامين نتنياهو 
أو خصومه على تشكيل 

حكومة جديدة، ليلوح 
في األفق سيناريو 

انتخابات خامسة

من عملية فرز األصوات )إيمانويل دونان/فرانس برس(

الـــحـــكـــومـــي، يـــعـــزز األزمـــــــة الــســيــاســيــة فــي 
إسرائيل وإشكالية تشكيل حكومة جديدة، 
ويـــقـــّرب إســرائــيــل مـــن انــتــخــابــات خــامــســة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن خـــــرج حـــــزب »يــمــيــنــا« 
بـــقـــيـــادة نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت مــــن االنـــتـــخـــابـــات 
بسبعة مقاعد فقط ال تؤهله ألن يلعب دور 
»املرجح« لكفة أي من املعسكرين. وحتى لو 
انضم حزب »يمينا« إلى معسكر نتنياهو، 
ســيــبــقــى هـــــذا املـــعـــســـكـــر بـــحـــاجـــة ملــقــعــديــن 
لتشكيل حكومة، بأغلبية 61 صوتا. أما في 
فإن  املناهض،  املعسكر  إلى  انضمامه  حال 
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مقعدًا ما لم يقبل بشراكة عربية.
ــارت تحت  ومـــع أن املــعــركــة االنــتــخــابــيــة ســ
وهم أو الترويج إلمكانية أن تدعم القائمة 
الــعــربــيــة املـــوحـــدة بــقــيــادة الــنــائــب منصور 
عـــــبـــــاس )حــــصــــلــــت عــــلــــى 4 مــــقــــاعــــد بــعــد 
املــشــتــركــة لــألحــزاب  الــقــائــمــة  انشقاقها عــن 
أنه  إال  نتنياهو،  بقيادة  حكومة  العربية( 
ــرر فــيــه الـــنـــائـــب عــبــاس  ــذي كــ ــ فـــي الـــوقـــت الـ
حكومة  دعــم  بإمكانية  تــوحــي  تصريحات 
أو حكومة  الــخــارج،  مــن  بــرئــاســة نتنياهو 
بـــقـــيـــادة املــعــســكــر املـــضـــاد مــقــابــل تحقيق 
مطالب للمجتمع العربي، فقد سارع نواب 
»الليكود«، وشركاء نتنياهو من حزب  في 
»هتسيونوت هدتيت«، إلى دفن هذا الخيار 
ووأده في مهده، بإعالنهم أنهم لن يشاركوا 
يــدعــمــوا حكومة تعتمد على أصــوات  ولــن 
الــــداخــــل  مــــن  الـــــخـــــارج وال  مــــن  ــيـــة )ال  عـــربـ
ــســـار( بــحــســب  ــيـ وال مــــن الـــيـــمـــني وال مــــن الـ
تصريح للفاشي إيتمار بن غفير من حزب 

»هتسيونوت هدتيت«.
فـــي املـــقـــابـــل، فــــإن أصـــواتـــا مــمــاثــلــة صـــدرت 
عن نواب في املعسكر املناهض لنتنياهو، 
أعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــعــتــمــد 
عــلــى أصــــــوات عـــربـــيـــة، ســـــواء مـــن الــقــائــمــة 
الــعــربــيــة املــــوحــــدة بـــقـــيـــادة عـــبـــاس، أو من 
وفق  عــودة،  أيمن  بقيادة  املشتركة  القائمة 
تصريحات أدلت بها مساء الخميس، عضو 
حزب  مــن  بيطون  شــاشــا  يفعات  الكنيست 

»تكفا حداشاه« بقيادة غدعون ساعر.
هذه السرعة في إشهار املواقف الصهيونية 
ــراف بــشــرعــيــة أو  ــ ــتـ ــ ــدم االعـ ــ املـــثـــابـــرة فــــي عـ
ــع األحـــــــزاب الــعــربــيــة،  إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون مـ
لسيناريوهات  العنان  إطــالق  في  ساهمت 
تبدأ  الحكومية،  التشكيالت  حــول  مختلفة 
»يمينا«  حــزب  ضــم  بعد  نتنياهو  بنجاح 
بـــقـــيـــادة نــفــتــالــي بــيــنــت ملــعــســكــره، بــوعــود 
شتى وحقائب وزاريــة مهمة وحتى اقتراح 
تـــنـــاوب مـــعـــه، بــاســتــمــالــة وســـحـــب نــائــبــني 
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