
23
سياسة

عام التراجع 
ومضيعة الوقت

السيستاني أيّد 
الكاظمي ضد مهددي 

االستقرار في العراق

اعتقال عناصر »عصائب 
أهل الحق« جاء 

بموافقة من قاآني

للحديث تتمة...

استنفار 
لتأمين بغداد

النظام يصّعد في إدلب: الجيش  التركي والمعارضة مستعدان

في  األميركية  المصالح  على  جديد  هجوم  أي  لمنع  العراقية  السلطات  تسعى 
اعتقلت  األميركية. وفيما  السفارة  الذي تمثّل بقصف  األخير  التصعيد  بعد  بغداد، 
السفارة  باستهداف  المتهمة  الحق«  أهل  »عصائب  مليشيا  من  عناصر   5 السلطات 

وبدأت التحقيق معهم، واصل عناصر هذه المليشيا تحديهم للدولة

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

ــــذي  ال تـــــــزال تــــداعــــيــــات الـــقـــصـــف الـ
تعرضت له السفارة األميركية داخل 
ــغـــداد يــوم  املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي بـ
املــاضــي، تــفــرض نفسها عــلــى املشهد  األحـــد 
الــعــراق، ال سيما بعد  السياسي واألمني في 
تــمــســك الــحــكــومــة بــــضــــرورة الــتــهــدئــة وعـــدم 
الـــســـمـــاح بــشــن أي هـــجـــوم جـــديـــد يــســتــهــدف 
ــــك بــتــنــفــيــذ  ــيـــة. وتــــرجــــم ذلـ ــيـــركـ املـــصـــالـــح األمـ
الصاروخية«  القوة  »قائد  طاولت  اعتقاالت 
فـــي مــلــيــشــيــا »عــصــائــب أهــــل الـــحـــق«، حــســام 
األزيرجاوي، أول من أمس الجمعة، مع أربعة 
عناصر آخرين بتهمة التورط بقصف املنطقة 
الخضراء، وبدء التحقيق معهم من قبل لجنة 
 عن 

ً
أمنيني وممثال مشتركة تضم مسؤولني 

هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«. فـــي مــــــوازاة ذلـــك، 
القوات  فــي صفوف  التأهب  إجــــراءات  دخلت 
ــتـــي كـــانـــت بـــدأت  ــد، والـ ــ ــيـــوم األحــ الــعــراقــيــة الـ
اإلثنني املاضي، يومها السابع على التوالي، 
بــمــشــاركــة آالف الــعــنــاصــر األمــنــيــة مــن قــوات 
الوطني  الجيش والشرطة االتحادية واألمــن 
وجهاز االستخبارات وقوات التدخل السريع، 
املحلية. وتنتشر عناصر  الشرطة   عن 

ً
فضال

هــذه الــقــوات على شكل وحــدات راجلة أو من 
ــز تــفــتــيــش في  خــــالل نـــقـــاط مـــراقـــبـــة وحــــواجــ
 عن 

ً
مناطق عــدة مــن العاصمة بــغــداد، فضال

محيط املنطقة الخضراء التي تشهد تحليقًا 
مكثفًا لــطــائــرات املــراقــبــة املــســيــرة الــعــراقــيــة، 
التي  الــصــاروخــيــة  الهجمات  لتكرار  تحسبًا 

استهدفت السفارة األميركية.
وتــســعــى الــســلــطــات الــعــراقــيــة ملــنــع أي هجوم 
جــديــد عــلــى املــصــالــح األمــيــركــيــة فـــي بــغــداد، 
ــة ومــعــســكــرا  ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــارة األمـ وتــــحــــديــــدًا الــــســ
صــغــيــرا، يــعــرف بــاســم »قـــاعـــدة فــيــكــتــوريــا«، 
مـــوجـــودا ضــمــن حـــرم مــطــار بـــغـــداد الـــدولـــي. 
 تــكــرار الــهــجــمــات قد 

ّ
وتــخــشــى بــغــداد مــن أن

عسكري  بعمل  للقيام  ألميركا  إيــذانــًا  يشّكل 
ــــوي يــســتــهــدف فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــوالــيــة  جـ
إليران، وينعكس باملجمل على الوضع األمني 
الــعــراقــي، وقـــد يــفــّجــر صــراعــًا بــني املليشيات 
مع  وبالتزامن  البالد.  في  النظامية  والــقــوات 

ــاوي، مع  ــ ــرجـ ــ اعــتــقــال الـــقـــوات الــعــراقــيــة األزيـ
أربعة عناصر آخرين من مليشيا »العصائب« 
الخزعلي،  قيس  ويتزعمها  بــإيــران،  املرتبطة 
بــتــهــمــة الـــتـــورط بــقــصــف املــنــطــقــة الــخــضــراء، 
أبلغ مسؤول عراقي رفيع في بغداد »العربي 
 رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

ّ
الــــجــــديــــد«، بـــــــأن

الــكــاظــمــي، »حــصــل خـــالل الــســاعــات املاضية 
عــلــى تــأيــيــد مــن املــرجــع الــديــنــي األعــلــى علي 
الــســيــســتــانــي، فــي مــلــف مــواجــهــة الــجــمــاعــات 
الــعــراق«، في إشــارة إلى  التي تهدد استقرار 
املليشيات املتورطة بالهجمات األخيرة على 
املــصــالــح األمــيــركــيــة. وأوضـــح املــســؤول الــذي 
الدينية  »املرجعية   

ّ
أن اســمــه،  ذكــر  عــدم  طلب 

أكــدت على ضـــرورة احــتــرام الــدولــة والقانون 
 ال أحد فوقها، وال يجب 

ّ
والحكومة، وعلى أن

أن يترك األمر لتصّرف واجتهادات الجماعات 
األخــــــــرى، وأعــــربــــت عــــن تـــأيـــيـــدهـــا لــخــطــوات 
الحكومة في منع انزالق األوضاع في العراق 

بحيث يصبح ساحة مواجهة بالنيابة«.
الجمعة،  أول من أمس  وشهدت بغداد مساء 
مليشيا  عناصر  من  للمئات  واسعًا  انتشارًا 
»عــصــائــب أهــل الــحــق«، فــي جــانــب الــرصــافــة، 
ــة، مــع  ــفـ ــيـ ــفـ ــة مـــتـــوســـطـــة وخـ ــلـــحـ ــلـــني أسـ ــامـ حـ
سيارات رباعية الدفع تعود كلها تقريبًا إلى 
سلسلة  وأصــــدروا  الشعبي«،  الحشد  »هيئة 
ــتـــهـــديـــدات بـــحـــال لــــم تــطــلــق الــحــكــومــة  مــــن الـ
ــــراح األزيـــــرجـــــاوي. وهــــو مـــا اســتــدعــى من  سـ
ــــرد عــلــى تــلــك الــتــهــديــدات،  رئـــيـــس الـــــــوزراء الـ
»أمــن   

ّ
إن »تويتر«  على  تغريدات  فــي  بالقول 

ــراق أمــــانــــة فــــي أعـــنـــاقـــنـــا، ولـــــن نــخــضــع  ــ ــعـ ــ الـ
»االستعداد  مؤكدًا  اجــتــهــادات«،  أو  ملغامرات 
كما  األمـــر«.  اقتضى  إذا  الحاسمة  للمواجهة 
أجــرى الكاظمي في ساعة متأخرة من اليوم 
نفسه، جولة ليلية في عدد من مناطق بغداد 
بــصــحــبــة قـــيـــادات أمــنــيــة مـــن جــهــاز مكافحة 

اإلرهاب والجيش.
العراقية  العمليات  قــيــادة  أصـــدرت  بــدورهــا، 
املـــشـــتـــركـــة بـــيـــانـــًا أمـــــس الـــســـبـــت، قـــالـــت فــيــه 
بـــغـــداد آمـــنـــة، وال يـــوجـــد أي  إن »الـــعـــاصـــمـــة 
انــتــشــار مسلحي  لــهــا«، تعليقًا عــلــى  تــهــديــد 
املتحدث  ــح  وأوضــ الــخــزعــلــي.  قــيــس  مليشيا 
ــواء تحسني  ــلـ بــاســم الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة، الـ

أمــنــي مستقر،  بــوضــع  »بــغــداد   
ّ
أن الخفاجي، 

تدهور  حالة  أي  إليــقــاف  اإلمكانيات  ولدينا 
لــلــوضــع األمــــنــــي«، مـــؤكـــدًا »تــكــثــيــف الــجــهــد 
االســتــخــبــاري ملــالحــقــة مــطــلــقــي الـــصـــواريـــخ، 
تسيء  أن  تحاول  التي  التنظيمات  ومتابعة 

إلى الوحدات واألهداف الحيوية«.
ووفـــقـــًا ملــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
 املعتقلني من مليشيا »عصائب 

ّ
الجديد«، فإن

عماد كركص

خفض  »منطقة  جبهات  إلــى  التصعيد  عــاد 
)إدلب ومحيطها( شمال  الرابعة«  التصعيد 
غــربــي ســوريــة، مــع تــجــدد مــحــاوالت النظام 
ومليشيات مدعومة من إيران وروسيا التقدم 
خطوط  على  املــعــارضــة  تحصينات  باتجاه 
االشتباك. يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت 
فــيــه وتــيــرة الــقــصــف عــلــى الــكــثــيــر مــن الــقــرى 
املــعــارضــة عــنــد خطوط  الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــتــمــاس. ومـــع بـــروز نــوايــا الــنــظــام وروســيــا 
بالوصول إلى طريق حلب – الالذقية الدولي 
»أم 4« املار من إدلب، تتجدد احتمالية تنفيذ 
قـــوات الــنــظــام، بــدعــم روســـي وإيـــرانـــي، لعمل 
عسكري في إدلب، لقضم مزيد من املساحات 
في املحافظة ومحيطها، خصوصًا ما تبقى 
ــواًل إلــى مدينتي  مــن قــرى جبل الــزاويــة وصـ
التجهيزات  أن  بيد  الــشــغــور.  أريــحــا وجــســر 
املعارضة  التركي وفصائل  األخيرة للجيش 
السورية تشير إلى االستعداد لهذا االحتمال. 

ــل الـــــحـــــق«، يـــخـــضـــعـــون لــلــتــحــقــيــق حـــول  ــ أهــ
األميركية  السفارة  على  بالهجمات  تورطهم 
إلــــى جـــانـــب عــنــاصــر آخـــريـــن مـــن مــلــيــشــيــات 
أخـــــــرى كــــانــــوا شـــــاركـــــوا بـــهـــجـــمـــات ســـابـــقـــة. 
ويــحــقــق مــع هــــؤالء لــجــنــة مــن بــني أعضائها 
ممثل عن هيئة »الحشد الشعبي« إلى جانب 
االستخبارات  مديرية  مــن  أمنيني  مسؤولني 
ــن الـــوطـــنـــي، وذلـــك  ــ ــابـــرات واألمــ ــاز املـــخـ ــهـ وجـ
ضــمــن تــســويــة الحــــتــــواء تــصــعــيــد املــلــيــشــيــا. 
ويتواجد املعتقلون حاليًا في مركز احتجاز 

بمنطقة القناة شرقي بغداد.
ــقــــرب مــــن هــيــئــة  ــال مــــصــــدر مــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قــ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، لـــ

ــائـــب أهـــل  ــال عـــنـــاصـــر »عـــصـ ــقـ ــتـ ــتـــحـــرك العـ الـ
ــاء بـــمـــوافـــقـــة وتـــأيـــيـــد مــــن زعــيــم  ــ ــحــــق«، »جــ الــ
أجــل ردع  قاآني، من  القدس، إسماعيل  فيلق 
املتمردة  أو  امللتزمة  غير  الفصائل  وتفكيك 
 »كــــال من 

ّ
ــد املـــصـــدر أن ــ عــلــى الـــــقـــــرارات«. وأكـ

ــــان الــحــشــد الــشــعــبــي عــبــد الــعــزيــز  رئــيــس أركـ
املحمداوي املعروف بأبو فدك، وزعيم تحالف 
الفتح ورئــيــس منظمة بــدر هـــادي الــعــامــري، 
على علم بأن تحرك الحكومة جاء بعد زيارة 
املنفرد  إلــى بغداد واجتماعه  األخــيــرة  قاآني 

وعزز الجيش التركي من وجوده في مواجهة 
قـــوات الــنــظــام فــي إدلــــب، وتــحــديــدًا فــي جبل 
الــزاويــة، من خــالل حــزام تشكل عبر عــدد من 
نــقــاط الــتــمــركــز الــجــديــدة الــتــي بــاتــت وجــهــًا 
لوجه مع قوات النظام، مع الدفع بالكثير من 

التعزيزات إليها.
النظام حــاولــت، أول من أمس،  وكانت قــوات 
ــى املــــواقــــع الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــ الــتــســلــل إلـ
فصائل املعارضة في ريف الالذقية الشمالي، 
للمرة األولى منذ نحو خمسة أشهر. وأعلنت 
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« أنـــهـــا تــــصــــدت، مــع 
الفصائل األخرى املنتشرة في ريف الالذقية 
ــقــــوات الــنــظــام  الـــشـــمـــالـــي، ملـــحـــاولـــة تــســلــل لــ
باتجاه تلة املرصد في جبل التركمان، حيث 
تــكــبــدت فــي هـــذه املــحــاولــة خــســائــر بالعتاد 
التلة على قرى شحرورة  واألرواح. وتشرف 
وســــلــــور والـــيـــمـــضـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
ــة، وعـــلـــى مـــواقـــع الـــنـــظـــام فـــي جبل  ــعـــارضـ املـ
الزيارة وبرج الحياة وتلة البيضاء، وتعتبر 
التركمان.  وقـــرى جبل  مــحــاور  لباقي  بــوابــة 
وسبقت محاولة التسلل غارات جوية روسية 
عــلــى تـــالل الكبينة بــريــف الــالذقــيــة، إضــافــة 
ــر الــذي  إلـــى قــصــف مــن مدفعية الــنــظــام، األمـ
مواقعه  باستهداف  املعارضة  رد  استوجب 
وإلحاق خسائر في صفوف قواته. وشهدت 
ا نسبيا  جبهات ريف الالذقية الشمالي هدوًء
خــــالل األشـــهـــر الــخــمــســة املـــاضـــيـــة، سبقتها 
مـــحـــاوالت مـــن قــــوات الــنــظــام لــلــتــقــدم وكــســر 
دفــــاعــــات املـــعـــارضـــة فـــي مــنــطــقــة تــعــتــبــر من 
إذ  األبــرز استراتيجيًا شمال غربي ســوريــة، 

تطل على إدلب وحماة والالذقية.
في موازاة ذلك، تشهد جبهات إدلب وحماة، 
خصوصًا الريف الجنوبي من إدلب في جبل 
 مــن جــانــب قــوات 

ً
الـــزاويـــة، تــصــعــيــدًا مــمــاثــال

النظام. وقد قتل خمسة مدنيني باستهداف 
سيارة وجــرار زراعــي على طريق الزقوم في 

مع الكاظمي«، مرجحًا »حصول زيارة أخرى 
إلــى بغداد، ضمن مساعي  للجنرال اإليــرانــي 
ــن الــكــاظــمــي هــذه  ضــبــط الــتــهــدئــة، بــرغــبــة مـ

املرة«.
ونــــأت قـــوى ســيــاســيــة وأعـــضـــاء فـــي الــبــرملــان 
أحــداث  على  التعليق  عــن  بنفسهم  الــعــراقــي، 
ــنـــي في  ــار األمـ ــتـــشـ ــرة، واالنـ ــيــ الـــســـاعـــات األخــ
بــــغــــداد. وحــــــول ذلــــــك، قـــــال عـــضـــو الــتــحــالــف 
الناصري، في حديث  العراقي، محمد  املدني 
السياسية  »الــقــوى   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

كــافــة بــاتــت أمـــام خــيــاريــن؛ إمـــا املــوافــقــة على 
الــدولــة،  مــع  الــوقــوف  أو  املليشيات  تصرفات 
لذا نجد الكثير ممن يتهربون من التصريح 
بــمــوقــفــهــم الــــواضــــح مــمــا يــــجــــري«. وأضــــاف 
 »الـــوضـــع فـــي بـــغـــداد فــوضــوي 

ّ
الــنــاصــري أن

ــتــــرددة وغــيــر  جـــــدًا، والـــكـــاظـــمـــي شــخــصــيــة مــ
حازمة وقــد يكون ذلــك أحــد أسباب استقواء 
املــلــيــشــيــات«، مــعــتــبــرًا أن »الــتــســريــبــات الــتــي 
قاآني  مــن  مــســاعــدة  الكاظمي طلب  أن  تــؤكــد 
لضبط املليشيات، لها دالالت محزنة للغاية 

لجميع العراقيني الحاملني ببلد مستقل«.
وفـــــي وســـــط الــــتــــوتــــر، أصــــــدر زعـــيـــم الــتــيــار 
ــدر، أول مــــن أمـــس  ــــدري، مـــقـــتـــدى الــــصــ ــــصـ الـ

ريــــف حــمــاة الــغــربــي الــتــابــع ملــنــطــقــة خفض 
الــتــصــعــيــد أمـــــس الـــســـبـــت. وشـــهـــد الـــيـــومـــان 
املاضيان عمليات استهداف مماثلة ملزارعني 
فـــي الـــقـــرى والـــطـــرقـــات الــقــريــبــة مـــن خــطــوط 
التماس، باستخدام صــواريــخ حــراريــة، نتج 

عنها أضرار بشرية ومادية.
على الجهة املقابلة، نقلت وكالة »سبوتنيك« 
الروسية عمن وصفته بمصدر ميداني رفيع 
املستوى قوله إن قــوات النظام »تعاملت مع 
املاضيني،  اليومني  خــالل  مــعــاديــة،  تحركات 
ــيـــخ جـــنـــوب  ــطـ ــربـ ــفـ عـــلـــى مـــــحـــــوري بـــنـــني وكـ
إلى  املسلحة  املجموعات  إدلــب. حيث سعت 
الرصد  تنفيذ محاولة تسلل، إال أن وحــدات 
واالســتــطــالع أحــبــطــت هـــذه املـــحـــاوالت، عبر 
ضربات استباقية أسفرت عن مقتل وإصابة 
عدد من املسلحني«. وبموجب هذه املعطيات، 
فإن احتمال انهيار وقف إطالق النار، املبرم 
ــا، بــــشــــأن إدلــــــــب، فــــي 5  ــيــ بــــني روســــيــــا وتــــركــ
ــارس/آذار املــاضــي فــي مــوســكــو، بـــات أمــرًا  ــ مــ
الــنــظــام تسريب  واردًا، خــصــوصــًا مــع تــكــرار 
باتجاه طريق حلب  التقدم  نيته  عــن  أخــبــار 
ـ الالذقية الدولي »أم 4«، بهدف فتح الطريق 
أمـــــام الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة لــتــخــفــيــف األعـــبـــاء 

االقتصادية عن النظام.
ــار الــنــقــيــب نــاجــي املــصــطــفــى، املــتــحــدث  ــ وأشـ
بــاســم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، إحــدى 
أهـــم تــشــكــيــالت املــعــارضــة املــقــاتــلــة فــي إدلــب 
ــات  ــروقــ ــن أنــــقــــرة، إلـــــى أن »خــ ــة مــ ــدعــــومــ واملــ
التي تسانده على  النظام واملليشيات  قوات 
جميع الجبهات في إدلب ومحيطها ال تزال 
مــســتــمــرة مــنــذ اتـــفـــاق وقــــف إطـــــالق الـــنـــار«. 
»الــعــربــي  وأضــــاف املــصــطــفــى، فــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أن »هـــذه الــخــروقــات كــانــت تأخذ 
ــن قـــبـــل مــدفــعــيــة الـــنـــظـــام،  طـــابـــع الـــقـــصـــف مــ
وأحــيــانــًا مــن قــبــل الــطــيــران الـــروســـي. ولــهــذا 
نــحــن ال نــثــق بــالــتــزام قـــوات الــنــظــام وحليفه 

بــيــانــًا طــالــب فــيــه إيــــران بــإبــعــاد الـــعـــراق عن 
صــراعــهــا مــع الـــواليـــات املــتــحــدة. مــن جهته، 
العراقي  السياسي  الشأن  الخبير في  اعتبر 
مــجــاهــد الـــطـــائـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 »مـــا يــجــري فــي الــعــراق الــيــوم، 

ّ
الــجــديــد«، أن

ومشهد الفصائل املسلحة وتحديها للدولة، 
وتــضــارب املــواقــف بــني مــا تقوله إيـــران وما 
الــخــضــراء،  للمنطقة  اســتــهــداف  مـــن  يــجــري 
أن  األول  إثــنــني؛  سيناريوهني  على  ينطوي 
الحشد  داخــل فصائل  تــمــردا حقيقيا  هناك 
الـــشـــعـــبـــي، بــــــدأ بـــانـــشـــقـــاق فـــصـــائـــل حــشــد 
العتبات التابعة للنجف، ثم تفكيك مليشيا 
ــادة الــتــنــافــس والـــصـــراع  ــ ــ الـــخـــراســـانـــي، وزيـ
داخـــــــل مـــلـــيـــشـــيـــات نــــافــــذة فــــي بــــغــــداد عــلــى 
ــرانــــي. وهـــذا  قـــيـــادة أو تــصــدر املـــشـــروع اإليــ
تقارير تتحدث عن وجود  كله يتناسب مع 
القدس  الثوري وفيلق  الحرس  خالفات بني 
)التابع للحرس( منذ مقتل قاسم سليماني«. 
»تكتيك  هــو  الثاني  السيناريو   

ّ
أن وأضـــاف 

إيراني جديد قبيل رحيل الرئيس األميركي 
ــرامـــب، لــضــرب فــكــرة اتـــهـــام إيـــران  ــالـــد تـ دونـ
الــعــراق،  فــي  وكالئها  بأفعال  مباشر  بشكل 
والتنصل من املسؤولية مع حصد النتائج«.

الــطــائــفــيــة، ونستعد  الـــروســـي واملــلــيــشــيــات 
املحتملة«. وعن  السيناريوهات  لكافة  دائمًا 
أنهم  إلى  أشــار املصطفى  تلك االستعدادات، 
فــي فــصــائــل املــعــارضــة، أخــضــعــوا العناصر 
ملعسكرات تدريب عالية املستوى، باإلضافة 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات تــحــصــني هـــنـــدســـي عــلــى 
الــجــبــهــات، وتــعــزيــزهــا بــالــقــوى والــوســائــط، 
لتمكني الفصائل من التصدي ألي محاوالت 

تقدم أو تسلل.
والعالقات  التركي  الشأن  في  الباحث  ورأى 
الدولية طه عودة أوغلو، أن »تكثيف القوات 
الـــروســـيـــة وقـــــوات الــنــظــام قــصــفــهــا لــلــشــمــال 
الـــســـوري بــشــكــل غــيــر مــســبــوق خــــالل األيــــام 
األخيرة إشارة واضحة على أن هناك إصرارا 

كبيرا من قبل النظام وحليفه الروسي لشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال 
ــــالد«. وأضــــــــــاف، فــــي حــــديــــث مــع  ــبــ ــ ــ غــــربــــي ال
ــذه الــخــطــوة تــأتــي  »الــعــربــي الــجــديــد، أن »هــ
ــــول قــيــام  ــرات حـ ــ ــــؤشـ مـــتـــزامـــنـــة مــــع تــــزايــــد املـ
الــجــيــش الـــتـــركـــي بــعــمــلــيــة عــســكــريــة شــمــال 
ــة، بــعــدمــا أخــــذت األحــــــداث في  غــربــي ســـوريـ
بلدة عني عيسى، خالل األيام األخيرة، منحى 
الــذي يمثله تنظيم  تصاعديًا بسبب الخطر 
ــتـــركـــي«. لــكــنــه أشـــار  قــســد لـــأمـــن الـــقـــومـــي الـ
إلـــى أنـــه »بـــمـــوازاة هـــذه الــتــطــورات، فــإنــه من 
املستبعد قيام روسيا بشن عملية عسكرية 
كبيرة في إدلب. ولكن يمكن قراءة التحركات 
الـــروســـيـــة فـــي ســيــاق زيـــــادة الــضــغــوط على 

تركيا لتقديم تنازالت في ملفات شرق الفرات 
الـــســـوريـــة. وال يغفل  الـــدســـتـــوريـــة  والــلــجــنــة 
علينا أيــضــًا وســـط هـــذه الــتــحــركــات اتــســاع 
فجوة الخالفات في ملفات عديدة وساحات 
مختلفة بني روسيا وتركيا، والتي تجسدت 
بتعليق روسيا العمل في الدوريات املشتركة 
عــلــى طــريــق حــلــب- الــالذقــيــة الـــدولـــي«. وقــال 
»يجب األخذ بعني االعتبار تصريحات وزير 
ــروف الــذي  الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفــ
كــان أعلن مـــرارًا وتــكــرارًا بــأن زمــن العمليات 

العسكرية الكبرى قد انتهى«.
ورغـــــم أن تــركــيــا عـــمـــدت أخـــيـــرًا إلــــى سحب 
العديد من نقاطها املحاصرة من قبل قوات 
النظام واملليشيات املساندة لها، في املواقع 
التي تقدم إليها النظام خالل املعارك األخيرة 
قبل إبـــرام وقــف إطــالق الــنــار، إال أنها عــززت 
وجـــودهـــا فــي مــواقــع جـــديـــدة، بــهــدف إنــشــاء 
حزام دفاعي بمواجهة قوات النظام جنوبي 
من مصدر  الجديد«  »العربي  وعلمت  إدلــب. 
ــة الــــســــوريــــة، فــضــل  ــارضــ ــعــ ــكـــري فــــي املــ عـــسـ
الجمعة  أدخلت  تركيا  أن  اسمه،  الكشف عن 
املـــاضـــي ذخـــائـــر مــخــتــلــفــة، أمـــــدت بــهــا كــافــة 
نقاطها املــتــقــدمــة عــلــى خــطــوط الــتــمــاس في 
جــبــل الـــزاويـــة. وكــانــت تــركــيــا ســحــبــت نقاط 
الشيخ عقيل، وقبتان  العسكرية في  املراقبة 
الجبل، والراشدين )نقطتان(، وخان طومان، 
والصرمان،  والشيخ علي،  والزربة، وعندان، 
في  أربــع محاصرة  ومعرحطاط، ونقطة من 
سراقب بريف إدلب، باإلضافة لنقطتي مورك 
وشير مغار بريف حماة الغربي. في املقابل، 
قــــام بــتــعــزيــز جــبــل الــــزاويــــة بــنــقــاط جـــديـــدة، 
وتحديدًا في قرى بليون والرويحة وقوقفني 
وديـــر سنبل وتـــل بــــدران وغــيــرهــا، مــا يشير 
إلى استعداد تركيا والفصائل للتصدي ألي 
هجوم أو عملية تقدم لقوات النظام، واسعة 

أو محدودة، لقضم مزيد من املساحات.

تحقيق مع معتقلي »عصائب أهل الحق« 
بمشاركة »الحشد الشعبي«

يتواصل التأهب بصفوف القوات العراقية في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عزز الجيش التركي من وجوده بمواجهة قوات النظام )عمر حج قدور/فرانس برس(

عبسي سميسم

لعل 2020 هو العام األسوأ الذي مّر 
على البشرية جمعاء منذ عقود، 
بسبب انتشار فيروس كورونا 

وتسببه بكوارث صحية وبتعطيل 
العجلة االقتصادية والحياة على 

مستوى العالم، إال أن هذا العام كان 
أشد وطأة على السوريني بسبب 
تأثرهم املزدوج بتبعات الفيروس 

وتداعيات الحرب التي كان لها األثر 
األكبر عليهم.

في املناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام، يعتبر 2020 هو عام 

األزمات، إذ شهد املواطنون أسوأ 
املشاكل منذ بداية الثورة، سواء 

تعلق األمر بتوفر الكهرباء والغاز 
والبنزين واملازوت قبل أن تتمدد 

إلى نقص في السلع األساسية 
وفي مقدمتها الخبز. ففي هذا العام 
بدأت الواليات املتحدة بإصدار حزم 

متتالية من قانون قيصر، والذي 
يهدف إلى الضغط اقتصاديًا على 
النظام، بهدف دفعه لتعديل سلوكه 
السياسي. إال أن نتائج هذا الضغط 

لم تظهر إال على شكل أزمات 
دفع املواطن العادي ثمنها طبعًا. 
في موازاة ذلك أدت الضائقة التي 

يعيشها اقتصاد النظام إلى انهيار 
غير مسبوق في سعر صرف 

الليرة أمام الدوالر، وانتشار البطالة 
وانخفاض الدخل إلى مستويات 

غير معهودة.
أما في املناطق الخاضعة لسيطرة 
املعارضة فقد كان هذا العام أشد 

سوءًا، ويمكن تسميته بسنة 
النزوح، فمنذ بداية 2020، قادت 

روسيا قوات النظام في عملية 
عسكرية اجتاحت كال من ريفي 
حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، 
هجرت خاللها أكثر من مليون 

مدني تم حشرهم في كل من ريف 
إدلب الشمالي وريف حلب الشمالي، 

وسط إغالق تام للحدود الشمالية 
لسورية، وتراجع معظم املنظمات 

اإلنسانية عن تقديم الدعم لتلك 
املناطق. ترك املدنيون يواجهون 

بمفردهم أسوأ الظروف التي يمكن 
أن يعيشها البشر. طبعًا هذا عدا 

عن الفلتان األمني الذي تعيشه 
معظم مناطق سيطرة املعارضة 

م الفصائل العسكرية 
ّ
وتحك

بالسكان املدنيني.
وفي مناطق سيطرة قوات سورية 

الديمقراطية )قسد( استقبل 
سكان تلك املناطق العام 2020 
بنازحني جدد من املناطق التي 

سيطرت عليها فصائل املعارضة 
املدعومة من تركيا، األمر الذي زاد 
 ،

ً
من نسبة البطالة املنتشرة أصال
والتي تستغلها »قسد« في دفع 

الشباب للتطوع في صفوفها هربًا 
من العوز، باإلضافة إلى مالحقتها 
الشباب من أجل إلحاقهم بالخدمة 

اإللزامية في صفوفها. وعلى 
مستوى الحل السياسي، شهد هذا 

العام مزيدًا من مضيعة الوقت وعدم 
إحداث أي تقدم، قد يعطي بصيصًا 
من األمل للسوريني الذين ال يزالون 

يرزحون تحت عبء كل تلك 
األزمات، بحل سياسي قريب.

وضعت القوات التركية 
وفصائل المعارضة 

السورية نصب أعينها 
صد أي محاولة لقوات 

النظام للتقدم في إدلب، 
إذ شكلت حزامًا من 

النقاط بمواجهة مباشرة 
مع قوات النظام، الذي 
يريد السيطرة على »أم 4«

مواقع  المدفعية  بقذائف  السبت،  أمس  التركي،  الجيش  استهدف 
تل  منطقة  في  )قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  وتجمعات 
صفوف  في  إصابات  وقعت  فيما  الشمالي،  حلب  ريف  في  رفعت 
محاولة  خــال  »قــســد«  عناصر 
ــجــيــش  ــا »ال ــه تــســلــل تـــصـــدى ل
على  للمعارضة  التابع  الوطني« 
عين  شمال  جهبل  قرية  محور 
كما  الشمالي.  الرقة  بريف  عيسى 
ــي »الــجــيــش  ــادلــت فــصــائــل ف ــب ت
القصف  و»قـــســـد«  ــي«  ــن ــوط ال
قرب  ــي  ــاروخ ــص وال المدفعي 

مدينة منبج وبلدة عين عيسى.

استهداف »قسد«
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  شرق
      غرب

وفاة نائب مصري 
ثالث بكورونا

توفي عضو مجلس النواب املصري 
عن دائرة محافظة السويس، اللواء 
الجمعة،  ليل  منتصف  عــيــد،  حسن 
كورونا.  بفيروس  بإصابته  متأثرًا 
ومن املقرر إجراء انتخابات تكميلية 
فـــي الــــدائــــرة عــقــب اعــتــمــاد الــبــرملــان 
وبذلك  رسميًا.  املقعد  خلو  الجديد 
ــائــــب املـــتـــوفـــى  ــنــ ــو الــ ــ ــكــــون عـــيـــد هـ يــ
الـــثـــالـــث عـــقـــب إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
ــا، قــبــيــل  ــكــــورونــ بــســبــب اإلصــــابــــة بــ
ــاد أولــــــــى جــــلــــســــات الــــبــــرملــــان  ــقــ ــعــ انــ
الــجــديــد فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
املقبل، إذ سبقه النائبان فوزي فتى 

وجمال حجاج.
)العربي الجديد(

الشرطة األميركية تبحث 
عن أدلة انفجار ناشفيل

ــة األمــيــركــيــة  واصــــــل أفـــــــراد الـــشـــرطـ
ــر اتـــــحـــــاديـــــة فــــــي مـــديـــنـــة  ــ ــــاصـ ــنـ ــ وعـ
ــة تــيــنــيــســي، أمـــس  ــواليــ نـــاشـــفـــيـــل بــ
ــة لــتــحــديــد  ــ الــســبــت، الــبــحــث عـــن أدلـ
كيف وملاذا انفجر منزل متنقل يوم 
ــيـــالد، مــمــا أدى إلـــى إصــابــة  عــيــد املـ
ــاق أضـــــرار  ــ ــحـ ــ ثــــالثــــة أشــــخــــاص وإلـ
بـــعـــشـــرات املـــبـــانـــي. وانـــفـــجـــر املــنــزل 
أحد  فــي  كــان متوقفًا  الـــذي  املتنقل، 
الجمعة بعد  شــوارع ناشفيل، فجر 
لـــحـــظـــات مــــن تـــعـــامـــل الـــشـــرطـــة مــع 
بــالغــات عــن إطـــالق نــار فــي املنطقة 
ومالحظتها للمنزل املتنقل وسماع 
رســالــة آلــيــة صــــادرة مــنــه تــحــذر من 
قــنــبــلــة. ويــفــحــص املحققون  وجــــود 
ما يعتقدون أنها أشالء بشرية عثر 

عليها قرب مكان االنفجار.
)رويترز(

وفاة جورج بليك: 
آخر عميل بريطاني ــ 

سوفييتي
توفى جورج بليك، ضابط املخابرات 
 
ً
البريطاني السابق الذي كان عميال

في  السوفييتي،  لــالتــحــاد  مــزدوجــًا 
ــا، عـــن عــمــر يــنــاهــز 98 عــامــًا.  ــيـ روسـ
وأعــلــن جــهــاز املــخــابــرات الخارجية 
الروسي، وفاة بليك أمس السبت في 
بيان لم يذكر فيه أي ظروف لوفاته. 
الـــروســـي فالديمير  الــرئــيــس  وعــّبــر 
بــوتــني عـــن تـــعـــازيـــه، وأشـــــاد ببليك 
 
ً
بــاعــتــبــاره »مــحــتــرفــًا المــعــًا« ورجـــال

»يتمتع بشجاعة ملحوظة«.
)أسوشييتد برس(

قتلى من قوات حفظ 
السالم في أفريقيا 

الوسطى
أعلنت األمــم املتحدة، أمــس السبت، 
ــوات حـــفـــظ الـــســـالم  ــ ــة مــــن قــ  ثـــالثـ

ّ
أن

مــن بــورونــدي قتلوا وأصــيــب اثنان 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــة أفـ ــوريــ ــهــ ــمــ آخـــــــــــران فــــــي جــ
الوسطى أول من أمس الجمعة، في 
مسلحون.  مقاتلون  شنها  هجمات 
املتحدث  دوجـــاريـــك،  ستيفان  وقـــال 
بــاســم األمــــني الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة 
)الصورة(، في  أنطونيو غوتيريس 
ــدد بــالــهــجــمــات  ــيـــر نــ  األخـ

ّ
ــيـــان، إن بـ

التي وقعت في دكوا بمقاطعة كيمو 
قبيل  وباكوما في محافظة مبومو 
والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 

اليوم األحد.
)أسوشييتد برس(

إحباط هجوم لـ»داعش« 
في داغستان

ــــي  ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاز األمـــــــــــن الـ ــ ــهــ ــ ــــن جــ ــلــ ــ أعــ
الـــروســـي، أمـــس الــســبــت، أنـــه أحبط 
هــجــومــًا كـــانـــت تـــعـــده خــلــيــة تــابــعــة 
ــتـــان،  لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي داغـــسـ
الــجــمــهــوريــة الــروســيــة الــواقــعــة في 
القوقاز، وأوقف على إثر ذلك أربعة 
أشخاص. وذكر األمن الفيدرالي في 
بــيــان أن »أعـــضـــاء املــجــمــوعــة كــانــوا 
يخططون لتفجير عبوة قرب مبنى 
 
ّ
إداري تــابــع لـــقـــوات األمـــــن، ثـــّم شــن

هــجــوم مــســلــح ضـــد مــوظــفــي وزارة 
الــداخــلــيــة« فــي مــحــج قلعة عاصمة 

داغستان.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

عــــاش ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة الــفــلــســطــيــنــي 
أمــس السبت يــومــًا جــديــدًا مــن القصف 
اإلســرائــيــلــي الـــذي خــلــف إصــابــتــني بني 
ــت طــائــرات 

ّ
ــك عــنــدمــا شــن املــدنــيــني، وذلــ

االحتالل اإلسرائيلي سلسلة من الغارات 
فجرًا على مناطق متفرقة، قبل أن يعود 
ــهــــدوء إلــــى الـــقـــطـــاع الحـــقـــًا، ويــكــشــف  الــ
ــة كـــبـــيـــرة وأضـــــــرار  ــ ــاديـ ــ ــــن خـــســـائـــر مـ عـ
بمؤسسات خدماتية وصناعية، وُبنى 
تحتية، ومنازل املواطنني. وجاءت هذه 
االعتداءات، بحسب جيش االحتالل، ردًا 
على إطالق صاروخني من غزة باتجاه 
ــــي املحتلة  مــديــنــة عــســقــالن فـــي األراضــ
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة. وشــنــت 
طــــائــــرات حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة ســلــســلــة 
للمقاومة  غــارات استهدفت مواقع عدة 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الـــقـــطـــاع، كــان 
أعنفها شــرق حــي الــتــفــاح شــرق مدينة 
غـــزة، حــيــث اســتــهــدفــت مــوقــعــًا تدريبيًا 
ــخ. وأصـــيـــبـــت طــفــلــة  ــ ــواريــ ــ بــخــمــســة صــ
وشاب، بشظايا الصواريخ اإلسرائيلية 
شرق حي التفاح. وقال شهود عيان إن 
اإلصــابــتــني طــفــيــفــتــان، وجــــرى نقلهما 
مدينة  غــرب  الطبي  الشفاء  مجّمع  إلــى 
غــــزة لــتــلــقــي الــــعــــالج. وأحــــــدث الــقــصــف 
على موقع املقاومة بأطراف الحي كذلك 
الفلسطينيني  مــنــازل  فــي  كــبــيــرًا  دمــــارًا 
ــــد مـــحـــمـــد  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ وفـــــــــي مـــســـتـــشـــفـــى »الـ
الــــــُدرة«، الــحــكــومــي الــخــاص بــاألطــفــال. 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  واستنكرت 
 
ً
بــغــزة، الــقــصــف اإلســرائــيــلــي، مــوضــحــة
 »عشرات األطفال املرضى، وأمهاتهم 

ّ
أن

داخــــل املــســتــشــفــى إلـــى جــانــب الــطــواقــم 
ــلــــع، جـــــراء  ــهــ ــالــ ــيــــة، أصــــيــــبــــوا بــ الــــصــــحــ
القصف«. كما استنكرت وزارة األوقاف 
والــــشــــؤون الــديــنــيــة فـــي غـــــزة، الــقــصــف 
اإلسرائيلي الــذي ألحق أضــرارًا »كبيرة 
بــمــســجــد الــــــــــودود، فــــي حـــــّي الـــتـــفـــاح«. 
الحربية  االحتالل  طائرات  واستهدفت 
كــذلــك أرضـــًا فــارغــة قــرب الــحــي، مــا أدى 
إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل 

في املنطقة. 
الــتــنــمــيــة  وزارة  ــالـــــت  ــ قـ جـــهـــتـــهـــا،  مـــــن 
االجتماعية في غزة، إن القصف األخير 
ألحق أضــرارًا كبيرة بكافة أقسام مركز 
ــة«،  ــ ــاقـ ــ اإلعـ ذوي  ــــاص  ــخـ ــ األشـ »تـــأهـــيـــل 

باسم  املتحدثة  وأوضــحــت  لها.  التابع 
الــــوزارة، عــزيــزة الكحلوت، فــي تصريح 
قت تعرض 

ّ
»األناضول«، أن وزارتها وث لـ

ــــل، ألضــــــرار  ــامـ ــ ــه كـ ــبـ »املـــــركـــــز بـــشـــكـــل شـ
طــاولــت جميع أقــســامــه، جـــراء القصف، 

شرقي مدينة غزة«.
الطائرات  بدورها، قالت بلدية غــزة، إن 
اإلســرائــيــلــيــة قــصــفــت فــجــر أمـــس »خــط 
املياه الرئيسي، املغذي لأحياء الشرقية 
من املدينة، ما أدى إلى تدمير جزء كبير 
منه«. كذلك، قالت شركة توزيع الكهرباء 
ــاول شبكات  بــغــزة إن »دمـــــارًا كــبــيــرًا طــ
ــقـــصـــف«. وألـــحـــق  الـــكـــهـــربـــاء، نــتــيــجــة الـ
ــرر  ــًا الـــضـ ــلــــي أيــــضــ ــيــ ــرائــ ــقـــصـــف اإلســ الـ
بــمــصــانــع ومـــحـــال تـــجـــاريـــة عـــــدة، تقع 

بالقرب من املناطق املستهدفة.
وشــــــــرق املـــحـــافـــظـــة الــــوســــطــــى، قــصــف 
طـــيـــران االســتــطــالع اإلســرائــيــلــي نقطة 
ــــت مــدفــعــيــة  ــاركـ ــ رصـــــد لـــلـــمـــقـــاومـــة، وشـ
االحــتــالل فــي قصف نقطة أخـــرى شرق 

مدينة دير البلح وسط القطاع.
وكانت قالت حركة »حــمــاس« في بيان 
 »شــظــايــا صـــواريـــخ االحــتــالل 

ّ
أمـــس إن

أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل 
لــــــذوي الــــحــــاجــــات الــــخــــاصــــة، وتــســّبــب 
ــة بـــتـــرويـــع  ــيـ ــربـ قـــصـــف الــــطــــائــــرات الـــحـ
ــل، قـــــــال جــيــش  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ املـــــدنـــــيـــــني«. فـــــي املـ
االحــتــالل فــي بيان إن الــطــائــرات أغــارت 
على »بنية تحتية تحت أرضية، تابعة 
ملنظمة حماس في قطاع غزة، ومنشأة 
إلنتاج الصواريخ، وموقع عسكري، ردًا 
على إطالق الصواريخ خالل الليل نحو 
 حــركــة حــمــاس 

ّ
عـــســـقـــالن«. وأضـــــاف أن

»تتحّمل مسؤولية ما يجري في قطاع 
غــــــزة ومــــــا يـــنـــطـــلـــق مــــنــــه، وســـتـــتـــحـــّمـــل 

تداعيات األعمال اإلرهابية«.
أطلقت،  الفلسطينية  املــقــاومــة  وكــانــت 
مساء أول من أمس الجمعة، صاروخني 
تــــجــــاه مـــديـــنـــة عـــســـقـــالن الـــقـــريـــبـــة مــن 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لـــقـــطـــاع غــــــزة مــع 
فلسطينيون  وسمع  املحتلة.  األراضـــي 
ــــني، قـــبـــل أن  ــاروخـ ــ ــــصـ ــــوت إطـــــــالق الـ صــ
تنطلق صفارات اإلنذار في املستوطنات 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع. وزعــــم 
جـــــيـــــش االحــــــــتــــــــالل اعــــــــتــــــــراض الـــقـــبـــة 
عسقالن،  فــوق  للصاروخني  الحديدية 
لــكــن شـــهـــود عـــيـــان فــلــســطــيــنــيــني قــالــوا 
إن أحـــد الـــصـــواريـــخ لـــم يــتــم اعــتــراضــه. 
وفـــيـــمـــا لــــم يـــشـــر جـــيـــش االحــــتــــالل إلـــى 
ــقــــوط ضـــحـــايـــا أو أضــــــــــرار، أعــلــنــت  ســ
أجــهــزة الـــطـــوارئ الــطــبــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
األشخاص  بعض  عالجت  طواقمها   

ّ
أن

الـــــذيـــــن أصــــيــــبــــوا بــــحــــالــــة صــــدمــــة إثــــر 
القصف الفلسطيني. 

ــاء أمـــــس مــطــلــق  ــم ُيــــعــــرف حـــتـــى مـــسـ ــ ولـ
ــــني بـــالـــتـــحـــديـــد. وعـــــــــادة ال  ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
الــفــصــائــل مــثــل هـــذه العمليات  تــتــبــنــى 
لالحتالل  رسائل سياسية  تحمل  التي 
اإلســرائــيــلــي فــي ظــل حــالــة الخنق التي 
تعيشها غزة. والثالثاء املقبل، سيشهد 
قطاع غزة مناورة »الركن الشديد« التي 
ستنظمها فصائل املقاومة الفلسطينية 
كافة، وعلى رأسها »حماس« و»الجهاد 
اإلســـالمـــي« وتــســتــخــدم فيها كــل أنـــواع 
األســـــلـــــحـــــة وســــيــــتــــم خــــاللــــهــــا إطــــــالق 

الصواريخ باتجاه البحر.

غزة: إصابتان وأضرار كبيرة 
بقصف إسرائيلي

أصيبت طفلة 
وشاب، فجر أمس 

السبت، جراء غارات 
إسرائيلية شنتها طائرات 
االحتال اإلسرائيلي على 

قطاع غزة

أضرار بمؤسسات 
خدماتية وصناعية 
وبُنى تحتية ومنازل
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ذلــك أيــضــا إلــغــاء تهمة الــتــخــابــر، الــتــي كانت 
مرشح  وهــو  غــديــري،  علي  للجنرال  موجهة 
ســـابـــق لــلــرئــاســة، يــقــبــع فـــي الــســجــن حــالــيــا، 
إلى  من جناية  الجيش  إهانة  تهمة  وتعديل 
جنحة، تمهيدًا لإلفراج عنه بحكم مخفف في 

وقت قريب.
لكن القضية األكثر إثارة، واألبرز التي تجري 
الــســيــاســي، تلك  الــســيــاق  مراجعتها فــي هـــذا 
املتعلقة بقضية التآمر على الدولة والجيش، 
ــاز االســـتـــخـــبـــارات  ــهـ واملـــتـــهـــم فــيــهــا قــــائــــدا جـ
الــســابــقــان، الــفــريــق مــحــمــد مــديــن )املـــعـــروف 
بــالــجــنــرال تــوفــيــق( وبــشــيــر طـــرطـــاق، ووزيـــر 
الـــدفـــاع األســـبـــق خــالــد نـــــزار، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
السعيد بوتفليقة )بوتفليقة وطرطاق ومدين 
مــوقــوفــون حــالــيــا(، واألمــيــنــة الــعــامــة لــحــزب 
الــعــمــال، لــويــزة حــنــون، الــتــي أطــلــق سراحها 
في فبراير/شباط املاضي، مع اإلبقاء عليها 
قيد املراقبة )تّمت تبرئتها من تهمة التآمر(. 
وكانت املحكمة العليا في الجزائر قد أصدرت 
قرارًا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
بــإلــغــاء أحــكــام سابقة كــان أصــدرهــا القضاء 
ــــؤالء، وتــقــضــي بــإنــزال   هـ

ّ
الــعــســكــري فـــي حـــق

عــقــوبــة الــســجــن ملـــدة 15 عـــامـــا، بــحــق قــائــدي 
ــقـــن، وشــقــيــق  ــابـ ــبــــارات الـــسـ ــتــــخــ جـــهـــاز االســ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، و20 ســنــة حــبــســا لـــنـــزار، 
ــقــــررت إعــــــادة املــحــاكــمــة قـــريـــبـــا. وال تشك  وتــ
ــراف املــراقــبــة لــلــوضــع فـــي الــجــزائــر،  ــ  األطــ

ّ
كـــل

أن تــســريــع الــقــضــيــة يــهــدف إلـــى إفــراغــهــا من 
سبيل  إلخـــاء  تمهيدًا  الــســيــاســي،  محتواها 
املتهمن، ضمن سياقات التسوية املطروحة.

 
تصحيح ألخطاء؟

ــبــــرت الـــقـــاضـــيـــة الـــســـابـــقـــة والـــنـــاشـــطـــة  ــتــ واعــ
السياسية زبيدة عسول، في مداخلة إذاعية، 
 كل ما يحدث »هو تصحيح ألخطاء 

ّ
أخيرًا، أن

ــة، وإرجـــــــاع األمــــــور إلــــى نــصــابــهــا في  ــادحــ فــ
قــضــايــا مــفــبــركــة، كـــان ارتــكــبــهــا قــائــد األركـــان 
الـــراحـــل أحــمــد قــايــد صـــالـــح، الــــذي عــمــل فــور 
ــص من 

ّ
إمـــســـاكـــه بـــزمـــام األمــــــور عــلــى الــتــخــل

ما  مثل  والعسكرين،  السياسين  منافسيه 
فعل مع رئيس االستخبارات السابق الجنرال 
توفيق، وطــرطــاق، ونــــزار«. واعــتــبــرت عسول 

ــيـــة عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــراك  ــلـ مـــصـــالـــحـــات داخـ
قد  كــان  نــزار،  أن  الديمقراطي. يذكر  واملطلب 
عاد في شهر ديسمبر/كانون األول الحالي، 
إلــى الــجــزائــر، قــادمــا مــن إسبانيا، وذلــك بعد 
الــفــرار، بسبب ماحقته من  عــام ونصف مــن 
يعرف  مــا  قضية  فــي  العسكري  القضاء  قبل 
بـ«اجتماع 30 مارس/آذار 2019«، والذي كان 
بأحمد  اإلطــاحــة  إلــى  القضاء  يهدف بحسب 
قــايــد صــالــح، وإنــشــاء رئــاســة انتقالية تحل 
ويبدو  بوتفليقة.  العزيز  عبد  الرئيس  محل 
 بــاإلجــابــة 

ً
ــوقـــت وحـــــده ســيــكــون كــفــيــا أن الـ

بــالــتــطــورات  املتعلقة  مــن األســئــلــة،  عــن كثير 
الحاصلة فــي مــســتــوًى مــا مــن هــرم السلطة، 
للباد،  السياسي  املستقبل  على  وتــأثــيــرهــا 
وتحديدًا توضيح ما إذا كان ما يحدث، يدخل 
ضمن سياق تصحيح أخطاء ارتكبت سابقا، 
كما يعتقد الــبــعــض، أم أنــهــا جـــزٌء مــن إعــادة 
ترتيب الجيش الجزائري والنظام السياسي 
ــه الـــداخـــلـــيـــة، تــمــهــيــدًا  ــاتــ بــشــكــل عــــام وتــــوازنــ

الستحقاقات داخلية وخارجية صعبة.

رسائل تصالح قبل عودة نزار
قبل عودة خالد نزار، كان القضاء الجزائري 
أفـــرج فــي شهر يوليو/تموز املــاضــي عن  قــد 
الــجــنــرال جــبــار مــهــنــى، بــعــد تبرئته مــن تهم 
فساد كانت ُوّجهت إليه. وفي شهر أغسطس/

آب املاضي، تّم اإلفراج أيضا عن الجنرال عبد 
القادر آيت واعراب، املعروف باسم »حّسان«، 
والذي شغل في السابق منصب قائد وحدات 
ــاب فــي جــهــاز االســتــخــبــارات،  ــ مــكــافــحــة اإلرهـ
بعد خمس سنوات من سجنه في قضية ذات 
بعد أمني. وسبق ذلك، اإلفراج في بداية العام 
الذي  بن حديد،  الجنرال حسن  الحالي، عن 
كان ماحقا بتهمة إضعاف معنويات الجيش 
وإهانة قائد عسكري. وكان واضحا أن دعوة 
قـــائـــد أركـــــــان الـــجـــيـــش الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
االحتفال  في  واستقباله  حديد،  بن  للجنرال 
عيد  بمناسبة  الجيش  أقــامــه  الـــذي  الرسمي 
استقال الجزائر في 5 يوليو/تموز املاضي، 
وتركيز التلفزيون الرسمي على الحديث بن 
وّجهتها  »تصالح«  رسالة  بمثابة  الرجلن، 
قيادة الجيش للعسكرين املاحقن قضائيا، 
وتبع  ملفاتهم.  لتسوية  استعدادها  عن  تنم 

، ومنذ 
ً
أن قــضــيــة الــجــنــرال خــالــد نــــزار، مــثــا

انــطــاقــتــهــا، كــانــت »تصفية حــســابــات«. لكن 
بعض املحللن، يضعون التطورات املتسارعة 
من  السابقن  العسكرين  بإعفاء  الصلة  ذات 
املـــاحـــقـــات والــتــمــهــيــد لــتــبــرئــة واإلفـــــــراج عن 
محمد  السابقن  االستخبارات  جهاز  قائدي 
مــديــن وبشير طــرطــاق، فــي ســيــاق تفاهمات 
بـــن مــجــمــوعــتــن مـــن الــعــســكــريــن: الــقــيــادة 
ــا يـــعـــرف بـــ«مــجــمــوعــة  الــحــالــيــة لــلــجــيــش، ومــ
توفيق« التي كان قائد أركان الجيش الراحل 
قد زّج بها في السجون وعّرضها للماحقات 

القضائية، واستبعدها تماما من املشهد.
ــرى الـــبـــاحـــث فـــي الـــشـــؤون  ــي الـــســـيـــاق، يــ وفــ

ــــوان مــنــصــوري،  الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة، رضـ
أنــه »طبعا عندما نــقــول خــالــد نـــزار، فنحن 
نــتــحــدث عــن جــمــاعــة نــــزار، واألكـــيـــد أنـــه إذا 
حـــدثـــت تــســويــة، فــهــي تــســويــة مـــع جــمــاعــة 
للجيش، وهي  الحالية  الــقــيــادة  )أي  أخــرى 
عــصــبــة مـــن عــصــب الــســلــطــة(، وذلــــك لخلق 
تـــوازنـــات داخــلــيــة«. ويــعــرب مــنــصــوري في 
حديث لـ«العربي الجديد«، عن اعتقاده بأن 
ــزار، هــو ضمانة لحسن  »الــســمــاح بــعــودة نـ
نّية قيادة الجيش في املضي باتجاه الخيار 
التصالحي، إذ يبدو أنها لم تستطع حسم 
تــفــوقــهــا وســيــطــرتــهــا عــلــى كـــامـــل مــجــاالت 
ــنــــازالت  الـــســـلـــطـــة الـــفـــعـــلـــيـــة، إال بـــتـــقـــديـــم تــ

ــل  ــ ــلــــوصــــول إلــــــى تــــــوازنــــــات مـــقـــبـــولـــة داخـ لــ
السلطة تضمن االستقرار«. وبرأيه، فإن ذلك 
الجيش،  لــقــيــادة  بالنسبة  مشكلة   

ّ
يــحــل قــد 

لكنه يعطي في الوقت نفسه »مؤشرًا سلبيا 
ساندت  التي  والسياسية،  الشعبية  للكتلة 
وفي  االنتخابي،  املسار  تثبيت  في  السلطة 
مرحلة تمرير االنتخابات، ويرسل إشارات 
واضــحــة، بعدم وجــود أي بـــادرة حسن نية 
لتغيير طريقة التعامل مع مطالب الشعب«. 
نتيجة  أن  االعــتــقــاد  »يمكن  أنــه  يعتبر  كما 
التسويات القائمة، ستكون مزيدا من القمع 
واالعتقال والغلق اإلعامي والتضييق على 

املسيرات«.

ما محل الرئيس من التسوية؟
العسكرين،  بن  التسوية  بدء مؤشرات  منذ 
ــبـــطـــة  ــا املـــرتـ ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ ومـــــراجـــــعـــــة عـــــــدد مــ
املاحقات  مــن  وإعفائهم  سابقن  بــجــنــراالت 
الرئيس  أن  للبعض  بالنسبة  بــدا  القضائية، 
ــر  ــ ــنـــذ أواخــ ــد مـ ــتــــواجــ ــيـــد تــــبــــون )يــ ــبـــد املـــجـ عـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي فــي أملــانــيــا 
ــفـــره  ــعـــد إصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا وسـ بـ
لــلــعــاج ثــم قــضــاء فــتــرة نــقــاهــة(، غــيــر معني 
ٍرح سؤال في هذه األثناء 

ُ
بهذه التسويات. وط

ــذه الــتــطــورات  ــا إذا كـــانـــت هــ عـــن مــوقــفــه، ومــ
تتم بمعرفة ودعــم منه، في سياق تصالحي 
السلطة، يستهدف تجنيب مزيد  أقطاب  بن 
مــن القاقل واملــشــكــات، أم أن قــيــادة الجيش 
النافذة تستغل غياب الرئيس تبون ومرضه.
ــلـــوم الــســيــاســيــة  بــــــرأي املـــحـــلـــل وأســــتــــاذ الـــعـ
الكثيرة  »املـــؤشـــرات   

ّ
فــــإن خــــواص،  مصطفى 

تــــدل عــلــى أن الــرئــيــس تــبــون ال مــحــل لـــه في 
هذه التسويات، وهو على هامش التطورات، 
بالغ،  بشكل  تقلصت  شعبيته  أن  خصوصا 
بسبب ضعف اإلنجازات والطريقة التي مّرر 
بــهــا الــدســتــور«. ويعتبر خـــواص أيــضــا، في 
»يفتقد  تبون  أن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث 
كذلك إلــى حــزب قــوي أو حــام سياسي، وهذا 
يضعه في موقف ضعف إزاء تطورات في هذا 
املــســتــوى«. ويــرى املحلل السياسي أن »قــرار 
ــر الـــدفـــاع األســـبـــق الــجــنــرال نـــزار  ــال وزيــ ــ إدخـ
إلى الباد بهذه الطريقة، ال يخلو من بعض 
الــدولــة،  التحدي والــتــجــاوز لقوانن وأحــكــام 
ــذا يــنــم أيــضــا عــلــى الــشــعــور بــالــقــوة الــذي  وهـ
يــوجــد لــــدى الــعــســكــريــن«. ويـــذهـــب خـــواص 
إلـــى االعــتــقــاد بـــأن الــتــســويــات الــتــي تــتــم بن 
الــعــســكــريــن، ســيــكــون لــهــا أثـــر مــبــاشــر أيضا 
بعض  وداخـــل  محتمل،  تغيير حكومي  على 

املؤسسات، في املرحلة املقبلة.
 

أي انعكاسات على مستقبل الحراك؟
مــــن ضـــمـــن األســـئـــلـــة املـــهـــمـــة املـــرتـــبـــطـــة بــهــذه 
الــتــطــورات والــتــوازنــات الــجــديــدة، مــا يتعلق 
ومكوناته،  الشعبي  الحراك  بمستقبل  أيضا 
وكــــيــــف ســـيـــكـــون مـــصـــيـــر الـــحـــركـــة املــطــلــبــيــة 

الــديــمــقــراطــيــة واالنــتــقــال الــســيــاســي مــنــذ 22 
التحاليل  فبراير/شباط 2019. تذهب بعض 
إلـــى أن الـــحـــراك الــشــعــبــي، الــــذي وجـــد نفسه 
التي  التناقضات والــصــراعــات  فــي جملة مــن 
انــدلــعــت بــن أقــطــاب الــنــظــام منذ 2015 عقب 
ــاز االســـتـــخـــبـــارات حــيــنــهــا  ــهـ ــد جـ ــائـ إزاحـــــــة قـ
الــصــراعــات التي حدثت  الــجــنــرال توفيق، ثــم 
العام 2018، منفذًا لانفات وكسر  منتصف 
الــشــارع، قد يجد نفسه،  السلطة على  قبضة 
أي الـــحـــراك، فــي حــالــة حــصــار تنهي وجـــوده 
 عودة 

ّ
امليداني والسياسي. ويأتي ذلك في ظل

التفاهمات بن أقطاب السلطة ومجموعاتها 
ــم،  ــكـ ــحـ ــيــــش ومــــفــــاصــــل الـ ــذة فـــــي الــــجــ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
السياسية  السلطة  نجحت  ما  إذا  خصوصا 
فــي استيعاب مــكــونــات الــحــراك داخـــل مسار 

االنتخابات النيابية املقبلة.
وفــي هــذا اإلطـــار، يعرب الناشط السياسي، 
األستاذ في جامعة الجزائر، حسن دواجي، 
اعتقاده  عن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث  في 
وإذا سلمنا  عــمــلــيــا،  انــتــهــى  ــراك  ــحــ »الــ ــأن  بــ
جــداًل أن موجة ثانية قد تعود إلــى التشكل 
الصحي  الوضع  إلى  التدريجية  العودة  مع 
لن يكون قويا ومؤثرًا  أثرها  فــإن  الطبيعي، 
على سيرورة نظام الحكم، مثل ما حدث مع 
السياسي  الناشط  وُيــرجــع  األولـــى«.  املوجة 
ذلــــك إلــــى مـــا يـــقـــول إنـــهـــا »عــــوامــــل واقــعــيــة، 
تتلخص ببساطة في أن النظام الــذي أخذه 
الحراك على حن غرة، وهو في وضع سيئ، 
وبما أنه نجح في أن يمتص الصدمة األولى، 
فــإنــه اآلن يــكــون قــد اســتــوعــب الـــــدرس، ولــن 
طائلة،  أي  حــدث تحت  الـــذي  بتكرار  يسمح 
وهـــو مـــا تــثــبــتــه الــكــثــيــر مـــن املـــؤشـــرات على 
املـــؤشـــرات، بحسب  أبـــرز تلك  األرض«. ومــن 
رأيه، التطورات الجديدة واملتعلقة بالتشكيل 
الجديد لبنية النظام، أو تلك الخارجية التي 
تــخــص الــوضــع اإلقــلــيــمــي. ويــعــتــبــر دواجـــي 
أنه »مع التوازنات الجديدة، فإننا قد نشهد 
استمرار السلطة في السير بخريطة الطريق 
ــك، قد  مـــن دون تـــراجـــع عــنــهــا، وأكـــثـــر مـــن ذلــ
نشهد حالة انتقامية، وهذا متوقع ألن النواة 
كــانــوا  مــن  مــع  تتسامح  لــن  للنظام  الصلبة 
سببا في ما حدث«، خصوصا وأن هناك من 
ُيدرج تحول املاحقات القضائية في الفترة 
ــان الــراحــل  ــ ــيـــرة إلـــى مــحــيــط قــائــد األركــ األخـ
أحمد قايد صالح، ضمن سياق االنتقام منه، 
باعتباره الطرف الرئيس في ما حدث لنزار 

وتوفيق ومجموعة من العسكرين.
ويـــكـــرس كـــل مـــا يــحــدث فـــي الــجــزائــر الــيــوم 
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــقـــة وجـــــــــود الـ ــيـ ــقـ حـ
والسلطوية على القضاء، سواء في مسارات 
تبرئتهم  أو  لــغــايــات سياسية،  أفـــراد  إدانـــة 
اإلضافية،  املاحظات  بن  ومــن  املقابل.  في 
ــــي »عـــســـكـــريـــة -  أن هــــــذه »الــــتــــســــويــــات« هـ
الكتلة  أنــهــا ال تشمل  أي  عسكرية« صــرفــة، 
السياسية من املوظفن الحكومين ورؤساء 
الحكومات والوزراء السابقن املاحقن في 
قضايا فساد، والذين تركوا لحال مصيرهم، 
بمن فيهم السعيد بوتفليقة. وليس من باب 
الصدفة، أن يصدر القضاء املدني، وتحديدًا 
ــــط الــعــاصــمــة  ــيـــدي مـــحـــمـــد، وسـ مــحــكــمــة سـ
بوتفليقة  السعيد  بــإيــداع  قــرارًا  الجزائرية، 
الذي  املــدنــي، تحسبا لقرار اإلخــاء  السجن 
يتوقع أن يصدره في الفترة املقبلة القضاء 
العسكري )في إطار التسوية السالفة الذكر( 
فــي القضية الــتــي تضمه مــع كــل مــن محمد 
ــاق )مــــوقــــوفــــان فــــي الــســجــن(  ــرطــ مـــديـــن وطــ

وخالد نزار.

الجزائر 
مصالحات الجنراالت

في  القضائية  المالحقات  انتقلت 
قائد  محيط  ــى  إل ــرة،  ــي األخ الــفــتــرة 
أركان الجيش الجزائري الراحل، الفريق 
أحمد قايد صالح، على غرار اعتقال 
قرميط  الــمــالزم  الــخــاص  سكرتيره 
الماضي،  يوليو/تموز  في  بونويرة، 
االستخبارات،  جهاز  في  ومساعده 
مدير األمن الداخلي السابق، واسيني 
بوعزة، باإلضافة إلى استمرار التشهير 
قايد  أحمد  وهــم  األربــعــة،  بأبنائه 
بومدين وأحمد قايد مراد وأحمد 
هشام،  قايد  وأحمد  ــادل  ع قايد 
ونشر بالغ في حقهم بقضايا فساد.

مالحقات 
»انتقامية«؟

الغالف

الجزائر ــ عثمان لحياني

ال تـــــزال الــــعــــودة املــفــاجــئــة لــوزيــر 
الــدفــاع الــجــزائــري األســبــق، خالد 
نــزار، إلى الجزائر، قبل أسبوعن، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــاحــقــتــه مـــن قــبــل الــقــضــاء 
العسكري في العام 2019، وإدانته في فبراير/
شباط املاضي، في قضية التآمر على سلطة 
الدولة والجيش بـ20 سنة سجنا، تثير الكثير 
مـــن الـــجـــدل، ال ســيــمــا بــعــدمــا أظـــهـــرت صــور 
مسربة أول من أمس أنه عاد إلى الجزائر عبر 
مــن إسبانيا،  ه 

ّ
لتقل رســلــت 

ُ
أ رئــاســيــة  طــائــرة 

الباد  يقيم هناك منذ هروبه من  كــان  حيث 
فــي إبــريــل/نــيــســان 2019. وبــــرزت تــســاؤالت 
عمن أصــدر قــرارًا بــإرســال الطائرة الرئاسية 
إلى نــزار. وقالت مصادر متطابقة إن قاضي 
بالبليدة،  العسكرية  املحكمة  فــي  التحقيق 
نــزار  إلــى  الــجــزائــريــة، استمع  قــرب العاصمة 
ــبـــاشـــرة بـــعـــدمـــا ســـلـــم نــفــســه  ــه مـ عـــقـــب عــــودتــ

القضية األكثر 
إثارة تبقى المتعلقة 

بتهمة التآمر

قد يجد الحراك الشعبي 
نفسه في حالة 

حصار تنهي وجوده

سياقات لكبح صراعات داخلية أو مصالحة تستثني الحراك

للسلطات بهدف إفراغ هذا القرار من محتواه 
اإلجـــرائـــي. ووفــقــا ملــا يقتضيه الــقــانــون، يتم 
ــداع املــعــنــي الــســجــن 48 ســـاعـــة، ثـــم تمكن  ــ إيـ
املــتــهــم مـــن تــقــديــم طــعــن فـــي الــحــكــم الــغــيــابــي 
الــــصــــادر فـــي حـــقـــه، وإعـــــــادة مــحــاكــمــتــه أمـــام 
املــحــكــمــة الــعــســكــريــة، عــلــى أن يــكــون لقاضي 
التحقيق حق تقدير إما إيداع املعني السجن 
ــة ســــــراح تــحــت  ــالـ ــه فــــي حـ ــعـ املــــؤقــــت، أو وضـ

الرقابة القضائية إلى حن إعادة املحاكمة.
ــــن املــــراجــــعــــات  وربـــــــط الــــــعــــــودة، بــســلــســلــة مـ
القضائية التي حصلت خال األشهر القليلة 
املاضية، لقضايا وملفات عدٍد من الجنراالت 
والعسكرين الذين ُوضعوا قيد املاحقة من 
قبل القضاء، خال فترة سيطرة قائد األركان 
الراحل الفريق أحمد قايد صالح على الحكم، 
يــدفــع إلـــى الــحــديــث عــن »تــســويــة وتفاهمات 
عسكرية - عسكرية«. وال ُيعرف ما إذا كانت 
الصراعات«  »كبح  تستهدف  التسويات  هذه 
فــي ظـــرف داخــلــي وخـــارجـــي حــــرج، أم إجـــراء 

الرئيس  بأن  اعتقاده  عن  خــواص  مصطفى  السياسي  المحلل  يعرب 
أقطاب  لمواجهة  جاهزًا  »ليس  )الصورة(  تبون  المجيد  عبد  الجزائري 
بعض  على  االعتراض  مصلحته  من  وليس  والجيش،  السلطة  داخل 
قوته  تثبيت  حين  إلــى  ــقــرارات،  ال
العالم  رؤســـاء  مــع  واتــصــاالتــه 
واكتساب القوة الالزمة«. ويوضح 
أن ذلك »يعود بنا إلى نفس بدايات 
الحكم،  العزيز بوتفليقة في  عبد 
عندما كان يقضي معظم وقته 
الخارجي  الــدعــم  لجلب  مسافرًا 
المجموعة  بمواجهة  لنفسه 

ذاتها من السلطة«.

تبون مستبعد

تّمت إدانة نزار بـ20 سنة سجنًا )رياض كراضي/فرانس برس(

عالقة إيران و»طالبان«: قصة طويلة من الخدمات المتبادلةانتخابات النيجر اليوم: أول انتقال سلمي للسلطة

التي  العالم  أفقر دول  النيجر، إحــدى  جري 
ُ
ت

ــمـــاعـــات املــتــطــرفــة،  قــوضــتــهــا هـــجـــمـــات الـــجـ
في  للسلطة  سلمي  ديــمــقــراطــي  انــتــقــال  أول 
م 

ّ
تاريخها، من خال انتخابات رئاسية تنظ

ــد، ويـــغـــادر عــلــى إثـــرهـــا، الرئيس  الــيــوم األحــ
محمدو يوسفو الذي يحكم الباد منذ 2011، 
الدستوريتن.  السلطة بعد انقضاء واليتيه 
ــذا الـــبـــلـــد الــــواقــــع فــــي مــنــطــقــة  ــ ــم يــشــهــد هـ ــ ولـ
بن  للسلطة  انتقال  أي  السابق  في  الساحل 
عن  الــدولــة  استقال  منذ  منتخبن  رئيسن 
فرنسا في عــام 1960، جــراء االنقابات التي 
و1999  و1996   1974( الــرؤســاء  تطيح  كانت 

و2010(
ــكـــون االنـــتـــقـــال مــهــمــا لـــيـــس فـــقـــط فــي  ــيـ  وسـ
الــنــيــجــر، وإنــمــا فــي غـــرب أفــريــقــيــا بــالــكــامــل، 
حــيــث تــمــســك الــزعــمــاء أخــيــرًا بــفــتــرات ثالثة 
مــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي غــيــنــيــا وســـاحـــل الــعــاج. 
وســيــتــعــن عــلــى الــرئــيــس املــقــبــل فــي النيجر 
الــتــعــامــل مـــع مــشــكــات كــبــيــرة، عــلــى رأســهــا 
املتطرفة،  الجماعات  ومكافحة  األمــن  مهمة 

 عن الفقر والنزوح والفساد.
ً
فضا

الساحة  في  ترحيبا  انسحاب يوسفو  ولقي 
ــاء  الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــمــســك الــعــديــد مـــن رؤســ
ــال يــوســفــو  ــ ــدول األفــريــقــيــة بــالــســلــطــة. وقـ ــ الــ
لخليفة   2021 عـــام  فــي  الــســلــطــة  تسليم  »إن 
منتخب ديمقراطيا، سيكون أعظم إنجاز لي، 

وسيكون سابقة في تاريخ بادنا«.
للحصول على  وسيتنافس ثاثون مرشحا 
أصـــوات حــوالــي 7,4 ماين ناخب مــن أصل 
حوالي 23 مليون نسمة، بينما ينتخب أيضا 
نواب لنحو 171 مقعدًا في الجمعية الوطنية. 
ــثـــر مــــن 50  ــفـــز مــــرشــــح واحـــــــد بـــأكـ وإن لــــم يـ

كابول ــ صبغة اهلل صابر

اإليراني  الخارجية  وزيــر  تصريحات  تمّر  لم 
محمد جواد ظريف، قبل أيام، حول التطورات 
ــك اعـــتـــبـــاره أن  ــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــمـــا فــــي ذلـ
»طالبان« جماعة »إرهابية«، من دون موقف 
اعــتــراضــي مــن الــحــركــة، الــتــي رأت فــي موقفه 
 في شؤون أفغانستان، خصوصا بعد 

ً
تدخا

املقاتلن  مــن  تستفيد  بـــأن  الــحــكــومــة  نصحه 
ــــي مــلــيــشــيــا »فــــاطــــمــــيــــون«، الـــتـــي  األفـــــغـــــان فـ
أسستها إيـــران فــي ســوريــة، ملــواجــهــة تنظيم 
»داعــــــــــش«. وأكـــــــدت الـــحـــركـــة أن تــصــريــحــات 
ــر فــــي شــــؤون  ــافــ ــريــــف األخـــــيـــــرة تــــدخــــل ســ ظــ
أفــغــانــســتــان، وهـــي تثبت قــلــة مــعــرفــة الــرجــل. 
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــركـــة ذبــــيــــح الــلــه  ــ ــ وقـ
مــجــاهــد، فــي بــيــان، إن تصريحات ظــريــف قد 
أفغانستان وايــران، والحركة  تضر بمصلحة 
طهران.  تتصور  كما  إرهابية،  جماعة  ليست 
وكــان ظريف أكــد، في حــوار مع قناة »طلوع« 
أن طهران  املــاضــي،  اإلثنن  املحلية  األفغانية 
ــبــــان« جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة  ــالــ تــعــتــبــر حـــركـــة »طــ
ألنــهــا قــامــت بــأعــمــال عــنــف فـــي أفــغــانــســتــان، 
يعتبرها جماعة  الــدولــي  األمــن  وألن مجلس 
إرهــابــيــة مــحــظــورة. ونــــوه إلـــى أن »طــالــبــان« 

الرئاسية،  لانتخابات  األصــوات  باملائة من 
إعــادة  جــولــة  فــي  النيجر  ناخبو  فسيصوت 

تجرى يوم 21 فبراير/ شباط املقبل.
املرشح األوفــر حظا هو محمد بـــازوم، وزير 
ُيعتبر  الـــذي  األســبــق،  والــخــارجــيــة  الداخلية 
الــــــذراع الــيــمــنــى لــلــرئــيــس يــوســفــو. ويــطــمــح 
بـــازوم للفوز فــي الجولة األولـــى، وهــو مــا لم 
يحدث في تاريخ الباد سابقا. ويتمتع هذا 
الرجل البالغ من العمر 60 عاما، بنفوذ كبير 
جــــراء الـــفـــوز الــســاحــق الــــذي حــقــقــه »الــحــزب 
النيجري من أجل الديمقراطية واالشتراكية« 
املحلية  االنــتــخــابــات  فــي  إلــيــه  الــــذي ينتمي 
جــريــت فــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون األول 

ُ
الــتــي أ

ــلــــى خــطــى  الــــحــــالــــي. وقــــــد وضــــــع نـــفـــســـه »عــ
األمن  على  الضوء  بتسليط  ووعــد  يوسفو« 

والتعليم وخصوصا للفتيات.
مــن املرشحن اآلخــريــن أيــضــا رئــيــس الــدولــة 
السابق الذي قام بانقاب في 2010، الجنرال 
إن أفضل  قــال  املتقاعد ســالــو جيبو، والـــذي 
ــرف. يــخــوض  ــطــ ــتــ مــــا ســيــفــعــلــه مـــكـــافـــحـــة الــ
السباق معهما كذلك، إبراهيم يعقوبو، وزير 
الخارجية السابق في حكومة يوسفو، والذي 
ــــرد مـــن الـــحـــزب الــحــاكــم بــســبــب مــخــالــفــات 

ُ
ط

وانــتــقــل إلـــى املـــعـــارضـــة، ويــتــعــلــق بــرنــامــجــه 
االنتخابي بمكافحة الفساد.

الرئيس  تــأتــي مــن  لــبــزوم  أبـــرز منافسة  لكن 
السابق ماهامان عثمان، الذي يحظى بدعم 
ــادو، الـــذي رفضت  ــ زعــيــم املــعــارضــة هــامــا أمـ
إدانــتــه  بسبب  ترشحه  الــدســتــوريــة  املحكمة 
ع. وينكر 

ّ
في عام 2017 في قضية اتجار برض

مسّيسة.  بأنها  ويصفها  االتــهــامــات  أمـــادو 
وهــنــاك أيــضــا رئــيــس الــــوزراء الــســابــق أبوبا 
البادي، الذي يعتبره البعض خصما رئيسيا 

لبازوم كذلك في غياب أمادو.
ورأى مصدر مطلع على السياسة النيجيرية 
لـ«فرانس بــرس«، »أننا في حملة  في حديث 
مـــضـــحـــكـــة«، مــضــيــفــا »لـــديـــنـــا انـــطـــبـــاع بـــأن 
بــازوم )الــذي يعتز لكونه زار 240 بلدية من 
أصل 266 في الباد( هو الوحيد الذي يقوم 
بــحــمــلــة«. وأشـــــار املـــصـــدر إلــــى عــــدم تــجــديــد 
مــا ال يقل عن  مــع ترشح  السياسية،  الطبقة 

 ،1998 العام  في  إيرانين  دبلوماسين  قتلت 
ــران لـــم تــنــس ذلــــك الــــحــــادث، غــيــر أنــهــا  ــهــ وطــ
ــول مــســتــقــبــل  ــ ال تـــعـــتـــزم االنـــتـــقـــام مـــنـــهـــا. وحــ
املــقــاتــلــن األفـــغـــان الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي حــرب 
سورية لصالح النظام بدعم وتجنيد ايراني، 
ظريف  نصح  بـ«الفاطمين«،  املعروفون  وهم 
ــأن تــســتــعــن بـــهـــؤالء  ــ الـــحـــكـــومـــة األفـــغـــانـــيـــة بـ
ــة تــنــظــيــم »داعــــــــش« كـــونـــهـــم مــن  ــهـ فــــي مـــواجـ
املدربن في الحرب، وهم قوة منظمة، معترفا 
بـــوجـــود خــمــســة آالف مــقــاتــل. وقــــد أثــــار هــذا 
األمر، باإلضافة إلى رد »طالبان«، ردود فعل 
اإلعــامــيــة والشعبية  األوســـاط  فــي  مناهضة 

األفغانية.
لـ«العربي  حفيظ،  الله  لطف  األكاديمي  وقــال 
ــران، الــتــي اســتــغــلــت الــوضــع  ــ الـــجـــديـــد«، إن إيــ
املــــأســــاوي لــاجــئــن األفـــغـــان وجــنــدتــهــم إلــى 
سورية من أجل الحرب إلى جانب نظام بشار 
األفغانية  الــحــكــومــة  تنصح  اآلن  هــي  ــد،  األســ
بــأن تستعن بــهــؤالء، وهــو تدخل فــي شــؤون 
أفغانستان. واعتبر أن األمر يشكل خطرًا على 
مستقبل أفغانستان، إذ إن »الفاطمين« قوة ال 
يستهان بها، وقد تستخدمها إيران للحفاظ 

على عمقها االستراتيجي في أفغانستان.
وكان تدهور العاقات بن طهران و«طالبان« 
بـــدأ مــع تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــدوحــة بــن الحركة 
وواشـــنـــطـــن فـــي 29 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــاضـــي. 
التاريخي، وقتها، ردود أفعال  التوافق  وأثار 
طــهــران،  اســتــيــاء  بينها  املنطقة،  فــي  مختلفة 
ألن الــتــوافــق بـــن »طـــالـــبـــان« وواشــنــطــن كــان 
بــمــثــابــة املــصــالــحــة بــيــنــهــمــا، كــمــا أنــــه يتيح 
للحركة فرصة ألن تكون شريكة استراتيجية 
ألميركا على املدى البعيد. وقال املحلل األمني 
أحـــمـــد زبـــيـــر عــصــمــت، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
إن الـــتـــوافـــق بـــن واشــنــطــن و«طـــالـــبـــان« كــان 
في  البعير  ظهر  قصمت  الــتــي  القشة  بمثابة 
مــا يتعلق بــالــعــاقــات بــن األخــيــرة وطــهــران، 
الـــحـــركـــة وطــــهــــران كـــان  الـــتـــعـــاون بــــن  إذ إن 
مــن أجــل مجابهة املــد الــغــربــي وقــتــال الــقــوات 
األجــنــبــيــة. واعــتــبــر أن تـــوافـــق الـــدوحـــة يتيح 
فــرصــة لحركة »طــالــبــان« لــلــوصــول إلــى سدة 
الحكم، أو على األقل لكي يكون لها وزن كبير 

طهران و«طالبان« لم تكن وليدة العام 2018، 
بل سبقت ذلك. وقال املحلل األمني عبيد الله 
وزيــــري، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــاقــة بن 
»طالبان« وطهران قويت في آخر أيام أحمدي 
نجاد، وهي كشفت عمدًا عن هذه العاقة في 
زاروا طهران،  الحركة  2018، وأن قيادين في 
غير أن تلك العاقة اآلن على وشك االضمحال. 
أن يكون زعيم »طالبان«  إيـــران نفت  أن  ومــع 
السابق املا أختر منصور قد قتل بطائرة من 
مايو/ فــي  باكستان  فــي  أميركية  طــيــار  دون 

أيــار 2016 وهــو عائد مــن إيـــران، مرحبة بأي 
خــطــوة تــهــدف إلحـــال األمـــن واالســتــقــرار في 
وبعض  املــراقــبــن،  مــن  الكثير  أن  إال  املنطقة، 
املـــســـؤولـــن األفــــغــــان واألمـــيـــركـــيـــن أكــــــدوا أن 
أكــثــر مــن مـــرة، وأن أسرته  ايـــران  منصور زار 
كــانــت تــعــيــش هــنــاك مــع قــيــاديــن آخــريــن في 
الحركة. ورغم كل الغيوم السوداء التي خيمت 
العاقات بن »طالبان« وطهران بسبب  على 
تقارب األولى مع واشنطن، إال أن العاقات لم 
تنقطع بشكل كامل، حيث أكد ظريف، أخيرًا، 
أن »طــالــبــان«، رغـــم كــل مــا قــالــه حــيــالــهــا، قــوة 
في أفغانستان وال بد وأن يكون لها دور في 
مستقبل هذه الباد. وكان ذبيح الله مجاهد 
أكـــد، فــي تصريحات سابقة لــه، أن إيـــران هي 
العاقات  أن  الثاني لألفغان. ما يعني  البيت 
بــن »طــالــبــان« وطــهــران لــم تنقطع كليا، وأن 

الطرفن ال يرغبان في ذلك.
ــار املحلل األمــنــي عبيد الــلــه وزيـــري إلى  وأشـ
تنقطع  لم  »طالبان« وطــهــران  العاقة بن  أن 
كـــلـــيـــا، ألن نـــجـــاح اتـــفـــاقـــيـــة الــــدوحــــة مـــرهـــون 
بــنــجــاح املــفــاوضــات بــن الــحــكــومــة األفغانية 
أثبتت املرحلة األولــى من تلك  والحركة، وقــد 
املفاوضات أن أمامها طريقا طويا. وأوضح 
الرئيس  إدارة  إذا كانت  ما  لم يظهر بعد  أنــه 
بنود  بــايــدن ستنفذ  جــو  املنتخب  األمــيــركــي 
األميركية  الــقــوات  الــدوحــة، وستسحب  اتفاق 
من أفغانستان كليا منتصف العام املقبل. كما 
أن ايران ال ترغب في العودة إلى املربع األول، 
حيث كان العداء قائما بن »طالبان« وبينها 
يد  على  اإليــرانــيــن  الدبلوماسين  مقتل  إثــر 

الحركة في العام 1998. يتنافس ثالثون مرشحًا على أصوات 7,4 ماليين ناخب )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

)Getty( استاءت طهران من توقيع »طالبان« وواشنطن اتفاق الدوحة

ــور بـــمـــنـــطـــقـــة ديــــفــــا قـــبـــل يــــــوم مــن  ــ ــومـ ــ ــي تـ ــ فـ
الــتــصــويــت. ومــع اقــتــراب مــوعــد االنتخابات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، حـــدث هــجــوم آخــر، 
في الغرب قتل فيه 7 جنود في 21 ديسمبر 
الــحــالــي، حــيــث يــنــشــط تنظيم »داعـــــش« في 
الــصــحــراء الــكــبــرى بــشــكــل مــنــتــظــم، وهـــو ما 
النيجر  وتقاتل  األمـــن.  مسألة  بأهمية  يذكر 
في منطقة  املتطرفة  الجماعات  منذ سنوات 
الــســاحــل فـــي جـــنـــوب غــــرب الـــبـــاد وجــمــاعــة 
»بــوكــو حــــرام« فــي جــنــوب شــرقــهــا، وال تــزال 
بــعــيــدة عــن إلــحــاق الــهــزيــمــة بــهــا عــلــى الــرغــم 
من التعاون اإلقليمي واملساعدات العسكرية. 
نــزح مئات  القتلى كما  فقد سقط اآلالف من 
اآلالف فــي السنوات األخــيــرة على الــرغــم من 
تواجد آالف من الجنود املحلين والدولين.

ــدم الــتــرشــح  ــعـ ــــط قـــــــراره بـ وكــــــان يـــســـوفـــو ربـ
: »ال يمكن 

ً
بعد واليتن بمسألة األمــن، قائا

رئــيــســن ســابــقــن وســبــعــة وزراء ســابــقــن، 
ويــزيــد مــعــدل أعــمــارهــم عــن 60 عــامــا فــي بلد 

يشكل الشباب فيه غالبية السكان.
ووســـــط هــــذه املـــعـــركـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، تــفــرض 
مسألة األمــن نفسها على املشهد. فقد كانت 
ــرت عــلــى  ــ ـــهـــا مـــتـــطـــرفـــون قــــد أثــ

ّ
هـــجـــمـــات شـــن

عندما  أســبــوعــن،  قبل  املحلية  االنــتــخــابــات 
قــتــل مــتــمــردون عــلــى صــلــة بــجــمــاعــة »بــوكــو 
حــرام«، في 12 ديسمبر الحالي، 34 شخصا 

ــــدون األمــــــن«، فــيــمــا قــال  تــحــقــيــق أي شــــيء بـ
بــازوم في حديث مع وكالة »فــرانــس بــرس«، 
ــال  إن »عـــلـــى الــنــيــجــر تــجــنــيــد مـــزيـــد مـــن رجـ
مــن االستثمار بشكل  بــداًل  والــــدرك،  الشرطة 
»إنها  مضيفا  العسكرية«،  املعدات  في  كبير 
حـــرب غــيــر مــتــكــافــئــة. الـــزج بــقــوافــل عسكرية 
كــبــيــرة وبــاألســلــحــة أشــبــه بــالــرغــبــة فــي قتل 
الداخلي  األمــن  قــوى  ذبابة بمطرقة. سنعزز 
ملحاربة هؤالء اإلرهابين«. ومن خطط بازوم 
دمج الشباب من املناطق املتأثرة بالهجمات 
املــســلــحــة فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي. إذ يــعــارض 
جماعات  أو  مليشيات  تشكيل  املــرشــح  هــذا 
الــدفــاع الــذاتــي كــمــا هــي الــحــال فــي بوركينا 
فاسو أو مالي، لكنه يؤكد أن اندماج الشباب 
»ســيــحــدث فـــرقـــا«، ويــأمــل أن يــكــون هـــذا هو 

»الحل« ملواجهة املتشددين.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

يعّد الوزير السابق 
محمد بازوم 

المرشح األوفر حظًا

الــحــرب، وتــحــديــدًا فــي املــنــاطــق الــتــي تقطنها 
أقـــلـــيـــة هـــــــزارة الــشــيــعــيــة فــــي شـــمـــال ووســــط 

أفغانستان.
وأشـــار عصمت إلــى أن إيـــران لها نفوذ كبير 
مستقل  بشكل  تعتمد  وهــي  أفغانستان،  فــي 
ودائــم على األحــزاب الشيعية، مثل »الوحدة« 
»طالبان«  اعتمادها على  أما  و«الفاطميون«. 
الـــعـــداء بينهما  فــقــد كــــان بــشــكــل مـــؤقـــت، ألن 
أيديولوجي، فـ«طالبان« حركة سنية متشددة 
ــان بـــاديـــا مــنــذ ظــهــورهــا.  ــعــــداء بــيــنــهــمــا كــ والــ
وبالتالي عاقتها مع طهران ليس على أساس 

األيديولوجيا، إنما على أساس املصالح.
ــران أن عــاقــتــهــا بــحــركــة  ــهـ وبــيــنــمــا تـــدعـــي طـ
»طالبان« هدفها إحال األمن في أفغانستان، 
لوجستي  دعــم  بتقديم  يتهمها  مــن  ثمة  فــإن 
ــاء مـــراكـــز تـــدريـــب ملسلحي  وعـــســـكـــري وإنــــشــ
»طالبان« في عــدة مــدن إيرانية. وكــان األمن 
العام للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني 
ــــرف رســــمــــيــــا، أواخـــــــر  ــتــ ــ ــلــــي شـــمـــخـــانـــي اعــ عــ
الــعــام 2018، بــعــاقــات طــهــران مــع »طــالــبــان«، 
وكــأنــه يــحــذر الــغــربــيــن مــن وجـــود صــلــة بن 
بـــاده وبــن الــحــركــة الــتــي كــانــت تقاتلهم في 
بن  العاقات  أن  مراقبون  ورأى  أفغانستان. 

في مستقبل أفغانستان، وطهران لن تتحمل 
الحركة السنية املتشددة املقربة أو املتصالحة 
ــران لــم تعتمد منذ  مــع واشــنــطــن. وأكـــد أن إيــ
الــبــدايــة كــلــيــا عــلــى الــحــركــة مــن أجـــل الــحــفــاظ 
على مصالحها االستراتيجية، لكن صداقتها 

كانت على أساس محاربة القوات الغربية.
وتــغــيــرت الــعــاقــات اإليـــرانـــيـــة مـــع »طــالــبــان« 
مـــن الـــعـــداء الــكــامــل نــحــو الـــصـــداقـــة الــكــامــلــة، 
والــتــعــاون متعدد األطـــراف والــجــوانــب، خال 
فــتــرة رئــاســة مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد )2005-

2013( كان أساسها محاربة القوات األميركية 
واملد الغربي. كما عززت قوة تنظيم »داعش« 
العاقات  أفغانستان  في مناطق مختلفة من 
ــبـــان« وإيـــــــران، إلــــى جـــانـــب اعــتــمــاد  ــالـ بـــن »طـ
أمــراء  السياسية وبعض  الــقــوى  طــهــران على 

نصح ظريف الحكومة 
األفغانية باالستعانة 
بعناصر »فاطميون«

من المنتظر أن تشهد 
النيجر أول انتقال 

ديمقراطي للسلطة بها 
منذ االستقالل في انتخابات 

تجرى اليوم األحد

غيّر اتفاق الدوحة 
بين حركة »طالبان« 

وواشنطن من نظرة 
طهران إلى الحركة، 

التي كانت إيران تعتمد 
عليها لمواجهة القوات 

األميركية والمد الغربي. 
إال أن العالقات بينهما، 

ورغم تدهورها، لم 
تنقطع كليًا

تقرير الحدث
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تظهر زيارة وزير 
الدفاع التركي 

خلوصي أكار، على 
رأس وفد عسكري 

رفيع المستوى 
للعاصمة الليبية 

طرابلس، أن 
أنقرة فضلت 

الرد مباشرة على 
تهديدات اللواء 
الليبي المتقاعد 

خليفة حفتر 
لقواتها، وأنها 

لن تتخلى عن 
قوات حكومة 

»الوفاق«، وسط 
معلومات عن 

إنشاء مكتب ليبي 
تركي مشترك 

في مجالي األمن 
والدفاع

القاهرة ــ العربي الجديد

تــــواجــــه االتـــــصـــــاالت الـــثـــاثـــيـــة بــــن مــصــر 
وإثيوبيا والسودان الستئناف مفاوضات 
مــــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة الـــعـــديـــد مــن 
العقبات السياسية والفنية، أخطرها حالة 
القاهرة وأديس  املباشر بن  التاسن غير 
ــوزراء اإلثيوبي  الــ أبــابــا. فقد حــّمــل رئــيــس 
يحددها« مسؤولية  لم  »جهات  أحمد  آبي 
السودانية  الــحــدود  على  األوضــاع  إشعال 
ــــال املــــواجــــهــــات  ــة خــ ــركـ ــتـ اإلثـــيـــوبـــيـــة املـــشـ
ــــش الـــــســـــودانـــــي  ــيـ ــ ــجـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة بـــــــن الـ
الجيش  مــن  املــدعــومــة  الشفتة  وعــصــابــات 

األول  ديسمبر/كانون  شهر  فــي  األثيوبي 
أيــام من إصدار  الحالي. وجــاء موقفه بعد 
يؤكد حق  بيانًا  املصرية  الخارجية  وزارة 
ــــرد الــــقــــوات واملــلــيــشــيــات  ــــودان فــــي طـ ــــسـ الـ
باالتفاق  وااللــتــزام  أراضــيــه  مــن  اإلثيوبية 
الـــحـــدودي املــوقــع عـــام 1903. وتــزامــن ذلــك 
مــع حــمــلــة صــحــافــيــة إثــيــوبــيــة تــرافــقــت مع 
تدوينات على مواقع التواصل االجتماعي 
تــــحــــّمــــل مــــصــــر مــــســــؤولــــيــــة املـــــواجـــــهـــــات 
ــم قــومــيــة الــتــيــغــراي  الـــحـــدوديـــة وكـــذلـــك دعـ
ضد حكومة آبي أحمد في األزمة الداخلية 

الطاحنة التي تشهدها إثيوبيا.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه على 
الرغم من اتفاق الــدول الثاث ضمنيًا على 
ــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة  ــ الــفــصــل بــن األزمـ
الفني  بشقيه  الــتــفــاوض  ومــســار  والبينية 
والقانوني، إال أن األحداث األخيرة أدت إلى 
تــعــثــر االتــــصــــاالت الســتــئــنــاف املــفــاوضــات 
التي كان من املقرر عقد اجتماعن بشأنها 
األسبوع املاضي. وبحسب املصادر نفسها 
 اجتماعًا بن مديري االستخبارات في 

ّ
فإن

الــــدول الــثــاث وآخــــر بــن وزراء الــــري كانا 
ــي، لــكــن  ــاضــ ــبــــوع املــ ــــال األســ ســـيـــعـــقـــدان خـ
بــســبــب الــبــيــانــات الــعــدائــيــة غــيــر املــبــاشــرة 
ــيـــم الـــــحـــــدود بــن  ــاء اجــــتــــمــــاع تـــرسـ ــهــ ــتــ وانــ
إثيوبيا والسودان من دون نتائج، تم إرجاء 

اللقاءين إلى أجل غير مسمى.
 حــالــة االنــقــســام 

ّ
وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن

املسيطرة على مكونات الحكم في السودان 
تؤدي دورًا كبيرًا في عدم استقرار الخرطوم 
عــلــى مــوقــف مــحــدد مــع مــصــر أو إثــيــوبــيــا، 
ليس فقط في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، 

بل أيضًا في مقاربة األزمة الحدودية. 
السيادة،  الــقــادة في مجلس  ويتخذ بعض 

وعلى رأسهم النائب األول لرئيس املجلس، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، مــواقــف 
مـــنـــاوئـــة آلبـــــي أحــــمــــد، ويــــــــرون أن الـــفـــتـــرة 
الحالية، والتي يتعرض فيها رئيس الوزراء 
اإلثيوبي لضغط غير مسبوق داخليًا، هي 
األنـــســـب لــتــســويــة املــشــاكــل الـــحـــدوديـــة بن 
الــبــلــديــن، عــلــى الــرغــم مــن وجـــود تفاهمات 
أخـــــــرى بــــن آبـــــي أحــــمــــد ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــاء  ــمـــدوك عــلــى إرجــ الـــســـودانـــي عــبــدالــلــه حـ

الحل النهائي لتلك املشاكل.
وذكرت املصادر نفسها أنه خال االتصاالت 
ــة بـــــن الــــــــــدول الـــــثـــــاث قــبــل  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ االســ
أســبــوعــن تــمــهــيــدًا الســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
ســـد الــنــهــضــة، عــلــمــت الـــقـــاهـــرة أن قـــيـــادات 
سودانية، حريصة على العاقات بإثيوبيا 
منذ رعاية آبي أحمد التفاق تشكيل مجلس 
أبلغت  واملدنين،  العسكرين  بن  السيادة 
أبابا بمسؤولية حميدتي عن توتر  أديــس 
األوضـــــــــاع حـــــول الـــــحـــــدود. وأشـــــــــارت هـــذه 
الــقــيــادات إلــى أنــه مــن يتولى إدارة الحملة 
املتنازع  املناطق  على  السيطرة  الستعادة 

مليشيات  عليها  تــســتــحــوذ  والــتــي  عليها 
إثيوبية واقعيًا منذ أكثر من ربع قرن. وهو 
مــا اتــخــذه آبـــي أحــمــد ذريــعــة التــهــام مصر 

بالوقوف وراء الحملة في هذا التوقيت.
املصرية  االستخبارات  عن عاقات  وبعيدًا 
املمتدة صعودًا وهبوطًا مع القوى القومية 
ــوبـــي، خــصــوصــًا قــومــيــة  ــيـ فـــي الــــداخــــل اإلثـ
األورومو التي ينتمي لها آبي أحمد وكانت 
مصر تستضيف عددًا من قياداتها املنفين 
إلثيوبيا  التيغراي  حكم  خــال  واملطاردين 
منذ مطلع تسعينيات القرن املاضي، أكدت 
املصادر املصرية أن رئيس الوزراء اإلثيوبي 
يحاول تضخيم تأثير القاهرة على الوضع 
ــــاده، وكـــذلـــك عــلــى عــاقــاتــه  الــداخــلــي فـــي بـ
ــــودان، كــــجــــزء مــــن ســـيـــاســـة ابــــتــــزازه  ــــسـ ــالـ ــ بـ
كضحية  بــاده  لصورة  وتسويقه  للقاهرة 
التنموي  لسياسات مصر على الصعيدين 
واألمني، وخصوصًا بن الدول في االتحاد 
األفريقي، وكذلك خال االتصاالت املستمرة 
مــع الــعــواصــم الــغــربــيــة تــحــديــدًا حـــول ملف 

سد النهضة.
ــالــــت املــــصــــادر إن »مـــصـــر لــيــســت قــلــقــة  وقــ
بسبب تــأخــر الــتــوصــل التــفــاق بــشــأن السد 
طاملا استمر مستوى الفيضان على وضعه 
ــأي تــفــاهــم  ــ ــن تــعــتــد بـ ــ ــالــــي«، لــكــنــهــا »لـ الــــحــ
أجندة  والــســودان على  إثيوبيا  ثنائي بن 
االجــتــمــاعــات املــقــبــلــة«. وكــشــف أن الــقــاهــرة 
ــــن الـــطـــرفـــن  ــًا بـ ــاربــ ــقــ »رصـــــــــدت بـــالـــفـــعـــل تــ
النقاط  بعض  على  التركيز  على  اآلخــريــن 
 عــن إهــمــال للقضايا 

ً
بـــدون األخــــرى، فــضــا

األســـاســـيـــة الــتــي تــهــم مـــصـــر«، وهــــو مـــا قد 
يلقي بظاله على االجتماعات املقبلة التي 
ستعقد تحت رعاية االتحاد األفريقي، سواء 
فيما تبقى من فترة رئاسة جنوب أفريقيا، 

67
سياسة

أزمة الحدود السودانية ــ اإلثيوبية تخيم على سد النهضة

الــبــلــديــن »تــتــضــمــن إعــــــادة تــرتــيــب صــفــوف 
الجيش الليبي وضــخ دمــاء جديدة وإدخــال 
ــع املـــســـتـــويـــات  ــوافـــق مــ ــتـ ــج تـــدريـــبـــيـــة تـ ــرامــ بــ

العاملية«. 
من جهته، أعرب أكار، خال تفقده مع وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الــلــيــبــي فــتــحــي بـــاشـــاغـــا معهد 
تــدريــب الشرطة فــي تــاجــوراء، عــن أمــلــه في 

وكالة األنباء الليبية »وال«. وأكد  النمروش 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب الــلــقــاء، أنــه 
املوقعة  املشتركة  االتفاقية  »اســتــمــرار  ُبحث 
التركي من خــال تكثيف برامج  مع الجانب 
التدريب لقواتنا ورفع قدرات الجيش الليبي 
ملستويات  العسكرية  باملنظومة  واالرتـــقـــاء 
املشتركة بن  االتفاقية  أن  دولــيــة«. وأوضـــح 

إرساء األمن والسام على األراضي الليبية. 
كــذلــك شــدد رئــيــس املجلس األعــلــى للدولة 
الليبي خالد املشري وأكار، بحسب بيان عن 
املكتب اإلعامي للمجلس عقب اجتماعهما، 
أي  املشترك »لصد  التنسيق  استمرار  على 
محاولة لتحرك معاٍد من قبل قوات املتمرد 
ــن الـــقـــانـــون والــشــرعــيــة  حــفــتــر الـــخـــارجـــة عـ

مواطنيها«.  وأمــن  ليبيا  باستقرار  للعبث 
وأكدا »تطابق الرؤى لطرابلس وأنقرة لحل 
لذلك  الــوحــيــد  السبيل  وأن  الليبية،  ــة  األزمـ
هو عبر املسار السلمي السياسي، وجلوس 

األطراف كافة حول طاولة الحوار«. 
الجديد«  »العربي  لـ تحدثت  مصادر  وأكــدت 
الــوجــود  رفــع مستوى  الــزيــارة سيعقبها  أن 

التركي العسكري فــي غــرب الــبــاد. وأشــارت 
املــصــادر إلــى أنــه سُينشأ مكتب ليبي تركي 
مشترك في مجالي األمن والدفاع، باإلضافة 
ــوة االســـتـــجـــابـــة  ــ ــ إلـــــى قـــــوة تــــعــــرف بــــاســــم »قـ
السريعة« مؤلفة من عناصر ليبية تخّرجت 

عبر دفعات أخيرًا على أيدي مدربن أتراك.
ــراع فـــي لــيــبــيــا قـــد تــبــادال  وكـــــان طـــرفـــا الــــصــ
ــة. وكــــان  ــيــ الــــتــــهــــديــــدات خـــــال األيــــــــام املــــاضــ
حفتر قــد دعــا، الخميس املــاضــي، قــواتــه إلى 
الحاسمة  باملواجهة  وصفها  ملــا  االســتــعــداد 
رّد  فيما  الــتــركــي«،  املستعمر  »طــرد  لــــــ املقبلة 
الــنــمــروش مــؤكــدًا اســتــعــداد قـــوات »الــوفــاق« 
أي هجوم من جانب مليشيات حفتر،  لصد 
وأن حكومته »لن تتخلى عن سرت أو الجفرة 

أو أي شبر من ليبيا«.
وبـــالـــتـــزامـــن، أعــلــنــت غــرفــة عــمــلــيــات تــأمــن 
وحــمــايــة ســـرت الــجــفــرة، الــتــابــعــة لحكومة 
»تــنــفــيــذ جــوالت  الـــوفـــاق، أن فــرقــهــا بـــدأت بـــ
استطاعية لحفظ األمــن ورصــد أي تحرك 
الروسية  فاغنر  وجماعة  حفتر  ملليشيات 
فــي بيان لها  الغرفة،  لــهــا«. وقــالــت  التابعة 
ليل الجمعة املاضي، إن جوالت االستطاع 
نفذت في الصحراء املوازية ملناطق أبوقرين، 
ــرات  ــويـ ــى بـ ــ مـــــــرورًا بـــالـــوشـــكـــة ووصــــــــواًل إلـ
الــحــســون، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الــتــحــركــات 
تأتي في إطــار تنفيذ املهام املكلفة لها في 

إطار حفظ األمن.
ويبدو أن ارتفاع مستوى التعاون التركي مع 
حكومة الوفاق هو ما أزعج حفتر وحلفاءه، 
فــبــادر إلـــى الــتــهــديــد بــمــواجــهــة حــاســمــة، في 
في  العسكرية  تحشيداته  فيه  تستمر  وقــت 
مواقع التماس، وسط الباد. وعلى الرغم من 
ذلك ال يبدو أن هناك »عودة قريبة للحرب«، 
برأي الباحث السياسي الليبي مروان ذويب، 
الــتــوتــر بن  ــــذي رأى أن ارتـــفـــاع مــنــســوب  الـ
طرفي الــصــراع ال يــزال يسير فــي ركــب تعثر 

املسارات السياسية.
وعلى الــرغــم مــن أن ذويــب عّبر عــن مخاوفه 
مــن الــفــراغ الــســيــاســي الـــذي قــد يــتــركــه تعثر 
الــــجــــهــــود األمــــمــــيــــة فـــــي تـــفـــعـــيـــل املـــــســـــارات 
»العربي  السياسية، إال أنه أكــد، في حديث لـ
الجديد«، أن زيارة الوزير التركي سترفع في 
الجانب اآلخر مستوى التهديدات، خصوصًا 
من جانب أطراف إقليمية كالقاهرة. ورأى أن 
»مهلة عمل اللجنة القانونية لشهرين يعني 
إطـــالـــة أمـــد فــتــرة الـــوصـــول إلـــى حـــلـــول«، في 
إشارة إلى اللجنة املنبثقة من ملتقى الحوار 
من  18 عضوًا  التي تضم  الليبي،  السياسي 
أعضاء امللتقى وتهدف إلى متابعة مناقشات 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة املــشــكــلــة مـــن مجلسي 
الــنــواب واألعــلــى للدولة. وبحسب ما أعلنت 
األمم املتحدة، تتولى اللجنة القانونية إطاع 
أسبوعن.  كــل  املناقشات  سير  على  امللتقى 
كما تختص بتقديم املشورة للملتقى بشأن 
املسائل القانونية املتعلقة باإلطار القانوني 
24 ديسمبر/  في  االنتخابات  لتنفيذ  الــازم 

كانون األول 2021.
ــم تـــتـــحـــدث فــيــه  يـــحـــدث كــــل ذلـــــك فــــي وقـــــت لــ
البعثة األممية عن اللجنة االستشارية التي 
من شأنها رأب الصدع الحاصل بن أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي بشأن آليات اختيار 
الــجــديــدة، مــا يعني أن هذه  شاغلي السلطة 
ــدة لـــن تــظــهــر قـــريـــبـــًا. ووفـــق  الــســلــطــة املــــوحــ
الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي مـــالـــك هـــراســـة، 
وجــوده  لتقوية  يسعى  التركي  الجانب  فــإن 
جبهة  شهدته  الـــذي  التفكك  بعد  ليبيا،  فــي 
الــوفــاق والــخــافــات بــن مسؤوليها  حكومة 
ووزرائــهــا، خصوصًا املسار الــذي يتجه فيه 
أنقرة،  باشاغا بعيدًا عن سياسات وأهــداف 
ومــحــاولــة اســتــحــواذه عــلــى املــشــهــد األمــنــي. 
ولم يستبعد أن تــؤدي املساعي التركية إلى 
تــوتــيــر املــشــهــد، مــرجــحــًا صـــدور تصريحات 

من جانب حلفاء حفتر.

خاص

مصر ترى أن آبي أحمد 
يضخم تأثيرها 

على الوضع اإلثيوبي

القاهرة لن تعترف 
بأي تفاهم بين أديس 

أبابا والخرطوم

أنقرة تتحّدى حفتر في طرابلس

عملية  األول،  أمس   ،»5+5« المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  أجرت 
المتقاعد  اللواء  ومليشيات  »الوفاق«  حكومة  بين  أسيرًا،   48 لتبادل 
خليفة حفتر. وقال عضو اللجنة عن الحكومة الليبية، مختار نقاصة: 
جهته،  من  طرابلس.  جنوب  الشويرف«  منطقة  في  العملية  »تمت 
محمد  صبراتة«  شهداء  »كتيبة  آمر  للعملية،  األمني  المنسق  قال 
المعري: »استبدلنا 33 أسيرًا تابعًا لمليشيات حفتر، مقابل 15 من قواتنا، 

بجهود من أعيان صبراتة والزنتان«.

تبادل 48 أسيرًا

الحدث

 إسطنبول ــ جابر عمر
طرابلس ــ العربي الجديد

ــم يـــكـــد الــــلــــواء الــلــيــبــي املــتــقــاعــد  لــ
ــتـــر يـــنـــتـــهـــي مـــــن قــــرع  ــفـ خـــلـــيـــفـــة حـ
طــبــول الــحــرب، مــع تــهــديــده تركيا 
ــــرب عــلــى   حـ

ّ
ــــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي بـــشـــن يـ

قواتها املوجودة في ليبيا، حتى جاء الرد 
مــن أنــقــرة عبر زيـــارة وزيـــر الــدفــاع التركي 
طرابلس  الليبية  للعاصمة  أكــار  خلوصي 
ــددًا  أمــــس الــســبــت عــلــى رأس وفــــد يــضــم عـ
مـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــن، مـــؤكـــدًا مـــع رئــيــس 
املجلس األعلى للدولة الليبي خالد املشري، 
مليشيات  ضد  املشترك  التنسيق  استمرار 
ــار، الـــذي  ــ حــفــتــر. وعــكــس الـــوفـــد املـــرافـــق ألكـ
ضـــم رئـــيـــس األركـــــــان يـــشـــار غـــولـــر، وقــائــد 
القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات 
ــال، رغــبــة أنـــقـــرة في  ــ ــ الــبــحــريــة عـــدنـــان أوزبـ
استعدادها  بشأن  واضــحــة  رســالــة  توجيه 
ــد تـــفـــكـــر فـــيـــه املـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ألي تـــصـــعـــيـــد قـ
فترة  الــزيــارة بعد  التابعة لحفتر. وجـــاءت 
وجــيــزة أيــضــًا مــن مــوافــقــة الــبــرملــان التركي 
على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 
تأكيد حكومة  ملــدة 18 شهرًا. وتزامنت مع 
الوفاق استمرار التدريبات العسكرية التي 
األتــراك  املدربن  قواتها من جانب  تتلقاها 
ــفـــاق األمـــنـــي املـــبـــرم بينهما  فـــي ســيــاق االتـ
ــام 2019.  مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي عـ
وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة قـــد أعــلــنــت، 
الجمعة املاضي، أن قواتها قدمت تدريبات 
النار  إطــاق  على  الليبي  الجيش   لعناصر 

باألسلحة الثقيلة.
واجــــتــــمــــع وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــتــــركــــي بــنــظــيــره 
فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، صـــاح الــديــن 
النمروش، في مقر وزارة الدفاع في طرابلس، 
وسط تأكيد األخير أن زيارة الوفد العسكري 
الــتــركــي بــرئــاســة أكــــار هـــي »تــأكــيــد لــوقــوف 
تــركــيــا مــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، واملــضــي في 
ورفع  التدريب  مجال  في  الثنائية  االتفاقية 
قدرات الجيش الليبي«، بحسب ما نقلت عنه 

عدن ــ العربي الجديد

أدت حكومة الشراكة اليمنية، أمس السبت، 
ــام الــرئــيــس عبدربه  الــيــمــن الــدســتــوريــة أمـ
مــنــصــور هــــادي، فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
فــي غياب ممثل »التنظيم  الــريــاض، وذلــك 
الوحدوي الناصري«، وزير اإلدارة املحلية 
حــســن األغــبــري الـــذي رفـــض تــأديــة القَسم 
في أراض غير يمنية. ودعا الرئيس اليمني 
الحكومة الجديدة برئاسة معن عبد امللك 
إلى تحويل العاصمة املؤقتة عدن عاصمة 
للجميع ومتابعة ما تبقى من استحقاقات 
اتــفــاق الــريــاض الـــذي رعــتــه السعودية بن 
الجنوبي،  االنفصالي  واملجلس  الحكومة 

خصوصًا في الجانب العسكري واألمني. 
أداء الحكومة الجديدة أمــس لليمن  وجــاء 
بـــعـــد 9 أيـــــــام مــــن صـــــــدور قـــــــرار جـــمـــهـــوري 
بتشكيلها، ووسط تجاهل لحملة املطالبات 
الشعبية بضرورة إجــراء مراسم القسم في 
الــعــاصــمــة املـــؤقـــتـــة عـــــدن، كــمــا نــصــت على 
الرياض.وقال  التفاق  التنفيذية  اآللية  ذلــك 
الكشف  رفــض  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مصدر 
عـــن هـــويـــتـــه، إن الــحــكــومــة ســتــعــود الــيــوم 
املؤقتة عــدن ملمارسة  العاصمة  إلــى  األحــد 
مهماتها. وأتت الــوالدة العسيرة للحكومة 
التي تتألف من 24 حقيبة واملوزعة مناصفة 
بن محافظات الشمال والجنوب، بعد أكثر 
مــن 13 شــهــرًا على توقيع اتــفــاق الــريــاض، 
ونحو 5 أشهر من املشاورات وتكليف معن 
عبد امللك بتشكيلها، وتم بموجبها إدخال 
االنفصالي  الجنوبي«  االنتقالي  »املجلس 
ــى فـــي إطـــار  ــ املـــوالـــي لـــإمـــارات لــلــمــرة األولـ

حكومة معترف بها دوليًا.  
محملة  مهماتها  الجديدة  الحكومة  وتبدأ 
رأسها وقف  على  بملفات شائكة ومعقدة، 
االنهيار االقتصادي وتدهور العملة املحلية 

ــي كـــافـــة املــحــافــظــات  ــي فــ ــنــ واالنـــــفـــــات األمــ
 عــــن قــضــيــة رئــيــســيــة هي 

ً
ــــررة، فـــضـــا ــــحـ املـ

الـــدولـــة وهيبتها من  اســتــعــادة مــؤســســات 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي«، خــصــوصــًا فـــي عــدن 
ولحج وأبن وسقطرى. وقال رئيس الوزراء، 
الــذي احتفظ بمنصبه، إنه  معن عبدامللك، 
سيتم العمل على برنامج الحكومة الجديدة 
ــتـــي تــمــثــل مــســتــقــبــل الـــوطـــن  ومــــحــــدداتــــه الـ
بصورة عامة. وأشار، عقب أداء اليمن، إلى 
بشكل  سنعمل  لــكــن  ثقيلة  »املــســؤولــيــة  أن 
جــمــاعــي والــنــجــاح لــلــجــمــيــع«. ولــفــت خــال 
اجتماع للحكومة مع هادي بحضور نائب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــي مــحــســن صــالــح  رئـ
ــنــــواب ســلــطــان  ــيـــس مــجــلــس الــ ــر ورئـ ــمـ األحـ
الــبــركــانــي، إلــى أن »كــل عضو فــي الحكومة 
ــلـــقـــاة على  يــســتــشــعــر حـــجـــم املـــســـؤولـــيـــة املـ
الــلــه سنعمل على  عــاتــقــنــا جميعًا وبــعــون 

تجاوز التحديات في مختلف املجاالت«.
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا هـــــــادي، أمــــــس، الــحــكــومــة 
ــدن عـــاصـــمـــة لــلــجــمــيــع.  ــ الـــجـــديـــدة لــجــعــل عـ
: »نريد عــدن عاصمة 

ً
وتوجه لــلــوزراء قــائــا

لــلــجــمــيــع، نــــريــــد مـــؤســـســـات تـــبـــنـــى، نــريــد 
اقتصادا يتعافى، نريد أمنا يستتب، نريد 
للناس،  مواجهة لانقاب، ونــريــد خــدمــات 
وهــــذا بــاخــتــصــار مــا يــنــتــظــركــم، ومـــن أثبت 
 به 

ً
 وســهــا

ً
جــدارتــه فــي إدارة الــــوزارة فــأهــا

وســيــكــون مــحــل احـــتـــرام الــشــعــب والــقــيــادة، 
ومن أساء فيها فسيتم محاسبته وتغييره«. 

كما طالب الحكومة بالعمل على استكمال 
كافة  وتوحيد  الساح  وجمع  االنسحابات 
الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة تــحــت إطــــار وزارة 
الدفاع واملكونات األمنية تحت إطــار وزارة 
الــداخــلــيــة وفــقــًا لــاتــفــاق، وجــعــل العاصمة 
الــوحــدات  املؤقتة عــدن أواًل خالية مــن كافة 
الــعــســكــريــة وتــمــكــن األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة من 
القيام بــدورهــا. وقــال: »ال نريد صراعًا بعد 
اليوم، وال قطرة دم بعد اليوم، وعدونا هو 
الحوثي، وال بد أن تتوجه الجهود لتطبيع 
األوضــــــاع فـــي املــحــافــظــات املـــحـــررة وانــهــاء 
االنقاب الحوثي اإليراني«. وأضاف: »على 
الحكومة أن تتحرك كفريق واحد وبرنامج 
واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب 
ويــــؤســــس ملـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــلــغــي كــــل آثــــار 
املاضي لنتحرك باتجاه املستقبل، وهذا هو 
النجاح  إال  أمامكم  وليس  الوحيد  طريقنا 
واالنجاز«. وشدد هادي على ضرورة ابتعاد 
والصراعات  املناكفات  عــن  الحكومة  وزراء 
والــحــفــاظ عــلــى مــظــاهــر الـــدولـــة وسمعتها 
ورمزيتها، وقـــال: »ال أريــد أن أسمع عــن أي 
وزيـــر فــي هــذه املرحلة أن يــصــدر تصريحا 

يضر بسمعة الدولة«. 
في هذه األثناء، أعلن التحالف العربي، أمس 
ــــاروخ بــالــســتــي أطلقته  الــســبــت، ســقــوط صـ
جماعة الحوثين باتجاه محافظة الجوف 
شمالي اليمن، قرب الحدود مع السعودية. 
وأوضـــــح املــتــحــدث بــاســم قــــوات الــتــحــالــف، 
ــركـــي املـــالـــكـــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا  تـ
وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(، أن 
من  املدعومة  اإلرهابية  الحوثية  »املليشيا 
إيران، أطلقت صباح اليوم )أمس(، صاروخًا 
ــال(«.  ــمــ بــالــســتــيــًا مـــن مــحــافــظــة عـــمـــران )شــ
وأضاف أن الصاروخ »سقط داخل األراضي 
بمحافظة  الــيــتــمــة  منطقة  شــرقــي  الــيــمــنــيــة 

الجوف )محاذية للحدود السعودية(«.

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين
هادي: نريد عدن عاصمة للجميع

أكد أكار والمشري 
تطابق الرؤى 

لحل األزمة الليبية

أعلنت قوات »الوفاق« 
تنفيذ جوالت استطالعية 

لحفظ األمن

تؤثر أزمة الحدود 
السودانية اإلثيوبية على 

ملف سد النهضة، بعدما 
تم تأجيل لقاءين بشأنه 

عقب تعثر اجتماع 
ترسيم الحدود بين البلدين 

و»البيانات العدائية« بين 
مصر وإثيوبيا

تنسيق بين تركيا وقوات »الوفاق« لصد المليشيات... 
وتوجه إلنشاء مكتب مشترك لألمن والدفاع

أو بعد انتقالها إلى الكونغو الديمقراطية.
وأشارت املصادر إلى أنه في مواجهة تفاهم 
ثنائي محتمل بن السودان وإثيوبيا على 
خلف  املحبوسة  املــيــاه  كمية  قضية  تقديم 
السد في فترة امللء الثاني املتوقع إتمامها 
في الصيف املقبل، فإن الوفد الفني املصري 
ــــرورة الـــربـــط بـــن الــســدود  ســيــركــز عــلــى ضـ
وكــمــيــة الـــتـــدفـــق الــســنــويــة ونـــوعـــيـــة املــيــاه 
والتصرفات التي ستجرى عليها، ال سيما 
السودانية  عن  تختلف  املصرية  الــرؤيــة  أن 
حول فترات الجفاف والجفاف املمتد حيث 
تــقــتــرح مــصــر تــمــريــر 37 مــلــيــار مــتــر مكعب 
كرقم وسط بن ما تطالب به إثيوبيا وهو 
32 مليارا، وما كانت تطالب به مصر وهو 
الرقم  ُيــتــرك  أن  على  مكعب،  متر  مليار   40
الــخــاص بــأوقــات عـــدم املـــلء والـــرخـــاء آللية 
التنسيق بــن الـــدول الــثــاث. لكن الــســودان 
املقترح  الجديد  بالرقم  التمسك  أن  يعتبر 
ــع جـــهـــود  ــ ــقـــه مـ ــيـ ـــن مـــصـــر ال يـــمـــكـــن تـــوفـ مــ
إثيوبيا للملء الجاد. كما أنه يوجد خاف 
حول خطة إثيوبيا لاستخدامات الخاصة 
باملياه سواء كانت مخصصة إلنتاج الطاقة 

أو الزراعة أو غيرها.
ــتـــراض الــــســــودان على  وعــلــى الـــرغـــم مـــن اعـ
تقديم إثيوبيا ورقة مجتزأة في اجتماعات 
أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي عـــن رؤيــتــهــا للحل، 
فإنه ال يزال يوجد اتفاق فني بينهما على 
ضـــــرورة إبـــقـــاء مــنــســوب املـــيـــاه فـــي بــحــيــرة 
سد النهضة أعلى من 595 مترًا فوق سطح 
البحر لتستمر القدرة على إنتاج الكهرباء. 
لكن مصر تطالب بإلغاء هــذا األمــر نهائيًا 
وتــؤكــد أنــه غير عــادل إذا انخفض مقياس 
املياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 مترًا. 
خافية  نقطة  على  بالطبع  ينعكس  وهـــذا 

ــــول الــــربــــط بــــن مـــؤشـــرات  ســـبـــق ذكــــرهــــا حـ
الــقــيــاس فــي ســد النهضة وجميع الــســدود 

وعلى رأسها السد العالي.
ــادر إلـــــى أن مــــصــــر، لــــم تــكــن  ــ ــــصـ ولـــفـــتـــت املـ
مـــتـــحـــمـــســـة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة لــــــــدور االتــــحــــاد 
األفـــريـــقـــي، الــــذي كــــان الــخــيــار األول دائــمــًا 
إلثــيــوبــيــا، إذ  كــانــت الــقــاهــرة قـــد تمسكت 
بضرورة استمرار مجلس األمن في طريقه 
األطـــراف  وأبــلــغــت جميع  القضية،  لــدراســة 
االتحاد  استغلت مظلة  إثيوبيا  لكن  بذلك، 
األفريقي كفخ للمزايدة على مصر وإظهار 
أنـــهـــا تــتــعــمــد الــتــصــعــيــد، فـــي ظـــل خــافــات 

القوى الكبرى حول القضية. 
وابتداء من يونيو/حزيران املاضي؛ تسبب 
فشل خطوة اللجوء ملجلس األمن واالكتفاء 
باالتحاد األفريقي غير املتعاطف مع مطالب 
مصر في حالة من التشاؤم بن املفاوضن 
واللجان الفنية بوزارة الري املصرية وكذلك 
بــن املــســتــشــاريــن والــخــبــراء الــذيــن يــعــدون 
تقارير املوقف املصري في اإلطار القانوني، 
والذين باتوا متأكدين من أن إثيوبيا ترغب 
اثنن:  أمرين  التهرب من  في  السبل  بشتى 
لها، وأن يتضمن  إلزاميًا  االتــفــاق  أن يكون 
االتفاق بندًا ُينظم فض املنازعات باللجوء 

للتحكيم الدولي أو اإلقليمي.  
الري  قــال مصدر فني في وزارة  أن  وسبق 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  واملــــــوارد املــائــيــة لـــ
 
ً
ــل يـــكـــاد يـــكـــون مــســتــحــيــا ــن الــصــعــب بـ »مــ

التوصل إلى اتفاق متكامل قبل موعد امللء 
السد في توليد  النهضة وبدء  القادم لسد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة كــمــا تـــقـــرر الــحــكــومــة 
اإلثيوبية في ربيع العام املقبل«. وبحسب 
 املصدر، فإن الخافات بن األطراف الثاثة 

ال تزال كبيرة.

هادي للوزراء: ال نريد 
صراعًا بعد اليوم وال 

قطرة دم

تفاهم بين حمدوك وأحمد على إرجاء الحل النهائي لمشاكل الحدود )محمود حجاج/األناضول(

أعرب أكار عن أمله بإرساء األمن في ليبيا )األناضول(

Sunday 27 December 2020 Sunday 27 December 2020
األحد 27 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  12  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة األحد 27 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  12  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة



بريطانيا تدافع عن أمنها

تسريع عملية 
تطبيق بريكست

رّد الفعل األوروبي 
على االتّفاق غير النهائي 

كان عاديًا

لندن ــ العربي الجديد

ســــــــرع االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي مــن 
عــمــلــيــة الــتــدقــيــق فـــي االتـــفـــاق مع 
لــيــدخــل حــيــز التنفيذ  بــريــطــانــيــا، 
فــيــمــا كشفت  الــحــالــيــة،  الــســنــة  عــشــيــة رأس 
ــاء فــي  ــ ــاري جــ ــجــ ــتــ ــنــــدن عــــن أن االتـــــفـــــاق الــ لــ
1246 صــفــحــة، إلــــى جـــانـــب اتــفــاقــيــات حــول 
السرية،  املعلومات  وتبادل  النووية،  الطاقة 
مجموعة  وكذلك  السلمية،  النووية  والطاقة 
ــن اإلعــــانــــات املـــشـــتـــركـــة. وحــــاولــــت وزيــــرة  مـ
الداخلية البريطانية بريتي باتيل الدفاع عن 
خــروج بريطانيا من االتــحــاد الــذي سيؤدي 
الســتــبــعــادهــا مـــن قـــاعـــدة بـــيـــانـــات الــجــرائــم 
الــرئــيــســيــة لــاتــحــاد األوروبـــــــي، اعــتــبــارًا من 
مطلع العام املقبل، إذ شددت على أن اململكة 
املتحدة ستستمر في كونها واحدة من »أكثر 

الدول أمانًا في العالم«.
ــنــــن،  ويــــبــــدأ االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، غــــــدًا اإلثــ
إجـــــراءات تــوقــيــع وتــنــفــيــذ االتـــفـــاق الــتــجــاري 
ــنـــدن الــخــمــيــس املـــاضـــي،  الــــــذي أبــــرمــــه مــــع لـ
وعــرضــه كبير مــفــاوضــي االتــحــاد األوروبـــي 
مــيــشــال بــارنــيــيــه، أمــــس األول، عــلــى الــــدول 
ــاء بــنــســخــتــه اإلنــكــلــيــزيــة فــقــط. وقـــال  األعـــضـ
دبلوماسي أوروبــي، لوكالة »فرانس برس«، 
حاد 

ّ
 رّد فعل سفراء الدول األعضاء في االت

ّ
إن

األوروبي على هذه النسخة غير النهائية من 

ــبــــات، والـــتـــحـــويـــل املــســتــمــر  وتــســجــيــل املــــركــ
لبيانات سجل أســمــاء الــركــاب فــي الــرحــات 

داخل القارة.
ــي الــوكــالــة  ــعـــام لــلــعــمــلــيــات فـ ــر الـ ــديـ وكـــــان املـ
الــوطــنــيــة لــلــجــريــمــة فـــي بــريــطــانــيــا، ستيف 
رودهاوس، قد حذر في وقت سابق من الشهر 

الــحــالــي، مــن أن فــقــدان الـــوصـــول إلـــى قــاعــدة 
الــبــيــانــات قــد يــعــنــي أن الــتــنــبــيــهــات املتعلقة 
بنحو 400 ألــف تحقيق في الــدول األوروبية 
ستختفي من الحاسوب الوطني في اململكة 
املــتــحــدة فـــي 31 ديــســمــبــر الــحــالــي. وتسمح 
في  الطرفن  بــن  بالتعاون  بريكست  صفقة 
مجال األمن والشرطة، لكن بريطانيا ستفقد 
إلــى قاعدة بيانات نظام معلومات  الوصول 
ــدة بــيــانــات  ــاعــ ــن قــ ــارة عــ ــبــ شـــنـــغـــن2 وهـــــي عــ
والتعليمات حالة رصد شخص  للتنبيهات 
مفقود أو شخص متورط في أنشطة مرتبطة 
ــال نــيــك تــومــاس  بـــاإلرهـــاب. وفـــي الــبــرملــان، قـ
ســيــمــنــز، وزيــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الــظــل في 
ــائـــب عن  ــنـ مــجــلــس الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي والـ

الــعــمــال، إن حــزبــه سُيخضع الحكومة  حــزب 
الستجواب بشأن الخطط األمنية املستقبلية 
خال الجلسات القادمة، وحول تعامل النظام 
األمــنــي الــبــريــطــانــي وســـط خــســارة الــوصــول 

لقواعد بيانات االتحاد األوروبي.
خــارجــيــًا، أعــربــت واشــنــطــن، أمــس األول، عن 
استعدادها »للعمل على تعزيز العاقات عبر 
األطلسي« مع بريطانيا واالتحاد األوروبــي 
فــــي آن مـــعـــًا. وقــــــال مــجــلــس األمــــــن الــقــومــي 
األمــيــركــي، فــي تــغــريــدة: »تــهــانــيــنــا للمملكة 
املتحدة واالتحاد األوروبي على إبرام اتفاق 
املتحدة  الــواليــات  بريكست.  بشأن  تاريخي 
مستعّدة للعمل مع الجميع لتعزيز العاقات 

عبر األطلسي في األعوام املقبلة«.
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سياسة

قللت لندن من تأثير 
خروجها من االتحاد 
األوروبي على أمنها، 

فيما سرع االتحاد من 
إجراءاته بهدف إقرار 

اتفاق بريكست قبل 
الجمعة المقبل

F

)Getty( باتيل: االتفاق يتضمن ترتيبات مبسطة لتسليم مجرمين

ــفــاق كــان عــاديــًا، مضيفًا: »لــم تكن هناك 
ّ
االت

ليس خبرًا ســارًا«.  الطاق   
ّ
ألن كبيرة،  فرحة 

فاق الواقع في 1200 صفحة 
ّ
 »االت

ّ
وأوضح أن

لتحديد  االثنن،  بحلول  للتدقيق  سيخضع 
ما إذا كان ينطوي على مسائل خفّية يمكن 

أن تثير مشاكل«.
ومن املقّرر أن يجتمع السفراء مجّددًا االثنن 
إلطاق إجراءات التوقيع تمهيدًا للمصادقة 
ــفــــاق مـــن قــبــل الـــبـــرملـــان األوروبـــــــي.  عــلــى االتــ
ويــتــعــّن عــلــى الــــدول األعــضــاء املــوافــقــة على 
ــنـــّص والـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه مـــســـاء الـــثـــاثـــاء أو  الـ
ــى نـــشـــره فـــي الــجــريــدة 

ّ
األربــــعــــاء كـــي يــتــســن

ــــحــــاد األوروبــــــــــي الــخــمــيــس، 
ّ
الـــرســـمـــيـــة لــــات

الدقيقة  فــي  التنفيذ  حــّيــز  دخــولــه  يتيح  مــا 
األولــى من فجر الجمعة في األول من كانون 
الدول  على  ينبغي  كما   .2021 الثاني/يناير 
ــاء أن تـــوافـــق عــلــى تــطــبــيــق االتـــفـــاق  األعــــضــ
بصورة مؤقتة ملّدة شهرين، بانتظار انتهاء 
املصادقة عليه رسميًا. وقالت وزيرة  عملية 
الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في بيان 
املتحدة ستستمر  اململكة  إن  الجمعة،  مساء 
الــدول أمانًا في  في كونها واحــدة من »أكثر 
العالم«، على الرغم من استبعادها من قاعدة 
بيانات الجرائم الرئيسية لاتحاد األوروبي، 
ــدت أن  ــ اعــتــبــارًا مـــن بـــدايـــة الـــعـــام املــقــبــل. وأكـ
لتكون  بريكست  فــرصــة  ستنتهز  بريطانيا 
ــثـــر أمـــنـــًا مـــن خــــال ضـــوابـــط أكـــثـــر حــزمــًا  »أكـ
وعداًل على الحدود بعد نهاية 31 ديسمبر/

كانون األول«.
وحـــــول قــضــيــة األمـــــن والــــحــــدود فـــي صفقة 
ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ ــل أن  ــيــ ــاتــ بــ اعــــتــــبــــرت  ــكــــســــت،  ــريــ بــ
»أدوات  لديهما  املتحدة  واململكة  األوروبــــي 
فعالة ملواجهة الجرائم الخطيرة. هذا يعني 
الــجــرائــم  الــجــانــبــن أدوات ملــواجــهــة  لـــدى  أن 
ــم  ــديـ ــقـ ــمــــهــــور وتـ واإلرهـــــــــــــاب وحــــمــــايــــة الــــجــ
املجرمن إلى العدالة«. وأوضحت أن اتفاقية 
تسليم  ترتيبات  تضمنت  بريكست  بعد  مــا 
مــجــرمــن مــبــســطــة، وتـــبـــاداًل ســريــعــًا وفــعــااًل 
للحمض النووي، وبيانات بصمات األصابع 

اسكتلندا تنتظر انتخاباتها 
لتحدد مصير انفصالها

)Getty( ستورجن: بريكست يتحقق عكس إرادة اسكتلندا

لندن ــ العربي الجديد

لــم يـــؤد االتــفــاق بــن بريطانيا واالتـــحـــاد األوروبــــي 
ــارة واألمــــــــن، ضـــمـــن صــفــقــة بــريــكــســت،  ــتـــجـ بـــشـــأن الـ
ــيــــادات اســكــتــلــنــدا لــنــاحــيــة اإلصـــــــرار على  مـــوقـــف قــ
االستقال عن اململكة املتحدة، بدعم من استطاعات 
الــــرأي، الــتــي أظــهــرت طــفــرة فــي الــداعــمــن لانفصال 
عــن اململكة املــتــحــدة، خــصــوصــًا مــن أجـــل الــبــقــاء في 
ــاد األوروبـــــــــي. وفــــي حـــن تـــرفـــض بــريــطــانــيــا  االتــــحــ
ــفـــتـــاء جــــديــــد عــلــى  ــتـ ــراء اسـ ــ ــإجـ ــ ــرة بـ ــ ــبـ ــ الـــســـمـــاح ألدنـ
نيكوال  اسكتلندا  وزراء  رئيسة  أعلنت  االســتــقــال، 
ستورجن، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بن االتحاد 
األوروبـــي ولــنــدن، الخميس املــاضــي، أن الوقت حان 
لتصبح اسكتلندا »دولة أوروبية مستقلة«. وكتبت 
ســتــورجــن، فـــي تــغــريــدة، »بــريــكــســت يــتــحــقــق عكس 
إرادة شعب اسكتلندا«، التي صوتت بنسبة 62 في 
 
ً
ــــي، مشيرة املــائــة ضــّد الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـ
إلى أنه »ال يمكن ألي اتفاق على اإلطاق أن يعّوض 
عّما أخذه بريكست منا«. واعتبرت أن »الوقت حان 
لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة«. 
وقــال وزيــر الدستور االسكتلندي مايكل راســل، في 
بيان حول االتفاق، إن صفقة بريكست، التي وافقت 
عليها حكومة بوريس جونسون، ستزيل اسكتلندا 
من السوق األوروبية املوحدة، ما سيضرب الوظائف 
واالقــتــصــاد فــي أســوأ وقــت ممكن، فــي خضم الوباء 
والركود االقتصادي. وكان بريكست زاد من الداعمن 
لندن  قـــرار  منذ  بريطانيا،  عــن  اسكتلندا  الســتــقــال 
الــخــروج عــن االتــحــاد األوروبـــي فــي 2016. وانعكس 
ــات، بــرفــض  ــاوضــ ــفــ ــتـــرة املــ ــوال فـ ــ ــرة، طــ ــ ــبـ ــ تــمــســك أدنـ
الــســيــاســة الــتــي تنتهجها لــنــدن مــع أوروبـــــا، وعــدم 
إشراكها في مفاوضات بريكست، على استطاعات 
الرأي، التي أظهرت زيادة مطردة لداعمي االستقال 
عــلــى مـــدى الــســنــوات األربــــع املــاضــيــة. وكـــان مــؤيــدو 
الـــبـــقـــاء فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة فــــــازوا بــنــســبــة 55 في 
املــائــة فــي االســتــفــتــاء على االنــفــصــال فــي عــام 2014. 
الداعمن  فــي  أظــهــرت طفرة  الـــرأي  لكن استطاعات 
لــاســتــقــال، إذ وصـــلـــت الــنــســبــة إلــــى 66 فـــي املــائــة 
خال عام 2020. ويعزى ذلك جزئيًا إلى ُحسن إدارة 

ستورجن لتداعيات وباء كورونا في اسكتلندا.
وبعد الفوز الساحق للحزب الوطني االسكتلندي في 
عـــام 2019، طلبت ستورجن  فــي  الــعــامــة  االنــتــخــابــات 
رسميًا إجراء استفتاء على االستقال في 19 ديسمبر/
ــه، لــكــن جــونــســون رفـــض،  ــ كـــانـــون األول مـــن الـــعـــام ذاتـ
بحجة أن استفتاء 2014 كــان »فــرصــة واحـــدة فــي كل 
أدنبرة  إليقاف  كــورونــا  فيروس  انتشار  وأدى  جيل«. 
تحضيراتها إلجراء استفتاء في مــارس/آذار املاضي. 
وإلجراء استفتاء على أساس قانوني واضح، ستحتاج 
اسكتلندا إلى موافقة حكومة اململكة املتحدة، التي قد 
تضع شروطًا على موعد إجراء التصويت، إذا سمحت 
استطاعت،  االسكتلندية  الحكومة  وكــانــت  بــإجــرائــه. 
فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، تـــمـــريـــر قـــانـــون 
االستفتاءات، والــذي وضع قواعد إجــراء االقــتــراع، ما 

يمهد الطريق إلجراء االستفتاء في أي موعد.
وبموجب قانون اسكتلندا لعام 1998، فإنه ال ُيسمح 
»املحمية«  باملسائل  يتعلق  تشريع  بتمرير  للبرملان 
بما  البريطاني،  )الــبــرملــان(  الــعــمــوم  قبل مجلس  مــن 
ويتم  وإنكلترا«.  اسكتلندا  مملكتي  »اتحاد  ذلــك  في 

أنــه يعني أن أي  تفسير هــذا على نطاق واســع على 
استفتاء يتعلق باستقال اسكتلندا يتطلب موافقة 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم. وســتــكــون املــهــمــة األولـــــى فـــي تلك 
املــعــركــة مـــن نــصــيــب الــفــائــز فـــي انــتــخــابــات الــبــرملــان 
االســكــتــلــنــدي فــي مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل. وســـيـــؤدي فــوز 
»الحزب الوطني« بأغلبية برملانية، إلى جعل قضية 
إجراء استفتاء ثاٍن على االستقال غير قابلة للجدال. 
أما إذا فاز حزب املحافظن االسكتلندي، الذي يقوده 
الــجــواب  فــإن  الــبــرملــانــيــة،  دوغـــاس روس، باألغلبية 
ــراء اســتــفــتــاء عــلــى االســتــقــال غير  عــلــى إمــكــانــيــة إجــ
مــحــســوم. وكــــان روس ســــارع إلـــى الــتــرحــيــب بــإنــهــاء 
االتــفــاق ملشكلة الــصــيــد الــبــحــري »املـــكـــروهـــة«. يشار 
إلـــى أن االتـــفـــاق بــن بــريــطــانــيــا واالتـــحـــاد األوروبــــي 
قـــوارب االتــحــاد تدريجيًا عــن 25  قضى بــأن تتخلى 
في املائة من حصصها الحالية خال فترة انتقالية 
مدتها 5 سنوات ونصف السنة. وكانت لندن أصرت 
مرارًا على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة 
عــلــى مــيــاهــهــا، بينما ســعــت دول االتــحــاد األوروبــــي 
الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه اململكة 
املتحدة. ويعتقد زعماء حزب املحافظن في اسكتلندا 
أن بإمكانهم تحييد االنتقاد املستمر لبريكست بشكل 
فـــعـــال، مـــن خـــال اإلشـــــارة إلـــى االنــقــســام والــفــوضــى 
إلى  باإلضافة  االستقال،  استفتاء  يجلبها  قد  التي 
إلــى عــودة  عــدم اليقن باعتبار االســتــقــال ســيــؤدي 

اسكتلندا إلى االتحاد األوروبي.
في املقابل، فإن زعيم الكتلة االسكتلندية في مجلس 
العموم البريطاني إيان باكفورد تمّسك بالدعوة إلى 
إجراء استفتاء ثاٍن على االستقال. وكتب باكفورد، 
في تغريدة، »إذا كان هذا هو الحال بخروج بريطانيا 
من أوروبا، فستكون هذه ضربة مدمرة السكتلندا في 
وستمنستر«، في إشارة إلى مقر البرملان البريطاني. 
وتساءل أستاذ علم السياسة في جامعة ستراثكايد 
فــي غاسكو جــون كــورتــيــس، فــي تصريح لصحيفة 
»الغارديان«، عما إذا االتفاق بن بريطانيا واالتحاد 
األوروبـــــــــي ســـيـــزيـــد مــــن عـــــدم رضـــــا االســكــتــلــنــديــن، 
ــال:  وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع نــســبــة دعــمــهــم لــاســتــقــال؟ وقـ
»يعتمد ذلــك على مــا سيحدث خــال األشــهــر القليلة 
املقبلة، وما إذا كان سيتم رفع منع الطيران، وتلقيهم 

فواتير هاتفية عالية جدًا«.
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