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للحديث تتمة...

واألميركية  الروسية  التصريحات  تشي 
المفاوضات  طريق  إلى  عودتهما  بإمكانية 
على  وذلك  أوكرانيا،  بشأن  التوتر  لتخفيف 

الرغم من »الخيبة« الروسية من الرد األميركي 
الرد  »التعجيزية«. وقد يكون  على مطالبها 
لموسكو  النزول«  »سلم  بمثابة  األميركي 

كلفتها  تكون  قد  حرب  في  الدخول  لعدم 
االقتصادية باهظة جدًا، إذ إنها وافقت للمرة 
وثيقة  توقيع  على   2019 العام  منذ  األولى 

بوقف  دونباس  في  المتمردين  التزام  بشأن 
إطالق النار، وعقد اجتماع جديد لمجموعة 

»نورماندي« الشهر المقبل

سامر إلياس

كــشــف الــتــعــلــيــق الـــروســـي عــلــى الــرد 
ــشــــروع مــعــاهــدة  األمــــيــــركــــي عـــلـــى مــ
ــات األمـــنـــيـــة عــــن »خــيــبــة«  ــانـ ــمـ الـــضـ
موسكو، إال أن الطرفني أبقيا الباب مفتوحًا 
ــات حــــــول قـــضـــايـــا ثـــانـــويـــة،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ أمــــــــام املـ
فــيــمــا ظــهــر بــصــيــص أمـــل بــإمــكــانــيــة تخفيف 
االحتقان، إثر االتفاق في باريس أمس األول، 
بــني مــفــاوضــني روس وأوكــرانــيــني ووســطــاء 
ــد فــي  ــديـ ــتـــمـــاع جـ فــرنــســيــني وأملـــــــان عـــلـــى اجـ
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــقـــبـــل، بـــشـــأن مـــلـــف شـــرق 

أوكرانيا.
أمس  برلني تحذر موسكو،  كانت  وفــي حــني 
الــخــمــيــس، مـــن »عـــواقـــب وخــيــمــة« فـــي حــالــة 
االعتداء على أوكرانيا، ملوحة بأن العقوبات 
يــمــكــن أن تــشــمــل خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز »نــــورد 
فــإن روســيــا حصلت، فــي املقابل،  ستريم 2«، 
على دعــم صريح مــن الــصــني، التي أكــد وزيــر 
خارجيتها وانغ يي لنظيره األميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أن »املـــخـــاوف 
لــروســيــا »يــجــب أن تؤخذ  األمــنــيــة املنطقية« 
ــد«. وقـــــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــجــ عــلــى مــحــمــل الــ
بيان،  فــي  بــرايــس،  نيد  األميركية  الخارجية 
أن بلينكن أكــد لوانغ يي أن »عــدوانــًا روسيًا 
على أوكرانيا يهدد األمن واالقتصاد العاملي، 
وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما 

السبيل املسؤول للسير قدمًا« إلى األمام.
ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي  وأعـ
ــــروف، أمـــس الــخــمــيــس، أن الـــرد األمــيــركــي  الفـ
على مشروع معاهدة الضمانات األمنية »لم 
القضايا  بــشــأن  إيــجــابــيــة«  إشــــارات  يتضمن 
األساسية التي عرضتها بالده، لكنه لم يغلق 
الباب أمام التفاوض، مشيرًا إلى أنه يمكن »أن 
نأمل في بدء حوار جاد حول قضايا ثانوية«. 
وفي إطار مواصلة موسكو محاوالتها تبديد 
وزارة  باسم  املتحدث  قــال  الغربية،  املــخــاوف 
الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، أمس 
الــخــمــيــس، إن حــتــى فــكــرة انـــــدالع حــــرب بني 
أوكــرانــيــا وروســيــا »غــيــر مــقــبــولــة«. وأضـــاف: 
»لقد قلنا مــرارًا وتكرارًا إن روسيا ال تخطط 

لــغــزو أي أحـــد. ونــحــن نعتبر أن حــتــى فكرة 
الـــحـــرب بـــني شــعــبــيــنــا غــيــر مــقــبــولــة تــمــامــا«. 
ومـــن جــانــبــه، أشــــار الــنــاطــق بــاســم الكرملني 
دميتري بيسكوف إلى أنه »ليس هناك دواٍع 
املتحدة  الــواليــات  رد  بشأن  للتفاؤل«  كثيرة 
على املبادرة الروسية. وأوضح أنه »ال يمكن 
ــات املــتــحــدة وحـــلـــف شــمــال  ــقـــول إن الــــواليــ الـ
األطــلــســي )الــنــاتــو( راعــيــا اعــتــبــارات روســيــا 
بشأن الضمانات األمنية في ردهما على هذه 
مباعث  استعدادًا ألخذ  أظهرا  أو  املقترحات، 
قــلــق مــوســكــو فــي عــني االعـــتـــبـــار«. ودعــــا إلــى 
»عدم االستعجال وانتظار تحليل الرد« الذي 
ــلــع عــلــيــه الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــني. وفــي 

ّ
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الرئيس  الصحافة، شــدد  نـــادرة على  إطــاللــة 
السابق ونائب رئيس مجلس األمن الروسي، 
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، فــي تــصــريــحــات أمــس 
الخميس، على أن بالده ال تسعى للحرب، وأن 
املفاوضات بشأن الضمانات األمنية »أفضل 
ســبــيــل« لــحــل األزمــــة املــتــصــاعــدة مــع الــغــرب. 
وفي إطار التخفيف من التوتر، أعلنت وزارة 
الــدفــاع فــي بــيــالروســيــا أن الــقــوات الــروســيــة 
ســتــغــادر الـــبـــالد بــمــجــرد انــتــهــاء الــتــدريــبــات 

العسكرية املشتركة في 20 فبراير املقبل.
ــــت الــــكــــرة فــي  ــــات املـــتـــحـــدة رمـ ــــواليـ وكــــانــــت الـ
الدبلوماسية  بــني  وخــّيــرتــهــا  روســيــا  ملعب 
يكشف  ولــم  العسكري.  التصعيد  ومــواصــلــة 
بلينكن عن نص الرّد األميركي على مشروع 
مــعــاهــدة الــضــمــانــات األمــنــيــة الــروســيــة. لكن 
املــاضــي، كشفت  األربــعــاء  تصريحاته، مساء 
عــن رفــض مطلق لطلب إغــالق بــاب »الناتو« 
فــي وجـــه أوكــرانــيــا، والـــوجـــود الــعــســكــري في 
ــد اســتــعــداد واشــنــطــن  أوروبـــــا الــشــرقــيــة. وأكــ

وحلفائها ملختلف السيناريوهات، مع إبقاء 
البنود  الباب مفتوحًا أمام مفاوضات بشأن 

األخرى.
ــي إشــــــارة ذات مـــغـــزى تـــؤكـــد عــلــى وحـــدة  وفــ
املوقف على ضفتي األطلسي، أعلن »الناتو« 
الضمانات  اتفاقية  على  الحلف  رد  سلم  أنــه 
بروكسل.  فــي  الروسية  السفارة  إلــى  األمنية 
وأوضح مسؤول في الحلف أن »حلف شمال 

ظهر  بعد  لروسيا  مقترحاته  نقل  األطلسي 
الــيــوم )أمـــس األول األربـــعـــاء(، بــالــتــوازي مع 
الواليات املتحدة«. ومعلوم أن روسيا سلمت، 
األميركي  الجانب  املــاضــي،  الشهر  منتصف 
مــشــروع مــعــاهــدة حـــول الــضــمــانــات األمــنــيــة. 
ــة، أهــمــهــا  ــيـ وتــضــمــنــت ثــمــانــيــة مــطــالــب روسـ
التعهد بمنع تــوســع »الــنــاتــو« شــرقــًا، وعــدم 
الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســابــقــة  انـــضـــمـــام دول مــــن 

لالتحاد السوفييتي إلى الحلف.
ورغـــم الــتــزام الــطــرفــني بــعــدم نشر نــص الــرد 
 بناء على طلب من واشنطن، 

ً
األميركي كامال

ــاء  ــ ــعــ ــ ــن، األربــ ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ ــريــــحــــات بـ كـــشـــفـــت تــــصــ
الــرد لــن يكون مرضيًا بالنسبة  املــاضــي، أن 
لروسيا. وفــي مقدمة لعدم إطــالق أي تعهد 
الــجــواب  أن  بلينكن  أكــد  الــبــنــاء عليه،  يمكن 
رسمية،  مفاوضات  وثيقة  يعد  ال  األميركي 
بــل إنــه اقــتــراح، أطــلــق عليه اســم »مجموعة 
من األفكار« لتهدئة األوضاع حول أوكرانيا. 
ــة إلــــى أن  ــارة واضـــحـ ــ ــر إشــ ــ ــذا األمـ ويــمــثــل هــ
مناقشة  مباشر  شكل  فــي  تــرفــض  واشنطن 
الــضــمــانــات األمــنــيــة الـــتـــي وصــفــهــا الـــوزيـــر 
»املـــخـــاوف الـــروســـيـــة«. وشـــدد  األمـــيـــركـــي بــــ

عــلــى أن »أبــــــواب الــنــاتــو مــفــتــوحــة وســتــظــل 
مفتوحة«. وحدد بلينكن قائمة من املجاالت 
مـــن ضــمــن املــــخــــاوف الـــروســـيـــة الـــتـــي يمكن 
الــتــعــامــل مــعــهــا، بـــنـــاء عــلــى مـــبـــدأ املــعــامــلــة 
ــثـــل، ويـــمـــكـــن الـــتـــفـــاوض حـــولـــهـــا، وهـــي  بـــاملـ

التسلح، وزيــادة شفافية األنشطة  الحد من 
العسكرية، وتقليل املخاطر. 

وفــي إشـــارة إلــى عــدم نجاح روســيــا فــي »دق 
إســـفـــني« بـــني واشــنــطــن وبـــروكـــســـل وكــيــيــف، 
أكــــد بــلــيــنــكــن أن بــــالده تــلــقــت ردودهــــــم حــول 
املــقــتــرحــات الـــروســـيـــة، وأدرجـــتـــهـــا فـــي ردهـــا 
أن  على  التأكيد  إطــار  وفــي  الخطي ملوسكو. 
واشنطن لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وبلدان 
شرق أوروبا املتخوفة من غزو روسي، أوضح 
أوكرانيا  تــزويــد  بــالده ستواصل  أن  بلينكن 
بالعتاد الالزم، وأنها مستعدة إلرسال مزيد 
من الجنود إلى شرق أوروبــا. وشدد على أن 
لـــدى الـــواليـــات املــتــحــدة خـــيـــارات كــثــيــرة ملنع 
أي غزو روســي، منها العقوبات االقتصادية 
»باهظة الثمن«. وأكد أن بالده تواصل البحث 
مع كبار منتجي الطاقة في العالم حول كيفية 
تــغــطــيــة أي نــقــص فـــي الـــغـــاز فـــي حـــال قـــررت 
إلى  اإلمـــدادات. وخلص بلينكن  روسيا قطع 
أن »الكرة في ملعب موسكو، ونحن جاهزون 
عقد  يستبعد  ولــم  السيناريوهات«.  لجميع 
لقاء جديد مع الفروف في األيام املقبلة ملزيد 
مـــن املــبــاحــثــات. وكــشــفــت مـــصـــادر لصحيفة 
أن  يمكن  »اللقاء  أن  الروسية  »كوميرسانت« 

يعقد في جنيف األسبوع املقبل«.
مـــن جــانــبــه، أكـــد األمــــني الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
األطـــلـــســـي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أن »الـــنـــاتـــو« 
تــنــازالت عن مبادئه  أي  لتقديم  غير مستعد 
ــار  ــيـ ــتـ ــاخـ ــــق أي دولـــــــــة بـ ـــي حــ األســـــاســـــيـــــة فـــ

االنضمام إليه. 
ورغم أن الرد األميركي كان متوقعًا، فإن الرد 
الـــروســـي يــكــشــف عـــن خــيــبــة، لــكــنــه قـــد يمنح 
مــوســكــو »ســلــم الــــنــــزول« بــعــدم الـــدخـــول في 
حرب مضمونة النتائج عسكريًا، لكن كلفتها 
تصريحات  وتشي  جــدًا.  باهظة  االقتصادية 
مــيــدفــيــديــف األخـــيـــرة بــــأن روســـيـــا مستعدة 

للتفاوض مع الغرب على جميع القضايا.
مزيد  عــلــى  مــوســكــو  تــوافــق  أن  يستبعد  وال 
مــن املــبــاحــثــات واملـــفـــاوضـــات، فــهــي تــــدرك أن 
الـــضـــمـــانـــات األمـــنـــيـــة الـــتـــي عــرضــتــهــا تعني 
بداية نهاية النظام الذي تحكم في العالم بعد 
الحرب الــبــاردة، ووضــع قواعد جديدة تكون 
روسيا فيها طرفًا أساسيًا على قدر املساواة 

مع الواليات املتحدة األميركية.
وربـــمـــا تـــســـوق مــوســكــو لــلــمــفــاوضــات على 
أنــهــا جــــاءت ملــنــاقــشــة مــطــالــب تــعــيــد روســيــا 

كبرى،  حــرب  دون  مــن  العاملية  مكانتها  إلــى 
نظرًا ألن املطالب »التعجيزية« التي طرحتها 
ــادة مـــا تــعــرض عــلــى طـــرف خــاســر  روســـيـــا عــ
نتيجة حـــرب طــاحــنــة. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، من 
العسكري  التصعيد  يتراجع  أن  املتوقع  غير 
بــشــكــل فــــوري، إذ يــواصــل كــل طـــرف سياسة 
الضغط القصوى مــن أجــل تثبيت رأيــه على 

طاولة املفاوضات.
ــارات  وخـــرجـــت مـــن بـــاريـــس، أمـــس األول، إشــ
إيــجــابــيــة، عــقــب اجــتــمــاع مــســتــشــاري رؤســـاء 
ــــدي« بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا،  ــانـ ــ ــــورمـ مــجــمــوعــة »نـ
وتــأكــيــدهــم االلـــتـــزام بــوقــف إطــــالق الـــنـــار في 
دونباس، وتوقيع روسيا على الوثيقة للمرة 
األولى منذ 2019. واتفق املجتمعون على عقد 
اجتماع جديد في برلني في 2 فبراير املقبل. 
وأشــادت فرنسا بما رأت أنــه »إشــارة جيدة« 
على »الــعــودة إلــى االلـــتـــزام« بــهــذا املــســار من 
ماكرون  بــني  محادثة  قبل  الــروســي،  الجانب 

وبوتني اليوم الجمعة.
ــال مــســؤول فــي الــرئــاســة الــفــرنــســيــة: »لقد  وقـ
ينا إشارة العودة لاللتزام )باملفاوضات( 

ّ
تلق

ا نسعى إليها«، في إشــارة الى وقف 
ّ
التي كن

النار الهش في شرق أوكرانيا.
ــيــــس األوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ ورحـــــــب الــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس بـــاملـــحـــادثـــات  زيــلــيــنــســكــي أمــ
ــا وأملـــانـــيـــا  ــســ ــرنــ ــا وفــ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــة مـ ــيــ ــاعــ ــربــ الــ
ووصفها بأنها مفيدة وخطوة نحو السالم. 
وأعــلــنــت الــرئــاســة األوكـــرانـــيـــة، فـــي بـــيـــان، أن 
االجتماع  إيجابي  بشكل  يقّيم  »زيلينسكي 
ملواصلة  النية  عــن   

ً
فــضــال الــبــنــاءة  وطبيعته 

املحادثات الهادفة ملدة أسبوعني في برلني«.
ــا رجـــــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة األوكــــــرانــــــي  ــمــ كــ
باملسار  روســيــا  تــلــتــزم  أن  كوليبا  ديــمــيــتــرو 
ــع أوكـــرانـــيـــا  ــي تــعــامــلــهــا مــ ــلـــومـــاســـي فــ الـــدبـ
والــغــرب ملــدة أسبوعني على األقـــل. وعبر في 
ــيـــاح كــيــيــف لــلــرد األمــيــركــي.  تــغــريــدة عـــن ارتـ
ــات  ــن الـــواليـ ــنــــا الـــــرد املـــكـــتـــوب مـ ــتـــب: »رأيــ وكـ
املتحدة قبل تسليمه لروسيا. ال اعتراض من 
الجانب األوكـــرانـــي«. فــي املــقــابــل، طلب حزب 
»روســـيـــا املـــوحـــدة« مـــن بــوتــني تـــزويـــد إقليم 
مجلس  ويبحث  متطورة.  بأسلحة  دونباس 
ــا )الـــبـــرملـــان( الـــروســـي، الــشــهــر املــقــبــل،  الـــدومـ
لوغانسك  جمهوريتي  باستقالل  االعــتــراف 
ودونيتسك املعلنتني من طرف واحد. وطلب 
دونيتسك  في  لالنفصاليني  الرئيسي  املمثل 
دينيس بوشيلني من موسكو تقديم أسلحة 
للتصدي  »نحتاج  بويلني  وقــال  للمتمردين. 
التي  التركية  املسيرات  بيرقدار«  )لــطــائــرات( 
حــصــلــت عــلــيــهــا الــــقــــوات األوكــــرانــــيــــة الـــعـــام 

املاضي على الرغم من اعتراضات روسيا.
ورغم أن الغرب نجح في عملية كسب الوقت، 
أوكرانيا،  في  عملية عسكرية  تأخير  أو  ملنع 
املتحدة  الــواليــات  أن تهز صـــورة  كــان يمكن 
ــدت الــتــزام  كــطــرف ال يــدافــع عــن حــلــفــائــه، وأكــ
»الـــنـــاتـــو« بــســيــاســة األبــــــواب املــفــتــوحــة، فــإن 
الــضــغــط الـــروســـي مـــن أجــــل تــنــفــيــذ اتــفــاقــات 
مينسك للتسوية يمكن أن يؤدي في النهاية 
إلــى إغــالق أبـــواب الحلف فــي وجــه أوكرانيا، 
نـــظـــرا ألن الـــوضـــع الـــخـــاص لــلــجــمــهــوريــتــني 
ــلـــيـــه فـــــي االتــــفــــاقــــيــــات يــمــنــح  ــنــــصــــوص عـ املــ
دونيتسك ولــوغــانــســك الــحــق فــي االعــتــراض 

على االنضمام إلى حلف »الناتو«.

لم يستبعد بلينكن 
عقد لقاء جديد مع 
)Getty( الفروف قريبًا

ناصر السهلي

يمضي الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتني، بعد أكثر من عقدين له في 

الحكم، نحو عامه الـ70 وهو في 
ذروة أزمته مع الغرب. قبل سنوات، 
تحّدث الرجل بصراحة عما اعتبره 

»مأسوية« تفكك االتحاد السوفييتي. 
وعلى الرغم من اعترافه باستحالة 

عكس التاريخ، فإنه يستفيد من 
سردية منظرين قوميني، على رأسهم 

ألكسندر دوغني. 
طّعم 

ُ
تقوم فلسفة املعسكر القومي، امل

ببعض تدّين مقصود، على سردية 
 ضعف 

ّ
أّن الحلف األطلسي، استغل

روسيا في التسعينيات وبداية األلفية 
الثانية، ليتوّسع شرقًا.

 األميركيون خلق 
ّ

بالطبع، استغل
ضجيج حول »مدفع العراق العمالق« 
وتضخيم قدراته الصاروخية، لحشد 

األوروبيني، وتوسيع الحلف ونشر 
مزيد من الصواريخ »الدفاعية«، تحت 

أعني موسكو.
في املقابل، فإن بعض األوروبيني 
يعتقدون أن خشية روسيا على 

وحدتها، ومن النزعة االستقاللية 
والنموذج الغربي في الحكم، هو 
ما يحرك مواجهاتها مع الغرب. 

فمشهد خروج دول البلطيق )ليتوانيا، 
إستونيا، التفيا( من فلكها، ال يزال 
 عند القوميني. وُيسقط هؤالء 

ً
ماثال

من الحسابات مواجهة عسكرية 
شاملة بني موسكو والغرب، بناء على 
معرفتهم لحدود قوة الجانبني، والردع 

النووي جزء من ذلك.
وأفعال موسكو على األرض، 

بتدخالتها إلنقاذ أنظمة تشبهها، 
وعمل الجناح القومي الروسي على 

بناء عالقات مع مثيله األوروبي، 
 عن جهود أوسع لتشتيت 

ً
فضال

مواقف القارة العجوز، كلها عوامل 
تعزز من حذر وتشكك األوروبيني من 

سياسات موسكو.
بالطبع أيضًا، تبدو جهود موسكو 

في سياقات مراكمة النقاط، مفهومة. 
فتجربة دول البلطيق؛ التي ترسل 

اليوم، بمعية واشنطن، سالحًا متطورًا 
ألوكرانيا، إلى جانب غيرها من الدول 

في خواصر روسيا، والتي جربت 
نمط حياة غربيا، وباألخص إعادة 

بناء مؤسسات حكم ديمقراطية 
واعتماد التعددية السياسية وفصل 

السلطات وتكريس حرية الرأي 
والصحافة، تزيد من بواعث القلق لدى 

الحكام في الكرملني.
في كل األحوال، ربما أراد الكرملني 

تقليد الصني في محاصرة 
التأثير الغربي بمقارعة اقتصادية 

ودبلوماسية ال تتوفران ملوسكو.
 استعراض 

ّ
فعلى رقعة الشطرنج، يظل

القوة والهرولة إلنقاذ أنظمة حليفة 
وتأسيس مثلها في كييف، من 

أهم أدوات خلق وسائد صد إلبقاء 
النموذج البوتيني في الحكم، وإلبعاد 

شبح »بيريسترويكا )إعادة البناء 
والهيكلة( وغالسنوست )انفتاح(« 

سياسي وقومي، بما يطيح بأحجار 
دومينو في روسيا ومحيطها، ويهدد 

حتى وحدة البالد.

مساهمة قطرية بمحاولة إحياء االتفاق النوويوساطة تركية مرتقبة بين موسكو والغرب

الحدث

إسطنبول ـ جابر عمر 

ــيــــط فــي  الــــوســ لـــلـــعـــب دور  تـــركـــيـــا  تـــســـتـــعـــد 
حــــوار روســــي أوكــــرانــــي يــنــزع فــتــيــل الــتــوتــر 
روسيا  بــني  كبير  احتقان  بعد  البلدين،  بــني 
والــغــرب بــشــأن أوكــرانــيــا. وفـــي حــني تخشى 
الدول الغربية من سيناريو حرب تهدد أمنها 
أن  تركيا  تخشى  االقــتــصــاديــة،  ومصالحها 

تربك الحرب حساباتها ومصالحها.
ــــس الـــخـــمـــيـــس، قــبــول  ــا، أمــ ــ ــيـ ــ وأعـــلـــنـــت روسـ
ــيـــر بــــوتــــني دعـــــــوة نــظــيــره  الـــرئـــيـــس فـــالديـــمـ
ــان لــزيــارة تركيا،  الــتــركــي رجــب طيب أردوغــ
ــم الـــكـــرمـــلـــني  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــا أفــــــــاد املــ ــ وفــــــق مـ
ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، 
 إن دعوة أردوغان لبوتني طرحت خالل 

ً
قائال

محادثاتهما في الفترة املاضية. 
اإلعـــالن الــروســي عــن قــبــول الــدعــوة، والــذي 
االستراتيجي  املجلس  اجتماع  عــن  تــحــدث 
األعلى املشترك مع الجانب التركي فقط، لم 
إلى أي محادثات ربما تقودها تركيا  يشر 
ــع أوكـــرانـــيـــا، ولـــكـــن الــتــصــريــح واملـــقـــاربـــة  مـ
من  ملرحلة  بداية  أنها  إلــى  التركية يشيران 
الــــدور الــتــركــي لتقريب وجــهــات الــنــظــر بني 
البلدين، وتخفيف حدة التوتر في املنطقة، 
نــظــرًا ملصالحها املــشــتــركــة مــع الــبــلــديــن كل 
على حدة. وبحسب وزير الخارجية التركي 
ــارة بــوتــني  ــ ــلـــو، فـــإن زيـ ــاووش أوغـ ــ مـــولـــود جـ
ســـتـــكـــون عـــقـــب الـــقـــمـــة الـــتـــركـــيـــة األوكـــرانـــيـــة 
املنتظرة في 3 فبراير/شباط املقبل، وتحديد 
ــــودة بـــوتـــني مـــن مــشــاركــتــه في  املـــوعـــد مـــع عـ
افــتــتــاح أوملــبــيــاد بــكــني الــشــتــوي فــي الـــــ4 من 
الشهر املقبل. وقال جاووش أوغلو، في مؤتمر 
صحافي، أمس الخميس: »نؤكد موقف تركيا 
الــــــذي نـــقـــل لــلــطــرفــني الــــروســــي واألوكـــــرانـــــي 
واألطــراف الدولية، ونرغب باستمرار الحوار 
بني روسيا واألطلسي ومع الغرب، وال يمكن 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، وزيــــر  ــائـــب رئـ  نـ
ّ
ــــط حـ

الــخــارجــيــة الــقــطــري، الــشــيــخ محمد بــن عبد 
الرحمن آل ثاني، أمس الخميس، في طهران، 
حــيــث عــقــد مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره اإليـــرانـــي 
إبراهيم  والرئيس  اللهيان  عبد  أمير  حسني 
رئـــيـــســـي. وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة فــــي خــضــم 
مباحثات إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء 
االتفاق النووي، وقبل أيام من لقاء أمير قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، بــالــرئــيــس 
ــنـــطـــن يـــوم  ــو بــــايــــدن، فــــي واشـ األمــــيــــركــــي جــ
يــكــون امللف  أن  املــقــبــل، حيث يتوقع  اإلثــنــني 
املباحثات بني  اإليراني على جــدول  النووي 

الزعيمني.
لزيارة  استباقًا  واشنطن  إلــى  توجهه  وقبل 
أمير قطر لــلــواليــات املــتــحــدة، وصــل بــن عبد 
ــى الــعــاصــمــة  ــ ــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـ الـــرحـــمـــن، أمـ
اإليـــرانـــيـــة طـــهـــران، وبــــدأ زيـــارتـــه بــلــقــاء عبد 
اإليرانية،  للخارجية  بيان  وحسب  اللهيان. 
»العالقات  اللقاء  الــوزيــريــن بحثا خــالل  فــإن 
اإلقليمية  والــتــطــورات  واملــواضــيــع  الثنائية 
املهمة، ومنها في أفغانستان واليمن«. وأكد 
عبد اللهيان، خالل اللقاء على »ضرورة إجراء 
مشاورات أكثر بني إيران وقطر إلقامة السالم 
بالنظر  وأفغانستان  اليمن  فــي  واالســتــقــرار 
إلــى ســرعــة الــتــطــورات اإلقليمية والــدولــيــة«. 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري،  ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
خالل اللقاء، حسب بيان الخارجية اإليرانية، 
إن بــــالده »قــلــقــة بــشــأن زيــــادة الــتــوتــرات في 
املنطقة«، مؤكدًا أن »األزمة اليمنية ليس لها 
حل عسكري ويجب حلها عبر الحوار وهذا 

الوضع ليس لصالح أي من األطراف«.
ــا«  ــنـ ــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، ذكـــــــرت وكــــالــــة »قـ ــ وفــ
أنــه جــرى خــالل اجتماع  الــرســمــيــة،  القطرية 
اللهيان، »استعراض  الرحمن وعبد  بن عبد 

ــان، وآخــرهــا أول مــن أمس  على لسان أردوغــ
 تــقــدم موسكو 

ّ
ــاء، بــقــولــه: »أتــمــنــى أال ــعـ األربـ

على عمل عسكري ضد أوكرانيا، فمثل هذه 
الخطوة ال يمكن أن تكون عقالنية بالنسبة 

لروسيا واملنطقة«.
ــــورت تــركــيــا عــالقــاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر مع  وطــ
أوكــرانــيــا، وصــل إلــى حــد التعاون فــي إنتاج 
ــي أوكــــرانــــيــــا، مــقــابــل  ــرة فــ ــرات املـــســـيـ ــائــ ــطــ الــ
ــــات مــــــن مــخــتــلــف  ــركـ ــ ــــحـ ــى مـ ــلــ حــــصــــولــــهــــا عــ
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــات فــ ــدامــ ــخــ ــتــ ــام واالســ ــ ــــجـ األحـ
بــالــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، فــتــحــولــت لــعــالقــة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي ظـــل حــظــر عــــدد كــبــيــر من 
الـــــــدول تـــصـــديـــر قـــطـــع تــســتــخــدم فــــي تــركــيــا 
بالصناعات الدفاعية، وأي احتالل ألوكرانيا 
ألضـــرار،  تركيا  استراتيجية  تــعــرض  يعني 
فضال عن مخاطر من تعرض التوازنات مع 
روســيــا بمناطق أخـــرى، فــي ســوريــة وليبيا 

وأذربيجان، ألضرار متعددة.
»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر مطلعة لـ
»تركيا ستحاول االستفادة من عالقاتها مع 
الطرفني، من خالل محاولة تأكيدها ملوسكو 
ــد مــــن الـــجـــهـــود داخــــــل حــلــف  ــزيـ ــذل مـ ــ عـــلـــى بـ
األطــلــســي كــونــهــا ثــانــي قـــوة مـــوجـــودة فــيــه، 
تجديد  مقابل  مــخــاوفــهــا،  ــة  وإزالــ لطمأنتها 
ــــي عــلــى مــوقــف  ــرانـ ــ تــأكــيــدهــا لــلــجــانــب األوكـ
الــذي يقود  الثقة  نــوع من  الحلف، لتأسيس 
إلــى الــلــقــاءات املــبــاشــرة بينهما، مــن دون أن 
تلعب دور الوسيط بينهما، بمعنى أن يكون 
الــلــقــاء مــبــاشــرا لــحــل كـــل الــخــالفــات وتــبــادل 
وجــهــات الــنــظــر، وتــأســيــس نـــوع مــن الــحــوار 
ليستمر مستقبال ويــؤدي إلى تخفيف حدة 
التوتر وتعزيز لغة الحوار«، وهذا يدل على 
يكفيها  مـــا  األدوات  مـــن  تــمــلــك  ال  تــركــيــا  أن 
ســوى الــعــالقــات الــتــي تجمعها مــع الطرفني 

ووجودها في حلف األطلسي.
أستاذ العالقات الدولية بجامعة قطر علي 

الــدوحــة بصدد  الرئاسة اإليــرانــيــة، إن  موقع 
إيـــران، مضيفًا أن  التعاون مــع  رفــع مستوى 
»قطر أيضًا ترى أن وجــود القوات األجنبية 
في املنطقة له آثار سيئة«، داعيًا دول املنطقة 
إلى »اتخاذ مسار السالم واالزدهار من خالل 

اعتماد التعاون اإلقليمي«.
ــارة بــن عــبــد الــرحــمــن إلـــى طــهــران  وتــأتــي زيــ
ــخــــوض إيـــــــــران والـــــقـــــوى الـــكـــبـــرى  بـــيـــنـــمـــا تــ
مــبــاحــثــات فـــي فــيــيــنــا، بــهــدف إحـــيـــاء اتــفــاق 
الــنــووي.  الــعــام 2015 بشأن برنامج طــهــران 
ــتــــي تـــربـــطـــهـــا عـــالقـــات  ــكـــل الـــــدوحـــــة الــ وتـــشـ
ــيـــدة بـــواشـــنـــطـــن وطــــهــــران عـــلـــى الــــســــواء،  جـ
إيــرانــي في اآلونــة   محور نشاط دبلوماسي 
ــو الــــثــــانــــي بــني  ــ ــاء أمـــــــس هــ ــقــ ــلــ  األخـــــــيـــــــرة. فــ
الـــوزيـــريـــن الــقــطــري واإليــــرانــــي هـــذا الــشــهــر، 
بعدما التقيا خالل زيارة قام بها عبد اللهيان 
إلــى الــدوحــة فــي 11 يناير الــحــالــي، تخللها 
أيضًا لقاؤه بأمير قطر. كما أجرى الوزيران 
ــاء،  ــعــ ــااًل هـــاتـــفـــيـــًا، أول مــــن أمـــــس األربــ  اتــــصــ

بحثا خالله آخر املستجدات اإلقليمية.

حل املشاكل بورقة أو اثنتني باجتماع واحد 
أو بـــاثـــنـــني«. وأضــــــاف »الــشــفــافــيــة مــطــلــوبــة 
وعند  مهمة.  التصعيد  تخفيض  وخــطــوات 
سؤالنا عن إمكانية استضافة االجتماع على 
باملوافقة،  أجبنا  مينسك،  اجتماع  مستوى 
ولدى تركيا مع أوكرانيا وروسيا آليات عمل 
أوكرانيا  مــع  االستراتيجي  اللقاء  مشتركة، 
ســـيـــكـــون فــــي كــيــيــف بــــاأليــــام املـــقـــبـــلـــة، ومـــع 
تركيا، وتمت  العام في  هــذا  روسيا سيكون 
دعــوة بوتني لذلك، وخــالل الفترة املقبلة مع 
عودة بوتني من أوملبياد بكني، سيتم تحديد 
تـــؤدي دورًا في  املــوعــد«. وتــحــاول تركيا أن 
األميركية،  للجهود  مـــواز  بشكل  األزمـــة  حــل 
وسط تساؤالت عن جوهر الــدور، خصوصًا 
أن موقفها بات واضحًا وتكرر أكثر من مرة 

عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بــني قــطــر وإيـــران 
وســبــل تــطــويــرهــا. كــمــا تــم الــتــطــرق إلـــى آخــر 
حيال  اآلراء  وتــبــادل  اإلقليمية،  املــســتــجــدات 
عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك، حيث 
أكــد بــن عبد الرحمن على مــوقــف دولـــة قطر 
الثابت بأن التهدئة والدبلوماسية والحوار، 
في  االســتــقــرار  لتحقيق  األمــثــل  السبيل  هــو 
ــًا، الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة  ــقـ املــنــطــقــة«. والحـ
رئيسي،  إبراهيم  اإليــرانــي  الرئيس  القطري، 
مسلمًا إياه دعوة من أمير قطر للمشاركة في 
التي تستضيفها  للغاز  املصدرة  الــدول  قمة 
الرئاسة  املقبل. ووفــق موقع  الشهر  الــدوحــة 
اللقاء على  أكــد خــالل  فــإن رئيسي  اإليرانية، 
 
ً
»أهــمــيــة الــعــالقــة بــني الــــدول الـــجـــارة«، قــائــال
إلى  ــن«. وأشـــار رئيسي  األمــ ذلــك »يحقق  إن 
»فــــرص لــلــتــعــاون بـــني طـــهـــران والـــدوحـــة في 
املــــجــــاالت املــخــتــلــفــة ســيــاســيــًا واقـــتـــصـــاديـــًا 
وثــقــافــيــًا«. كما أكــد أن »حــضــور الــغــربــاء في 
الشرق األوسط يزيد من القالقل والتوترات«. 
من جهته، قال وزير الخارجية القطري، وفق 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »ال أعتقد  بــاكــيــر قـــال لـــ
 أن تــركــيــا تــمــتــلــك وســـائـــل ضــغــط عــلــى أي 
ــراف أو أي إمــــــالءات، ولــكــن  ــ طـــرف مـــن األطــ
تـــحـــاول أن تــخــفــف مـــن الــتــوتــر الــقــائــم وأن 
ــدام  تــخــفــف قـــــدر اإلمــــكــــان مــــن حـــصـــول صــ
تركيا  أن  أعتقد  وال  الطرفني،  بــني  عسكري 
ســتــقــود مــفــاوضــات بــني الــطــرفــني بــقــدر ما 
ــــول وســـائـــل  ســـتـــكـــون مــنــصــة لــلــتــبــاحــث حـ
وإبعاد  والتصعيد  التوتر  تخفيف  وسبل 

شبح الحرب«.
التركي  الــشــأن  الباحث فــي  قــال  مــن ناحيته، 
»العربي  والعالقات الدولية، طه عودة أوغلو لـ
الــجــديــد«: »أنــقــرة إلــى هــذه اللحظة تتلمس 
ــع روســـيـــا  ــي عـــالقـــاتـــهـــا مــ طـــريـــق الـــحـــيـــاد فــ
وأوكرانيا، وبينما تمضي بشكل مستقر في 
فإنها  موسكو،  مــع  عالقاتها  تطوير  طــريــق 
عــلــى خــط مـــواز تتمسك بــكــل حـــزم بموقفها 
بــتــعــزيــز عــالقــاتــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
إيــجــاد حــل لخالفاتها  مــع أوكــرانــيــا، مقابل 
ــًا مــنــهــا لـــلـــدور املـــحـــوري الـــذي  ــ ســلــمــيــا إدراكــ
والسالم  االستقرار  في ضمان  كييف  تؤديه 

في منطقة البحر األسود«.
ــن قـــبـــول بــوتــني  ــم مــ ــرغــ وأضـــــــــاف: »عـــلـــى الــ
دعــوة أردوغـــان لــزيــارة تركيا، فــإن الرئيس 
الـــروســـي لـــن يــســمــح ألردوغــــــان بــلــعــب دور 
الــوســاطــة بـــني روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا فـــي ظل 
األوكــرانــي،  املــلــف  فــي  املتشعبة  التعقيدات 
لكن هذا األمر ال ينفي حقيقة أن تركيا ترى 
الناعمة،  قوتها  فرصة الختبار  األزمـــة  فــي 
لتظهر للمعسكر الغربي، خصوصا أميركا، 
أنها يمكن أن تكون طرفًا قويًا للتعامل مع 
ــدًا فـــي املــنــطــقــة تــطــاول  قــضــيــة حــســاســة جــ
روســـيـــا مــبــاشــرة وتــضــيــق الــخــنــاق عليها 
في مياه البحر األسود، فتكسب بذلك ورقة 
من  املستاءة  واشنطن  مــع  قوية  تفاوضية 

سياسات أردوغان«.

»رويترز«، هذا األسبوع،  وقال مصدر مطلع لـ
زيــارتــه  اللهيان طلب مــن قطر خــالل  إن عبد 
لها في 11 يناير، التوسط في صفقة إطالق 
سراح أميركيني وأوروبيني من أصول إيرانية 
ــم يـــتـــضـــح، بــحــســب  ــ مــعــتــقــلــني فــــي إيــــــــران. ولـ
»رويترز«، ما إذا كانت قطر قد وافقت على هذا 
الخارجية  املتوقع وصول وزير  الطلب. ومن 
الــقــطــري إلــى واشــنــطــن الــيــوم الجمعة، قبيل 
زيــارة الشيخ تميم للواليات املتحدة اإلثنني 
املقبل، حيث يعقد محادثات مع الرئيس جو 
بــايــدن. وفـــي الــســيــاق، قـــال مــســؤول حكومي 
قــطــري لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس« فــي الــدوحــة، 
أمـــس، إن »قــطــر تــحــاول املــســاعــدة فــي إحــيــاء 
االتفاق النووي«. وأضاف املسؤول الذي طلب 
عدم كشف اسمه، أن »هــذا األمــر سيتم بحثه 

بني األمير وبايدن في واشنطن اإلثنني«.
ــــن  ــاق مـــتـــصـــل، قــــــال مـــســـتـــشـــار األمـ ــيــ ــــي ســ فـ
الــقــومــي األمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان، أول من 
بالجهود  ملتزمة  أميركا  إن  األربــعــاء،  أمــس 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة »كـــالـــوســـيـــلـــة الــفــضــلــى ملــنــع 
إيــــران مــن حــيــازة ســـالح نــــووي وتــعــكــف في 
الــوقــت ذاتــــه عــلــى إعــــداد خـــيـــارات أخــــرى في 
ــهــــود«. وذكــــــر مــوقــع  ــجــ حـــــال فــشــلــت هـــــذه الــ
»والــاله« اإلسرائيلي، أن سوليفان الذي كان 
ــار املــحــادثــات  يــتــحــدث عــبــر الــفــيــديــو فـــي إطــ
»االســتــراتــيــجــيــة« الـــتـــي تــجــريــهــا واشــنــطــن 
ــران، أكـــد أن »الــخــيــارات  ــ وتـــل أبــيــب بــشــأن إيـ
كبدائل  إعــدادهــا  على  واشنطن  تعكف  التي 
فــــي حـــــال فـــشـــلـــت الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 

ستناقشها مع شركائها«.
ــلـــهـــيـــان، أمــــــس، أن  مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــبـــد الـ
»معيار أي حكم بشأن املفاوضات النووية، 
هـــو الــســلــوك الــعــمــلــي لــلــواليــات املــتــحــدة«، 
أنـــه »يــجــب تحقيق  مضيفًا عــبــر »تــويــتــر« 
مصالح إيــران الكاملة وبشكل ملموس في 

ما يتعلق برفع العقوبات«.

الشرطة  الخميس،  أمس  زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  أمر 
بفتح تحقيق بشأن عملية إطالق نار نفذها عنصر من الحرس الوطني، 
مثلهم  وإصابة  أشخاص   5 مقتل  عن  وأسفرت  الخميس،  األربعاء  ليل 
بجروح بالغة. واعتقل الجندي بعدما كان الذ بالفرار عقب قتله أربعة 
من رفاقه ومدنيًا. ووقع إطالق النار حين تسلم الجاني سالحه للقيام 
مدينة  في  »يوجماش«  لمجموعة  تابع  مصنع  في  حراسة  بجولة 

دنيبرو وسط البالد، الذي يصنع صواريخ وقاذفات إلى الفضاء.

جندي يقتل رفاقه

دافعت وزيرة الخارجية 
األلمانية أنالينا بيربوك، 

أمس الخميس، عن سياسة 
بالدها اتجاه أوكرانيا، في 
ظل اتهامات لبرلين بعدم 
تقديم دعم كاف لكييف. 
وقالت بيربوك أمام البرلمان 

االتحادي »البوندستاغ«: 
»ألمانيا تدعم أوكرانيا 

عسكريًا، نحن نوفر 
خوذًا واقية بناًء على 

طلب كييف«. وأضافت: 
»يطلب البعض اآلن منا 

تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، 
ولكن يجب منع انسداد 
السبل الدبلوماسية، نحن 

بحاجة إلى تقوية أوكرانيا 
اقتصاديًا وماليًا«.

ألمانيا تدافع 
عن سياستها

متابعة تقرير 

خالل زيارة عبد اللهيان إلى قطر في 11 يناير الحالي )األناضول(
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  شرق
      غرب

أميركا تحّذر مواطنيها 
من السفر لإلمارات

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أصـــــــــــــــــدرت 
األميركية، أمس الخميس، تحديثًا 
األميركيني  للمواطنني  لتحذيرها 
بعدم السفر إلى اإلمـــارات، مشيرة 
ــديـــدات عــــن وقــــوع  ــهـ ــــود تـ ــــى وجــ إلـ
هــجــمــات بــاســتــخــدام صـــواريـــخ أو 
ــقــــت وزارة  وأبــ مـــســـّيـــرة.  طــــائــــرات 
ــتــــوى الـــتـــحـــذيـــر  الــــخــــارجــــيــــة مــــســ
أعلى  لــإمــارات عند  السفر  بــشــأن 
ــادات الــتــي جــرى  ــة فـــي اإلرشـــــ درجــ
تحديثها، والتي تحث األميركيني 
أيضًا على عدم السفر إلى اإلمارات 
ــر إلــــــى مـــخـــاطـــر اإلصــــابــــة  ــنـــظـ ــالـ بـ

بفيروس كورونا.
)رويترز(

المغرب يطالب فرنسا 
بأرشيف قائد الريف

طــالــب »املــجــلــس الــوطــنــي لحقوق 
ــوريـــــة  ــتـــ ــة دســـ ــيـــــئـــ اإلنـــــــــســـــــــان« )هـــ
تــعــنــى بــحــمــايــة حـــقـــوق اإلنـــســـان 
املــغــرب(، أمس  والنهوض بها فــي 
الـــخـــمـــيـــس، الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
بــاســتــرجــاع أرشــيــف قــائــد الــثــورة 
الــريــفــيــة فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن املــاضــي 
ضـــد االســتــعــمــار اإلســـبـــانـــي، عبد 
ــت رئيسة 

ّ
الــكــريــم الــخــطــابــي. وحــث

املــجــلــس آمــنــة بــوعــيــاش، بموجب 
ــــى  ــة إلـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ مـــــــذكـــــــرة كــــتــــابــــيــــة مـ
الفرنسي  الــدبــلــومــاســي  األرشــيــف 
الــتــابــع لـــــوزارة أوروبـــــا والـــشـــؤون 
استرجاع  أهمية  على  الخارجية، 

املغرب ألرشيف الخطابي.
)العربي الجديد(

شولتز إلى واشنطن 
في 7 فبراير

ــم الــبــيــت  ــاســ أعـــلـــنـــت املـــتـــحـــدثـــة بــ
األبـــيـــض، جــني ســاكــي )الـــصـــورة(، 
أن الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
ســيــســتــقــبــل املـــســـتـــشـــار األملــــانــــي 
ــبــــرايــــر/ فــ  7 فـــــي  ــتــــز  شــــولــ أوالف 
شباط املقبل. وأضافت أن الرجلني 
ســيــنــاقــشــان »الــتــزامــهــمــا املــشــتــرك 
والجهود  الجارية  بالدبلوماسية 
املشتركة لــردع روسيا عن شن أي 

عدوان ضد أوكرانيا«.
)فرانس برس(

توتر على الحدود 
الطاجيكية ـ القرغيزية

ــن الـــقـــومـــي فــي  ــ أعـــلـــنـــت لــجــنــة األمــ
قــرغــيــزســتــان، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
أطلقوا  الطاجيكية  الحدود  حرس 
النار على نظرائهم القرغيزيني، في 
الــحــدود  على  لالشتباكات  تــجــّدد 
ــارتـــني  ــجـ ــــني الـ املــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا بـ
املــتــنــافــســتــني فــي آســيــا الــوســطــى، 
ــــفــــت الــــــعــــــام املــــاضــــي 

ّ
والــــــتــــــي خــــل

اللجنة  وأضــافــت  القتلى.  عــشــرات 
الطاجيكي  »الجانب  أن  بــيــان،  فــي 
وقاذفات  الهاون  قذائف  يستخدم 
للقوات  قصفه  فــي  يــدويــة«  قنابل 

القرغيزية.
)فرانس برس(

إرجاء حوارات تشاد
أعــلــنــت الــرئــاســة الــتــشــاديــة، أمــس 
الـــوطـــنـــي  الـــــحـــــوار  أن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
ــل الـــــــــــذي وعـــــــــد املـــجـــلـــس  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــ
الــعــســكــري االنــتــقــالــي الــحــاكــم منذ 
رحــــيــــل الــــرئــــيــــس إدريــــــــــس ديـــبـــي 
إتـــنـــو، بــتــنــظــيــمــه تــمــهــيــدًا إلجــــراء 
في  ورئاسية  تشريعية  انتخابات 
البالد، أرجئ من 15 فبراير/شباط 
املــقــبــل إلـــى 10 مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل. 
رجئ الحوار التمهيدي الذي 

ُ
كما أ

كان مقّررًا إجــراؤه مع املجموعات 
يناير/كانون  نهاية  مــن  املــتــمــردة 
ــالـــي إلـــــى 27 فــبــرايــر  ــانـــي الـــحـ ــثـ الـ
ــد مـــســـؤول  ــ ــا أكـ ــقـــبـــل، بــحــســب مــ املـ
تـــشـــادي لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«. 
ــار إلـــى أن مــكــان انــعــقــاد هــذا  ــ وأشـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة  ــــوار فــ ــــحـ الـ
الـــدوحـــة لــم يــتــغــّيــر. ويــعــود سبب 
التوافق  إلــى غياب  الحوار  تأجيل 

حة.
ّ
بني مختلف املجموعات املسل

)فرانس برس(

األزمة 
األوكرانية

فرصة جديدة 
للحوار األميركي 

الروسي



العبدة،  أنس  السورية،  للمفاوضات  العليا  الهيئة  رئيس   يتحدث 
القضية  ملفات  مختلف  عن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في 
داخل  والخالفات  الدستورية،  اللجنة  ملف  ذلك  في  بما   السورية، 

هيئة التفاوض

أمين العاصي

ــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة فــي  ــا يـــجـــري فــ انـــتـــقـــل مــ
أقصى الشمال الشرقي من سورية إلى أروقة 
مجلس األمن الدولي، مع جذب الهجوم على 
وقياديني  مقاتلني  تضم  التي  السجون  أكبر 
الدولي  املجتمع  انتباه  »داعـــش«  تنظيم  مــن 
مــع هذا  التساهل  عــن  الناجمة  املــخــاطــر  إلــى 
املـــلـــف. ويـــبـــدو أن الــقــلــق اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي 
ــا حـــــدث فــــي الـــحـــســـكـــة، دفـــــع »قـــــوات  جــــــراء مــ
إلى  للمسارعة  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 
اإلعــــالن عــن سيطرتها عــلــى الــســجــن وإنــهــاء 
االستعصاء فيه مساء أول من أمس األربعاء، 
ــــود خـــاليـــا مــســتــعــصــيــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــ
للتنظيم داخل السجن. ودحضت االشتباكات 
الــتــي ال تــــزال دائــــرة فــي ســجــن الــصــنــاعــة في 
حـــي غـــويـــران بــالــحــســكــة، روايـــــة »قـــســـد« عن 

انتهاء األزمــة داخــل السجن. وكــان قائد هذه 
أعلن على حسابه  قد  الــقــوات مظلوم عبدي، 
على »تويتر«، مساء األربعاء، إلحاق »هزيمة 
جديدة« بتنظيم »داعش« في مدينة الحسكة، 

و»إحباط خططه واملستفيدين منه«.
وفـــي الــســيــاق، ذكـــر املــتــحــدث بــاســم »قــســد«، 
فــرهــاد الــشــامــي، فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
أن »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« اســتــعــادت 
الــســيــطــرة بــالــكــامــل عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة، 
مـــؤكـــدًا أن جــمــيــع مــقــاتــلــي تــنــظــيــم »داعـــــش« 
كــانــوا يتحصنون فــي مهاجع  الــذيــن  الباقني 
الـــســـور الــشــمــالــي لــلــســجــن اســتــســلــمــوا. في 
املقابل، شككت شبكات إخبارية محلية منها 
»الــــخــــابــــور« بـــهـــذه املـــعـــلـــومـــات، مــشــيــرة إلــى 
أن صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، شــهــد إطـــالق نــار 
كثيف في حي غويران، مؤكدة أن االشتباكات 
الدولي  التحالف  طيران  تحليق  مع  تزامنت 
في سماء مدينة الحسكة. كما أكــدت الشبكة 
ـــت أمــــــس، حــمــلــة 

ّ
أن الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة شـــن

مداهمات في حي الزهور في مدينة الحسكة 
ــدادي فـــي ريــفــهــا  ــ ــشـ ــ وفــــي بــلــدتــي مـــركـــدة والـ
»العربي  محلية  مــصــادر  وأفــــادت  الجنوبي. 
ــار عند  الــجــديــد« بــأنــه ُســمــع أمــــس، إطــــالق نـ
بالحسكة،  الــصــالــحــيــة  حـــي  فـــي  الـــغـــزل  دوار 
ناجم على األرجح عن اشتباكات بني »قسد« 
وعناصر من »داعش«، فيما استهدف السجن 
نــفــســه بــالــقــصــف املــبــاشــر عــبــر ثــــالث غــــارات 
ــارًا واســعــًا بــأقــســام كبيرة  جــويــة أحــدثــت دمــ
من السجن، مع تحليق للطيران االستطالعي 

ــــي فــــي ســــمــــاء املــنــطــقــة.  ــــروحــ ــربــــي واملــ والــــحــ
وكشفت أن نحو 15 في املائة من السجن، ما 
ــــش«، ويــتــحــصــن في  زال تــحــت ســيــطــرة »داعــ
هذه البقعة أكثر من مائة عنصر من التنظيم. 
وأوضــحــت أن املــهــاجــع الــتــي كــان يستعصي 
الشمالي  القسم  فــي  »داعــــش«  مسلحو  فيها 
مــن الــســجــن، لــم يتم تفتيشها بــعــد. وال تــزال 
األحياء املحيطة بالسجن غير مؤمنة بشكل 
ــكـــون لـــجـــأ إلــيــهــا  ــــي مـــنـــاطـــق قــــد يـ كــــامــــل، وهـ

عناصر التنظيم بسبب خلّوها من السكان.
»قــوات سورية  بـــدوره، أكــد املــركــز اإلعــالمــي لـــ
ــــس، اســـتـــســـالم »حـــوالـــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، أمــ
الــذيــن شــاركــوا  املعتقلني  املــرتــزقــة  مــن   3500
فـــي االســتــعــصــاء األخـــيـــر، وانـــضـــمـــام املــئــات 
منهم إلى املرتزقة الذين هاجموا السجن من 
الـــخـــارج«. وأوضــــح أنـــه »بــــدأت قــواتــنــا حملة 
تمشيط دقــيــقــة ومــســح أمــنــي وعــســكــري في 
املرتزقة،  فيها  تحصن  التي  السجن  مهاجع 
قواتنا«،  ضد  إرهابية  عمليات  ــذوا 

ّ
نــف الذين 

مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنـــــه »خــــــالل عــمــلــيــة الــتــمــشــيــط 
جيوب  عن  قواتنا  كشفت  املعلومات،  وجمع 
إرهـــابـــيـــة مــمــوهــة ضــمــن املــهــاجــع الــشــمــالــيــة 
للسجن، يتحّصن فيه ما بني 60 و90 مرتزقًا 
لالشتباك«.  مسافة  على  الحفاظ  ويحاولون 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  أن  املركز  وأكــد 
تــالحــق »خــاليــا إرهــابــيــة نــائــمــة لــداعــش في 
أطـــراف مدينة  الجنوبي على  الغربي  الــريــف 
الحسكة«. وفي حديث مع »العربي الجديد«، 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  قيادي في  قــال 

مــحــمــود حــبــيــب، إن الــتــنــظــيــم »نــقــض اتــفــاقــًا 
يــتــضــمــن مــبــادلــة األســـــرى لــديــه فـــي الــســجــن 
بــعــالج جــرحــاه«، مشيرًا إلــى أن »عـــدد الذين 
قــوات قسد يتراوح  االتــفــاق مــع  انقلبوا على 

بني 60 و90 عنصرًا«. 
ــتـــى اآلن لــــم تـــجـــب »قــــســــد« عـــلـــى الــكــثــيــر  وحـ
مــن األســئــلــة، تــحــديــدًا لجهة عــدد القتلى من 
املهاجمني ومن األســرى وعــدد الذين تمكنوا 
ــارج مــديــنــة الــحــســكــة، في  مــن الــهــروب إلـــى خـ
 كشف مصادر محلية أن نحو 400 أسير 

ّ
ظل

من »داعش« باتوا خارج أسوار السجن. ومن 
الواضح أن »قسد« ال تنوي اإلبقاء على سجن 
التنظيم  لعناصر  احتجاز  كمكان  الصناعة 
ــقـــوات أكــثــر مـــن 10  »داعــــــش«. وتــمــلــك هـــذه الـ
ــــرى الــتــنــظــيــم، مــنــتــشــرة  مـــراكـــز احــتــجــاز ألسـ
خصوصًا في ريف محافظة الحسكة. وأفادت 
مصادر مطلعة »العربي الجديد« بأنه جرى 
نقل أسرى التنظيم إلى سجون في القامشلي 
واملالكية والرميالن. إلى ذلك، تحاول روسيا 
من  الــســوري  للنظام  مكاسب  على  الحصول 
وراء أحـــــداث الــحــســكــة، بــعــد دعــــوة مــوســكــو 

ــقـــد اجــــتــــمــــاع ملـــجـــلـــس األمـــــــن الــــدولــــي  ــى عـ ــ إلــ
لبحث التطورات األخــيــرة. وفــي السياق، قال 
النائب األول ملندوب روسيا الدائم لدى األمم 
تصريح  فــي  بوليانسكي،  ديــمــتــري  املــتــحــدة 
للصحافيني: »نشعر بقلق عميق إزاء التقارير 
املتعلقة عــن هــجــمــات »داعـــــش« األخـــيـــرة في 
شمال شــرق ســوريــة والــوضــع الــعــام فــي ذلك 

الجزء من البالد«.
مــن جــانــبــه، ســـاوى مــنــدوب الــنــظــام الــســوري 
ــم فـــي األمــــم املــتــحــدة بــســام صــبــاغ بني  ــدائـ الـ
تــنــظــيــم »داعـــــــش« وقــــــوات »قـــســـد« والـــقـــوات 
ونقلت  »املحتلة«.  بـ  وصفها  التي  األميركية 
قوله  عنه  للنظام  املوالية  »الــوطــن«  صحيفة 
خالل جلسة ملجلس األمن، مساء أول من أمس 
األربـــعـــاء، اطــلــع مــن خــاللــهــا عــلــى إحــاطــة من 
املندوب األممي إلى سورية غير بيدرسن عن 
على حكومات بعض  أن  الدستورية،  اللجنة 
الـــــدول »تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي اســتــعــادة 
األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  من  مواطنيها 
ومراكز  مخيمات  في  املحتجزين  وعائالتهم 
اعتقال في شمال شرق سورية، ومحاكمتهم 
وإعــــادة تأهيلهم عــلــى أراضــيــهــا، بــمــا يضع 
وبشكٍل نهائي حدًا لوجودهم على األراضي 
السورية«. بــدوره، علق بيدرسن على أحداث 
الــحــســكــة بـــالـــقـــول إن هـــجـــوم الــتــنــظــيــم على 
الــســجــن رســالــة واضــحــة عــن أهــمــيــة االتــحــاد 
ملكافحة تهديد الجماعات اإلرهابية الدولية، 
ــل الــــصــــراع األوســـــــع الــــــذي يــــزدهــــر فــيــه  ولـــحـ

اإلرهاب ال محالة.

الدوحة  القطرية  العاصمة  شهدت   ■
حراكًا سياسيًا للمعارضة أخيرًا، إذ 
املسلط،  االئتالف سالم  التقى رئيس 
املــنــشــق(  الــســابــق  الـــــوزراء  برفقتكم مــع )رئــيــس 
 ريــــــاض حـــجـــاب و)رئــــيــــس االئــــتــــالف الـــســـابـــق( 
معاذ الخطيب. كما التقيتم بنائب رئيس مجلس 
القطري، محمد بن عبد  الخارجية  الــوزراء وزيــر 
ــــذي الــتــقــى بــــدوره عــــددًا من  الــرحــمــن آل ثــانــي، ال
املبعوث  لقائه  قبل  األخــــرى،  املــعــارضــة  مــكــونــات 
األممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الجزائري 
اجتماع  بــالده  تستضيف  الــذي  لعمامرة  رمطان 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة املــقــبــل. مـــا هـــي الـــوعـــود الــتــي 
وهــل هناك  القطري؟  الــوزيــر  مــن  عليها  حصلتم 
دور مقبل لــلــدوحــة فــي إعـــادة تــرتــيــب املــعــارضــة 

السورية؟
ــة  الــــدوحــ زيــــــــارة  أن  أؤكـــــــد  أن  أوّد   

ً
بـــــدايـــــة

الــهــدف واملضمون  ناحية  مــن  كــانــت مهمة 
والتوقيت. ونعلم أن قطر أحد أهم الداعمني 
ــيـــني لــقــضــيــة شــعــبــنــا، وبــالــنــســبــة  األســـاسـ
لــنــا كــهــيــئــة تـــفـــاوض، الــبــعــد الــعــربــي مهم 
لقضيتنا.  األســـاســـي  الــحــامــل  وهــــو  جــــدًا، 
فيها  التقينا  التي  قطر،  زيــارة  كانت  لذلك 
وزيـــر الــخــارجــيــة، والــــذي كـــان واضــحــًا في 
الــســوري وموقف  الشعب  دعــم قطر قضية 
ــثــــورة واملــــعــــارضــــة، فـــي مـــا يتعلق  قــــوى الــ
اإلخـــوة  مــع  ناقشنا  الــســيــاســيــة.  بالعملية 
هـــنـــاك األوضـــــــاع بــشــكــل عــــام فـــي ســـوريـــة، 
ــًا وضـــــع الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة ضــمــن  وأيــــضــ
الــحــاضــر الــعــربــي عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة. كــــان هـــنـــاك لـــقـــاء الحــــق لــلــقــائــنــا 
ــر الـــقـــطـــري، بـــني األخـــيـــر ووزيــــر  مـــع الــــوزيــ
 الخارجية الجزائري الذي تستضيف بالده 
القمة العربية املقبلة، وقال لنا اإلخــوة في 
االعــتــراض على  ثابت في  إن موقفهم  قطر 
عــــودة الــنــظــام إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، ألن 
منها  إخراجه  تم  أجلها  من  التي  األسباب 
لم تتغّير بعد، وال يوجد أي مبرر إلعادته 

إلى الجامعة.

ــل هيئة  ــ ــزال املـــشـــاكـــل مــســتــمــرة داخـ ــ ■ هـــل ال تـ
أن  الــتــوجــه لحلها، ال سيما  الــتــفــاوض؟ ومـــا هــو 
ومنصة  املنسحبة،  بحكم  تــعــد  مــوســكــو  منصة 
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عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، والـــبـــديـــل الـــذي 
املــســارات  التعليق، هــو فتح بقية  تـــراه عــن 
واملعتقلني  االنــتــقــالــي  الحكم  هيئة  )مــســار 
ــات واإلرهــــــــــاب(. ومـــطـــلـــوب من  ــابـ ــخـ ــتـ واالنـ
ــدم فــتــح  ــ األمــــــم املـــتـــحـــدة تـــوضـــيـــح ســـبـــب عـ
بـــقـــيـــة املــــــســــــارات ووضـــــــع الـــعـــراقـــيـــل أمــــام 
لطرح  وبالنسبة  املــفــتــوح.  الــوحــيــد  املــســار 
الخطوة«،  مقابل  »الخطوة  فكرة  بيدرسن 
نــؤكــد أنــهــا منهجية غــيــر واضـــحـــة، وغــيــر 
األمــمــي كبديل  املــبــعــوث  مــؤطــرة، يطرحها 
ليست  املتحدة  األمــم  أن  للقرار 2254. علمًا 
التفاوض حــول قــرارات،  وظيفتها أن تعيد 
وإنما تنفيذ القرارات، ولدينا تخّوف من أن 
تتم شرعنة النظام من خالل األمم املتحدة.

الــتــي يــقــودهــا حـــزب »االتـــحـــاد  ــذاتــيــة  ال ■ اإلدارة 
الــديــمــقــراطــي« والــتــي تسيطر على أكــثــر مــن ثلث 

الـــقـــاهـــرة مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا، وهـــنـــاك أيــضــًا 
مشكلة املستقلني؟

ــزال لـــديـــنـــا مــشــكــلــة تــنــظــيــمــيــة داخــــل  ــ ــ ال تـ
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض تــتــعــلــق بــاملــســتــقــلــني، إذ 
لـــم تــحــل حــتــى الــلــحــظــة، وأســـــاس املشكلة 
أن بــعــض املـــكـــونـــات كـــانـــت تــــرى أن هــنــاك 
هيمنة لــالئــتــالف وحــلــفــائــه عــلــى الــقــرارات 
يمتلكون  ألنــهــم  الهيئة،  داخــل  التنظيمية 
أكثر من خمسني في املائة من األصوات، أما 
القرارات السياسية، فهي تتطلب 72 باملائة 
ــا  مــــن األصـــــــــوات، وال مــشــكــلــة عــلــيــهــا. وأنــ
يكتب  لــم  مقترحًا  قــدمــت  للهيئة،  كــرئــيــس 
الهيئة مستمر،  النجاح. ومع ذلك، عمل  له 
ــمــــشــــاركــــة خــمــســة  ــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات بــ ــعــ ونــ
مــكــونــات، فــمــنــصــتــا مــوســكــو والـــقـــاهـــرة ال 
تحضران االجتماعات، ولكن نضعهما في 

صورتها.

املعارضة  أن  يبدو  الدستورية،  للجنة  بالنسبة   ■
املسار من بني  املتمسكة بهذا  الوحيدة فقط  هي 
كــل األطــــراف؛ ســـواء الــســوريــة أو الــدولــيــة، وهناك 
 مــــن يــطــالــبــكــم بــاملــقــاطــعــة واالنــــســــحــــاب نــتــيــجــة 
نية  الحاصل على هذا املستوى. هل هناك  العقم 

القرار  كــان  الخيار، وفــي حــال  لالتجاه نحو هــذا 
بالبقاء، ملاذا؟

الدستورية،  اللجنة  وافقنا على  نحن حني 
الــقــرار 2254،  وافقنا عليها كأحد مــســارات 
للحل.  أو كمسار وحــيــد  لــه،  ولــيــس كبديل 
اللجنة، كنا نطالب بمنهجية  وخــالل عمل 
ــة، وقــــد طــالــبــت بـــيـــدرســـن فـــي آخــر  واضــــحــ
لقاء بــأال يدعو إلــى جولة جــديــدة مــن دون 
منهجية واضــحــة يمكن مــن خاللها إحــراز 
ــقــــدم. وبــالــنــســبــة ملــــوضــــوع تــعــلــيــق عــمــل  تــ
اللجنة الدستورية، فهو واحد من الخيارات 
املــطــروحــة. ولكن هــذا الــقــرار سياسي، غير 
مــنــوط بــشــخــص، وال بــمــكــّون مــن مــكــونــات 
ــــاذه  ــــخـ ــتــــم اتـ ــئــــة، وإنـــــمـــــا يــــجــــب أن يــ ــيــ ــهــ الــ
بالتوافق بني مكونات هيئة التفاوض. وقد 
تــم طـــرح هـــذا األمـــر عــلــى املــكــونــات، وحتى 
املــنــاســب تعليق  ــه مـــن  أنــ تــــرى  اآلن هـــي ال 

اتــجــاهــني؛ األول نحو تفاهم  فــي  ســوريــة، تسعى 
قوى  ضمن  تمثيل  تحصيل  والثاني  النظام،  مع 
املــعــارضــة، وخــصــوصــًا ضــمــن هيئة الــتــفــاوض. 
الــتــوافــق مــع هــذه اإلدارة وكسبها  الـــذي يمنع  مــا 

ملصلحة املعارضة؟
بالنسبة للتمثيل الكردي في الهيئة، لدينا 
»املــجــلــس الــوطــنــي الــــكــــردي«، وهــــو طبعًا 
ــراد الـــســـوريـــني، ولــكــن  ــ ــل جــــزءًا مـــن األكــ

ّ
يــمــث

بــالــنــســبــة لــحــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، 
فنحن لدينا مشكلة معه، إذ إننا ال نعلم من 
الحزب. وكي نتحدث  القرار في هذا  يتخذ 
فــي الــوقــائــع، فــقــد جـــرت أكــثــر مــن مــحــاولــة 
اإلدارة  مــــع  لـــتـــفـــاهـــم  والــــتــــوّصــــل  لـــلـــحـــوار 
الـــذاتـــيـــة، ولــكــنــهــا كـــانـــت تــصــل إلــــى طــريــق 
ــا أعــتــقــد أن »مــجــلــس ســوريــة  مـــســـدود. وأنــ
ــام تــحــٍد  ــد( حــالــيــًا أمـــ الــديــمــقــراطــيــة« )مـــسـ
حقيقي، وليس أمامه سوى واحد من ثالثة 

خـــيـــارات؛ إمـــا االنـــخـــراط مــع الــنــظــام بشكل 
كامل واالنصياع ملتطلباته، أو التفاهم مع 
قوى الثورة واملعارضة، أو تحصيل حماية 
ــم يــعــلــمــون أن  ــد. وهــ ــ أمــيــركــيــة طــويــلــة األمــ
الخيار األخير غير ممكن، واملطلوب منهم 
كي يكونوا جزءًا من املعارضة فك االرتباط 
بـــحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وكـــذلـــك فك 

االرتباط بالنظام.

■ هــنــاك فــتــور غــربــي، وأمــيــركــي تــحــديــدًا، تجاه 
القضية السورية، وباألخص تجاه دعم املعارضة، 
ما أسباب هذا الفتور؟ وهل ترّهل املعارضة برأيك 
أدى إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة؟ وهـــل مـــن خــطــط لديكم 
لتحريك امللف السياسي وتفعيل دور املعارضة؟

ال شــــك فــــي أنــــنــــا كـــمـــعـــارضـــة نـــمـــر بــحــالــة 
صـــعـــبـــة، ولـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات، 
ولكن مــوضــوع تــراجــع االهــتــمــام بالقضية 
السورية يجب أن ينظر لــه مــن زوايـــا عــدة. 
فــالــنــظــام وحــلــفــاؤه يــتــصــرفــون ضــد كــل ما 
عن  النظر  بغض  السياسي  بالحل  يتعلق 
وضــع املعارضة ســواء كانت موحدة أم ال. 
ــر، خـــالل زيــارتــنــا األمـــم املتحدة  األمـــر اآلخــ
أخيرًا، الحظنا أنه للمرة األولــى في تاريخ 
هـــــذه املـــنـــظـــمـــة ال يــــكــــون الــــشــــرق األوســـــط 
ضـــمـــن أولـــويـــاتـــهـــا. وبــالــنــســبــة لــلــتــراخــي 
األمــيــركــي، كــان لـــإدارة الحالية موقف من 
واآلن  الثمن،  دفعنا  السابقة ونحن  اإلدارة 
تجاه  األميركي  املوقف  يتحّسن  بــأن  نأمل 

القضية السورية. 

■ بالتوازي مع كل اإلحباط في امللف السياسي، 
بجرائم  متهمني  محاكمة  أملانيا  فــي  أخــيــرًا  تمت 
الــنــظــام، كيف تعاطيتم  لــدى  حــرب كــانــا موظفني 
البناء  الــحــدث؟ وكــيــف يمكن  مــع هــذا  كمعارضة 
من  ممكن  عــدد  أكــبــر  تقديم  لناحية  ســـواء  عليه 
ملف  فتح  لناحية  أو  للمحاكمة،  الــحــرب  مجرمي 

املعتقلني؟
ملف املحاسبة واملساءلة هو ملف أساسي 
وأي  والسوريني،  التفاوض  لهيئة  بالنسبة 
ــار هـــو أمـــر مــهــم يمكن  ــ إنـــجـــاز فـــي هـــذا اإلطـ
البناء عليه، ونحن في هيئة التفاوض لدينا 
ــر، ولــديــنــا  ــ ــذا األمــ لــجــنــة مــتــخــصــصــة فـــي هــ
املعنية  الدولية  الجهات  مــع  جيدة  عــالقــات 
ر بأنه تم جمع آالف 

ّ
به. وفي هذا اإلطار، نبش

الشك والتي  التي ال تقبل  الــواضــحــة  األدلـــة 
تجرم كل مجرمي الحرب في سورية.
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عناصر من »قسد« خارج سجن الصناعة في الحسكة )فرانس برس(

المغرب: حسم صراعات »االتحاد«

رسائل إسرائيلية لـ»حماس«

الرباط ـ عادل نجدي

العام(  )األمـــني  األول  الكاتب  بــني  الــصــراع  الخميس،  أمــس  املغربي،  القضاء  حسم 
لحزب »االتــحــاد االشــتــراكــي للقوات الشعبية« )أكــبــر حــزب مــعــارض فــي املــغــرب(، 
إدريس لشكر، ومعارضيه داخل الحزب، الذين يطالبون بتأجيل املؤتمر الوطني 
املنتظر انطالقه اليوم الجمعة بمدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة املغربية الرباط. 
ثالثة  أن يترشح لوالية  الــذي ينتظر  الــقــرار ملصلحة معسكر لشكر،  وبينما جــاء 
لــقــيــادة الــحــزب، بعد إدخـــال تــعــديــالت على قــوانــني »االتــحــاد االشــتــراكــي«، إال أن 
عـــددًا مــن املــراقــبــني يــحــذرون مــن أن هــذا الــتــوجــه قــد يساهم فــي إضــعــاف الــحــزب.  
وقــضــت املحكمة االبــتــدائــيــة فــي الـــربـــاط، أمـــس الــخــمــيــس، بــرفــض طــلــبــات تأجيل 
تقدم  التي  الشعبية«،  للقوات  االشــتــراكــي  »االتــحــاد  لحزب  الــحــادي عشر  املؤتمر 
بها معارضون لوالية ثالثة للكاتب األول الحالي إدريــس لشكر. وبقرار املحكمة، 
الحزب،  الثالثة على رأس  الظفر بالوالية  يكون لشكر قد قطع شوطًا كبيرًا نحو 
على الرغم من املعارضة التي أبداها قياديون في الحزب. في املقابل، يرى مراقبون 
أن ظفر لشكر بالوالية الثالثة، بعد إدخال تعديالت على قوانني الحزب، سيسهم 
فــي املــزيــد مــن إضــعــاف »االتــحــاد االشــتــراكــي للقوات الشعبية«، الــذي قــاد تجربة 
التناوب التوافقي مع القصر، في عام 1998 بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي 
الذي شكل حينها ما عرف بحكومة التناوب. ويعيش حزب »االتحاد االشتراكي«، 
منذ أسابيع، على وقع خالفات حــادة، على خلفية إقــرار املجلس الوطني )برملان 
الحزب( تعديالت على قانون الحزب، تمهد النتخاب الكاتب األول الحالي، لوالية 
ثالثة في املؤتمر الوطني الـ11، بعد أن أمضى واليتني من أربع سنوات لكل واحدة 
وإنها  لشكر،  مقاس  على  صيغت  إنها  التعديالت  تلك  معارضو  ويــقــول  منهما. 
تطوع القانون على هوى هذا األخير وأنصاره، بعدما تحكم في مفاصل الحزب 
التنظيمية، كذلك فإنها تتعارض مع قيم الحزب. فيما يرى مؤيدو الكاتب األول، 
رغبة  عن  وتعّبر  والتنظيمية،  الديمقراطية  الشروط  احترمت  التعديالت  هــذه  أن 
أغلبية املجلس، ويبقى للمشاركني في املؤتمر حرية االختيار بني لشكر وغيره من 
املرشحني. وكانت املحكمة االبتدائية في الرباط قد أرجــأت أكثر من مــرة، الحسم 
تأجيل  أو  بتعليق  فيها  للحزب، طالبوا  الوطني  املجلس  17 دعــوى ألعــضــاء  فــي 
فــي جلسة  أن تدرجها  قبل  لــلــدراســة،  الــدعــاوى  الــوطــنــي، وأخضعت  املؤتمر  عقد 
أمس الخميس، أي قبل يوم فقط من عقد مؤتمر الحزب. ومن أبرز الشكاوى التي 
عرضت على القضاء االستعجالي، تلك التي رفعها عضو املجلس الوطني للحزب، 
التي أدخلت  التعديالت  الــذي طعن في  األولــى، محمد بوبكري،  للكتابة  واملرشح 
»االتحاد االشتراكي«،  لـ الوطني  املجلس  الحزب. كذلك طالبت عضو  على قوانني 
رشيدة آيت حمي، ببطالن اللجنة التحضيرية للمؤتمر. فيما طالب أعضاء آخرون 
في املجلس الوطني بتأجيل أعمال املؤتمر بدعوى أن رئاسة املجلس الوطني لم 
ت فيها التعديالت على 

َ
دخل

ُ
توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس، التي أ

املنتظر  الوطني  املؤتمر  وينعقد  للشكر.  الثالثة  للوالية  للتمهيد  الحزب،  قوانني 
 ظــروف جائحة كورونا، 

ّ
للحزب، الــذي تمتد أعماله على مــدى ثالثة أيــام، في ظــل

التي فرضت على الحزب تنظيم املؤتمر عبر صيغتني، حضوريًا وعن بعد، وعدم 
َصت 12  صِّ

ُ
تجاوز عدد الحاضرين في القاعات، املائة شخص كحد أقصى. وقد خ

منصة رقمية في مناطق مختلفة باملغرب، إضافة إلى املنصة املركزية في بوزنيقة.
كيفية  ق على مقرر يحدد  ُيــصــدَّ ثم  افتتاحية،  الــيــوم، بجلسة  املؤتمر  وسينطلق 
الــوطــنــي واملــكــتــب السياسي واألجــهــزة  الــكــاتــب األول وأعــضــاء املجلس  انــتــخــاب 
م التقرير األدبي واملالي، وصواًل إلى تقديم الترشيحات ملنصب  املسيرة، ثم ُيقدَّ

الكاتب األول، على أن يجري التصويت على املرشحني يوم غد السبت.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة على الوساطة بني حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
وفصائل املــقــاومــة الفلسطينية فــي قــطــاع غـــزة، إن الــوفــد األمــنــي املــصــري، الـــذي زار 
لقيادة حركة حماس. وكانت  الرسائل اإلسرائيلية  القطاع أخيرًا، نقل مجموعة من 
القاهرة تلقت الرسائل خالل زيارة وفد أمني مصري رفيع املستوى إلسرائيل، التقى 
خاللها عددًا من كبار املسؤولني األمنيني في حكومة االحتالل. وأوضحت املصادر، 
»العربي الجديد«، أن الرسائل جاءت على صعيد أكثر من ملف،  في أحاديث خاصة لـ
لكنها في النهاية مرتبطة بحالة الهدوء في قطاع غزة. وأشارت إلى أن إحدى الرسائل 
الجانب  بها  املعني  ــراءات  اإلجــ على  اإلسرائيلي  التصديق  يتم  لــن  أنــه  مفادها  كــان 
املصري في قطاع غزة من أجل إعادة اإلعمار، بدون تقديم ضمانات واضحة بالحفاظ 
على حالة التهدئة. ولفتت املصادر إلى أن »أهم ما يشغل حكومة االحتالل ومصر في 
الوقت الراهن هو الدور اإليراني في القطاع«. وبحسب ما تنقل املصادر فإن »تل أبيب 

تخشى من تطويق طهران لها عبر حلفائها في املنطقة«.
واستطردت املصادر أن هناك سجااًل متكررًا داخل حركة حماس، التي تتولى إدارة 
القطاع في الوقت الراهن، بشأن االنفتاح بدرجة أكبر على إيران. وأشارت إلى تبني 
القطاع بنظرة  أو  للفصائل  الوسيط املصري ال ينظر  بــأن  رأيــًا  الحركة  فريق داخــل 
الحليف أو الصديق، وأنه يتبنى، في بعض األحيان، مواقف أقرب للجانب اإلسرائيلي. 
وأوضحت أن فريقًا آخر داخل الحركة يؤيد االلتزام بالتعهدات مع الجانب املصري، 
السخاء  رغــم  طــهــران،  مــع  التنسيق  متعلقة بخفض مستوى  أمـــورًا  والــتــي تتضمن 
اإليراني في التعاطي مع أزمات القطاع. وقالت املصادر إن وجهة نظر القاهرة، التي 
نقلها الوفد األمني الذي زار تل أبيب أخيرًا، ترى ضرورة الشروع في إجراءات عاجلة 
متعلقة بمعيشة سكان القطاع في القطاعات شديدة التردي، حتى ال تؤدي املماطلة 

في تصعيد األوضاع للسماح بثغرة تمر منها طهران.
وعــلــى صــعــيــد الـــرســـائـــل، أوضـــحـــت املـــصـــادر أن الــجــانــب اإلســرائــيــلــي طـــرح الــعــودة 
ــه، أن  ــــدت، فــي الــوقــت ذاتــ ملــفــاوضــات األســــرى مـــجـــددًا، تــحــت الــوســاطــة املــصــريــة. وأكـ
االحتالل  قيادة »حماس«، الستشعارها عدم جدية حكومة  لدى  تململ  هناك حالة 
اإلسرائيلي في هذا املسعى، واستخدامها للملف لتحريك الشارع اإلسرائيلي صعودًا 
وهــبــوطــًا. وأوضــحــت املــصــادر أن »حــمــاس« أكـــدت للوفد املــصــري، الـــذي زار القطاع 
أخيرًا وتم التكتم على تفاصيله، أنها غير معنية بمحاوالت ترويج حكومة االحتالل 
للصفقة وفق أهدافها. وأكدت، في الوقت ذاته، بحسب املصادر، أنها تملك من األدوات 
ما يمكنها من إتمام اتفاق تحرر به األسرى. ورجحت املصادر أن التفسير املصري، 
إيـــران مــن بــني أوراق الضغط على إسرائيل مــن جانب  هــو أن يكون التلويح بــورقــة 

الحركة. ولفتت إلى أن »حماس« تتحدث بثقة كبيرة في هذا امللف في الوقت الراهن.
وكــشــفــت املــصــادر عــن حـــراك مــصــري فــي الــوقــت الــراهــن بــشــأن تــمــويــل عملية إعـــادة 
اإلعمار، التي أعلنت عنها القاهرة في أعقاب توقف املعركة األخيرة في القطاع، في 
القاهرة تعول على تمويل عربي وغربي بشأن   

ّ
أن وأكــدت  املاضي.  شهر مايو/أيار 

املــبــادرة، والتي ستنطلق مشاريعها بالتوازي داخــل األراضــي  تنفيذ أولــى خطوات 
املــصــريــة فــي سيناء وداخـــل الــقــطــاع. وأوضــحــت أن مــن بــني مــشــاريــع إعـــادة اإلعــمــار 
إقامة مستودعات تخزين، متعلقة بتسيير حركة التجارة بني مصر والقطاع الحقًا، 

ومحطة كهرباء ستبنى في محافظة شمال سيناء.

لم تنتِه أزمة سجن 
الصناعة في الحسكة 

السورية، وفقًا 
للمعطيات األخيرة، التي 
تفيد بأن األزمة مستمرة 

هناك بين »قسد« وعناصر 
من تنظيم »داعش«

العبدة: نتخّوف من 
إعادة تأهيل النظام 

عبر األمم المتحدة 
)العربي الجديد(

التي  ــنــدوة  ال إن  الــعــبــدة،  ــس  أن ــال  ق
الــســابــق  الـــــوزراء  ــس  ــي رئ ينّظمها 
فبراير/  في  حجاب،  ريــاض  المنشق 
ــي الــعــاصــمــة  ــل فـ ــمــقــب شـــبـــاط ال
سياق  في  »تندرج  الدوحة  القطرية 
المعارضة  تدعيم  أجل  من  مبادرة 
القضية  تدعم  ودراسات  بمقترحات 
أن هذه  أظن  »ال  السورية«. وأضاف: 
جديدة  أجسام  على  تعمل  الندوة 
لسنا  نحن  الحالية،  األجسام  تغيير  أو 
في هذا السياق على اإلطالق، وإنما 
وتوحيد  صفوفنا  جمع  سياق  في 
ذو  تحرك  عندنا  يكون  وأن  كلمتنا، 

زخم على جميع المستويات«.

تدعيم المعارضة 
وال أجسام جديدة

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة

مناصرون لـ»االتحاد االشتراكي« في سبتمبر الماضي )فضل سنا/ فرانس برس(

الخميس،  أمــس  »وااله«،  موقع  ذكــر 
فــــــي حــمــلــة  إســـــرائـــــيـــــل شـــــرعـــــت  أن 
لــشــيــطــنــة لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق انــبــثــقــت 
التابع  اإلنــســان  عــن مجلس حــقــوق 
لألمم املتحدة للتحقيق في الجرائم 
ــزة  ــــت خــــــــالل حــــــــرب غــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــي ارتـ ــ ــتـ ــ الـ
الــخــارجــيــة  ــدت وزارة  ــ وأكـ األخـــيـــرة. 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــي بــــرقــــيــــة حــصــل 
التزامها  اإلسرائيلي،  املوقع  عليها 
بالعمل على منع اللجنة من إصدار 
قرارات والتشويش عليها إلى جانب 
تــوســيــع الــحــمــلــة ضـــد املــجــلــس قبل 

التئامه في مارس/آذار املقبل.
ــع، فـــــــإن مـــســـؤولـــني  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــــب املـ ــسـ ــ وحـ
البالغ  إسرائيليني عبروا عن قلقهم 
التقرير  أن يتم تضمني  من إمكانية 
الــصــادر عــن لجنة التحقيق، والــذي 
فـــــي يـــونـــيـــو/ يــــصــــدر  يـــفـــتـــرض أن 

حــزيــران املــقــبــل، بــنــدًا ينص على أن 
إسرائيل دولة فصل عنصري. وحذر 
املــســؤولــون مــن أن صـــدور مــثــل هــذا 
مــن منظمة  إســرائــيــل  التقرير بشأن 
أمــمــيــة ســيــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي جــدًا 
على مكانة إسرائيل وصورتها أمام 
املجتمع الدولي. ولفت املوقع إلى أن 
مجلس حــقــوق اإلنــســان مــنــح لجنة 
الــتــحــقــيــق فـــي حــــرب غــــزة األخـــيـــرة، 
الــحــرب  انــتــهــاء  والــتــي شكلت بعيد 
فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، صالحيات 

كبيرة لم يتم منحها للجان سابقة.
)العربي الجديد(

ــــس هـــيـــئـــة أركـــــــــــان جــيــش  ــيـ ــ قـــــــال رئـ
االحـــتـــالل الــســابــق جــــادي إيــزنــكــوت 
إن إسرائيل قتلت املئات من عناصر 
تنظيم »داعش«.  وفي الجزء الثاني 
ــلــــة الــــتــــي أجــــرتــــهــــا مــعــه  ــابــ ــقــ مـــــن املــ
صحيفة معاريف ونشرت مقتطفات 
منها أمس الخميس، أشار إيزنكوت 
إلــى أن إسرائيل شاركت في الحرب 
على داعش »ونفذنا عددًا كبيرًا من 
ــد الــتــنــظــيــم  الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة ضـ
ــــدد كــبــيــر  ــيـــوش عـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـ
مــن الـــدول، حيث تــم املــس بالتنظيم 
بشكل كبير«. وأضــاف: »يمكنني أن 
أقــــدر أنـــه فـــي إطــــار الــعــمــلــيــات الــتــي 
ــن عــنــاصــر  ــات مـ ــئـ نـــفـــذنـــاهـــا، قــتــل املـ
داعـــش وجـــرح أكــثــر مــن ألــف عنصر 
آخــــر، ودمـــرنـــا مــرافــق وبــنــى تحتية 

للتنظيم«.
)العربي الجديد(

ــــوري الــجــنــوبــي  ــكـ ــ أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـ
أن بــيــونــغ يــانــغ أطــلــقــت صــاروخــني 
بــالــيــســتــيــني قـــصـــيـــري املـــــــدى نــحــو 
ــرقـــي،  ــالـــة ســـاحـــلـــهـــا الـــشـ ــبـ ــر قـ ــبـــحـ الـ
السادسة  هــي  عملية  فــي  الخميس، 
ــام الـــحـــالـــي. ونــقــلــت  ــعـ مــنــذ مــطــلــع الـ
وكــالــة أنــبــاء »يــونــهــاب« املحلية عن 
املشتركة  األركـــان  في هيئة  مسؤول 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، لــم تــســّمــه، قوله 
إن »الـــصـــواريـــخ أطــلــقــت مـــن مــديــنــة 
كوريا  شــرقــي  الساحلية  هامهونغ 
الذي  املــســؤول،  الشمالية«. وأضــاف 
كونه  عــن هويته  الكشف  عــدم  طلب 
غــيــر مــخــول الــتــصــريــح لـــإعـــالم، أن 
»ســلــطــات االســتــخــبــارات فــي سيول 
ــات املـــتـــحـــدة تـــجـــري حــالــيــًا  ــ ــــواليـ والـ
املسؤول  وأوضــح   .»

ً
مفصال  

ً
تحليال

الـــكـــوري الــجــنــوبــي أنـــه »فـــي عملية 
اإلطـــــالق الـــســـادس مـــن نــوعــهــا منذ 
ــالـــي، يــفــتــرض أن  مــطــلــع الـــعـــام الـــحـ
ــًا فــي  ــددت هـــدفـ ــ ــانـــغ قــــد حــ بـــيـــونـــغ يـ
الساحل  قبالة  مأهولة  غير  جــزيــرة 
الــشــرقــي«. وأضــــاف أن جــيــش بــالده 
»يراقب عن كثب التحركات الكورية 
الشمالية ذات الصلة، ويحافظ على 
وضــعــيــة االســـتـــعـــداد«. مــع الــعــلــم أن 
واشــنــطــن فــرضــت عــقــوبــات جــديــدة 
ضد 5 كوريني شماليني على عالقة 

ببرامج الصواريخ الباليستية.
)األناضول(

حملة إسرائيلية 
لشيطنة 

لجنة تحقيق 
حرب غزة

إيزنكوت: 
قتلنا المئات 

من »داعش«

كوريا الشمالية 
تجري سادس 

تجربة صاروخية 
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      غرب

22 ألف منزل مهددة 
بالهدم في القدس 

أعـــلـــن أحـــمـــد الـــرويـــضـــي، مــســتــشــار 
ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون 
الــــقــــدس، أن 22 ألــــف مـــنـــزل مــهــددة 
ــالـــهـــدم فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي  بـ
محافظة القدس املحتلة، منها 250 
املقبلة.  األيــام  متوقع هدمها خــالل 
املــــنــــازل  إلـــــــى أن أصـــــحـــــاب  ولــــفــــت 
سينظمون  املكبر  جبل  في  املهدمة 
وقفة شعبية يوم األحد املقبل أمام 
بلدية االحتالل بالقدس، في رسالة 
الــتــي تهدد  الــهــدم  رافــضــة لسياسة 

وجودهم. 
)العربي الجديد(

وليامز تدعم انسحاب 
المرتزقة من ليبيا

ــة فــي  ــيــ ــمــ ــارة األمــ ــتــــشــ بـــحـــثـــت املــــســ
)الصورة(،  وليامز  ليبيا ستيفاني 
أمــس الخميس، مــع رئيس األركــان 
الـــعـــامـــة الـــتـــابـــع لــحــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة الـــفـــريـــق مــحــمــد الـــحـــداد، 
جهود توحيد املؤسسة العسكرية. 
ــز، عــــبــــر عــــدة  ــ ــامــ ــ ــيــ ــ وأوضـــــــحـــــــت ولــ
تغريدات في »تويتر«، أن اجتماعها 
مع الحداد تناول أيضًا سبل الدفع 
األجنبية  الــقــوات  انسحاب  بقضية 
الــبــالد، وشــددت على  واملرتزقة من 
الرامية  دعم األمــم املتحدة للجهود 

لتحقيق ذلك.
)العربي الجديد(

»المؤتمر السوداني« 
يعلن اعتقال اثنين من 

قياداته
أعــلــن حـــزب »املــؤتــمــر الـــســـودانـــي«، 
أمـــس الــخــمــيــس، اعــتــقــال اثــنــني من 
ــى جــهــة  ــ ــه واقـــتـــيـــادهـــمـــا إلــ ــاداتــ ــيــ قــ
للحزب،  بــيــان  ووفـــق  معلومة.  غير 
»اعــتــقــلــت قـــوات االنــقــالبــيــني، مساء 
أمــــس(، عضوي  مــن  )أول  ــاء  ــعـ األربـ
الـــحـــزب بــالــخــرطــوم مــحــمــد عــوض 
ــيـــم«.  الـــكـــريـــم وخـــالـــد مــحــمــد إبـــراهـ
وأوضــح البيان أنــه »تــم اقتيادهما 

إلى جهة غير معلومة«.
)األناضول(

بوركينا فاسو: المجلس 
العسكري يقيّد تحركات 

سياسيين
 حــــــــذر املــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري فــي 
بــــوركــــيــــنــــا فــــــاســــــو، الــــــــــذي أطــــــاح 
مــن  ــقــــني  ــابــ ســ وزراء  الــــحــــكــــومــــة، 
مغادرة العاصمة أو عرقلة ضباط 
ــا ذكــــــــر، أمـــس  ــ ــيــــش، حـــســـب مـ الــــجــ
الــــخــــمــــيــــس، وزيــــــــر ســــابــــق حــضــر 
العسكر وطلب عدم  مــع   اجتماعًا 
ذكــــر اســـمـــه. واجـــتـــمـــع الــلــفــتــنــانــت 
ــــري دامـــيـــبـــا،  ــنـ ــ ــــول-هـ كـــولـــونـــيـــل بـ
وهـــو زعــيــم الــضــبــاط الــذيــن قـــادوا 
االنــقــالب ويــطــلــقــون عــلــى أنفسهم 
اســــم الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة لــلــحــمــايــة 
الحكومة  أعضاء  مع  واالستعادة، 
الــســابــقــني أول مــن أمـــس األربــعــاء. 
ــــال الـــوزيـــر الــســابــق إن دامــيــبــا  وقـ
حــذرهــم مــن فــعــل أي شـــيء يعرقل 
السفر  أو  العسكري  املجلس  عمل 
إلــى خــارج العاصمة، لكنه أضاف 
أنه يرحب بأي مساهمة منهم في 

املرحلة االنتقالية.
)رويترز(

جهود دبلوماسية 
إلطالق سائح روسي 

في القاهرة

ــت الـــــســـــفـــــارة الـــــروســـــيـــــة فــي  ــنــ ــلــ أعــ
القاهرة، أمس الخميس، أن جهودًا 
سبيل  إلخـــالء  تبذلها  دبلوماسية 
ــنـــي  ــيـ ســــائــــح روســــــــــي  يــــدعــــى أرسـ
كــــوتــــوف مــعــتــقــل فــــي قـــســـم شــرطــة 
منشأة ناصر في العاصمة املصرية، 
ــاء. وتــم  ــ ــعـ ــ مــنــذ أول مـــن أمــــس األربـ
اعتقال السائح على خلفية مشادات 
مع السكان املحليني في حي منشأة 
نـــاصـــر، غـــربـــي الـــقـــاهـــرة، املـــعـــروف 
أيـــضـــًا بـــاســـم »حــــي الـــزبـــالـــني«، إثــر 
الـــتـــقـــاطـــه صــــــورًا ومـــقـــاطـــع فــيــديــو 

للسكان املحليني. 
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

بها  قامت  التي  الضغوط واملساعي  نجحت 
الجزائر، إلى جانب عدد من الدول األفريقية 
كجنوب أفريقيا، والــدول العربية في القارة، 
كمصر وتونس، في إدراج ملف طرد إسرائيل 
ــاد األفـــريـــقـــي، عــلــى رأس  مـــن عــضــويــة االتـــحـ
الئحة امللفات التي ستناقش في قمة الرؤساء 
األفارقة املقررة في 5 فبراير/شباط املقبل في 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا. وذكر مصدر 
أن  الجديد«  »العربي  لـ جــزائــري  دبلوماسي 
املساعي الجزائرية التي قادتها الجزائر منذ 
بند »طرد  إدراج  بالنجاح في  أشهر، تكللت 
إسرائيل من االتحاد األفريقي«، على أجندة 
القمة األفريقية الـ35، مشيرًا إلى أن »الجزائر 
تنسق مواقفها مع الدول األفريقية والعربية 
لتحقيق هدف  القارّي،  االتحاد  في  العضوة 
ســـحـــب صـــفـــة مـــالحـــظ فــــي االتـــــحـــــاد، كــانــت 
منفرد  إداري  بقرار  إسرائيل  عليها  حصلت 

اتخذه مسؤول في االتحاد«.
وفي 3 أغسطس/آب املاضي، قدمت سفارات 
ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ ــــي  فــ ــوة  ــ ــــضـ عـ ــة  ــيــ ــربــ عــ ــبــــع دول  ســ
القمر  الجزائر ومصر وجزر  األفريقي، وهي 
وتـــونـــس وجــيــبــوتــي ومــوريــتــانــيــا ولــيــبــيــا، 
إلى رئيس مفوضية االتحاد  مذكرة شفهية 
ــــدت فــيــهــا اعــتــراضــهــا على  مـــوســـي فـــكـــي، أكـ
قراره قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا باالتحاد. 
وطــالــبــت الـــــدول بــــــإدراج الـــقـــرار لــلــمــنــاقــشــة، 
النظر فيه  لــم يتم  الطلب اإلســرائــيــلــي  لــكــون 
وفق نظام االتحاد، ولم يطرح ألي نقاش أو 
تشاور بني أعضاء منظمة االتحاد األفريقي، 

وهـــو مـــا يــمــثــل تـــجـــاوزًا إجــرائــيــًا وســيــاســيــًا 
»غـــيـــر مــقــبــول مـــن جـــانـــب رئـــيـــس املــفــوضــيــة 

لسلطته التقديرية«.
وقــــادت الــجــزائــر وجــنــوب أفــريــقــيــا و24 دولــة 
ــاد لـــلـــدفـــع نــحــو  ــ ــــحـ أخـــــــرى، حــمــلــة داخــــــل االتـ
مراجعة »قرار انفرادي اتخذه مفوض االتحاد 
بمنح  املاضي،  يوليو/تموز  في  فكي  موسى 
ــاد«. وفــي  ــ ــحـ ــ إســـرائـــيـــل صــفــة مـــراقـــب فـــي االتـ
املجلس  وافــق  املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين 
الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد عــلــى مــراجــعــة الـــقـــرار في 
اجتماع وزراء خارجية الدول األفريقية الذي 
عقد 14 و15 أكتوبر، لكن الوزراء رفعوا امللف 
إلى مؤتمر القمة التي يتوقع أن تقرر سحب 

الصفة من دولــة االحــتــالل، خصوصًا في ظل 
توافق الدول األفريقية الكبرى، الجزائر ومصر 

ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بشأن امللف.
دول  راسلت  قد  اإلثيوبية  الخارجية  وكانت 
ــقـــاّرة األســـبـــوع املـــاضـــي، إلبــالغــهــا بموعد  الـ
انعقاد القمة في أديس أبابا، نفيًا ملحاوالت 
جـــرت لنقل الــقــمــة إلـــى خـــارج الــبــالد، بسبب 
واختارت  تيغراي.  إقليم  مع  الــدائــرة  الحرب 
مفوضية االتحاد للقمة شعار »بناء املرونة 
االجتماعية  والتنمية  األفــريــقــيــة  الــقــارة  فــي 
ــة تــســلــم  ــمـ ــقـ ــة«. وســـتـــشـــهـــد الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
السنغال الرئاسة الدورية لالتحاد األفريقي 

خلفًا للكونغو الديمقراطية.

عدن ـ العربي الجديد

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الخميس، أنه سيباشر تحقيقًا في 
الــذي طاول  تقارير في وسائل اإلعــالم وبيانات من جهات رسمية، عن الهجوم 
سجنًا في محافظة صعدة اليمنية في 21 يناير/كانون الثاني الحالي، ما أسفر 
عن سقوط ما ال يقل عن 82 شخصًا وإصابة أكثر من 265، بحسب منظمة أطباء 
بال حدود. وبعد أيام من نفي تنفيذ ضربات جوية في املكان، ذكر الفريق املشترك 
املتعلقة بهذا  الساعات األولــى لتداول األخبار  أنه »باشر منذ  التابع للتحالف، 
ــراءات التحقيق وجــمــع كــافــة املــعــلــومــات والــوثــائــق املتعلقة بــه«.  ــ املـــوضـــوع، إجـ
وأضاف الفريق، الذي أنشأه التحالف لتقييم الضربات الجوية التي تثير جداًل 
وتوقع ضحايا مدنيني، أنه سيقوم باإلعالن عن النتائج فور استكمال تحقيقاته.

الضحايا  عــدد  »األســـوأ لجهة  بأنها  الحادثة  اعتبرت  قــد  املتحدة  األمــم  وكــانــت 
املدنيني في اليمن منذ ثالث سنوات«، واتهمت فيها التحالف بشكل صريح. كما 
أكدت منظمة »أطباء بال حــدود« الدولية، أنه »ال توجد أي طريقة إلنكار الغارة 

غير املبررة«.
وعــلــى الــرغــم مــن االتــهــامــات األمــمــيــة للتحالف باملسؤولية عــن الــهــجــوم، إال أن 
اليمن«، رضية املتوكل، أملحت إلى  رئيسة منظمة »مواطنة لحقوق اإلنسان في 
املــتــوكــل فــي إحــاطــة أمــام  الــســجــنــاء. وقــالــت  دور لجماعة الحوثيني فــي تصفية 
مجلس األمن الدولي، يوم الثالثاء املاضي، إن »عددًا من جرحى السجن، سقطوا 
بالذخيرة الحية التي أطلقتها عليهم جماعة أنصار الله )الحوثيني(«. ولم يصدر 

أي تعليق من جماعة الحوثيني حول االتهامات التي وجهتها املنظمة.
أنها  الخميس،  أمس  الحوثيني،  ذكــرت جماعة  العسكري،  التصعيد  وفي سياق 
قـــادرة »أكــثــر مــن أي وقــت مضى على مــواجــهــة أســـوأ االحــتــمــاالت«، مــع اشــتــداد 
الخناق عليها في مــأرب. وقــال وزيــر الدفاع في الحكومة الحوثية غير املعترف 
بها دوليًا، محمد العاطفي، في تصريحات نقلتها قناة »املسيرة« الناطقة بلسان 
الجماعة، إن الهجمات األخيرة التي طاولت العمق اإلماراتي »ما هي إال رسائل 

تحذيرية«. 
»العربي الجديد«، أن قوات الجيش في  ميدانيًا، أكدت مصادر عسكرية حكومية لـ
استعادت  بعدما  الخميس، مكاسب جديدة  أمــس  العسكري، حققت  تعز  محور 

السيطرة على سلسلة جبال األحطوب، غربي تعز.

دعا الغنوشي إلى 
»حوار وطني شامل 

حول الخيارات الكبرى«

أثار انتخاب نواب أرض 
الصومال في مقديشو 

جدًال واسعًا

األحزاب الديمقراطية 
تبحث تشكيل جبهة 

لمقاومة االنقالب

تواجه والية هرشبيلي 
تحديات أمنية وخالفات 

عشائرية

البرلمان 
يتحدى سعيّد

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

رفــــع مـــعـــارضـــو انـــقـــالب الــرئــيــس 
مستوى  سعّيد،  قيس  التونسي، 
ــيـــــس،  ــ ــمـ ــ ــــخـ الــــــــتــــــــحــــــــدي، أمـــــــــــس الـ
وتحديدًا في املؤسسة التشريعية، حيث عقد 
البرملان التونسي جلسة افتراضية له، بعد 6 
أشعر من تجميده ورفع الحصانة عن نوابه، 
فـــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة الفـــتـــة بـــوجـــه انـــفـــراد 
ســـعـــّيـــد بـــالـــحـــكـــم، ومـــواصـــلـــتـــه االنـــقـــضـــاض 
على السلطات الواحدة تلو األخرى. وخارج 
البرملان، كانت تحركات أخرى تجري بهدف 
أكـــدت »تنسيقية  االنــقــالب، حيث  مــحــاصــرة 
األحـــــزاب الــديــمــقــراطــيــة«، أنـــه »يــجــري بحث 
لــالنــقــالب«،  تــتــصــدى  تشكيل جبهة وطــنــيــة 
املقبل،  ــــارس/آذار  مـ  20 قبل  ستكون جــاهــزة 
اإللكترونية  االســتــشــارة  انتهاء  موعد  وهــو 
ــا يــعــتــبــره  ــ ــأن مـ ــشــ ــتــــي حـــــّددهـــــا ســـعـــّيـــد بــ الــ

إصالحات سياسية.
ــبـــرملـــان الـــتـــونـــســـي، أمــــس فـــي عقد  ونـــجـــح الـ
جــلــســة عــامــة افــتــراضــيــة بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الثامنة للدستور. وتعد هذه الجلسة، األولى 
الــبــرملــان فــي 25 يوليو/ أعــمــال  مــنــذ تعليق 
تموز املاضي ورفع الحصانة عن البرملانيني 
ــّيــــد. ولــــوحــــظ أمــــــس وجــــود  بــــقــــرار مــــن ســــعــ
تعزيزات أمنية كثيفة أمام مقر البرملان وفي 
ــوة رئـــيـــس مجلس  ــ مــحــيــطــه، تــزامــنــًا مـــع دعـ
الـــــنـــــواب، رئــــيــــس حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« راشــــد 

الغنوشي، لعقد الجلسة عن ُبعد. 
وشــــارك فــي الــجــلــســة إلـــى جــانــب الــغــنــوشــي، 
نــائــبــتــه األولــــى ســمــيــرة الــشــواشــي، ورؤســـاء 
كتل نيابية ونواب مستقلون. ودعا الغنوشي 
فـــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، إلــــى »حـــــوار وطــنــي 
شــامــل حــــول الـــخـــيـــارات الــكــبــرى الــســيــاســيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــني مختلف 
النخب، على أال يقصي هذا الحوار طرفًا، على 
غرار حوار 2013«. وتابع »يمكن لهذا املجلس 
ــن أجـــــل الـــوصـــول  ــي الـــــحـــــوار، مــ أن يــســهــم فــ

لتنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية«.
ــال الـــغـــنـــوشـــي »تـــــم يـــــوم 25 يـــولـــيـــو مــن  ــ ــ وقـ
الـــســـنـــة املــنــقــضــيــة، االنــــقــــالب عـــلـــى املــكــســب 
ــم تــمــزيــق  ــ ــنـــي الــكــبــيــر )الــــدســــتــــور( وتـ الـــوطـ
وحدة التونسيني التي تجلت في دستورهم، 

وأصـــبـــح خـــطـــرًا عــلــى الــــدولــــة«. فــيــمــا اقــتــرح 
النائب املستقل عياض اللومي بأن »تنطلق 
لجنة النظام الداخلي في البرملان في تعديل 
الــنــظــام الــداخــلــي والـــقـــانـــون االنــتــخــابــي من 
أجل وضع نظام برملاني متكامل واالنطالق 
ورئاسية  تشريعية  النتخابات  اإلعـــداد  فــي 
مــبــكــرة«، داعــيــًا إلـــى »مــراجــعــة عميقة ونقد 

ذاتي شجاع من البرملان واألحزاب«.
البرقوقي  عــصــام  املستقل  الــنــائــب  وتــســاءل 
»مــاذا تحقق اليوم بعد 6 أشهر من االنفراد 
بــالــحــكــم وإلـــغـــاء املــؤســســات الــدســتــوريــة؟«، 
ــّيــــد ومــــعــــاونــــيــــه صــنــاعــة  مـــعـــتـــبـــرًا أن »ســــعــ
مـــخـــابـــراتـــيـــة«. أمـــــا الـــنـــائـــب املـــســـتـــقـــل رضـــا 
ــن حـــق الــتــونــســيــني  ــه »مــ الــــجــــوادي، فـــقـــال إنــ
ــتــــور، ولـــكـــن لـــيـــس عــبــر  طـــلـــب تـــعـــديـــل الــــدســ
اآلليات  السالح، بل عبر  االنقالب وعبر قوة 
ــال الــنــائــب املستقل  الـــدســـتـــوريـــة«. بـــــدوره، قـ
الشرعية  نمثل  اليوم  »نحن  سعيد  الصافي 
ــب مـــقـــاومـــة  ــجــ ــــب، ويــ ــاصـ ــ ــل غـ ــ ــن كـ ــ غـــصـــبـــًا عـ

الفاشية والدكتاتورية«.
ــــزب »قــلــب  ــد الـــنـــائـــب عــــن حـ ــ ــاق، أكـ ــيـ ــسـ فــــي الـ
تونس«، رفيق عمارة، في حديث مع »العربي 
تــأخــرت كثيرًا«،  الــجــديــد«، أن »هــذه الجلسة 
إلــــى أن »مــــا يــنــاهــز 109 بــرملــانــيــني  مــشــيــرًا 
طالبوا بعقد جلسة في وقت سابق، باعتبار 
أن قـــــــرارات ســعــّيــد غــيــر شــرعــيــة ومــخــالــفــة 
للدستور«. وبني عمارة »النواب غير ملزمني 
بــاحــتــرام أمـــر أقـــل درجـــة مــن الــدســتــور الــذي 

ــــي كــل  ــن الــــدســــتــــور فـ ــ ــمــــر الـــــخـــــروج عـ ــتــ واســ
املمارسات واألوامــر التي صــدرت عن رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة«. وتـــــابـــــع »لــــقــــد تـــــم تــعــطــيــل 
من  الدستورية  الهيئات  وإغــالق  املؤسسات 
أجل تجميع السلطات في يد شخص واحد«. 
ولـــفـــت الـــغـــنـــوشـــي إلـــــى أنـــــه »تـــمـــت شــيــطــنــة 
مــؤســســة الـــبـــرملـــان بــتــدبــيــر مــســبــق مـــن أجــل 
االستعداد لإجهاز عليه ملا يمثله من رمزية 
ومـــن تــــوازن بــني الــســلــطــات وكــانــت سياسة 
 آخر على النية املبيتة«. وأشار 

ً
التشفي دليال

إلى أن »ديمقراطيتنا الناشئة تمر بمطبات 
وصعوبات كبيرة، ولكن إصالحها ال يكون 
بــاالنــقــالب عليها والـــذهـــاب نــحــو املــجــهــول، 
الــخــروج عنها  بــل يكون مــن داخلها، وليس 
شعبويات  أو  جاثمة  فاشيات  إلــى  بالدعوة 
تائهة أو ترتيب استشارات شكلية لتسويغ 

وتمرير خيارات أحادية«.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس كــتــلــة حـــــزب »قــلــب  مــ
ــونــــس«، أســـامـــة الــخــلــيــفــي خــــالل الــجــلــســة  تــ
أصبحت  ولكنها  ديمقراطية،  عندنا  »كانت 
دكــتــاتــوريــة«، داعــيــًا إلـــى »االعـــتـــذار للشعب 
التونسي عــن األخــطــاء بــاســم الــبــرملــان، على 
كان  البرملانية  املؤسسة  ترذيل  أن  من  الرغم 
ــواب لــديــهــم بــرامــج  ــ ــزاب ونـ ــ مــقــصــودًا مـــن أحـ
معلومة«. وتابع الخليفي »سنواصل الدفاع 
إزاء  والــحــوار  التشاركية  الدستور وعــن  عــن 
الجلسة في  هــذه  تبقى  أن  الــعــبــث«، مقترحًا 

حالة انعقاد دائم ومتواصل.
بدوره، قال رئيس كتلة »ائتالف الكرامة«، سيف 
الــديــن مــخــلــوف، إن »الــدســتــور ينص على أن 
يبقى املجلس في حالة انعقاد دائم حسب البند 
اتــه(  إجــراء فــي  )الـــذي استند عليه سعّيد   80
وكـــان يــفــتــرض أن تنعقد الــجــلــســة مــنــذ وقــت 
بعيد«. وشدد على أن »هذا الدستور لن يتغير 
بوسائل  إال  تعديله  يتم  ولــن  بــه  وسنتمسك 
دســتــوريــة«. وتــابــع »مــا حصل فــي 25 يوليو 
الشعب عندما  انقالب، وقد كذب سعّيد على 
تــحــدث عــن تــهــديــد الــبــالد واســتــقــاللــهــا، وأنــه 
السلطات  كل  جمع  فيما  الدستور،  سيحترم 

بيديه، مما أوصل البالد إلى اإلفالس«.
وطالب النائب املستقل، املالحق من املحكمة 
ــاري، بـــــأن »تــعــقــد  ــيــ ــخــ الـــعـــســـكـــريـــة، راشــــــد الــ
جلسة عاجلة لعزل سعّيد ألن الشعب رفضه 

يــــؤســــس لـــســـلـــطـــة تـــشـــريـــعـــيـــة مــســتــقــلــة عــن 
السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن املجلس ما 
زال قائمًا وشــرعــيــًا«. واعــتــبــر أنــه »لــيــس في 
إن االستفزاز  بــل  اســتــفــزاز،  الجلسة أي  هــذه 
الحقيقي يكمن في ازدراء الرئيس للدستور 
ــقــــاره لـــصـــوت الـــشـــعـــب وإرادتـــــــــه الــتــي  ــتــ واحــ
تم سلبهم وظائفهم  ونوابًا  برملانًا  انتخبت 
الشعب صاحب  إلى  العودة  بالقوة من دون 
الـــقـــيـــام  فـــوضـــهـــم  ــذي  ــ ــ الـ واإلرادة  ــيــــادة  الــــســ

بالسلطة التشريعية«. 
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، اعـــتـــرض عــــدد مـــن الـــنـــواب 
املــعــارضــني لــلــغــنــوشــي، عــلــى عــقــد الــجــلــســة، 
بــســبــب مـــا اعـــتـــبـــروه مــــحــــاوالت مـــن األخــيــر 
ــلــــبــــروز مــن  ــــع الــــحــــالــــي، لــ ــتــــغــــالل الـــــوضـ الســ
جــديــد عــلــى حــســابــهــم، مــؤكــديــن أن الجلسة 
غير شرعية وال أســاس قانونيًا لها في ظل 
غــلــق الــقــنــوات الــرســمــيــة مــن قــبــل الــســلــطــات. 
ــار  ــيـ ــتـ ــــن »الـ ــر الــــنــــائــــب عـ ــبـ ــاق، عـ ــيــ ــســ وفــــــي الــ
رفضه  عن  العجبوني،  هشام  الديمقراطي«، 
مـــواكـــبـــة الــجــلــســة. وكـــتـــب فـــي مــنــشــور عبر 
»فيسبوك«: »ال يستحون، ملتزمون بالنفاق. 
أنا سأحضر في أّي جلسة برملانية افتراضية 
ــا نـــقـــطـــة واحـــــــدة:  ــهـ ــالـ ــمـ يـــتـــضـــّمـــن جـــــــدول أعـ
االحتفال بإقالة أو استقالة راشد الغنوشي«. 
مــن جهته، قــال نائب رئيس الــبــرملــان، طــارق 
الفتيتي، قبل انعقاد الجلسة إنه »غير معني 
أو املشاركة  بها ولم أستشر حول تنظيمها 
وكــان حــريٌّ بمن سهر على تنظيمها  فيها، 
بأن يعمل على توسيع االستشارة وتشريك 
رؤســـــاء الــكــتــل ودعـــــوة مــكــتــب املــجــلــس قبل 
الدعوة إلى جلسة مماثلة«. وشدد في الوقت 
نفسه عــلــى أنـــه »ضـــد الــحــكــم الـــفـــردي وعلى 

قيس سعيد أن يتدارك أموره«.
وأصــــــدر مــجــلــس نـــــواب الـــشـــعـــب، بــيــانــًا إثــر 
الجلسة قال فيه إن »مجمل تدخالت النواب 

ــتـــور فـــي الــحــيــاة  شـــــددت عــلــى مــكــانــة الـــدسـ
السياسية الوطنية ودوره املحوري في بناء 
تناولوا  كما  واســتــقــرارهــا.  بــالدنــا  مستقبل 
عدة مسائل تتعلق بالحياة اليومية للشعب 
الــتــونــســي وكــيــفــيــة الـــخـــروج مــن أخــطــر أزمــة 
دســتــوريــة ومــالــيــة واقــتــصــاديــة واجتماعية 

في تاريخ تونس الحديث«. 
البيان، الجهود التي تبذل اليوم »في  وحيا 
االنــقــالب  مــنــذ  للديمقراطية  الــعــودة  مــعــركــة 
على الدستور في 25 يوليو«. وعّبر النواب عن 
أقدم  الــذي  الجسيم  للخرق  املطلق  »رفضهم 
عليه سعّيد يوم 25 يوليو، وتعليقه ألعمال 
ــع الــحــصــانــة عن  مــجــلــس نــــواب الــشــعــب ورفــ
النواب، وحل الحكومة املنتخبة في تناقض 
تام وجلي مع ما ينص عليه الفصل الـ80 من 
الدستور«. وشددوا كذلك على »رفضهم التام 
لــجــمــيــع املــراســيــم والــــقــــرارات الــالدســتــوريــة 
والالقانونية التي أقدم عليها سعّيد، وحله 
وتـــهـــديـــده لــلــهــيــئــات الــدســتــوريــة املــنــتــخــبــة، 
الكريه  الشعواء وتحريضه وابتزازه  وحربه 
القضاة  وغــيــر األخــالقــي للسيدات والــســادة 
األفاضل وهياكلهم املنتخبة، وفي مقدمتها 
ــلـــى لــلــقــضــاء«. وحـــمـــل الـــنـــواب  املــجــلــس األعـ
سعّيد »املسؤولية القانونية واألخالقية لكل 
ما يحدث في تونس ويهدد دولتنا وتــوازن 
مــجــتــمــعــنــا مــنــذ خـــرقـــه الــجــســيــم لــلــدســتــور 
وإلــــى أن تــعــود تــونــس لــلــمــســار الــدســتــوري 

واملؤسسات املنتخبة والديمقراطية«.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــدت »تنسيقية األحـــزاب 
الديمقراطية« في تونس، التي تضّم التيارين 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي« و»الـــجـــمـــهـــوري« و»الــتــكــتــل 
الــديــمــقــراطــي مـــن أجــــل الــعــمــل والـــحـــريـــات«، 
ــة، أمـــس  ــيـ ــنـ وعــــــــددًا مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـ
الــخــمــيــس، أنـــه »يــجــري بــحــث تشكيل جبهة 
جاهزة  ستكون  لالنقالب«،  تتصدى  وطنية 

قبل 20 مارس/آذار املقبل، وهو موعد انتهاء 
االستشارة اإللكترونية التي حددها سعّيد.

وأوضح هؤالء أن »الدولة مهّددة باالنهيار، 
مـــرور 6 أشهر  عــّمــق األزمـــة بعد  وأن سعّيد 
ــــالب«، مـــشـــيـــريـــن، خـــــالل مــؤتــمــر  ــقــ ــ عـــلـــى االنــ
صــحــافــي أمــــس، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الثامنة 
لصدور الدستور، وستة أشهر على التدابير 
ــة يــــــوم عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ ــائـ ــ االســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ومـ
ــد األزمــة 

ّ
حكومة نــجــالء بـــودن، إلــى أن »تــعــق

يفترض وجود جبهة وطنية تخلق التوازن 
الـــســـيـــاســـي، وتـــســـعـــى لـــتـــقـــديـــم الـــتـــصـــورات 

للخروج من األزمة«.
ــار  ــيـ ــتـ »الـ ـــ ــد األمـــــــني الــــعــــام لـ ــ ــاق، أكــ ــيــ ــســ فــــي الــ
الــديــمــقــراطــي« غـــازي الــشــواشــي، فــي تصريح 
ــه »يـــتـــم الــعــمــل على  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ لــــ
تـــوحـــيـــد الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لتتصدى لالنقالب«، موضحًا أن »التنسيقية 
ــقــــراطــــي واألحـــــــــزاب  ــمــ ســـتـــضـــم الـــطـــيـــف الــــديــ
مرحلة  فــي  وذلـــك  الــديــمــقــراطــيــة،  االجتماعية 
أولى، وخصوصًا األحزاب الرافضة لـ25 يوليو، 
مشهدًا  تــحــدث  بــمــبــادرة  لتتقدم  ثــم  لتتوحد 

متوازنًا وتقود نحو حوار وطني لإنقاذ«.
»الحزب الجمهوري«  بدوره، أكد األمني العام لـ
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــي، فــــي تـــصـــريـــح لـ ــابــ ــشــ عــــصــــام الــ
ــد«، أن »الــــــحــــــوار ســـيـــكـــون جـــامـــعـــًا،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
باستثناء من يقصي نفسه، بمعنى أن حركة 
النهضة والحزب الدستوري الحر، سيكونان 
موجودين في الحوار، إال من يرفض منهما، 
فالبالد تتسع للجميع«، مبينًا أنه »ال بد من 
خلق قوة ضغط ليكون الحوار في مناخ جيد 
وسليم«. وبنّي الشابي أن »رئيس الجمهورية 
ــبــــادرات  رفــــض الــــحــــوار، رغــــم الـــعـــديـــد مـــن املــ
والــــدعــــوات«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »أصــبــح يتنمر 
البقاء  يمكن  ال  وبالتالي  املــبــادرات،  وينتقد 

في موقف املتفرج والبالد تنهار«.

جلسة لمجلس النواب 
بعد 6 أشهر من تعليقه

الغنوشي خالل مشاركته في الجلسة البرلمانية االفتراضية أمس )ياسين قائدي/األناضول(

يشارك عدد كبير من الصوماليين في االنتخابات )مصطفى سعيد/فرانس برس(

أصدر فكي قرارًا فرديًا بمنح إسرائيل صفة »مالحظ« في االتحاد )ميناسي وونديمو هايلو/األناضول(

الرئيس قيس سعيّد، نجح  انقالب  في خطوة تصعيدية الفتة بوجه 
افتراضية  عامة  جلسة  عقد  في  الخميس،  أمس  التونسي،  البرلمان 
للمرة  وذلك  الثورة،  بعد  ما  دستور  العتماد  الثامنة  الذكرى  بمناسبة 
األولى منذ تعليق أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي ورفع 

الحصانة عن نوابه

تقرير

تقرير

رصد

الفيدرالية في واليــة جنوب  االنتخابات 
ــم تــتــســلــم  ــال، إال أنـــهـــا لــ غـــربـــي الــــصــــومــ
مجتمع  منظمات  وأشــــارت  مــنــه.  الطلب 
ــتــــراع، إلـــى أن  مـــدنـــي، تـــراقـــب عــمــلــيــة االقــ
الــلــوائــح االنتخابية  هـــذا األمــــر يــخــالــف 
بالوالية ويضرب نزاهتها. كما أن وزيرة 
ــرأة فـــي الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة حنيفة  ــ املـ
محمد حابسدي فقدت مقعدها النيابي.

وتواجه والية هرشبيلي تحديات أمنية 
وخــــالفــــات عـــشـــائـــريـــة تـــعـــرقـــل إمــكــانــيــة 
ــــالق الـــعـــمـــلـــيـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة فــيــهــا.  ــطـ ــ انـ
ويرفض مسلحون من عشيرة »حوادلي« 
ــتـــي  ــلــــدويــــن، والـ ــنـــة بــ ــنـــة فــــي مـــديـ ــقـــاطـ الـ
إجــراء  املحلية،  الــفــدرالــيــة  اإلدارة  تنتقد 
األربعاء  االنتخابات. وهم كانوا منعوا، 
املاضي، رئيس الوالية علي جودالي من 
زيارة املدينة. ويتخوف سكان املدينة من 
إمكانية اندالع اشتباكات بني املسلحني 
القبليني ووحدة عسكرية خاصة وصلت 
إلى بلدوين، بهدف تعزيز األمن وتوفير 
ــــواء آمــنــة لــرئــيــس الـــواليـــة لــزيــارتــهــا،  أجـ
القيادات  مــع  السياسية  املشاكل  لبحث 

العشائرية.
مدينة  فــإن  مــصــادر صحافية،  وبحسب 
بــلــدويــن تـــواجـــه خــطــرًا أمــنــيــًا أيــضــًا من 
ــاب«، الــــتــــي وجــهــت  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــبـــل حــــركــــة »الـ قـ
تـــهـــديـــدات لــلــمــواطــنــني لـــعـــدم املـــشـــاركـــة 
رفـــض مسلحي  االنــتــخــابــات. وأدى  فــي 
العشيرة وتهديدات »الشباب« إلى نزوح 
ــن مـــكـــان ســكــنــهــا قــرب  ــرات األســـــر مـ عـــشـ
أحــد املــراكــز، التي يتم تجهيزها إلجــراء 

االنتخابات فيها.
في موازاة ذلك، تحاول قوات حفظ السالم 
األفــريــقــيــة تــأمــني املــقــار االنــتــخــابــيــة في 
الفيدرالية.  الــواليــات  وعواصم  مقديشو 
وقامت بنشر وحدات عسكرية وحواجز 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــنــــع وصـــــــــول سـ كــــونــــكــــريــــتــــيــــة، ملــ
يشار  االنتخابية.  الــدوائــر  إلــى  مفخخة 
إلـــى أن الــبــرملــان الــصــومــالــي يــتــألــف من 
غــرفــتــني، األولـــــى وهــــي مــجــلــس الــشــعــب 
والثانية مجلس  نائبًا،   275 الــذي يضم 
الشيوخ الــذي يضم 54 عضوًا. وكــان تم 
في أغسطس/آب املاضي انتخاب جميع 
الــشــيــوخ، فــي مقابل 75  أعــضــاء مجلس 
وتمهد  الشعب.  مجلس  فــي  فقط  مقعدًا 
الغرفتني  أعــضــاء  انتخاب  إكــمــال  عملية 
الــطــريــق أمـــام إجـــراء انــتــخــابــات رئاسية 
بحلول إبريل املقبل، إلنهاء مرحلة الفراغ 
الدستوري في الصومال واملتواصل منذ 

نحو عامني.

في املقابل، لم تنطلق بعد عملية االقتراع 
في والية هرشبيلي، التي تستحوذ على 
37 مــقــعــدًا نــيــابــيــًا. ويــأتــي ذلـــك ألســبــاب 
أمنية، باإلضافة إلى أن قبيلة البنادري 
لــــم تـــجـــر انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة عــلــى 
مقاعدها الخمسة، بسبب خالفات داخل 
الــقــبــيــلــة. وأثـــــار انــتــخــاب 24 نــائــبــًا، من 
أصل 46، ألرض الصومال جداًل واسعًا، 
إذ إن عملية االقتراع جرت في مقديشو. 
ــداث شـــرخ بني  ــ ــر إلـــى إحـ وأدى هـــذا األمــ
مــمــثــلــي رؤســــــــاء الـــعـــشـــائـــر، بــــني مــؤيــد 
االنــتــخــابــات  تــنــظــيــم  لكيفية  ومـــعـــارض 
فــي الــعــاصــمــة. وبــحــســب مــتــابــعــني، فقد 
أدت عملية انتخاب 75 نائبًا، حتى اآلن، 
إلــى ظــهــور وجـــوه جــديــدة على الساحة 
ــة بـــنـــواب بـــارزيـــن،  الــبــرملــانــيــة، واإلطــــاحــ
شــغــلــوا أيــضــًا مــنــاصــب وزاريـــــــة. واتــهــم 
بيلي،  دعــالــي  عبدالرحمن  املــالــيــة  وزيـــر 
املقرب من الرئيس املنتهية والية محمد 
عــبــدالــلــه فــرمــاجــو، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عقب خسارته منصبه، الثالثاء املاضي، 
ــة بـــه،  ــاحــ ــاإلطــ ــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــ ــكـــومـ الـــحـ
مالية إضافية  بسبب وقفه مخصصات 
للوزارات، وعدم خضوعه ألوامر روبلي.

ومــن بــني الــوجــوه الــجــديــدة فــي البرملان 
الــــحــــادي عـــشـــر، مـــديـــر شـــرطـــة مــقــديــشــو 
ــادق عـــمـــر حــســن،  ــ الـــســـابـــق الـــجـــنـــرال صــ
الذي أدى خالفه مع فرماجو، في إبريل/
نــيــســان املـــاضـــي، إلـــى مــحــاولــتــه بــالــقــوة 
منع عقد جلسة برملانية للتمديد ملجلس 
النواب والرئاسة. وكان القرار ألغي الحقًا 
في  أمنية  وتــوتــرات  أزمـــة سياسية  بعد 
مقديشو. ومن بني الوجوه التي ستغيب 
عن أروقة البرملان الجديد رئيسه السابق 
ــــواري، الـــذي كـــان أعلن  محمد عــثــمــان جـ
م أوراق ترشحه إلــى لجنة  أخــيــرًا أنــه قــدَّ

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

بــعــد تــعــثــر دام شـــهـــورًا، انــطــلــق الــســبــاق 
االنــتــخــابــي ملــجــلــس الــشــعــب )الـــبـــرملـــان( 
ــــي مـــعـــظـــم الــــــواليــــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــي  فـ
الصومال. إال أن مواصلة عملية االقتراع 
تــواجــه تحديًا أمنيًا مــزدوجــًا فــي واليــة 
مسلحني  إن  إذ  خــصــوصــًا،  هــرشــبــيــلــي 
ــر، كما أن  عشائريني يــرفــضــون هــذا األمـ
حـــركـــة »الـــشـــبـــاب« تـــحـــذر املـــواطـــنـــني من 

املشاركة فيها.
وتــســابــق الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة الــزمــن 
ــابـــات، الــتــي  ــتـــخـ لـــاللـــتـــزام بــمــواعــيــد االنـ
أبرمت في املؤتمر التشاوري بني رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة مــحــمــد حــســني 
ــات الــفــيــدرالــيــة  ــواليــ ــلـــي ورؤســـــــاء الــ روبـ
مقديشو،  العاصمة  في  املنعقد  الخمس 
بــني 3 و9 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، ونــص 
التشريعية،  االنتخابات  استكمال  على 
الـــتـــي كـــانـــت تــوقــفــت فـــي 10 ديــســمــبــر/
خـــالفـــات  جـــــــراء  املــــاضــــي  األول  كــــانــــون 

سياسية، قبل 25 فبراير /شباط املقبل.
البالد،  في  الفيدرالية  الــواليــات  وأطلقت 
وبونتالند،  وجــلــمــدغ،  هرشبيلي،  وهــي 
وجـــوبـــاالنـــد، وجــنــوب غــربــي الــصــومــال، 
عــمــلــيــة االقــــتــــراع ملــجــمــوعــة مـــن املــقــاعــد 
الــنــيــابــيــة، وســـط مــشــاركــة عـــدد كبير من 
ــت لــلــمــراقــبــني  ــ ــتـــرعـــني وحــــضــــور الفــ ــقـ املـ
ــدنـــي وشــيــوخ  وأعــــضــــاء فـــي املــجــتــمــع املـ
ــائـــر. وانـــطـــلـــقـــت االنــــتــــخــــابــــات فــي  الـــعـــشـ
مدينة بيدوا، مركز حكومة والية جنوب 
الحالي.  يناير  فــي 20  الــصــومــال،  غــربــي 
وانتخب، حتى األربعاء املاضي، 22 نائبًا 
مــن أصـــل 69 مــقــعــدًا لــلــواليــة فــي مجلس 
الشعب الــذي يضم 275 عضوًا. وانتخب 
في والية جوباالند 12 نائبًا من أصل 43، 
فيما تم انتخاب 5 من أصل 39 في والية 
بونتالند. وفي جلمدغ انتخب 9 أعضاء 

من أصل 36 يمثلون الوالية في البرملان.

االنتخابات النيابية في الصومال
مخاوف من تعثر استكمالها بسبب الخالفات والتهديدات

على الرغم من 
مواصلة الصوماليين 

االقتراع لنوابهم، فإن 
تحديات أمنية تلوح 

في األفق، قد تؤدي 
لتعثر هذا األمر
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الصدر في بغداد... وجلسة برلمانية في 7 فبراير

بغداد ـ عادل النواب
             أكثم سيف الدين

ــداد،  ــغــ ــــي بــ ــتــــواصــــل الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي فـ يــ
تشكيل  شــأن  في  التحالفات  لحسم موضوع 
الحكومة العتيدة، على وقع استعداد البرملان 
الستئناف عمله، بعد إقرار املحكمة االتحادية 
العليا دستورية الجلسة األولى له التي ُعقدت 

في 9 يناير/كانون الثاني الحالي.
ــيـــس، ســلــســلــة مــن  ــمـ ــــس الـــخـ ــوم أمــ ــ ــهــــد يــ وشــ
االجــتــمــاعــات الــخــاصــة بــتــرتــيــب الــتــحــالــفــات 
التيار  زعيم  الحكومي، مع وصــول  امللف  في 
ــــدر إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــــصـ الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الـ
العراقية. وعقد الرئيس املنتهية واليته برهم 
صــالــح اجــتــمــاعــًا مـــع رئــيــس الــبــرملــان محمد 
الحلبوسي، كما ُعقد اجتماع مغلق بني زعيم 
ــــادي الـــعـــامـــري، ورئــيــس  تــحــالــف »الـــفـــتـــح« هـ
حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني، بافل 
الجانبني  أن  بــيــان،  فــي  أكــد  الـــذي  الطالباني، 
بحثا ملف تسمية رئيس الجمهورية، وأهمية 

ح 
ّ

حل الخالف حول ذلك قبل إغالق باب الترش
يوم اإلثنني املقبل.

في غضون ذلك، أصدر رئيس الوزراء السابق، 
القانون«، نوري املالكي،  زعيم تحالف »دولــة 
لــه رد فيه على إصـــرار الصدر  موقفًا جــديــدًا 
على إقصائه من املشهد الحكومي الجديد، من 
على  تغريدة  في  املالكي  وقــال  تسميته.  دون 
حسابه في موقع »تويتر«: »اعتدت في حياتي 
السياسية واالجتماعية أال يصدر عني رد على 
من يتجاوز ويشخصن الخالفات السياسية، 
وردي عليهم في امليدان السياسي واألمني«. 
وأضاف: »من موقع القوة واالقتدار، والشعور 
باملسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خالفات 
وتنفيس أحــقــاد وكــراهــيــة، إن يـــدي مــمــدودة 
ألفضل العالقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق 
وشعبه، ومن دونها ال أحب وال أرحب بأي عالقة 
العراق  وشراكة مع أي طــرف يضر بمصلحة 

وكرامة الناس«.
مـــن جــهــتــه، أصـــــدر زعـــيـــم جــمــاعــة »عــصــائــب 
أهــل الــحــق«، قيس الخزعلي، بيانًا رحــب فيه 
بوجود الصدر في بغداد. وقال إن »يد اإلطار 
ــا فـــيـــه مــصــلــحــة  الــتــنــســيــقــي مــــمــــدودة لـــكـــل مــ
العراق، وتفويت الفرصة على األعداء، ونأمل 
أن تــكــون بــدايــة زيــــارة الــصــدر مــشــروعــًا لحل 
ــر  ــ الـــخـــالفـــات وملـــلـــمـــة الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي«. وذّكـ
ــده مــحــمــد  ــ ــوالـ ــ الـــخـــزعـــلـــي الــــصــــدر بـــحـــديـــث لـ

الصدر، بشأن املصالح العامة وتغليبها.
ومن املقرر أن تشمل لقاءات الصدر في بغداد، 
عددًا من قادة قوى »اإلطار التنسيقي«، الذي 
يسعى لثني زعيم التيار الصدري عن مشروع 
حــكــومــة األغــلــبــيــة الـــــذي يــطــالــب بـــه وإبـــعـــاد 

تحالف املالكي عن املشهد بالحكومة املقبلة. 
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  وكشفت 
أن »قيادات وممثلي قوى )اإلطار التنسيقي( 
لم يلمسوا وجــود تنازالت من الصدر في ما 

يتعلق باألزمة الراهنة«.
وحول هذه التطورات، رأى النائب السابق عن 
تحالف »النصر« طه الدفاعي، في حديٍث مع 
»العربي الجديد«، أن »املدد الدستورية املتبقية 
تحتم  والـــوزراء  الجمهورية  رئيسي  ملنصبي 
على الطرفني )اإلطار والتيار الصدري( حسم 
خالفهما بأسرع وقت ممكن«، كاشفًا أن »هناك 
الجانبني«.  للتقريب بني  وساطات ستحصل 
وشّدد على أنه »خالل اليومني أو الثالثة املقبلة 
ه اإلطار مجتمعًا نحو  سيحسم األمر، إما توجُّ
املعارضة، أو ذهاب جزء من اإلطار مع التيار 
الــحــكــومــة«، مشيرًا إلــى أن  الــصــدري لتشكيل 
»الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل 

اإلطار للحسم«.
 وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــا زال ائــتــالف »دولــة 
الــقــانــون« يستبعد فــكــرة عـــدم دخــولــه ضمن 
الحكومة املقبلة، معلقًا آماله على جولة الحوار 
املرتقبة للتقرب من الصدر. وعن هذا املوقف، 

ــي، في  أكـــد الــنــائــب عــن االئـــتـــالف، داخـــل راضــ
حديٍث مع »العربي الجديد«، أنه »بعد حسم 
املحكمة االتحادية ملف الجلسة األولى ما زالت 
التيار الصدري، وأن  التفاهمات مستمرة مع 

األيام املقبلة ستشهد انفراجة بني الطرفني«.
في سياق آخــر، أعلنت رئاسة البرملان، أمس، 
أنــهــا حـــددت 7 فــبــرايــر/ شــبــاط املقبل، موعدًا 
لــعــقــد جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــالد. 
ــاد بـــيـــان لـــرئـــاســـة الـــبـــرملـــان بـــأنـــه »عــقــدت  ــ وأفــ
رئاسة مجلس النواب اجتماعًا للتباحث حول 
ح ملنصب 

ّ
األحكام واإلجراءات املتعلقة بالترش

رئيس الجمهورية«. وأضاف أنه »تقّرر خالل 
االجتماع إعالن أسماء املرشحني ملنصب رئيس 
الشروط  فيهم  توفرت  الذين  من  الجمهورية 
القانونية في 31 يناير، بعد استكمال اإلجراءات 
ــح 

ّ
الــقــانــونــيــة اســتــنــادًا لــقــانــون أحــكــام الــتــرش

ملنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012«. 
ووفــقــا للمادة 70 مــن الــدســتــور، فــإن البرملان 
ينتخب أحد املرشحني لتولي منصب رئيس 
الجمهورية بأغلبية الثلثني. وُيعّد هذا الشرط 
من أهم الدوافع التي تدعو للتوافق بني الكتل 
الــفــائــزة لجمع نحو 220 صــوتــًا مــن مجموع 
عدد أعضاء البرملان البالغ عددهم 329 نائبًا. 
وفي حال فشل أي من املرشحني في نيل ثقة 
ثلثي عدد أعضاء البرملان، يجري االختيار بني 
أعلى مرشحني اثنني للمنصب، ويكون رئيسًا 
األصــوات  أعلى  للجمهورية من يحصل على 
بعد إجراء عملية االقتراع الثانية داخل البرملان. 
رئيس  يكلف  الدستور،  من   76 للمادة  ووفقًا 
الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عددًا 

بتشكيل الحكومة خالل 15 يومًا.
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توتر الحدود مع سورية

هل يعّدل األردن قواعد االشتباك؟

طالبان مصّرة على مواصلة عمل حكومتها

نضال الطعاني: الحدود 
السورية خاصرة رخوة 

لألردن

عّمان ـ أنور الزيادات

مــــــع إعــــــــــان الــــجــــيــــش األردنــــــــــــي، 
مهربًا،   27 مقتل  الخميس،  أمــس 
وإصــابــة عــدد آخـــر، وفــرارهــم إلى 
العمق السوري، يتضح أن قواعد اللعبة على 
الحدود األردنية السورية قد تغيرت. وتظهر 
بــتــجــاوز حساسية  بـــدأت  عــمــان  أن  العملية 
ــة املـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود،  ــيــ ــنــ ــركــــات األمــ ــتــــحــ الــ
خصوصًا أن الوضع امليداني تغير في درعا، 
وهــو مــا يثير قلق األردن الــذي ال يرغب في 
وجود مليشيات موالية إليران قرب أراضيه، 

ونفوذ واسع لتنظيم »داعش«.
الـــواضـــح أن مــوقــف األردن تــغــيــر، منذ  ومـــن 
انــطــاق الــثــورة فــي ســوريــة فــي الــعــام 2011، 
ــات عـــلـــى أرض  ــيـ ــطـ ــعـ ــــروف واملـ ــظـ ــ بــحــســب الـ
الــعــام 2014  الــواقــع. فبعد أن كــان ينظر فــي 
إلى رئيس النظام السوري بشار األسد على 
أنه فاقد للشرعية، بدأ يعيد حساباته بشكل 
الفترة  النظام طــوال هــذه  إن بقاء  إذ  متكرر، 
اإلقليمية  الــقــوى  قـــدرة  أو  رغــبــة  عـــدم  يعني 

على تغييره، وعدم وجود بديل له.
وكان مدير املخابرات العامة األردنية اللواء 
أحــمــد حــســنــي حــاتــوقــاي قــــال، فــي أكــتــوبــر/
يتعامل  »األردن  إن  املـــاضـــي،  األول  تــشــريــن 
ــــوري كــــأمــــر واقــــــــع، حـــيـــث لــم  ــسـ ــ مــــع املــــلــــف الـ
نــتــدخــل بــشــأنــه الــداخــلــي، كــونــه دولــــة جــوار 
ــة«. لكنه حـــذر مــن أن »هــنــاك  ودولــــة حـــدوديـ
السورية ال  األردنــيــة  الــحــدود  جماعات على 
بد من التعاطي معها، حفظًا ألمن واستقرار 
اململكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب 
األسلحة واملخدرات«. واعتبر اللواء املتقاعد 
الــدويــري،  فايز  األردنـــي،  العسكري  والخبير 
أن مهربي  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
ينتهي  وعندما  استخدامهم  يتم  املــخــدرات 
دورهم ال أحد يتبناهم. وأشار إلى أن إحدى 
النقاط األساسية التي تم االتفاق عليها بني 
استقبل  عــنــدمــا  الــــســــوري،  والـــنـــظـــام  األردن 
رئيس هيئة األركــان املشتركة اللواء يوسف 
السوري  النظام  فــي  الــدفــاع  وزيــر  الحنيطي 
األول  أكتوبر/تشرين  أيــوب في  العماد علي 
املــاضــي، أمــن الــحــدود بــني الــجــانــبــني. واتهم 
»حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي وبــعــض املــلــيــشــيــات 
بقيادة  الــرابــعــة«،  إيــران و»الفرقة  املقربة من 
ماهر األسد، بالوقوف وراء تهريب املخدرات.
وأضاف الدويري: ال نقول إن النظام السوري 
بهذا  يقوم  لكن من  بالتهريب،  يقوم  هو من 
السوري، وهي  بالنظام  األمــر جهات ترتبط 
عــصــابــات داخــــل املــنــظــومــة الـــســـوريـــة، تــقــوم 
بتهريب املــخــدرات لجني األمـــوال والــثــروات 

بطريقة غير مشروعة.
واعــتــبــر أن هــــؤالء لــيــســوا مــهــربــي مــخــدرات 
فــقــط، بــل جــمــاعــات مسلحة تــحــاول إشــغــال 
حرس الحدود ليتمكن املهربون من تحقيق 
ــح أن الــتــهــريــب انــتــقــل من  ــ أهـــدافـــهـــم. وأوضــ
التسلل عبر األودية إلى إطاق النار باتجاه 

نقاط املراقبة األردنية إلشغالها.  
ــاذا  ووفـــــق الــــدويــــري فـــإنـــه ال يــمــكــن تـــوقـــع مـ

فاألردن عّبر عن مخاوفه في ما يتعلق بملف 
القومي  الــســوري وارتــبــاطــه بأمنه  الــجــنــوب 
وانعكاساته عليه«. وأشار إلى أن »الجنوب 
ــاج املـــخـــدرات  ــتـ الــــســــوري أصـــبـــح مــنــطــقــة إلنـ
ــدوالرات  الــ املــلــيــارات مــن  وتصنيعها، وتــــدّر 
والجهات  اإليــرانــيــة  املليشيات  على  سنويًا 
املــقــربــة منها كــحــزب الــلــه«. وتــوقــع العبادي 
 ،

ً
حـــصـــول املــــزيــــد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات مــســتــقــبــا

خــصــوصــًا أن املــهــربــني يــعــمــلــون مـــع قــواعــد 
إســنــاد، تــقــوم بــإلــهــاء جــنــود حـــرس الــحــدود 
رئيسي  هــدف  »األردن  أن  ورأى  عملهم.  عــن 
لـــداعـــش، الــــذي يــقــتــرب مـــن الــبــاديــة وشــمــال 
داعــش،  تبرئة  »ال نستطيع  وقـــال:  الـــعـــراق«. 
فهو ليس فقط شخصا يحمل حزامًا ناسفًا، 
بـــل مــنــظــومــة إرهـــابـــيـــة، تـــحـــاول إعـــــادة بــنــاء 
نفسها مــن جــديــد«. وتـــســـاءل: »ملــــاذا ال نــرى 

عملية لداعش في إسرائيل أو إيران؟«. 
عامر  األردنــــي  االستراتيجي  الــبــاحــث  ورأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــســبــايــلــة، فــي حــديــث لـــ
أن قتل الــقــوات األردنــيــة لـــ27 مهربًا محاولة 
لـــبـــعـــث رســــالــــة واضــــحــــة وحـــــازمـــــة لــجــمــيــع 
الــســوري، بأن  الفاعلة فــي الجنوب  األطـــراف 
املــطــلــوب لــيــس فــقــط إبـــعـــاد مـــصـــادر الخطر 
الحدود، بل تصفيتها بطريقة مباشرة.  عن 

واعــتــبــر أنـــه ال يــوجــد اخــتــاف بــني عمليات 
األردنية  العاقة  التهريب واإلرهـــاب. وحــول 
الــســوري، اعتبر السبايلة أن هذا  النظام  مع 
املـــلـــف يــحــتــاج إلــــى إعـــــادة تــرتــيــب. وأوضــــح 
بــالــدخــول مــع األردن  الــســوريــني معنيون  أن 
تعاون  إلــى  وهــذه تحتاج  ثقة،  بناء  بعملية 

كــامــل مـــن قــبــل الـــســـوريـــني، ولــعــب دور أكــبــر 
على  والـــعـــمـــل  األردن،  إلــــى  الــتــهــريــب  بــمــنــع 
تصفية املــهــربــني. وأشـــار إلــى وجــود تقارير 
التهريب بجهات  الكثير من عصابات  تربط 

داخل النظام السوري.
ووفق السبايلة، فإن عملية تهريب املخدرات 
ــغــــرافــــي مـــعـــني،  لـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــكـــان جــ
والعراق،  ولبنان  في سورية  فهناك شبكات 
القوات  قتل  أن  واعتبر  إيــرانــيــة.  ومليشيات 
األردنــيــة املهربني رســالــة مــن عمان للجميع 
أن ال تــهــاون فــي هـــذا املـــوضـــوع، مــشــيــرًا إلــى 
أن تــغــيــر قــواعــد االشــتــبــاك يــعــنــي أن األردن 
فــي حــالــة حـــرب مــع هـــذه الــظــاهــرة. وقــــال: ال 
يوجد أي طرف سياسي يعترف أنه حاضن 
لـــلـــجـــريـــمـــة وتــــهــــريــــب املـــــــخـــــــدرات، لـــكـــن هـــذا 
موضوع مرتبط باستهداف أمني وسياسي 
أو  تنظيمات  أو  مليشيات  قــبــل  مــن  لــــأردن 
السياسية االردنــيــة تسبب  أن  جهات تعتقد 

لها الضرر.
من جهته، رأى الرئيس السابق للجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب األردني، نضال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــطــعــانــي، فـــي حــديــث لـــ
لــأردن،  أن الحدود السورية خاصرة رخــوة 
خــاصــة أن انــتــشــار جــيــش الــنــظــام الــســوري 
ــال: »يـــجـــب أن  ــ غــيــر كـــامـــل عــلــى الــــحــــدود. وقــ
األردن  بــني  وتنسيق  حــوار  لغة  تكون هناك 
أعلى املستويات،  فــي ســوريــة على  والــنــظــام 
من أجــل محاولة خلق حــدود آمنة بالنسبة 
لــلــطــرفــني«. وبــحــســب الــطــعــانــي فــــإن األردن 
اإلرهــابــيــني وتجار  مــن  كبير  متضرر بشكل 
املخدرات، وكذلك سورية. ولفت إلى أن األردن 
العشائر  مــع جيوش  كــان على عاقة وثيقة 
)في سورية(، وكان له في هذه املناطق نفوذ 
قــوة خــارجــيــة تفوق  هــنــاك  أن  كبير، معتبرًا 
األردن وسورية تعمل على التحريض، وهي 
ال تريد عاقة سليمة بني الجانبني. واعتبر 
الطعاني أن محاربة آفة املخدرات أمر مشترك 
أن يكون  يتوقع  فإنه ال  ولــهــذا  البلدين،  بــني 
على  سياسية  انعكاسات  األخــيــرة  للعملية 

العاقات مع النظام السوري.

8
سياسة

تتمسك حركة طالبان 
بحكومتها في 

أفغانستان، على الرغم 
من مطالبة المجتمع 

الدولي بأن تضّم 
الحكومة أطرافًا عدة. 

في المقابل، يستمر التوتر 
الحدودي مع باكستان

االشتباك. وقد تضغط  تغييره قواعد  رسالة عن  الحدود مع سورية،  للمخدرات على  األردني، عبر قتله 27 مهربًا  الجيش  وجه 
العملية على النظام السوري، الذي تنتشر قواته على الحدود، خصوصًا مع اتهامات لمجموعات ترتبط به تقوم بالتهريب

)Getty( قتلت القوات األردنية على الحدود السورية 27 مهربًا

كابول ـ العربي الجديد

حكومة  تشكيل  احتمال  عــن  الحديث  عــاد 
ــان، تـــشـــمـــل جــمــيــع  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ ــدة فــ ــديــ جــ
ـــت خــــارج 

ّ
ــل ــتـــي ظـ األطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، الـ

أشرف  حكم  أطاحت  التي  طالبان  حكومة 
غني في أغسطس/آب املاضي. نفت حركة 
طــالــبــان احــتــمــال تــشــكــيــل حــكــومــة تشمل 
الــســيــاســيــني الـــســـابـــقـــني فـــي أفــغــانــســتــان، 
للحركة تضّم  الحالية  الحكومة  أن  مؤكدة 
جميع األطــيــاف واإلثــنــيــات. وشـــّددت على 
يــرضــى بانضمام  لــن  األفــغــانــي  الشعب  أن 
ــى الـــحـــكـــومـــة،  الـــســـيـــاســـيـــني الـــســـابـــقـــني إلــــ
ــبـــان هــــو مــطــلــب  ــالـ مـــعـــتـــبـــرة أن األهـــــــم لـــطـ
الشعب. وقال املتحدث باسم الحركة ذبيح 
إن  في تصريحات صحافية،  مجاهد،  الله 
للحكومة  الدولية  الرؤية  في  تفاوتًا  هناك 
الشاملة، وطالبان طلبت مرارًا من املجتمع 
الـــدولـــي أن يـــعـــّرف لــهــا مــعــنــى »الــحــكــومــة 
الــشــامــلــة« ومــعــايــيــرهــا. وأكـــد مــجــاهــد أنــه 
إذا كان الهدف من »الحكومة الشاملة« هو 
تشكيل حكومة تضم السياسيني السابقني، 
فهو مطلب غير وارد، ألن الشعب األفغاني 

ال يــريــد ذلـــك، ومــا يهم طــالــبــان هــو مطلب 
أنــه إذا كــان هدف  الشعب األفــغــانــي. ورأى 
الشاملة«  »الــحــكــومــة  مــن  الــدولــي  املجتمع 
هـــو ضــّمــهــا جــمــيــع اإلثــنــيــات والــعــرقــيــات، 
فــهــذا مــوجــود فــي حــكــومــة طــالــبــان حاليًا. 
ــن طـــالـــبـــان  ــ ــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـ ويـــطـــلـــب املـــجـ
تكرر  وقد  الجميع،  تشمل  حكومة  تشكيل 
الحركة  وفــد  اجتماعات  املطلب خــال  هــذا 
الذي ترأسه هذا األسبوع وزير الخارجية 
ــتـــقـــي إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  املـــــــا أمــــيــــر خـــــــان مـ
للقاء مندوبي االتحاد  النرويجية أوسلو، 
األوروبـــــــي والــــواليــــات املـــتـــحـــدة. ويــرفــض 
املجتمع الدولي االعتراف بحكومة طالبان 
إلــــى حـــني تــطــبــيــق الــحــركــة مــطــالــبــه، ومــن 
ضــمــنــهــا تــشــكــيــل »الـــحـــكـــومـــة الـــشـــامـــلـــة«، 
ومـــنـــح نـــســـاء أفـــغـــانـــســـتـــان حـــريـــة الــعــمــل 
األخــيــرة  زيــارتــه  متقي  ووصــف  والتعليم. 
إلـــــى أوســــلــــو واجـــتـــمـــاعـــاتـــه بـــاملـــســـؤولـــني 
»املثمرة«، مؤكدًا أن تلك الزيارة  الدوليني بـ
قد تكون بداية مرحلة جديدة في العاقات 

بني طالبان واملجتمع الدولي.
في سياق آخر، أكد مستشار األمن القومي 
ــــي  الــبــاكــســتــانــي مــعــيــد يـــوســـف، أن األراضـ
األفــغــانــيــة ال تـــزال تــســتــخــدم ضــد املصالح 
الباكستانية، وأن هناك شبكة منسقة تعمل 
عــلــى األراضــــــي األفــغــانــيــة ضـــد بــاكــســتــان. 
وأضاف خال تقديم إيجاز حول التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا بــــاده داخــلــيــًا وخــارجــيــًا، 
للجنة الــبــرملــانــيــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أن 
بـــاكـــســـتـــان ال تـــتـــوقـــع الــكــثــيــر مــــن حــكــومــة 
طالبان في الوقت الراهن، إذ إن هناك شبكة 
األفــغــانــيــة ضد  األراضــــي  منسقة تستخدم 

املصالح الباكستانية. 
عن  خرجت  الباكستانية  طالبان  إن  وقــال 
ــادي، ولكننا  أحــ الــنــار بشكل  إطـــاق  وقـــف 
ــا  ــــن بــــادنــ ــأمـ ــ ــــد أن كـــــل مـــــن يـــعـــبـــث بـ ــــؤكـ نـ
سنتعامل معه بيد من حديد، ولن نقبل أي 

ومصالحنا  دولتنا  ســيــادة  على  مساومة 
الوطنية.

ــوات أجـــهـــزة الــــدولــــة مـــن أجــل  وحـــيـــال خـــطـ
الــتــصــدي ألي عــمــل أمـــنـــي، قـــال يــوســف إن 
الباد قد  الوطنية إلقــرار األمــن في  الخطة 
وضــعــت نــواتــهــا األولـــى فــي عــام 2014 بيد 
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية 
سرتاج عزي، وتم تطويرها خال السنوات 
ــبـــرملـــان لها  ــة، لــكــن قــبــل إعـــتـــمـــاد الـ ــيـ املـــاضـ
الــدولــة  أجــهــزة  أن  غــيــر  تطبيقها،  يمكن  ال 
عملت بشكل مكثف مــن أجــل إحـــال األمــن 
وقمع التنظيمات املسلحة التي تعبث بأمن 
تشمل  الوطنية  الخطة  أن  وكــشــف  بــادنــا. 
الـــوضـــع األمـــنـــي واالقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي، 
ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا خــطــة شــامــلــة لجميع 

مناحي الحياة في باكستان.
ــــتــــل شـــخـــص واحــــــــد وأصـــيـــب 

ُ
ــًا، ق ــيــ ــيــــدانــ مــ

العديد جراء الهجمات الصاروخية للقوات 
الباكستانية في مديرية سركانو في والية 
كنر، شرقي أفغانستان. وقال املتحدث باسم 
لواء القوات الحدودية في شرق أفغانستان 
ــه، لـــوســـائـــل إعـــامـــيـــة مــحــلــيــة، إن  ــلـ حــمــد الـ
الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة تـــواصـــل هــجــمــاتــهــا 
ــــي األفــغــانــيــة في  الــصــاروخــيــة عــلــى األراضـ
واليــــة كــنــر، مـــشـــّددًا عــلــى أن قــــوات طــالــبــان 
مــن دون  الباكستانية  الــهــجــمــات  تــتــرك  لــن 
ــــوي. كــمــا أكــــد املـــســـؤول أن الــهــجــمــات  رد قـ
الصاروخية الجديدة أدت إلى مقتل مواطن 
أفــغــانــي، وتــضــرر ســكــان مــديــريــة ســركــانــو 

ماليًا، بعد نفوق مواشيهم جّراءها.
في املقابل، أكد أحد سكان املديرية، ويدعى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الهجمات  نــور الــلــه لـــ
الجديدة  الباكستانية  للقوات  الصاروخية 
ولكن  كبيرة،  بشرية  خسائر  عــن  تسفر  لــم 
كامل،  تعطلت بسببها بشكل شبه  الحياة 
موضحًا أن قوات طالبان ترد باملثل على ما 

تقوم به القوات الباكستانية.

ســيــحــصــل فـــي املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، فــقــد تــأخــذ 
األمور منحى تصعيديا. واعتبر أن هذا األمر 
يعني ضرورة رفع جاهزية الجيش األردني 
وحرس الحدود، ووضع قواعد اشتباك أكثر 
صــــرامــــة، تــســمــح لـــلـــقـــوات املــســلــحــة وحـــرس 
بها  املشتبه  ــداف  األهــ بالعمل ضــد  الــحــدود 

بعمق 4 أو 5 كيلومترات داخل سورية.
بـــــدوره، وصـــف الــخــبــيــر األمــنــي والــعــســكــري 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تغيير  جــال الــعــبــادي، لـــ
قـــواعـــد االشـــتـــبـــاك، الـــــذي أعـــلـــن عــنــه رئــيــس 
هيئة األركان للقوات املسلحة األردنية، بأنه 
قــــرار خــطــيــر وغــيــر ســهــل. وأوضــــح أن األمــر 
الـــدولـــة، سياسيًا  يعني تــغــيــرًا فــي مــعــالــجــة 
تواجهها، من  أمنية  وعسكريًا، ألي معضلة 
حــيــث نــوعــيــة الــســاح وقــوتــه وطبيعة الـــرد. 
وأضـــاف أن »الــكــرة اآلن فــي امللعب الــســوري. 

إضاءة

■ مليشيا الحوثي ترتكب مذبحة بحق سكان مدينة #مأرب: استشهاد 
خمسة مدنيني بينهم امرأة وجرح 23 آخرين جراء إطاق املليشيا الحوثية 

صاروخًا بالستيًا على املدينة... لكن الحوثي محترف بدور املظلوم، وهو 
ظالم #اليمن

■ ال كهرباء، وال حطب، والغاز باهظ الثمن، وتغذية املولدات معظمها ال 
تكفي للتدفئة وتكلفتها خيالية. لقد تحولت منازل الناس في لبنان إلى 

برادات للموتى.

■ مثل كل عاصفة، مثل كل ثلجة... الصهاينة بيقطعوا الكهرباء عن القرى/
املدن/الحارات الفلسطينية عشان الضغط على الكهرباء، وعشان ما 

تنقطعش عند املستوطنني.

■ ليلة ختم الدستور التونسي كنت هناك، كان يومًا شاقًا وليلة طويلة 
نهايتها الدموع والفرح. فرح اإلنجاز للوطن ودموع أن هذا اإلنجاز لم يكن 

بالسهولة التي يتصورها البعض... الكل شارك وهلل وبارك بمن فيهم 
قيس سعيد، واليوم يتنكر لهذا الدستور؟ يا لها من خيبة يا #تونس

■ ليعود قيس سعيد بالباد ملسار ديمقراطي، يجب أواًل على املعارضة 
املتشرذمة أن تتوحد مؤقتًا وتنسى جميع اختافاتها، يا ننقذ الباد 

بمشاركة الجميع يا الغرق ينتظرنا، ليس هناك خطر داهم أكبر من هذا.

■ الشيء الوحيد املمكن يحفظ ما تبقى من بلدنا السودان الجميل هو:
عدم تدخل العسكر في السياسة ابتعاد الساسة عن السلطة أقلها في هذه 

الفترة االنتقالية. تشكيل مجلس تشريعي انتقالي ثوري.

■ عدم استجابة الغرب ملطالب بوتني تضعه في مأزق. التحرك العسكري 
سيواجه بعقوبات اقتصادية مؤملة. والتراجع سيشكل ضربة قاتلة لهيبته 
في الداخل والخارج. في 2014، ربح بوتني القرم، لكنه خسر أوكرانيا. وفي 

األزمة الراهنة، قد يحقق بعض املكاسب لحفظ ماء الوجه، لكنه سُيكرس 
خسارة أوكرانيا إلى األبد.

■ قضايانا العربية املختلفة أصبحت اليوم مجرد تفاصيل في لعبة األمم 
والقوى الكبرى التي تتنافس اآلن على قيادة العالم أو تقاسمها. ركزوا 
أنظاركم على النظام الدولي الجديد الذي تلوح مؤشراته من أوكرانيا 

وتايوان.

محاولة  إحباط  الحالي،  الثاني  يناير/كانون   24 في  األردني  الجيش  أعلن 
تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة عبر الحدود من سورية. وفي 
الـ16 من الشهر الحالي، كشف أيضًا مقتل ضابط وإصابة ثالثة أفراد من 
قوات حرس الحدود بنيران مهربين انسحبوا إلى العمق السوري. وكان 
أعلن، أخيرًا، أنه أحبط، خالل 2021، نحو 361 محاولة تسلّل وتهريب من 
يقارب 15.5 مليون حبة مخدرات، و760  األردن، وضبط ما  إلى  سورية 

كيلوغرامًا من الحشيش.

361 محاولة تسلل في 2021

Friday 28 January 2022
الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة


