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الحدث

جاء استهداف مطار بغداد الدولي ،أمس
الجمعة ،بستة صواريخ كاتيوشا ،والذي أثار
إدانــات واسعة ،في ظل حالة من االنسداد
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السياسي يعيشها العراق ،ال سيما على صعيد
ملف تشكيل الحكومة ،الذي يراوح مكانه
بين «التيار الــصــدري» و«اإلطـــار التنسيقي»،

استهداف
مطار بغداد

للحديث تتمة...

رسائل بينت
الواضحة
نضال محمد وتد

ال ُيعير رئيس حكومة االحتالل،
نفتالي بينت ،كما اتضح من
مقابالته أمس الجمعة مع خمس
صحف إسرائيلية ،أي أهمية للسلطة
الفلسطينية وقادتها ،وال للقاءاتهم
مع وزراء في حكومته ،مهما كانت
مناصبهم عالية ،كلقاء الرئيس
الفلسطيني محمود عباس مع وزير
األمن اإلسرائيلي بني غانتس ،ولقاء
رئيس هيئة الشؤون املدنية حسني
الشيخ مع وزير الخارجية يئير لبيد.
فهو يحشر هذه اللقاءات ،في ما
توافق عليه مع الوزيرين اإلسرائيليني
في الخطوط العريضة عند تشكيل
الحكومة بـ«اإلبقاء على الوضع
القائم» شعارًا ،وتكثيف االستيطان
ً
على األرض فعال .والواقع ّأن أهم ما
نطق به بينت ،بما يخص الشعب
الفلسطيني ومن هم على رأسه
والذين يفترض أنهم يقودون هذا
الشعب ،هو توضيحه بما ال يترك
ً
مجاال للشك مهما كان صغيرًا ،ولو
أحب بعض الفلسطينيني أن يسموه
بارقة أمل أو نقطة ضوء ،هو تأكيده
على أن غانتس ولبيد غير مخولني
الخوض في قضايا سياسية ومسار
سياسي مع الفلسطينيني .وبالتالي،
فإنه ما دامت لقاءاتهما ال تخوض في
هذا األمر ،فهي غير ضارة ،بل مفيدة
إذا كانت تعزز التعاون االقتصادي
والتبادل التجاري مع الفلسطينيني.
وما يهمنا في هذا ،التأكيد أن بينت
يسحب عمليًا البساط من تحت
أقدام قادة السلطة الفلسطينية؛ سواء
ّ
مثلهم الرئيس محمود عباس ،أو من
يرجون أن يخلفوه في املنصب ،مثل
حسني الشيخ .حاول األخيران تبرير
لقاءاتهما األخيرة في «قلب إسرائيل»،
بالتأكيد على وجوب «لجم»
املستوطنني ،وخلق أفق سياسي .لكن
ُ
تصريحات بينت تعيد األمور إلى
ُ
نصابها ،وتوضح أن دولة االحتالل
ليست في وارد إطالق عملية تسوية
سياسية مع الفلسطينيني ما دام
بينت على رأسها ،أو حتى في حال
تنفيذ اتفاقية التناوب بينه وبني لبيد.
فقد أكد بينت أن أي محاولة للذهاب
التفاق «أوسلو جديد» ،ستؤدي إلى
سقوط الحكومة.
يفترض أن تؤدي هذه التصريحات
بمن يقودون املركبة الفلسطينية،
إلى وقف الهرولة املهينة إلى منزلي
وزيري األمن والخارجية اإلسرائيليني،
ما دام اتضح أن مفاتيح الحل ليست
َّ
مخولني إدارة
معهما ،و«أنهما غير
مباحثات سياسية مع الطرف
الفلسطيني» .وكذلك وقف استجداء
«املساعدات املالية» املمزوج بالقلق
على انهيار التنسيق األمني وانهيار
السلطة ،وإعمال التفكير بمشروع
مقاومة وتحرر حقيقي ،يليق بالشعب
الفلسطيني ،يبدأ بتوجيه الجهود
لترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق
ً
املصالحة الفلسطينية أوال.

بغداد ــ عادل النواب

ل ـ ــم تـ ـثـ ـم ــر زي ـ ـ ـ ـ ــارة زع ـ ـيـ ــم «الـ ـتـ ـي ــار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري» مـ ـقـ ـت ــدى الـ ـ ـص ـ ــدر إل ــى
الـعــاصـمــة ال ـعــراق ـيــة ب ـغ ــداد ع ــن أي
اتفاق مع املعسكر السياسي الحليف إليران،
وال ــذي يـنـضــوي ضـمــن مــا يـعــرف ب ــ«اإلط ــار
التنسيقي» ،ويتزعمه رئيس الوزراء األسبق
نــوري املــالـكــي .يأتي ذلــك فــي وقــت تتصاعد
امل ـخ ــاوف مــن أن ي ــؤدي االن ـغ ــاق السياسي
فــي ال ـبــاد إل ــى مــزيــد مــن التصعيد األمـنــي،
بـعــد اس ـت ـهــداف م ـطــار ب ـغــداد ال ــدول ــي بستة
صــواريــخ كــاتـيــوشــا أمــس الـجـمـعــة ،تسببت
بخسائر مادية فادحة في أجــزاء من املطار،
وحــديــث رئـيــس الـ ــوزراء مصطفى الكاظمي
عن أن الهجوم يأتي في سياق االستهدافات
ّ
املسيرة للمنشآت
بالصواريخ أو الطائرات
املدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية،
ومقار األحزاب السياسية في الفترة األخيرة.
قصف مطار بغداد

واس ـت ـي ـق ـظــت ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـغ ــداد ف ـج ــر أم ــس
ال ـج ـم ـع ــة ع ـل ــى س ـل ـس ـلــة ان ـ ـف ـ ـجـ ــارات عـنـيـفــة
بجانب منطقة الكرخ ،تبني أنها ناجمة عن
ق ـص ــف صـ ــاروخـ ــي اس ـت ـه ــدف م ـط ــار ب ـغ ــداد
ال ــدول ــي غــربــي الـعــاصـمــة .وتـسـبــب الـهـجــوم
ً
ال ــذي ط ــاول الـجــزء املــدنــي مــن امل ـطــار ،فضال
عن الجزء العسكري حيث «قاعدة فيكتوريا»
التي يقيم فيها العشرات من قوات التحالف
ال ــدول ــي ،ب ــأض ــرار عـ ــدة ،ط ــاول ــت خـصــوصــا
طــائــرتــن مــدنـيـتــن وأج ـه ــزة رص ــد ومــاحــة
جوية .وأعلنت خلية اإلعالم األمني التابعة
لـلـحـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ،أم ـ ــس ،ع ــن «ال ـتــوصــل
إلــى خـيــوط مهمة» حــول مستهدفي املـطــار،
مـعـتـبــرة أن ه ــذا االس ـت ـهــداف «ف ـعــل إرهــابــي
يسعى إلــى تقويض جهود اسـتـعــادة الــدور
اإلقليمي للعراق» .وذكر بيان للخلية ،نقلته
وكالة األنـبــاء العراقية (واع) ،أن «عصابات
ال ــادول ــة اإلرهــاب ـيــة أقــدمــت عـلــى اسـتـهــداف
مطار بغداد الدولي فجر اليوم (أمس) بستة
ص ــواري ــخ م ــن ن ــوع كــات ـيــوشــا ،ف ــي مـحــاولــة
الس ـت ـهــداف م ـق ــدرات ال ـب ـلــد» .وأشـ ــار إل ــى أن

تقرير

استنفار أمني في بغداد
عقب استهداف المطار
(أحمد الربيعي/فرانس برس)

االنسداد
السياسي يترجم
تصعيدًا أمنيًا
الحلبوسي:
استهداف للدولة
قال رئيس مجلس
النواب العراقي ،محمد
الحلبوسي ،في تغريدة
عبر حسابه بموقع «تويتر»
أمس ،إن «استهداف
مطار بغداد الدولي
يمثل استهدافًا مباشرًا
لسيادة الدولة ومنشآتها،
ويشكل تهديدًا لسمعة
العراق» .وأضاف« :ال بد من
العمل الجاد إليقاف هذه
الممارسات اإلرهابية» .كما
أصدر رئيس الوزراء األسبق،
حيدر العبادي ،بيانًا قال فيه
«ارحموا الدولة ...فالدول
ال ُتبنى باالدعاء واالستقواء
واإلقصاء ،وكما ال تتحقق
المصالح بالشعارات ،فال
تتحقق باالنفالت».

«ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ س ـق ـط ــت ع ـل ــى مـ ـك ــان ان ـت ـظ ــار
طـ ــائـ ــرات ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،مــا
أدى إل ــى أض ــرار بـطــائــرتــن كــانـتــا جاثمتني
ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ــدرج» .وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان أن «هـ ــذا
الفعل اإلرهــابــي يسعى إلــى تقويض الجهد
ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـ ـ ــدور اإلق ـل ـي ـمــي
لـ ـلـ ـع ــراق ،وإعـ ــاقـ ــة نـ ـش ــاط جـ ـه ــود ال ـخ ـطــوط
الـجــويــة الـعــراقـيــة فــي أن تـكــون فــي الطليعة
بمجال النقل واملالحة الجوية» .ولفت البيان
إلــى أنــه «فــور حصول هــذا العمل اإلرهــابــي،
شرعت األجـهــزة األمنية واالستخبارية في
إج ــراءاتـ ـه ــا ،وعـ ـث ــرت ع ـلــى ث ــاث ــة ص ــواري ــخ
داخــل منصة لإلطالق في قضاء أبــو غريب،
قرب أحد املنازل ،وتمكنت مفارز املعالجة من
إبـطــال مفعولها» .وتــابــع «كـمــا تــم التوصل
إلى خيوط مهمة حول الجناة بهدف القبض
عليهم واتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة
بحقهم وتقديمهم لـلـعــدالــة ،فــي حــن قامت
مـ ـف ــارز األدل ـ ـ ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة ب ــرف ــع ال ـب ـص ـمــات
والتحرز على املبارز الجرمية».
م ــن جــان ـبــه ،اعـتـبــر رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي،
مصطفى الكاظمي ،فــي بـيــان ،أن «استهداف
مطار بغداد ،يمثل محاولة جديدة لتقويض
سـمـعــة ال ـع ــراق ،وت ـعــريــض مـعــايـيــر الـطـيــران
ال ــدول ــي لـلـمـطــارات الـعــراقـيــة لـلـخـطــر ،ونشر
أجــواء من الشكوك حول األمــن الداخلي ،كون
م ـط ــار بـ ـغ ــداد الـ ــدولـ ــي ه ــو إحـ ـ ــدى واج ـه ــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد» .وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة
اإلره ــاب ـي ــة الـ ـغ ــادرة ت ــأت ــي امـ ـت ــدادًا لسلسلة
مــن االس ـت ـهــدافــات بــالـصــواريــخ أو الـطــائــرات
ّ
املسيرة للمنشآت املدنية والعسكرية التابعة
للدولة العراقية ،ومـقــار األح ــزاب السياسية،

خلية اإلعالم األمني:
توصلنا لخيوط مهمة
حول المهاجمين
العامري :ال نقبل
باالتفاق على استثناء
طرف شيعي واحد

وتـعـبــر عــن م ـح ــاوالت مـحـمــومــة لـكـســر هيبة
الدولة والقانون والنظام أمام قوى الالدولة،
وت ـق ــوي ــض إن ـ ـجـ ــازات ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة
العراقية ،والطعن بمصالح الشعب» .وفيما
تــوعــد ب ـ ــ«رد ح ــاس ــم» لـلـقــوى األم ـن ـيــة «عـلــى
هــذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف
خلفها أج ـنــدات ال تــريــد لـلـعــراق خ ـي ـرًا» ،دعــا
الكاظمي «جميع القوى واألحزاب ،والتيارات

هجوم غويران« :قسد» مطالبة بأجوبة

عماد كركص

عـ ـل ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ــان «ق ـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» (قسد) ،ليل األربعاء الخميس
املاضي ،عن سيطرتها على الوضع في سجن
الصناعة بحي غــويــران فــي الحسكة ،إال أن
األخـبــار ال ــواردة مــن محيط السجن ،وحتى
داخله ،تفيد بتجدد املواجهات بني مسلحني
من تنظيم «داعش» ومقاتلي «قسد».
وبعد أسـبــوع كامل مــن املــواجـهــات الحامية
ف ــي ح ــي غ ــوي ــران بــالـحـسـكــة وال ـت ــي تـقـتــرب
مــن نهايتها ،تبقى األسـئـلــة مـطــروحــة أمــام
«قـ ـس ــد» ،وح ـت ــى حـلـيـفـهــا األمـ ـي ــرك ــي ،حــول
الـثـغــرات األمـنـيــة الـتــي أدت إل ــى ه ــذا الـخــرق
الكبير ،وكيفية التعامل مــع الـهـجــوم ،برغم
اإلمكانات الكبيرة التي استخدمتها «قسد»،
ب ــدع ــم أم ـي ــرك ــي ،مل ــواج ـه ـت ــه ،وق ـب ــل ذلـ ــك عــن
الهشاشة األمنية على صعيد املعلومات.
ك ـم ــا أن امل ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ح ـص ـلــت عـلـيـهــا
«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،وت ـف ـي ــد ب ـت ـم ـكــن ع ــدد
م ــن عـنــاصــر وقـ ــادة «داعـ ـ ــش» ،ال ــذي ــن كــانــوا
م ـح ـت ـج ــزي ــن داخ ـ ـ ــل سـ ـج ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــة ،مــن
ال ـفــرار بــاتـجــاه الـبــاديــة الـســوريــة ،والـحــدود
العراقية  -السورية ،تفتح الباب حول سؤال
ع ــن مـصـيــر هـ ــؤالء ،وإم ـكــان ـيــة تـحــركـهــم في
املرحلة املقبلة لشن عمليات أخرى على غرار
غ ــوي ــران .وإن ك ــان ه ــدف «داعـ ــش» مــن وراء
الـعـمـلـيــة تـحــريــر سـجـنــائــه ومـحـتـجــزيــه من
السجن ،ليكون لديه العامل البشري الكافي
لتحقيق الـتــوســع والـتـمــدد الـجـغــرافــي ،فــإن
أنباء هروب بعض القادة والعناصر توحي
ً
بأن التنظيم قد حقق جزءًا مقبوال من أهدافه
من العملية األخيرة.
وقـ ــال مـحـمــود حـبـيــب ،قــائــد «ل ـ ــواء الـشـمــال
الــدي ـم ـقــراطــي» ال ـتــابــع ل ــ«ق ـســد» ،فــي حــديــث
لـ«العربي الجديد» ،إن «السياسة الشرعية،

خصوصًا بعد فشل الزيارة األخيرة لمقتدى
الصدر إلى بغداد بإحداث أي خرق .فبعدما
كان مقررًا أن تجري حوارات بين أطراف في

وح ـج ــة ال ـ ـض ـ ــرورات ،وخ ــدع ــة الـ ـح ــرب ل ــدى
لتنظيم ،تسمح بنقض الـعـهــود واالن ـقــاب
عـلــى االت ـف ــاق ـي ــات» .وأوضـ ــح أن ــه «ع ـلــى هــذا
األساس أعلن عناصر التنظيم استسالمهم،
وقبلوا مبادلة األســرى بالجرحى ،وهــذا ما
تــم» .لكنه أضــاف «فوجئ رفاقنا بالعشرات
منهم وقد لبسوا األحزمة الناسفة وبايعوا
ب ـي ـع ــة امل ـ ـ ــوت وقـ ـ ــد أخ ـ ـ ـ ــذوا بـ ـع ــض األسـ ـ ــرى
كرهائن».
ونـ ـف ــى ح ـب ـي ــب أن «ي ـ ـكـ ــون لـ ـ ــدى قـ ـس ــد عـلــم
ب ــال ـع ـم ـل ـي ــة» ،وق ـ ـ ـ ــال« :كـ ــانـ ــت هـ ـن ــاك بـعــض
امل ـع ـلــومــات غ ـيــر املـكـتـمـلــة ،وال ـت ــي ال تشكل
حقيقة واضحة .فقد أسفر التحقيق مع خاليا
داعــش عــن معلومات تؤكد أنهم سيقومون

مواجهات متقطعة
بين قوات «قسد»
ومسلحي «داعش»

بعمليات تخريبية من دون تفاصيل واضحة
أو ثابتة يمكن البناء عليها» .وأشــار إلى أن
«مــا حــدث فــي الحسكة محاولة لإلرهابيني
إلح ــداث فــوضــى وج ــر املنطقة إل ــى ال ـخــراب.
وما زلنا نعتقد أن تركيا تقف خلف الهجمة».
وقــال« :أمــا كيف استطاعت هــذه الجماعات
ال ــوص ــول إل ــى سـجــن الـحـسـكــة ،ف ــأق ــول إنـهــا
قــد وصـلــت سابقًا إلــى واشنطن ونيويورك
وبــرلــن وروم ــا وب ــاري ــس ،ول ــدى ه ــذه ال ــدول
كــل مـعــايـيــر األمـ ــن» ،وأضـ ــاف« :ل ــم يـكــن أحــد
مــن رفــاقـنــا مـخـتــرق ،وق ــد ضـحــى الـكـثـيــرون
بأرواحهم للقضاء على اإلرهابيني ،وال نلقي
ً
باال لكثرة اإلشاعات واملغرضني».
وحـ ـ ــول اإلعـ ـ ــان ع ــن ان ـت ـه ــاء ال ـع ـم ـل ـيــة قـبــل
استكمالها فعليًا ،قال حبيب« :كما أسلفت،
لقد أعـلـنــوا استسالمهم وإن ـهــاء العصيان،
وبالفعل إثر ذلك سلم  2500معتقل أنفسهم
لقواتنا ،وبعد ذلك تم اإلعــان» .لكنه أوضح
أنه «أثناء التفتيش الدوري للسجنُ ،وجدت
تلك املجموعة التي أحدثت خرقًا باالتفاق».
وعــن األوض ــاع الراهنة في غــويــران ومصير
معتقلي «داع ــش» الـبــاقــن ،والـفــاريــن أيضًا،
أشــار حبيب إلــى أنــه «قبل هــذه العملية كنا
دائـ ـم ــا ف ــي ح ــال ــة ب ـح ــث وتـ ـق ــص ع ــن خــايــا
لداعش ،وقد ألقينا القبض على الكثير منهم،
وأحبطنا العديد من محاوالت التخريب أو
عمليات االغتيال التي كانوا يخططون لها»،
وأض ــاف «اآلن سيستمر رفــاقـنــا فــي الـقــوات
العسكرية واألمنية بهذا العمل في غويران
وكــامــل جغرافيا شــرق ال ـفــرات» .وأش ــار إلى
أنه ال يملك أرقامًا محددة للفارين« ،لكن ما
أعلمه أنــه بقيت خــارج السجن أع ــداد قليلة
جـدًا ،متحصنة في بعض البيوت واألحياء
ال ـتــي ن ــزح عـنـهــا سـكــانـهــا ،وي ـج ــري تطهير
املنطقة وسيتم إلقاء القبض عليهم».
من جهته ،رأى رئيس تحرير موقع «الشرق

«اإلطــار التنسيقي» والصدر ،غادر األخير من
دون عقد أي لقاءات ،وسط مواصلة كل
طرف التشبث بشروطه

ن ـي ــوز» اإلخـ ـب ــاري ف ــراس ع ــاوي أن «قـســد
كــانــت مــرتـبـكــة ج ـ ـدًا ،عـلــى ك ــل املـسـتــويــات،
إعالميًا وأمنيًا وعسكريًا ،وحتى سياسيًا،
رغ ــم دراي ـت ـه ــا بــاح ـت ـمــال وقـ ــوع ال ـه ـجــوم».
واعـتـبــر أن «ه ــذا دلـيــل عـلــى الـفـشــل األمـنــي
لديها ،وعلى ضعف تواصلها مع التحالف.
فهم يعرفون كل التفاصيل (بشأن الهجوم)
باستثناء التوقيت ،وهــذه مشكلة إهمال».
واعـ ـتـ ـب ــر عـ ـ ـ ــاوي ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،أن «الـفـشــل يــدلــل عـلــى أن هناك
ف ـســادًا داخ ــل قـســد ،يـضــاف إلـيــه االخ ـتــراق
األمني .وسبب هذا االختراق األمني يكمن
ف ــي أن ــه ب ـعــد س ـي ـطــرة ق ـســد ع ـلــى املـنـطـقــة،
انضم الكثير من عناصر داعــش السابقني
إليها ،ومــن غير املعقول أن يـكــون والؤهــم
جـمـيـعــا ت ـغ ـيــر» .وقـ ــال« :أم ــا ال ـخ ــرق األكـبــر
ف ـي ـك ـمــن ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــا بـ ــن امل ـح ـت ـجــزيــن
داخــل السجن واملهاجمني خارجه .يضاف
إل ــى ذل ــك مـنــع قـســد مــن اسـتـقــدام تـعــزيــزات
إلــى منطقة السجن ،وأيـضــا تأخر اشتراك
الـتـحــالــف فــي عملية صــد الـهـجــوم إل ــى ما
بعد يوم من العملية .وهو تدخل كان بداية
عــن طريق الـطـيــران ،الــذي ال يأتي بنتيجة
مع االلتحام املباشر داخل السجن» .وتابع
عالوي أن «قسد أيضًا فشلت حتى بعملية
الـ ـتـ ـف ــاوض ،م ــا أدى إلـ ــى عـ ــدم سـيـطــرتـهــا
ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل حـ ـت ــى اآلن عـ ـل ــى ال ـس ـج ــن.
وإح ـ ـ ــدى أه ـ ــم دالالت ال ـف ـش ــل بــال ـت ـفــاوض
أنها أعلنت ست مــرات عن انتهاء العملية
والسيطرة الكاملة ،ولم يكن األمر حقيقيًا».
وأش ــار إلــى أن «الـتـعــامــل السيئ لقسد مع
الـبـيـئــة االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي مـنــاطــق
س ـي ـطــرت ـهــا هـ ــو س ـب ــب ع ـ ــدم الـ ـتـ ـع ــاون مــن
الحاضنة أو األهالي معها ،وهــذا يجعلها
غـيــر ق ــادرة عـلــى الـتـعــاطــي األم ـنــي ،فــي ظل
حسابات كثيرة».

السياسية ،والفعاليات املختلفة إلى التعبير
عــن رفضها وإدانـتـهــا الصريحة والواضحة
لهذا الهجوم الخطير ،ودعم قواتنا األمنية في
عملياتها ضد مطلقي الصواريخ» ،مضيفًا أن
«الـصـمــت عـلــى ه ــذا ال ـنــوع مــن االسـتـهــدافــات
بــات املجرمون يعدونه غطاء سياسيًا لهم».
مــن جـهـتـهــا ،أعــربــت بـعـثــة األم ــم املـتـحــدة في
الـعــراق (يــونــامــي) عــن قلقها ج ـ ّـراء استهداف
م ـطــار ب ـغ ــداد بــال ـصــواريــخ .وق ــال ــت ف ــي بـيــان
إنـهــا «ت ـعــرب عــن قلقها الـعـمـيــق إزاء املــوجــة
الحالية من الهجمات التي تستهدف مكاتب
األح ــزاب السياسية واملساكن والشركات في
ال ـع ــراق ،وآخ ــره ــا الـهـجــوم ال ـصــاروخــي على
م ـطــار ب ـغــداد ال ــدول ــي» .وأض ــاف ــت أن ــه «يجب
عـلــى جميع املعنيني عــدم االكـتـفــاء بــاإلدانــة،
وال ـت ـحــرك ال ـف ــوري الك ـت ـشــاف مــن يـقــف خلف
تلك الهجمات ،وفي الوقت ذاته يجب تكثيف
الحوار من أجل تجاوز أي خالف سياسي».
ال لقاءات بين الصدر
و«اإلطار التنسيقي»

غادر بغداد ،مساء أول من أمس الخميس ،من
دون أن يلتقي بأي من قيادات وممثلي قوى
«اإلطار التنسيقي» ،على الرغم من تصريحات
سابقة لـقـيــادات سياسية فــي ب ـغــدادّ ،
عولت
على الزيارة من أجل التوصل إلى تفاهمات

م ـش ـتــركــة ت ـن ـهــي األزم ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وك ــان
مقربون من «التيار الصدري» قد اعتبروا أن
زيــارة الصدر ،الــذي كان قد وصل إلى بغداد
األرب ـ ـعـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،رس ــال ــة م ــوج ـه ــة لـلـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـش ـي ـع ـيــة ،بــرغ ـب ـتــه ف ــي تغليب
املصالحة والـخــروج مــن بـغــداد بنتائج .لكن
أي ــا مــن ذل ــك لــم يتحقق ،إذ غ ــادر ال ـصــدر من
دون أن يلتقي بــأي مــن الـقـيــادات السياسية
ال ـش ـي ـع ـيــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،واخ ـت ـت ــم زيـ ــارتـ ــه مــن
م ــديـ ـن ــة ال ـك ــاظ ـم ـي ــة شـ ـم ــال ــي ب ـ ـغـ ــداد بـشـكــل
مفاجئ .وفــي السياق ،قــال مصدر مقرب من
«الـتـيــار ال ـص ــدري» ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
الجديد» ،إن زيــارة الصدر إلــى بغداد «ألقت
الـكــرة بملعب باقي الـقــوى الشيعية ،وكانت
أســاســا مــن أج ــل إع ـطــاء فــرصــة لبعض قــوى
اإلط ــار التنسيقي للتحاور والـتـفــاوض معه
للدخول في كتلة واحدة وتشكيل حكومة ،مع
اإلبـقــاء على شــرط عــزل املالكي عنها» .وأكــد
املـصــدر أن «ال ـصــدر خــال زيــارتــه ب ـغــداد ،لم
يتلق أي اتـصــال مــن قــادة اإلطــار التنسيقي،
بل كانت هناك تغريدات من قبل بعض قادة
اإلطار (نوري املالكي ،قيس الخزعلي) ،أثارت
امـتـعــاض ال ـص ــدر ،خـصــوصــا أن ـهــا أك ــدت أن
اإلطار ما زال يرفض عزل املالكي ،ولذلك قرر
الصدر بشكل مفاجئ الرجوع إلــى النجف».
وشرح املصدر نفسه املوقف السياسي حتى
ظهر أمس الجمعة بالقول إنه «حتى اللحظة،
ال توجد أي اتصاالت أو حوارات مباشرة بني
التيار الصدري واإلطار التنسيقي».
م ــن ج ـه ـتــه ،وفـ ــي أول م ــوق ــف ل ــه ب ـعــد فشل
انعقاد اللقاء الــذي كــان يفترض أن يجمعه
وبقية قـيــادات قــوى «اإلط ــار التنسيقي» مع
ال ـص ــدر ،دع ــا زع ـيــم تـحــالــف «ال ـف ـتــح» هــادي
ال ـ ـعـ ــامـ ــري ،أم ـ ـ ــس ،ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة إل ــى
ال ـت ــواف ــق ع ـلــى تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
وإدارة املــرحـلــة املـقـبـلــة ،وح ــذر فــي تسجيل
صــوتــي م ــن «اح ـت ـم ــال ال ــوص ــول إل ــى طــريــق
م ـس ــدود ي ـكــون الـشـعــب ه ــو ال ـخــاســر األكـبــر
ف ـيــه» .وخــاطــب ال ـعــامــري ال ـقــوى السياسية
ب ــالـ ـق ــول« :هـ ـ ــذا ال ـع ـن ــاد ي ـج ــب أن ي ـن ـت ـهــي»،
مـ ـط ــالـ ـب ــا ب ـ ـ ــ«وضـ ـ ــع م ـص ـل ـح ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق فــي
املقدمة ،واالبتعاد عن الجري وراء املصالح
ال ـخ ــاص ــة» .وقـ ــال ال ـع ــام ــري إن ــه ال ي ـعــارض
«تشكيل حكومة أغلبية وطنية ،تــؤدي إلى
وج ــود جــزء مــن األح ــزاب فــي املـ ــواالة ،وجــزء

ضغط للحصول على تنازالت

اعتبر الناشط المدني العراقي أحمد حقي أن الهجوم على مطار بغداد
«قد يكون في إطــار موجة تصعيد أمنية جديدة تنفذها فصائل
مسلحة للضغط على التيار الصدري ،وأيضًا على حكومة مصطفى
الكاظمي للحصول على تنازالت» .وأضاف حقي ،في حديث مع «العربي
الجديد» ،أن «عودة فرض حظر التجول الليلي في بعض المناطق القريبة
من أهداف ومواقع مهمة ،من قبل قوات األمن ،قد ينبئ بوجود
مخاوف حقيقية من تصعيد أمني ،وهو أكثر ما يقلق العراقيين».

ويأتي التصعيد األمني بعدما كان الصدر قد

خاص

آخــر فــي املـعــارضــة» ،لكنه تــابــع «أم ــا أن يتم
االت ـفــاق عـلــى اسـتـثـنــاء ط ــرف شيعي واح ــد،
فهذا ال نقبل به» ،في إشارة إلى املالكي.
من جهته ،قال القيادي في «التيار الصدري»،
ري ــاض امل ـس ـع ــودي ،ف ــي حــديــث م ــع «الـعــربــي
الجديد» ،إن «هناك ائتالف قــوي يضم ثالثة
أطــراف هي التي تملك الرقم األكبر تحت قبة
مجلس النواب ،وهي؛ الكتلة الصدرية ،الحزب
الديمقراطي الكردستاني ،وتحالف السيادة
(يتألف من كتلتي عزم وتـقــدم)» .وشــدد على
أن «هذه األطراف قادرة على تشكيل الحكومة
ب ـم ـف ــرده ــا وم ـن ــح أغ ـل ـب ـيــة أص ـ ـ ــوات ال ـب ــرمل ــان
ملــرشــح رئــاســة الجمهورية ورئــاســة ال ــوزراء،
إضــافــة إلــى مرشحي الحقائب ال ــوزاري ــة ،من
دون ال ـحــاجــة ألح ـ ــد» .واسـ ـت ــدرك امل ـس ـعــودي
«لكن التيار الصدري ال يريد شق صف أحد
إطالقًا ،وفتح الباب ملن يريد بأن يكون ضمن
م ـش ــروع ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري بـتـشـكـيــل حـكــومــة
أغلبية وطـنـيــة .وطبعًا هــذا الـبــاب فتح أمــام
جـهــات م ـحــددة .وفــي حــال رفـضــت ،فمشروع
ـاض» .وتطرح تصريحات
حكومة األغلبية مـ ٍ
املـسـعــودي سـيـنــاريــو غـيــر مـسـبــوق بالنسبة
ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ب ـع ــد ال ـغ ــزو
األميركي للعراق .ويتضمن إمكانية الذهاب
للبرملان مــن دون اتـفــاق سياسي مسبق بني
القوى السياسية النافذة في البالد ،وتحكيم
ل ـغــة األغ ـل ـب ـيــة داخـ ــل مـجـلــس الـ ـن ــواب أي ـضــا،
وليس لغة االتفاق.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «اإلط ـ ـ ـ ــار
التنسيقي» ،علي الـفـتــاوي ،فــي حــديــث مع
«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «قـ ــوى اإلط ـ ــار حتى
ال ـل ـح ـظ ــة ،ت ــرف ــض ذه ـ ـ ــاب أجـ ـ ـ ــزاء م ـن ـه ــا مــع
التيار الصدري لتشكيل الحكومة ،بل نحن
مـصــرون على الــذهــاب بكل أطــرافـنــا ،أو أخذ
دور املعارضة ،وقــد نذهب ملقاطعة العملية
السياسية بــالـكــامــل ،فــي ح ــال رف ــض التيار
الـ ـص ــدري م ـشــاركــة ك ــل أط ـ ــراف اإلط ـ ــار معه
بتشكيل الحكومة» .وأضاف أن «قوى اإلطار
التنسيقي كــانــت تنتظر مــن ال ـصــدر إج ــراء
اتـصــاالت معها بعد زيــارتــه بـغــداد ،من أجل
إك ـم ــال ال ـت ـف ــاوض ،لـكـنــه ل ــم ي ـت ـصــل ،ك ـمــا أن
ق ـي ــادات اإلطـ ــار ل ــم تـتـصــل بـ ــه» .وأوضـ ــح أن
«ع ــدم ح ـصــول اج ـت ـمــاعــات ،ال يـعـنــي نهاية
كاف إلجراء الحوار،
التفاوض ،بل هناك وقت ٍ
وهناك نية لعقد جوالت جديدة للحوار خالل
الـســاعــات املـقـبـلــة» .فــي الـسـيــاق ،ق ــال املحلل
ال ـس ـيــاســي الـ ـع ــراق ــي ،أح ـم ــد ال ـش ــري ـف ــي ،في
حديث مع «العربي الجديد» ،إن «الصدر أراد
التواصل مع األطراف الصديقة له في اإلطار
التنسيقي خالل زيارته إلى بغداد ،لكنه وجد
هــذه األط ــراف مــا زالــت مصرة على موقفها،
وهو التمسك باملالكي»ّ .
وعبر الشريفي عن
اعـتـقــاده بــأن «األم ــور ذاهـبــة نـحــو االعـتـمــاد
على التحالف الثالثي بني التيار الصدري،
والحزب الديمقراطي الكردستاني ،وتحالف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
أغ ـل ـب ـيــة ك ـمــا ي ــري ــده ــا ال ـ ـصـ ــدر» .ول ـف ــت إلــى
أنــه «بــذلــك ،ستكون الحكومة خالية مــن أي
طرف سياسي شيعي ،غير التيار الصدري،
وبصراحة هذا األمــر ال يريده الصدر أيضًا،
فـهــو ال يــريــد أن يتحمل املـســؤولـيــة لــوحــده
خالل املرحلة املقبلة».

خبراء عسكريون مصريون في جنوب اليمن

القاهرة ــ العربي الجديد

تشهد الـســاحــة الـيـمـنـيــة ،فــي الــوقــت الــراهــن،
ت ـطــورات متسارعة على املستويني امليداني
وال ـس ـيــاســي ف ــي ض ــوء الـتـقــاطـعــات الــدول ـيــة،
وس ـ ـ ــط تـ ـص ــاع ــد األزم ـ ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ـل ــى وق ــع
اس ـت ـهــداف الـحــوثـيــن ل ــأراض ــي اإلم ــارات ـي ــة،
ومــواص ـل ـت ـهــم ق ـصــف األراض ـ ـ ــي ال ـس ـعــوديــة.
يأتي هذا فيما لم تفلح قنوات االتصال غير
امل ـع ـل ـنــة ،ب ــن ال ــري ــاض وأب ــوظ ـب ــي وطـ ـه ــران،
ف ــي وقـ ــف اس ـت ـه ــداف أراضـ ـ ــي ال ــدول ـت ــن ،من
جــانــب ج ـمــاعــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» (ال ـحــوث ـيــن)،
وال ـت ــي ت ـعــد أح ــد أذرع ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي في
املنطقة ،وفقًا لتوصيف السعودية واإلمارات.
وكشفت مـصــادر خــاصــة ،تحدثت لـ«العربي
الـجــديــد» ،عــن تـطــورات مفاجئة فــي التعاطي
امل ـص ــري م ــع امل ـش ـهــد الـيـمـنــي أخـ ـيـ ـرًا .وقــالــت
إن «خ ـب ــراء عـسـكــريــن مـصــريــن وص ـلــوا إلــى
اليمن ،وتحديدًا الجنوب ،خالل األيام القليلة
املاضية ،في أعقاب الهجمات الحوثية التي
اسـتـهــدفــت أبــوظ ـبــي ودبـ ــي ،ب ـهــدف مــراجـعــة
خطط القوات التابعة لتحالف دعم الشرعية».
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن «املـجـمــوعــة ،املكونة
من سبعة خبراء عسكريني مصريني رفيعي
املـ ـسـ ـت ــوى ،يـ ــوجـ ــدون ف ــي غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
امل ـي ــدان ـي ــة ،ألل ــوي ــة ال ـع ـمــال ـقــة ،ال ـت ــي خــاضــت
معارك ضارية أخيرًا ضد املقاتلني الحوثيني
أدت إلخراجهم من محافظة شبوة».
وأشارت ،في الوقت ذاته ،إلى أنه «على الرغم
من رمزية الخطوة املصرية ،إال أنها تحمل
رسائل للحوثيني ،بعد تهديد األمن املالحي
في مضيق باب املندب ،في أعقاب اختطاف
إحـ ــدى ال ـس ـفــن اإلم ــاراتـ ـي ــة ق ــرب ال ـح ــدي ــدة».
وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن «مـ ــن ب ــن امل ـهــام
املوكلة للخبراء العسكريني املصريني تجهيز
خطط لتطوير الهجوم البري من جانب قوات

أخرجت «ألوية العمالقة» الحوثيين من شبوة (صالح العبيدي/فرانس برس)

الـتـحــالــف ،ضــد مـنــاطــق سـيـطــرة الحوثيني،
م ــع إعـ ـ ــداد خ ـطــط مـحـكـمــة ل ـتــأمــن امل ـنــاطــق
ال ـح ـيــويــة ،بــالـتـنـسـيــق م ــع ق ـي ــادة الـتـحــالــف،
الداعم للشرعية ،في الرياض».
وك ــان ــت اإلم ـ ـ ــارات أع ـل ـنــت ،اإلث ـن ــن امل ــاض ــي،
اعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ص ـ ـ ـ ــاروخ ـ ـ ـ ــن بـ ــال ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــن ف ــي
أج ــوائ ـه ــا ،قــالــت إن «ال ـحــوث ـيــن أطـلـقــوهـمــا
باتجاه أراضـيـهــا» .وأش ــارت إلــى أن «تدمير
الـصــاروخــن لــم تنجم عنه خسائر بشرية،
وأن ال ـب ـق ــاي ــا س ـق ـطــت ف ــي م ـن ــاط ــق مـتـفــرقــة
ح ــول إم ـ ــارة أب ــوظ ـب ــي» .وأوضـ ـح ــت أن هــذا
االسـ ـتـ ـه ــداف «ك ـ ــان ال ـث ــان ــي م ــن ن ــوع ــه ،بعد
تنفيذ هجوم للحوثيني عبر طائرات مسيرة،
وص ـ ــواري ـ ــخ ب ــال ـس ـت ـي ــة ،اسـ ـتـ ـه ــدف م ـط ــاري
أبوظبي ودب ــي ،ومستودعًا لتخزين النفط
في منطقة مصفح إيكاد في قلب العاصمة
أبوظبي ،وسط تهديدات من جانب الحوثيني
بتنفيذ هجمات أخ ــرى ،داع ــن املــدنـيــن في
اإلمارات إلى االبتعاد عن املنشآت الحيوية».
أما الرياض فقد أعلنت ،مساء األحد املاضي،

إصابة شخصني في سقوط صاروخ بالستي
أط ـل ـقــه ال ـحــوث ـيــون ع ـلــى ج ـ ــازان ف ــي جـنــوب
امل ـم ـل ـكــة .وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،قـ ــال «ال ـت ـحــالــف
الدفاعات
العربي لدعم الشرعية في اليمن» إن ُ
السعودية «دم ــرت صــاروخــا بالستيًا أطلق
بــات ـجــاه ظ ـه ــران ج ـنــوب امل ـم ـل ـكــة» .وبحسب
املصادر فإن «التطور املصري الجديد يأتي
عـلــى ض ــوء الـتـقــارب امل ـصــري الـسـعــودي من
جهة ،ومحاوالت إنهاء التوتر في العالقات
املصرية اإلماراتية من جهة أخرى» .وأشارت
إل ــى أن «ال ــري ــاض أودع ــت  3م ـل ـيــارات دوالر
ك ــودي ـع ــة ف ــي ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي املـ ـص ــري قـبــل
نهاية الـعــام املــاضــي ،ملـســاعــدة الـنـظــام على
الوفاء بتعهداته ،ودعمه في مواجهة األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة» .وأكـ ـ ــدت «اس ـت ـع ــداد تـحــالــف
ب ـن ــوك خـلـيـجـيــة ،بـيـنـهــا ب ـن ـكــان إم ــارات ـي ــان،
ل ـت ـقــديــم قـ ــرض ل ـل ـح ـكــومــة امل ـص ــري ــة بـقـيـمــة
 2.5مـلـيــار دوالر ،ب ـخــاف تـعـهــد ول ــي عهد
أبوظبي (محمد بــن زايــد) للرئيس املصري
(عبد الفتاح السيسي) ،خــال زيــارة األخير

ل ــإم ــارات مـنــذ أي ــام ،بتقديم ودي ـعــة جــديــدة
بالبنك املــركــزي امل ـصــري ،بعد مــا رفــض في
أوق ــات مـتـفــرقــة ،خ ــال ال ـعــام املــاضــي ،تلبية
م ـط ــال ــب م ـص ــري ــة م ـت ـك ــررة ب ـت ـقــديــم ودي ـع ــة
دوالرية جديدة إلنعاش االقتصاد املصري».
فــي الـسـيــاق نفسه ،أش ــار دبـلــومــاســي غربي
إلــى أن «البعثة الدبلوماسية املصرية لدى
الواليات املتحدة األميركية ،تلعب دورًا قويًا،
خالل األيام األخيرة ،لدعم أبوظبي والرياض،
بهدف إقناع اإلدارة األميركية بإعادة إدراج
جـمــاعــة الـحــوثـيــن عـلــى قــائـمــة التنظيمات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة» .وأوض ـ ـ ـ ــح أن «دور ال ـق ــاه ــرة
الدبلوماسي لم يتوقف عند هذا الحد ،حيث
ب ــدأت الـبـعـثــة الــدبـلــومــاسـيــة املـصــريــة هناك
ات ـص ــاالت ل ــدى الـ ــدول األع ـض ــاء فــي مجلس
األمن ،لدعم اإلمارات بعد الضربات األخيرة،
بهدف صــدور قــرار من املجلس ضد األعمال
الحوثية التي استهدفت مناطق مدنية».
وكــان السيسي قد زار ،بشكل مفاجئ ولعدة
ساعات ،العاصمة أبوظبي األربعاء املاضي،
وعقد خــال ذلــك جلسة مباحثات مــع محمد
بــن زاي ــد .كما عقد قمة ثالثية بمشاركة ملك
الـبـحــريــن حـمــد بــن عـيـســى ،حـضــرهــا رئـيــس
الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وح ــرص الـسـيـســي ،خ ــال ال ــزي ــارة ،عـلــى «بــث
رسائل متعلقة بدعم مصر لدولة اإلم ــارات».
وأك ــد «إدان ــة مصر ألي عمل إرهــابــي تقترفه
مليشيا الـحــوثــي ،السـتـهــداف أمــن واستقرار
وســامــة دولــة اإلم ــارات ومواطنيها» .وشــدد
ع ـلــى «دع ـ ــم م ـصــر ل ـكــل م ــا ت ـت ـخــذه اإلمـ ـ ــارات
م ــن إجـ ـ ــراءات لـلـتـعــامــل م ــع أي عـمــل إرهــابــي
ي ـس ـت ـهــدف ـهــا» .وت ــأت ــي ال ـت ـح ــرك ــات امل ـصــريــة
األخ ـي ــرة عـلــى صـعـيــد املـشـهــد الـيـمـنــي ،رغــم
محادثات مصرية غير معلنة مع الحوثيني،
استهدفت التأكيد على عــدم املـســاس بأمن
املالحة في مضيق باب املندب.
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شرق
غرب
تعليق مفاوضات فيينا
النووية أليام
أفـ ـ ـ ــادت وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة
الرسمية (إرنا) ،أمس الجمعة ،بأنه
تقرر تعليق مفاوضات فيينا أليام
عـ ــدة ب ـن ــاء ع ـلــى اتـ ـف ــاق ب ــن جميع
األطراف ،مشيرة إلى أن املفاوضات
تمضي قــدمــا فــي مـســار تـقــدم على
الرغم من التعقيدات التي تواجهها.
م ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

اإليــرانــي حسني أمـيــر عبد اللهيان
(الـ ـ ـص ـ ــورة) ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،خــال
اج ـت ـمــاع لـلـجـنــة األم ــن ال ـقــومــي في
البرملان ،إرادة بالده «للتوصل إلى
اتـفــاق جيد وثــابــت يمكن التعويل
عـلـيــه» مــن خ ــال مـفــاوضــات فيينا
ب ـ ـشـ ــأن إح ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
اإلي ــران ــي .وكـ ــان عـبــد الـلـهـيــان قــال
في اتصال هاتفي أمــس ،مع األمني
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،أن ـطــون ـيــو
غــوت ـيــريــس إن «م ـس ــار م ـفــاوضــات
فيينا إيجابي».
(العربي الجديد)

الجزائر :مقتل عسكريَ ْين
باشتباك مع «إرهابيين»
أع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع ال ـجــزائــريــة
ف ــي بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،مـقـتــل
عـسـكــريــن اث ـنــن و«ال ـق ـض ــاء على
إرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن اثـ ـ ـن ـ ــن واسـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــاع
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ،خ ـ ـ ــال اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات مــع
مـجـمــوعــة إره ــاب ـي ــة ،ف ــي واليـ ــة إن
ق ــزام» على الشريط الـحــدودي مع
م ــال ــي .ولـ ــم ت ـع ـلــن ال ـ ـ ـ ــوزارة هــويــة
هــؤالء املسلحني وما إذا كانا أتيا
من مناطق شمال مالي.
(العربي الجديد)
رئيسة هندوراس تعد
بدولة «اشتراكية
وديمقراطية»
وعدت زيومارا كاسترو (الصورة)،
أول سـ ـي ــدة ت ـت ــول ــى ال ــرئ ــاس ــة فــي
ه ـ ـ ـنـ ـ ــدوراس ،ب ـع ــد أدائـ ـ ـه ـ ــا ال ـي ـمــن
أول مـ ــن أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،ل ــوالي ــة
م ــدت ـه ــا أرب ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،بـتــأسـيــس
«دولــة اشتراكية وديمقراطية» في
الـبــاد .وقــالــت كاسترو فــي خطاب
تنصيبها أمام حشد جماهيري إن

«دولة هندوراس ُدفعت إلى اإلفالس
خالل السنوات الـ 12املاضية» التي
حكم خاللها اليمني .ووعدت بأنها
س ـتــركــز ج ـه ــوده ــا ع ـلــى «الـتـعـلـيــم
والصحة واألمن والوظيفة».
(فرانس برس)

تحجم تقريرًا
شرطة لندن
ّ
حكوميًا عن انتهاك
قواعد اإلغالق
يــرجــح أن يشهد تحقيق حكومي
بشأن تجمعات في مقر الحكومة
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة انـ ـتـ ـهـ ـك ــت قـ ــواعـ ــد
مـكــافـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مــزيـدًا
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ط ـل ـبــت
الـشــرطــة الـتــي تحقق بــدورهــا في
ه ــذه ال ـت ـج ـم ـعــات« ،اإلش ـ ـ ــارة بــأقــل
ما يمكن» لتقرير الحكومة .وكان
متوقعًا إع ــان التقرير الحكومي
هذا األسبوع ،لكن ذلك أرجئ حتى
الثالثاء املقبل .وقالت الشرطة في
بـيــان أم ــس «طلبنا اإلشـ ــارة بأقل
ما يمكن لتقرير مكتب الحكومة».
وتهدد هــذه التحقيقات املستقبل
السياسي لرئيس الــوزراء بوريس
جونسون.
(رويترز)
تعليق عضوية بوركينا
فاسو في «إيكواس»
علقت مجموعة دول غــرب أفريقيا
(إيكواس) ،أمس الجمعة ،خالل قمة
اف ـتــراض ـيــة ل ـهــا ،عـضــويــة بــوركـيـنــا
فاسو في املجموعة ،وفق ما قال أحد
املشاركني في القمة لوكالة «فرانس
ب ـ ـ ـ ـ ــرس» .كـ ـم ــا ط ــالـ ـب ــت امل ـج ـم ــوع ــة
بــاإلفــراج عــن الرئيس املخلوع روك
مــارك كريستيان كابوري املوضوع
رهن اإلقامة الجبرية وعن مسؤولني
آخرين معتقلني.
(فرانس برس)
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الحدث

يتمادى قادة االنقالب في السودان بالقتل منذ انقالب  25أكتوبر
الماضي ،لعجزهم عن إبراز مسار غير عنفي ،على الرغم من الرفض
األمــمــي لــذلــك .فــي المقابل ،يــواصــل المتظاهرون السودانيون
احتجاجاتهم في مختلف المدن والمناطق

تمهيد لتصعيد جديد ضد أهالي النقب

بينت :لن أسمح بدولة فلسطينية

السودان
تما ٍ
د في القتل

أثارت تصريحات رئيس
حكومة االحتالل
نفتالي بينت ،الذي أكد
رفضه إقامة دولة
فلسطينية ،ردات فعل
فلسطينية غاضبة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تصعيد القمع في
ثالث أشهر االنقالب

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ي ـت ــزاي ــد ال ـع ـن ــف ب ـح ــق مـنــاهـضــي
االن ـق ــاب الـعـسـكــري فــي ال ـســودان
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،فـ ـ ــي ظــل
االن ـس ــداد ال ــواض ــح ألف ــق الـحـلــول السياسية
ّ
لألزمة التي خلفها انقالب  25أكتوبر/تشرين
األول املاضي .وفي شهر يناير/كانون الثاني
الحالي ،الثالث من عمر انقالب قائد الجيش
ال ـفــريــق أول ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـب ــره ــان ،ارتـفـعــت
مـعــدالت القتلى واملـصــابــن واملعتقلني ،بعد
انـخـفــاض نسبي فــي شهر ديسمبر /كانون
األول امل ــاض ــي ،وهـ ــو ال ـش ـهــر ال ـ ــذي صــادفــت
بدايته عودة رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك
إل ــى منصبه بـعــد إقــالـتــه بــواسـطــة الـبــرهــان،
وذلـ ـ ــك بـ ـم ــوج ــب ات ـ ـفـ ــاق ب ـي ـن ـه ـم ــا .وح ـي ـن ـهــا
ق ــال ح ـمــدوك بـعــد الـتــوقـيــع عـلــى االت ـف ــاق ،إن
ه ــدف ــه ،م ــن ضـمــن أهـ ــداف أخـ ــرى ،حـقــن دم ــاء
الـســودانـيــن .لكن مــع استقالة حـمــدوك فــي 2
يناير الـحــالــي ،ع ــادت أدوات القتل لتصطاد
مــزي ـدًا مــن الـضـحــايــا ،حـتــى بـلــغ ال ـعــدد خــال
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي  24ش ـخ ـصــا م ــن امل ـشــاركــن
فــي ال ـحــراك ال ـثــوري ضــد االن ـق ــاب ،مــن أصــل
ً
 78قـتـيــا هــم حصيلة الـقـتـلــى مـنــذ االنـقــاب
العسكري .ووفــق هذه األرقــام سقط في شهر
يناير ،حتى الـيــوم ،ثاني أكبر عــدد قتلى في
أشـهــر االن ـق ــاب ،بـعــد شـهــر نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي .وشهد نوفمبر املاضي ،مقتل
 29متظاهرًا 16 ،منهم سقطوا في مليونية 17
ً
نوفمبر .في املقابل ،سقط  16قتيال في أكتوبر
امل ــاض ــي ،أغـلـبـهــم فــي ال ـيــوم األول لــانـقــاب،
بينما سجل شهر ديسمبر املاضي ،أقل عدد
من القتلى بسقوط تسع ضحايا .وتصاعدت
الحصيلة أخيرًا ،خصوصًا بعد مقتل ضابط
برتبة عميد في الشرطة ،واتهمت التحقيقات
الشرطية اثنني من املتظاهرين البارزين في
الـحــراك الـثــوري بقتله طعنًا بالسكني ،خالل
مـ ُـواكــب  13يـنــايــر الـحــالــي بــوســط الـخــرطــوم.
وق ـت ــل ف ــي امل ــوك ــب الـ ــذي ت ــا ال ـح ــدث ثـمــانـيــة
مـتـظــاهــريــن ،مــع ج ــرح أكـثــر مــن  150آخــريــن،
معظمهم بالرصاص.
ولم يكن يناير شهرًا للموت فقط ،فقد أصيب
املـئــات خــال ثمانية مــواكــب خرجت فــي أيــام

م ـت ـفــرقــة خـ ــال ال ـش ـه ــر ،ب ــإص ــاب ــات مـتـفــاوتــة
معظمها بالرصاص ،طبقًا إلحصاءات لجنة
أط ـب ــاء الـ ـس ــودان امل ــرك ــزي ــة .وف ــي نـهــايــة شهر
ديسمبر املاضي ،منح قائد االنقالب الفريق
أول عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،وبـمــوجــب قــانــون
الطوارئ ،السلطة من جديد لجهاز املخابرات
الـعــامــة وال ـق ــوات الـنـظــامـيــة األخـ ــرى للقبض
على األشـخــاص ،ولــو تحت قاعدة االشتباه،
وحجز األمــوال واملمتلكات ،وحظر أو تنظيم
حركة األشخاص ،مع منح أفراد القوات التي
تنفذ القانون ،حصانة تحول دون اتخاذ أية
إجــراءات قانونية في مواجهتهم إال بإذن من
مجلس الـسـيــادة .وذل ــك ،بتقدير كثيرين ،ما
ّ
وســع دائ ــرة االعـتـقــال ،على املستوى األفـقــي،
باعتقال العشرات من ناشطي لجان املقاومة
السودانية ،الجسم الذي يقود ويوجه حاليًا،
الـحــراك الـثــوري بأشكاله املتنوعة .وتجنبت
سـلـطــات االع ـت ـق ــال ،حـتــى اآلن ،امل ـس ــاس بــأي
مــن الـقـيــادات الحزبية أو الـقـيــادات الناشطة
فــي املجتمع املــدنــي ،باستثناء حالة توقيف
رئ ـي ـس ــة م ـ ـبـ ــادرة «ال ل ـق ـهــر الـ ـنـ ـس ــاء» ،أم ـي ــرة
عثمان ،يوم السبت املاضي.
ويزيد ارتداد السلطة االنقالبية ومحاوالتها
ت ـش ــدي ــد قـبـضـتـهــا األمـ ـنـ ـي ــة ،ق ـل ـقــا وإح ـب ــاط ــا
لــدى كثير من الجهات الدولية التي انتزعت
ت ـع ـ ّـه ــدات م ــن ال ـس ـل ـطــة ب ــوق ــف ال ـع ـنــف تـجــاه
املتظاهرين السلميني ،مثل الواليات املتحدة
التي أوفــدت مساعدة وزيــر الخارجية مولي
فـ ــي ،واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـق ــرن األف ــري ـق ــي
ديفيد ساترفيلد للخرطوم ،وخــرجــا فــي 20
يناير الحالي بالتزامات من العسكر ،بإنشاء
واس ـت ــدام ــة بـيـئــة سـلـمـيــة لـلـسـمــاح للعملية
الـسـيــاسـيــة بــامل ـضــي ق ــدم ــا .ودان امل ـس ــؤوالن
األمـيــركـيــان ،اسـتـخــدام الـقــوة غير املتناسبة
ضد املتظاهرين ،وال سيما استخدام الذخيرة
الحية ،والعنف الجنسي ،وممارسة االحتجاز
التعسفي .ودعوا إلى إجراء تحقيقات شفافة
وم ـس ـت ـق ـلــة ،ف ــي ال ــوف ـي ــات واإلصـ ــابـ ــات الـتــي
حدثت ،ومحاسبة جميع املسؤولني عنها.
وما أن ختم املسؤوالن األميركيان زيارتهما
ل ـل ـســودان ،حـتــى تــواصـلــت األســالـيــب نفسها
ب ـحــق امل ـت ـظــاهــريــن ،م ــا دفـ ــع م ــول ــي فـ ــي ،إلــى
التغريد على حسابها على «تــويـتــر» ،إلبــداء

تصاعد القمع بعد
مقتل ضابط برتبة عميد
في الشرطة
محمد األسباط:
تعتقد السلطات أن القتل
سيوقف االحتجاجات
متظاهر في مليونية  24يناير بالخرطوم (محمود حجاج/األناضول)

استنكارها ملــا حــدث عقب مقابلتها لرئيس
مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو
«حـمـيــدتــي» ،والـتــزامـهـمــا الـصــريــح بــالـحــوار.
واع ـت ـب ــرت أن أف ـعــال ـه ـمــا ت ـخــالــف أقــوال ـه ـمــا،
بالتعامل بمزيد من العنف مع املتظاهرين،
واالعـ ـتـ ـق ــاالت ف ــي أوسـ ـ ــاط ن ـش ـطــاء املـجـتـمــع
امل ــدن ــي ،ال ـتــي س ـي ـكــون ل ـهــا ت ـب ـعــات ،وف ـقــا ملا
جاء في التغريدة .أما اإلحباط األكبر نتيجة
ال ـع ـنــف امل ـت ــزاي ــد ب ـحــق امل ـت ـظــاهــريــن ،فـلــربـمــا
أصــاب بعثة األمــم املتحدة في السودان لدعم
االنتقال الديمقراطي ،والتي تجري مشاورات
سـيــاسـيــة ،دخـلــت أسـبــوعـهــا الـثــالــث ،تمهيدًا
لحوار بني السودانيني ينهي األزمة الحالية،
وي ـخــرج بـتــوافــق إلدارة مــا تـبـقــى مــن الـفـتــرة
االنتقالية .وتــرى البعثة أن استمرار العنف
يقوض جهودها .ودانــت البعثة أخيرًا مقتل
ثــاثــة مـتـظــاهــريــن خ ــال مـلـيــونـيــة  24يناير
الـ ـح ــال ــي .ك ـم ــا ان ـت ـق ــدت ب ـش ــدة ق ـ ــرار تــوقـيــف
ّ
مشددة في
رئيسة مبادرة «ال لقهر النساء»،
أكـثــر مــن مناسبة على وج ــوب اح ـتــرام الحق
في التعبير.
وح ـيــال ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،يـفـســر ال ـق ـيــادي في
تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير ،شهاب
إب ــراهـ ـي ــم ،لـ ـج ــوء ال ـس ـل ـطــة االن ـق ــاب ـي ــة نـحــو
زي ــادة وتـيــرة العنف ،للتباين داخــل السلطة
ـث مــع «الـعــربــي
بــن ت ـيــاريــن .وي ــرى فــي حــديـ ٍ
الجديد» ،أن التيار األول يراهن على استخدام
كل ما هو ممكن لوقف الحراك الثوري ،وتفكيك

ال ـحــركــة الـجـمــاهـيــريــة ،بـيـنـمــا يـسـعــى الـتـيــار
الثاني إلى الحوار مع القوى السياسية ،شرط
تــوف ـيــر ض ـم ــان ــات ل ـل ـم ـكــون ال ـع ـس ـكــري بـعــدم
املحاسبة على كــل االنـتـهــاكــات فــي السنوات
املــاضـيــة ،بـمــا فــي ذلــك جــريـمــة فــض اعتصام
محيط قـيــادة الجيش فــي عــام  .2019ويشير
إبــراهـيــم إلــى أن تيار العنف لــن يحقق هدفه
بإخماد نــار املقاومة الشعبية ضــد االنقالب
العسكري ،مهما كان الثمن ،ولن يكون هناك
مجرد تراجع ولو طفيفا ،بل ستكون النتائج
عـكــس مــا يشتهيه تـيــار الـعـنــف .ويــوضــح أن
الحرية والتغيير تسعى لتقليل العنف والحد
معه بطريقتني .الطريقة األولى هي استحداث
أدوات ووســائــل جــديــدة للمقاومة لــم يكشف
ع ـن ـهــا ،وال ـثــان ـيــة ه ــي تــوح ـيــد ص ـف ــوف قــوى
الـثــورة الحية ،وهــي خطوة يقول إنها تسير
ب ـبــطء بـسـبــب إفـ ـ ــرازات الـسـنـتــن املــاضـيـتــن،
لكنها ستصل في النهاية لغايتها.
أما املتحدث باسم تجمع املهنيني السودانيني،
حديث مع «العربي
محمد األسباط ،فيرى في
ٍ
الجديد» أن سلطات االنقالب وخالل أكثر من
ش ـهــر ،ل ـجــأت إل ــى اس ـت ـخــدام آخ ــر أسلحتها،
باستخدام أسلوب التخويف ،عبر الرصاص
وإط ـ ـ ــاق الـ ـن ــار م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى امل ـت ـظــاهــريــن،
واس ـت ـخ ــدام كــافــة أش ـك ــال الـعـنــف م ــن اعـتـقــال
وإخفاء قسري ،ظنًا منها أن هذا سيوقف حركة
االحتجاجات الشعبية .ويعتبر أنها بذلك تقرأ
من نفس كتاب كل الطغاة ،ويفوتها أن سقوط

ش ـه ـيــد واحـ ـ ــد س ـي ـش ـعــل امل ــزي ــد م ــن الـغـضــب
ويوسع دوائره .ويستشهد األسباط بما جرى
فــي األســابـيــع املــاضـيــة ،فمع كــل شهيد يــزداد
املشاركون في الحراك الثوري ،سواء بالعدد أو
بتزايد عديد األمكنة واملــدن املنتفضة ،مؤكدًا
أن كل ذلــك سيؤدي إلــى نتيجة واح ــدة ،سبق
أن وقــع مثلها فــي أكتوبر  1964وفــي إبريل/
ن ـي ـســان  1985وفـ ــي دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول
 ،2018والتي أدت جميعها إلى سقوط األنظمة
العسكرية عـبــر ال ـث ــورات الشعبية ،وستقود
حتمًا لسقوط االنقالب الحالي.
م ــن جـهـتــه ،ي ـقــول يــوســف ح ـمــد ،أم ــن وزارة
اإلعالم بوالية الخرطوم ،بعهد رئيس الوزراء
املستقيل عبد الله حمدوك ،إن املالحظة األولى
املــرئ ـيــة لــان ـقــاب ه ــي مـســارعـتــه السـتـخــدام
أقـ ـص ــى درج ـ ـ ـ ــات ال ـع ـن ــف ضـ ــد امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
الـسـلـمـيــن ،أع ــاه ــا ال ـق ـتــل ،وه ــو ُمـتـهــم بقتل
ن ـحــو  80ش ـخ ـصــا م ـنــذ وق ـ ــوع االنـ ـق ــاب فــي
ـث مــع
أك ـت ــوب ــر املـ ــاضـ ــي .وي ــوض ــح ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن «االنـ ـق ــاب يستخدم
مـسـتــويــات أخ ــرى مــن الـعـنــف واالع ـت ـقــال ،وال
ي ـبــدو فــي ال ــواق ــع ،أم ــام ق ــادة االن ـق ــاب ســوى
الحلول األمنية واستخدام عنف الدولة للجم
الــرفــض ال ــواس ــع ال ــذي يــواجـهـهــم» .ويضيف
حمد ،أن االنـقــاب يعتمد على تلك الوسيلة
دون غيرها مــن الــوســائــل ،ألنــه نشأ بخطاب
يبرر خطوة االستيالء على السلطة ،ويقنع
ً
بها شعبا ثائرا أصال من أجل حياة سياسية

تقرير

يـ ــواجـ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ق ـي ــس س ـعـ ّـيــد
انتقادات من قوى املعارضة واملجتمع املدني
بـسـبــب االس ـت ـشــارة اإللـكـتــرونـيــة ،معتبرين
أن ـ ـهـ ــا ت ــوظـ ـي ــف فـ ــاضـ ــح ل ـ ـفـ ــرض م ـش ــروع ــه
ّ
سعيد ،في
الخاص على التونسيني .وأطلق
مطلع شـهــر يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي الـحــالــي،
االستشارة الوطنية على منصة إلكترونية،
مشيرًا إلى أنها تهدف إلى «تعزيز مشاركة
التونسيني في عملية التحول الديمقراطي»،
غير أن العمل بها تأخر إلى منتصف الشهر
الـحــالــي بـسـبــب ع ــدم جــاهــزيـتـهــا فــي املــوعــد
امل ـ ـحـ ــدد .وق ــوب ـل ــت االسـ ـتـ ـش ــارة ب ــان ـت ـق ــادات
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ق ـ ــوى امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملدنية ،حتى من أحزاب تدعم الرئيس ،مثل
حركة الشعب ،وتواترت الدعوات ملقاطعتها.
ّ
سعيد ســوى أقــل من شهرين عن
وال يفصل
مــوعــد نـهــايـتـهــا ،إذ أعـلــن ســابـقــا نـيـتــه نشر
تفاصيل نتائج االسـتـشــارة فــي  20مــارس/
آذار املقبل ،الــذي يتزامن مع ذكــرى استقالل
البالد عن فرنسا في عــام  ،1956فيما يتجه
العـ ـتـ ـم ــاد ن ـتــائ ـج ـهــا فـ ــي ص ـي ــاغ ــة م ـح ـتــوى
االستفتاء على تعديل املنظومة القانونية
للحكم في  25يوليو/تموز املقبل.
واس ـت ـعــار س ـعـ ّـيــد ،أول م ــن أم ــس الـخـمـيــس،
خ ــال اج ـت ـمــاع ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،بـعـضــا من
نـتــائــج مـبـكــرة لـهــذا االس ـت ـشــارة ،معلنًا عبر
ف ـيــديــو ،بـثـتــه صـفـحــة ال ــرئ ــاس ــة ع ـلــى مــوقــع
«فـيـسـبــوك» ،أن « 82فــي املــائــة مــن املواطنني
يـفـضـلــون الـنـظــام الــرئــاســي ،و 92فــي املــائــة

أكد بينت أن حكومته
لن تذعن ألي اتفاق مع
الفلسطينيين
الشيخ :رحيل االحتالل
وقيام دولة فلسطين
حتمية تاريخية

بينت :هب ّة النقب ووجهت بقبضة حديدية بناء على أوامري (إميل سلمان/فرانس برس)

متابعة

انتقادات تونسية لالستشارة الوطنية :تخدم أجندة سعيّد
تونس ــ آدم يوسف

مدنية ،مــا يحتم عليه أن يستند إلــى العنف
ليكون خطابه في الشارع .لكن رئيس تحرير
صحيفة «اليوم التالي» الطاهر ساتي ،يملك
رأيًا مختلفًا ،إذ يشير إلى أن الكثير من الناس
تنظر وتركز حاليًا على األعــراض وتتجاهل
حديث
األم ــراض وكيفية عالجها ،مؤكدًا في
ٍ
مع «العربي الجديد» ،أن الطريق الوحيد نحو
وقف العنف والعنف املضاد ،هو املشاركة في
املـشــاورات التي تجريها األمــم املتحدة حتى
ت ـس ــارع ال ـخ ـطــى وت ـت ــوج بـتـحـقـيــق أهــداف ـهــا،
ودون ذلك هو االستمرار في تلك الدوامة التي
يتحمل مسؤوليتها الجميع.
وي ـض ـيــف أنـ ــه ف ــي ك ــل ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي دول
الـعــالــم يـتــم اسـتـخــدام ال ـغــاز املـسـيــل للدموع
وال ـ ــرص ـ ــاص املـ ـط ــاط ــي ف ـي ـه ــا ،ألنـ ـه ــا تـخـلــق
مـشـهـدًا مــن الـفــوضــى يمكن أن يـحــدث بعده
كــل ش ــيء ،خـصــوصــا أن تـظــاهــرات ال ـســودان
ت ـس ـت ـهــدف الـ ــوصـ ــول ل ـل ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي أو
ّ
التحرش بالشرطة
قيادة الجيش ،ويتم فيها
وتـخــريــب امل ــراف ــق الـعــامــة وإغـ ــاق الـطــرقــات.
وي ـش ـيــر ســاتــي إل ــى أن ــه س ـبــق أن ق ـتــل فيها
ض ــاب ــط بــرت ـب ــة ع ـم ـي ــد ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أهـمـيــة
ض ـبــط ال ـن ـفــس ل ــدى ك ــل األطـ ـ ــراف ،وال ـع ــودة
للحوار كمخرج للجميع .ويؤكد أنه في حال
فشلت جـهــود األم ــم املـتـحــدة فــا مـجــال غير
االنـتـخــابــات املـبـكــرة ،كــوجــه مــن أوج ــه حسم
املـ ـع ــارك ب ـص ـنــدوق االن ـت ـخ ــاب ــات ،وبــالـتــالــي
يمكن أن تنتهي األزمة وينتهي معها العنف.

لــم يـكـتــف رئ ـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
نفتالي بينت بتأكيد أنه أسقط موضوع
الدولة الفلسطينية من أجندة االحتالل،
عـ ـب ــر رفـ ـض ــه أي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات س ـيــاس ـيــة
للوصول إلــى هــذا األمــر ،بــل شــن هجومًا
عـلــى فلسطينيي ال ــداخ ــل .وم ـنــح بينت،
أمس الجمعة ،مقابالت موسعة للصحف
الرئيسية فــي إســرائـيــل ،فــي محاولة هي
األولى من طرفه للرد على تحريض رئيس
الحكومة السابق بنيامني نتنياهو عليه،
وات ـهــامــات األخ ـيــر لــه بــأنــه لــم يـعــد يمثل
اليمني في إسرائيل ،وال أفكاره.
وت ـج ـن ــب ب ـي ـنــت ف ــي م ـق ــاب ــات ــه ،م ــع كــل
مــن «مـعــاريــف» و«يــديـعــوت أحــرونــوت»
و«هـ ـ ـ ــآرتـ ـ ـ ــس» ،الـ ـح ــدي ــث ب ــإسـ ـه ــاب عــن
الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــدس
امل ـح ـت ـلــة ،مـكـتـفـيــا ب ــال ـق ــول ،ل ــ«يــدي ـعــوت
أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ،إن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة
توافقت على الحفاظ على الوضع القائم
فــي ال ـشــأن الـفـلـسـطـيـنــي ،وإن ــه أك ــد أمــام
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن معارضة
حكومته إلع ــادة فتح قنصلية أميركية
للفلسطينيني في القدس.
وأب ـ ـ ــرز ب ـي ـن ــت ،ف ــي م ـقـ ًـاب ـل ـتــن م ــع أك ـثــر
ص ـح ـي ـف ـت ــن يـ ـمـ ـيـ ـن ـ ّـي ــة ف ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
«يسرائيل هيوم» و«مكور ريشون» ،أنه
ّ
أول رئـيــس حـكــومــة يمينية تـمــكــن «مــن
إس ـق ــاط م ــوض ــوع ال ــدول ــة الفلسطينية
ع ــن األج ـن ــدة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،م ــن دون أن
يلقى مـعــارضــة مــن شــركــائــه فــي اليسار
والوسط» .أما في مقابلته مع «يسرائيل
ه ـ ـيـ ــوم» ،ف ــأك ــد ب ـي ـن ــت أن ح ـك ــوم ـت ــه لــن
تــذعــن ألي اتـفــاق وتـســويــة سياسية مع
الفلسطينيني ،على غرار اتفاقية أوسلو،
وأنه ال يــزال ،كما كان ،متمسكًا بمواقفه
وعـقــائــده اليمينية مــن دون أي تغيير.
وقــال إنــه «مــا دمــت رئيسًا للحكومة لن

ي ـك ــون ه ـن ــاك أوسـ ـل ــو .وفـ ــي حـ ــال حــدث
ذلك لن تكون هناك حكومة .أنا أعارض
إقامة دولة فلسطينية ،وال أسمح أيضًا
بمفاوضات سياسية باتجاه إقامة دولة
فلسطينية».
وأك ــد بـيـنــت ،تعقيبًا عـلــى ل ـقــاءات وزيــر
األم ـ ــن ف ــي ح ـكــوم ـتــه ب ـن ــي غ ــان ـت ــس ،مــع
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة مـحـمــود
عباس ،ولقاء وزير الخارجية يئير لبيد،
م ــع وزيـ ــر ال ـش ــؤون املــدن ـيــة ف ــي السلطة
الفلسطينية حسني الشيخ ،أن غانتس
ولبيد ال يملكان صالحيات للتحرك في
امل ـجــال الـسـيــاســي .وق ــال« :أن ــا لــن ألتقي
م ــن ي ــاح ــق ج ـن ــود ال ـج ـيــش ف ــي اله ــاي
(املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة) ،ويـحــول
األمـ ــوال للقتلة .شــريـكــاي بـنــي غانتس
وي ـئ ـيــر لـبـيــد ي ـح ـمــان م ــواق ــف تختلف
ع ـ ــن مـ ــواق ـ ـفـ ــي ،ف ـه ـم ــا يـ ـمـ ـث ــان م ــواق ــف
اليسار ،وهذا شرعي ،ما دمنا في عملنا
الـفـعـلــي ن ـت ـحــرك وف ــق ال ـقــاســم املـشـتــرك
الــذي حددناه» .وأوضــح أن «سابقي في
الوظيفة (نتنياهو) التقى هو اآلخر بأبو
مــازن (عـبــاس) ،وفــي أكثر مــن مــرة ،ومع
وضــع أعــام فلسطني فــي الخلفية .هذه
ليست نهاية العالم ،أسمح لهما باللقاء،
لكنهما ال يملكان صالحيات في املجال
ال ـس ـيــاســي .ه ـمــا ي ـت ـحــدثــان ف ــي قـضــايــا
االق ـت ـص ــاد ،وأن ـ ــا أؤي ـ ــد ت ـعــزيــز ال ـت ـبــادل
التجاري بيننا وبني الفلسطينيني».
وهاجم بينت فلسطينيي الداخل املحتل،
مدعيًا أن أحداث النقب األخيرة ،وأحداث
هبة الكرامة (االحتجاجات التي اندلعت
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي بـ ـل ــدات ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي
واملــواجـهــات بــن الفلسطينيني واليهود
ف ــي املـ ــدن ال ـتــاري ـخ ـيــة ،م ـثــل حـيـفــا وعـكــا
ويافا واللد) ،كانت بمثابة «إنذار للدولة

اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ،وأن الـحـكــومــة لــن تسمح
ب ــوض ــع ي ـهــاجــم ف ـيــه ال ـع ــرب م ــن ال ــداخ ــل
قــوافــل لنقل الـجـنــود واملـقــاتـلــن والعتاد
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي حـ ــال ان ـ ـ ــدالع حـ ــرب عـلــى
الـجـبـهــة الـشـمــالـيــة .ول ـفــت إل ــى أن الـهـ ّـبــة
األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي ال ـن ـق ــب ووج ـ ـهـ ــت بـقـبـضــة
حــديــديــة ،بـنــاء على أوام ــر مـبــاشــرة منه،
لـتــأمــن ق ــوات كـبـيــرة وم ـع ــززة لعمليات
«تـحــريــج» أراض ــي قــريــة سـعــوة األط ــرش
ف ــي ال ـن ـقــب ،مـضـيـفــا أن أع ـم ــال الـتـحــريــج
ستستمر .وفجرت مقابالت بينت غضبًا
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا .وأكـ ـ ــد ح ـس ــن ال ـش ـي ــخ ،فــي
تغريدة أمس الجمعة ،أن رحيل االحتالل
وقـيــام دول ــة فلسطني لــن تنتظر موافقة
بينت ،ألنها حتمية تاريخية .وأضــاف:
«عليه أن يعلم أن عــدد دول العالم التي
تـعـتــرف بــدولــة فلسطني أكـبــر وأكـثــر من
عدد املعترفني بإسرائيل ،واألمن واألمان
واالستقرار والسالم لن يكون إال برحيل
االح ـ ـتـ ــال وقـ ـي ــام دولـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ــن» .مــن
جهته ،قال عضو املجلس الثوري لحركة
«فتح» ،املتحدث الرسمي باسمها أسامة
القواسمي ،في بيان نقلته وكالة «معا»
أمــس الجمعة ،إن «دول ــة فلسطني قائمة
ومعترف بها من قبل  139دولة في العالم،
وب ـق ــرار أم ـمــي ص ــادر عــن األم ــم املـتـحــدة
بتاريخ  29نوفمبر/تشرين الثاني ،2012
موضحًا أن «نضالنا هو من أجــل إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي عنها».
واعتبر القواسمي أن «الدولة الفلسطينية
حاضرة وبقوة في كل املؤسسات الدولية،
وهي عامل استقرار في املنطقة ،والخطر
الحقيقي الذي يهدد األمن واالستقرار في
املنطقة هــو االحـتــال اإلســرائـيـلــي ،الــذي
يحمي ع ــدوان مستوطنيه اإلرهــاب ـيــن،
ويستولي على األرض ،ويـهــدم البيوت
ويهجر املواطنني اآلمنني من ممتلكاتهم،
ويستمر في بناء جــدار الضم والتوسع
العنصري ،وتنفيذ سياسة األبارتهايد
ض ــد ش ـع ـب ـن ــا» .وش ـ ــدد ع ـل ــى أن «بـنـيــت
واه ــم إن ظــن أنــه يستطيع محو شعبنا
الفلسطيني وهويته الوطنية ،وحقوقه
السياسية الراسخة ،واملتمثلة بالعيش
بـحــريــة واس ـت ـقــال ف ــي دول ـت ــه فلسطني،
ً
ً
بعاصمتها القدس ،عاجال أم آجال ،وفقا
للشرعية الدولية» .إلى ذلــك ،دعت لجنة
املتابعة العليا للجماهير العربية ،في
ب ـي ــان أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،إل ــى امل ـش ــارك ــة في
تـظــاهــرة دع ــم ألهــالــي الـنـقــب ،غ ـدًا األحــد
أمام مكتب بينت في القدس املحتلة.

يؤيدون سحب الثقة من النواب البرملانيني».
وأضـ ــاف أن « 89فــي املــائــة مــن املــواط ـنــن ال
يثقون بالقضاء ،و 81في املائة يؤيدون مبدأ
ّ
تولي الدولة تنظيم الشؤون الدينية» .وقال
سـعـ ّـيــد إن «ه ــذه األرقـ ــام ليست مــزيـفــة ،ولــم
يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات».
وفــي سـيــاق متصل ،ذك ــرت وزارة الداخلية،
ف ــي ب ــاغ رس ـم ــي ،أن امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـشــؤون
ال ـج ـهــويــة ق ـ ــام ،ن ـيــابــة ع ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
على جلسة
توفيق شــرف الــديــن ،بــاإلشــراف ُ
ع ـمــل ع ــن ب ـعــد م ــع امل ـح ــاف ـظ ــن .وخـ ّـص ـصــت
الجلسة بحسب الـبــاغ «ملتابعة مــدى ّ
تقدم
سير االستشارة الوطنية اإللكترونية بكامل
جـهــات الـجـمـهــوريــة ،وكيفية تعميمها لدى
م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـئ ــات امل ـج ـت ـم ـع ـيــة وامل ــؤس ـس ــات
الشبابية والـتــربــويــة ،والـعـمــل على دفــع كل
التونسيني والتونسيات للمشاركة فيها».
وحول هذه التطورات ،قال املحلل السياسي
ـث مــع «الـعــربــي
أي ـمــن الـبــوغــانـمــي ،فــي حــديـ ٍ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن «ه ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـشـ ــارة وض ـعــت
ع ـلــى املـ ـق ــاس ل ـخــدمــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
وه ــي وسـيـلــة للتنميق وف ــرض املـشــروعـيــة
ولتمرير مشروع سياسي خاص به» .وأبدى
ّ
سعيد
استغرابه «مـمــن يستغرب استغالل
االس ـت ـش ــارة الــوط ـن ـيــة وتــوظـيـفـهــا لـتــوجـيــه
الـ ــرأي ال ـع ــام ،فـلـيـســت ل ـهــذه االس ـت ـش ــارة أي
مشروعية دسـتــوريــة وال أي قيمة قانونية
وال قـيـمــة عـلـمـيــة» .وأضـ ــاف الـبــوغــانـمــي أن
ومضمونها
«االستشارة وضعت في شكلها ُ
لخدمة هــذا املـشــروع ،وال يجب أن نفاجأ أو
نـسـتـغــرب مــن أي اسـتـغــال سـيــاســي ،ســواء

من رئيس الجمهورية أو من حكومته أو من
محافظيه أو من أنصاره».
وح ـ ـ ــول إع ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس عـ ــن ن ـت ــائ ــج م ـب ـكــرة
ل ــاس ـت ـش ــارة ،قـ ــال ال ـبــوغــان ـمــي« :بــال ـصــدفــة،
ّ
سعيد،
كــل الـنـتــائــج تتفق تـمــامــا مــع رغ ـبــات
وهــو شــيء معلوم سلفًا ،فمن شــارك فــي هذه
االستشارة هم فقط من يناصرونه ،وال أقول
إنــه يغالط بــاألرقــام ،فمن يعارضون الرئيس
لـ ــم ي ـ ـشـ ــاركـ ــوا فـ ــي االس ـ ـت ـ ـشـ ــارة وي ــرفـ ـض ــون
االع ـت ــراف ب ـهــا» .ورأى أن «سـعـ ّـيــد سيحصل
عـلــى الـن ـتــائــج ال ـتــي ي ــري ــد ،وف ــي ك ــل األحـ ــوال
ال قيمة قانونية لـهــا» ،مشيرًا إلــى أن «هناك
أشياء تتجاوز مجرد الــرأي وتتجاوز الرغبة
التي قد يعبر عنها الناس ،عن علم في أحيان

وعن جهل في أحيان أخرى» .من جهته ،اعتبر
الـقـيــادي فــي حــزب ائـتــاف الـكــرامــة املـنــذر بن
ـث مــع «الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
عـطـيــة ،فــي حــديـ ٍ
«هـ ــذه االس ـت ـش ــارة م ـجــرد ضـحــك عـلــى ذق ــون
التونسيني ،فــي غـيــاب أي شفافية أو عملية
رقـ ــابـ ــة ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف م ــراحـ ـلـ ـه ــا ،وت ـح ـصــل

البوغانمي :لم يشارك
في االستشارة الوطنية
سوى أنصار سعيّد

تشهد تونس تظاهرات متكررة اعتراضًا على إجراءات سعيّد (الشاذلي بن إبراهيم)Getty/

بعثة فرنسية إلى السعودية لمتابعة تحقيقات «دكار»
ف ــي س ـيــاق ان ـق ــاب غــاشــم غـ ّـيــب أي شـكــل من
أش ـكــال امل ـشــاركــة الــديـمـقــراطـيــة وال ـت ـعــدديــة».
وأضــاف« :املضحك أن يقوم املنقلب بصياغة
معطيات موجهة ويعرضها على أنصاره في
ظــل مقاطعة كــل املـعــارضــن بتعليمات منه،
وبالتالي ،كل األمور بيده في غياب أي رقابة
من املجتمع املدني أو مالحظني ،ثم لم يشارك
سوى أقل من  1في املائة من التونسيني ،هذا
ً
إذا سلمنا ج ــدال أن هناك  100ألــف مـشــارك».
واع ـت ـب ــر ب ــن ع ـط ـيــة أن «ال ـع ـم ـل ـيــة ضـ ــرب مــن
ت ــزيـ ـي ــف ال ـ ــواق ـ ــع لـ ـف ــرض م ـ ـشـ ــروع س ـيــاســي
شخصي جاهز ،حتى ّ
ّ
للعالم
(سعيد)
يسوق
أنه تم تشريك التونسيني في وضع نظام ُقدّ
عـلــى مـقــاســه ،إلق ـصــاء كــل امل ـعــارضــن وحتى
املساندين من األحزاب» .بدوره ،اعتبر القيادي
ب ـح ــرك ــة ال ـش ـع ــب (املـ ـس ــان ــدة ل ـل ــرئ ـي ــس) عـبــد
الرزاق عويدات ،في حديث سابق مع «العربي
الجديد» ،أن «حركة الشعب تعتبر أن الطريقة
األف ـق ـيــة الـقــائـمــة عـلــى تـعــديــل الــدس ـتــور عبر
االسـتـشــارة الوطنية لــن ت ــؤدي إلــى نتيجة».
وت ـ ـسـ ــاءل« :إذا ت ــم ت ـق ــدي ــم أس ـئ ـل ــة وان ـت ـظ ــار
أجــوبــة ،فـمــا ال ــذي سيتم اعـتـمــاده جــوابــا إذا
تعددت األجوبة بنسب متقاربة أو متفاوتة؟».
وأش ـ ــار ع ــوي ــدات إل ــى أن «ه ـن ــاك ال ـعــديــد من
الـتــونـسـيــن ال ــذي ــن ال يـمـتـلـكــون ه ــوات ــف وال
وس ــائ ــل تـكـنــولــوجـيــة ل ـل ـم ـشــاركــة ،ف ـمــا بــالــك
باإلنترنت؟»ّ ،
مشددًا على أن «تعديل الدستور
يجب أن يكون قائمًا على حــوار حقيقي بني
الناس املؤمنني بهذا التعديل ،وهم املساندون
لـ 25يوليو (في إشارة إلى تاريخ إعالن ّ
سعيد
اإلجراءات االستثنائية قبل ستة أشهر)».

يصل محققون
فرنسيون قريبًا إلى
السعودية لمتابعة
التحقيقات بشأن حادثتين
طاولتا سيارتين لمتسابقين
في رالي دكار ،وسط
تعاون الرياض مع باريس
ت ـت ــواص ــل ت ــداع ـي ـ ُـات األحـ ـ ـ ــداث ال ـت ــي راف ـقــت
رالـ ــي دك ـ ــار ،الـ ــذي أق ـي ــم ف ــي ال ـس ـعــوديــة بني
 1ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ال ـحــالــي و 14مـنــه،
ت ـح ــدي ـدًا ع ـلــى ص ـع ـيــد وق ـ ــوع ح ــادث ــن غـيــر
ري ــاض ـي ــن ف ـي ــه .وي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر بــاالن ـف ـجــار
ال ــذي وق ــع أسـفــل س ـيــارة ك ــان فـيـهــا الـســائــق
الفرنسي فيليب بــوتــرون فــي  30ديسمبر/
ض ــي ،وأدى إل ــى إصــابـتــه
ك ــان ــون األول امل ــا ُ
ب ـ ـجـ ــروح خ ـط ـي ــرة نـ ـق ــل ب ـع ــده ــا ع ـل ــى عـجــل
إلــى بــاريــس لتلقي الـعــاج .وق ــال نجله بعد
أس ـب ــوع ع ـلــى ال ـح ــادث ــة ،إن وال ـ ــده خ ــرج من
غيبوبة ،لكن ساقيه تعانيان مــن»إصــابــات
خـطـيــرة» .ويتعلق ال ـحــادث الـثــانــي بنشوب
حريق ،سبقه انفجار ،في شاحنة دعم تابعة
لفريق السائقة الفرنسية ـ اإليطالية كاميليا
ليباروتي في  31ديسمبر.
وك ـ ـشـ ــف م ـ ـصـ ــدر ف ــرنـ ـس ــي مـ ـطـ ـل ــع ل ــوك ــال ــة
«روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز» ،أم ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،أن مـحـقـقــن
فرنسيني يستعدون للسفر إلــى السعودية

قــري ـبــا ف ــي «إط ـ ــار تـحـقـيـقـهــم ف ــي اس ـت ـهــداف
مواطنني فرنسيني خالل سباق رالي دكار».
وقــال املصدر« :نعتزم إرســال بعثة في وقت
قــريــب جـ ـدًا» ،مضيفًا أن ــه بـخــاف مــا ذكــرتــه
بعض وســائــل اإلع ــام الفرنسية «لــم يمانع
السعوديون أبدًا» في التعاون .وذكر املصدر
أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لسفر املحققني
ال ـفــرن ـس ـيــن إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة ،ألن ـه ــم بـ ــدأوا
تحقيقهم بــاسـتـجــواب الـشـهــود الفرنسيني
ب ـعــد عــودت ـهــم م ــن امل ـم ـل ـكــة .وأف ـ ــاد ب ــأن هــذه
املرحلة من التحقيق انتهت اآلن.
وفتح ممثلو االدعاء الفرنسيون في مكافحة
اإلرهاب تحقيقًا أوليًا هذا الشهر بخصوص
انفجار سيارة بــوتــرون بعد فترة قليلة من
مغادرته الفندق في مدينة جدة للتوجه إلى
مــوقــع بــدايــة الـسـبــاق .وق ــال فــي حينه وزيــر
الخارجية الفرنسي جــان إيــف لــو دري ــان إن
«ثمة فرضية» بأن الحادث الذي أصيب فيه
بــوتــرون «كــان هجومًا إرهــابـيــا» .واعتبر أن
مـســألــة وق ــف رال ــي دك ــار « 2022م ـطــروحــة»،
لكن رئيس رالي دكار دافيد كاستيرا استبعد
إن ـ ـهـ ــاء امل ـن ــاف ـس ــة فـ ــي ح ـي ـن ــه ،وق ـ ـ ــال إلذاع ـ ــة
«فــرانــس إن ـفــو» إن «ال ـس ــؤال لــم يـطــرح حتى
اللحظة» ،وإن السلطات السعودية «اتخذت
إجراءات أمان كافية لضمان سالمة السباق».
وأشار منظمو السباق والسلطات السعودية
في حينه إلى عدم وجود اشتباه جنائي في
االنفجار ،لكن فرنسا حــذرت مواطنيها في
ال ـس ـعــوديــة وط ـل ـبــت مـنـهــم ت ــوخ ــي «أق ـصــى
درج ـ ــات الـيـقـظــة م ــن امل ـخــاطــر األم ـن ـيــة» في
أعقاب االنفجار .وذكرت الوزارة في إرشادات

م ـحــدثــة ع ـلــى مــوق ـع ـهــا ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت «لــم
ُيستبعد احتمال وقــوع عمل إجــرامــي» .لكن
وزارة الخارجية السعودية ذكرت في  8يناير
الحالي ،أن التحقيق املبدئي في االنفجار لم
يثر أي شبهة جنائية .واستبعدت السلطات
السعودية ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما
وصفته ب ــ«ال ـحــادث» ،مــؤكــدة أنــه «ال يوجد
أي ش ـب ـهــات ف ــي ال ـ ـحـ ــادث» .ل ـكــن الـسـلـطــات
عززت اإلجراءات األمنية للمشاركني وملسار
السباق.
وأكد املصدر الفرنسي لوكالة «رويترز» ،أمس
أنهم سمعوا أيضًا من شهود عن حادث ثان
وقع لشاحنة دعم تابعة للمتسابقة ليباروتي
ّ
شبت بها الـنـيــران ،فــي  31ديسمبر املاضي.
وذكرت إذاعة «آر.إم.سي» أن املتسابقة سمعت
«ان ـ ـف ـ ـجـ ــارًا» ق ـب ــل نـ ـش ــوب الـ ـح ــري ــق .وك ـت ـبــت
ليباروتي بنفسها على موقع «انستغرام» في
مطلع الشهر الحالي ،أن سبب الحريق غير
واض ــح .وذك ــرت اإلذاع ــة أن جـهــاز املـخــابــرات
الفرنسي كان مهتمًا أيضًا بما جرى لسيارة
دعم ليباروتي .ونشرت اإلذاعة على موقعها
اإللكتروني لقطات مـصــورة للشاحنة وهي
تحترق ،مشيرة إلى أن خزان الوقود الخاص

تع ّرض سائق وسائقة
لحادثتين قبل انطالق
السباق رسميًا

بها ُوجد على بعد  50مترًا منها وبه فتحة.
وأضــافــت اإلذاعـ ــة أن الـســائــق سـمــع انـفـجــارًا
فقفز خــارج الشاحنة ،ولــم ُيصب أحــد بــأذى.
وامـ ـتـ ـن ــع امل ـ ــدع ـ ــون الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون امل ـع ـن ـي ــون
بمكافحة اإلره ــاب عــن التعليق .كما لــم ترد
وزارة الخارجية الفرنسية على الـفــور على
طلب للتعليق على تقرير اإلذاعــة الفرنسية،
وكذلك لم ترد الحكومة السعودية أيضًا .وقال
متحدث باسم شركة (إيـ ــه.إس.أو) الفرنسية
التي تنظم رالي دكار ردًا على تساؤالت وكالة
«رويـ ـت ــرز»« :أحــاط ـنــا فــريــق إك ــس ري ــد علمًا
بما جرى لشاحنة دعم كاميليا ليباروتي».
وأضاف« :قال لنا فريق إكس ريد إنها كانت
مشكلة كهربائية على األرج ــح .ال نــزال على
هـ ــذه ال ـف ــرض ـي ــة ل ـك ــن إذا ظ ـه ــر مـ ـص ــدر آخ ــر
واس ـتــدعــى ذل ــك تحقيقًا فـمــن ال ــواض ــح أنـنــا
سنكون مستعدين للتعاون في ذلك».
وكــان السباق املعروف سابقًا باسم باريس
 دك ـ ـ ــار ،ي ـن ـط ـلــق م ــن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـفــرن ـس ـيــةف ــي طــريـقــه إل ــى عــاصـمــة الـسـنـغــال كمحطة
أخيرة منذ بدايته في عام  ،1979قبل تغيير
م ـس ــاره بـسـبــب امل ـخــاطــر األم ـن ـيــة املـتـفــاقـمــة
في دول الساحل األفريقي الخمس :النيجر
فاسو وتشاد وموريتانيا.
ومالي وبوركينا ُ
وبموجب هذا األمر نقل السباق إلى أميركا
الجنوبية بــن عــامــي  2009و ،2019قـبــل أن
ّ
ي ـحــط ال ــرح ــال ف ــي ال ـس ـعــوديــة بـ ــدءًا م ــن عــام
ّ
 .2020ومن املقرر ،وفق الرزنامة ،أن تتشعب
مسارات السباق إلى خارج السعودية ،ولكنه
يبقى في الشرق األوسط ،بدءًا من عام .2023
(العربي الجديد ،رويترز)
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شرق
غرب
رئيس كازاخستان يتولّى
رئاسة الحزب الحاكم
ت ــول ــى رئ ـي ــس ك ــازاخ ـس ـت ــان قــاســم
جومارت توكاييف (الصورة) ،أمس
الجمعة ،رئاسة حزب «نور الوطن»
الـحــاكــم ،مـعــززًا بــذلــك سلطته ،بعد
اح ـت ـج ــاج ــات دم ــوي ــة م ـط ـلــع ال ـعــام
ال ـح ــال ــي ،وم ـن ـتــزعــا م ــن سـلـفــه نــور
سـلـطــان نــزاربــايـيــف منصبًا مهمًا
آخـ ـ ــر ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد اإلطـ ــاحـ ــة ب ــه مــن

رئ ـ ــاس ـ ــة م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي.
وأع ـل ـنــت رئ ــاس ــة ك ــازاخ ـس ـت ــان ،في
تـ ـغ ــري ــدة ،أنـ ــه «ب ـ ـقـ ــرار م ــن املــؤت ـمــر
االسـتـثـنــائــي الـ ــ 21لـلـحــزب ،انتخب
رئ ـ ـيـ ــس كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ب ــاإلجـ ـم ــاع
رئيسًا لحزب نور الوطن».
(فرانس برس)

واشنطن «قلقة»
من استئناف المعارك
في إثيوبيا
اعـتـبــرت واش ـن ـطــن ،أم ــس األول ،أن
إع ــان مـقــاتـلــي «الـجـبـهــة الشعبية
لتحرير تيغراي» الثالثاء املاضي،
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف املـ ـ ـع ـ ــارك ف ـ ــي م ـن ـط ـقـ ًـة
ع ـف ــر أم ـ ــر «م ـق ـل ــق ج ـ ـ ـ ـدًا» ،م ـ ّ
ـرحـ ـب ــة،
فــي الــوقــت نـفـســه ،ب ـقــرار الحكومة
اإلث ـي ــوب ـي ــة إنـ ـه ــاء ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
املــرتـبـطــة بــال ـحــرب .وق ــال املـتـحــدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة األميركية
ن ـي ــد بـ ــرايـ ــس إن «الـ ـتـ ـق ــاري ــر ح ــول
استئناف االشتباكات فــي املنطقة
م ـق ـل ـقــة جـ ـ ـ ـدًا .نـ ـك ــرر دع ــواتـ ـن ــا إل ــى
جميع الجهات مــن أجــل إيـقــاف كل
الـعـمـلـيــات الـهـجــومـيــة ال ـتــي تعيق
وصــول املساعدات اإلنسانية» إلى
املواطنني.
(فرانس برس)
السيسي وبن سلمان
يحضران افتتاح ألعاب
بكين
ذك ــر الـتـلـفــزيــون الــوطـنــي الصيني،
أمــس الجمعة ،أن الرئيس املصري
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـت ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي وول ـ ـ ــي
ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي األم ـ ـيـ ــر مـحـمــد
ب ــن س ـل ـمــان س ـي ـح ـضــران ،م ــع أكـثــر
مــن  20شخصية أجـنـبـيــة ،افـتـتــاح
األلـ ـ ـع ـ ــاب األوملـ ـبـ ـي ــة ال ـش ـت ــوي ــة فــي
بـكــن فــي  4فـبــرايــر /شـبــاط املقبل.
ويأتي حضورهما وسط «مقاطعة
دب ـلــومــاس ـيــة» لــأومل ـب ـيــاد م ــن قبل
الواليات املتحدة وبعض حلفائها
بـسـبــب ات ـهــام ـهــم ال ـصــن بــارت ـكــاب
انتهاكات لحقوق اإلنسان.
(فرانس برس)
بولسونارو يزور روسيا
أواخر فبراير
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي جــايـيــر
بـ ــول ـ ـسـ ــونـ ــارو (الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
الجمعة ،أنــه سيزور روسيا نهاية
فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر /ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وق ـ ـ ــال،
ألنـ ـص ــاره أمـ ــام ق ـصــر أل ـ ـفـ ــورادا في
ب ــرازي ـل ـي ــا« :س ــأك ــون ه ـن ــاك الـشـهــر
امل ـق ـبــل لـتـعــزيــز ال ــرواب ــط وتـحـســن

ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة» .وأش ـ ـ ــارت
ص ـحــف ب ــرازي ـل ـي ــة إلـ ــى أن ال ــزي ــارة
س ـت ـك ــون ج ـ ــزءًا م ــن ج ــول ــة سـتـقــود
بولسونارو إلى املجر أيضًا.
(فرانس برس)

وقف نار بين طاجكستان
وقرغيزستان
أعـلـنــت طاجكستان وقــرغـيــزسـتــان،
أم ــس الـجـمـعــة ،وق ـفــا إلط ــاق ال ـنــار،
ب ـ ـعـ ــد اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،لـ ـي ــل ال ـخ ـم ـيــس
املاضي .وأشارت طاجكستان إلى أن
االشتباكات أدت إلى مقتل اثنني من
مواطنيها ،وإصابة  ،10فيما أشارت
وزارة الصحة فــي قرغيزستان إلى
إصابة  11شخصًا في االشتباكات.
وقـ ــالـ ــت ل ـج ـن ــة األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي فــي
ق ــرغـ ـي ــزسـ ـت ــان إنـ ـه ــا ت ــوصـ ـل ــت إل ــى
اتـ ـف ــاق ب ـش ــأن «وق ـ ــف ك ــام ــل إلط ــاق
النار» مع طاجكستان خالل اجتماع
عـلــى ال ـحــدود بــن حـكــام املقاطعات
ومسؤولي خدمة الحدود.
(فرانس برس)
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أجراها من موسكو
رامي القليوبي

بوشيلين :األسلوب األوكراني
الرئيسي بمواجهة
دونباس هو االستفزاز
(نيكوالي تريشين)Getty/

يتحدث رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» غير المعترف بها دوليًا ،في جنوب شرقي
أوكرانيا ،دينيس بوشيلين ،في مقابلة مع «العربي الجديد» ،عن مختلف التطورات بهذه
المنطقة وصراعها مع كييف منذ عام  ،2014ويتطرق للدعم الروسي لها ،وكذلك لألزمة
األوكرانية الروسية

تعاون بقضية
الطائرة الماليزية

دينيس بوشيلين

■ ب ـ ــداي ـ ــة ،ل ـن ـع ــد إل ـ ــى انـ ـ ـ ــدالع األزم ـ ــة
السياسية والعسكرية فــي أوكــرانـيــا
فـ ــي ع ـ ــام  ،2014مـ ــا هـ ــي أس ـبــاب ـهــا
الحقيقية؟ هل كان يمكن تجنبها؟
 2013فــي
ـام
ـ
ـ
ـ
ع
بـ ـ ــدأ كـ ــل شـ ـ ــيء فـ ــي ن ـه ــاي ــة
ُ
ســاحــة «املـ ـي ــدان» ف ــي كـيـيــف ،حـيــث نظمت
احتجاجات بدعم من الخارج وفق سيناريو
«الثورات امللونة» .لم يدعم سكان دونباس
هــذه االحـتـجــاجــات ،ألن ش ـعــارات «امل ـيــدان»
ذات الـطــابــع الـقــومــي املـتـشــدد كــانــت غريبة
علينا .وبموجب إحدى الوثائق التشريعية
األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي تـ ــم ت ـب ـن ـي ـهــا بـ ـع ــد االنـ ـق ــاب
(ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي آنـ ـ ــذاك فـيـكـتــور
يانوكوفيتش) في فبراير/شباط  ،2014بدأ
الـتـضـيـيــق عـلــى الـحـقــوق الـلـغــويــة للسكان
الناطقني بالروسية على الرغم من أنها من
حقوق اإلنسان األساسية .طالبت دونباس
ب ــإج ــراء اس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ،ولـكــن
لــم تـتــم االسـتـجــابــة لطلبها .حـيـنـئــذ ،أعلن
سكان مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في
دونباس عن قيام الجمهوريتني الشعبيتني،
وع ـبــروا عــن عزمهم على إج ــراء االستفتاء
بمعرفتهم .إال أن املـجــرمــن الــذيــن وصـلــوا
إلى سدة الحكم في كييف نتيجة لالنقالب،
اسـتـخــدمــوا الـجـيــش ضــد سـكــان دون ـبــاس،
وهو أمر يتعارض أيضًا مع القانون الدولي.
■ شهد عام  ،2021مخاطر متكررة بشأن إمكانية
ّ
تحول التوتر العسكري إلى مواجهة مفتوحة في
دونباس .في حالة التصعيد ،هل يمكن أن تتدخل
روس ـيــا بشكل مـبــاشــر فــي ال ـن ــزاع مــع االع ـتــراف
بــاسـتـقــال «جـمـهــوريـتــي دونـيـتـســك ولــوغــانـســك
الـشـعـبـيـتــن» وف ــق ن ـم ــوذج االعـ ـت ــراف بــاسـتـقــال
إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا
في عام 2008؟
ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ال ي ــوج ــه إل ـي ـن ــا ،وإنـ ـم ــا إل ــى
روسـ ـ ـي ـ ــا .مـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــرن ــا ،فـ ـ ــإن جـمـيــع
األحــاديــث عــن الـتــدخــل الــروســي فــي الـنــزاع
ب ـ ــن كـ ـيـ ـي ــف ودونـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ه ـ ــي مـ ـض ــارب ــات
واس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز سـ ـي ــاس ــي .نـ ـظـ ـرًا ل ـت ـصــري ـحــات
املمثلني الغربيني ،فإن مثل هذا السيناريو
يصب في مصلحة أوكرانيا وحــدهــا .نأمل
كثيرًا بتحلي القيادة في كييف باملسؤولية
أم ــام الـشـعــب األوك ــران ــي ،لـعــدم ب ــدء مرحلة
ســاخـنــة م ــن ال ـح ــرب ،حـتــى ال ت ـكــون نهاية
ألوكــران ـيــا كــدولــة ،وه ــو مــا ح ــذر فالديمير
بوتني كييف منه.
ّ
■ تـصــنــف كـيـيــف وال ـغ ــرب س ـكــان «جـمـهــوريـتــي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتني» كانفصاليني،
بينما تصنفهم موسكو كأنصار الفيدرالية في
أوكرانيا .هل تتوقعون بقاء أوكرانيا دولة موحدة
أم استمرار تفككها على أرض الواقع؟

الحدث

في مسألة إسقاط طائرة «بوينغ»
الماليزية فــوق منطقة دونباس،
في يوليو /تموز  ،2014قال دينيس
بوشيلين إنه «بعد الفاجعة مباشرة،
شكلنا علنًا لجنة دولية للوصول
إلـــى مــوقــع الــكــارثــة فـــي أســـرع
وقـــت ،وقــدمــنــا مختلف أنـــواع
الدعم في إطــار تسليم الجثامين
وقطع الطائرة .وبمجرد العثور
على الصندوقين األســوديــن ،تم
تسليمهما للجانب الماليزي .يعني
ذلــك ،أننا أظهرنا أعلى درجــة من
االنفتاح واالهتمام بالتحقق من
أسباب الحادثة بأسرع وقت».

الحرب ضد دونباس ستشكل
نهاية أوكرانيا كدولة
ممتنون لروسيا وفالديمير
بوتين على الدعم السياسي

الغربيون يحتاجون إلــى تصوير مقاومة
دون ـ ـبـ ــاس ع ـل ــى أنـ ـه ــا مـ ــن ق ـب ــل إره ــابـ ـي ــن.
وق ـبــل ب ــدء الـتـحـقـيــق ،وب ـعــد أيـ ــام م ـعــدودة
عـ ـل ــى الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،تـ ــم فـ ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـلــى
روس ـيــا .لننظر إل ــى الـحـقــائــق .أوكــران ـيــا لم
تغلق مجالها الـجــوي فــوق أراض ــي الـنــزاع
العسكري .وتــم فضح واقـعــة فبركة فيديو
نقل «بوك» باتجاه روسيا بعد الحادثة .فقد
تم االستناد إلى مقطع فيديو غير محترف
صوره أحد سكان بلدة سنيجنويه ،واعترف
بأنه التقطه قبل الواقعة بكثير ،وأن «بوك»
كانت متجهة صوب أوكرانيا .لم تكن تتوفر
لــدى قــوات الــدفــاع الشعبي الـكــوادر الالزمة
لـلـتـحـكــم ف ــي م ـثــل هـ ــذه امل ـن ـظــومــة امل ـع ـقــدة
لـ ـل ــدف ــاع ال ـ ـجـ ــوي .ك ـم ــا ل ــم تـ ـق ــدم ال ــوالي ــات
املتحدة صور األقمار الصناعية التي كانت
ترصد منطقة الكارثة في ذلك الوقت .نأمل
كثيرًا أن يتم الوصول إلى املتسبب الحقيقي
في هذه الجريمة ومعاقبته.

زيلينسكي يفتقر لإلرادة
السياسية التخاذ القرارات التي
تصب في مصلحة الشعب
سيرة
¶ يشغل دينيس بوشيلين
منصب رئيس «جمهورية
دونيتسك الشعبية» المعلنة
من جانب واحد ،منذ
نوفمبر/تشرين الثاني .2018
¶ ولد في  9مايو/أيار ،1981
في مدينة ماكييفكا
بمقاطعة دونيتسك.
وقد عمل نائبًا لمحافظ
دونيتسك على مدار فترة
طويلة.
¶ شغل منصب المندوب
الدائم لـ«جمهورية
دونيتسك الشعبية» أثناء
عملية التفاوض ضمن
مجموعة االتصال في
مينسك.
¶ في  11سبتمبر/أيلول عام
 ،2015انتخب رئيسًا للمجلس
الشعبي (برلمان دونيتسك)،
إذ صوت لصالحه  76نائبًا.

جميع رؤســاء أوكرانيا بعد تفكك االتحاد
السوفييتي ،بال استثناء ،بنوا سياساتهم
وفــق مـبــدأ «ف ـ ّـرق تـســد» ،وعـلــى تباين رؤى
غ ــرب أوكــران ـيــا وج ـنــوب شــرقـهــا ،وتـعـمــدوا
جـمـيـعــا دق األس ــاف ــن ب ــن امل ــواط ـن ــن على
طــريــق ف ــرض «األك ــرن ــة» وتـحــريــف الـتــاريــخ
وت ـشــويــه ص ــورة روس ـيــا وتـمـجـيــد أوروب ــا
ون ـم ــط ال ـح ـيــاة ال ـغ ــرب ــي .م ــا ك ــان مل ـثــل هــذه
الـسـيــاســات الـتــي اسـتـمــرت لـسـنــوات ،إال أن
ت ــؤدي إلــى تفكك أوكــران ـيــا ،وهــو مــا حــدث،
وهذه ليست النهاية .ومنذ عام  ،2014ازداد
ال ــوض ــع س ـ ــوءًا ،إذ ازدادت حـ ــاالت انـتـهــاك
ح ـقــوق ال ـن ــاس ،وت ــراج ــع مـسـتــوى املعيشة
بشكل كبير ،وتراجع عدد السكان .مع مثل
هــذه التوجهات ،ليست هناك فــرص كثيرة
لـلـحـفــاظ عـلــى ه ــذا ال ـب ـلــد .ف ــي إط ــار عملية
تسوية النزاع ،نسترشد باتفاقات مينسك.
ً
إذا بدأت كييف بالوفاء بها بدال من استمرار
محاكاة العملية التفاوضية ،فهذا سيساعد
أوكرانيا نفسها.
■ على الرغم من التوصل إلــى اتفاقات مينسك،
إال أن ال ــوض ــع ف ــي دونـ ـب ــاس ال يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا عن
الـتـســويــة ،وي ـصـ ّـر كــل ط ــرف عـلــى تفسير رؤيـتــه
ل ـه ــذه االتـ ـف ــاق ــات .ك ـي ــف ت ـ ــرون املـ ـخ ــرج م ــن ه ــذا
امل ـ ــأزق؟ ه ــل يـمـكــن أن ي ـحــدث ت ـح ـ ّـول نـهــائــي في
مرحلة النزاع املتجمد على غرار الوضع في إقليم
ترانسنيستريا في مولدافيا؟

يـمـكــن بــالـطـبــع أن ي ـحــدث ال ـت ـحــول .وهـنــاك
جـ ـ ــدال حـ ــول م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـف ـس ـي ــرات لـبـنــود
اتفاقات مينسك على الرغم من أن كل شيء،
وفــق رأيـنــا ،مكتوب بــوضــوح ،فخذ وافعل.
يمكن تبادل االتهامات بانتهاك نظام وقف
إط ــاق ال ـنــار ،على الــرغــم مــن أنــه حتى هنا
تــوجــد مـعــايـيــر م ـح ــددة لـتـحــديــد املتسبب
فــي القصف ،إن كانت هناك رغبة فــي ذلــك.
لكن مــن الــواضــح تمامًا أن هناك مــن يعيق
الـعـمـلـيــة ،ف ــي ح ــال نـظــرنــا إل ــى االل ـتــزامــات
الـسـيــاسـيــة ل ــأط ــراف .ك ــان ع ـلــى أوكــران ـيــا

ت ـث ـب ـي ــت ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــاص ل ـج ـم ـهــوري ـتــي
دون ـ ـبـ ــاس امل ـن ـص ــوص ع ـل ـيــه ف ــي ات ـف ــاق ــات
مـيـنـســك ،عـلــى مـسـتــوى الــدس ـتــور ،ولكنها
ل ــم تـفـعــل ذل ــك خ ــال سـبــع س ـن ــوات .ل ــم يتم
تـبـنــي تـشــريـعــات ع ــدم مــاحـقــة األش ـخــاص

الرهان على نموذج القرم
قال دينيس بوشيلين «كنا نراهن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين على نموذج انضمام القرم لروسيا» .وحول ما الذي منع
موسكو من التعامل بحزم أكبر في إطار تحقيق هذا األمر ،أوضح
«ال يكمن األمر في عدم حزم موسكو ،وإنما بتصرف روسيا وفق
القانون دائمًا .كان وضع الحكم الذاتي بالقرم يتيح إجراء استفتاء
استعادة الوحدة مع روسيا ،بينما فضلت النخب السياسية األوكرانية في
دونيتسك ولوغانسك الهروب بدًال من دعم تطلعات الناس».

املشاركني فــي الـنــزاع .عرقلت كييف تبادل
األشخاص املحتجزين بتخاذلها عن الوفاء
بجميع االلتزامات املتعلقة بهذا الشأن .هذه
أمور موضوعية يمكن مراجعتها بسهولة.
لكن املــرعــب أنــه ال ت ــزال هـنــاك ح ــوادث قتل
وإص ــاب ــة س ـكــان مــدن ـيــن وأطـ ـف ــال .امل ـخــرج
هــو بــالــوفــاء باتفاقات مينسك وبالعملية
التفاوضية البناءة بني طرفي النزاع؛ كييف
م ــن ج ــان ــب ،ودون ـي ـت ـس ــك ول ــوغ ــان ـس ــك مــن
جانب آخــر .لكن كييف ليست لديها إرادة
سياسية لذلك ،تحت حكم اإلدارة الحالية.
■ تقول الــروايــة الرسمية األوكــرانـيــة إن األحــداث
في دونباس ليست حربًا أهلية ،وإنما مواجهة مع
روسيا .ما هو نطاق الدعم العسكري  -السياسي
الروسي املقدم لدونباس؟
وفقًا التفاقات مينسك املدعومة بـقــرار من
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،ف ــإن طــرفــي ال ـنــزاع
هـ ـم ــا أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وجـ ـمـ ـه ــوريـ ـت ــا دون ـ ـبـ ــاس.
أم ــا فــرنـســا وأملــان ـيــا وروس ـي ــا ،فـهــي ال ــدول
الضامنة لـهــذه االتـفــاقــات الـتــي ال تحتوي
ّ
يتعي على موسكو تنفيذه.
على أي بند

لـكــن كييف الـتــي تــواصــل ال ـت ـفــاوض للعام
الـســابــع ،تستمر فــي قصف أراضـيـنــا وقتل
ال ـس ـك ــان امل ــدن ـي ــن ف ــي دون ـ ـبـ ــاس ،وتــدم ـيــر
امل ـنــازل والـبـنـيــة التحتية االجـتـمــاعـيــة ،مع
محاولتها تبرئة نفسها من هــذه الجرائم.
واآلن تتهم بـعــض الـ ــدول الـغــربـيــة روسـيــا
بأنها تريد مهاجمة أوكرانيا .وهناك سؤال
إلــى كييف يـفــرض نفسه :مــع مــن تحاربتم
حتى اآلن؟ ممتنون كثيرًا لروسيا ورئيسها
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ع ـل ــى ال ــدع ــم ال ـس ـيــاســي
واملـســاهـمــة فــي الـتـســويــة السلمية لـلـنــزاع.
ن ـقــول ش ـك ـرًا لـلـشـعــب ال ــروس ــي عـلــى الــدعــم
اإلن ـس ــان ــي .ف ــي ب ــداي ــة الـ ـح ــرب ،ح ـضــر إلــى
دون ـبــاس مـتـطــوعــون روس ملساعدتنا في
حماية أرضنا .وخالل فترة الحرب األهلية،
لم تؤكد أي منظمة دولية ،بما فيها منظمة
األمن والتعاون في أوروبــا ،وجود الجيش
ال ــروس ــي ف ــي دونـ ـب ــاس .ن ــداف ــع ع ــن أرضـنــا
بأنفسنا.
■ خالل السنوات املاضية ،تم إشراك دونباس في
الحياة السياسية واالقتصادية الروسية بنشاط.

تمد أوروبا بالغاز
روسيا «ال تريد الحرب» ...وأميركا
ّ
سعت روسيا
إلى التخفيف
من لهجتها
التصعيدية في
ما يتعلق باألزمة
األوكرانية من
خالل اإلعالن أنها ال
تريد الحرب ،فيما
تتواصل االتصاالت
السياسية لمحاولة
احتواء التوتر

جندي أوكراني مشاركًا في مناورة في مدينة لفيف (فرانس برس)
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على الرغم من املؤشرات التي تفيد باحتمال
حصول تهدئة على خط األزمــة األوكرانية،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
الروسية على قاعدة أن موسكو «ال تسعى
للحرب» ،إال أن مــؤشــرات التصعيد ال تزال
قائمة وسط استمرار السباق بني الحوارات
والتحشيد العسكري.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،سـعــت فــرنـســا ألداء دور في
عملية الـتـهــدئــة ،بـعــد ات ـصــال م ـطــول ،أمــس
الـجـمـعــة ،بــن الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
ماكرون ونظيره الروسي فالديمير بوتني.
وأفـ ـ ــاد ال ـكــرم ـلــن بـ ــأن ب ــوت ــن أب ـل ــغ نـظـيــره
الـفــرنـســي ب ــأن رد واش ـن ـطــن وح ـلــف شـمــال
األطلسي على املطالبة بالضمانات األمنية
لم يأخذ في االعتبار الهواجس األساسية
ل ــروس ـي ــا .وأض ـ ــاف ال ـكــرم ـلــن ف ــي ب ـي ــان ،أن
املحادثة ركزت على مسألة تقديم ضمانات
أمنية طويلة األمد لروسيا ،بما في ذلك على
ضوء املحادثات الروسية األميركية األخيرة
ف ــي ج ـن ـيــف واجـ ـتـ ـم ــاع «م ـج ـل ــس روسـ ـي ــا ـ
األطلسي» فــي بروكسل .وأش ــار بوتني إلى
أن الجانب الروسي سيدرس بعناية الردود
املكتوبة التي وردت يــوم األربـعــاء املاضي،
من الواليات املتحدة والحلف على مشروعي
اتفاقيتني بشأن الضمانات األمنية ،وبعد
ذلك سيقرر بشأن اتخاذ إجراءات الحقة.
ولفت بوتني إلى حقيقة أن الــردود لم تأخذ
في االعتبار الهواجس األساسية لروسيا،

م ـثــل م ـنــع ت ــوس ــع األط ـل ـس ــي ،ورف ـ ــض نشر
أنـ ـظـ ـم ــة األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـضـ ــاربـ ــة ب ــالـ ـق ــرب مــن
الحدود الروسية ،إضافة إلى عودة القدرات
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة لـلـكـتـلــة في
أوروبــا إلى املواقع التي كانت تحتلها عام
 ،1997عندما تم توقيع الوثيقة األساسية
للعالقات بني روسيا واألطلسي ،وأضاف أن
الردود تجاهلت املسألة املحورية املتمحورة
حول كيفية عزم الواليات املتحدة وحلفاؤها
على اتباع مبدأ «عدم قابلية األمن للتجزئة»،
ال ــذي تتضمنه الــوثــائــق األســاسـيــة ملنظمة
«األم ـ ــن وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ـ ــا» و«مـجـلــس
روسيا ـ األطلسي» ،والذي ينص على أنه ال
ينبغي ألي طرف أن يعزز أمنه على حساب
ّ
وشد بوتني على أهمية
أمن الدول األخــرى.
امـتـثــال كييف ال ـص ــارم التـفــاقـيــات مينسك
وغيرها مــن االتـفــاقـيــات ،وبــالــدرجــة األولــى
في ما يخص فتح حوار مباشر مع إقليمي
دون ـي ـت ـســك ول ــوغ ــان ـس ــك االن ـف ـصــال ـيــن في
الشرق األوكراني ،وإضفاء الصفة الشرعية
على الوضع الخاص ملنطقة دونباس (التي
ّ
تضم اإلقليمني).
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،قـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي ال ــرئ ــاس ــة
الفرنسية إن الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره
ال ــروس ــي ب ــأن عـلــى روس ـيــا اح ـت ــرام سـيــادة
ج ـيــران ـهــا .وأضـ ــاف امل ـس ــؤول أن الــزعـيـمــن
اتفقا ،في اتصال هاتفي ،على أن بلديهما
س ـ ـيـ ــواصـ ــان املـ ـن ــاقـ ـش ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة

الرباعية ضمن ما يعرف بصيغة نورماندي
(تـ ـض ــم ط ــرف ــي األزم ـ ـ ــة روسـ ـي ــا وأوك ــرانـ ـي ــا
وبـ ـحـ ـض ــور ف ــرنـ ـس ــا وأمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا) ،فـ ــي إطـ ــار
ال ـج ـهــود امل ـب ــذول ــة لـتـخـفـيــف ح ــدة ال ـتــوتــر.
وت ــاب ــع امل ـس ــؤول «الــرئ ـيــس بــوتــن ق ــال إنــه
يريد الحوار وإن من املهم العمل على تنفيذ
اتفاقات مينسك» ،مشيرًا إلى أن بوتني شدد
على أنه ال يريد تصعيد الوضع.
ً
وك ـ ــان مـ ــاكـ ــرون ق ــد أج ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاال ،م ـســاء
أمـ ـ ــس ،ب ــال ــرئ ـي ــس األوك ـ ــران ـ ــي فــولــودي ـم ـيــر
زيلينسكي ،فــي سـيــاق املـحــاولــة الفرنسية
لتهدئة الوضع .بدوره ،أكد وزير الخارجية
الـفــرنـســي ج ــان إي ــف ل ــودري ــان أن ــه سـيــزور
الـعــاصـمــة األوك ــران ـي ــة كـيـيــف «قــري ـبــا ج ـدًا»

دعوة استخباراتية
للمؤسسات البريطانية
لتعزيز أمنها اإللكتروني
بوتين :الردود لم تأخذ
في االعتبار الهواجس
األساسية لروسيا

وكـ ــان بــإم ـكــان أك ـثــر م ــن  700أل ــف م ــن الـسـكــان
املحليني الــذيــن حصلوا على الجنسية الروسية،
التصويت في انتخابات مجلس الــدومــا (الـنــواب)
الروسي في الخريف املاضي .كما تم فتح السوق
الــروس ـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك املـشــاركــة فــي مشتريات
الدولة ،أمام املصانع املحلية ،ويتم استخدام الروبل
الروسي إلجراء املعامالت في دونباس .هل يمكن
القول إن دونباس اليوم أوكرانية من وجهة النظر
القانونية ،ولكنها فعليًا أصبحت روسية؟ وما هي
اآلفاق املستقبلية للتكامل؟
فعلت كييف الرسمية كل ما بوسعها إلبعاد
دونباس .وما يزيد من الفجوة بني الطرفني،
هو قصف املدنيني والحصار االقتصادي،
والـقــوانــن الـتــي يتم تبنيها بحق السكان
الناطقني بالروسية وماضيهم التاريخي
وقـيـمـهــم ال ــروح ـي ــة .بــال ـط ـبــع ،م ــا ك ــان أم ــام
دونباس إال أن تعود في هذه الظروف ،إلى
جــذورهــا وماضيها الـقــريــب ،عندما كانت
قلبًا صناعيًا لروسيا الكبرى .عندما حرمت
أوك ــرانـ ـي ــا س ـك ــان دونـ ـب ــاس م ــن حـقــوقـهــم،
ق ــام ــت روسـ ـي ــا بــاس ـت ـعــادت ـهــا بـخـطــواتـهــا
اإلنـســانـيــة .هـكــذا ك ــان األم ــر ،عـنــدمــا أصــدر

بــرفـقــة نـظـيــرتــه األملــان ـيــة أنــالـيـنــا بـيــربــوك.
مــن جهته ،ش ـ ّـدد وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
سيرغي الفروف في مقابلة موسعة أجرتها
معه عدة محطات إذاعة روسية ،أمس ،على
أنه «إذا كان األمر متروكًا لروسيا ،فلن تكون
هناك حرب .نحن ال نريد الحروب .لكننا لن
نسمح أيـضــا ب ــأن تـهــدد مصالحنا بـشــدة،
أو نتجاهل تلك الـتـهــديــدات» .لكن الفــروف
ل ــم يـسـتـبـعــد «وج ـ ـ ــود أط ـ ـ ــراف ت ـس ـعــى إل ــى
تأجيج الحرب في جنوب شرقي أوكرانيا»،
معتبرًا أن «كييف ال تسيطر ّعلى جــزء من
قــوات ـهــا» ،وش ـ ّـدد عـلــى أن «تـبــنــي واشنطن
حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون
بمثابة قطع للعالقات» ،واصفًا التهديدات
األميركية بـطــرد السفير الــروســي أناتولي
أنتونوف من الواليات املتحدة بـ«القبيحة»،
وتــوقــع أن يلتقي نظيره األميركي أنتوني
بلينكن «مرة أخرى في غضون أسابيع».
وكـ ــان لــرئ ـيــس مـجـلــس «ال ــدوم ــا» الــروســي
فـيــاتـشـيـســاف ف ــول ــودي ــن م ــوق ــف ج ــاء فيه
أن روس ـيــا وأوك ــران ـي ــا بـحــاجــة إل ــى الـســام
والواليات املتحدة وأوروبا ال تحتاجان إلى
ح ــرب ن ــووي ــة ،حسبما كـتــب عـلــى صفحته
الخاصة على «تيليغرام».
فــي غـضــون ذل ــك ،صــدر أمــس بـيــان مشترك
متعلق بإمدادات الطاقة للرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ورئ ـي ـســة املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
أورســوال فــون ديــراليــن .وجــاء في البيان أن

ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن م ــرس ــوم ــا ب ــاالعـ ـت ــراف
بالوثائق الصادرة في الجمهوريتني .وزاد
من فرحتنا ،قرار تسهيل إجراءات الحصول
ع ـلــى الـجـنـسـيــة ال ــروس ـي ــة .ت ـنــص ات ـفــاقــات
مينسك على التعاون العابر للحدود .لذلك
الـتـعــاون االقـتـصــادي مــع روسـيــا هــو طوق
ن ـج ــاة ل ـص ـنــاعــات الـجـمـهــوريـتــن املــوجـهــة
للتصدير.
■ في يوليو/تموز  ،2014تم إسقاط طائرة «بوينغ»
املــالـيــزيــة ف ــوق دون ـب ــاس ،وك ــان أغـلــب ركــابـهــا من
الرعايا الهولنديني .تشير رواية الجانب الهولندي
إلــى أنــه تم إسقاط الطائرة بصاروخ من منظومة
«بــوك» من منطقة بلدة بيرفومايسكي الخاضعة
لسيطرة مقاتلي دونباس .كيف تــردون على هذه
االتهامات؟
األسـلــوب األوكــرانــي الرئيسي فــي مواجهة
دونباس هو االستفزاز .لألسف ،فإن نطاق
الــوقــاحــة وال ـت ــداع ـي ــات امل ــأس ــاوي ــة ال تثني
قـ ــادة ه ــذا ال ـب ـلــد .ف ــي ه ــذه ال ـق ـصــة امل ــروع ــة
املتعلقة بـ«بوينغ» املاليزية يجب التساؤل:
مــن املستفيد؟ كــانــت أوكــران ـيــا وشــركــاؤهــا

الطرفني يعمالن «إلمــداد االتحاد األوروبــي
بالغاز الطبيعي بشكل مستمر وك ــاف من
مـصــادر مـتـنــوعــة» ،وأض ــاف أن األميركيني
«م ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــون بـ ــأم ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة فـ ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا
واستدامته» .وأكد البيان أن الطرفني يعمالن
«لتجنب صدمات اإلم ــداد بالغاز بما فيها
ما قد ينجم عن غزو روسي ألوكرانيا» ،كما
ذكر أن «واشنطن تعمل على تزويد أوروبا
بكميات إضافية من الغاز الطبيعي» ،وهو
مـ ــا ك ـش ـف ــت ع ـن ــه ص ـح ـي ـفــة «وول س ـتــريــت
جورنال» األميركية بقولها إن «أكثر من 20
ناقلة غاز في طريقها من الواليات املتحدة
إلى أوروبا ،وستتبعها  33أخرى».
مــن جـهـتــه ،ق ــال األم ــن ال ـعــام لـحـلــف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي ي ـن ــس س ـت ــول ـت ـن ـب ــرغ ،أم ـ ـ ــس ،إن
الغرب مستعد ألشكال مختلفة من العدوان
الــروســي عـلــى أوكــران ـيــا ولـيــس بــالـضــرورة
وقوع هجوم ّ
بري ،وأضــاف ،في نقاش على
اإلنترنت نظمه مركز أبحاث في واشنطن،
أن ق ـيــام روس ـي ــا بـحـشــد ق ــوات عـلــى ح ــدود
أوكــرانـيــا وفــي بـيــاروسـيــا يمكن أن يــؤدي
إلى «غزو روسي شامل» ،لكن هناك أساليب
أخ ــرى ،منها هـجــوم إلـكـتــرونــي ،ومـحــاولــة
ً
ان ـقــاب ،وعمليات تـخــريــب ،قــائــا «نحتاج
إلى أن نكون مستعدين لسلسلة واسعة من
أشكال العدوان املختلفة».
وف ـي ـم ــا أفـ ـ ـ ــادت املـ ـن ــدوب ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــدى
األم ــم املـتـحــدة فــي نـيــويــورك ليندا توماس

■ في إطار حملته االنتخابية في عام  ،2019وعد
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسالم
في دونباس .من وجهة نظركم ،ما الذي منعه من
الوفاء بوعوده؟
نعمّ ،
صوت مواطنو أوكرانيا لزيلينسكي
ب ــدرج ــة ُك ـب ـي ــرة ب ـس ـبــب وع ـ ـ ــوده ب ــال ـس ــام،
ولكنهم خدعوا مرة أخــرى ،وهناك بضعة
ً
تـفـسـيـ ّـرات ل ــذل ــك .أوال ،الـسـبــب ال ـخــارجــي،
ويـ ـتـ ـم ــث ــل ب ـ ـعـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
واعتمادها السياسي واملــالــي والعسكري
على الغرب .والسبب الثاني داخلي ،إذ إن
كييف أخرجت املارد من القمقم بالرهان في
امليدان على اليمني القومي الراديكالي الذي
شـعــر خــال هــذه الـسـنــوات بـقــوتــه وإفــاتــه
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــاب .ي ـت ـخ ــذ زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي جـمـيــع
ال ـق ــرارات مــع مــراعــاة مــواقــف الراديكاليني
الــذيــن يـعـتـبــرون اتـفــاقــات مينسك بمثابة
خ ـي ــان ــة ل ـل ـم ـصــالــح ال ــوط ـن ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة.
وعالوة على ذلك ،يضع الرئيس األوكراني
تداعيات أزمــة الطاقة واألزمــة االجتماعية
 االقتصادية على عاتق الحرب .لذلك أكررأن زيـلـيـنـسـكــي يـفـتـقــد ل ـ ــإرادة الـسـيــاسـيــة
التـخــاذ ال ـقــرارات الـتــي تصب فــي مصلحة
الشعب األوكــرانــي .يــرى سكان البالد هذا،
ول ــذل ــك نـسـبــة تــأي ـيــده ه ــو وح ــزب ــه (خ ــادم
الشعب) في تدهور مستمر.

ـ غرينفيلد ب ــأن بــادهــا دع ــت لعقد جلسة
م ـف ـتــوحــة مل ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ملـنــاقـشــة
الــوضــع على ال ـحــدود األوكــران ـيــة الروسية
ب ـعــد غ ــد اإلثـ ـن ــن ،ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
املـ ـج ــري ب ـي ـتــر س ـي ــارت ــو ،ف ــي إفـ ـ ــادة نـشــرت
على صفحته على «فيسبوك» ،أن الواليات
امل ـت ـح ــدة ب ـح ـثــت م ــع املـ ـج ــر إم ـك ــان ـي ــة نـشــر
قــوات أميركية بشكل مؤقت على أراضيها.
وأض ــاف سـيــارتــو أن وزارة الــدفــاع املجرية
تدرس هذا األمر.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن ،فـ ـط ــال ــب امل ـ ــرك ـ ــز ال ــوط ـن ــي
ال ـب ــري ـط ــان ــي ل ــأم ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،ال ـت ــاب ــع
ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،امل ــؤس ـس ــات
ال ـك ـبــرى بـتـعــزيــز أمـنـهــا اإلل ـك ـتــرونــي .وقــال
مدير العمليات فــي املــركــز بــول تشيشستر
إنه «على مدار عدة سنوات رصدنا نموذجًا
لـ ـتـ ـح ــرك ــات روس ـ ـيـ ــة خ ـب ـي ـث ــة فـ ــي ال ـف ـض ــاء
السيبراني».
ّ
تستعد البحرية الروسية إلجــراء
ميدانيًا،
ت ــدريـ ـب ــات ق ـب ــال ــة الـ ـس ــواح ــل األي ــرلـ ـن ــدي ــة،
حسبما أعلن قطاع صيد السمك األيرلندي،
مـســاء أول مــن أم ــس الـخـمـيــس .وق ــال وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ــدفـ ــاع األي ــرلـ ـن ــدي ســاي ـمــون
كوفيني إن دبلن ال تتمتع بسلطة منع قيام
التدريبات وإنه أعلم السفير الروسي يوري
ف ـيــاتــوف ب ــأن ال ـتــدري ـبــات الــروس ـيــة «غـيــر
ّ
مرحب بها».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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باريس تبحث عن تعديل عملياتها

أزمة مالي وفرنسا
«خارج السيطرة»
تتفاقم الخالفات بين
عسكر مالي وفرنسا،
مهددة بتزايد المخاطر
األمنية في الساحل
األفريقي ،وسط توجه
باريس لتعديل العمليات
ضد المتشددين

ت ـس ـت ـمـ ّـر األزم ـ ـ ــة ف ــي م ــال ــي ،بــن
ال ـح ـك ــم ال ـع ـس ـك ــري الـ ـ ــذي رف ــض
ن ـق ــل ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى امل ــدن ـي ــن فــي
فبراير/شباط املقبل واقترح تمديد الفترة
االن ـت ـقــال ـيــة خ ـمــس سـ ـن ــوات ،وبـ ــن ال ـقــوى
األوروبـ ـي ــة ،وعـلــى رأس ـهــا فــرنـســا .وه ــو ما
دف ــع وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي ج ــان إيــف
ل ــودري ــان ،إل ــى اإلق ـ ــرار ،أم ــس الـجـمـعــة ،بــأن
امل ــواجـ ـه ــة ال ـق ــائ ـم ــة ف ــي م ــال ــي م ــع مـجـلــس
ع ـس ـكــري «خ ـ ــارج ع ــن ال ـس ـي ـطــرة» ال يمكن
أن تـسـتـمــر ،كــاش ـفــا أن ب ــاري ــس تـبـحــث مع
الشركاء كيفية تعديل عملياتها ملواصلة
ّ
الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـم ـت ـش ــددي ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ،ف ـ ــي ظ ــل
املخاطر مــن تمدد الجماعات املسلحة في
دول ال ـســاحــل األف ــري ـق ــي (بــورك ـي ـنــا فــاســو
وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) .وقال
لــودريــان في تصريحات إلذاعــة «آر.ت ــي.إل»
امل ـح ـل ـيــة« :امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري خ ـ ــارج عــن
السيطرة بـحــق» ،ووصـفــه أيـضــا بــأنــه غير
شــرعــي .وتــابــع «تـشـهــد ال ـق ــوات األوروب ـي ــة
والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها .في
ظل هــذا الوضع وفــي ظل تمزق أطــر العمل
السياسية والعسكرية ،ال يمكننا املواصلة
على هذا املنوال».
وت ــأت ــي ت ـصــري ـحــات لـ ــودريـ ــان ب ـعــد إع ــان
الدنمارك ،أول من أمس الخميس ،أنها ستبدأ
سحب كتيبتها املؤلفة من نحو مائة جندي

م ــن م ــال ــي ،تـلـبـيــة لـلـطـلـبــات امل ـت ـك ــررة الـتــي
ّ
وجهها املجلس العسكري إلــى كوبنهاغن.
وكـ ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــدن ـم ــارك ــي ،ييبا
كــوفــود ،قــد أعـلــن مـســاء الخميس أن بــاده
ستسحب قواتها ،التي كانت تعمل في إطار
قوة «تاكوبا» األوروبية التي خلفت عملية
«برخان» الفرنسية ،في أعقاب تشكيك مالي
ّ
وشدد على أن بلده «ال يمكنه
في شرعيتها.
التعايش مع ذلك التشكيك وبالتالي قررنا
سحب الجنود» .واعتبر الوزير الدنماركي
أن السلطات العسكرية االنقالبية في مالي
«تحاول خلق انقسامات وإبعاد االنتباه عن
املـشــاكــل الـتــي تعاني منها عــن طــريــق لفت
االنتباه إلى الدنمارك» .ولم يستبعد كوفود
وجــود أصابع روسية «فيما يتعلق بإثارة
االضطرابات ثم االنقسامات حول املهمة».
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـل ــوزي ــر ال ــدنـ ـم ــارك ــي «ت ـ ـجـ ــري فــي
بـ ــامـ ــاكـ ــو لـ ـعـ ـب ــة ق ـ ـ ـ ــذرة م ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ،ح ـيــث
يعمل جـنــراالت االنـقــاب أكـثــر مــع املرتزقة
ال ـ ــروس» ،داع ـيــا إل ــى ضـ ــرورة «ال ـب ـحــث مع
الشركاء األوروبيني عن خطوات أكثر حكمة
فــي مــواجـهــة ذل ــك» .ول ــم تستبعد الباحثة
فــي املــركــز الــدن ـمــاركــي ل ـلــدراســات الــدولـيــة
«دي ـيــس» ،سينا كــولــد رافنكيلد ،أن يكون
التورط الروسي مع انقالبيي مالي «يهدف
إلى نزع شرعية الوجود العسكري الغربي
ّ
ف ــي م ــال ــي» .ون ــوه ــت ال ـبــاح ـثــة ف ــي تعقيب
لصحيفة «بوليتيكن» بأنه «ال يمكن فقط
ربط ما يجري بالتدخل الروسي ،بل هناك
أي ـض ــا ع ــام ــل آخـ ــر م ـل ـم ــوس ع ـل ــى األرض،
ويــرت ـبــط ب ـتــزايــد م ـشــاعــر الـ ـع ــداء لـلــوجــود
الـعـسـكــري الـفــرنـســي ف ــي م ــال ــي» .ويحظى
املجلس العسكري فــي مالي بــدعـ ٍـم روســي،
تجلى خـصــوصــا بــانـتـشــار مــرتــزقــة فاغنر
ً
في البالد في الفترة األخيرة ،فضال عن أن
زعـيــم االنـقــابـيــن ،أسـيـمــي غــويـتــا ،خضع
لــدورة تدريبية في موسكو في عــام ،2020
سبقت انقالب أغسطس من العام نفسه.
ُ
وتشكل االنـقــابــات والـتـطــورات املتسارعة

مواطن من مالي يرفع علمًا روسيًا في مدينة كاتي (فلوران فرنيي/فرانس برس)

ستسحب الدنمارك
المكونة من 100
كتيبتها
ّ
جندي من مالي
فــي الـســاحــل األفــريـقــي خـطـرًا على أوروب ــا،
خ ـصــوصــا أن بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،املـتــاخـمــة
ملالي ،شهدت انقالبًا عسكريًا ،في  23يناير/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي ،وصـ ــل بـمــوجـبــه
الجيش إلى السلطة في واغادوغو .وتعاني
ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن ال ـج ـم ــاع ــات املـ ـتـ ـش ــددة أي ـض ــا.

الحدث

وي ــرى خ ـبــراء أن استراتيجية االسـتـنــزاف
التي يتبعها املتشددون في الساحل كانت
ح ــاس ـم ــة فـ ــي سـ ـق ــوط ن ـظ ــام ــن مـنـتـخـبــن
لـكـنـهـمــا ض ـع ـي ـفــان وفـ ـق ــدا مـصــداقـيـتـهـمــا.
وي ـ ـقـ ــول امل ـس ـت ـش ــار األم ـ ـنـ ــي فـ ــي بــورك ـي ـنــا
فاسو محمدو سافادوغو« :نحن نتعرض
مـ ـب ــاش ــرة ل ـت ـب ـع ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
فرضتها الجماعات الجهادية» .وكما حدث
ف ــي م ــال ــي ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب  ،2020تـ ـ ّ
ـذرع
املجلس العسكري فــي بوركينا فــاســو في
بيانه الصحافي األول «بالعجز الــواضــح
للسلطات» عن التصدي للتدهور املستمر
للوضع األمني «الذي يهدد أسس أمتنا».
يـشـتــرك انـقــابـيــو بــوركـيـنــا فــاســو ومــالــي

فــي شـعــورهــم بالسخط ب ــإزاء عجز الـقــادة
امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن ف ـ ــي ال ـس ـل ـط ــة ف ـ ــي ال ـت ـص ــدي
لـلـجـهــاديــن ،عـلــى الــرغــم مــن انـتـشــار قــوات
فــرنـسـيــة وأخـ ــرى أفــريـقـيــة أو تــابـعــة لألمم
املتحدة وتلقيهم دعمًا ماليًا دوليًا .ويصف
تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدولية
وج ـ ــود تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ب ــأن ــه قـ ــوي في
ً
شمال مــالــي ،فضال عــن كونه يعد مهيمنًا
في بعض األمــاكــن .ويعتقد انقالبيو مالي
وبوركينا فاسو أنهم ق ــادرون على ضبط
األوض ــاع األمنية ،لكن الباحث في منظمة
العفو الدولية عثمان ديالو ،يتساءل «إذا لم
ينجحوا ،ماذا سيحدث؟».
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

رصد

تطبيع العالقات بين رواندا وأوغندا
ع ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــار الـ ـع ــاق ــات
ال ــروان ــدي ــة ـ األوغـ ـن ــدي ــة ،ب ـعــد ن ـحــو ثــاث
سنوات على إقفال مركز حــدودي رئيسي
بني البلدين ،تال فترة من التوترات .وأعلن
وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا،
أمس الجمعة ،عن إعادة فتح مركز غاتونا
الحدودي الرئيسي مع أوغندا يوم اإلثنني
امل ـق ـب ــل ،ب ـع ــد إغ ــاق ــه ف ــي ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط
ُ
 ،2019ف ــي خ ـطــوة تـضـفــي طــابـعــا رسميًا
ع ـلــى إح ـي ــاء ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـج ــارت ــن في
شــرق أفريقيا .وأض ــاف بـيــروتــا فــي بيان،
أن «ح ـكــومــة روان ـ ــدا مـتـمـسـكــة بــالـجـهــود
الحالية لحل املشاكل العالقة بــن روانــدا
وأوغندا ،وتعتبر أن إعالن إعادة فتح املركز
الـ ـح ــدودي سـ ُـيـســاهــم بـشـكــل إي ـجــابــي في
التطبيع السريع للعالقات بني البلدين».
وش ـ ّـدد عـلــى أن «روانـ ــدا الحـظــت أن هناك
عملية لحل القضايا التي أثارتها ،وكذلك
االلـ ـت ــزام ــات ال ـت ــي ت ـعـ ّـهــدت ب ـهــا الـحـكــومــة
األوغندية ملعالجة العقبات املتبقية».
ولـ ـ ــم يـ ـ ــرد أي ت ـع ـل ـيــق أوغـ ـ ـن ـ ــدي رس ـمــي
عـلــى ال ـف ــور ،غـيــر أن ال ـج ـنــرال مــوهــوزي
كــاي ـن ـيــروغــابــا ن ـجــل الــرئ ـيــس األوغ ـن ــدي
يويري موسيفيني والحكومة األوغندية
أع ـ ـ ـ ـ ــادا ن ـ ـشـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـ ــروانـ ـ ـ ــدي ع ـلــى
ح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ــرس ـم ـي ــة ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر».
ّ
ويأتي اإلعــان بعد أقــل من أسبوع على
زيــارة قــام بها كاينيروغابا إلــى كيغالي
حـيــث أب ــدى مــع الــرئ ـيــس ال ــروان ــدي بــول
كاغامي ،رغبة في «ترميم» العالقات بني

الــدولـتــن .وأج ــرى موسيفيني قبل أيــام
تغييرات رئيسية على أجهزته األمنية،
ف ـ ــأق ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة
أبـيــل كــانــديـهــو ،ال ــذي تـعــرض النـتـقــادات

بادرة حسن نية
بــادرت أوغندا بخطوة إيجابية
تجاه روانــدا في سبتمبر/أيلول
الــمــاضــي ،مــع إطالقها ســراح
ـمــتــهــم
ل ــورن ــس مــوغــانــغــا ،الـ ُ
بالتجسس لمصلحة األخيرة .وكان
الجيش قــد اعتقل موغانغا،
الـــذي يعمل وكــيلاً لجامعة
فيكتوريا الخاصة ،في سبتمبر،
قبل أن يتدخل الرئيس األوغندي
يـــويـــري مــوســيــفــيــنــي ،الـــذي
أعــرب عن «صدمته» العتقال
الــرجــل وأمـــر بــإطــاق ســراحــه
وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وموغانغا مــواطــن أوغندي
متحدر من رواندا.
ّ

أُغلق معبر غاتونا بين أوغندا ورواندا في فبراير ( 2019لوك غراي)Getty/

مـسـتـمــرة م ــن قـبــل روانـ ـ ــدا ،ي ــوم الـثــاثــاء
امل ــاض ــي .وي ـبــدو أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة كانت
استرضاء لكيغالي.
وكانت رواندا قد اتهمت أوغندا مرارًا بدعم
الجماعات املتمردة التي تخطط إلطاحة
الحكومة في كيغالي ،بينما اتهمت أوغندا
روانـ ـ ـ ــدا ب ــال ـق ـي ــام بــأن ـش ـطــة ت ـج ـســس غـيــر
مشروعة في كمباال .وأغلقت رواندا املعبر
ال ـحــدودي املــزدحــم فــي غاتونا فــي فبراير
 .2019وتصاعد التوتر بني البلدين مجددًا
ال ـع ــام امل ــاض ــي ب ـعــد ن ـشــر الـتـحـقـيــق حــول
بــرنــامــج التجسس «بـيـغــاســوس» ،والــذي
ي ـ ّـدع ــي أن روان ـ ـ ــدا اس ـت ـخــدمــت ال ـبــرنــامــج
خصوصًا الختراق هاتفي رئيس الــوزراء
األوغـنــدي روهــاكــانــا روغــونــدا ،بــن عامي
 2014و ،2021ووزيــر الخارجية األوغندي
س ــام كــوتـيـســا ،ال ــذي يـتــولــى منصبه منذ
عام .2015
وحــاولــت أنغوال والكونغو التوسط لحل
النزاع ،وتم تنظيم محادثات بني كاغامي
وموسيفيني برعاية الرئيسني األنغولي
جواو لورنسو والكونغولي دنيس ساسو
أنغيسوُ ،
وعقد االجتماع األخير في فبراير
 .2020ول ــم ت ـجـ ِـر أي م ـح ــادث ــات م ـنــذ ذلــك
ال ـحــن ،بـسـبــب تـفـشــي وب ــاء ك ــورون ــا .لكن
الوساطات فشلت في حل النزاع ،مما أجبر
أوغندا على التفاوض سرًا مع رواندا .ومن
املفترض أن يريح هذا التطور السكان في
البلدين بعد سنوات من املعاناة للشركات
ال ـت ــي ف ـق ــدت األس ـ ــواق والـ ـف ــرص األخـ ــرى.
ويـبــدو أن أوغ ـنــدا ،الـتــي حــرمــت مــن سوق
رئيسية لصادراتها ،خسرت أكثر في ذروة
ما وصفته بالحظر التجاري الفعال.
وقـ ـ ــد أدى إغ ـ ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــدود إلـ ـ ــى تـعـطـيــل
ال ــرواب ــط الـتـجــاريــة فــي املنطقة ب ـشــدة ،إذ
تـعـتـمــد روان ـ ــدا بـشـكــل أس ــاس ــي عـلــى ممر
نقل يمتد من ميناء مومباسا الكيني في
املحيط الهندي عبر كينيا وأوغندا ،ويمر
مــن الـطــريــق نـفـســه الـبـضــائــع عـبــر روان ــدا
إلــى بــورونــدي وشــرق جمهورية الكونغو
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة .وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن ي ـكــون
استئناف الـتـجــارة الطبيعية عند املعبر
ال ـح ــدودي لـلـبـلــديــن داف ـعــا لتحقيق قـفــزة
فــي االق ـت ـصــادات اإلقليمية الـتــي تضررت
مــن آث ــار تــدابـيــر اح ـت ــواء ك ــورون ــاُ .
ويـشــار
إلــى أن روان ــدا وأوغـنــدا من أعضاء الكتلة
التجارية اإلقليمية في شرق أفريقيا ،إلى
جانب كينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب
السودان.
مــع العلم أن بــول كــاغــامــي (رئـيــس روان ــدا
م ـن ــذ ع ـ ــام  )2000ويـ ــويـ ــري مــوسـيـفـيـنــي
(رئ ـيــس أوغ ـن ــدا مـنــذ ع ــام  )1986حليفني
ّ
مقربني منذ الثمانينيات والتسعينيات،
ث ـ ــم م ـ ــع س ـي ـط ــرت ـه ـم ــا عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة فــي
بلديهما ،قبل أن يصبحا عدوين لدودين.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

دعا كيم إلى تعزيز الدفاعات الوطنية ()Getty

تجارب صاروخية قياسية
لبيونغ يانغ

أجرت كوريا الشمالية ،منذ مطلع عام ،2022
عددًا قياسيًا من االختبارات الصاروخية ،إذ
أطلقت صواريخ بعيدة املدى وأخرى بالستية
قـصـيــرة املـ ــدى ،فـيـمــا زار الــزع ـيــم كـيــم جونغ
أون مصنع ذخـيــرة ينتج «مـنـظــومــة أسلحة
رئ ـي ـس ـيــة» .وت ـصــاعــد ال ـتــوتــر ب ـشــأن سلسلة
م ــن س ــت تـ ـج ــارب ألس ـل ـح ــة أج ــرت ـه ــا ك ــوري ــا
الشمالية منذ بداية العام الحالي ،وهــي من
بني أكبر عــدد من عمليات إطــاق الصواريخ
التي أجرتها في شهر واحد ،ما أثار استنكارًا
دوليًا ،ودفع واشنطن للسعي من أجل فرض
ع ـقــوبــات ج ــدي ــدة دول ـي ــة ع ـلــى ب ـيــونــغ يــانــغ،
وهــو ما رفضته بكني وموسكو خــال جلسة
ملجلس األمن أخيرًا.
وذك ــرت وزارة الخارجية الــروسـيــة ،فــي بيان
أمس الجمعة ،أن موسكو تراقب عملية إطالق
بيونغ يــانــغ لـلـصــواريــخ ،لكنها اعـتـبــرت أنه
ال ت ــزال ه ـنــاك فــرصــة السـتـئـنــاف امل ـحــادثــات
ال ـســداس ـيــة ،ال ـتــي تـضــم ال ـصــن والـكــوريـتــن
والواليات املتحدة واليابان وروسيا ،من أجل
إيجاد حل للملف الكوري الشمالي.
وأج ــرت بيونغ يانغ عملية إطــاق تجريبية
سادسة منذ بداية العام الحالي ،بما في ذلك
ص ــواري ــخ ف ــرط صــوت ـيــة .وأملـ ـح ــت ،األس ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا قـ ــد ت ـس ـت ــأن ــف تـ ـج ــارب
األسلحة النووية واألسلحة بعيدة املدى التي
توقفت منذ عام .2017
يـشــار إلــى أن كــوريــا الشمالية لــم تختبر أي
صــواريــخ بالستية عابرة للقارات أو أسلحة
نووية منذ عام  .2017لكن سلسلة من عمليات
إطــاق الصواريخ قصيرة املــدى بــدأت ،وسط
تـعـثــر م ـح ــادث ــات ن ــزع ال ـس ــاح الـ ـن ــووي بعد
قـمــة فــاشـلــة مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي .2019
وتــأتــي ال ـت ـجــارب فـيـمــا تستعد بـيــونــغ يانغ
لالحتفال بالذكرى الثمانني مليالد والــد كيم،

الــزعـيــم ال ــراح ــل كـيــم جــونــغ إي ــل فــي فـبــرايــر/
شباط املقبل ،ثم الذكرى العاشرة بعد املائة
مليالد الزعيم املؤسس للبالد كيم إيل سونغ،
ف ــي إب ــري ــل /ن ـي ـس ــان امل ـق ـب ــل .وذك ـ ــرت وك ــال ــة
األنـ ـب ــاء ال ـك ــوري ــة الـشـمــالـيــة الــرس ـم ـيــة ،أمــس
الجمعة ،أن بيونغ يانغ أجرت ،خالل األسبوع
الحالي ،تجربة تحديث لنظام صاروخ بعيد
امل ــدى ،واخـتـبــارًا لتأكيد قــوة ال ــرأس الحربية
التقليدية لصاروخ تكتيكي أرض-أرض.
وأض ــاف ــت الــوكــالــة أن بـيــونــغ يــانــغ اخـتـبــرت،
ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،ص ــواري ــخ «ك ـ ــروز» بعيدة
امل ــدى ،حلقت ف ــوق الـبـحــر الــواقــع ش ــرق شبه
ال ـج ــزي ــرة (ب ـح ــر ال ـي ــاب ــان أو ال ـب ـحــر الـشــرقــي
ح ـس ــب ال ـت ـس ـم ـيــة ال ـ ـكـ ــوريـ ــة) ،ووصـ ـل ــت إل ــى
«الجزيرة املستهدفة الواقعة على بعد 1800
ك ـي ـلــوم ـتــر» .وأوض ـح ــت أن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
اخ ـت ـب ــرت ،أمـ ــس األول ،ص ــواري ــخ بــالـسـتـيــة
قـصـيــرة امل ــدى أصــابــت «جــزيــرة ُمـسـتـهـ َـدفــة»،
مشيرة إلى أن ذلك ُ«يثبت أن القوة التفجيرية
لـلــرأس الحربي التقليدي مطابقة ملتطلبات
التصميم» .وأش ــارت الــوكــالــة إلــى أن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مصنعًا
لـلــذخـيــرة .وفــي ص ــورة نشرتها الــوكــالــة ،بدا
كيم مبتهجًا ،وهو محاط بمسؤولني يرتدون
الـ ـ ـب ـ ــزات ال ـع ـس ـك ــري ــة .وأش ـ ـ ــاد كـ ـي ــم ،بـحـســب
الوكالة ،ببناء «املصنع الــذي حقق ابتكارات
ج ـمــاع ـيــة وت ـق ــدم ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي إن ـت ــاج أسـلـحــة
رئيسية» .وقــال« :يحتل املصنع موقعًا مهمًا
ل ـل ـغــايــة ،ويـضـطـلــع بـمـســؤولـيــة ف ــي تـحــديــث
القوات املسلحة للبالد ،وتحقيق استراتيجية
تطوير الــدفــاع الــوطـنــي» .ولــم تـحــدد الوكالة
نوع األسلحة أو موقع املصنع .ودعا كيم إلى
تـعــزيــز الــدفــاعــات الــوطـنـيــة ملــواجـهــة الــوضــع
الدولي غير املستقر.
(فرانس برس ،رويترز)

