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الحدث

تشي التصريحات الروسية واألميركية
بإمكانية عودتهما إلى طريق المفاوضات
لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا ،وذلك على
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الرغم من «الخيبة» الروسية من الرد األميركي
على مطالبها «التعجيزية» .وقد يكون الرد
األميركي بمثابة «سلم النزول» لموسكو

األزمة
األوكرانية

للحديث تتمة...

بوتين وشبح
البيريسترويكا
ناصر السهلي

يمضي الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني ،بعد أكثر من عقدين له في
الحكم ،نحو عامه الـ 70وهو في
ذروة أزمته مع الغرب .قبل سنوات،
ّ
تحدث 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.
ُ
ّ
تقوم فلسفة املعسكر القومي ،املطعم
ببعض ّ
تدين مقصود ،على سردية
ّ
ّأن الحلف األطلسي ،استغل ضعف
روسيا في التسعينيات وبداية األلفية
ّ
ليتوسع شرقًا.
الثانية،
ّ
بالطبع ،استغل األميركيون خلق
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
ً
ماثال عند القومينيُ .ويسقط هؤالء
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،
ً
فضال عن جهود أوسع لتشتيت
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.
ّ
فعلى رقعة الشطرنج ،يظل استعراض
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.

سامر إلياس

كـشــف الـتـعـلـيــق ال ــروس ــي عـلــى الــرد
األمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى مـ ـش ــروع م ـعــاهــدة
ال ـض ـم ــان ــات األمـ ـنـ ـي ــة ع ــن «خ ـي ـبــة»
موسكو ،إال أن الطرفني أبقيا الباب مفتوحًا
أمـ ـ ــام امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات حـ ـ ــول قـ ـض ــاي ــا ث ــان ــوي ــة،
فـيـمــا ظـهــر بـصـيــص أم ــل بــإمـكــانـيــة تخفيف
االحتقان ،إثر االتفاق في باريس أمس األول،
بــن مـفــاوضــن روس وأوكــران ـيــن ووسـطــاء
فــرن ـس ـيــن وأمل ـ ـ ــان ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع ج ــدي ــد فــي
فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل ،بـ ـش ــأن م ـل ــف ش ــرق
أوكرانيا.
وفــي حــن كانت برلني تحذر موسكو ،أمس
ال ـخ ـم ـيــس ،م ــن «ع ــواق ــب وخ ـي ـمــة» ف ــي حــالــة
االعتداء على أوكرانيا ،ملوحة بأن العقوبات
يـمـكــن أن تـشـمــل خ ــط أنــاب ـيــب ال ـغ ــاز «ن ــورد
ستريم  ،»2فــإن روسـيــا حصلت ،فــي املقابل،
على دعــم صريح مــن الـصــن ،التي أكــد وزيــر
خارجيتها وانغ يي لنظيره األميركي أنتوني
بـلـيـنـكــن ،ف ــي ات ـص ــال هــات ـفــي ،أن «امل ـخ ــاوف
األمـنـيــة املنطقية» لــروسـيــا «يـجــب أن تؤخذ
ع ـلــى م ـح ـمــل الـ ـج ــد» .وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
الخارجية األميركية نيد بــرايــس ،فــي بيان،
أن بلينكن أكــد لوانغ يي أن «عــدوانــا روسيًا
على أوكرانيا يهدد األمن واالقتصاد العاملي،
وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما
السبيل املسؤول للسير قدمًا» إلى األمام.
وأع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفـ ــروف ،أم ــس الـخـمـيــس ،أن ال ــرد األمـيــركــي
على مشروع معاهدة الضمانات األمنية «لم
يتضمن إش ــارات إيـجــابـيــة» بـشــأن القضايا
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
املـخــاوف الغربية ،قــال املتحدث باسم وزارة
الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف ،أمس
ال ـخ ـم ـيــس ،إن ح ـتــى ف ـكــرة ان ـ ــدالع ح ــرب بني
أوكــرانـيــا وروس ـيــا «غـيــر مـقـبــولــة» .وأض ــاف:
«لقد قلنا مــرارًا وتكرارًا إن روسيا ال تخطط

تقرير

ت ـس ـت ـع ــد ت ــركـ ـي ــا ل ـل ـع ــب دور ال ــوسـ ـي ــط فــي
حـ ــوار روسـ ــي أوك ــران ــي ي ـنــزع فـتـيــل الـتــوتــر
بــن البلدين ،بعد احتقان كبير بــن روسيا
وال ـغــرب بـشــأن أوكــران ـيــا .وف ــي حــن تخشى
الدول الغربية من سيناريو حرب تهدد أمنها
ومصالحها االقـتـصــاديــة ،تخشى تركيا أن
تربك الحرب حساباتها ومصالحها.
وأعـ ـلـ ـن ــت روس ـ ـيـ ــا ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،ق ـبــول
ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن دع ـ ـ ــوة ن ـظ ـيــره
الـتــركــي رجــب طيب أردوغ ــان لــزيــارة تركيا،
وفـ ـ ــق مـ ــا أفـ ـ ـ ــاد املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ــن
ديمتري بيسكوف ،في تصريحات صحافية،
ً
قائال إن دعوة أردوغان لبوتني طرحت خالل
محادثاتهما في الفترة املاضية.
اإلع ــان الــروســي عــن قـبــول الــدعــوة ،والــذي
تـحــدث عــن اجتماع املجلس االستراتيجي
األعلى املشترك مع الجانب التركي فقط ،لم
يشر إلى أي محادثات ربما تقودها تركيا
م ــع أوك ــرانـ ـي ــا ،ول ـك ــن ال ـت ـصــريــح وامل ـق ــارب ــة
التركية يشيران إلــى أنها بداية ملرحلة من
ال ــدور الـتــركــي لتقريب وج ـهــات الـنـظــر بني
البلدين ،وتخفيف حدة التوتر في املنطقة،
نـظـرًا ملصالحها املـشـتــركــة مــع الـبـلــديــن كل
على حدة .وبحسب وزير الخارجية التركي
م ــول ــود جـ ــاووش أوغ ـل ــو ،ف ــإن زيـ ــارة بــوتــن
س ـت ـك ــون ع ـق ــب ال ـق ـم ــة ال ـت ــرك ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة
املنتظرة في  3فبراير/شباط املقبل ،وتحديد
امل ــوع ــد م ــع عـ ــودة ب ــوت ــن م ــن م ـشــارك ـتــه في
افـتـتــاح أومل ـب ـيــاد بـكــن الـشـتــوي فــي الـ ــ 4من
الشهر املقبل .وقال جاووش أوغلو ،في مؤتمر
صحافي ،أمس الخميس« :نؤكد موقف تركيا
الـ ـ ــذي ن ـق ــل ل ـل ـطــرفــن الـ ــروسـ ــي واألوك ـ ــران ـ ــي
واألطــراف الدولية ،ونرغب باستمرار الحوار
بني روسيا واألطلسي ومع الغرب ،وال يمكن

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

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

فرصة جديدة
للحوار األميركي
الروسي
ألمانيا تدافع
عن سياستها
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
بناء على
خوذًا واقية ً
طلب كييف» .وأضافت:
«يطلب البعض اآلن منا
تسليم أسلحة إلى أوكرانيا،
ولكن يجب منع انسداد
السبل الدبلوماسية ،نحن
بحاجة إلى تقوية أوكرانيا
اقتصاديًا وماليًا».

لـغــزو أي أح ــد .ونـحــن نعتبر أن حـتــى فكرة
ال ـح ــرب ب ــن شـعـبـيـنــا غـيــر مـقـبــولــة تـمــامــا».
وم ــن جــانـبــه ،أش ــار الـنــاطــق بــاســم الكرملني
دواع
دميتري بيسكوف إلى أنه «ليس هناك
ٍ
كثيرة للتفاؤل» بشأن رد الــواليــات املتحدة
على املبادرة الروسية .وأوضح أنه «ال يمكن
ال ـق ــول إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وح ـل ــف شـمــال
األطـلـســي (ال ـنــاتــو) راع ـيــا اع ـت ـبــارات روسـيــا
بشأن الضمانات األمنية في ردهما على هذه
املقترحات ،أو أظهرا استعدادًا ألخذ مباعث
قـلــق مــوسـكــو فــي عــن االع ـت ـب ــار» .ودع ــا إلــى
«عدم االستعجال وانتظار تحليل الرد» الذي
ّ
اط ـلــع عـلـيــه الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن .وفــي
إطــالــة ن ــادرة على الصحافة ،شــدد الرئيس
السابق ونائب رئيس مجلس األمن الروسي،
ديـمـتــري مـيــدفـيــديــف ،فــي تـصــريـحــات أمــس
الخميس ،على أن بالده ال تسعى للحرب ،وأن
املفاوضات بشأن الضمانات األمنية «أفضل
سـبـيــل» لـحــل األزمـ ــة املـتـصــاعــدة مــع ال ـغــرب.
وفي إطار التخفيف من التوتر ،أعلنت وزارة
الــدفــاع فــي بـيــاروسـيــا أن ال ـقــوات الــروسـيــة
س ـت ـغــادر ال ـب ــاد بـمـجــرد ان ـت ـهــاء الـتــدريـبــات
العسكرية املشتركة في  20فبراير املقبل.
وك ــان ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة رمـ ــت الـ ـك ــرة فــي
ملعب روس ـيــا وخـ ّـيــرتـهــا بــن الدبلوماسية
ومــواصـلــة التصعيد العسكري .ولــم يكشف
بلينكن عن نص ّ
الرد األميركي على مشروع
مـعــاهــدة الـضـمــانــات األمـنـيــة الــروس ـيــة .لكن
تصريحاته ،مساء األربـعــاء املــاضــي ،كشفت
عــن رفــض مطلق لطلب إغــاق بــاب «الناتو»
فــي وج ــه أوكــران ـيــا ،وال ــوج ــود الـعـسـكــري في
أوروب ـ ــا ال ـشــرق ـيــة .وأك ــد اس ـت ـعــداد واشـنـطــن

دعت الصين ألخذ
المخاوف األمنية لروسيا
على محمل الجد
اعتبر ديمتري ميدفيديف
أن المفاوضات
أفضل سبيل لحل األزمة

وحلفائها ملختلف السيناريوهات ،مع إبقاء
الباب مفتوحًا أمام مفاوضات بشأن البنود
األخرى.
وف ــي إش ـ ــارة ذات م ـغ ــزى ت ــؤك ــد ع ـلــى وح ــدة
املوقف على ضفتي األطلسي ،أعلن «الناتو»
أنــه سلم رد الحلف على اتفاقية الضمانات
األمنية إلــى السفارة الروسية فــي بروكسل.
وأوضح مسؤول في الحلف أن «حلف شمال

وساطة تركية مرتقبة بين موسكو والغرب

إسطنبول ـ جابر عمر

بشأن التزام المتمردين في دونباس بوقف
إطالق النار ،وعقد اجتماع جديد لمجموعة
«نورماندي» الشهر المقبل

حل املشاكل بورقة أو اثنتني باجتماع واحد
أو ب ــاث ـن ــن» .وأضـ ـ ــاف «ال ـش ـفــاف ـيــة مـطـلــوبــة
وخ ـطــوات تخفيض التصعيد مهمة .وعند
سؤالنا عن إمكانية استضافة االجتماع على
مستوى اجتماع مينسك ،أجبنا باملوافقة،
ولدى تركيا مع أوكرانيا وروسيا آليات عمل
مشتركة ،اللقاء االستراتيجي مــع أوكرانيا
س ـي ـك ــون ف ــي ك ـي ـيــف بـ ــاأليـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،وم ــع
روسيا سيكون هــذا العام في تركيا ،وتمت
دعــوة بوتني لذلك ،وخــال الفترة املقبلة مع
عودة بوتني من أوملبياد بكني ،سيتم تحديد
املــوعــد» .وت ـحــاول تركيا أن ت ــؤدي دورًا في
حــل األزم ــة بشكل م ــواز للجهود األميركية،
وسط تساؤالت عن جوهر الــدور ،خصوصًا
أن موقفها بات واضحًا وتكرر أكثر من مرة

أردوغان :غزو
أوكرانيا ليس عقالنيًا
بالنسبة لروسيا

على لسان أردوغ ــان ،وآخــرهــا أول مــن أمس
ّ
األرب ـع ــاء ،بـقــولــه« :أتـمـنــى أل تـقــدم موسكو
على عمل عسكري ضد أوكرانيا ،فمثل هذه
الخطوة ال يمكن أن تكون عقالنية بالنسبة
لروسيا واملنطقة».
وط ـ ــورت تــرك ـيــا عــاقــات ـهــا بـشـكــل كـبـيــر مع
أوكــرانـيــا ،وصــل إلــى حــد التعاون فــي إنتاج
الـ ـط ــائ ــرات امل ـس ـي ــرة ف ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،م ـقــابــل
حـ ـص ــولـ ـه ــا عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــركـ ــات مـ ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
األح ـ ـجـ ــام واالسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بــال ـص ـنــاعــات ال ــدف ــاع ـي ــة ،ف ـت ـحــولــت لـعــاقــة
اسـتــراتـيـجـيــة ف ــي ظ ــل ح ـظــر ع ــدد كـبـيــر من
ال ـ ـ ــدول ت ـص ــدي ــر ق ـط ــع ت ـس ـت ـخــدم ف ــي تــركـيــا
بالصناعات الدفاعية ،وأي احتالل ألوكرانيا
يعني تـعــرض استراتيجية تركيا ألض ــرار،
فضال عن مخاطر من تعرض التوازنات مع
روسـيــا بمناطق أخ ــرى ،فــي ســوريــة وليبيا
وأذربيجان ،ألضرار متعددة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«العربي الجديد» ،إن
«تركيا ستحاول االستفادة من عالقاتها مع
الطرفني ،من خالل محاولة تأكيدها ملوسكو
ع ـل ــى بـ ــذل م ــزي ــد م ــن ال ـج ـه ــود داخ ـ ــل حـلــف
األط ـل ـســي كــونـهــا ثــانــي ق ــوة م ــوج ــودة فـيــه،
لطمأنتها وإزال ــة مـخــاوفـهــا ،مقابل تجديد
تــأك ـيــدهــا ل ـل ـجــانــب األوكـ ــرانـ ــي ع ـلــى مــوقــف
الحلف ،لتأسيس نــوع من الثقة الــذي يقود
إلــى الـلـقــاءات املـبــاشــرة بينهما ،مــن دون أن
تلعب دور الوسيط بينهما ،بمعنى أن يكون
ال ـل ـقــاء م ـبــاشــرا لـحــل كــل ال ـخــافــات وت ـبــادل
وج ـهــات الـنـظــر ،وتــأسـيــس ن ــوع مــن الـحــوار
ليستمر مستقبال ويــؤدي إلى تخفيف حدة
التوتر وتعزيز لغة الحوار» ،وهذا يدل على
أن تــرك ـيــا ال تـمـلــك م ــن األدوات م ــا يكفيها
ســوى الـعــاقــات الـتــي تجمعها مــع الطرفني
ووجودها في حلف األطلسي.
أستاذ العالقات الدولية بجامعة قطر علي

بــاكـيــر ق ــال لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :ال أعتقد
أن تــرك ـيــا تـمـتـلــك وس ــائ ــل ض ـغــط ع ـلــى أي
ط ــرف م ــن األط ـ ــراف أو أي إمـ ـ ــاءات ،ولـكــن
ت ـح ــاول أن تـخـفــف م ــن ال ـتــوتــر ال ـقــائــم وأن
ت ـخ ـفــف ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان م ــن حـ ـص ــول ص ــدام
عسكري بــن الطرفني ،وال أعتقد أن تركيا
سـتـقــود م ـفــاوضــات بــن الـطــرفــن ب ـقــدر ما
س ـت ـك ــون م ـن ـصــة ل ـل ـت ـبــاحــث حـ ــول وس ــائ ــل
وسبل تخفيف التوتر والتصعيد وإبعاد
شبح الحرب».
مــن ناحيته ،قــال الباحث فــي الـشــأن التركي
والعالقات الدولية ،طه عودة أوغلو لـ«العربي
الـجــديــد»« :أن ـقــرة إلــى هــذه اللحظة تتلمس
ط ــري ــق الـ ـحـ ـي ــاد ف ــي ع ــاق ــات ـه ــا م ــع روس ـي ــا
وأوكرانيا ،وبينما تمضي بشكل مستقر في
طــريــق تطوير عالقاتها مــع موسكو ،فإنها
عـلــى خــط م ــواز تتمسك بـكــل حــزم بموقفها
بـتـعــزيــز عــاقــات ـهــا الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
مــع أوكــران ـيــا ،مقابل إيـجــاد حــل لخالفاتها
سـلـمـيــا إدراك ـ ــا مـنـهــا ل ـل ــدور امل ـح ــوري ال ــذي
تؤديه كييف في ضمان االستقرار والسالم
في منطقة البحر األسود».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن قـ ـب ــول بــوتــن
دعــوة أردوغ ــان لــزيــارة تركيا ،فــإن الرئيس
ال ــروس ــي ل ــن يـسـمــح ألردوغـ ـ ــان بـلـعــب دور
الــوســاطــة ب ــن روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا ف ــي ظل
التعقيدات املتشعبة فــي املـلــف األوكــرانــي،
لكن هذا األمر ال ينفي حقيقة أن تركيا ترى
فــي األزم ــة فرصة الختبار قوتها الناعمة،
لتظهر للمعسكر الغربي ،خصوصا أميركا،
أنها يمكن أن تكون طرفًا قويًا للتعامل مع
قـضـيــة ح ـســاســة جـ ـدًا ف ــي املـنـطـقــة ت ـطــاول
روس ـي ــا م ـبــاشــرة وتـضـيــق ال ـخ ـنــاق عليها
في مياه البحر األسود ،فتكسب بذلك ورقة
تفاوضية قوية مــع واشنطن املستاءة من
سياسات أردوغان».

األطلسي نقل مقترحاته لروسيا بعد ظهر
ال ـيــوم (أم ــس األول األربـ ـع ــاء) ،بــال ـتــوازي مع
الواليات املتحدة» .ومعلوم أن روسيا سلمت،
منتصف الشهر املــاضــي ،الجانب األميركي
م ـشــروع مـعــاهــدة ح ــول الـضـمــانــات األمـنـيــة.
وتـضـمـنــت ثـمــانـيــة مـطــالــب روس ـي ــة ،أهـمـهــا
التعهد بمنع تــوســع «الـنــاتــو» شــرقــا ،وعــدم
ان ـض ـم ــام دول م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــات ال ـســاب ـقــة
لالتحاد السوفييتي إلى الحلف.
ورغ ــم ال ـتــزام الـطــرفــن بـعــدم نشر نــص الــرد
ً
األميركي كامال بناء على طلب من واشنطن،
كـ ـشـ ـف ــت تـ ـص ــريـ ـح ــات ب ـل ـي ـن ـك ــن ،األرب ـ ـع ـ ــاء
املــاضــي ،أن الــرد لــن يكون مرضيًا بالنسبة
لروسيا .وفــي مقدمة لعدم إطــاق أي تعهد
يمكن الـبـنــاء عليه ،أكــد بلينكن أن الـجــواب
األميركي ال يعد وثيقة مفاوضات رسمية،
بــل إنــه اق ـتــراح ،أطـلــق عليه اســم «مجموعة
من األفكار» لتهدئة األوضاع حول أوكرانيا.
وي ـم ـثــل ه ــذا األمـ ــر إش ـ ــارة واض ـح ــة إل ــى أن
واشنطن تــرفــض فــي شكل مباشر مناقشة
ال ـض ـمــانــات األم ـن ـيــة ال ـت ــي وص ـف ـهــا ال ــوزي ــر
األم ـي ــرك ــي بـ ــ«املـ ـخ ــاوف ال ــروسـ ـي ــة» .وش ــدد

متابعة

ع ـلــى أن «أبـ ـ ــواب ال ـنــاتــو مـفـتــوحــة وسـتـظــل
مفتوحة» .وحدد بلينكن قائمة من املجاالت
م ــن ض ـمــن املـ ـخ ــاوف ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي يمكن
ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ،ب ـن ــاء ع ـلــى م ـب ــدأ املـعــامـلــة
ب ــامل ـث ــل ،وي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـف ــاوض ح ــول ـه ــا ،وه ــي

الحد من التسلح ،وزيــادة شفافية األنشطة
العسكرية ،وتقليل املخاطر.
وفــي إش ــارة إلــى عــدم نجاح روسـيــا فــي «دق
إس ـف ــن» ب ــن واش ـن ـطــن وب ــروك ـس ــل وكـيـيــف،
أك ــد بـلـيـنـكــن أن بـ ــاده تـلـقــت ردوده ـ ــم حــول
امل ـق ـتــرحــات ال ــروس ـي ــة ،وأدرج ـت ـه ــا ف ــي رده ــا
الخطي ملوسكو .وفــي إطــار التأكيد على أن
واشنطن لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وبلدان
شرق أوروبا املتخوفة من غزو روسي ،أوضح
بلينكن أن بــاده ستواصل تــزويــد أوكرانيا
بالعتاد الالزم ،وأنها مستعدة إلرسال مزيد
من الجنود إلى شرق أوروبــا .وشدد على أن
ل ــدى ال ــوالي ــات املـتـحــدة خ ـي ــارات كـثـيــرة ملنع
أي غزو روســي ،منها العقوبات االقتصادية
«باهظة الثمن» .وأكد أن بالده تواصل البحث
مع كبار منتجي الطاقة في العالم حول كيفية
تـغـطـيــة أي نـقــص ف ــي ال ـغ ــاز ف ــي ح ــال ق ــررت
روسيا قطع اإلم ــدادات .وخلص بلينكن إلى
أن «الكرة في ملعب موسكو ،ونحن جاهزون
لجميع السيناريوهات» .ولــم يستبعد عقد
لقاء جديد مع الفروف في األيام املقبلة ملزيد
م ــن امل ـبــاح ـثــات .وكـشـفــت م ـص ــادر لصحيفة
«كوميرسانت» الروسية أن «اللقاء يمكن أن
يعقد في جنيف األسبوع املقبل».
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد األمـ ــن ال ـع ــام لـحـلــف شـمــال
األط ـل ـس ــي ي ـنــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ أن «ال ـن ــات ــو»
غير مستعد لتقديم أي تـنــازالت عن مبادئه
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــق أي دول ـ ـ ـ ــة ب ــاخ ـت ـي ــار
االنضمام إليه.
ورغم أن الرد األميركي كان متوقعًا ،فإن الرد
ال ــروس ــي يـكـشــف ع ــن خـيـبــة ،لـكـنــه ق ــد يمنح
مــوس ـكــو «س ـلــم الـ ـن ــزول» ب ـعــدم ال ــدخ ــول في
حرب مضمونة النتائج عسكريًا ،لكن كلفتها
االقتصادية باهظة جـدًا .وتشي تصريحات
مـيــدفـيــديــف األخـ ـي ــرة ب ــأن روس ـي ــا مستعدة
للتفاوض مع الغرب على جميع القضايا.
وال يستبعد أن تــوافــق مــوسـكــو عـلــى مزيد
مــن املـبــاحـثــات وامل ـف ــاوض ــات ،فـهــي ت ــدرك أن
ال ـض ـم ــان ــات األم ـن ـي ــة ال ـت ــي عــرض ـت ـهــا تعني
بداية نهاية النظام الذي تحكم في العالم بعد
الحرب الـبــاردة ،ووضــع قواعد جديدة تكون
روسيا فيها طرفًا أساسيًا على قدر املساواة
مع الواليات املتحدة األميركية.
وربـ ـم ــا ت ـس ــوق مــوس ـكــو ل ـل ـم ـفــاوضــات على
أن ـهــا جـ ــاءت ملـنــاقـشــة مـطــالــب تـعـيــد روسـيــا

جندي يقتل رفاقه

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

إلــى مكانتها العاملية مــن دون حــرب كبرى،
نظرًا ألن املطالب «التعجيزية» التي طرحتها
روس ـيــا ع ــادة مــا ت ـعــرض عـلــى ط ــرف خــاســر
نتيجة ح ــرب طــاحـنــة .وف ــي الــوقــت ذات ــه ،من
غير املتوقع أن يتراجع التصعيد العسكري
بـشـكــل فـ ــوري ،إذ يــواصــل كــل ط ــرف سياسة
الضغط القصوى مــن أجــل تثبيت رأيــه على
طاولة املفاوضات.
وخ ــرج ــت م ــن ب ــاري ــس ،أم ــس األول ،إش ــارات
إيـجــابـيــة ،عـقــب اجـتـمــاع مـسـتـشــاري رؤس ــاء
م ـج ـمــوعــة «نـ ــورمـ ــانـ ــدي» بـ ـش ــأن أوك ــرانـ ـي ــا،
وتــأك ـيــدهــم االل ـت ــزام بــوقــف إط ــاق ال ـنــار في
دونباس ،وتوقيع روسيا على الوثيقة للمرة
األولى منذ  .2019واتفق املجتمعون على عقد
اجتماع جديد في برلني في  2فبراير املقبل.
وأشــادت فرنسا بما رأت أنــه «إشــارة جيدة»
على «ال ـعــودة إلــى االل ـت ــزام» بـهــذا املـســار من
الجانب الــروســي ،قبل محادثة بــن ماكرون
وبوتني اليوم الجمعة.
وق ّــال م ـســؤول فــي الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة« :لقد
تلقينا ّإشارة العودة لاللتزام (باملفاوضات)
التي كنا نسعى إليها» ،في إشــارة الى وقف
النار الهش في شرق أوكرانيا.
ورح ـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ف ــول ــودي ـم ـي ــر
زي ـل ـي ـن ـس ـكــي أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ب ــامل ـح ــادث ــات
ال ــرب ــاعـ ـي ــة مـ ــع روس ـ ـيـ ــا وف ــرنـ ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا
ووصفها بأنها مفيدة وخطوة نحو السالم.
وأع ـل ـنــت الــرئــاســة األوك ــران ـي ــة ،فــي ب ـيــان ،أن
«زيلينسكي ّ
يقيم بشكل إيجابي االجتماع
ً
وطبيعته الـبـنــاءة فـضــا عــن النية ملواصلة
املحادثات الهادفة ملدة أسبوعني في برلني».
كـ ـم ــا رج ـ ـ ــح وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي
ديـمـيـتــرو كوليبا أن تـلـتــزم روس ـيــا باملسار
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ف ــي ت ـعــام ـل ـهــا م ــع أوك ــران ـي ــا
والـغــرب ملــدة أسبوعني على األق ــل .وعبر في
ت ـغــريــدة ع ــن ارت ـي ــاح كـيـيــف ل ـلــرد األم ـيــركــي.
وك ـت ــب« :رأيـ ـن ــا الـ ــرد امل ـك ـت ــوب م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة قبل تسليمه لروسيا .ال اعتراض من
الجانب األوك ــران ــي» .فــي املـقــابــل ،طلب حزب
«روس ـي ــا امل ــوح ــدة» مــن بــوتــن تــزويــد إقليم
دونباس بأسلحة متطورة .ويبحث مجلس
ال ــدوم ــا (ال ـب ــرمل ــان) ال ــروس ــي ،الـشـهــر املـقـبــل،
االع ـتــراف باستقالل جمهوريتي لوغانسك
ودونيتسك املعلنتني من طرف واحد .وطلب
املمثل الرئيسي لالنفصاليني في دونيتسك
دينيس بوشيلني من موسكو تقديم أسلحة
للمتمردين .وقــال بويلني «نحتاج للتصدي
(لـطــائــرات) بيرقدار» املسيرات التركية التي
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـقـ ــوات األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ال ـع ــام
املاضي على الرغم من اعتراضات روسيا.
ورغم أن الغرب نجح في عملية كسب الوقت،
ملنع أو تأخير عملية عسكرية في أوكرانيا،
كــان يمكن أن تهز ص ــورة الــواليــات املتحدة
كـطــرف ال يــدافــع عــن حـلـفــائــه ،وأك ــدت الـتــزام
«ال ـن ــات ــو» بـسـيــاســة األب ـ ــواب امل ـف ـتــوحــة ،فــإن
ال ـض ـغــط ال ــروس ــي م ــن أج ــل تـنـفـيــذ ات ـفــاقــات
مينسك للتسوية يمكن أن يؤدي في النهاية
إلــى إغــاق أب ــواب الحلف فــي وجــه أوكرانيا،
ن ـظ ــرا ألن ال ــوض ــع الـ ـخ ــاص لـلـجـمـهــوريـتــن
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ــه فـ ــي االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات يـمـنــح
دونيتسك ولــوغــانـســك الـحــق فــي االعـتــراض
على االنضمام إلى حلف «الناتو».

مساهمة قطرية بمحاولة إحياء االتفاق النووي

طهران ـ صابر غل عنبري

ّ
حـ ــط ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وزي ــر
الـخــارجـيــة الـقـطــري ،الـشـيــخ محمد بــن عبد
الرحمن آل ثاني ،أمس الخميس ،في طهران،
ح ـيــث ع ـقــد م ـبــاح ـثــات م ــع ن ـظ ـيــره اإلي ــران ــي
حسني أمير عبد اللهيان والرئيس إبراهيم
رئـ ـيـ ـس ــي .وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة فـ ــي خـضــم
مباحثات إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء
االتفاق النووي ،وقبل أيام من لقاء أمير قطر
الـشـيــخ تـمـيــم ب ــن حـمــد آل ث ــان ــي ،بــالــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ج ــو بـ ــايـ ــدن ،ف ــي واش ـن ـط ــن ي ــوم
اإلثـنــن املـقـبــل ،حيث يتوقع أن يـكــون امللف
النووي اإليراني على جــدول املباحثات بني
الزعيمني.
وقبل توجهه إلــى واشنطن استباقًا لزيارة
أمير قطر لـلــواليــات املـتـحــدة ،وصــل بــن عبد
ال ــرحـ ـم ــن ،أمـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة
اإلي ــران ـي ــة ط ـه ــران ،وبـ ــدأ زي ــارت ــه بـلـقــاء عبد
اللهيان .وحسب بيان للخارجية اإليرانية،
فــإن الــوزيــريــن بحثا خــال اللقاء «العالقات
الثنائية واملــواضـيــع وال ـت ـطــورات اإلقليمية
املهمة ،ومنها في أفغانستان واليمن» .وأكد
عبد اللهيان ،خالل اللقاء على «ضرورة إجراء
مشاورات أكثر بني إيران وقطر إلقامة السالم
واالسـتـقــرار فــي اليمن وأفغانستان بالنظر
إلــى ســرعــة الـتـطــورات اإلقليمية والــدولـيــة».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـطــري،
خالل اللقاء ،حسب بيان الخارجية اإليرانية،
إن ب ــاده «قـلـقــة ب ـشــأن زيـ ــادة ال ـتــوتــرات في
املنطقة» ،مؤكدًا أن «األزمة اليمنية ليس لها
حل عسكري ويجب حلها عبر الحوار وهذا
الوضع ليس لصالح أي من األطراف».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،ذك ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «ق ـن ــا»
القطرية الــرسـمـيــة ،أنــه جــرى خــال اجتماع
بن عبد الرحمن وعبد اللهيان« ،استعراض

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

عــاقــات ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي بــن قـطــر وإي ــران
وسـبــل تـطــويــرهــا .كـمــا تــم الـتـطــرق إل ــى آخــر
املـسـتـجــدات اإلقليمية ،وت ـبــادل اآلراء حيال
عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك ،حيث
أكــد بــن عبد الرحمن على مــوقــف دول ــة قطر
الثابت بأن التهدئة والدبلوماسية والحوار،
هــو السبيل األم ـثــل لتحقيق االس ـت ـقــرار في
امل ـن ـط ـقــة» .والح ـق ــا ،الـتـقــى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
القطري ،الرئيس اإليــرانــي إبراهيم رئيسي،
مسلمًا إياه دعوة من أمير قطر للمشاركة في
قمة الــدول املصدرة للغاز التي تستضيفها
الــدوحــة الشهر املقبل .ووفــق موقع الرئاسة
اإليرانية ،فــإن رئيسي أكــد خــال اللقاء على
ً
«أهـمـيــة الـعــاقــة بــن الـ ــدول الـ ـج ــارة» ،قــائــا
إن ذلــك «يحقق األم ــن» .وأش ــار رئيسي إلى
«ف ــرص لـلـتـعــاون ب ــن ط ـه ــران وال ــدوح ــة في
امل ـ ـجـ ــاالت امل ـخ ـت ـل ـفــة س ـيــاس ـيــا واق ـت ـص ــادي ــا
وثـقــافـيــا» .كما أكــد أن «حـضــور الـغــربــاء في
الشرق األوسط يزيد من القالقل والتوترات».
من جهته ،قال وزير الخارجية القطري ،وفق

موقع الرئاسة اإليــرانـيــة ،إن الــدوحــة بصدد
رفــع مستوى التعاون مــع إي ــران ،مضيفًا أن
«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».
وتــأتــي زي ــارة بــن عـبــد الــرحـمــن إل ــى طـهــران
ب ـي ـن ـم ــا تـ ـخ ــوض إي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـق ـ ــوى ال ـك ـب ــرى
مـبــاحـثــات ف ــي فـيـيـنــا ،ب ـهــدف إح ـي ــاء اتـفــاق
الـعــام  2015بشأن برنامج طـهــران الـنــووي.
وت ـش ـك ــل ال ـ ــدوح ـ ــة الـ ـت ــي ت ــرب ـط ـه ــا ع ــاق ــات
ج ـي ــدة ب ــواش ـن ـط ــن وط ـ ـهـ ــران ع ـل ــى الـ ـس ــواء،
محور نشاط دبلوماسي إيــرانــي في اآلونــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .فـ ـلـ ـق ــاء أم ـ ـ ــس ه ـ ــو ال ـ ـثـ ــانـ ــي بــن
ال ــوزي ــري ــن ال ـق ـطــري واإلي ــران ــي ه ــذا الـشـهــر،
بعدما التقيا خالل زيارة قام بها عبد اللهيان
إلــى الــدوحــة فــي  11يناير الـحــالــي ،تخللها
أيضًا لقاؤه بأمير قطر .كما أجرى الوزيران
ً
اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا ،أول م ــن أمـ ــس األربـ ـع ــاء،
بحثا خالله آخر املستجدات اإلقليمية.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» ،هذا األسبوع،
إن عبد اللهيان طلب مــن قطر خــال زيــارتــه
لها في  11يناير ،التوسط في صفقة إطالق
سراح أميركيني وأوروبيني من أصول إيرانية
مـعـتـقـلــن ف ــي إيـ ـ ـ ــران .ولـ ــم ي ـت ـض ــح ،بـحـســب
«رويترز» ،ما إذا كانت قطر قد وافقت على هذا
الطلب .ومن املتوقع وصول وزير الخارجية
الـقـطــري إلــى واشـنـطــن الـيــوم الجمعة ،قبيل
زيــارة الشيخ تميم للواليات املتحدة اإلثنني
املقبل ،حيث يعقد محادثات مع الرئيس جو
بــايــدن .وف ــي الـسـيــاق ،ق ــال م ـســؤول حكومي
قـطــري لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس» فــي الــدوحــة،
أم ــس ،إن «قـطــر تـحــاول املـســاعــدة فــي إحـيــاء
االتفاق النووي» .وأضاف املسؤول الذي طلب
عدم كشف اسمه ،أن «هــذا األمــر سيتم بحثه
بني األمير وبايدن في واشنطن اإلثنني».
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،قـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
الـقــومــي األم ـيــركــي جـيــك ســولـيـفــان ،أول من
أمــس األربـعــاء ،إن أميركا ملتزمة بالجهود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة «ك ــال ــوس ـي ـل ــة ال ـف ـض ـلــى ملـنــع
إيـ ــران مــن ح ـيــازة س ــاح ن ــووي وتـعـكــف في
الــوقــت ذات ــه عـلــى إعـ ــداد خ ـي ــارات أخ ــرى في
ح ـ ــال ف ـش ـلــت ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود» .وذكـ ـ ــر مــوقــع
«والــاه» اإلسرائيلي ،أن سوليفان الذي كان
يـتـحــدث عـبــر الـفـيــديــو فــي إط ــار امل ـحــادثــات
«االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ال ـت ــي تـجــريـهــا واشـنـطــن
وت ــل أب ـيــب ب ـشــأن إيـ ــران ،أك ــد أن «ال ـخ ـيــارات
التي تعكف واشنطن على إعــدادهــا كبدائل
فـ ــي ح ـ ــال ف ـش ـلــت الـ ـجـ ـه ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة،
ستناقشها مع شركائها».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد ع ـب ــد ال ـل ـه ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،أن
«معيار أي حكم بشأن املفاوضات النووية،
ه ــو ال ـس ـلــوك الـعـمـلــي ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة»،
مضيفًا عـبــر «تــوي ـتــر» أن ــه «ي ـجــب تحقيق
مصالح إيــران الكاملة وبشكل ملموس في
ما يتعلق برفع العقوبات».
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شرق
غرب
ّ
تحذر مواطنيها
أميركا
من السفر لإلمارات
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
األميركية ،أمس الخميس ،تحديثًا
لتحذيرها للمواطنني األميركيني
بعدم السفر إلى اإلم ــارات ،مشيرة
إلـ ــى وج ـ ــود ت ـه ــدي ــدات ع ــن وق ــوع
هـجـمــات بــاسـتـخــدام ص ــواري ــخ أو
طـ ــائـ ــرات مـ ـس ـ ّـي ــرة .وأبـ ـق ــت وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـح ــذي ــر
بـشــأن السفر لــإمــارات عند أعلى
درج ــة ف ــي اإلرش ـ ـ ــادات ال ـتــي جــرى
تحديثها ،والتي تحث األميركيني
أيضًا على عدم السفر إلى اإلمارات
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى مـ ـخ ــاط ــر اإلصـ ــابـ ــة
بفيروس كورونا.
(رويترز)
المغرب يطالب فرنسا
بأرشيف قائد الريف
طــالــب «املـجـلــس الــوطـنــي لحقوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان» (هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة
ت ـع ـنــى ب ـح ـمــايــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
والنهوض بها فــي املـغــرب) ،أمس
ال ـخ ـم ـي ــس ،ال ـس ـل ـط ــات الـفــرنـسـيــة
بــاسـتــرجــاع أرش ـيــف قــائــد الـثــورة
الــريـفـيــة فــي بــدايــة ال ـقــرن املــاضــي
ض ــد االس ـت ـع ـمــار اإلس ـ ّب ــان ــي ،عبد
الـكــريــم الـخـطــابــي .وحــثــت رئيسة
املـجـلــس آمـنــة بــوع ـيــاش ،بموجب
م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ك ـ ـتـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ــوج ـ ـهـ ــة إلـ ــى
األرش ـيــف الــدبـلــومــاســي الفرنسي
ال ـتــابــع ل ـ ــوزارة أوروب ـ ــا وال ـش ــؤون
الخارجية ،على أهمية استرجاع
املغرب ألرشيف الخطابي.
(العربي الجديد)
شولتز إلى واشنطن
في  7فبراير

أعـ ـلـ ـن ــت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم ال ـب ـيــت
األب ـي ــض ،جــن ســاكــي (ال ـص ــورة)،
أن الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
س ـي ـس ـت ـق ـبــل املـ ـسـ ـتـ ـش ــار األملـ ــانـ ــي
أوالف ش ــولـ ـت ــز ف ـ ــي  7فـ ـب ــراي ــر/
شباط املقبل .وأضافت أن الرجلني
سـيـنــاقـشــان «الـتــزامـهـمــا املـشـتــرك
بالدبلوماسية الجارية والجهود
املشتركة لــردع روسيا عن شن أي
عدوان ضد أوكرانيا».
(فرانس برس)

توتر على الحدود
الطاجيكية ـ القرغيزية
أع ـل ـن ــت ل ـج ـنــة األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي فــي
قــرغـيــزسـتــان ،أم ــس الـخـمـيــس ،أن
حرس الحدود الطاجيكية أطلقوا
النار على نظرائهم القرغيزيني ،في
تـجـ ّـدد لالشتباكات على الـحــدود
امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع ع ـل ـي ـه ــا بـ ــن الـ ـج ــارت ــن
املـتـنــافـسـتــن فــي آس ـيــا الــوسـطــى،
ّ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي خـ ــل ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ــاضـ ــي
عـشــرات القتلى .وأضــافــت اللجنة
فــي بـيــان ،أن «الجانب الطاجيكي
يستخدم قذائف الهاون وقاذفات
قنابل يــدويــة» فــي قصفه للقوات
القرغيزية.
(فرانس برس)

إرجاء حوارات تشاد
أعـلـنــت الــرئــاســة ال ـت ـشــاديــة ،أمــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أن الـ ـ ـح ـ ــوار ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـش ـ ــام ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــذي وع ـ ـ ـ ــد املـ ـجـ ـل ــس
الـعـسـكــري االنـتـقــالــي الـحــاكــم منذ
رح ـ ـيـ ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس إدريـ ـ ـ ـ ــس دي ـب ــي
إتـ ـن ــو ،بـتـنـظـيـمــه ت ـم ـه ـي ـدًا إلجـ ــراء
انتخابات تشريعية ورئاسية في
البالد ،أرجئ من  15فبراير/شباط
املـقـب ُــل إل ــى  10م ــاي ــو/أي ــار املـقـبــل.
كما أرجئ الحوار التمهيدي الذي
كان ّ
مقررًا إجــراؤه مع املجموعات
املـتـمــردة مــن نهاية يناير/كانون
ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي إل ـ ــى  27ف ـبــرايــر
امل ـق ـب ــل ،ب ـح ـســب م ــا أكـ ــد م ـس ــؤول
ت ـش ــادي لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس».
وأشـ ــار إل ــى أن م ـكــان ان ـع ـقــاد هــذا
ال ـ ـحـ ــوار ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـطــريــة
ال ــدوح ــة لــم يـتـغـ ّـيــر .وي ـعــود سبب
تأجيل الحوار إلــى غياب التوافق
ّ
بني مختلف املجموعات املسلحة.
(فرانس برس)
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أجراها في إسطنبول
عبسي سميسم

العبدة :نتخوّ ف من
إعادة تأهيل النظام
عبر األمم المتحدة
(العربي الجديد)

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

تدعيم المعارضة
وال أجسام جديدة
قــال أنــس الــعــبــدة ،إن الــنــدوة التي
ّ
ينظمها رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق
المنشق ريــاض حجاب ،في فبراير/
شـــبـــاط الــمــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة
القطرية الدوحة «تندرج في سياق
مبادرة من أجل تدعيم المعارضة
بمقترحات ودراسات تدعم القضية
السورية» .وأضاف« :ال أظن أن هذه
الندوة تعمل على أجسام جديدة
أو تغيير األجسام الحالية ،نحن لسنا
في هذا السياق على اإلطالق ،وإنما
في سياق جمع صفوفنا وتوحيد
كلمتنا ،وأن يكون عندنا تحرك ذو
زخم على جميع المستويات».

ال توافق على تعليق اللجنة
الدستورية

■ ه ــل ال ت ـ ــزال امل ـش ــاك ــل م ـس ـت ـمــرة داخ ـ ــل هيئة
ال ـت ـفــاوض؟ وم ــا هــو الـتــوجــه لحلها ،ال سيما أن
منصة مــوسـكــو تـعــد بحكم املنسحبة ،ومنصة

خ ـي ــارات؛ إم ــا االن ـخ ــراط مــع الـنـظــام بشكل
كامل واالنصياع ملتطلباته ،أو التفاهم مع
قوى الثورة واملعارضة ،أو تحصيل حماية
أم ـيــرك ـيــة طــوي ـلــة األم ـ ــد .وه ــم يـعـلـمــون أن
الخيار األخير غير ممكن ،واملطلوب منهم
كي يكونوا جزءًا من املعارضة فك االرتباط
ب ـح ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي ،وك ــذل ــك فك
االرتباط بالنظام.

ندفع ثمن الخالفات بين اإلدارة
األميركية الحالية والسابقة
جمعنا آالف األدلة
التي تدين مجرمي الحرب
في سورية

ال ـق ــاه ــرة مـنـقـسـمــة ع ـلــى نـفـسـهــا ،وه ـن ــاك أيـضــا
مشكلة املستقلني؟
ال ت ـ ــزال ل ــدي ـن ــا م ـش ـك ـلــة ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة داخـ ــل
ه ـي ـئــة ال ـت ـف ــاوض تـتـعـلــق بــامل ـس ـت ـق ـلــن ،إذ
ل ــم ت ـحــل ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،وأس ـ ــاس املشكلة
أن ب ـعــض امل ـك ــون ــات ك ــان ــت ت ــرى أن هـنــاك
هيمنة لــائـتــاف وحـلـفــائــه عـلــى ال ـقــرارات
التنظيمية داخــل الهيئة ،ألنـهــم يمتلكون
أكثر من خمسني في املائة من األصوات ،أما
القرارات السياسية ،فهي تتطلب  72باملائة
م ــن األص ـ ـ ـ ــوات ،وال م ـش ـك ـلــة ع ـل ـي ـهــا .وأن ــا
كــرئـيــس للهيئة ،قــدمــت مقترحًا لــم يكتب
له النجاح .ومع ذلك ،عمل الهيئة مستمر،
ونـ ـعـ ـق ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات بـ ـمـ ـش ــارك ــة خ ـم ـســة
م ـكــونــات ،فـمـنـصـتــا مــوسـكــو وال ـق ــاه ــرة ال
تحضران االجتماعات ،ولكن نضعهما في
صورتها.
■ بالنسبة للجنة الدستورية ،يبدو أن املعارضة
هي الوحيدة فقط املتمسكة بهذا املسار من بني
كــل األط ــراف؛ س ــواء الـســوريــة أو الــدولـيــة ،وهناك
م ــن ي ـطــال ـب ـكــم بــامل ـقــاط ـعــة واالنـ ـسـ ـح ــاب نـتـيـجــة
العقم الحاصل على هذا املستوى .هل هناك نية

سيرة
¶ يشغل أنس العبدة منصب
رئيس هيئة التفاوض
السورية منذ يونيو/حزيران
.2020
¶ كثف نشاطه السياسي
المعارض منذ عام ،2006
إذ أسس حركة «العدالة
والبناء» من لندن عام ،2006
بوصفها حركة معارضة
لنظام بشار األسد ،وأصبح
رئيسًا إلعالن دمشق في
المهجر (.)2013-2009
¶ تدرج في المناصب داخل
االئتالف السوري المعارض
منذ عام  ،2013وتولى
رئاسة االئتالف مرتين :األولى
من مارس/آذار  2016وحتى
إبريل/نيسان  ،2017والثانية
من يوليو/تموز  2019حتى
يوليو .2020

لالتجاه نحو هــذا الخيار ،وفــي حــال كــان القرار
بالبقاء ،ملاذا؟
نحن حني وافقنا على اللجنة الدستورية،
وافقنا عليها كأحد مـســارات الـقــرار ،2254
ولـيــس كبديل لــه ،أو كمسار وحـيــد للحل.
وخــال عمل اللجنة ،كنا نطالب بمنهجية
واضـ ـح ــة ،وقـ ــد طــال ـبــت ب ـي ــدرس ــن ف ــي آخــر
لقاء بــأال يدعو إلــى جولة جــديــدة مــن دون
منهجية واضـحــة يمكن مــن خاللها إحــراز
تـ ـق ــدم .وبــال ـن ـس ـبــة مل ــوض ــوع ت ـع ـل ـيــق عـمــل
اللجنة الدستورية ،فهو واحد من الخيارات
املـطــروحــة .ولكن هــذا الـقــرار سياسي ،غير
م ـنــوط بـشـخــص ،وال بـمـكـ ّـون مــن مـكــونــات
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وإنـ ـ ـم ـ ــا يـ ـج ــب أن يـ ـت ــم ات ـ ـخـ ــاذه
بالتوافق بني مكونات هيئة التفاوض .وقد
تــم ط ــرح ه ــذا األم ــر عـلــى امل ـكــونــات ،وحتى
اآلن ه ــي ال ت ــرى أن ــه م ــن امل ـنــاســب تعليق

ع ـمــل الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،وال ـب ــدي ــل ال ــذي
ت ــراه عــن التعليق ،هــو فتح بقية املـســارات
(مـســار هيئة الحكم االنـتـقــالــي واملعتقلني
واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب) .وم ـط ـل ــوب من
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ــوض ـي ــح س ـب ــب عـ ــدم فـتــح
ب ـق ـي ــة امل ـ ـ ـسـ ـ ــارات ووض ـ ـ ــع الـ ـع ــراقـ ـي ــل أمـ ــام
امل ـســار الــوحـيــد املـفـتــوح .وبالنسبة لطرح
بيدرسن فكرة «الخطوة مقابل الخطوة»،
نــؤكــد أن ـهــا منهجية غـيــر واض ـح ــة ،وغـيــر
مــؤطــرة ،يطرحها املـبـعــوث األم ـمــي كبديل
للقرار  .2254علمًا أن األمــم املتحدة ليست
وظيفتها أن تعيد التفاوض حــول قــرارات،
وإنما تنفيذ القرارات ،ولدينا ّ
تخوف من أن
تتم شرعنة النظام من خالل األمم املتحدة.
■ اإلدارة الــذات ـيــة ال ـتــي ي ـقــودهــا ح ــزب «االت ـح ــاد
الــديـمـقــراطــي» والـتــي تسيطر على أكـثــر مــن ثلث

ســوريــة ،تسعى فــي اتـجــاهــن؛ األول نحو تفاهم
مع النظام ،والثاني تحصيل تمثيل ضمن قوى
امل ـعــارضــة ،وخـصــوصــا ضـمــن هيئة الـتـفــاوض.
مــا ال ــذي يمنع الـتــوافــق مــع هــذه اإلدارة وكسبها
ملصلحة املعارضة؟
بالنسبة للتمثيل الكردي في الهيئة ،لدينا
«امل ـ ّج ـلــس الــوط ـنــي ال ـ ـكـ ــردي» ،وه ــو طبعًا
يـمــثــل جـ ــزءًا م ــن األك ـ ــراد ال ـس ــوري ــن ،ولـكــن
بــالـنـسـبــة ل ـحــزب «االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي»،
فنحن لدينا مشكلة معه ،إذ إننا ال نعلم من
يتخذ القرار في هذا الحزب .وكي نتحدث
فــي الــوقــائــع ،فـقــد ج ــرت أك ـثــر مــن مـحــاولــة
لـ ـلـ ـح ــوار وال ـ ـتـ ـ ّ
ـوصـ ــل ل ـت ـف ــاه ــم مـ ــع اإلدارة
ال ــذات ـي ــة ،ولـكـنـهــا كــانــت ت ـصــل إل ــى طــريــق
م ـس ــدود .وأن ــا أعـتـقــد أن «مـجـلــس ســوريــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (م ـس ــد) حــال ـيــا أم ـ ــام تـحـ ٍـد
حقيقي ،وليس أمامه سوى واحد من ثالثة

■ ه ـنــاك ف ـتــور غــربــي ،وأم ـيــركــي ت ـحــدي ـدًا ،تجاه
القضية السورية ،وباألخص تجاه دعم املعارضة،
ما أسباب هذا الفتور؟ وهل ّ
ترهل املعارضة برأيك
أدى إل ــى ه ــذه الـنـتـيـجــة؟ وه ــل م ــن خـطــط لديكم
لتحريك امللف السياسي وتفعيل دور املعارضة؟
ال شـ ــك فـ ــي أنـ ـن ــا ك ـم ـع ــارض ــة ن ـم ــر ب ـحــالــة
ص ـع ـب ــة ،ول ــدي ـن ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـح ــدي ــات،
ولكن مــوضــوع تــراجــع االهـتـمــام بالقضية
السورية يجب أن ينظر لــه مــن زواي ــا عــدة.
فــالـنـظــام وحـلـفــاؤه يـتـصــرفــون ضــد كــل ما
يتعلق بالحل السياسي بغض النظر عن
وضــع املعارضة ســواء كانت موحدة أم ال.
األم ــر اآلخ ــر ،خ ــال زيــارتـنــا األم ــم املتحدة
أخيرًا ،الحظنا أنه للمرة األولــى في تاريخ
ه ـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــة ال يـ ـك ــون ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ض ـم ــن أول ــوي ــاتـ ـه ــا .وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـتــراخــي
األمـيــركــي ،كــان ل ــإدارة الحالية موقف من
اإلدارة السابقة ونحن دفعنا الثمن ،واآلن
ّ
يتحسن املوقف األميركي تجاه
نأمل بــأن
القضية السورية.
■ بالتوازي مع كل اإلحباط في امللف السياسي،
تمت أخـيـرًا فــي أملانيا محاكمة متهمني بجرائم
حــرب كــانــا موظفني لــدى الـنـظــام ،كيف تعاطيتم
كمعارضة مــع هــذا الـحــدث؟ وكـيــف يمكن البناء
عليه س ــواء لناحية تقديم أكـبــر عــدد ممكن من
مجرمي الـحــرب للمحاكمة ،أو لناحية فتح ملف
املعتقلني؟
ملف املحاسبة واملساءلة هو ملف أساسي
بالنسبة لهيئة التفاوض والسوريني ،وأي
إن ـج ــاز ف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ه ــو أم ــر مـهــم يمكن
البناء عليه ،ونحن في هيئة التفاوض لدينا
لـجـنــة مـتـخـصـصــة ف ــي ه ــذا األم ـ ــر ،ولــديـنــا
الجهات الدولية املعنية
عــاقــات جيدة مــع ّ
به .وفي هذا اإلطار ،نبشر بأنه تم جمع آالف
األدل ــة الــواضـحــة التي ال تقبل الشك والتي
تجرم كل مجرمي الحرب في سورية.

تقرير

أزمة سجن الصناعة في الحسكة مستمرة
تنته أزمة سجن
لم
ِ
الصناعة في الحسكة
السورية ،وفقًا
للمعطيات األخيرة ،التي
تفيد بأن األزمة مستمرة
هناك بين «قسد» وعناصر
من تنظيم «داعش»
أمين العاصي

عناصر من «قسد» خارج سجن الصناعة في الحسكة (فرانس برس)

ان ـت ـق ــل م ــا يـ ـج ــري ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة فــي
أقصى الشمال الشرقي من سورية إلى أروقة
مجلس األمن الدولي ،مع جذب الهجوم على
أكبر السجون التي تضم مقاتلني وقياديني
مــن تنظيم «داع ــش» انتباه املجتمع الدولي
إلــى املـخــاطــر الناجمة عــن التساهل مــع هذا
امل ـل ــف .وي ـب ــدو أن الـقـلــق اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي
جـ ـ ــراء م ــا ح ـ ــدث ف ــي ال ـح ـس ـك ــة ،دف ـ ــع «ق ـ ــوات
سورية الديمقراطية» (قسد) للمسارعة إلى
اإلع ــان عــن سيطرتها عـلــى الـسـجــن وإنـهــاء
االستعصاء فيه مساء أول من أمس األربعاء،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن وج ـ ــود خ ــاي ــا مـسـتـعـصـيــة
للتنظيم داخل السجن .ودحضت االشتباكات
الـتــي ال ت ــزال دائـ ــرة فــي سـجــن الـصـنــاعــة في
ح ــي غ ــوي ــران بــالـحـسـكــة ،رواي ـ ــة «ق ـس ــد» عن

رسائل إسرائيلية لـ«حماس»
القاهرة ـ العربي الجديد

أنس العبدة
■ شهدت العاصمة القطرية الدوحة
حراكًا سياسيًا للمعارضة أخيرًا ،إذ
التقى رئيس االئتالف سالم املسلط،
برفقتكم مــع (رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـســابــق املـنـشــق)
ريـ ـ ــاض حـ ـج ــاب و(رئ ـ ـيـ ــس االئ ـ ـتـ ــاف ال ـس ــاب ــق)
معاذ الخطيب .كما التقيتم بنائب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الخارجية القطري ،محمد بن عبد
الــرحـمــن آل ثــانــي ،ال ــذي الـتـقــى بـ ــدوره ع ــددًا من
مـكــونــات املـعــارضــة األخ ــرى ،قبل لقائه املبعوث
األممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الجزائري
رمطان لعمامرة الــذي تستضيف بــاده اجتماع
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة امل ـق ـبــل .م ــا ه ــي ال ــوع ــود الـتــي
حصلتم عليها مــن الــوزيــر القطري؟ وهــل هناك
دور مقبل لـلــدوحــة فــي إع ــادة تــرتـيــب املـعــارضــة
السورية؟
ب ـ ــداي ـ ـ ًـة ّ
أود أن أؤك ـ ـ ــد أن زيـ ـ ـ ــارة ال ــدوح ــة
كــانــت مهمة مــن ناحية الـهــدف واملضمون
والتوقيت .ونعلم أن قطر أحد أهم الداعمني
األس ــاس ـي ــن لـقـضـيــة ش ـع ـب ـنــا ،وبــالـنـسـبــة
ل ـنــا كـهـيـئــة تـ ـف ــاوض ،ال ـب ـعــد ال ـعــربــي مهم
ج ـ ـدًا ،وه ــو ال ـحــامــل األس ــاس ــي لقضيتنا.
لذلك كانت زيــارة قطر ،التي التقينا فيها
وزي ــر الـخــارجـيــة ،وال ــذي ك ــان واض ـحــا في
دعــم قطر قضية الشعب الـســوري وموقف
قـ ــوى الـ ـث ــورة واملـ ـع ــارض ــة ،ف ــي م ــا يتعلق
بالعملية الـسـيــاسـيــة .ناقشنا مــع اإلخ ــوة
ه ـن ــاك األوض ـ ـ ــاع ب ـش ـكــل عـ ــام ف ــي س ــوري ــة،
وأيـ ـض ــا وض ـ ــع ال ـق ـض ـيــة الـ ـس ــوري ــة ضـمــن
ال ـحــاضــر ال ـعــربــي عـلــى مـسـتــوى الـجــامـعــة
ال ـع ــرب ـي ــة .كـ ــان ه ـن ــاك ل ـق ــاء الحـ ــق لـلـقــائـنــا
م ــع ال ــوزي ــر ال ـق ـط ــري ،ب ــن األخـ ـي ــر ووزيـ ــر
الخارجية الجزائري الذي تستضيف بالده
القمة العربية املقبلة ،وقال لنا اإلخــوة في
قطر إن موقفهم ثابت في االعـتــراض على
ع ــودة ال ـن ـظــام إل ــى الـجــامـعــة الـعــربـيــة ،ألن
األسباب التي من أجلها تم إخراجه منها
ّ
تتغير بعد ،وال يوجد أي مبرر إلعادته
لم
إلى الجامعة.

خاص

انتهاء األزمــة داخــل السجن .وكــان قائد هذه
الـقــوات مظلوم عبدي ،قد أعلن على حسابه
على «تويتر» ،مساء األربعاء ،إلحاق «هزيمة
جديدة» بتنظيم «داعش» في مدينة الحسكة،
و«إحباط خططه واملستفيدين منه».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ذك ــر امل ـت ـحــدث بــاســم «ق ـســد»،
فــرهــاد الـشــامــي ،فــي تـغــريــدة عـلــى «تــويـتــر»،
أن «ق ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» اسـتـعــادت
ال ـس ـي ـطــرة بــال ـكــامــل ع ـلــى س ـجــن ال ـص ـنــاعــة،
م ــؤك ـدًا أن جـمـيــع مـقــاتـلــي تـنـظـيــم «داعـ ــش»
الباقني الــذيــن كــانــوا يتحصنون فــي مهاجع
الـ ـس ــور ال ـش ـمــالــي لـلـسـجــن اس ـت ـس ـل ـمــوا .في
املقابل ،شككت شبكات إخبارية محلية منها
«الـ ـخ ــاب ــور» ب ـه ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ،م ـش ـيــرة إلــى
أن صـبــاح أم ــس الـخـمـيــس ،شـهــد إط ــاق نــار
كثيف في حي غويران ،مؤكدة أن االشتباكات
تزامنت مع تحليق طيران التحالف الدولي
في سماء مدينة الحسكةّ .كما أكــدت الشبكة
أن الـ ــوحـ ــدات الـ ـك ــردي ــة ش ــن ــت أمـ ـ ــس ،حـمـلــة
مداهمات في حي الزهور في مدينة الحسكة
وفـ ــي ب ـلــدتــي م ــرك ــدة وال ـ ـشـ ــدادي ف ــي ريـفـهــا
الجنوبي .وأف ــادت مـصــادر محلية «العربي
ال ـجــديــد» بــأنــه ُس ـمــع أم ــس ،إط ــاق ن ــار عند
دوار ال ـغــزل فــي حــي الـصــالـحـيــة بالحسكة،
ناجم على األرجح عن اشتباكات بني «قسد»
وعناصر من «داعش» ،فيما استهدف السجن
نـفـســه بــالـقـصــف امل ـبــاشــر ع ـبــر ث ــاث غ ــارات
جــويــة أحــدثــت دم ــارًا واس ـعــا بــأقـســام كبيرة
من السجن ،مع تحليق للطيران االستطالعي

والـ ـح ــرب ــي وامل ـ ــروح ـ ــي فـ ــي سـ ـم ــاء امل ـن ـط ـقــة.
وكشفت أن نحو  15في املائة من السجن ،ما
زال تـحــت سـيـطــرة «داع ـ ــش» ،ويـتـحـصــن في
هذه البقعة أكثر من مائة عنصر من التنظيم.
وأوض ـحــت أن املـهــاجــع الـتــي كــان يستعصي
فيها مسلحو «داع ــش» فــي القسم الشمالي
مــن الـسـجــن ،لــم يتم تفتيشها بـعــد .وال تــزال
األحياء املحيطة بالسجن غير مؤمنة بشكل
ك ــام ــل ،وهـ ــي م ـن ــاط ــق ق ــد ي ـك ــون ل ـج ــأ إلـيـهــا
عناصر التنظيم بسبب ّ
خلوها من السكان.
ب ــدوره ،أكــد املــركــز اإلعــامــي لــ«قــوات سورية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،أم ـ ــس ،اس ـت ـس ــام «ح ــوال ــي
 3500مــن املــرتــزقــة املعتقلني الــذيــن شــاركــوا
ف ــي االس ـت ـع ـصــاء األخـ ـي ــر ،وان ـض ـم ــام امل ـئــات
منهم إلى املرتزقة الذين هاجموا السجن من
ال ـخ ــارج» .وأوض ــح أن ــه «ب ــدأت قــواتـنــا حملة
تمشيط دقـيـقــة وم ـســح أم ـنــي وع ـس ـكــري في
مهاجع ّالسجن التي تحصن فيها املرتزقة،
الذين نــفــذوا عمليات إرهابية ضد قواتنا»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «خـ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة الـتـمـشـيــط
وجمع املعلومات ،كشفت قواتنا عن جيوب
إره ــاب ـي ــة م ـمــوهــة ض ـمــن امل ـهــاجــع الـشـمــالـيــة
ّ
يتحصن فيه ما بني  60و 90مرتزقًا
للسجن،
ويحاولون الحفاظ على مسافة لالشتباك».
وأكــد املركز أن «قــوات سورية الديمقراطية»
تــاحــق «خــايــا إرهــاب ـيــة نــائـمــة لــداعــش في
الــريــف الغربي الجنوبي على أطــراف مدينة
الحسكة» .وفي حديث مع «العربي الجديد»،
قــال قيادي في «قــوات سورية الديمقراطية»

شككت شبكات إخبارية
محلية بأنباء السيطرة
على سجن الصناعة
مـحـمــود حـبـيــب ،إن الـتـنـظـيــم «ن ـقــض اتـفــاقــا
يـتـضـمــن م ـبــادلــة األس ـ ــرى لــديــه ف ــي الـسـجــن
بـعــاج جــرحــاه» ،مشيرًا إلــى أن «ع ــدد الذين
انقلبوا على االتـفــاق مــع قــوات قسد يتراوح
بني  60و 90عنصرًا».
وح ـت ــى اآلن ل ــم ت ـج ــب «قـ ـس ــد» ع ـل ــى الـكـثـيــر
مــن األسـئـلــة ،تـحــديـدًا لجهة عــدد القتلى من
املهاجمني ومن األســرى وعــدد الذين تمكنوا
مــن ال ـهــروب إل ــى خ ــارج مــديـنــة الـحـسـكــة ،في
ّ
ظل كشف مصادر محلية أن نحو  400أسير
من «داعش» باتوا خارج أسوار السجن .ومن
الواضح أن «قسد» ال تنوي اإلبقاء على سجن
الصناعة كمكان احتجاز لعناصر التنظيم
«داعـ ـ ــش» .وتـمـلــك ه ــذه ال ـق ــوات أك ـثــر م ــن 10
م ــراك ــز اح ـت ـجــاز ألسـ ــرى الـتـنـظـيــم ،مـنـتـشــرة
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
الحصول على مكاسب للنظام الـســوري من
وراء أح ـ ــداث ال ـح ـس ـكــة ،ب ـعــد دعـ ــوة مــوسـكــو

إل ـ ــى ع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع مل ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــدول ــي
لبحث التطورات األخـيــرة .وفــي السياق ،قال
النائب األول ملندوب روسيا الدائم لدى األمم
املـتـحــدة ديـمـتــري بوليانسكي ،فــي تصريح
للصحافيني« :نشعر بقلق عميق إزاء التقارير
املتعلقة عــن هـجـمــات «داعـ ــش» األخ ـي ــرة في
شمال شــرق ســوريــة والــوضــع الـعــام فــي ذلك
الجزء من البالد».
مــن جــانـبــه ،س ــاوى م ـنــدوب الـنـظــام الـســوري
ال ــدائ ــم ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة ب ـســام ص ـبــاغ بني
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» وقـ ـ ــوات «قـ ـس ــد» والـ ـق ــوات
األميركية التي وصفها بـ «املحتلة» .ونقلت
صحيفة «الــوطــن» املوالية للنظام عنه قوله
خالل جلسة ملجلس األمن ،مساء أول من أمس
األرب ـع ــاء ،اطـلــع مــن خــالـهــا عـلــى إحــاطــة من
املندوب األممي إلى سورية غير بيدرسن عن
اللجنة الدستورية ،أن على حكومات بعض
ال ـ ــدول «ت ـحـ ّـمــل مـســؤولـيــاتـهــا ف ــي اس ـت ـعــادة
مواطنيها من املقاتلني اإلرهابيني األجانب
وعائالتهم املحتجزين في مخيمات ومراكز
اعتقال في شمال شرق سورية ،ومحاكمتهم
وإعـ ــادة تأهيلهم عـلــى أراض ـي ـهــا ،بـمــا يضع
وبشكل نهائي حدًا لوجودهم على األراضي
ٍ
السورية» .بــدوره ،علق بيدرسن على أحداث
ال ـح ـس ـكــة ب ــال ـق ــول إن ه ـج ــوم الـتـنـظـيــم على
الـسـجــن رســالــة واض ـحــة عــن أهـمـيــة االتـحــاد
ملكافحة تهديد الجماعات اإلرهابية الدولية،
ول ـح ــل ال ـ ـصـ ــراع األوس ـ ـ ــع ال ـ ــذي ي ــزده ــر فـيــه
اإلرهاب ال محالة.

قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة على الوساطة بني حكومة االحتالل اإلسرائيلي
وفصائل املـقــاومــة الفلسطينية فــي قـطــاع غ ــزة ،إن الــوفــد األمـنــي املـصــري ،ال ــذي زار
القطاع أخيرًا ،نقل مجموعة من الرسائل اإلسرائيلية لقيادة حركة حماس .وكانت
القاهرة تلقت الرسائل خالل زيارة وفد أمني مصري رفيع املستوى إلسرائيل ،التقى
خاللها عددًا من كبار املسؤولني األمنيني في حكومة االحتالل .وأوضحت املصادر،
في أحاديث خاصة لـ«العربي الجديد» ،أن الرسائل جاءت على صعيد أكثر من ملف،
لكنها في النهاية مرتبطة بحالة الهدوء في قطاع غزة .وأشارت إلى أن إحدى الرسائل
كــان مفادها أنــه لــن يتم التصديق اإلسرائيلي على اإلج ــراءات املعني بها الجانب
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 سجاال متكررًا داخل حركة حماس ،التي تتولى إدارة
القطاع في الوقت الراهن ،بشأن االنفتاح بدرجة أكبر على إيران .وأشارت إلى تبني
فريق داخــل الحركة رأيــا بــأن الوسيط املصري ال ينظر للفصائل أو القطاع بنظرة
الحليف أو الصديق ،وأنه يتبنى ،في بعض األحيان ،مواقف أقرب للجانب اإلسرائيلي.
وأوضحت أن فريقًا آخر داخل الحركة يؤيد االلتزام بالتعهدات مع الجانب املصري،
والـتــي تتضمن أم ــورًا متعلقة بخفض مستوى التنسيق مــع طـهــران ،رغــم السخاء
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.
وع ـلــى صـعـيــد الــرســائــل ،أوض ـحــت امل ـص ــادر أن ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي ط ــرح ال ـعــودة
ملـفــاوضــات األس ــرى م ـجــددًا ،تـحــت الــوســاطــة املـصــريــة .وأكـ ــدت ،فــي الــوقــت ذات ــه ،أن
هناك حالة تململ لدى قيادة «حماس» ،الستشعارها عدم جدية حكومة االحتالل
اإلسرائيلي في هذا املسعى ،واستخدامها للملف لتحريك الشارع اإلسرائيلي صعودًا
وهـبــوطــا .وأوضـحــت املـصــادر أن «حـمــاس» أك ــدت للوفد املـصــري ،ال ــذي 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،
هــو أن يكون التلويح بــورقــة إي ــران مــن بــن أوراق الضغط على إسرائيل مــن جانب
الحركة .ولفتت إلى أن «حماس» تتحدث بثقة كبيرة في هذا امللف في الوقت الراهن.
وكـشـفــت امل ـصــادر عــن ح ــراك مـصــري فــي الــوقــت الــراهــن بـشــأن تـمــويــل عملية إع ــادة
اإلعمار ،التي أعلنت عنها القاهرة في أعقاب توقف املعركة األخيرة في القطاع ،في
ّ
شهر مايو/أيار املاضي .وأكــدت أن القاهرة تعول على تمويل عربي وغربي بشأن
تنفيذ أولــى خطوات املـبــادرة ،والتي ستنطلق مشاريعها بالتوازي داخــل األراضــي
املـصــريــة فــي سيناء وداخ ــل الـقـطــاع .وأوض ـحــت أن مــن بــن مـشــاريــع إع ــادة اإلعـمــار
إقامة مستودعات تخزين ،متعلقة بتسيير حركة التجارة بني مصر والقطاع الحقًا،
ومحطة كهرباء ستبنى في محافظة شمال سيناء.
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ذكــر موقع «وااله» ،أمــس الخميس،
أن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل شـ ــرعـ ــت ف ـ ــي ح ـم ـلــة
ل ـش ـي ـط ـنــة ل ـج ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق ان ـب ـث ـقــت
عــن مجلس حـقــوق اإلن ـســان التابع
لألمم املتحدة للتحقيق في الجرائم
ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت خـ ـ ــال حـ ـ ــرب غ ــزة
األخـ ـي ــرة .وأكـ ــدت وزارة الـخــارجـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ب ــرقـ ـي ــة ح ـصــل
عليها املوقع اإلسرائيلي ،التزامها
بالعمل على منع اللجنة من إصدار
قرارات والتشويش عليها إلى جانب
تــوسـيــع الـحـمـلــة ض ــد املـجـلــس قبل
التئامه في مارس/آذار املقبل.
وح ـ ـسـ ــب امل ـ ــوق ـ ــع ،ف ـ ـ ــإن مـ ـس ــؤول ــن
إسرائيليني عبروا عن قلقهم البالغ
من إمكانية أن يتم تضمني التقرير
الـصــادر عــن لجنة التحقيق ،والــذي
يـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـ ـصـ ــدر فـ ــي ي ــون ـي ــو/
حــزيــران املـقـبــل ،بـنـدًا ينص على أن
إسرائيل دولة فصل عنصري .وحذر
املـســؤولــون مــن أن ص ــدور مـثــل هــذا
التقرير بشأن إســرائـيــل مــن منظمة
أم ـم ـيــة س ـيــؤثــر ب ـش ـكــل س ـل ـبــي ج ـدًا
على مكانة إسرائيل وصورتها أمام
املجتمع الدولي .ولفت املوقع إلى أن
مجلس حـقــوق اإلن ـســان مـنــح لجنة
الـتـحـقـيــق ف ــي ح ــرب غ ــزة األخ ـي ــرة،
وال ـتــي شكلت بعيد انـتـهــاء الـحــرب
فــي مــايــو/أيــار املــاضــي ،صالحيات
كبيرة لم يتم منحها للجان سابقة.
(العربي الجديد)

إيزنكوت:
قتلنا المئات
من «داعش»

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

المغرب :حسم صراعات «االتحاد»
الرباط ـ عادل نجدي

حسم القضاء املغربي ،أمــس الخميس ،الـصــراع بــن الكاتب األول (األم ــن العام)
لحزب «االتـحــاد االشـتــراكــي للقوات الشعبية» (أكـبــر حــزب مـعــارض فــي املـغــرب)،
إدريس لشكر ،ومعارضيه داخل الحزب ،الذين يطالبون بتأجيل املؤتمر الوطني
املنتظر انطالقه اليوم الجمعة بمدينة بوزنيقة ،جنوب العاصمة املغربية الرباط.
وبينما جــاء الـقــرار ملصلحة معسكر لشكر ،الــذي ينتظر أن يترشح لوالية ثالثة
لـقـيــادة ال ـحــزب ،بعد إدخ ــال تـعــديــات على قــوانــن «االت ـحــاد االش ـتــراكــي» ،إال أن
ع ــددًا مــن املــراقـبــن ي ـحــذرون مــن أن هــذا الـتــوجــه قــد يساهم فــي إضـعــاف الـحــزب.
وقـضــت املحكمة االبـتــدائـيــة فــي ال ــرب ــاط ،أم ــس الـخـمـيــس ،بــرفــض طـلـبــات تأجيل
املؤتمر الـحــادي عشر لحزب «االت ـحــاد االشـتــراكــي للقوات الشعبية» ،التي تقدم
بها معارضون لوالية ثالثة للكاتب األول الحالي إدريــس لشكر .وبقرار املحكمة،
يكون لشكر قد قطع شوطًا كبيرًا نحو الظفر بالوالية الثالثة على رأس الحزب،
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 إضـعــاف «االت ـحــاد االشـتــراكــي للقوات الشعبية» ،الــذي قــاد تجربة
التناوب التوافقي مع القصر ،في عام  1998بقيادة 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 الـ ،11بعد أن أمضى واليتني من أربع سنوات لكل واحدة
منهما .ويـقــول معارضو تلك التعديالت إنها صيغت على مقاس لشكر ،وإنها
تطوع القانون على هوى هذا األخير وأنصاره ،بعدما تحكم في مفاصل الحزب
التنظيمية ،كذلك فإنها تتعارض مع قيم الحزب .فيما يرى مؤيدو الكاتب األول،
ّ
وتعبر عن رغبة
أن هــذه التعديالت احترمت الشروط الديمقراطية والتنظيمية،
أغلبية املجلس ،ويبقى للمشاركني في املؤتمر حرية االختيار بني لشكر وغيره من
املرشحني .وكانت املحكمة االبتدائية في الرباط قد أرجــأت أكثر من مــرة ،الحسم
فــي  17دعــوى ألعـضــاء املجلس الوطني للحزب ،طالبوا فيها بتعليق أو تأجيل
عقد املؤتمر الــوطـنــي ،وأخضعت الــدعــاوى لـلــدراســة ،قبل أن تدرجها فــي جلسة
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،
واملرشح للكتابة األولــى ،محمد بوبكري ،الــذي طعن في التعديالت التي أدخلت
على قوانني الحزب .كذلك طالبت عضو املجلس الوطني لـ«االتحاد االشتراكي»،
رشيدة آيت حمي ،ببطالن اللجنة التحضيرية للمؤتمر .فيما طالب أعضاء آخرون
أن رئاسة املجلس الوطني لم
في املجلس الوطني بتأجيل أعمال املؤتمر بدعوى
ُ َ
توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس ،التي أدخلت فيها التعديالت على
قوانني الحزب ،للتمهيد للوالية الثالثة للشكر .وينعقد املؤتمر الوطني املنتظر
ّ
للحزب ،الــذي تمتد أعماله على مــدى ثالثة أيــام ،في ظــل ظــروف جائحة كورونا،
وعن بعد ،وعدم
التي فرضت على الحزب تنظيم املؤتمر عبر صيغتني ،حضوريًا
ُ
تجاوز عدد الحاضرين في القاعات ،املائة شخص كحد أقصى .وقد خ ِّص َصت 12
منصة رقمية في مناطق مختلفة باملغرب ،إضافة إلى املنصة املركزية في بوزنيقة.
وسينطلق املؤتمر الـيــوم ،بجلسة افتتاحية ،ثم ُيـصـ َّـدق على مقرر يحدد كيفية
انـتـخــاب الـكــاتــب األول وأع ـضــاء املجلس الــوطـنــي واملـكـتــب السياسي واألجـهــزة
ً
املسيرة ،ثم ُي َّ
قدم التقرير األدبي واملالي ،وصوال إلى تقديم الترشيحات ملنصب
الكاتب األول ،على أن يجري التصويت على املرشحني يوم غد السبت.

ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة أرك ـ ـ ـ ـ ــان ج ـيــش
االح ـت ــال الـســابــق ج ــادي إيــزنـكــوت
إن إسرائيل قتلت املئات من عناصر
تنظيم «داعش» .وفي الجزء الثاني
م ـ ــن املـ ـق ــابـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي أجـ ــرت ـ ـهـ ــا م ـعــه
صحيفة معاريف ونشرت مقتطفات
منها أمس الخميس ،أشار إيزنكوت
إلــى أن إسرائيل شاركت في الحرب
على داعش «ونفذنا عددًا كبيرًا من
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـخــاصــة ض ــد الـتـنـظـيــم
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ج ـي ــوش عـ ــدد كـبـيــر
مــن ال ــدول ،حيث تــم املــس بالتنظيم
بشكل كبير» .وأضــاف« :يمكنني أن
أقـ ــدر أن ــه ف ــي إطـ ــار الـعـمـلـيــات الـتــي
ن ـفــذنــاهــا ،ق ـتــل امل ـئ ــات م ــن عـنــاصــر
داع ــش وج ــرح أكـثــر مــن ألــف عنصر
آخ ــر ،ودم ــرن ــا مــرافــق وب ـنــى تحتية
للتنظيم».
(العربي الجديد)

كوريا الشمالية
تجري سادس
تجربة صاروخية
أعـ ـل ــن ال ـج ـي ــش ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـنــوبــي
أن بـيــونــغ يــانــغ أطـلـقــت صــاروخــن
بــال ـي ـس ـت ـيــن ق ـص ـي ــري امل ـ ــدى نـحــو
ال ـب ـح ــر ق ـب ــال ــة س ــاح ـل ـه ــا ال ـش ــرق ــي،
الخميس ،فــي عملية هــي السادسة
م ـنــذ مـطـلــع ال ـع ــام ال ـح ــال ــي .ونـقـلــت
وكــالــة أنـبــاء «يــونـهــاب» املحلية عن
مسؤول في هيئة األرك ــان املشتركة
لـكــوريــا الـجـنــوبـيــة ،لــم تـسـ ّـمــه ،قوله
إن «ال ـص ــواري ــخ أط ـل ـقــت م ــن مــديـنــة
هامهونغ الساحلية شــرقــي كوريا
الشمالية» .وأضــاف املـســؤول ،الذي
طلب عــدم الكشف عــن هويته كونه
غـيــر م ـخــول الـتـصــريــح ل ــإع ــام ،أن
«سـلـطــات االسـتـخـبــارات فــي سيول
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـج ــري حــالـيــا
ً
ً
تحليال مفصال» .وأوضــح املسؤول
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي أن ــه «ف ــي عملية
اإلط ـ ــاق الـ ـس ــادس م ــن نــوع ـهــا منذ
م ـط ـلــع الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ي ـف ـتــرض أن
ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ق ــد ح ـ ــددت ه ــدف ــا فــي
جــزيــرة غير مأهولة قبالة الساحل
الـشــرقــي» .وأض ــاف أن جـيــش بــاده
«يراقب عن كثب التحركات الكورية
الشمالية ذات الصلة ،ويحافظ على
وضـعـيــة االس ـت ـع ــداد» .مــع الـعـلــم أن
واش ـن ـطــن فــرضــت ع ـقــوبــات جــديــدة
ضد  5كوريني شماليني على عالقة
ببرامج الصواريخ الباليستية.
(األناضول)
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تقرير

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

مخاوف من تعثر استكمالها بسبب الخالفات والتهديدات

االنتخابات النيابية في الصومال

البرلمان
يتحدى سعيّد

على الرغم من
مواصلة الصوماليين
االقتراع لنوابهم ،فإن
تحديات أمنية تلوح
في األفق ،قد تؤدي
لتعثر هذا األمر

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

جلسة لمجلس النواب
بعد  6أشهر من تعليقه

تونس ـ آدم يوسف ،بسمة بركات

رفـ ــع م ـع ــارض ــو انـ ـق ــاب الــرئ ـيــس
ّ
سعيد ،مستوى
التونسي ،قيس
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس،
وتحديدًا في املؤسسة التشريعية ،حيث عقد
البرملان التونسي جلسة افتراضية له ،بعد 6
أشعر من تجميده ورفع الحصانة عن نوابه،
ف ــي خ ـط ــوة تـصـعـيــديــة الف ـت ــة ب ــوج ــه ان ـف ــراد
س ـع ـ ّـيــد ب ــال ـح ـك ــم ،وم ــواص ـل ـت ــه االن ـق ـض ــاض
على السلطات الواحدة تلو األخرى .وخارج
البرملان ،كانت تحركات أخرى تجري بهدف
مـحــاصــرة االن ـقــاب ،حيث أك ــدت «تنسيقية
األح ـ ــزاب الــديـمـقــراطـيــة» ،أن ــه «ي ـجــري بحث
تشكيل جبهة وطـنـيــة تـتـصــدى لــانـقــاب»،
ستكون جــاهــزة قبل  20مـ ــارس/آذار املقبل،
وهــو موعد انتهاء االسـتـشــارة اإللكترونية
الـ ـت ــي ح ـ ـ ّـدده ـ ــا سـ ـع ـ ّـي ــد بـ ـش ــأن مـ ــا ي ـع ـت ـبــره
إصالحات سياسية.
ون ـج ــح ال ـب ــرمل ــان ال ـت ــون ـس ــي ،أمـ ــس ف ــي عقد
جـلـســة عــامــة اف ـتــراض ـيــة بـمـنــاسـبــة الــذكــرى
الثامنة للدستور .وتعد هذه الجلسة ،األولى
مـنــذ تعليق أع ـمــال الـبــرملــان فــي  25يوليو/
تموز املاضي ورفع الحصانة عن البرملانيني
ب ـ ـقـ ــرار مـ ــن سـ ـع ـ ّـي ــد .ولـ ــوحـ ــظ أم ـ ــس وجـ ــود
تعزيزات أمنية كثيفة أمام مقر البرملان وفي
مـحـيـطــه ،تــزام ـنــا م ــع دعـ ــوة رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» راشـ ــد
الغنوشي ،لعقد الجلسة عن ُبعد.
وشـ ــارك فــي الـجـلـســة إل ــى جــانــب الـغـنــوشــي،
نــائـبـتــه األول ــى سـمـيــرة ال ـشــواشــي ،ورؤس ــاء
كتل نيابية ونواب مستقلون .ودعا الغنوشي
ف ــي كـلـمـتــه االف ـت ـتــاح ـيــة ،إل ــى «ح ـ ــوار وطـنــي
شــامــل ح ــول ال ـخ ـي ــارات ال ـك ـبــرى الـسـيــاسـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،ب ــن مختلف
النخب ،على أال يقصي هذا الحوار طرفًا ،على
غرار حوار  .»2013وتابع «يمكن لهذا املجلس
أن ي ـس ـهــم ف ــي الـ ـ ـح ـ ــوار ،م ــن أج ـ ــل ال ــوص ــول
لتنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية».
وق ـ ــال ال ـغ ـن ــوش ــي «ت ـ ــم ي ـ ــوم  25ي ــول ـي ــو مــن
ال ـس ـن ــة امل ـن ـق ـض ـيــة ،االن ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى املـكـســب
ال ــوط ـن ــي ال ـك ـب ـيــر (الـ ــدس ـ ـتـ ــور) وتـ ــم تـمــزيــق
وحدة التونسيني التي تجلت في دستورهم،

واسـ ـتـ ـم ــر الـ ـ ـخ ـ ــروج عـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور فـ ــي كــل
املمارسات واألوامــر التي صــدرت عن رئيس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» .وت ـ ــاب ـ ــع «ل ـ ـقـ ــد ت ـ ــم ت ـع ـط ـيــل
املؤسسات وإغــاق الهيئات الدستورية من
أجل تجميع السلطات في يد شخص واحد».
ولـ ـف ــت ال ـغ ـن ــوش ــي إل ـ ــى أن ـ ــه «تـ ـم ــت شـيـطـنــة
مــؤس ـســة ال ـب ــرمل ــان بـتــدبـيــر مـسـبــق م ــن أجــل
االستعداد لإلجهاز عليه ملا يمثله من رمزية
وم ــن تـ ــوازن بــن الـسـلـطــات وكــانــت سياسة
ً
التشفي دليال آخر على النية املبيتة» .وأشار
إلى أن «ديمقراطيتنا الناشئة تمر بمطبات
وصعوبات كبيرة ،ولكن إصالحها ال يكون
بــاالن ـقــاب عليها وال ــذه ــاب نـحــو املـجـهــول،
بــل يكون مــن داخلها ،وليس الـخــروج عنها
بالدعوة إلــى فاشيات جاثمة أو شعبويات
تائهة أو ترتيب استشارات شكلية لتسويغ
وتمرير خيارات أحادية».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ك ـت ـلــة ح ـ ــزب «ق ـلــب
ت ــون ــس» ،أس ــام ــة ال ـخ ـل ـي ـفــي خـ ــال الـجـلـســة
«كانت عندنا ديمقراطية ،ولكنها أصبحت
دك ـتــاتــوريــة» ،داع ـيــا إل ــى «االعـ ـت ــذار للشعب
التونسي عــن األخ ـطــاء بــاســم الـبــرملــان ،على
الرغم من أن ترذيل املؤسسة البرملانية كان
م ـق ـصــودًا م ــن أحـ ــزاب ونـ ــواب لــديـهــم بــرامــج
معلومة» .وتابع الخليفي «سنواصل الدفاع
عــن الدستور وعــن التشاركية والـحــوار إزاء
الـعـبــث» ،مقترحًا أن تبقى هــذه الجلسة في
حالة انعقاد دائم ومتواصل.
بدوره ،قال رئيس كتلة «ائتالف الكرامة» ،سيف
الــديــن مـخـلــوف ،إن «الــدسـتــور ينص على أن
يبقى املجلس في حالة انعقاد دائم حسب البند
ّ
سعيد فــي إجــراءاتــه)
( 80ال ــذي استند عليه
وك ــان يـفـتــرض أن تنعقد الـجـلـســة مـنــذ وقــت
بعيد» .وشدد على أن «هذا الدستور لن يتغير
وسنتمسك بــه ولــن يتم تعديله إال بوسائل
دسـتــوريــة» .وتــابــع «مــا حصل فــي  25يوليو
ّ
سعيد على الشعب عندما
انقالب ،وقد كذب
تـحــدث عــن تـهــديــد ال ـبــاد واسـتـقــالـهــا ،وأنــه
سيحترم الدستور ،فيما جمع كل السلطات
بيديه ،مما أوصل البالد إلى اإلفالس».
وطالب النائب املستقل ،املالحق من املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،راشـ ـ ــد الـ ـخـ ـي ــاري ،ب ـ ــأن «ت ـعـقــد
ّ
سعيد ألن الشعب رفضه
جلسة عاجلة لعزل

دعا الغنوشي إلى
«حوار وطني شامل
حول الخيارات الكبرى»
األحزاب الديمقراطية
تبحث تشكيل جبهة
لمقاومة االنقالب

وأص ـب ــح خ ـط ـرًا ع ـلــى الـ ــدولـ ــة» .فـيـمــا اق ـتــرح
النائب املستقل عياض اللومي بأن «تنطلق
لجنة النظام الداخلي في البرملان في تعديل
ال ـن ـظــام الــداخ ـلــي وال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي من
أجل وضع نظام برملاني متكامل واالنطالق
فــي اإلع ــداد النتخابات تشريعية ورئاسية
م ـب ـكــرة» ،داع ـيــا إل ــى «مــراج ـعــة عميقة ونقد
ذاتي شجاع من البرملان واألحزاب».
وت ـســاءل الـنــائــب املستقل عـصــام البرقوقي
«مــاذا تحقق اليوم بعد  6أشهر من االنفراد
بــالـحـكــم وإل ـغ ــاء املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة؟»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «سـ ـع ـ ّـي ــد ومـ ـع ــاونـ ـي ــه ص ـنــاعــة
مـ ـخ ــاب ــراتـ ـي ــة» .أم ـ ــا الـ ـن ــائ ــب امل ـس ـت ـق ــل رض ــا
ال ـ ـجـ ــوادي ،ف ـق ــال إن ــه «م ــن ح ــق الـتــونـسـيــن
ط ـل ــب ت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور ،ولـ ـك ــن ل ـي ــس عـبــر
االنقالب وعبر قوة السالح ،بل عبر اآلليات
الــدس ـتــوريــة» .ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب املستقل
الصافي سعيد «نحن اليوم نمثل الشرعية
غ ـص ـب ــا عـ ــن كـ ــل غـ ــاصـ ــب ،ويـ ـج ــب م ـق ــاوم ــة
الفاشية والدكتاتورية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب ع ــن حـ ــزب «ق ـلــب
تونس» ،رفيق عمارة ،في حديث مع «العربي
الـجــديــد» ،أن «هــذه الجلسة تــأخــرت كثيرًا»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «مـ ــا ي ـنــاهــز  109بــرملــانـيــن
طالبوا بعقد جلسة في وقت سابق ،باعتبار
أن ق ـ ـ ــرارات س ـعـ ّـيــد غ ـيــر شــرع ـيــة ومـخــالـفــة
للدستور» .وبني عمارة «النواب غير ملزمني
بــاحـتــرام أم ــر أق ــل درج ــة مــن الــدسـتــور الــذي

تقرير

القمة األفريقية تدرس طرد إسرائيل
الجزائر ـ عثمان لحياني

نجحت الضغوط واملساعي التي قامت بها
الجزائر ،إلى جانب عدد من الدول األفريقية
كجنوب أفريقيا ،والــدول العربية في القارة،
كمصر وتونس ،في إدراج ملف طرد إسرائيل
م ــن عـضــويــة االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي ،عـلــى رأس
الئحة امللفات التي ستناقش في قمة الرؤساء
األفارقة املقررة في  5فبراير/شباط املقبل في
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا .وذكر مصدر
دبلوماسي جــزائــري لـ«العربي الجديد» أن
املساعي الجزائرية التي قادتها الجزائر منذ
أشهر ،تكللت بالنجاح في إدراج بند «طرد
إسرائيل من االتحاد األفريقي» ،على أجندة
القمة األفريقية الـ ،35مشيرًا إلى أن «الجزائر
تنسق مواقفها مع الدول األفريقية والعربية
ّ
القاري ،لتحقيق هدف
العضوة في االتحاد
س ـح ــب ص ـف ــة م ــاح ــظ ف ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ،كــانــت
حصلت عليها إسرائيل بقرار إداري منفرد
اتخذه مسؤول في االتحاد».
وفي  3أغسطس/آب املاضي ،قدمت سفارات
سـ ـب ــع دول ع ــربـ ـي ــة ع ـ ـضـ ــوة ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األفريقي ،وهي الجزائر ومصر وجزر القمر
وت ــون ــس وج ـي ـبــوتــي ومــوري ـتــان ـيــا ولـيـبـيــا،
مذكرة شفهية إلى رئيس مفوضية االتحاد
م ــوس ــي ف ـك ــي ،أكـ ــدت فـيـهــا اع ـتــراض ـهــا على
قراره قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا باالتحاد.
وطــال ـبــت ال ـ ــدول بـ ـ ــإدراج الـ ـق ــرار لـلـمـنــاقـشــة،
لـكــون الطلب اإلســرائـيـلــي لــم يتم النظر فيه
وفق نظام االتحاد ،ولم يطرح ألي نقاش أو
تشاور بني أعضاء منظمة االتحاد األفريقي،

وه ــو مــا يـمـثــل ت ـج ــاوزًا إجــرائ ـيــا وسـيــاسـيــا
«غ ـي ــر م ـق ـبــول م ــن ج ــان ــب رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
لسلطته التقديرية».
وق ــادت الـجــزائــر وج ـنــوب أفــريـقـيــا و 24دولــة
أخ ـ ـ ــرى ،ح ـم ـلــة داخـ ـ ــل االت ـ ـحـ ــاد ل ـل ــدف ــع نـحــو
مراجعة «قرار انفرادي اتخذه مفوض االتحاد
موسى فكي في يوليو/تموز املاضي ،بمنح
إس ــرائ ـي ــل ص ـفــة م ــراق ــب ف ــي االت ـ ـحـ ــاد» .وفــي
أكتوبر/تشرين األول املاضي ،وافــق املجلس
الـتـنـفـيــذي لــاتـحــاد عـلــى مــراجـعــة ال ـقــرار في
اجتماع وزراء خارجية الدول األفريقية الذي
عقد  14و 15أكتوبر ،لكن الوزراء رفعوا امللف
إلى مؤتمر القمة التي يتوقع أن تقرر سحب

الصفة من دولــة االحـتــال ،خصوصًا في ظل
توافق الدول األفريقية الكبرى ،الجزائر ومصر
ونيجيريا وجنوب أفريقيا ،بشأن امللف.
وكانت الخارجية اإلثيوبية قد راسلت دول
ال ـق ـ ّـارة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،إلبــاغـهــا بموعد
انعقاد القمة في أديس أبابا ،نفيًا ملحاوالت
ج ــرت لنقل الـقـمــة إل ــى خ ــارج ال ـبــاد ،بسبب
الحرب الــدائــرة مع إقليم تيغراي .واختارت
مفوضية االتحاد للقمة شعار «بناء املرونة
فــي ال ـقــارة األفــريـقـيــة والتنمية االجتماعية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة» .وس ـت ـش ـه ــد ال ـق ـم ــة تـسـلــم
السنغال الرئاسة الدورية لالتحاد األفريقي
خلفًا للكونغو الديمقراطية.

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

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

ي ــؤس ــس ل ـس ـل ـط ــة ت ـش ــري ـع ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة عــن
السلطة التنفيذية ،وبالتالي فإن املجلس ما
زال قائمًا وشــرعـيــا» .واعـتـبــر أنــه «لـيــس في
هــذه الجلسة أي اسـتـفــزاز ،بــل إن االستفزاز
الحقيقي يكمن في ازدراء الرئيس للدستور
واحـ ـتـ ـق ــاره ل ـص ــوت ال ـش ـع ــب وإرادت ـ ـ ـ ــه ال ـتــي
انتخبت برملانًا ونوابًا تم سلبهم وظائفهم
بالقوة من دون العودة إلى الشعب صاحب
الـ ـسـ ـي ــادة واإلرادة ال ـ ــذي ف ــوض ـه ــم ال ـق ـيــام
بالسلطة التشريعية».
ف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،اعـ ـت ــرض عـ ــدد م ــن ال ـن ــواب
امل ـعــارضــن لـلـغـنــوشــي ،عـلــى عـقــد الـجـلـســة،
ب ـس ـبــب م ــا اع ـت ـب ــروه مـ ـح ــاوالت م ــن األخ ـيــر
السـ ـتـ ـغ ــال الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي ،لـ ـلـ ـب ــروز مــن
جــديــد عـلــى حـســابـهــم ،مــؤكــديــن أن الجلسة
غير شرعية وال أســاس قانونيًا لها في ظل
غـلــق ال ـق ـنــوات الــرسـمـيــة مــن قـبــل الـسـلـطــات.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـب ــر الـ ـن ــائ ــب عـ ــن «ال ـت ـي ــار
الديمقراطي» ،هشام العجبوني ،عن رفضه
م ــواك ـب ــة ال ـج ـل ـســة .وك ـت ــب ف ــي م ـن ـشــور عبر
«فيسبوك»« :ال يستحون ،ملتزمون بالنفاق.
أنا سأحضر في ّ
أي جلسة برملانية افتراضية
ي ـت ـض ـ ّـم ــن ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال ـه ــا ن ـق ـط ــة واح ـ ـ ــدة:
االحتفال بإقالة أو استقالة راشد الغنوشي».
مــن جهته ،قــال نائب رئيس الـبــرملــان ،طــارق
الفتيتي ،قبل انعقاد الجلسة إنه «غير معني
بها ولم أستشر حول تنظيمها أو املشاركة
فيها ،وكــان حـ ٌّ
ـري بمن سهر على تنظيمها
بأن يعمل على توسيع االستشارة وتشريك
رؤس ـ ــاء ال ـك ـتــل ودع ـ ــوة مـكـتــب امل ـج ـلــس قبل
الدعوة إلى جلسة مماثلة» .وشدد في الوقت
نفسه عـلــى أن ــه «ض ــد الـحـكــم ال ـف ــردي وعلى
قيس سعيد أن يتدارك أموره».
وأصـ ـ ــدر م ـج ـلــس ن ـ ــواب ال ـش ـع ــب ،ب ـيــانــا إثــر
الجلسة قال فيه إن «مجمل تدخالت النواب

ش ـ ــددت ع ـلــى م ـكــانــة ال ــدس ـت ــور ف ــي ال ـح ـيــاة
السياسية الوطنية ودوره املحوري في بناء
مستقبل بــادنــا واسـتـقــرارهــا .كما تناولوا
عدة مسائل تتعلق بالحياة اليومية للشعب
الـتــونـســي وكـيـفـيــة ال ـخــروج مــن أخـطــر أزمــة
دسـتــوريــة ومــالـيــة واقـتـصــاديــة واجتماعية
في تاريخ تونس الحديث».
وحيا البيان ،الجهود التي تبذل اليوم «في
مـعــركــة ال ـعــودة للديمقراطية مـنــذ االنـقــاب
على الدستور في  25يوليو»ّ .
وعبر النواب عن
«رفضهم املطلق للخرق الجسيم الــذي أقدم
ّ
سعيد يوم  25يوليو ،وتعليقه ألعمال
عليه
مـجـلــس ن ــواب الـشـعــب ورف ــع الـحـصــانــة عن
النواب ،وحل الحكومة املنتخبة في تناقض
تام وجلي مع ما ينص عليه الفصل الـ 80من
الدستور» .وشددوا كذلك على «رفضهم التام
لـجـمـيــع املــراس ـيــم وال ـ ـقـ ــرارات الــادس ـتــوريــة
ّ
سعيد ،وحله
والالقانونية التي أقدم عليها
وت ـه ــدي ــده لـلـهـيـئــات الــدس ـتــوريــة املـنـتـخـبــة،
وحربه الشعواء وتحريضه وابتزازه الكريه
وغـيــر األخــاقــي للسيدات وال ـســادة القضاة
األفاضل وهياكلهم املنتخبة ،وفي مقدمتها
امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء» .وح ـم ــل ال ـن ــواب
ّ
سعيد «املسؤولية القانونية واألخالقية لكل
ما يحدث في تونس ويهدد دولتنا وتــوازن
مـجـتـمـعـنــا م ـنــذ خ ــرق ــه ال ـج ـس ـيــم لـلــدسـتــور
وإل ــى أن ت ـعــود تــونــس لـلـمـســار الــدسـتــوري
واملؤسسات املنتخبة والديمقراطية».
فــي غـضــون ذل ــك ،أك ــدت «تنسيقية األح ــزاب
ّ
تضم التيارين
الديمقراطية» في تونس ،التي
«ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» و«ال ـج ـم ـه ــوري» و«الـتـكـتــل
الــدي ـم ـقــراطــي م ــن أج ــل ال ـع ـمــل وال ـح ــري ــات»،
وعـ ـ ـ ــددًا م ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،أم ــس
الـخـمـيــس ،أن ــه «ي ـجــري بـحــث تشكيل جبهة
وطنية تتصدى لالنقالب» ،ستكون جاهزة

رصد

الحوثيون :هجمات أبوظبي «مجرد تحذير»

التحالف يحقق في غارة صعدة

عدن ـ العربي الجديد

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ،أمس الخميس ،أنه سيباشر تحقيقًا في
تقارير في وسائل اإلعــام وبيانات من جهات رسمية ،عن الهجوم الــذي طاول
سجنًا في محافظة صعدة اليمنية في  21يناير/كانون الثاني الحالي ،ما أسفر
عن سقوط ما ال يقل عن  82شخصًا وإصابة أكثر من  ،265بحسب منظمة أطباء
بال حدود .وبعد أيام من نفي تنفيذ ضربات جوية في املكان ،ذكر الفريق املشترك
التابع للتحالف ،أنه «باشر منذ الساعات األولــى لتداول األخبار املتعلقة بهذا
امل ــوض ــوع ،إجـ ــراءات التحقيق وجـمــع كــافــة املـعـلــومــات والــوثــائــق املتعلقة بــه».
ً
وأضاف الفريق ،الذي أنشأه التحالف لتقييم الضربات الجوية التي تثير جدال
وتوقع ضحايا مدنيني ،أنه سيقوم باإلعالن عن النتائج فور استكمال تحقيقاته.
وكــانــت األمــم املتحدة قــد اعتبرت الحادثة بأنها «األس ــوأ لجهة عــدد الضحايا
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».
وعـلــى الــرغــم مــن االتـهــامــات األمـمـيــة للتحالف باملسؤولية عــن الـهـجــوم ،إال أن
رئيسة منظمة «مواطنة لحقوق اإلنسان في اليمن» ،رضية املتوكل ،أملحت إلى
دور لجماعة الحوثيني فــي تصفية الـسـجـنــاء .وقــالــت املـتــوكــل فــي إحــاطــة أمــام
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.
وفي سياق التصعيد العسكري ،ذكــرت جماعة الحوثيني ،أمس الخميس ،أنها
ق ــادرة «أكـثــر مــن أي وقــت مضى على مــواجـهــة أس ــوأ االح ـت ـمــاالت» ،مــع اشـتــداد
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».
ميدانيًا ،أكدت مصادر عسكرية حكومية لـ«العربي الجديد» ،أن قوات الجيش في
محور تعز العسكري ،حققت أمــس الخميس ،مكاسب جديدة بعدما استعادت
السيطرة على سلسلة جبال األحطوب ،غربي تعز.

قبل  20مارس/آذار املقبل ،وهو موعد انتهاء
ّ
سعيد.
االستشارة اإللكترونية التي حددها
وأوضح هؤالء أن «الدولة ّ
مهددة باالنهيار،
ّ
سعيد عـ ّـمــق األزم ــة بعد م ــرور  6أشهر
وأن
ع ـل ــى االن ـ ـق ـ ــاب» ،م ـش ـي ــري ــن ،خ ـ ــال مــؤت ـمــر
صـحــافــي أم ــس ،بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الثامنة
لصدور الدستور ،وستة أشهر على التدابير
ـى تـشـكـيــل
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،ومـ ــائـ ــة يـ ـ ــوم عـ ـل ـ ّ
حكومة نـجــاء ب ــودن ،إلــى أن «تـعــقــد األزمــة
يفترض وجود جبهة وطنية تخلق التوازن
ال ـس ـي ــاس ــي ،وت ـس ـع ــى ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـص ــورات
للخروج من األزمة».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــ«ال ـت ـي ــار
الــديـمـقــراطــي» غ ــازي الـشــواشــي ،فــي تصريح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «ي ـت ــم ال ـع ـمــل على
ت ــوحـ ـي ــد ال ـج ـب ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
لتتصدى لالنقالب» ،موضحًا أن «التنسيقية
س ـت ـض ــم الـ ـطـ ـي ــف ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي واألح ـ ـ ـ ــزاب
االجتماعية الــديـمـقــراطـيــة ،وذل ــك فــي مرحلة
أولى ،وخصوصًا األحزاب الرافضة لـ 25يوليو،
لتتوحد ثــم لتتقدم بـمـبــادرة تـحــدث مشهدًا
متوازنًا وتقود نحو حوار وطني لإلنقاذ».
بدوره ،أكد األمني العام لـ«الحزب الجمهوري»
عـ ـص ــام الـ ـش ــاب ــي ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار سـ ـيـ ـك ــون ج ــام ـع ــا،
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»ّ .
وبي الشابي أن «رئيس الجمهورية
رفـ ــض ال ـ ـحـ ــوار ،رغـ ــم ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـب ــادرات
وال ــدع ــوات» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «أص ـبــح يتنمر
وينتقد امل ـبــادرات ،وبالتالي ال يمكن البقاء
في موقف املتفرج والبالد تنهار».

بـعــد تـعـثــر دام ش ـه ــورًا ،انـطـلــق الـسـبــاق
االن ـت ـخــابــي ملـجـلــس ال ـش ـعــب (ال ـب ــرمل ــان)
فـ ــي م ـع ـظ ــم الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة فــي
الصومال .إال أن مواصلة عملية االقتراع
تــواجــه تحديًا أمنيًا مــزدوجــا فــي واليــة
هــرشـبـيـلــي خ ـصــوصــا ،إذ إن مسلحني
عشائريني يــرفـضــون هــذا األم ــر ،كما أن
حــركــة «ال ـش ـب ــاب» ت ـحــذر امل ــواط ـن ــن من
املشاركة فيها.
وت ـســابــق الـحـكــومــة الـصــومــالـيــة الــزمــن
ل ــال ـت ــزام ب ـمــواع ـيــد االن ـت ـخ ــاب ــات ،الـتــي
أبرمت في املؤتمر التشاوري بني رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـص ــوم ــال ـي ــة م ـح ـمــد حـســن
روب ـل ــي ورؤس ـ ـ ــاء ال ــوالي ــات ال ـف ـيــدرال ـيــة
الخمس املنعقد في العاصمة مقديشو،
بــن  3و 9يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي ،ونــص
على استكمال االنتخابات التشريعية،
ال ـت ــي ك ــان ــت تــوق ـفــت ف ــي  10ديـسـمـبــر/
كـ ــانـ ــون األول املـ ــاضـ ــي ج ـ ـ ــراء خ ــاف ــات
سياسية ،قبل  25فبراير /شباط املقبل.
وأطلقت الــواليــات الفيدرالية في البالد،
وهــي هرشبيلي ،وجـلـمــدغ ،وبونتالند،
وج ــوب ــاالن ــد ،وج ـنــوب غــربــي الـصــومــال،
عـمـلـيــة االق ـ ـتـ ــراع مل ـج ـمــوعــة م ــن امل ـقــاعــد
الـنـيــابـيــة ،وس ــط مـشــاركــة ع ــدد كبير من
امل ـق ـت ــرع ــن وح ـ ـضـ ــور الف ـ ــت ل ـل ـمــراق ـبــن
وأعـ ـض ــاء ف ــي امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي وش ـيــوخ
ال ـع ـش ــائ ــر .وان ـط ـل ـق ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
مدينة بيدوا ،مركز حكومة والية جنوب
غــربــي الـصــومــال ،فــي  20يناير الحالي.
وانتخب ،حتى األربعاء املاضي 22 ،نائبًا
مــن أص ــل  69مـقـعـدًا لـلــواليــة فــي مجلس
الشعب الــذي يضم  275عضوًا .وانتخب
في والية جوباالند  12نائبًا من أصل ،43
فيما تم انتخاب  5من أصل  39في والية
بونتالند .وفي جلمدغ انتخب  9أعضاء
من أصل  36يمثلون الوالية في البرملان.

في املقابل ،لم تنطلق بعد عملية االقتراع
في والية هرشبيلي ،التي تستحوذ على
 37مـقـعـدًا نـيــابـيــا .ويــأتــي ذل ــك ألسـبــاب
أمنية ،باإلضافة إلى أن قبيلة البنادري
لـ ــم ت ـج ــر ان ـت ـخ ــاب ــات ـه ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـلــى
مقاعدها الخمسة ،بسبب خالفات داخل
الـقـبـيـلــة .وأث ـ ــار ان ـت ـخــاب  24نــائ ـبــا ،من
ً
أصل  ،46ألرض الصومال جدال واسعًا،
إذ إن عملية االقتراع جرت في مقديشو.
وأدى ه ــذا األم ــر إل ــى إحـ ــداث ش ــرخ بني
م ـم ـث ـلــي رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـعـ ـش ــائ ــر ،بـ ــن مــؤيــد
وم ـع ــارض لكيفية تـنـظـيــم االنـتـخــابــات
فــي الـعــاصـمــة .وبـحـســب مـتــابـعــن ،فقد
أدت عملية انتخاب  75نائبًا ،حتى اآلن،
إلــى ظـهــور وج ــوه جــديــدة على الساحة
ال ـبــرملــان ـيــة ،واإلط ــاح ــة ب ـن ــواب ب ــارزي ــن،
ش ـغ ـلــوا أي ـضــا م ـنــاصــب وزاري ـ ـ ــة .وات ـهــم
وزي ــر املــالـيــة عبدالرحمن دعــالــي بيلي،
املقرب من الرئيس املنتهية والية محمد
عـبــدالـلــه فــرمــاجــو ،فــي مــؤتـمــر صحافي
عقب خسارته منصبه ،الثالثاء املاضي،
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة ب ــاإلط ــاح ــة ب ــه،
بسبب وقفه مخصصات مالية إضافية
للوزارات ،وعدم خضوعه ألوامر روبلي.
ومــن بــن الــوجــوه الـجــديــدة فــي البرملان
الـ ـح ــادي ع ـش ــر ،م ــدي ــر ش ــرط ــة مـقــديـشــو
ال ـس ــاب ــق ال ـج ـن ــرال ص ـ ــادق ع ـمــر ح ـســن،
الذي أدى خالفه مع فرماجو ،في إبريل/
نـيـســان امل ــاض ــي ،إل ــى مـحــاولـتــه بــالـقــوة
منع عقد جلسة برملانية للتمديد ملجلس
النواب والرئاسة .وكان القرار ألغي الحقًا
بعد أزم ــة سياسية وتــوتــرات أمنية في
مقديشو .ومن بني الوجوه التي ستغيب
عن أروقة البرملان الجديد رئيسه السابق
محمد عـثـمــان جـ ــواري ،ال ــذي ك ــان أعلن
أخـيـرًا أنــه قـ َّـدم أوراق ترشحه إلــى لجنة

أثار انتخاب نواب أرض
الصومال في مقديشو
جدًال واسعًا
تواجه والية هرشبيلي
تحديات أمنية وخالفات
عشائرية

االنتخابات الفيدرالية في واليــة جنوب
غ ــرب ــي الـ ـص ــوم ــال ،إال أنـ ـه ــا ل ــم تـتـسـلــم
الطلب مـنــه .وأش ــارت منظمات مجتمع
م ــدن ــي ،ت ــراق ــب عـمـلـيــة االقـ ـت ــراع ،إل ــى أن
ه ــذا األم ــر يـخــالــف ال ـلــوائــح االنتخابية
بالوالية ويضرب نزاهتها .كما أن وزيرة
املـ ــرأة ف ــي الـحـكــومــة ال ـف ـيــدرال ـيــة حنيفة
محمد حابسدي فقدت مقعدها النيابي.
وتواجه والية هرشبيلي تحديات أمنية
وخـ ــافـ ــات ع ـش ــائ ــري ــة ت ـع ــرق ــل إم ـكــان ـيــة
ان ـ ـطـ ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ف ـي ـهــا.
ويرفض مسلحون من عشيرة «حوادلي»
ال ـق ــاط ـن ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة بـ ـل ــدوي ــن ،وال ـت ــي
تنتقد اإلدارة الـفــدرالـيــة املحلية ،إجــراء
االنتخابات .وهم كانوا منعوا ،األربعاء
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
أجـ ــواء آم ـنــة لــرئـيــس ال ــوالي ــة لــزيــارتـهــا،
لبحث املشاكل السياسية مــع القيادات
العشائرية.
وبحسب مـصــادر صحافية ،فــإن مدينة
ب ـلــدويــن ت ــواج ــه خ ـط ـرًا أمـنـيــا أي ـضــا من
ق ـب ــل ح ــرك ــة «ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب» ،الـ ـت ــي وج ـهــت
تـ ـه ــدي ــدات ل ـل ـمــواط ـنــن ل ـع ــدم امل ـش ــارك ــة
فــي االن ـت ـخــابــات .وأدى رف ــض مسلحي
العشيرة وتهديدات «الشباب» إلى نزوح
ع ـش ــرات األسـ ــر م ــن م ـك ــان سـكـنـهــا قــرب
أحــد املــراكــز ،التي يتم تجهيزها إلجــراء
االنتخابات فيها.
في موازاة ذلك ،تحاول قوات حفظ السالم
األفــريـقـيــة تــأمــن امل ـقــار االنـتـخــابـيــة في
مقديشو وعواصم الــواليــات الفيدرالية.
وقامت بنشر وحدات عسكرية وحواجز
ك ــونـ ـك ــريـ ـتـ ـي ــة ،ملـ ـن ــع وص ـ ـ ـ ــول س ـ ـيـ ــارات
مفخخة إلــى الــدوائــر االنتخابية .يشار
إل ــى أن ال ـبــرملــان الـصــومــالــي يـتــألــف من
غــرف ـتــن ،األول ـ ــى وه ــي مـجـلــس الـشـعــب
الــذي يضم  275نائبًا ،والثانية مجلس
الشيوخ الــذي يضم  54عضوًا .وكــان تم
في أغسطس/آب املاضي انتخاب جميع
أعـضــاء مجلس الـشـيــوخ ،فــي مقابل 75
مقعدًا فقط فــي مجلس الشعب .وتمهد
عملية إكـمــال انتخاب أعـضــاء الغرفتني
الـطــريــق أم ــام إج ــراء انـتـخــابــات رئاسية
بحلول إبريل املقبل ،إلنهاء مرحلة الفراغ
الدستوري في الصومال واملتواصل منذ
نحو عامني.

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

متابعة

الصدر في بغداد ...وجلسة برلمانية في  7فبراير

يستمرّ الحراك السياسي
في العراق من أجل
تشكيل الحكومة،
مع وصول زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر
إلى بغداد
بغداد ـ عادل النواب
أكثم سيف الدين

يـ ـت ــواص ــل الـ ـ ـح ـ ــراك الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي بـ ـغ ــداد،
لحسم موضوع التحالفات في شــأن تشكيل
الحكومة العتيدة ،على وقع استعداد البرملان
الستئناف عمله ،بعد إقرار املحكمة االتحادية
العليا دستورية الجلسة األولى له التي ُعقدت
في  9يناير/كانون الثاني الحالي.
وشـ ـه ــد ي ـ ــوم أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،س ـل ـس ـلــة مــن
االج ـت ـمــاعــات ال ـخــاصــة بـتــرتـيــب الـتـحــالـفــات
في امللف الحكومي ،مع وصــول زعيم التيار
الـ ـ ـص ـ ــدري م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر إلـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
العراقية .وعقد الرئيس املنتهية واليته برهم
صــالــح اجـتـمــاعــا م ــع رئ ـيــس ال ـبــرملــان محمد
الحلبوسي ،كما ُعقد اجتماع مغلق بني زعيم
ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» هـ ــادي ال ـع ــام ــري ،ورئ ـيــس
حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني ،بافل
الطالباني ،الــذي أكــد فــي بـيــان ،أن الجانبني
بحثا ملف تسمية رئيس الجمهورية ،وأهمية

ّ
حل الخالف حول ذلك قبل إغالق باب الترشح
يوم اإلثنني املقبل.
في غضون ذلك ،أصدر رئيس الوزراء السابق،
زعيم تحالف «دولــة القانون» ،نوري املالكي،
موقفًا جــديـدًا لــه رد فيه على إص ــرار الصدر
على إقصائه من املشهد الحكومي الجديد ،من
دون تسميته .وقــال املالكي في تغريدة على
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 أح ـقــاد وكــراه ـيــة ،إن ي ــدي مـمــدودة
ألفضل العالقات ،إذا كانت فيها مصلحة العراق
وشعبه ،ومن دونها ال أحب وال أرحب بأي عالقة
وشراكة مع أي طــرف يضر بمصلحة العراق
وكرامة الناس».
م ــن ج ـه ـتــه ،أص ـ ــدر زع ـي ــم ج ـمــاعــة «ع ـصــائــب
أهــل الـحــق» ،قيس الخزعلي ،بيانًا رحــب فيه
بوجود الصدر في بغداد .وقال إن «يد اإلطار
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي م ـ ـمـ ــدودة ل ـك ــل م ــا ف ـي ــه مـصـلـحــة
العراق ،وتفويت الفرصة على األعداء ،ونأمل
أن تـكــون بــدايــة زي ــارة ال ـصــدر مـشــروعــا لحل
ّ
ال ـخ ــاف ــات ومل ـل ـمــة ال ـب ـيــت ال ـش ـي ـع ــي» .وذكـ ــر
ال ـخ ــزع ـل ــي الـ ـص ــدر ب ـح ــدي ــث لـ ــوالـ ــده مـحـمــد
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
ح ـكــومــة األغ ـل ـب ـيــة ال ـ ــذي ي ـطــالــب ب ــه وإب ـع ــاد

تحالف املالكي عن املشهد بالحكومة املقبلة.
وكشفت مـصــادر مطلعة لـ«العربي الجديد»
أن «قيادات وممثلي قوى (اإلطار التنسيقي)
لم يلمسوا وجــود تنازالت من الصدر في ما
يتعلق باألزمة الراهنة».
وحول هذه التطورات ،رأى النائب السابق عن
حديث مع
تحالف «النصر» طه الدفاعي ،في
ٍ
«العربي الجديد» ،أن «املدد الدستورية املتبقية
ملنصبي رئيسي الجمهورية وال ــوزراء تحتم
على الطرفني (اإلطار والتيار الصدري) حسم
خالفهما بأسرع وقت ممكن» ،كاشفًا أن «هناك
وساطات ستحصل للتقريب بني الجانبني».
ّ
وشدد على أنه «خالل اليومني أو الثالثة املقبلة
ُّ
سيحسم األمر ،إما توجه اإلطار مجتمعًا نحو
املعارضة ،أو ذهاب جزء من اإلطار مع التيار
الـصــدري لتشكيل الـحـكــومــة» ،مشيرًا إلــى أن
«الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل
اإلطار للحسم».
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،مــا زال ائـتــاف «دولــة
ال ـقــانــون» يستبعد فـكــرة ع ــدم دخــولــه ضمن
الحكومة املقبلة ،معلقًا آماله على جولة الحوار
املرتقبة للتقرب من الصدر .وعن هذا املوقف،

المالكي :ال أرحب بأي
عالقة مع طرف يض ّر
بمصلحة العراق

أك ــد الـنــائــب عــن االئ ـت ــاف ،داخ ــل راض ــي ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،أنه «بعد حسم
ٍ
املحكمة االتحادية ملف الجلسة األولى ما زالت
التفاهمات مستمرة مع التيار الصدري ،وأن
األيام املقبلة ستشهد انفراجة بني الطرفني».
في سياق آخــر ،أعلنت رئاسة البرملان ،أمس،
أنـهــا حــددت  7فـبــرايــر /شـبــاط املقبل ،موعدًا
لـعـقــد جـلـســة ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد لـلـبــاد.
وأف ـ ــاد ب ـي ــان لــرئــاســة ال ـب ــرمل ــان ب ــأن ــه «ع ـقــدت
للتباحث حول
رئاسة مجلس النواب اجتماعًا ّ
األحكام واإلجراءات املتعلقة بالترشح ملنصب
رئيس الجمهورية» .وأضاف أنه ّ
«تقرر خالل
االجتماع إعالن أسماء املرشحني ملنصب رئيس
الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط
اإلجراءات
القانونية في  31يناير ،بعد استكمال
ّ
الـقــانــونـيــة اس ـت ـنــادًا لـقــانــون أح ـكــام الـتــرشــح
ملنصب رئيس الجمهورية رقم  8لسنة .»2012
ووفـقــا للمادة  70مــن الــدسـتــور ،فــإن البرملان
ينتخب أحد املرشحني لتولي منصب رئيس
وي ّ
الجمهورية بأغلبية الثلثنيُ .
عد هذا الشرط
من أهم الدوافع التي تدعو للتوافق بني الكتل
الـفــائــزة لجمع نحو  220صــوتــا مــن مجموع
عدد أعضاء البرملان البالغ عددهم  329نائبًا.
وفي حال فشل أي من املرشحني في نيل ثقة
ثلثي عدد أعضاء البرملان ،يجري االختيار بني
أعلى مرشحني اثنني للمنصب ،ويكون رئيسًا
للجمهورية من يحصل على أعلى األصــوات
بعد إجراء عملية االقتراع الثانية داخل البرملان.
ووفقًا للمادة  76من الدستور ،يكلف رئيس
الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عددًا
بتشكيل الحكومة خالل  15يومًا.
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شرق
غرب
 22ألف منزل مهددة
بالهدم في القدس
أع ـل ــن أح ـم ــد ال ــروي ـض ــي ،مـسـتـشــار
ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون
الـ ـق ــدس ،أن  22أل ــف م ـن ــزل م ـهــددة
ب ــال ـه ــدم ف ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
محافظة القدس املحتلة ،منها 250
متوقع هدمها خــال األيــام املقبلة.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـنـ ــازل
املهدمة في جبل املكبر سينظمون
وقفة شعبية يوم األحد املقبل أمام
بلدية االحتالل بالقدس ،في رسالة
رافـضــة لسياسة الـهــدم الـتــي تهدد
وجودهم.
(العربي الجديد)
وليامز تدعم انسحاب
المرتزقة من ليبيا

ب ـح ـث ــت املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمـ ـمـ ـي ــة فــي
ليبيا ستيفاني وليامز (الصورة)،
أمــس الخميس ،مــع رئيس األركــان
ال ـع ــام ــة ال ـت ــاب ــع ل ـح ـكــومــة ال ــوح ــدة
الــوط ـن ـيــة ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد الـ ـح ــداد،
جهود توحيد املؤسسة العسكرية.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ول ـ ـي ـ ــام ـ ــز ،ع ـ ـبـ ــر عـ ــدة
تغريدات في «تويتر» ،أن اجتماعها
مع الحداد تناول أيضًا سبل الدفع
بقضية انسحاب الـقــوات األجنبية
واملرتزقة من الـبــاد ،وشــددت على
دعم األمــم املتحدة للجهود الرامية
لتحقيق ذلك.
(العربي الجديد)

«المؤتمر السوداني»
يعلن اعتقال اثنين من
قياداته
أع ـلــن ح ــزب «املــؤت ـمــر ال ـس ــودان ــي»،
أم ــس الـخـمـيــس ،اع ـت ـقــال اث ـنــن من
قـ ـي ــادات ــه واقـ ـتـ ـي ــادهـ ـم ــا إل ـ ــى جـهــة
غير معلومة .ووف ــق بـيــان للحزب،
«اعـتـقـلــت ق ــوات االنـقــابـيــن ،مساء
األرب ـع ــاء (أول مــن أمـ ــس) ،عضوي
ال ـح ــزب بــال ـخــرطــوم مـحـمــد عــوض
ال ـك ــري ــم وخ ــال ــد م ـح ـمــد إب ــراه ـي ــم».
وأوضــح البيان أنــه «تــم اقتيادهما
إلى جهة غير معلومة».
(األناضول)
بوركينا فاسو :المجلس
العسكري يقيّد تحركات
سياسيين
حـ ـ ـ ــذر امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري فــي
بـ ــورك ـ ـي ـ ـنـ ــا فـ ـ ــاسـ ـ ــو ،الـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ـ ــاح
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وزراء س ــابـ ـق ــن مــن
مغادرة العاصمة أو عرقلة ضباط
الـ ـجـ ـي ــش ،حـ ـس ــب مـ ــا ذكـ ـ ـ ــر ،أم ــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،وزيـ ـ ـ ــر سـ ــابـ ــق حـضــر
اجتماعًا مــع العسكر وطلب عدم
ذكـ ــر اسـ ـم ــه .واج ـت ـم ــع الـلـفـتـنــانــت
ك ــول ــونـ ـي ــل بـ ــول-ه ـ ـنـ ــري دامـ ـيـ ـب ــا،
وه ــو زعـيــم الـضـبــاط الــذيــن ق ــادوا
االن ـقــاب ويـطـلـقــون عـلــى أنفسهم
اسـ ــم ال ـح ــرك ــة الــوط ـن ـيــة لـلـحـمــايــة
واالستعادة ،مع أعضاء الحكومة
الـســابـقــن أول مــن أم ــس األرب ـعــاء.
وقـ ــال ال ــوزي ــر ال ـســابــق إن دامـيـبــا
حــذرهــم مــن فـعــل أي ش ــيء يعرقل
عمل املجلس العسكري أو السفر
إلــى خــارج العاصمة ،لكنه أضاف
أنه يرحب بأي مساهمة منهم في
املرحلة االنتقالية.
(رويترز)
جهود دبلوماسية
إلطالق سائح روسي
في القاهرة

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة فــي
القاهرة ،أمس الخميس ،أن جهودًا
دبلوماسية تبذلها إلخ ــاء سبيل
سـ ــائـ ــح روسـ ـ ـ ـ ــي يـ ــدعـ ــى أرس ـي ـن ــي
ك ــوت ــوف م ـع ـت ـقــل ف ــي ق ـس ــم شــرطــة
منشأة ناصر في العاصمة املصرية،
م ـنــذ أول م ــن أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء .وتــم
اعتقال السائح على خلفية مشادات
مع السكان املحليني في حي منشأة
ن ــاص ــر ،غ ــرب ــي الـ ـق ــاه ــرة ،امل ـع ــروف
أي ـض ــا ب ــاس ــم «ح ــي ال ــزب ــال ــن» ،إثــر
ال ـت ـق ــاط ــه صـ ـ ــورًا ومـ ـق ــاط ــع ف ـيــديــو
للسكان املحليني.
(العربي الجديد)
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وجه الجيش األردني ،عبر قتله  27مهربًا للمخدرات على الحدود مع سورية ،رسالة عن تغييره قواعد االشتباك .وقد تضغط
العملية على النظام السوري ،الذي تنتشر قواته على الحدود ،خصوصًا مع اتهامات لمجموعات ترتبط به تقوم بالتهريب

توتر الحدود مع سورية

يعدل األردن قواعد االشتباك؟
هل
ّ
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

مـ ـ ــع إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي،
أمــس الخميس ،مقتل  27مهربًا،
وإصــابــة عــدد آخ ــر ،وفــرارهــم إلى
العمق السوري ،يتضح أن قواعد اللعبة على
الحدود األردنية السورية قد تغيرت .وتظهر
العملية أن عـمــان ب ــدأت بـتـجــاوز حساسية
الـ ـتـ ـح ــرك ــات األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـت ــاخـ ـم ــة لـ ـلـ ـح ــدود،
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».
وم ــن ال ــواض ــح أن مــوقــف األردن تـغـيــر ،منذ
انـطــاق ال ـثــورة فــي ســوريــة فــي الـعــام ،2011
ب ـح ـســب ال ـ ـظـ ــروف وامل ـع ـط ـي ــات ع ـل ــى أرض
الــواقــع .فبعد أن كــان ينظر فــي الـعــام 2014
إلى رئيس النظام السوري بشار األسد على
أنه فاقد للشرعية ،بدأ يعيد حساباته بشكل
متكرر ،إذ إن بقاء النظام طــوال هــذه الفترة
يعني ع ــدم رغـبــة أو ق ــدرة ال ـقــوى اإلقليمية
على تغييره ،وعدم وجود بديل له.
وكان مدير املخابرات العامة األردنية اللواء
أح ـمــد حـسـنــي حــاتــوقــاي ق ــال ،فــي أكـتــوبــر/
تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،إن «األردن يتعامل
مـ ــع املـ ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ك ــأم ــر واقـ ـ ـ ــع ،ح ـي ــث لــم
نـتــدخــل بـشــأنــه الــداخ ـلــي ،كــونــه دول ــة جــوار
ودولـ ــة ح ــدودي ــة» .لكنه ح ــذر مــن أن «هـنــاك
جماعات على الـحــدود األردنـيــة السورية ال
بد من التعاطي معها ،حفظًا ألمن واستقرار
اململكة ،إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب
األسلحة واملخدرات» .واعتبر اللواء املتقاعد
والخبير العسكري األردن ــي ،فايز الــدويــري،
فــي تصريح لـ«العربي الـجــديــد» ،أن مهربي
امل ـخــدرات يتم استخدامهم وعندما ينتهي
دورهم ال أحد يتبناهم .وأشار إلى أن إحدى
النقاط األساسية التي تم االتفاق عليها بني
األردن وال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،عـنــدمــا استقبل
رئيس هيئة األركــان املشتركة اللواء يوسف
الحنيطي وزيــر الــدفــاع فــي النظام السوري
العماد علي أيــوب في أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،أمــن ال ـحــدود بــن الـجــانـبــن .واتهم
«حـ ــزب ال ـل ــه» الـلـبـنــانــي وب ـعــض املـلـيـشـيــات
املقربة من إيــران و«الفرقة الــرابـعــة» ،بقيادة
ماهر األسد ،بالوقوف وراء تهريب املخدرات.
وأضاف الدويري :ال نقول إن النظام السوري
هو من يقوم بالتهريب ،لكن من يقوم بهذا
األمــر جهات ترتبط بالنظام السوري ،وهي
ع ـصــابــات داخ ــل املـنـظــومــة ال ـس ــوري ــة ،تـقــوم
بتهريب املـخــدرات لجني األم ــوال والـثــروات
بطريقة غير مشروعة.
واع ـت ـبــر أن ه ــؤالء لـيـســوا مـهــربــي م ـخــدرات
ف ـقــط ،بــل جـمــاعــات مسلحة ت ـحــاول إشـغــال
حرس الحدود ليتمكن املهربون من تحقيق
أه ــداف ـه ــم .وأوض ـ ــح أن ال ـت ـهــريــب ان ـت ـقــل من
التسلل عبر األودية إلى إطالق النار باتجاه
نقاط املراقبة األردنية إلشغالها.
ووف ـ ــق ال ــدوي ــري ف ــإن ــه ال يـمـكــن ت ــوق ــع م ــاذا

قتلت القوات األردنية على الحدود السورية  27مهربًا ()Getty

نضال الطعاني :الحدود
السورية خاصرة رخوة
لألردن
سـيـحـصــل ف ــي امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة ،ف ـقــد تــأخــذ
األمور منحى تصعيديا .واعتبر أن هذا األمر
يعني ضرورة رفع جاهزية الجيش األردني
وحرس الحدود ،ووضع قواعد اشتباك أكثر
ص ــرام ــة ،ت ـس ـمــح ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة وح ــرس
ال ـحــدود بالعمل ضــد األه ــداف املشتبه بها
بعمق  4أو  5كيلومترات داخل سورية.
ب ـ ــدوره ،وص ــف الـخـبـيــر األم ـنــي والـعـسـكــري
جــال الـعـبــادي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،تغيير
ق ــواع ــد االشـ ـتـ ـب ــاك ،ال ـ ــذي أع ـل ــن ع ـنــه رئـيــس
هيئة األركان للقوات املسلحة األردنية ،بأنه
ق ــرار خـطـيــر وغ ـيــر س ـهــل .وأوضـ ــح أن األمــر
يعني تـغـيـرًا فــي مـعــالـجــة ال ــدول ــة ،سياسيًا
وعسكريًا ،ألي معضلة أمنية تواجهها ،من
حـيــث نــوعـيــة ال ـســاح وقــوتــه وطبيعة ال ــرد.
وأض ــاف أن «الـكــرة اآلن فــي امللعب الـســوري.

فاألردن ّ
عبر عن مخاوفه في ما يتعلق بملف
الـجـنــوب ال ـســوري وارتـبــاطــه بأمنه القومي
وانعكاساته عليه» .وأشار إلى أن «الجنوب
الـ ـس ــوري أص ـب ــح مـنـطـقــة إلن ـت ــاج امل ـخ ــدرات
وتصنيعها ،وت ـ ّ
ـدر امل ـل ـيــارات مــن ال ــدوالرات
سنويًا على املليشيات اإليــرانـيــة والجهات
املـقــربــة منها كـحــزب ال ـلــه» .وتــوقــع العبادي
ً
حـ ـص ــول امل ــزي ــد م ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات م ـس ـت ـق ـبــا،
خـصــوصــا أن امل ـهــربــن يـعـمـلــون م ــع قــواعــد
إس ـنــاد ،تـقــوم بــإلـهــاء جـنــود ح ــرس الـحــدود
عــن عملهم .ورأى أن «األردن هــدف رئيسي
ل ــداع ــش ،الـ ــذي يـقـتــرب م ــن ال ـبــاديــة وشـمــال
ال ـع ــراق» .وق ــال« :ال نستطيع تبرئة داعــش،
فهو ليس فقط شخصا يحمل حزامًا ناسفًا،
ب ــل مـنـظــومــة إره ــاب ـي ــة ،ت ـح ــاول إع ـ ــادة بـنــاء
نفسها مــن جــديــد» .وت ـس ــاءل« :مل ــاذا ال نــرى
عملية لداعش في إسرائيل أو إيران؟».
ورأى الـبــاحــث االستراتيجي األردن ــي عامر
الـسـبــايـلــة ،فــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»،
أن قتل الـقــوات األردنـيــة ل ــ 27مهربًا محاولة
ل ـب ـع ــث رسـ ــالـ ــة واض ـ ـحـ ــة وح ـ ــازم ـ ــة لـجـمـيــع
األط ــراف الفاعلة فــي الجنوب الـســوري ،بأن
امل ـط ـلــوب لـيــس فـقــط إب ـع ــاد م ـص ــادر الخطر
عن الحدود ،بل تصفيتها بطريقة مباشرة.

واعـتـبــر أن ــه ال يــوجــد اخ ـتــاف بــن عمليات
التهريب واإلره ــاب .وحــول العالقة األردنية
مع النظام الـســوري ،اعتبر السبايلة أن هذا
امل ـلــف ي ـح ـتــاج إل ــى إع ـ ــادة تــرت ـيــب .وأوض ــح
أن الـســوريــن معنيون بــالــدخــول مــع األردن
بعملية بناء ثقة ،وهــذه تحتاج إلــى تعاون

كــامــل م ــن قـبــل ال ـس ــوري ــن ،ول ـعــب دور أكـبــر
بـمـنــع ال ـت ـهــريــب إلـ ــى األردن ،وال ـع ـم ــل على
تصفية املـهــربــن .وأش ــار إلــى وجــود تقارير
تربط الكثير من عصابات التهريب بجهات
داخل النظام السوري.
ووفق السبايلة ،فإن عملية تهريب املخدرات
ل ـي ـس ــت م ــرت ـب ـط ــة بـ ـمـ ـك ــان جـ ـغ ــراف ــي م ـع ــن،
فهناك شبكات في سورية ولبنان والعراق،
ومليشيات إيــرانـيــة .واعتبر أن قتل القوات
األردن ـيــة املهربني رســالــة مــن عمان للجميع
أن ال ت ـهــاون فــي ه ــذا امل ــوض ــوع ،مـشـيـرًا إلــى
أن تـغـيــر قــواعــد االش ـت ـبــاك يـعـنــي أن األردن
فــي حــالــة ح ــرب مــع ه ــذه ال ـظــاهــرة .وقـ ــال :ال
يوجد أي طرف سياسي يعترف أنه حاضن
ل ـل ـج ــري ـم ــة وتـ ـه ــري ــب املـ ـ ـخ ـ ــدرات ،لـ ـك ــن ه ــذا
موضوع مرتبط باستهداف أمني وسياسي
ل ــأردن مــن قـبــل مليشيات أو تنظيمات أو
جهات تعتقد أن السياسية االردنـيــة تسبب
لها الضرر.
من جهته ،رأى الرئيس السابق للجنة الشؤون
الخارجية في مجلس النواب األردني ،نضال
ال ـط ـعــانــي ،فــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن الحدود السورية خاصرة رخــوة لــأردن،
خــاصــة أن ان ـت ـشــار جـيــش ال ـن ـظــام ال ـســوري
غ ـيــر ك ــام ــل ع ـلــى الـ ـح ــدود .وق ـ ــال« :ي ـج ــب أن
تكون هناك لغة حــوار وتنسيق بــن األردن
والـنـظــام فــي ســوريــة على أعلى املستويات،
من أجــل محاولة خلق حــدود آمنة بالنسبة
ل ـل ـطــرفــن» .وب ـح ـســب ال ـط ـعــانــي ف ــإن األردن
متضرر بشكل كبير مــن اإلرهــابـيــن وتجار
املخدرات ،وكذلك سورية .ولفت إلى أن األردن
كــان على عالقة وثيقة مــع جيوش العشائر
(في سورية) ،وكان له في هذه املناطق نفوذ
كبير ،معتبرًا أن هـنــاك قــوة خــارجـيــة تفوق
األردن وسورية تعمل على التحريض ،وهي
ال تريد عالقة سليمة بني الجانبني .واعتبر
الطعاني أن محاربة آفة املخدرات أمر مشترك
بــن البلدين ،ولـهــذا فإنه ال يتوقع أن يكون
للعملية األخـيــرة انعكاسات سياسية على
العالقات مع النظام السوري.

 361محاولة تسلل في 2021
أعلن الجيش األردني في  24يناير/كانون الثاني الحالي ،إحباط محاولة
تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة عبر الحدود من سورية .وفي
الـ 16من 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  ،2021نحو  361محاولة تسلّل وتهريب من
سورية إلى األردن ،وضبط ما يقارب  15.5مليون حبة مخدرات ،و760
كيلوغرامًا من الحشيش.

إضاءة

■ مليشيا الحوثي ترتكب مذبحة بحق سكان مدينة #مأرب :استشهاد
خمسة مدنيني بينهم امرأة وجرح  23آخرين جراء إطالق 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 بالبالد ملسار ديمقراطي ،يجب أوال على املعارضة
املتشرذمة أن تتوحد مؤقتًا وتنسى جميع اختالفاتها ،يا ننقذ البالد
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  ،2014ربح بوتني القرم ،لكنه خسر أوكرانيا .وفي
األزمة الراهنة ،قد يحقق بعض املكاسب لحفظ ماء الوجه ،لكنه ُ
سيكرس
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.

طالبان مص ّرة على مواصلة عمل حكومتها
تتمسك حركة طالبان
بحكومتها في
أفغانستان ،على الرغم
من مطالبة المجتمع
تضم
الدولي بأن
ّ
الحكومة أطرافًا عدة.
في المقابل ،يستمر التوتر
الحدودي مع باكستان

كابول ـ العربي الجديد

عــاد الحديث عــن احتمال تشكيل حكومة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ت ـش ـم ــل جـمـيــع
ّ
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ال ـت ــي ظ ــل ــت خ ــارج
حكومة طالبان التي أطاحت حكم أشرف
غني في أغسطس/آب املاضي .نفت حركة
طــال ـبــان اح ـت ـمــال تـشـكـيــل ح ـكــومــة تشمل
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ـس ــاب ـق ــن ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
ّ
تضم
مؤكدة أن الحكومة الحالية للحركة
جميع األطـيــاف واإلثـنـيــات .وش ـ ّـددت على
أن الشعب األفـغــانــي لــن يــرضــى بانضمام
ال ـس ـي ــاس ـي ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن إلـ ـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة،
م ـع ـت ـب ــرة أن األه ـ ـ ــم ل ـط ــال ـب ــان هـ ــو مـطـلــب
الشعب .وقال املتحدث باسم الحركة ذبيح
الله مجاهد ،في تصريحات صحافية ،إن
هناك تفاوتًا في الرؤية الدولية للحكومة
الشاملة ،وطالبان طلبت مرارًا من املجتمع
ال ــدول ــي أن ي ـع ـ ّـرف ل ـهــا مـعـنــى «الـحـكــومــة
الـشــامـلــة» ومـعــايـيــرهــا .وأك ــد مـجــاهــد أنــه
إذا كان الهدف من «الحكومة الشاملة» هو
تشكيل حكومة تضم السياسيني السابقني،
فهو مطلب غير وارد ،ألن الشعب األفغاني

ال يــريــد ذل ــك ،ومــا يهم طــالـبــان هــو مطلب
الشعب األفـغــانــي .ورأى أنــه إذا كــان هدف
املجتمع الــدولــي مــن «الـحـكــومــة الشاملة»
ه ــو ضـ ّـمـهــا جـمـيــع اإلث ـن ـيــات وال ـعــرق ـيــات،
فـهــذا مــوجــود فــي حـكــومــة طــالـبــان حاليًا.
ويـ ـطـ ـل ــب امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي مـ ــن ط ــال ـب ــان
تشكيل حكومة تشمل الجميع ،وقد تكرر
هــذا املطلب خــال اجتماعات وفــد الحركة
الذي ترأسه هذا األسبوع وزير الخارجية
امل ـ ـ ــا أم ـ ـيـ ــر خ ـ ـ ــان مـ ـتـ ـق ــي إل ـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
النرويجية أوسلو ،للقاء مندوبي االتحاد
األوروب ـ ـ ــي والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ويــرفــض
املجتمع الدولي االعتراف بحكومة طالبان
إل ــى ح ــن تـطـبـيــق ال ـحــركــة م ـطــال ـبــه ،ومــن
ض ـم ـن ـهــا ت ـش ـك ـيــل «ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــام ـل ــة»،
ومـ ـن ــح نـ ـس ــاء أف ـغ ــان ـس ـت ــان ح ــري ــة ال ـع ـمــل
والتعليم .ووصــف متقي زيــارتــه األخـيــرة
إل ـ ــى أوس ـ ـلـ ــو واجـ ـتـ ـم ــاع ــات ــه ب ــامل ـس ــؤول ــن
الدوليني بـ «املثمرة» ،مؤكدًا أن تلك الزيارة
قد تكون بداية مرحلة جديدة في العالقات
بني طالبان واملجتمع الدولي.
في سياق آخر ،أكد مستشار األمن القومي
الـبــاكـسـتــانــي مـعـيــد ي ــوس ــف ،أن األراضـ ــي
األفـغــانـيــة ال ت ــزال تـسـتـخــدم ضــد املصالح
الباكستانية ،وأن هناك شبكة منسقة تعمل
ع ـلــى األراضـ ـ ــي األف ـغــان ـيــة ض ــد بــاكـسـتــان.
وأضاف خالل تقديم إيجاز حول التحديات
ال ـتــي تــواجـهـهــا بـ ــاده داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا،
للجنة الـبــرملــانـيــة لـلـشــؤون الـخــارجـيــة ،أن
ب ــاك ـس ـت ــان ال ت ـت ــوق ــع ال ـك ـث ـيــر م ــن حـكــومــة
طالبان في الوقت الراهن ،إذ إن هناك شبكة
منسقة تستخدم األراض ــي األفـغــانـيــة ضد
املصالح الباكستانية.
وقــال إن طالبان الباكستانية خرجت عن
وق ــف إط ــاق ال ـنــار بشكل أح ــادي ،ولكننا
نـ ــؤكـ ــد أن ك ـ ــل م ـ ــن يـ ـعـ ـب ــث بـ ــأمـ ــن ب ــادن ــا
سنتعامل معه بيد من حديد ،ولن نقبل أي

مساومة على سـيــادة دولتنا ومصالحنا
الوطنية.
وحـ ـي ــال خـ ـط ــوات أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة م ــن أجــل
ال ـت ـصــدي ألي عـمــل أم ـن ــي ،ق ــال يــوســف إن
الخطة الوطنية إلقــرار األمــن في البالد قد
وضـعــت نــواتـهــا األول ــى فــي عــام  2014بيد
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية
سرتاج عزي ،وتم تطويرها خالل السنوات
امل ــاض ـي ــة ،ل ـكــن ق ـبــل إع ـت ـم ــاد ال ـب ــرمل ــان لها
ال يمكن تطبيقها ،غـيــر أن أج ـهــزة الــدولــة
عملت بشكل مكثف مــن أجــل إح ــال األمــن
وقمع التنظيمات املسلحة التي تعبث بأمن
بــادنــا .وكـشــف أن الخطة الوطنية تشمل
ال ــوض ــع األم ـن ــي واالق ـت ـص ــادي واملـعـيـشــي،
وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ـهــا خ ـطــة شــام ـلــة لجميع
الحياة في باكستان.
مناحي ُ
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ق ـ ـتـ ــل شـ ـخ ــص واحـ ـ ـ ــد وأصـ ـي ــب
العديد جراء الهجمات الصاروخية للقوات
الباكستانية في مديرية سركانو في والية
كنر ،شرقي أفغانستان .وقال املتحدث باسم
لواء القوات الحدودية في شرق أفغانستان
ح ـمــد ال ـل ــه ،ل ــوس ــائ ــل إع ــام ـي ــة م ـح ـل ـيــة ،إن
الـ ـق ــوات الـبــاكـسـتــانـيــة ت ــواص ــل هـجـمــاتـهــا
الـصــاروخـيــة عـلــى األراضـ ــي األفـغــانـيــة في
والي ــة ك ـنــر ،م ـش ـ ّـددًا عـلــى أن ق ــوات طــالـبــان
لــن تـتــرك الـهـجـمــات الباكستانية مــن دون
رد قـ ــوي .ك ـمــا أك ــد املـ ـس ــؤول أن الـهـجـمــات
الصاروخية الجديدة أدت إلى مقتل مواطن
أف ـغــانــي ،وت ـضــرر سـكــان مــديــريــة ســركــانــو
ماليًا ،بعد نفوق مواشيهم ّ
جراءها.
في املقابل ،أكد أحد سكان املديرية ،ويدعى
نــور الـلــه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن الهجمات
الصاروخية للقوات الباكستانية الجديدة
لــم تسفر عــن خسائر بشرية كبيرة ،ولكن
الحياة تعطلت بسببها بشكل شبه كامل،
موضحًا أن قوات طالبان ترد باملثل على ما
تقوم به القوات الباكستانية.

