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استهداف 
مطار بغداد 

أمس  الدولي،  بغداد  مطار  استهداف  جاء 
أثار  والذي  كاتيوشا،  صواريخ  بستة  الجمعة، 
االنسداد  من  حالة  ظل  في  واسعة،  إدانــات 

السياسي يعيشها العراق، ال سيما على صعيد 
مكانه  يراوح  الذي  الحكومة،  تشكيل  ملف 
التنسيقي«،  و»اإلطـــار  الــصــدري«  »التيار  بين 

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

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

طرف التشبث بشروطه

بغداد ــ عادل النواب

ــار  ــيــ ــتــ ــم »الــ ــ ـــيـ لــــــم تـــثـــمـــر زيـــــــــــارة زعــ
ــتــــدى الـــــصـــــدر إلــــى  ــقــ الـــــــصـــــــدري« مــ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد عـــن أي 
اتفاق مع املعسكر السياسي الحليف إليران، 
»اإلطـــار  ــذي يــنــضــوي ضــمــن مــا يــعــرف بــــ والــ
التنسيقي«، ويتزعمه رئيس الوزراء األسبق 
نــوري املــالــكــي. يأتي ذلــك فــي وقــت تتصاعد 
املـــخـــاوف مــن أن يـــؤدي االنـــغـــاق السياسي 
فــي الــبــاد إلـــى مــزيــد مــن التصعيد األمــنــي، 
بــعــد اســتــهــداف مــطــار بــغــداد الـــدولـــي بستة 
صــواريــخ كــاتــيــوشــا أمـــس الــجــمــعــة، تسببت 
بخسائر مادية فادحة في أجــزاء من املطار، 
الكاظمي  الــــوزراء مصطفى  رئــيــس  وحــديــث 
عن أن الهجوم يأتي في سياق االستهدافات 
للمنشآت  املسّيرة  الطائرات  أو  بالصواريخ 
العراقية،  للدولة  التابعة  املدنية والعسكرية 
ومقار األحزاب السياسية في الفترة األخيرة.

قصف مطار بغداد
واســتــيــقــظــت الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد فـــجـــر أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى ســلــســلــة انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة 
أنها ناجمة عن  الكرخ، تبني  بجانب منطقة 
ــار بـــغـــداد  قـــصـــف صــــاروخــــي اســـتـــهـــدف مـــطـ
الـــدولـــي غــربــي الــعــاصــمــة. وتــســبــب الــهــجــوم 
 
ً
الـــذي طـــاول الــجــزء املــدنــي مــن املــطــار، فضا
عن الجزء العسكري حيث »قاعدة فيكتوريا« 
التي يقيم فيها العشرات من قوات التحالف 
ــاولـــت خــصــوصــا  ـــدة، طـ ــي، بــــأضــــرار عــ ــدولــ الــ
طــائــرتــني مــدنــيــتــني وأجـــهـــزة رصـــد ومــاحــة 
جوية. وأعلنت خلية اإلعام األمني التابعة 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس، عـــن »الــتــوصــل 
املــطــار،  إلــى خــيــوط مهمة« حــول مستهدفي 
مــعــتــبــرة أن هـــذا االســتــهــداف »فــعــل إرهــابــي 
الــدور  إلــى تقويض جهود اســتــعــادة  يسعى 
اإلقليمي للعراق«. وذكر بيان للخلية، نقلته 
»عصابات  أن  )واع(،  العراقية  األنــبــاء  وكالة 
الـــادولـــة اإلرهــابــيــة أقــدمــت عــلــى اســتــهــداف 
مطار بغداد الدولي فجر اليوم )أمس( بستة 
صـــواريـــخ مـــن نــــوع كــاتــيــوشــا، فـــي مــحــاولــة 
ــار إلـــى أن  ــ الســتــهــداف مـــقـــدرات الــبــلــد«. وأشـ

ــلـــى مــــكــــان انـــتـــظـــار  ــــخ ســـقـــطـــت عـ ــــواريـ ــــصـ »الـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة، مــا  ــويـ طــــائــــرات الـــخـــطـــوط الـــجـ
أدى إلـــى أضــــرار بــطــائــرتــني كــانــتــا جاثمتني 
ــذا  ــ ــيــــان أن »هـ ــبــ عـــلـــى املـــــــــــدرج«. وأضـــــــــاف الــ
إلــى تقويض الجهد  الفعل اإلرهــابــي يسعى 
الـــحـــكـــومـــي فــــي اســـتـــعـــادة الـــــــدور اإلقــلــيــمــي 
لـــلـــعـــراق، وإعــــاقــــة نـــشـــاط جـــهـــود الــخــطــوط 
الــجــويــة الــعــراقــيــة فــي أن تــكــون فــي الطليعة 
بمجال النقل واملاحة الجوية«. ولفت البيان 
إلــى أنــه »فــور حصول هــذا العمل اإلرهــابــي، 
في  واالستخبارية  األمنية  األجــهــزة  شرعت 
ــا، وعـــثـــرت عــلــى ثـــاثـــة صـــواريـــخ  ــهــ اتــ ــراء إجــ
أبــو غريب،  داخــل منصة لإلطاق في قضاء 
قرب أحد املنازل، وتمكنت مفارز املعالجة من 
التوصل  تــم  »كــمــا  إبــطــال مفعولها«. وتــابــع 
إلى خيوط مهمة حول الجناة بهدف القبض 
الازمة  القانونية  اإلجــراءات  عليهم واتخاذ 
قامت  حــني  فــي  لــلــعــدالــة،  وتقديمهم  بحقهم 
ــارز األدلـــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة بـــرفـــع الــبــصــمــات  ــفــ مــ

والتحرز على املبارز الجرمية«.
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
»استهداف  أن  بــيــان،  فــي  الكاظمي،  مصطفى 
مطار بغداد، يمثل محاولة جديدة لتقويض 
ســمــعــة الـــعـــراق، وتــعــريــض مــعــايــيــر الــطــيــران 
الـــدولـــي لــلــمــطــارات الــعــراقــيــة لــلــخــطــر، ونشر 
أجــواء من الشكوك حول األمــن الداخلي، كون 
ــغــــداد الــــدولــــي هــــو إحــــــدى واجـــهـــات  مـــطـــار بــ
الـــــــبـــــــاد«. وأشــــــــــار إلـــــــى أن »هـــــــــذه الــعــمــلــيــة 
امــــتــــدادًا لسلسلة  تـــأتـــي  الــــغــــادرة  ــة  ــيـ ــابـ اإلرهـ
مــن االســتــهــدافــات بــالــصــواريــخ أو الــطــائــرات 
املسّيرة للمنشآت املدنية والعسكرية التابعة 
السياسية،  األحـــزاب  ومــقــار  العراقية،  للدولة 

وتــعــبــر عــن مـــحـــاوالت مــحــمــومــة لــكــســر هيبة 
الادولة،  أمام قوى  الدولة والقانون والنظام 
ــازات الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــ ــجـ ــ ــقـــويـــض إنـ وتـ
وفيما  الشعب«.  بمصالح  والطعن  العراقية، 
»رد حـــاســـم« لــلــقــوى األمــنــيــة  »عــلــى  ـــ ــ تــوعــد بـ
التي تقف  الخطيرة  العمليات  النوع من  هــذا 
خلفها أجــنــدات ال تــريــد لــلــعــراق خــيــرًا«، دعــا 
الكاظمي »جميع القوى واألحزاب، والتيارات 

التعبير  إلى  السياسية، والفعاليات املختلفة 
والواضحة  الصريحة  وإدانــتــهــا  رفضها  عــن 
لهذا الهجوم الخطير، ودعم قواتنا األمنية في 
عملياتها ضد مطلقي الصواريخ«، مضيفا أن 
»الــصــمــت عــلــى هـــذا الــنــوع مــن االســتــهــدافــات 
لهم«.  غطاء سياسيا  يعدونه  املجرمون  بــات 
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة في 
الــعــراق )يــونــامــي( عــن قلقها جـــّراء استهداف 
مــطــار بـــغـــداد بــالــصــواريــخ. وقـــالـــت فـــي بــيــان 
الــعــمــيــق إزاء املــوجــة  إنــهــا »تــعــرب عــن قلقها 
التي تستهدف مكاتب  الهجمات  الحالية من 
في  والشركات  واملساكن  السياسية  األحـــزاب 
ــعـــراق، وآخـــرهـــا الــهــجــوم الــصــاروخــي على  الـ
مــطــار بــغــداد الـــدولـــي«. وأضـــافـــت أنـــه »يجب 
بــاإلدانــة،  عــلــى جميع املعنيني عـــدم االكــتــفــاء 
والــتــحــرك الـــفـــوري الكــتــشــاف مـــن يــقــف خلف 
تلك الهجمات، وفي الوقت ذاته يجب تكثيف 

الحوار من أجل تجاوز أي خاف سياسي«.

ال لقاءات بين الصدر 
و»اإلطار التنسيقي«

ويأتي التصعيد األمني بعدما كان الصدر قد 

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

ــان  مـــشـــتـــركـــة تــنــهــي األزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة. وكــ
مقربون من »التيار الصدري« قد اعتبروا أن 
زيــارة الصدر، الــذي كان قد وصل إلى بغداد 
ــالــــة مـــوجـــهـــة لــلــقــوى  ــاء املــــاضــــي، رســ ــ ــعـ ــ األربـ
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة، بــرغــبــتــه فـــي تغليب 
املصالحة والــخــروج مــن بــغــداد بنتائج. لكن 
أيـــا مــن ذلـــك لــم يتحقق، إذ غـــادر الــصــدر من 
السياسية  الــقــيــادات  بــأي مــن  أن يلتقي  دون 
الــشــيــعــيــة فــــي الــــبــــاد، واخـــتـــتـــم زيــــارتــــه مــن 
ــداد بــشــكــل  ــ ــغـ ــ مـــديـــنـــة الـــكـــاظـــمـــيـــة شـــمـــالـــي بـ
قــال مصدر مقرب من  السياق،  مفاجئ. وفــي 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
»ألقت  إلــى بغداد  الصدر  زيــارة  إن  الجديد«، 
وكانت  الشيعية،  الــقــوى  باقي  بملعب  الــكــرة 
أســاســا مــن أجـــل إعــطــاء فــرصــة لبعض قــوى 
معه  والــتــفــاوض  للتحاور  التنسيقي  اإلطـــار 
للدخول في كتلة واحدة وتشكيل حكومة، مع 
اإلبــقــاء على شــرط عــزل املالكي عنها«. وأكــد 
املــصــدر أن »الــصــدر خــال زيــارتــه بــغــداد، لم 
يتلق أي اتــصــال مــن قــادة اإلطـــار التنسيقي، 
بل كانت هناك تغريدات من قبل بعض قادة 
اإلطار )نوري املالكي، قيس الخزعلي(، أثارت 
امــتــعــاض الـــصـــدر، خــصــوصــا أنــهــا أكــــدت أن 
اإلطار ما زال يرفض عزل املالكي، ولذلك قرر 
النجف«.  إلــى  الرجوع  مفاجئ  الصدر بشكل 
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«.
مـــن جــهــتــه، وفــــي أول مـــوقـــف لـــه بــعــد فشل 
أن يجمعه  يفترض  كــان  الــذي  اللقاء  انعقاد 
وبقية قــيــادات قــوى »اإلطـــار التنسيقي« مع 
ــا زعــيــم تــحــالــف »الــفــتــح« هــادي  الـــصـــدر، دعـ
الــــعــــامــــري، أمـــــــس، الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
الـــتـــوافـــق عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
فــي تسجيل  املــقــبــلــة، وحــــذر  املــرحــلــة  وإدارة 
صــوتــي مـــن »احـــتـــمـــال الـــوصـــول إلــــى طــريــق 
مـــســـدود يــكــون الــشــعــب هـــو الــخــاســر األكــبــر 
الــقــوى السياسية  الــعــامــري  فــيــه«. وخــاطــب 
ــنـــاد يـــجـــب أن يــنــتــهــي«،  بـــالـــقـــول: »هــــــذا الـــعـ
ــلـــحـــة الــــــعــــــراق فــي  »وضــــــع مـــصـ مـــطـــالـــبـــا بـــــــ
املصالح  وراء  الجري  عن  واالبتعاد  املقدمة، 
ــه ال يــعــارض  ــال الـــعـــامـــري إنــ ــ الـــخـــاصـــة«. وقـ
إلى  تــؤدي  وطنية،  أغلبية  حكومة  »تشكيل 
ــزاب فــي املــــواالة، وجــزء  وجـــود جــزء مــن األحــ

آخــر فــي املــعــارضــة«، لكنه تــابــع »أمـــا أن يتم 
االتــفــاق عــلــى اســتــثــنــاء طـــرف شيعي واحـــد، 

فهذا ال نقبل به«، في إشارة إلى املالكي.
من جهته، قال القيادي في »التيار الصدري«، 
ريــــاض املـــســـعـــودي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن »هناك ائتاف قــوي يضم ثاثة 
أطــراف هي التي تملك الرقم األكبر تحت قبة 
مجلس النواب، وهي؛ الكتلة الصدرية، الحزب 
السيادة  وتحالف  الكردستاني،  الديمقراطي 
)يتألف من كتلتي عزم وتــقــدم(«. وشــدد على 
أن »هذه األطراف قادرة على تشكيل الحكومة 
بـــمـــفـــردهـــا ومـــنـــح أغــلــبــيــة أصـــــــوات الـــبـــرملـــان 
الــــوزراء،  ملــرشــح رئــاســة الجمهورية ورئــاســة 
الـــوزاريـــة، من  إلــى مرشحي الحقائب  إضــافــة 
ــتــــدرك املــســعــودي  دون الــحــاجــة ألحـــــد«. واســ
التيار الصدري ال يريد شق صف أحد  »لكن 
إطاقا، وفتح الباب ملن يريد بأن يكون ضمن 
مـــشـــروع الــتــيــار الـــصـــدري بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
أمــام  الــبــاب فتح  هــذا  أغلبية وطــنــيــة. وطبعا 
جــهــات مــحــددة. وفــي حــال رفــضــت، فمشروع 
مــاٍض«. وتطرح تصريحات  األغلبية  حكومة 
املــســعــودي ســيــنــاريــو غــيــر مــســبــوق بالنسبة 
ــغـــزو  ــد الـ ــعـ ــة الـــعـــراقـــيـــة بـ ــكـــومـ لــتــشــكــيــل الـــحـ
الذهاب  إمكانية  ويتضمن  للعراق.  األميركي 
بني  اتــفــاق سياسي مسبق  دون  مــن  للبرملان 
القوى السياسية النافذة في الباد، وتحكيم 
ــــل مــجــلــس الـــنـــواب أيــضــا،  لــغــة األغــلــبــيــة داخـ

وليس لغة االتفاق.
ــادي فـــــي »اإلطـــــــــار  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــل، قـــــــال الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
مع  فــي حــديــث  الــفــتــاوي،  التنسيقي«، علي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »قــــوى اإلطـــــار حتى 
ــلـــحـــظـــة، تــــرفــــض ذهـــــــاب أجــــــــزاء مـــنـــهـــا مــع  الـ
نحن  بل  الحكومة،  لتشكيل  الصدري  التيار 
مــصــرون على الــذهــاب بكل أطــرافــنــا، أو أخذ 
العملية  ملقاطعة  نذهب  وقــد  املعارضة،  دور 
التيار  رفـــض  حـــال  فــي  بــالــكــامــل،  السياسية 
ــار معه  ــ ــراف اإلطــ ــ الــــصــــدري مـــشـــاركـــة كـــل أطــ
بتشكيل الحكومة«. وأضاف أن »قوى اإلطار 
إجـــراء  الــصــدر  مــن  تنتظر  كــانــت  التنسيقي 
اتــصــاالت معها بعد زيــارتــه بــغــداد، من أجل 
إكـــمـــال الـــتـــفـــاوض، لــكــنــه لـــم يــتــصــل، كــمــا أن 
ــح أن  ــ ــار لـــم تــتــصــل بــــه«. وأوضـ ــ ــيـــادات اإلطـ قـ
ــدم حــصــول اجــتــمــاعــات، ال يــعــنــي نهاية  »عــ
التفاوض، بل هناك وقت كاٍف إلجراء الحوار، 
وهناك نية لعقد جوالت جديدة للحوار خال 
الــســاعــات املــقــبــلــة«. فــي الــســيــاق، قـــال املحلل 
الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إن »الصدر أراد 
التواصل مع األطراف الصديقة له في اإلطار 
التنسيقي خال زيارته إلى بغداد، لكنه وجد 
هــذه األطـــراف مــا زالــت مصرة على موقفها، 
الشريفي عن  وعّبر  باملالكي«.  التمسك  وهو 
ــور ذاهــبــة نــحــو االعــتــمــاد  اعــتــقــاده بـــأن »األمــ
الصدري،  التيار  بني  الثاثي  التحالف  على 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف 
ــادة، وهــــــــذا يـــعـــنـــي تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــدر«. ولـــفـــت إلـــى  أغــلــبــيــة كـــمـــا يـــريـــدهـــا الـــــصـ
أي  مــن  الحكومة خالية  »بــذلــك، ستكون  أنــه 
طرف سياسي شيعي، غير التيار الصدري، 
وبصراحة هذا األمــر ال يريده الصدر أيضا، 
فــهــو ال يــريــد أن يتحمل املــســؤولــيــة لــوحــده 

خال املرحلة املقبلة«. 

استنفار أمني في بغداد 
عقب استهداف المطار 

)أحمد الربيعي/فرانس برس(

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 
»اإلبقاء على الوضع  الحكومة بـ

القائم« شعارًا، وتكثيف االستيطان 
. والواقع أّن أهم ما 

ً
على األرض فعال

نطق به بينت، بما يخص الشعب 
الفلسطيني ومن هم على رأسه 

والذين يفترض أنهم يقودون هذا 
الشعب، هو توضيحه بما ال يترك 

 للشك مهما كان صغيرًا، ولو 
ً
مجاال

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 
لهم الرئيس محمود عباس، أو من 

ّ
مث

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 
عيد األمور إلى 

ُ
تصريحات بينت ت

وضح أن دولة االحتالل 
ُ
نصابها، وت

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 

ني إدارة 
َ
معهما، و»أنهما غير مخّول

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

خبراء عسكريون مصريون في جنوب اليمنهجوم غويران: »قسد« مطالبة بأجوبة

االنسداد 
السياسي يترجم 

تصعيدًا أمنيًا

الحدث

عماد كركص

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن إعـــــــــان »قـــــــــــوات ســــوريــــة 
الديمقراطية« )قسد(، ليل األربعاء الخميس 
املاضي، عن سيطرتها على الوضع في سجن 
أن  إال  الحسكة،  فــي  غــويــران  بحي  الصناعة 
الــــواردة مــن محيط السجن، وحتى  األخــبــار 
داخله، تفيد بتجدد املواجهات بني مسلحني 

من تنظيم »داعش« ومقاتلي »قسد«.
وبعد أســبــوع كامل مــن املــواجــهــات الحامية 
فـــي حـــي غـــويـــران بــالــحــســكــة والـــتـــي تــقــتــرب 
أمــام  مــطــروحــة  األســئــلــة  مــن نهايتها، تبقى 
ــد«، وحـــتـــى حــلــيــفــهــا األمـــيـــركـــي، حــول  ــســ »قــ
الــثــغــرات األمــنــيــة الــتــي أدت إلـــى هـــذا الــخــرق 
برغم  الــهــجــوم،  مــع  التعامل  وكيفية  الكبير، 
اإلمكانات الكبيرة التي استخدمتها »قسد«، 
ــــك عــن  ــبـــل ذلـ ــركـــي، ملـــواجـــهـــتـــه، وقـ ــيـ بـــدعـــم أمـ

الهشاشة األمنية على صعيد املعلومات.
ــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  ــعـ كـــمـــا أن املـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، وتـــفـــيـــد بــتــمــكــن عـــدد 
ــادة »داعــــــش«، الـــذيـــن كــانــوا  ــ مـــن عــنــاصــر وقـ
مـــحـــتـــجـــزيـــن داخـــــــل ســـجـــن الــــصــــنــــاعــــة، مــن 
الــفــرار بــاتــجــاه الــبــاديــة الــســوريــة، والــحــدود 
العراقية - السورية، تفتح الباب حول سؤال 
ــــؤالء، وإمــكــانــيــة تــحــركــهــم في  عـــن مــصــيــر هـ
املرحلة املقبلة لشن عمليات أخرى على غرار 
غـــويـــران. وإن كـــان هـــدف »داعـــــش« مــن وراء 
الــعــمــلــيــة تــحــريــر ســجــنــائــه ومــحــتــجــزيــه من 
السجن، ليكون لديه العامل البشري الكافي 
لتحقيق الــتــوســع والــتــمــدد الــجــغــرافــي، فــإن 
أنباء هروب بعض القادة والعناصر توحي 
بأن التنظيم قد حقق جزءًا مقبواًل من أهدافه 

من العملية األخيرة.
وقــــال مــحــمــود حــبــيــب، قــائــد »لـــــواء الــشــمــال 
»قـــســـد«، فـــي حــديــث  الــديــمــقــراطــي« الــتــابــع لــــ
الشرعية،  »السياسة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ

القاهرة ــ العربي الجديد

تشهد الــســاحــة الــيــمــنــيــة، فــي الــوقــت الــراهــن، 
امليداني  املستويني  على  متسارعة  تــطــورات 
والــســيــاســي فـــي ضـــوء الــتــقــاطــعــات الــدولــيــة، 
ــع  ــلــــى وقــ ــرًا عــ ــ ــيــ ــ ــد األزمـــــــــــة أخــ ــاعــ وســـــــط تــــصــ
اســتــهــداف الــحــوثــيــني لـــأراضـــي اإلمـــاراتـــيـــة، 
ومــواصــلــتــهــم قــصــف األراضـــــــي الــســعــوديــة. 
يأتي هذا فيما لم تفلح قنوات االتصال غير 
ــريــــاض وأبـــوظـــبـــي وطـــهـــران،  املــعــلــنــة، بـــني الــ
فـــي وقــــف اســـتـــهـــداف أراضــــــي الـــدولـــتـــني، من 
جـــانـــب جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــني(، 
والـــتـــي تــعــد أحــــد أذرع الــنــظــام اإليــــرانــــي في 
املنطقة، وفقا لتوصيف السعودية واإلمارات. 
»العربي  لـ تحدثت  خــاصــة،  مــصــادر  وكشفت 
الــجــديــد«، عــن تــطــورات مفاجئة فــي التعاطي 
املـــصـــري مـــع املــشــهــد الــيــمــنــي أخـــيـــرًا. وقــالــت 
إن »خـــبـــراء عــســكــريــني مــصــريــني وصــلــوا إلــى 
اليمن، وتحديدًا الجنوب، خال األيام القليلة 
التي  الحوثية  الهجمات  أعقاب  في  املاضية، 
اســتــهــدفــت أبــوظــبــي ودبـــــي، بــهــدف مــراجــعــة 
خطط القوات التابعة لتحالف دعم الشرعية«.

وأوضــحــت املــصــادر أن »املــجــمــوعــة، املكونة 
من سبعة خبراء عسكريني مصريني رفيعي 
املــــســــتــــوى، يــــوجــــدون فــــي غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
املـــيـــدانـــيـــة، أللـــويـــة الــعــمــالــقــة، الـــتـــي خــاضــت 
معارك ضارية أخيرًا ضد املقاتلني الحوثيني 

أدت إلخراجهم من محافظة شبوة«.
وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أنه »على الرغم 
تحمل  أنها  إال  املصرية،  الخطوة  رمزية  من 
رسائل للحوثيني، بعد تهديد األمن املاحي 
املندب، في أعقاب اختطاف  في مضيق باب 
ــرب الـــحـــديـــدة«.  ــدى الــســفــن اإلمـــاراتـــيـــة قــ ــ إحـ
وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــــى أن »مــــن بـــني املــهــام 
املوكلة للخبراء العسكريني املصريني تجهيز 
خطط لتطوير الهجوم البري من جانب قوات 

بعمليات تخريبية من دون تفاصيل واضحة 
أو ثابتة يمكن البناء عليها«. وأشــار إلى أن 
لإلرهابيني  الحسكة محاولة  فــي  »مــا حــدث 
إلحــــداث فــوضــى وجـــر املنطقة إلـــى الــخــراب. 
وما زلنا نعتقد أن تركيا تقف خلف الهجمة«. 
وقـــال: »أمــا كيف استطاعت هــذه الجماعات 
الـــوصـــول إلـــى ســجــن الــحــســكــة، فـــأقـــول إنــهــا 
ونيويورك  واشنطن  إلــى  قــد وصــلــت سابقا 
وبــرلــني ورومــــا وبـــاريـــس، ولـــدى هـــذه الـــدول 
ــــاف: »لـــم يــكــن أحــد  ــــن«، وأضـ كــل مــعــايــيــر األمـ
مــن رفــاقــنــا مــخــتــرق، وقـــد ضــحــى الــكــثــيــرون 
بأرواحهم للقضاء على اإلرهابيني، وال نلقي 

بااًل لكثرة اإلشاعات واملغرضني«.
ــن انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة قــبــل  وحــــــول اإلعــــــــان عــ
قال حبيب: »كما أسلفت،  استكمالها فعليا، 
العصيان،  وإنــهــاء  استسامهم  أعــلــنــوا  لقد 
وبالفعل إثر ذلك سلم 2500 معتقل أنفسهم 
لقواتنا، وبعد ذلك تم اإلعــان«. لكنه أوضح 
أنه »أثناء التفتيش الدوري للسجن، ُوجدت 

تلك املجموعة التي أحدثت خرقا باالتفاق«.
وعــن األوضـــاع الراهنة في غــويــران ومصير 
الــبــاقــني، والــفــاريــن أيضا،  معتقلي »داعـــش« 
أشــار حبيب إلــى أنــه »قبل هــذه العملية كنا 
ــا فــــي حـــالـــة بـــحـــث وتـــقـــص عــــن خــايــا  ــمــ دائــ
لداعش، وقد ألقينا القبض على الكثير منهم، 
أو  التخريب  من محاوالت  العديد  وأحبطنا 
عمليات االغتيال التي كانوا يخططون لها«، 
الــقــوات  وأضـــاف »اآلن سيستمر رفــاقــنــا فــي 
غويران  في  العمل  بهذا  واألمنية  العسكرية 
وكــامــل جغرافيا شــرق الــفــرات«.  وأشـــار إلى 
أنه ال يملك أرقاما محددة للفارين، »لكن ما 
أعـــداد قليلة  السجن  أنــه بقيت خــارج  أعلمه 
واألحياء  البيوت  في بعض  جــدًا، متحصنة 
الــتــي نـــزح عــنــهــا ســكــانــهــا، ويـــجـــري تطهير 

املنطقة وسيتم إلقاء القبض عليهم«.
من جهته، رأى رئيس تحرير موقع »الشرق 

إصابة شخصني في سقوط صاروخ بالستي 
ــازان فـــي جــنــوب  ــ أطــلــقــه الــحــوثــيــون عــلــى جــ
املــمــلــكــة. وفــــي وقــــت الحـــــق، قــــال »الــتــحــالــف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن« إن الدفاعات 
طلق 

ُ
أ بالستيا  صــاروخــا  »دمـــرت  السعودية 

بــاتــجــاه ظـــهـــران جــنــوب املــمــلــكــة«. وبحسب 
الجديد يأتي  »التطور املصري  املصادر فإن 
عــلــى ضـــوء الــتــقــارب املــصــري الــســعــودي من 
العاقات  التوتر في  إنهاء  جهة، ومحاوالت 
املصرية اإلماراتية من جهة أخرى«. وأشارت 
ــت 3 مــلــيــارات دوالر  إلـــى أن »الـــريـــاض أودعــ
كـــوديـــعـــة فــــي الـــبـــنـــك املــــركــــزي املــــصــــري قــبــل 
نهاية الــعــام املــاضــي، ملــســاعــدة الــنــظــام على 
الوفاء بتعهداته، ودعمه في مواجهة األزمة 
االقـــتـــصـــاديـــة«. وأكــــــدت »اســـتـــعـــداد تــحــالــف 
ــيـــان،  بـــنـــوك خــلــيــجــيــة، بــيــنــهــا بــنــكــان إمـــاراتـ
ــــرض لــلــحــكــومــة املـــصـــريـــة بــقــيــمــة  لــتــقــديــم قـ
ولـــي عهد  تــعــهــد  بــخــاف  مــلــيــار دوالر،   2.5
املصري  للرئيس  زايـــد(  بــن  )محمد  أبوظبي 
األخير  زيــارة  السيسي(، خــال  الفتاح  )عبد 

ــرورات، وخــــدعــــة الــــحــــرب لـــدى  ــ ــــضــ ــة الــ وحـــجـ
واالنــقــاب  الــعــهــود  بنقض  تسمح  لتنظيم، 
ــح أنـــه »عــلــى هــذا  ــ عــلــى االتـــفـــاقـــيـــات«. وأوضـ
األساس أعلن عناصر التنظيم استسامهم، 
بالجرحى، وهــذا ما  األســرى  وقبلوا مبادلة 
لكنه أضــاف »فوجئ رفاقنا بالعشرات  تــم«. 
الناسفة وبايعوا  األحزمة  لبسوا  منهم وقد 
بـــيـــعـــة املـــــــوت وقــــــد أخـــــــــذوا بـــعـــض األســــــرى 

كرهائن«.
ــــون لــــــدى قـــســـد عــلــم  ــكـ ــ ــفــــى حـــبـــيـــب أن »يـ ونــ
ــاك بــعــض  ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ ــيـــة«، وقـــــــــال: »كـ ــلـ ــالـــعـــمـ بـ
املــعــلــومــات غــيــر املــكــتــمــلــة، والـــتـــي ال تشكل 
حقيقة واضحة. فقد أسفر التحقيق مع خايا 
أنهم سيقومون  تؤكد  معلومات  عــن  داعــش 

الــتــحــالــف، ضــد مــنــاطــق ســيــطــرة الحوثيني، 
مـــع إعــــــداد خــطــط مــحــكــمــة لــتــأمــني املــنــاطــق 
الــحــيــويــة، بــالــتــنــســيــق مـــع قـــيـــادة الــتــحــالــف، 

الداعم للشرعية، في الرياض«.
وكـــانـــت اإلمـــــــارات أعــلــنــت، اإلثـــنـــني املـــاضـــي، 
اعـــــــــتـــــــــراض صـــــــــاروخـــــــــني بــــالــــســــتــــيــــني فـــي 
أجـــوائـــهـــا، قــالــت إن »الــحــوثــيــني أطــلــقــوهــمــا 
باتجاه أراضــيــهــا«. وأشـــارت إلــى أن »تدمير 
بشرية،  خسائر  عنه  تنجم  لــم  الــصــاروخــني 
وأن الـــبـــقـــايـــا ســقــطــت فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
ــبـــي«. وأوضــــحــــت أن هــذا  ــارة أبـــوظـ ــ حــــول إمــ
االســـتـــهـــداف »كـــــان الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه، بعد 
تنفيذ هجوم للحوثيني عبر طائرات مسيرة، 
ــخ بـــالـــســـتـــيـــة، اســـتـــهـــدف مـــطـــاري  ــ ــواريــ ــ وصــ
النفط  لتخزين  ومستودعا  ودبـــي،  أبوظبي 
العاصمة  قلب  في  إيكاد  مصفح  منطقة  في 
أبوظبي، وسط تهديدات من جانب الحوثيني 
املــدنــيــني في  داعـــني  أخـــرى،  بتنفيذ هجمات 
اإلمارات إلى االبتعاد عن املنشآت الحيوية«. 
أما الرياض فقد أعلنت، مساء األحد املاضي، 

ــراس عــــاوي أن »قــســد  نـــيـــوز« اإلخـــبـــاري فــ
كــانــت مــرتــبــكــة جــــدًا، عــلــى كـــل املــســتــويــات، 
إعاميا وأمنيا وعسكريا، وحتى سياسيا، 
ــــوع الــهــجــوم«.  رغــــم درايـــتـــهـــا بــاحــتــمــال وقـ
واعــتــبــر أن »هـــذا دلــيــل عــلــى الــفــشــل األمــنــي 
لديها، وعلى ضعف تواصلها مع التحالف. 
فهم يعرفون كل التفاصيل )بشأن الهجوم( 
إهمال«.  وهــذه مشكلة  التوقيت،  باستثناء 
»الـــعـــربـــي  ـــ واعـــتـــبـــر عــــــــاوي، فــــي حــــديــــث لـ
الــجــديــد«، أن »الــفــشــل يــدلــل عــلــى أن هناك 
فــســادًا داخـــل قــســد، يــضــاف إلــيــه االخــتــراق 
األمني. وسبب هذا االختراق األمني يكمن 
ــه بــعــد ســيــطــرة قــســد عــلــى املــنــطــقــة،  فـــي أنــ
السابقني  داعــش  الكثير من عناصر  انضم 
يــكــون والؤهــم  أن  املعقول  إليها، ومــن غير 
ــا الـــخـــرق األكــبــر  ــال: »أمــ ــ جــمــيــعــا تــغــيــر«. وقـ
فــيــكــمــن بـــالـــتـــواصـــل مــــا بــــني املــحــتــجــزيــن 
واملهاجمني خارجه. يضاف  السجن  داخــل 
إلـــى ذلـــك مــنــع قــســد مــن اســتــقــدام تــعــزيــزات 
اشتراك  تأخر  وأيــضــا  السجن،  منطقة  إلــى 
الــتــحــالــف فــي عملية صــد الــهــجــوم إلـــى ما 
بعد يوم من العملية. وهو تدخل كان بداية 
الــذي ال يأتي بنتيجة  عــن طريق الــطــيــران، 
مع االلتحام املباشر داخل السجن«. وتابع 
عاوي أن »قسد أيضا فشلت حتى بعملية 
ــدم ســيــطــرتــهــا  ــ ــى عـ ــ ــا أدى إلـ ــفــــاوض، مــ ــتــ الــ
ــن.  الـــســـجـ ــلــــى  عــ ــتــــى اآلن  كــــامــــل حــ ــل  ــكـ بـــشـ
بــالــتــفــاوض  الـــفـــشـــل  أهـــــم دالالت  وإحـــــــدى 
العملية  انتهاء  عن  مــرات  أعلنت ست  أنها 
والسيطرة الكاملة، ولم يكن األمر حقيقيا«. 
إلــى أن »الــتــعــامــل السيئ لقسد مع  وأشـــار 
الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة الــعــربــيــة فـــي مــنــاطــق 
ــتــــعــــاون مــن  ســيــطــرتــهــا هــــو ســـبـــب عـــــدم الــ
أو األهالي معها، وهــذا يجعلها  الحاضنة 
 غــيــر قــــادرة عــلــى الــتــعــاطــي األمــنــي، فــي ظل 

حسابات كثيرة«.

لـــإلمـــارات مــنــذ أيــــام، بتقديم وديــعــة جــديــدة 
بالبنك املــركــزي املــصــري، بعد مــا رفــض في 
أوقــــات مــتــفــرقــة، خـــال الــعــام املــاضــي، تلبية 
ــكـــررة بــتــقــديــم وديـــعـــة  ــتـ مـــطـــالـــب مـــصـــريـــة مـ
دوالرية جديدة إلنعاش االقتصاد املصري«.

فــي الــســيــاق نفسه، أشـــار دبــلــومــاســي غربي 
لدى  املصرية  الدبلوماسية  »البعثة  أن  إلــى 
الواليات املتحدة األميركية، تلعب دورًا قويا، 
خال األيام األخيرة، لدعم أبوظبي والرياض، 
إدراج  اإلدارة األميركية بإعادة  إقناع  بهدف 
التنظيمات  قــائــمــة  الــحــوثــيــني عــلــى  جــمــاعــة 
الـــقـــاهـــرة  »دور  أن  وأوضـــــــــح  ــة«.  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
الدبلوماسي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث 
بـــدأت الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة هناك 
اتـــصـــاالت لـــدى الــــدول األعـــضـــاء فــي مجلس 
األمن، لدعم اإلمارات بعد الضربات األخيرة، 
بهدف صــدور قــرار من املجلس ضد األعمال 

الحوثية التي استهدفت مناطق مدنية«.
زار، بشكل مفاجئ ولعدة  قد  السيسي  وكــان 
املاضي،  األربعاء  أبوظبي  العاصمة  ساعات، 
وعقد خــال ذلــك جلسة مباحثات مــع محمد 
زايـــد. كما عقد قمة ثاثية بمشاركة ملك  بــن 
الــبــحــريــن حــمــد بـــن عــيــســى، حــضــرهــا رئــيــس 
الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. 
وحـــرص الــســيــســي، خـــال الـــزيـــارة، عــلــى »بــث 
اإلمـــارات«.  لدولة  رسائل متعلقة بدعم مصر 
وأكـــد »إدانــــة مصر ألي عمل إرهــابــي تقترفه 
أمــن واستقرار  الــحــوثــي، الســتــهــداف  مليشيا 
وســامــة دولــة اإلمـــارات ومواطنيها«. وشــدد 
عــلــى »دعـــــم مــصــر لــكــل مـــا تــتــخــذه اإلمــــــارات 
مـــن إجــــــراءات لــلــتــعــامــل مـــع أي عــمــل إرهــابــي 
يــســتــهــدفــهــا«. وتـــأتـــي الـــتـــحـــركـــات املــصــريــة 
األخـــيـــرة عــلــى صــعــيــد املــشــهــد الــيــمــنــي، رغــم 
محادثات مصرية غير معلنة مع الحوثيني، 
بأمن  املــســاس  عــدم  على  التأكيد  استهدفت 

املاحة في مضيق باب املندب.

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

مخاوف حقيقية من تصعيد أمني، وهو أكثر ما يقلق العراقيين«.

ضغط للحصول على تنازالت

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«.

خاصتقرير

أخرجت »ألوية العمالقة« الحوثيين من شبوة )صالح العبيدي/فرانس برس(
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تعليق مفاوضات فيينا 
النووية أليام 

ــاء اإليـــرانـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــة  األنـ ــ ــالـ ــ أفــــــــادت وكـ
الرسمية )إرنا(، أمس الجمعة، بأنه 
تقرر تعليق مفاوضات فيينا أليام 
عــــدة بـــنـــاء عــلــى اتـــفـــاق بـــني جميع 
األطراف، مشيرة إلى أن املفاوضات 
تمضي قــدمــا فــي مــســار تــقــدم على 
الرغم من التعقيدات التي تواجهها. 
ــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ

اللهيان  أمــيــر عبد  اإليــرانــي حسني 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، خــال 
ــن الــقــومــي في  اجــتــمــاع لــلــجــنــة األمــ
إلى  إرادة باده »للتوصل  البرملان، 
التعويل  يمكن  وثــابــت  اتــفــاق جيد 
عــلــيــه« مــن خـــال مــفــاوضــات فيينا 
ــــووي  ــنـ ــ ــاء االتــــــفــــــاق الـ ــ ــيــ ــ ــأن إحــ ــ ــــشـ بـ
ــرانــــي. وكــــان عــبــد الــلــهــيــان قــال  اإليــ
في اتصال هاتفي أمــس، مع األمني 
ــتــــحــــدة، أنــطــونــيــو  الــــعــــام لــــأمــــم املــ
غــوتــيــريــس إن »مـــســـار مــفــاوضــات 

فيينا إيجابي«.
)العربي الجديد(

الجزائر: مقتل عسكريَْين 
باشتباك مع »إرهابيين«

الــجــزائــريــة  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
ــان، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل  ــيــ فــــي بــ
عــســكــريــني اثــنــني و»الـــقـــضـــاء على 
ــابــــــيــــــني اثـــــنـــــني واســـــتـــــرجـــــاع  إرهــــ
ــاكــــات مــع  أســــلــــحــــة، خـــــــال اشــــتــــبــ
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة، فـــي واليــــة إن 
قـــزام« على الشريط الــحــدودي مع 
ــم تــعــلــن الـــــــــوزارة هــويــة  ــ مــــالــــي. ولـ
هــؤالء املسلحني وما إذا كانا أتيا 

من مناطق شمال مالي.
)العربي الجديد(

رئيسة هندوراس تعد 
بدولة »اشتراكية 

وديمقراطية«
وعدت زيومارا كاسترو )الصورة(، 
فــي  ــة  ــاســ ــرئــ الــ ــتـــولـــى  تـ ــيــــدة  أول ســ
ــد أدائـــــهـــــا الــيــمــني  ــعـ هــــــنــــــدوراس، بـ
لـــواليـــة  الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
ــــوات، بــتــأســيــس  ــنـ ــ ــع سـ ــ ــ مـــدتـــهـــا أربـ
في  وديمقراطية«  اشتراكية  »دولــة 
الــبــاد. وقــالــت كاسترو فــي خطاب 
تنصيبها أمام حشد جماهيري إن 

»دولة هندوراس ُدفعت إلى اإلفاس 
خال السنوات الـ12 املاضية« التي 
حكم خالها اليمني. ووعدت بأنها 
ســتــركــز جـــهـــودهـــا عــلــى »الــتــعــلــيــم 

والصحة واألمن والوظيفة«.
)فرانس برس(

شرطة لندن تحّجم تقريرًا 
حكوميًا عن انتهاك 

قواعد اإلغالق
حكومي  تحقيق  يشهد  أن  يــرجــح 
الحكومة  مقر  في  تجمعات  بشأن 
ــكــــت قــــواعــــد  ــهــ ــتــ ــة انــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــا، مــزيــدًا  مــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـ
ــيــــل، بــــعــــدمــــا طــلــبــت  ــعــــطــ ــتــ مــــــن الــ
الــشــرطــة الــتــي تحقق بــدورهــا في 
هــــذه الــتــجــمــعــات، »اإلشـــــــارة بــأقــل 
وكان  الحكومة.  لتقرير  يمكن«  ما 
الحكومي  التقرير  إعـــان  متوقعا 
هذا األسبوع، لكن ذلك أرجئ حتى 
الثاثاء املقبل. وقالت الشرطة في 
أمـــس »طلبنا اإلشــــارة بأقل  بــيــان 
ما يمكن لتقرير مكتب الحكومة«. 
املستقبل  التحقيقات  هــذه  وتهدد 
السياسي لرئيس الــوزراء بوريس 

جونسون.
)رويترز(

تعليق عضوية بوركينا 
فاسو في »إيكواس«

أفريقيا  غــرب  دول  مجموعة  علقت 
)إيكواس(، أمس الجمعة، خال قمة 
افــتــراضــيــة لــهــا، عــضــويــة بــوركــيــنــا 
فاسو في املجموعة، وفق ما قال أحد 
املشاركني في القمة لوكالة »فرانس 
ــبــــت املـــجـــمـــوعـــة  ــالــ ــا طــ ــمــ بـــــــــــرس«. كــ
املخلوع روك  الرئيس  بــاإلفــراج عــن 
املوضوع  كابوري  كريستيان  مــارك 
رهن اإلقامة الجبرية وعن مسؤولني 

آخرين معتقلني.
)فرانس برس(
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رئيس كازاخستان يتولّى 
رئاسة الحزب الحاكم

ــان قــاســم  ــتـ ــازاخـــسـ ــيـــس كـ ــولـــى رئـ تـ
جومارت توكاييف )الصورة(، أمس 
الجمعة، رئاسة حزب »نور الوطن« 
الــحــاكــم، مــعــززًا بــذلــك سلطته، بعد 
احـــتـــجـــاجـــات دمــــويــــة مــطــلــع الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، ومــنــتــزعــا مـــن ســلــفــه نــور 
مهما  منصبا  نــزاربــايــيــف  ســلــطــان 
آخــــــر، وذلــــــك بـــعـــد اإلطــــاحــــة بــــه مــن 

ــقــــومــــي.  ــلـــس األمــــــــن الــ رئـــــاســـــة مـــجـ
وأعــلــنــت رئـــاســـة كـــازاخـــســـتـــان، في 
ــه »بــــقــــرار مــــن املــؤتــمــر  ــ تـــغـــريـــدة، أنـ
ـــ21 لــلــحــزب، انتخب  االســتــثــنــائــي الــ
ــمــــاع  ــان بــــاإلجــ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ ــيـــــس كـ ــ رئـ

رئيسا لحزب نور الوطن«.
)فرانس برس(

 
واشنطن »قلقة« 

من استئناف المعارك 
في إثيوبيا

اعــتــبــرت واشــنــطــن، أمـــس األول، أن 
الشعبية  »الــجــبــهــة  مــقــاتــلــي  إعــــان 
املاضي،  الثاثاء  تيغراي«  لتحرير 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــارك فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاف املـ ــنــ ــئــ ــتــ اســ
 ،

ً
عـــفـــر أمـــــر »مـــقـــلـــق جــــــــدًا«، مـــرّحـــبـــة

فــي الــوقــت نــفــســه، بــقــرار الحكومة 
ــة الــــطــــوارئ  ــالـ اإلثـــيـــوبـــيـــة إنــــهــــاء حـ
املــرتــبــطــة بــالــحــرب. وقــــال املــتــحــدث 
األميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
نـــيـــد بــــرايــــس إن »الــــتــــقــــاريــــر حـــول 
املنطقة  فــي  االشتباكات  استئناف 
ــا إلـــى  ــنــ ــواتــ مــقــلــقــة جـــــــدًا. نــــكــــرر دعــ
جميع الجهات مــن أجــل إيــقــاف كل 
الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة الــتــي تعيق 
إلى  اإلنسانية«  املساعدات  وصــول 

املواطنني.
)فرانس برس(

السيسي وبن سلمان 
يحضران افتتاح ألعاب 

بكين
ذكـــر الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي الصيني، 
املصري  الرئيس  أن  الجمعة،  أمــس 
ــاح الــــســــيــــســــي وولـــــــي  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ عـ
ــعــــودي األمــــيــــر مــحــمــد  الـــعـــهـــد الــــســ
بـــن ســلــمــان ســيــحــضــران، مـــع أكــثــر 
افــتــتــاح  أجــنــبــيــة،  مــن 20 شخصية 
ــة فــي  ــويـ ــتـ ــة الـــشـ ــيــ ــبــ األلـــــعـــــاب األوملــ
بــكــني فــي 4 فــبــرايــر/ شــبــاط املقبل. 
ويأتي حضورهما وسط »مقاطعة 
دبــلــومــاســيــة« لــأوملــبــيــاد مـــن قبل 
حلفائها  وبعض  املتحدة  الواليات 
بــســبــب اتــهــامــهــم الــصــني بــارتــكــاب 

انتهاكات لحقوق اإلنسان.
)فرانس برس(

بولسونارو يزور روسيا 
أواخر فبراير

ــلـــي جــايــيــر  ــلـــن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـ أعـ
ــارو )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــ ــونـ ــ ــــسـ ــولـ ــ بـ
نهاية  روسيا  سيزور  أنــه  الجمعة، 
ــاط املــــقــــبــــل. وقـــــــال،  ــ ــبـ ــ فـــــبـــــرايـــــر/ شـ
ــــام قــصــر ألــــفــــورادا في  ألنـــصـــاره أمـ
بـــرازيـــلـــيـــا: »ســــأكــــون هـــنـــاك الــشــهــر 
املــقــبــل لــتــعــزيــز الــــروابــــط وتــحــســني 

الــــعــــاقــــات الــــتــــجــــاريــــة«. وأشـــــــارت 
صــحــف بـــرازيـــلـــيـــة إلــــى أن الـــزيـــارة 
ــزءًا مــــن جـــولـــة ســتــقــود  ــ ســـتـــكـــون جــ

بولسونارو إلى املجر أيضا.
)فرانس برس(

وقف نار بين طاجكستان 
وقرغيزستان

وقــرغــيــزســتــان،  طاجكستان  أعــلــنــت 
أمـــس الــجــمــعــة، وقــفــا إلطــــاق الــنــار، 
ــات عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد اشـ
ــيــــل الــخــمــيــس  ــازع عـــلـــيـــهـــا، لــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ املـ
املاضي. وأشارت طاجكستان إلى أن 
االشتباكات أدت إلى مقتل اثنني من 
مواطنيها، وإصابة 10، فيما أشارت 
إلى  قرغيزستان  فــي  الصحة  وزارة 
إصابة 11 شخصا في االشتباكات. 
ــقــــومــــي فــي  ــــت لـــجـــنـــة األمــــــــن الــ ــالـ ــ وقـ
ــا تـــوصـــلـــت إلـــى  ــهــ قـــرغـــيـــزســـتـــان إنــ
اتـــفـــاق بـــشـــأن »وقـــــف كـــامـــل إلطـــاق 
النار« مع طاجكستان خال اجتماع 
عــلــى الــحــدود بــني حــكــام املقاطعات 

ومسؤولي خدمة الحدود.
)فرانس برس(

تصاعد القمع بعد 
مقتل ضابط برتبة عميد 

في الشرطة

أكد بينت أن حكومته 
لن تذعن ألي اتفاق مع 

الفلسطينيين

محمد األسباط: 
تعتقد السلطات أن القتل 

سيوقف االحتجاجات

الشيخ: رحيل االحتالل 
وقيام دولة فلسطين 

حتمية تاريخية

تماٍد في القتل

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــتـــزايـــد الـــعـــنـــف بـــحـــق مــنــاهــضــي  يـ
االنـــقـــاب الــعــســكــري فــي الــســودان 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة األخــــــــيــــــــرة، فــــــي ظــل 
الـــواضـــح ألفـــق الــحــلــول السياسية  االنـــســـداد 
فها انقاب 25 أكتوبر/تشرين 

ّ
لأزمة التي خل

األول املاضي. وفي شهر يناير/كانون الثاني 
الحالي، الثالث من عمر انقاب قائد الجيش 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ارتــفــعــت 
بعد  واملعتقلني،  واملــصــابــني  القتلى  مــعــدالت 
كانون  ديسمبر/  شهر  فــي  نسبي  انــخــفــاض 
األول املــــاضــــي، وهــــو الــشــهــر الـــــذي صــادفــت 
بدايته عودة رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
إلـــى منصبه بــعــد إقــالــتــه بــواســطــة الــبــرهــان، 
ــاق بـــيـــنـــهـــمـــا. وحــيــنــهــا  ــ ــفـ ــ وذلــــــــك بـــمـــوجـــب اتـ
قـــال حــمــدوك بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى االتـــفـــاق، إن 
هـــدفـــه، مـــن ضــمــن أهـــــداف أخـــــرى، حــقــن دمـــاء 
الــســودانــيــني. لكن مــع استقالة حــمــدوك فــي 2 
لتصطاد  القتل  أدوات  عـــادت  الــحــالــي،  يناير 
مــزيــدًا مــن الــضــحــايــا، حــتــى بــلــغ الــعــدد خــال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي 24 شــخــصــا مـــن املــشــاركــني 
فــي الــحــراك الــثــوري ضــد االنـــقـــاب، مــن أصــل 
 هــم حصيلة الــقــتــلــى مــنــذ االنــقــاب 

ً
78 قــتــيــا

العسكري. ووفــق هذه األرقــام سقط في شهر 
الــيــوم، ثاني أكبر عــدد قتلى في  يناير، حتى 
بــعــد شــهــر نوفمبر/تشرين  االنـــقـــاب،  أشــهــر 
الثاني املاضي. وشهد نوفمبر املاضي، مقتل 
29 متظاهرًا، 16 منهم سقطوا في مليونية 17 
 في أكتوبر 

ً
نوفمبر. في املقابل، سقط 16 قتيا

املـــاضـــي، أغــلــبــهــم فـــي الـــيـــوم األول لــانــقــاب، 
بينما سجل شهر ديسمبر املاضي، أقل عدد 
من القتلى بسقوط تسع ضحايا. وتصاعدت 
الحصيلة أخيرًا، خصوصا بعد مقتل ضابط 
برتبة عميد في الشرطة، واتهمت التحقيقات 
في  البارزين  املتظاهرين  من  اثنني  الشرطية 
بالسكني، خال  بقتله طعنا  الــثــوري  الــحــراك 
مــواكــب 13 يــنــايــر الــحــالــي بــوســط الــخــرطــوم. 
ــــذي تـــا الـــحـــدث ثــمــانــيــة  ـــتـــل فـــي املـــوكـــب الـ

ُ
وق

مــتــظــاهــريــن، مــع جـــرح أكــثــر مــن 150 آخــريــن، 
معظمهم بالرصاص.

ولم يكن يناير شهرًا للموت فقط، فقد أصيب 
املــئــات خــال ثمانية مــواكــب خرجت فــي أيــام 

لرئيس  مقابلتها  عقب  حــدث  ملــا  استنكارها 
دقلو  حمدان  محمد  ونائبه  السيادة  مجلس 
»حــمــيــدتــي«، والــتــزامــهــمــا الــصــريــح بــالــحــوار. 
ــبـــرت أن أفــعــالــهــمــا تــخــالــف أقــوالــهــمــا،  ــتـ واعـ
املتظاهرين،  مع  العنف  من  بمزيد  بالتعامل 
ــقــــاالت فـــي أوســــــاط نــشــطــاء املــجــتــمــع  ــتــ واالعــ
املـــدنـــي، الــتــي ســيــكــون لــهــا تــبــعــات، وفــقــا ملا 
جاء في التغريدة. أما اإلحباط األكبر نتيجة 
الــعــنــف املـــتـــزايـــد بــحــق املــتــظــاهــريــن، فــلــربــمــا 
أصــاب بعثة األمــم املتحدة في السودان لدعم 
االنتقال الديمقراطي، والتي تجري مشاورات 
ســيــاســيــة، دخــلــت أســبــوعــهــا الــثــالــث، تمهيدًا 
لحوار بني السودانيني ينهي األزمة الحالية، 
ويــخــرج بــتــوافــق إلدارة مــا تــبــقــى مــن الــفــتــرة 
العنف  استمرار  أن  البعثة  وتــرى  االنتقالية. 
مقتل  أخيرًا  البعثة  ودانــت  يقوض جهودها. 
ثــاثــة مــتــظــاهــريــن خـــال مــلــيــونــيــة 24 يناير 
ــرار تــوقــيــف  ــ الـــحـــالـــي. كـــمـــا انـــتـــقـــدت بـــشـــدة قــ
النساء«، مشّددة في  لقهر  رئيسة مبادرة »ال 
أكــثــر مــن مناسبة على وجـــوب احــتــرام الحق 

في التعبير.
ــذه الـــتـــطـــورات، يــفــســر الــقــيــادي في  وحــيــال هـ
الحرية والتغيير، شهاب  تحالف قوى إعان 
ــيـــة نــحــو  ــقـــابـ ــم، لـــجـــوء الــســلــطــة االنـ ــيــ ــراهــ إبــ
السلطة  داخــل  للتباين  العنف،  وتــيــرة  زيـــادة 
بــني تــيــاريــن. ويــــرى فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن التيار األول يراهن على استخدام 
كل ما هو ممكن لوقف الحراك الثوري، وتفكيك 

مــتــفــرقــة خــــال الـــشـــهـــر، بـــإصـــابـــات مــتــفــاوتــة 
معظمها بالرصاص، طبقا إلحصاءات لجنة 
أطـــبـــاء الـــســـودان املـــركـــزيـــة. وفـــي نــهــايــة شهر 
الفريق  االنقاب  قائد  منح  املاضي،  ديسمبر 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وبــمــوجــب قــانــون 
الطوارئ، السلطة من جديد لجهاز املخابرات 
ــقـــوات الــنــظــامــيــة األخــــرى للقبض  الــعــامــة والـ
على األشــخــاص، 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 
ما  كثيرين،  بتقدير  وذلـــك،  الــســيــادة.  مجلس 
وّســـع دائـــرة االعــتــقــال، على املستوى األفــقــي، 
باعتقال العشرات من ناشطي لجان املقاومة 
السودانية، الجسم الذي يقود ويوجه حاليا، 
وتجنبت  املتنوعة.  بأشكاله  الــثــوري  الــحــراك 
ســلــطــات االعـــتـــقـــال، حــتــى اآلن، املـــســـاس بــأي 
الناشطة  الــقــيــادات  أو  الحزبية  الــقــيــادات  مــن 
توقيف  حالة  باستثناء  املــدنــي،  املجتمع  فــي 
ــنــــســــاء«، أمـــيـــرة  رئـــيـــســـة مــــبــــادرة »ال لــقــهــر الــ

عثمان، يوم السبت املاضي.
ويزيد ارتداد السلطة االنقابية ومحاوالتها 
تـــشـــديـــد قــبــضــتــهــا األمـــنـــيـــة، قــلــقــا وإحـــبـــاطـــا 
انتزعت  التي  الدولية  الجهات  من  كثير  لــدى 
ــّهـــدات مـــن الــســلــطــة بـــوقـــف الــعــنــف تــجــاه  ــعـ تـ
املتحدة  الواليات  السلميني، مثل  املتظاهرين 
مولي  الخارجية  وزيــر  أوفـــدت مساعدة  التي 
ــــي، واملـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي لـــلـــقـــرن األفـــريـــقـــي  فـ
 20 فــي  وخــرجــا  للخرطوم،  ساترفيلد  ديفيد 
يناير الحالي بالتزامات من العسكر، بإنشاء 
لــلــســمــاح للعملية  بــيــئــة ســلــمــيــة  ــة  ــتـــدامـ واسـ
الــســيــاســيــة بــاملــضــي قـــدمـــا. ودان املـــســـؤوالن 
املتناسبة  الــقــوة غير  اســتــخــدام  األمــيــركــيــان، 
ضد املتظاهرين، وال سيما استخدام الذخيرة 
الحية، والعنف الجنسي، وممارسة االحتجاز 
التعسفي. ودعوا إلى إجراء تحقيقات شفافة 
ــات الــتــي  ــ ــابـ ــ ــيـــات واإلصـ ومــســتــقــلــة، فـــي الـــوفـ

حدثت، ومحاسبة جميع املسؤولني عنها.
زيارتهما  األميركيان  املسؤوالن  أن ختم  وما 
لــلــســودان، حــتــى تــواصــلــت األســالــيــب نفسها 
بــحــق املـــتـــظـــاهـــريـــن، مـــا دفــــع مـــولـــي فــــي، إلــى 
إلبــداء  »تــويــتــر«،  التغريد على حسابها على 

الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة، بــيــنــمــا يــســعــى الــتــيــار 
الثاني إلى الحوار مع القوى السياسية، شرط 
تــوفــيــر ضـــمـــانـــات لــلــمــكــون الــعــســكــري بــعــدم 
السنوات  فــي  االنــتــهــاكــات  كــل  على  املحاسبة 
املــاضــيــة، بــمــا فــي ذلـــك جــريــمــة فــض اعتصام 
قــيــادة الجيش فــي عــام 2019. ويشير  محيط 
لــن يحقق هدفه  إلــى أن تيار العنف  إبــراهــيــم 
االنقاب  ضــد  الشعبية  املقاومة  نــار  بإخماد 
العسكري، مهما كان الثمن، ولن يكون هناك 
مجرد تراجع ولو طفيفا، بل ستكون النتائج 
عــكــس مــا يشتهيه تــيــار الــعــنــف. ويــوضــح أن 
الحرية والتغيير تسعى لتقليل العنف والحد 
معه بطريقتني. الطريقة األولى هي استحداث 
لــم يكشف  للمقاومة  أدوات ووســائــل جــديــدة 
عــنــهــا، والــثــانــيــة هـــي تــوحــيــد صـــفـــوف قــوى 
الــثــورة الحية، وهــي خطوة يقول إنها تسير 
بــبــطء بــســبــب إفــــــرازات الــســنــتــني املــاضــيــتــني، 

لكنها ستصل في النهاية لغايتها.
أما املتحدث باسم تجمع املهنيني السودانيني، 
محمد األسباط، فيرى في حديٍث مع »العربي 
الجديد« أن سلطات االنقاب وخال أكثر من 
شــهــر، لــجــأت إلـــى اســتــخــدام آخـــر أسلحتها، 
الرصاص  عبر  التخويف،  أسلوب  باستخدام 
ــنــــار مـــبـــاشـــرة عـــلـــى املــتــظــاهــريــن،  وإطـــــــاق الــ
واســـتـــخـــدام كــافــة أشـــكـــال الــعــنــف مـــن اعــتــقــال 
وإخفاء قسري، ظنا منها أن هذا سيوقف حركة 
االحتجاجات الشعبية. ويعتبر أنها بذلك تقرأ 
من نفس كتاب كل الطغاة، ويفوتها أن سقوط 

ــد مــــن الــغــضــب  ــزيــ شــهــيــد واحــــــد ســيــشــعــل املــ
ويوسع دوائره. ويستشهد األسباط بما جرى 
فــي األســابــيــع املــاضــيــة، فمع كــل شهيد يــزداد 
املشاركون في الحراك الثوري، سواء بالعدد أو 
بتزايد عديد األمكنة واملــدن املنتفضة، مؤكدًا 
أن كل ذلــك سيؤدي إلــى نتيجة واحـــدة، سبق 
فــي أكتوبر 1964 وفــي إبريل/ أن وقــع مثلها 

األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  وفــــي   1985 نــيــســان 
2018، والتي أدت جميعها إلى سقوط األنظمة 
وستقود  الشعبية،  الـــثـــورات  عــبــر  العسكرية 

حتما لسقوط االنقاب الحالي.
مـــن جــهــتــه، يــقــول يــوســف حــمــد، أمـــني وزارة 
اإلعام بوالية الخرطوم، بعهد رئيس الوزراء 
املستقيل عبد الله حمدوك، إن املاحظة األولى 
املــرئــيــة لــانــقــاب هـــي مــســارعــتــه الســتــخــدام 
ــد املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــنـــف ضـ ــعـ أقــــصــــى درجـــــــــات الـ
الــســلــمــيــني، أعـــاهـــا الــقــتــل، وهـــو ُمــتــهــم بقتل 
ــقــــاب فــي  ــــوع االنــ نـــحـــو 80 شــخــصــا مـــنـــذ وقــ
ــٍث مــع  ــديــ ــر املــــاضــــي. ويــــوضــــح فــــي حــ ــتـــوبـ أكـ
»االنــــقــــاب يستخدم  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي 
مــســتــويــات أخـــرى مــن الــعــنــف واالعــتــقــال، وال 
يــبــدو فــي الـــواقـــع، أمــــام قــــادة االنـــقـــاب ســوى 
الحلول األمنية واستخدام عنف الدولة للجم 
الــرفــض الـــواســـع الـــذي يــواجــهــهــم«. ويضيف 
الوسيلة  تلك  على  يعتمد  االنــقــاب  أن  حمد، 
الــوســائــل، ألنــه نشأ بخطاب  دون غيرها مــن 
ويقنع  السلطة،  على  االستياء  خطوة  يبرر 
 من أجل حياة سياسية 

ً
بها شعبا ثائرا أصا

العنف  إلــى  أن يستند  مــا يحتم عليه  مدنية، 
ليكون خطابه في الشارع. لكن رئيس تحرير 
صحيفة »اليوم التالي« الطاهر ساتي، يملك 
رأيا مختلفا، إذ يشير إلى أن الكثير من الناس 
األعــراض وتتجاهل  تنظر وتركز حاليا على 
في حديٍث  مؤكدًا  وكيفية عاجها،  األمـــراض 
مع »العربي الجديد«، أن الطريق الوحيد نحو 
وقف العنف والعنف املضاد، هو املشاركة في 
املتحدة حتى  األمــم  التي تجريها  املــشــاورات 
تـــســـارع الــخــطــى وتـــتـــوج بــتــحــقــيــق أهــدافــهــا، 
ودون ذلك هو االستمرار في تلك الدوامة التي 

يتحمل مسؤوليتها الجميع.
ويــضــيــف أنــــه فـــي كـــل الـــتـــظـــاهـــرات فـــي دول 
الــعــالــم يــتــم اســتــخــدام الــغــاز املــســيــل للدموع 
والـــــرصـــــاص املـــطـــاطـــي فـــيـــهـــا، ألنـــهـــا تــخــلــق 
مــشــهــدًا مــن الــفــوضــى يمكن أن يــحــدث بعده 
كــل شـــيء، خــصــوصــا أن تــظــاهــرات الــســودان 
ــــول لــلــقــصــر الــــرئــــاســــي أو  ــــوصـ تـــســـتـــهـــدف الـ
قيادة الجيش، ويتم فيها التحّرش بالشرطة 
وتــخــريــب املـــرافـــق الــعــامــة وإغــــاق الــطــرقــات. 
ويــشــيــر ســـاتـــي إلــــى أنــــه ســبــق أن قــتــل فيها 
ــابـــط بـــرتـــبـــة عـــمـــيـــد، مــــشــــددًا عـــلـــى أهــمــيــة  ضـ
ــعـــودة  ــدى كـــل األطــــــــراف، والـ ضــبــط الــنــفــس لــ
للحوار كمخرج للجميع. ويؤكد أنه في حال 
فشلت جــهــود األمـــم املــتــحــدة فــا مــجــال غير 
االنــتــخــابــات املــبــكــرة، كــوجــه مــن أوجـــه حسم 
املــــعــــارك بـــصـــنـــدوق االنـــتـــخـــابـــات، وبــالــتــالــي 
يمكن أن تنتهي األزمة وينتهي معها العنف.

تصعيد القمع في 
ثالث أشهر االنقالب

متظاهر في مليونية 24 يناير بالخرطوم )محمود حجاج/األناضول(

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

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

احتجاجاتهم في مختلف المدن والمناطق

الحدث

اإلســرائــيــلــيــة«، وأن الــحــكــومــة لــن تسمح 
ــن الـــداخـــل  ــعـــرب مـ بـــوضـــع يــهــاجــم فــيــه الـ
الــجــنــود واملــقــاتــلــني والعتاد  قــوافــل لنقل 
ــــرب عــلــى  ــال انـــــــدالع حـ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي حـ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. ولــفــت إلـــى أن الــهــّبــة 
ــقـــب ووجــــهــــت بــقــبــضــة  ــنـ األخـــــيـــــرة فــــي الـ
حــديــديــة، بــنــاء على أوامـــر مــبــاشــرة منه، 
قــــوات كــبــيــرة ومـــعـــززة لعمليات  لــتــأمــني 
»تــحــريــج« أراضــــي قــريــة ســعــوة األطـــرش 
فـــي الــنــقــب، مــضــيــفــا أن أعـــمـــال الــتــحــريــج 
ستستمر. وفجرت مقابات بينت غضبا 
فــلــســطــيــنــيــا. وأكــــــد حـــســـني الـــشـــيـــخ، فــي 
تغريدة أمس الجمعة، أن رحيل االحتال 
تنتظر موافقة  لــن  دولـــة فلسطني  وقــيــام 
وأضــاف:  تاريخية.  حتمية  ألنها  بينت، 
التي  العالم  دول  عــدد  أن  يعلم  أن  »عليه 
تــعــتــرف بــدولــة فلسطني أكــبــر وأكــثــر من 
عدد املعترفني بإسرائيل، واألمن واألمان 
واالستقرار والسام لن يكون إال برحيل 
ــام دولــــــة فـــلـــســـطـــني«. مــن  ــيــ ــــال وقــ ــتـ ــ االحـ
جهته، قال عضو املجلس الثوري لحركة 
»فتح«، املتحدث الرسمي باسمها أسامة 
»معا«  وكالة  نقلته  بيان  في  القواسمي، 
قائمة  إن »دولـــة فلسطني  الجمعة،  أمــس 
ومعترف بها من قبل 139 دولة في العالم، 
ــم املــتــحــدة  ــادر عـــن األمــ وبـــقـــرار أمــمــي صــ
بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، 
موضحا أن »نضالنا هو من أجــل إنهاء 

االحتال 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 االحــتــال اإلســرائــيــلــي، الــذي 
اإلرهــابــيــني،  مستوطنيه  ــدوان  عــ يحمي 
البيوت  ويــهــدم  األرض،  على  ويستولي 
ويهجر املواطنني اآلمنني من ممتلكاتهم، 
والتوسع  الضم  جــدار  بناء  في  ويستمر 
األبارتهايد  سياسة  وتنفيذ  العنصري، 
ضــــد شـــعـــبـــنـــا«. وشــــــدد عـــلـــى أن »بــنــيــت 
أنــه يستطيع محو شعبنا  واهـــم إن ظــن 
وحقوقه  الوطنية،  وهويته  الفلسطيني 
بالعيش  واملتمثلة  الراسخة،  السياسية 
بــحــريــة واســتــقــال فـــي دولـــتـــه فلسطني، 
، وفقا 

ً
 أم آجا

ً
بعاصمتها القدس، عاجا

ذلــك، دعت لجنة  إلى  الدولية«.  للشرعية 
في  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة 
بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى املـــشـــاركـــة في 
تــظــاهــرة دعـــم ألهــالــي الــنــقــب، غـــدًا األحــد 

أمام مكتب بينت في القدس املحتلة.

ــو. وفــــي حــــال حــدث  ــلــ يـــكـــون هـــنـــاك أوســ
ذلك لن تكون هناك حكومة. أنا أعارض 
إقامة دولة فلسطينية، وال أسمح أيضا 
بمفاوضات سياسية باتجاه إقامة دولة 

فلسطينية«.
ــد بــيــنــت، تعقيبا عــلــى لــقــاءات وزيــر  وأكـ
ــن فــــي حــكــومــتــه بـــنـــي غـــانـــتـــس، مــع  ــ األمــ
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عباس، ولقاء وزير الخارجية يئير لبيد، 
مـــع وزيــــر الـــشـــؤون املــدنــيــة فـــي السلطة 
غانتس  أن  الشيخ،  حسني  الفلسطينية 
ولبيد ال يملكان صاحيات للتحرك في 
ــا لــن ألتقي  املــجــال الــســيــاســي. وقــــال: »أنـ
مـــن يـــاحـــق جـــنـــود الــجــيــش فـــي الهـــاي 
)املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة(، ويــحــول 
غانتس  بــنــي  شــريــكــاي  للقتلة.  ــوال  ــ األمـ
ــواقـــف تختلف  ويــئــيــر لــبــيــد يــحــمــان مـ
ــــي، فـــهـــمـــا يــــمــــثــــان مــــواقــــف  ــفـ ــ ــــواقـ عـــــن مـ
اليسار، وهذا شرعي، ما دمنا في عملنا 
الــفــعــلــي نــتــحــرك وفــــق الــقــاســم املــشــتــرك 
الــذي حددناه«. وأوضــح أن »سابقي في 
الوظيفة )نتنياهو( التقى هو اآلخر بأبو 
مــازن )عــبــاس(، وفــي أكثر مــن مــرة، ومع 
الخلفية. هذه  فــي  أعــام فلسطني  وضــع 
ليست نهاية العالم، أسمح لهما باللقاء، 
لكنهما ال يملكان صاحيات في املجال 
الــســيــاســي. هــمــا يــتــحــدثــان فـــي قــضــايــا 
االقـــتـــصـــاد، وأنـــــا أؤيـــــد تــعــزيــز الــتــبــادل 

التجاري بيننا وبني الفلسطينيني«.
وهاجم بينت فلسطينيي الداخل املحتل، 
مدعيا أن أحداث النقب األخيرة، وأحداث 
اندلعت  التي  )االحتجاجات  الكرامة  هبة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــداخــ أخـــيـــرًا فـــي بـــلـــدات الــ
واليهود  الفلسطينيني  بــني  واملــواجــهــات 
ــدن الــتــاريــخــيــة، مــثــل حــيــفــا وعــكــا  ــ فـــي املـ
ويافا واللد(، كانت بمثابة »إنذار للدولة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم يــكــتــف رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
نفتالي بينت بتأكيد أنه أسقط موضوع 
االحتال،  أجندة  من  الفلسطينية  الدولة 
ــه أي مــــفــــاوضــــات ســيــاســيــة  عـــبـــر رفــــضــ
للوصول إلــى هــذا األمـــر، بــل شــن هجوما 
بينت،  ومــنــح  الـــداخـــل.  فلسطينيي  عــلــى 
أمس الجمعة، مقابات موسعة للصحف 
الرئيسية فــي إســرائــيــل، فــي محاولة هي 
األولى من طرفه للرد على تحريض رئيس 
الحكومة السابق بنيامني نتنياهو عليه، 
واتــهــامــات األخــيــر لــه بــأنــه لــم يــعــد يمثل 

اليمني في إسرائيل، وال أفكاره.
ــع كــل  ــه، مــ ــابـــاتـ ــقـ ــي مـ وتـــجـــنـــب بــيــنــت فــ
مــن »مــعــاريــف« و»يــديــعــوت أحــرونــوت« 
ــهــــاب عــن  ــإســ ــديــــث بــ و»هــــــــآرتــــــــس«، الــــحــ
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة األمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الــــقــــدس 
»يــديــعــوت  املــحــتــلــة، مــكــتــفــيــا بـــالـــقـــول، لـــ
الـــحـــالـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  إن  أحــــــــرونــــــــوت«، 
توافقت على الحفاظ على الوضع القائم 
فــي الــشــأن الــفــلــســطــيــنــي، وإنــــه أكـــد أمــام 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن معارضة 
أميركية  قنصلية  فتح  إلعـــادة  حكومته 

للفلسطينيني في القدس.
ــع أكــثــر  وأبـــــــرز بـــيـــنـــت، فــــي مــقــابــلــتــني مــ
ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ  فــ

ً
ــــة ــّي ــنــ صـــحـــيـــفـــتـــني يــــمــــيــ

أنه  »يسرائيل هيوم« و»مكور ريشون«، 
تــمــّكــن »مــن  أول رئــيــس حــكــومــة يمينية 
الفلسطينية  الـــدولـــة  مـــوضـــوع  إســـقـــاط 
ــدة اإلســرائــيــلــيــة، مـــن دون أن  ــنـ عـــن األجـ
يلقى مــعــارضــة مــن شــركــائــه فــي اليسار 
والوسط«. أما في مقابلته مع »يسرائيل 
ــوم«، فــــأكــــد بـــيـــنـــت أن حـــكـــومـــتـــه لــن  ــ ــيـ ــ هـ
تــذعــن ألي اتــفــاق وتــســويــة سياسية مع 
الفلسطينيني، على غرار اتفاقية أوسلو، 
وأنه ال يــزال، كما كان، متمسكا بمواقفه 
تغيير.  أي  دون  مــن  اليمينية  وعــقــائــده 
وقــال إنــه »مــا دمــت رئيسا للحكومة لن 
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بعثة فرنسية إلى السعودية لمتابعة تحقيقات »دكار«انتقادات تونسية لالستشارة الوطنية: تخدم أجندة سعيّد
تونس ــ آدم يوسف

ــيـــس ســعــّيــد  ــتـــونـــســـي قـ يــــواجــــه الــــرئــــيــــس الـ
انتقادات من قوى املعارضة واملجتمع املدني 
بــســبــب االســتــشــارة اإللــكــتــرونــيــة، معتبرين 
ــه  ــيــــف فــــاضــــح لــــفــــرض مـــشـــروعـ أنــــهــــا تــــوظــ
الخاص على التونسيني. وأطلق سعّيد، في 
مطلع شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
إلكترونية،  الوطنية على منصة  االستشارة 
إلى »تعزيز مشاركة  أنها تهدف  إلى  مشيرًا 
التونسيني في عملية التحول الديمقراطي«، 
غير أن العمل بها تأخر إلى منتصف الشهر 
الــحــالــي بــســبــب عـــدم جــاهــزيــتــهــا فــي املــوعــد 
ــتــــشــــارة بـــانـــتـــقـــادات  ــلـــت االســ املــــحــــدد. وقـــوبـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــــوى املـ ــ واســـــعـــــة مـــــن قـ
واملدنية، حتى من أحزاب تدعم الرئيس، مثل 
حركة الشعب، وتواترت الدعوات ملقاطعتها. 
وال يفصل سعّيد ســوى أقــل من شهرين عن 
مــوعــد نــهــايــتــهــا، إذ أعــلــن ســابــقــا نــيــتــه نشر 
فــي 20 مــارس/ تفاصيل نتائج االســتــشــارة 

الــذي يتزامن مع ذكــرى استقال  آذار املقبل، 
الباد عن فرنسا في عــام 1956، فيما يتجه 
ــيـــاغـــة مــحــتــوى  العـــتـــمـــاد نـــتـــائـــجـــهـــا فــــي صـ
القانونية  املنظومة  تعديل  على  االستفتاء 

للحكم في 25 يوليو/تموز املقبل.
واســتــعــار ســعــّيــد، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
خـــال اجــتــمــاع ملــجــلــس الـــــــوزراء، بــعــضــا من 
نــتــائــج مــبــكــرة لــهــذا االســتــشــارة، معلنا عبر 
فــيــديــو، بــثــتــه صــفــحــة الـــرئـــاســـة عــلــى مــوقــع 
»فــيــســبــوك«، أن »82 فــي املــائــة مــن املواطنني 
يــفــضــلــون الــنــظــام الــرئــاســي، و92 فــي املــائــة 

ــتـــي رافـــقـــت  ــات األحــــــــداث الـ ــيـ ــداعـ تـــتـــواصـــل تـ
قـــيـــم فـــي الــســعــوديــة بني 

ُ
ــــذي أ ــــي دكـــــار، الـ رالـ

1 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي و14 مــنــه، 
ــــوع حــــادثــــني غــيــر  تـــحـــديـــدًا عـــلـــى صــعــيــد وقــ
ريـــاضـــيـــني فـــيـــه. ويــتــعــلــق األمـــــر بــاالنــفــجــار 
الــــذي وقـــع أســفــل ســيــارة كـــان فــيــهــا الــســائــق 
ديسمبر/  30 فــي  بــوتــرون  فيليب  الفرنسي 
إصــابــتــه  إلــــى  وأدى  املــــاضــــي،  األول  ــانـــون  كـ
ــــقــــل بـــعـــدهـــا عـــلـــى عــجــل 

ُ
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة ن

إلــى بــاريــس لتلقي الــعــاج. وقـــال نجله بعد 
أســـبـــوع عــلــى الـــحـــادثـــة، إن والـــــده خــــرج من 
مــن«إصــابــات  تعانيان  ساقيه  لكن  غيبوبة، 
الــثــانــي بنشوب  الــحــادث  خــطــيــرة«. ويتعلق 
حريق، سبقه انفجار، في شاحنة دعم تابعة 
لفريق السائقة الفرنسية ـ اإليطالية كاميليا 

ليباروتي في 31 ديسمبر.
ــي مـــطـــلـــع لـــوكـــالـــة  ــســ ــرنــ ــدر فــ ــ ــــصـ ــــف مـ ــشـ ــ وكـ
الــــجــــمــــعــــة، أن مــحــقــقــني  ــــس  ــ »رويــــــــتــــــــرز«، أمـ
السعودية  إلــى  للسفر  يستعدون  فرنسيني 

يؤيدون سحب الثقة من النواب البرملانيني«. 
وأضــــاف أن »89 فــي املــائــة مــن املــواطــنــني ال 
يثقون بالقضاء، و81 في املائة يؤيدون مبدأ 
ي الدولة تنظيم الشؤون الدينية«. وقال 

ّ
تول

ــام ليست مــزيــفــة، ولــم  ــ ســعــّيــد إن »هـــذه األرقـ
يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات«.

الداخلية،  وزارة  ذكـــرت  متصل،  ســيــاق  وفــي 
فـــي بـــاغ رســـمـــي، أن املـــديـــر الـــعـــام لــلــشــؤون 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــام، نـــيـــابـــة عــــن وزيــ ــ الـــجـــهـــويـــة قــ
توفيق شــرف الــديــن، بــاإلشــراف على جلسة 
ــّصــصــت 

ُ
عــمــل عـــن بــعــد مـــع املـــحـــافـــظـــني. وخ

تقّدم  مــدى  »ملتابعة  الــبــاغ  بحسب  الجلسة 
سير االستشارة الوطنية اإللكترونية بكامل 
لدى  تعميمها  وكيفية  الــجــمــهــوريــة،  جــهــات 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات املــجــتــمــعــيــة واملـــؤســـســـات 
الشبابية والــتــربــويــة، والــعــمــل على دفــع كل 

التونسيني والتونسيات للمشاركة فيها«.
وحول هذه التطورات، قال املحلل السياسي 
أيــمــن الــبــوغــانــمــي، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
ــذه االســــتــــشــــارة وضــعــت  ــ ــ الــــجــــديــــد«، إن »هـ
عـــلـــى املــــقــــاس لـــخـــدمـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
املــشــروعــيــة  للتنميق وفــــرض  وهـــي وســيــلــة 
ولتمرير مشروع سياسي خاص به«. وأبدى 
سعّيد  استغال  يستغرب  »مــمــن  استغرابه 
االســـتـــشـــارة الــوطــنــيــة وتــوظــيــفــهــا لــتــوجــيــه 
ــرأي الـــعـــام، فــلــيــســت لــهــذه االســـتـــشـــارة أي  ــ الـ
قانونية  قيمة  أي  وال  دســتــوريــة  مشروعية 
ــــاف الــبــوغــانــمــي أن  وال قــيــمــة عــلــمــيــة«. وأضـ
»االستشارة وضعت في شكلها ومضمونها 
فاجأ أو 

ُ
لخدمة هــذا املــشــروع، وال يجب أن ن

نــســتــغــرب مــن أي اســتــغــال ســيــاســي، ســواء 

وعن جهل في أحيان أخرى«. من جهته، اعتبر 
الــقــيــادي فــي حـــزب ائــتــاف الــكــرامــة املــنــذر بن 
عــطــيــة، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»هــــذه االســـتـــشـــارة مــجــرد ضــحــك عــلــى ذقـــون 
عملية  أو  شفافية  أي  غــيــاب  فــي  التونسيني، 
ــلـــى مـــخـــتـــلـــف مــــراحــــلــــهــــا، وتــحــصــل  ــة عـ ــ ــابـ ــ رقـ

ــار تــحــقــيــقــهــم فـــي اســتــهــداف  ــ قــريــبــا فـــي »إطــ
مواطنني فرنسيني خال سباق رالي دكار«. 
وقــال املصدر: »نعتزم إرســال بعثة في وقت 
ــدًا«، مضيفا أنـــه بــخــاف مــا ذكــرتــه  قــريــب جــ
»لــم يمانع  الفرنسية  اإلعـــام  بعض وســائــل 
السعوديون أبدًا« في التعاون. وذكر املصدر 
أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لسفر املحققني 
ــدأوا  ــ ــم بـ ــهـ ــة، ألنـ ــعـــوديـ ــى الـــسـ ــ الــفــرنــســيــني إلـ
الفرنسيني  الــشــهــود  بــاســتــجــواب  تحقيقهم 
بــعــد عــودتــهــم مـــن املــمــلــكــة. وأفـــــاد بــــأن هــذه 

املرحلة من التحقيق انتهت اآلن. 
وفتح ممثلو االدعاء الفرنسيون في مكافحة 
اإلرهاب تحقيقا أوليا هذا الشهر بخصوص 
قليلة من  فترة  بعد  بــوتــرون  انفجار سيارة 
مغادرته الفندق في مدينة جدة للتوجه إلى 
ــال فــي حينه وزيــر  مــوقــع بــدايــة الــســبــاق. وقـ
الخارجية الفرنسي جــان إيــف لــو دريـــان إن 
»ثمة فرضية« بأن الحادث الذي أصيب فيه 
بــوتــرون »كــان هجوما إرهــابــيــا«. واعتبر أن 
مــســألــة وقـــف رالـــي دكـــار 2022 »مــطــروحــة«، 
لكن رئيس رالي دكار دافيد كاستيرا استبعد 
إنــــهــــاء املـــنـــافـــســـة فــــي حـــيـــنـــه، وقـــــــال إلذاعـــــة 
»فــرانــس إنــفــو« إن »الـــســـؤال لــم يــطــرح حتى 
»اتخذت  السعودية  السلطات  وإن  اللحظة«، 
إجراءات أمان كافية لضمان سامة السباق«.

وأشار منظمو السباق والسلطات السعودية 
في حينه إلى عدم وجود اشتباه جنائي في 
فرنسا حــذرت مواطنيها في  لكن  االنفجار، 
الــســعــوديــة وطــلــبــت مــنــهــم تـــوخـــي »أقــصــى 
درجـــــات الــيــقــظــة مـــن املــخــاطــر األمـــنـــيـــة« في 
أعقاب االنفجار. وذكرت الوزارة في إرشادات 

مــحــدثــة عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى اإلنـــتـــرنـــت »لــم 
ُيستبعد احتمال وقــوع عمل إجــرامــي«. لكن 
وزارة الخارجية السعودية ذكرت في 8 يناير 
الحالي، أن التحقيق املبدئي في االنفجار لم 
يثر أي شبهة جنائية. واستبعدت السلطات 
ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما  السعودية 
»الــحــادث«، مــؤكــدة أنــه »ال يوجد  وصفته بـــ
أي شــبــهــات فـــي الــــحــــادث«. لــكــن الــســلــطــات 
عززت اإلجراءات األمنية للمشاركني وملسار 

السباق.
وأكد املصدر الفرنسي لوكالة »رويترز«، أمس 
أنهم سمعوا أيضا من شهود عن حادث ثان 
وقع لشاحنة دعم تابعة للمتسابقة ليباروتي 
املاضي.  فــي 31 ديسمبر  الــنــيــران،  بها  شّبت 
وذكرت إذاعة »آر.إم.سي« أن املتسابقة سمعت 
»انــــفــــجــــارًا« قـــبـــل نـــشـــوب الــــحــــريــــق. وكــتــبــت 
ليباروتي بنفسها على موقع »انستغرام« في 
غير  الحريق  سبب  أن  الحالي،  الشهر  مطلع 
ــة أن جــهــاز املــخــابــرات  واضـــح. وذكـــرت اإلذاعــ
الفرنسي كان مهتما أيضا بما جرى لسيارة 
دعم ليباروتي. ونشرت اإلذاعة على موقعها 
وهي  للشاحنة  مــصــورة  لقطات  اإللكتروني 
تحترق، مشيرة إلى أن خزان الوقود الخاص 

بها ُوجد على بعد 50 مترًا منها وبه فتحة. 
وأضــافــت اإلذاعــــة أن الــســائــق ســمــع انــفــجــارًا 
فقفز خــارج الشاحنة، ولــم ُيصب أحــد بــأذى. 
ــنــــع املـــــدعـــــون الـــفـــرنـــســـيـــون املـــعـــنـــيـــون  ــتــ وامــ
ترد  لــم  كما  التعليق.  عــن  اإلرهـــاب  بمكافحة 
على  الــفــور  على  الفرنسية  الخارجية  وزارة 
الفرنسية،  اإلذاعــة  للتعليق على تقرير  طلب 
وكذلك لم ترد الحكومة السعودية أيضا. وقال 
الفرنسية  )إيــــه.إس.أو(  شركة  باسم  متحدث 
التي تنظم رالي دكار ردًا على تساؤالت وكالة 
ــرز«: »أحــاطــنــا فــريــق إكـــس ريـــد علما  ــتــ »رويــ
ليباروتي«.  كاميليا  دعم  لشاحنة  بما جرى 
وأضاف: »قال لنا فريق إكس ريد إنها كانت 
نــزال على  األرجـــح. ال  مشكلة كهربائية على 
هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة لـــكـــن إذا ظـــهـــر مـــصـــدر آخـــر 
واســتــدعــى ذلـــك تحقيقا فــمــن الـــواضـــح أنــنــا 

سنكون مستعدين للتعاون في ذلك«.
املعروف سابقا باسم باريس  السباق  وكــان 
- دكـــــــار، يــنــطــلــق مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
فـــي طــريــقــه إلـــى عــاصــمــة الــســنــغــال كمحطة 
أخيرة منذ بدايته في عام 1979، قبل تغيير 
مـــســـاره بــســبــب املــخــاطــر األمــنــيــة املــتــفــاقــمــة 
النيجر  الخمس:  األفريقي  الساحل  دول  في 
ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا. 
قل السباق إلى أميركا 

ُ
وبموجب هذا األمر ن

أن  قــبــل  و2019،   2009 عــامــي  بــني  الجنوبية 
 الـــرحـــال فـــي الــســعــوديــة بــــدءًا مـــن عــام 

ّ
يــحــط

2020. ومن املقرر، وفق الرزنامة، أن تتشّعب 
مسارات السباق إلى خارج السعودية، ولكنه 
يبقى في الشرق األوسط، بدءًا من عام 2023.
)العربي الجديد، رويترز(

من رئيس الجمهورية أو من حكومته أو من 
محافظيه أو من أنصاره«.

ــتـــائـــج مــبــكــرة  وحـــــــول إعـــــــان الـــرئـــيـــس عــــن نـ
لـــاســـتـــشـــارة، قــــال الـــبـــوغـــانـــمـــي: »بــالــصــدفــة، 
كــل الــنــتــائــج تتفق تــمــامــا مــع رغــبــات سعّيد، 
وهــو شــيء معلوم سلفا، فمن شــارك فــي هذه 
أقول  االستشارة هم فقط من يناصرونه، وال 
الرئيس  بــاألرقــام، فمن يعارضون  إنــه يغالط 
ــارة ويـــرفـــضـــون  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــي االسـ ــم يــــشــــاركــــوا فـ ــ لـ
أن »ســعــّيــد سيحصل  بــهــا«. ورأى  االعـــتـــراف 
عــلــى الــنــتــائــج الــتــي يـــريـــد، وفــــي كـــل األحــــوال 
»هناك  أن  إلــى  لــهــا«، مشيرًا  قانونية  قيمة  ال 
الــرأي وتتجاوز الرغبة  أشياء تتجاوز مجرد 
التي قد يعبر عنها الناس، عن علم في أحيان 

فـــي ســيــاق انـــقـــاب غــاشــم غــّيــب أي شــكــل من 
أشــكــال املــشــاركــة الــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة«. 
وأضــاف: »املضحك أن يقوم املنقلب بصياغة 
معطيات موجهة ويعرضها على أنصاره في 
منه،  بتعليمات  املــعــارضــني  كــل  مقاطعة  ظــل 
وبالتالي، كل األمور بيده في غياب أي رقابة 
من املجتمع املدني أو ماحظني، ثم لم يشارك 
سوى أقل من 1 في املائة من التونسيني، هذا 
ألــف مــشــارك«.  إذا سلمنا جـــداًل أن هناك 100 
ــــرب مــن  واعـــتـــبـــر بــــن عــطــيــة أن »الــعــمــلــيــة ضـ
ــــروع ســيــاســي  ــشـ ــ ــفــــرض مـ تـــزيـــيـــف الـــــواقـــــع لــ
شخصي جاهز، حتى يسّوق )سعّيد( للعالم 
ّد 

ُ
أنه تم تشريك التونسيني في وضع نظام ق

عــلــى مــقــاســه، إلقــصــاء كــل املــعــارضــني وحتى 
املساندين من األحزاب«. بدوره، اعتبر القيادي 
ــدة لـــلـــرئـــيـــس( عــبــد  ــانــ ــســ بـــحـــركـــة الـــشـــعـــب )املــ
الرزاق عويدات، في حديث سابق مع »العربي 
الجديد«، أن »حركة الشعب تعتبر أن الطريقة 
األفــقــيــة الــقــائــمــة عــلــى تــعــديــل الــدســتــور عبر 
إلـــى نتيجة«.  تـــؤدي  لــن  االســتــشــارة الوطنية 
ــم تـــقـــديـــم أســـئـــلـــة وانـــتـــظـــار  وتـــــســـــاءل: »إذا تــ
أجـــوبـــة، فــمــا الـــذي سيتم اعــتــمــاده جــوابــا إذا 
تعددت األجوبة بنسب متقاربة أو متفاوتة؟«. 
ــنـــاك الـــعـــديـــد من  ــى أن »هـ ـــار عــــويــــدات إلــ وأشـــ
الــتــونــســيــني الـــذيـــن ال يــمــتــلــكــون هـــواتـــف وال 
وســـائـــل تــكــنــولــوجــيــة لــلــمــشــاركــة، فــمــا بــالــك 
باإلنترنت؟«، مشّددًا على أن »تعديل الدستور 
قائما على حـــوار حقيقي بني  أن يكون  يجب 
الناس املؤمنني بهذا التعديل، وهم املساندون 
لـ25 يوليو )في إشارة إلى تاريخ إعان سعّيد 

اإلجراءات االستثنائية قبل ستة أشهر(«. )Getty/تشهد تونس تظاهرات متكررة اعتراضًا على إجراءات سعيّد )الشاذلي بن إبراهيم
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شرقي  جنوب  في  دوليًا،  بها  المعترف  غير  الشعبية«  دونيتسك  »جمهورية  رئيس  يتحدث 
بهذه  التطورات  مختلف  عن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  بوشيلين،  دينيس  أوكرانيا، 
المنطقة وصراعها مع كييف منذ عام 2014، ويتطرق للدعم الروسي لها، وكذلك لألزمة 

األوكرانية الروسية

ــة  ــ ــى انــــــــدالع األزمــ ــ ــ ــة، لـــنـــعـــد إل ــ ــدايـ ــ ■ بـ
أوكــرانــيــا  فــي  والعسكرية  السياسية 
أســبــابــهــا  هــــي  مــــا  ــام 2014،  ــ عــ فــــي 

الحقيقية؟ هل كان يمكن تجنبها؟
ــة عــــــام 2013 فــي  ــايـ ــهـ ــــي نـ ــــل شــــــيء فـ بــــــدأ كـ
ظمت 

ُ
ــيــــدان« فـــي كــيــيــف، حــيــث ن ســاحــة »املــ

احتجاجات بدعم من الخارج وفق سيناريو 
»الثورات امللونة«. لم يدعم سكان دونباس 
هــذه االحــتــجــاجــات، ألن شــعــارات »املــيــدان« 
ذات الــطــابــع الــقــومــي املــتــشــدد كــانــت غريبة 
علينا. وبموجب إحدى الوثائق التشريعية 
ــقــــاب  ــم تــبــنــيــهــا بـــعـــد االنــ ــ ــتــــي تـ األولـــــــــى الــ
ــــي آنــــــذاك فــيــكــتــور  ــرانـ ــ )عـــلـــى الـــرئـــيـــس األوكـ
يانوكوفيتش( في فبراير/شباط 2014، بدأ 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــقــوق الــلــغــويــة للسكان 
الناطقني بالروسية على الرغم من أنها من 
حقوق اإلنسان األساسية. طالبت دونباس 
بــــإجــــراء اســتــفــتــاء عــلــى الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ولــكــن 
أعلن  تــتــم االســتــجــابــة لطلبها. حــيــنــئــذ،  لــم 
في  ولوغانسك  دونيتسك  مقاطعتي  سكان 
دونباس عن قيام الجمهوريتني الشعبيتني، 
االستفتاء  إجـــراء  على  عزمهم  عــن  وعــبــروا 
الــذيــن وصــلــوا  املــجــرمــني  أن  إال  بمعرفتهم. 
إلى سدة الحكم في كييف نتيجة لانقاب، 
اســتــخــدمــوا الــجــيــش ضــد ســكــان دونــبــاس، 
وهو أمر يتعارض أيضا مع القانون الدولي.

■ شهد عام 2021، مخاطر متكررة بشأن إمكانية 
التوتر العسكري إلى مواجهة مفتوحة في  تحّول 
دونباس. في حالة التصعيد، هل يمكن أن تتدخل 
روســيــا بشكل مــبــاشــر فــي الـــنـــزاع مــع االعــتــراف 
بــاســتــقــالل »جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
الــشــعــبــيــتــني« وفـــق نـــمـــوذج االعـــتـــراف بــاســتــقــالل 
إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا 

في عام 2008؟
ــا إلـــى  ــمــ ــا، وإنــ ــنـ ــيـ هـــــذا الــــســــؤال ال يـــوجـــه إلـ
ــا، فــــــإن جــمــيــع  ــة نــــظــــرنــ ــهــ ــــن وجــ روســـــيـــــا. مـ
األحــاديــث عــن الــتــدخــل الــروســي فــي الــنــزاع 
ــاربــــات  بـــــني كـــيـــيـــف ودونـــــــبـــــــاس هـــــي مــــضــ
واســــتــــفــــزاز ســـيـــاســـي. نــــظــــرًا لــتــصــريــحــات 
السيناريو  الغربيني، فإن مثل هذا  املمثلني 
نأمل  أوكرانيا وحــدهــا.  يصب في مصلحة 
كثيرًا بتحلي القيادة في كييف باملسؤولية 
أمـــام الــشــعــب األوكـــرانـــي، لــعــدم بـــدء مرحلة 
ســاخــنــة مـــن الـــحـــرب، حــتــى ال تــكــون نهاية 
ألوكــرانــيــا كــدولــة، وهـــو مــا حـــذر فاديمير 

بوتني كييف منه.
 

ــف كــيــيــف والـــغـــرب ســكــان »جــمــهــوريــتــي 
ّ
■ تــصــن

كانفصاليني،  الشعبيتني«  ولوغانسك  دونيتسك 
في  الفيدرالية  كأنصار  موسكو  تصنفهم  بينما 
أوكرانيا. هل تتوقعون بقاء أوكرانيا دولة موحدة 

أم استمرار تفككها على أرض الواقع؟
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تـــثـــبـــيـــت الـــــوضـــــع الـــــخـــــاص لــجــمــهــوريــتــي 
ــي اتـــفـــاقـــات  ــنـــصـــوص عــلــيــه فــ ــــاس املـ ــبـ ــ دونـ
مــيــنــســك، عــلــى مــســتــوى الــدســتــور، ولكنها 
لـــم تــفــعــل ذلـــك خـــال ســبــع ســـنـــوات. لـــم يتم 
تــبــنــي تــشــريــعــات عـــدم مــاحــقــة األشــخــاص 

ــراف  ــتــ ــاالعــ ــا بــ ــومــ فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــني مــــرســ
الجمهوريتني. وزاد  الصادرة في  بالوثائق 
من فرحتنا، قرار تسهيل إجراءات الحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة. تــنــص اتــفــاقــات 
مينسك على التعاون العابر للحدود. لذلك 
الــتــعــاون االقــتــصــادي مــع روســيــا هــو طوق 
نـــجـــاة لــصــنــاعــات الــجــمــهــوريــتــني املــوجــهــة 

للتصدير.

■ في يوليو/تموز 2014، تم إسقاط طائرة »بوينغ« 
املــالــيــزيــة فـــوق دونـــبـــاس، وكـــان أغــلــب ركــابــهــا من 
الهولندي  الجانب  رواية  الهولنديني. تشير  الرعايا 
الطائرة بصاروخ من منظومة  أنــه تم إسقاط  إلــى 
الخاضعة  بيرفومايسكي  بلدة  »بــوك« من منطقة 
لسيطرة مقاتلي دونباس. كيف تــردون على هذه 

االتهامات؟
الرئيسي فــي مواجهة  األســلــوب األوكــرانــي 
دونباس هو االستفزاز. لأسف، فإن نطاق 
الـــوقـــاحـــة والـــتـــداعـــيـــات املـــأســـاويـــة ال تثني 
ــذا الــبــلــد. فـــي هــــذه الــقــصــة املـــروعـــة  ــادة هــ ــ قـ
»بوينغ« املاليزية يجب التساؤل:  املتعلقة بـ
مــن املستفيد؟ كــانــت أوكــرانــيــا وشــركــاؤهــا 

االتحاد  تفكك  بعد  أوكرانيا  رؤســاء  جميع 
السوفييتي، با استثناء، بنوا سياساتهم 
وفــق مــبــدأ »فـــّرق تــســد«، وعــلــى تباين رؤى 
غـــرب أوكــرانــيــا وجــنــوب شــرقــهــا، وتــعــمــدوا 
جــمــيــعــا دق األســـافـــني بـــني املـــواطـــنـــني على 
طــريــق فـــرض »األكـــرنـــة« وتــحــريــف الــتــاريــخ 
ــا  وتــشــويــه صــــورة روســيــا وتــمــجــيــد أوروبــ
ونـــمـــط الــحــيــاة الـــغـــربـــي. مـــا كــــان ملــثــل هــذه 
الــســيــاســات الــتــي اســتــمــرت لــســنــوات، إال أن 
تـــؤدي إلـــى تفكك أوكــرانــيــا، وهـــو مــا حــدث، 
وهذه ليست النهاية. ومنذ عام 2014، ازداد 
انــتــهــاك  ــــاالت  حـ ازدادت  إذ  ســـــوءًا،  الـــوضـــع 
حــقــوق الـــنـــاس، وتـــراجـــع مــســتــوى املعيشة 
بشكل كبير، وتراجع عدد السكان. مع مثل 
فــرص كثيرة  التوجهات، ليست هناك  هــذه 
ــار عملية  لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــبــلــد. فـــي إطــ
النزاع، نسترشد باتفاقات مينسك.  تسوية 
إذا بدأت كييف بالوفاء بها بداًل من استمرار 
محاكاة العملية التفاوضية، فهذا سيساعد 

أوكرانيا نفسها. 

مينسك،  اتفاقات  إلــى  التوصل  من  الرغم  على   ■
ــزال بــعــيــدًا عن  ــ يـ ــع فـــي دونــــبــــاس ال  الـــوضـ إال أن 
الــتــســويــة، ويــصــّر كــل طـــرف عــلــى تفسير رؤيــتــه 
ــرون املــــخــــرج مــــن هـــذا  ــ ــ ــات. كـــيـــف ت ــاقــ ــفــ ــهـــذه االتــ لـ
ــأزق؟ هـــل يــمــكــن أن يــحــدث تـــحـــّول نــهــائــي في  ــ املــ
مرحلة النزاع املتجمد على غرار الوضع في إقليم 

ترانسنيستريا في مولدافيا؟

يــمــكــن بــالــطــبــع أن يــحــدث الــتــحــول. وهــنــاك 
ــول مــخــتــلــف الـــتـــفـــســـيـــرات لــبــنــود  ــ جــــــدال حـ
اتفاقات مينسك على الرغم من أن كل شيء، 
وفــق رأيــنــا، مكتوب بــوضــوح، فخذ وافعل. 
يمكن تبادل االتهامات بانتهاك نظام وقف 
إطـــاق الــنــار، على الــرغــم مــن أنــه حتى هنا 
تــوجــد مــعــايــيــر مـــحـــددة لــتــحــديــد املتسبب 
ذلــك.  فــي  إن كانت هناك رغبة  القصف،  فــي 
لكن مــن الــواضــح تماما أن هناك مــن يعيق 
الــعــمــلــيــة، فـــي حـــال نــظــرنــا إلـــى االلــتــزامــات 
ــان عــلــى أوكــرانــيــا  الــســيــاســيــة لــــأطــــراف. كــ

تبادل  كييف  عرقلت  الــنــزاع.  فــي  املشاركني 
األشخاص املحتجزين بتخاذلها عن الوفاء 
بجميع االلتزامات املتعلقة بهذا الشأن. هذه 
أمور موضوعية يمكن مراجعتها بسهولة. 
لكن املــرعــب أنــه ال تـــزال هــنــاك حـــوادث قتل 
ــفــــال. املــخــرج  وإصـــابـــة ســكــان مــدنــيــني وأطــ
وبالعملية  مينسك  باتفاقات  بــالــوفــاء  هــو 
التفاوضية البناءة بني طرفي النزاع؛ كييف 
ــانــــب، ودونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك مــن  مــــن جــ
إرادة  لديها  ليست  كييف  لكن  آخــر.  جانب 

سياسية لذلك، تحت حكم اإلدارة الحالية.

الرسمية األوكــرانــيــة إن األحــداث  الــروايــة  ■ تقول 
في دونباس ليست حربًا أهلية، وإنما مواجهة مع 
روسيا. ما هو نطاق الدعم العسكري - السياسي 

الروسي املقدم لدونباس؟
من  بــقــرار  املدعومة  مينسك  التفاقات  وفقا 
مــجــلــس األمــــن الــــدولــــي، فــــإن طــرفــي الــنــزاع 
ــــاس.  ــبـ ــ ــا دونـ ــتـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــا وجـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا أوكـ ــمـ هـ
ــيـــا، فــهــي الـــدول  أمـــا فــرنــســا وأملــانــيــا وروسـ
الــتــي ال تحتوي  االتــفــاقــات  لــهــذه  الضامنة 
تنفيذه.  موسكو  على  يتعنّي  بند  أي  على 

لــكــن كييف الــتــي تــواصــل الــتــفــاوض للعام 
الــســابــع، تستمر فــي قصف أراضــيــنــا وقتل 
الـــســـكـــان املـــدنـــيـــني فـــي دونــــبــــاس، وتــدمــيــر 
املــنــازل والــبــنــيــة التحتية االجــتــمــاعــيــة، مع 
الجرائم.  هــذه  من  نفسها  تبرئة  محاولتها 
الــغــربــيــة روســيــا  الــــدول  واآلن تتهم بــعــض 
بأنها تريد مهاجمة أوكرانيا. وهناك سؤال 
إلــى كييف يــفــرض نفسه: مــع مــن تحاربتم 
حتى اآلن؟ ممتنون كثيرًا لروسيا ورئيسها 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــني عـــلـــى الــــدعــــم الــســيــاســي 
لــلــنــزاع.  واملــســاهــمــة فــي الــتــســويــة السلمية 
نــقــول شــكــرًا لــلــشــعــب الـــروســـي عــلــى الــدعــم 
ــة الــــحــــرب، حــضــر إلــى  ــدايـ ــانـــي. فـــي بـ اإلنـــسـ
في  ملساعدتنا  روس  مــتــطــوعــون  دونــبــاس 
حماية أرضنا. وخال فترة الحرب األهلية، 
لم تؤكد أي منظمة دولية، بما فيها منظمة 
األمن والتعاون في أوروبــا، وجود الجيش 
الـــروســـي فـــي دونـــبـــاس. نـــدافـــع عـــن أرضــنــا 

بأنفسنا.

■ خالل السنوات املاضية، تم إشراك دونباس في 
بنشاط.  الروسية  واالقتصادية  السياسية  الحياة 

ــان بــإمــكــان أكــثــر مـــن 700 ألـــف مـــن الــســكــان  وكــ
الروسية،  الجنسية  على  حصلوا  الــذيــن  املحليني 
)الــنــواب(  الــدومــا  انتخابات مجلس  في  التصويت 
الروسي في الخريف املاضي. كما تم فتح السوق 
الــروســيــة، بــمــا فــي ذلـــك املــشــاركــة 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، 
االقتصادي،  والحصار  املدنيني  قصف  هو 
السكان  بحق  تبنيها  يتم  الــتــي  والــقــوانــني 
التاريخي  وماضيهم  بالروسية  الناطقني 
وقــيــمــهــم الـــروحـــيـــة. بــالــطــبــع، مـــا كــــان أمـــام 
دونباس إال أن تعود في هذه الظروف، إلى 
كانت  عندما  الــقــريــب،  وماضيها  جــذورهــا 
قلبا صناعيا لروسيا الكبرى. عندما حرمت 
ــبــــاس مـــن حــقــوقــهــم،  أوكـــرانـــيـــا ســـكـــان دونــ
ــيــــا بــاســتــعــادتــهــا بــخــطــواتــهــا  ــامـــت روســ قـ
اإلنــســانــيــة. هــكــذا كـــان األمــــر، عــنــدمــا أصــدر 

بوشيلين: األسلوب األوكراني 
الرئيسي بمواجهة 

دونباس هو االستفزاز 
)Getty/نيكوالي تريشين(

دينيس بوشيلين
الحرب ضد دونباس ستشكل 

نهاية أوكرانيا كدولة

ممتنون لروسيا وفالديمير 
بوتين على الدعم السياسي

زيلينسكي يفتقر لإلرادة 
السياسية التخاذ القرارات التي 

تصب في مصلحة الشعب

¶ يشغل دينيس بوشيلين 
منصب رئيس »جمهورية 

دونيتسك الشعبية« المعلنة 
من جانب واحد، منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
¶ ولد في 9 مايو/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 11 سبتمبر/أيلول عام 

2015، انتخب رئيسًا للمجلس 
الشعبي )برلمان دونيتسك(، 

إذ صوت لصالحه 76 نائبًا.

سيرة

مقاومة  تصوير  إلــى  يحتاجون  الغربيون 
ــــاس عـــلـــى أنـــهـــا مــــن قـــبـــل إرهـــابـــيـــني.  ــبـ ــ دونـ
وقــبــل بــــدء الــتــحــقــيــق، وبــعــد أيــــام مــعــدودة 
ــقــــوبــــات عــلــى  ــم فــــــرض عــ ــ ــة، تـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى الـ
روســيــا. لننظر إلـــى الــحــقــائــق. أوكــرانــيــا لم 
الــنــزاع  تغلق مجالها الــجــوي فــوق أراضـــي 
فيديو  فبركة  واقــعــة  فضح  وتــم  العسكري. 
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 الــكــوادر الازمة 
لــلــتــحــكــم فـــي مــثــل هــــذه املــنــظــومــة املــعــقــدة 
ــات  ــواليــ ــم تـــقـــدم الــ ــــوي. كـــمـــا لــ ــــجـ لـــلـــدفـــاع الـ
املتحدة صور األقمار الصناعية التي كانت 
ترصد منطقة الكارثة في ذلك الوقت. نأمل 
كثيرًا أن يتم الوصول إلى املتسبب الحقيقي 

في هذه الجريمة ومعاقبته.

■ في إطار حملته االنتخابية في عام 2019، وعد 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسالم 
في دونباس. من وجهة نظركم، ما الذي منعه من 

الوفاء بوعوده؟
لزيلينسكي  أوكرانيا  مواطنو  صّوت  نعم، 
ــوده بـــالـــســـام،  ــ ــ بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة بــســبــب وعـ
أخــرى، وهناك بضعة  دعوا مرة 

ُ
ولكنهم خ

لـــذلـــك. أواًل، الــســبــب الــخــارجــي،  تــفــســيــرات 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتــــقــــالــــيــــة أوكـ ــدم اســ ــ ــعـ ــ ــل بـ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ ويــ

والعسكري  واملــالــي  السياسي  واعتمادها 
إن  إذ  الثاني داخلي،  الغرب. والسبب  على 
كييف أخرجت املارد من القمقم بالرهان في 
امليدان على اليمني القومي الراديكالي الذي 
شــعــر خــال هــذه الــســنــوات بــقــوتــه وإفــاتــه 
ــــن الــــعــــقــــاب. يـــتـــخـــذ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي جــمــيــع  مـ
الراديكاليني  الـــقـــرارات مــع مــراعــاة مــواقــف 
بمثابة  مينسك  اتــفــاقــات  يــعــتــبــرون  الــذيــن 
خـــيـــانـــة لــلــمــصــالــح الـــوطـــنـــيـــة األوكــــرانــــيــــة. 
وعاوة على ذلك، يضع الرئيس األوكراني 
االجتماعية  واألزمــة  الطاقة  أزمــة  تداعيات 
- االقتصادية على عاتق الحرب. لذلك أكرر 
أن زيــلــيــنــســكــي يــفــتــقــد لـــــإلرادة الــســيــاســيــة 
التــخــاذ الــقــرارات الــتــي تصب فــي مصلحة 
الشعب األوكــرانــي. يــرى سكان الباد هذا، 
ولـــذلـــك نــســبــة تــأيــيــده هـــو وحـــزبـــه )خــــادم 

الشعب( في تدهور مستمر.

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

دونيتسك ولوغانسك الهروب بدًال من دعم تطلعات الناس«.

الرهان على نموذج القرم

»بوينغ«  طائرة  إسقاط  مسألة  في 
دونباس،  منطقة  فــوق  الماليزية 
دينيس  قال   ،2014 تموز  يوليو/  في 
مباشرة،  الفاجعة  »بعد  إنه  بوشيلين 
للوصول  دولية  لجنة  علنًا  شكلنا 
ــة فـــي أســـرع  ــارث ــك ــع ال ــوق إلـــى م
أنـــواع  مختلف  ــا  وقــدمــن وقـــت، 
الجثامين  تسليم  ــار  إط في  الدعم 
العثور  وبمجرد  الطائرة.  وقطع 
تم  ــن،  ــودي األس الصندوقين  على 
يعني  الماليزي.  للجانب  تسليمهما 
من  درجــة  أعلى  أظهرنا  أننا  ذلــك، 
من  بالتحقق  واالهتمام  االنفتاح 

أسباب الحادثة بأسرع وقت«.

تعاون بقضية 
الطائرة الماليزية

أجراها من موسكومقابلة
رامي القليوبي

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

روسيا »ال تريد الحرب«... وأميركا تمّد أوروبا بالغاز الحدث 

جندي أوكراني مشاركًا في مناورة في مدينة لفيف )فرانس برس(

بــرفــقــة نــظــيــرتــه األملــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك. 
مــن جهته، شـــّدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي الفروف في مقابلة موسعة أجرتها 
معه عدة محطات إذاعة روسية، أمس، على 
أنه »إذا كان األمر متروكا لروسيا، فلن تكون 
هناك حرب. نحن ال نريد الحروب. لكننا لن 
بــشــدة،  تــهــدد مصالحنا  بـــأن  أيــضــا  نسمح 
لكن الفــروف  الــتــهــديــدات«.  تلك  أو نتجاهل 
لــــم يــســتــبــعــد »وجـــــــود أطـــــــراف تــســعــى إلـــى 
تأجيج الحرب في جنوب شرقي أوكرانيا«، 
أن »كييف ال تسيطر على جــزء من  معتبرًا 
ــي واشنطن 

ّ
ــّدد عــلــى أن »تــبــن قــواتــهــا«، وشــ

حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون 
التهديدات  واصفا  للعاقات«،  قطع  بمثابة 
أناتولي  الــروســي  السفير  بــطــرد  األميركية 
»القبيحة«،  أنتونوف من الواليات املتحدة بـ
أنتوني  األميركي  نظيره  يلتقي  أن  وتــوقــع 

بلينكن »مرة أخرى في غضون أسابيع«. 
ــا« الــروســي  ــدومــ وكــــان لــرئــيــس مــجــلــس »الــ
ــاء فيه  فــيــاتــشــيــســاف فـــولـــوديـــن مـــوقـــف جــ
أن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا بــحــاجــة إلـــى الــســام 
والواليات املتحدة وأوروبا ال تحتاجان إلى 
كــتــب عــلــى صفحته  نـــوويـــة، حسبما  حـــرب 

الخاصة على »تيليغرام«.
فــي غــضــون ذلـــك، صــدر أمــس بــيــان مشترك 
األميركي  للرئيس  الطاقة  بإمدادات  متعلق 
جـــو بـــايـــدن ورئــيــســة املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 
أورســوال فــون ديــراليــن. وجــاء في البيان أن 

على الرغم من املؤشرات التي تفيد باحتمال 
حصول تهدئة على خط األزمــة األوكرانية، 
ــهــــديــــدات  ــتــ ــا فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع الــ خــــصــــوصــ
الروسية على قاعدة أن موسكو »ال تسعى 
تزال  التصعيد ال  مــؤشــرات  أن  إال  للحرب«، 
قائمة وسط استمرار السباق بني الحوارات 

والتحشيد العسكري. 
وفـــي الــســيــاق، ســعــت فــرنــســا ألداء دور في 
عملية الــتــهــدئــة، بــعــد اتــصــال مــطــول، أمــس 
الــجــمــعــة، بــني الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
بوتني.  فاديمير  الروسي  ونظيره  ماكرون 
ــلـــغ نــظــيــره  وأفــــــاد الــكــرمــلــني بــــأن بـــوتـــني أبـ
الــفــرنــســي بـــأن رد واشــنــطــن وحــلــف شــمــال 
األطلسي على املطالبة بالضمانات األمنية 
األساسية  الهواجس  االعتبار  في  يأخذ  لم 
لـــروســـيـــا. وأضـــــاف الــكــرمــلــني فـــي بـــيـــان، أن 
املحادثة ركزت على مسألة تقديم ضمانات 
أمنية طويلة األمد لروسيا، بما في ذلك على 
ضوء املحادثات الروسية األميركية األخيرة 
ــا ـ  ــيــ ــتــــمــــاع »مـــجـــلـــس روســ ــي جــنــيــف واجــ فــ
إلى  بوتني  وأشـــار  بروكسل.  فــي  األطلسي« 
أن الجانب الروسي سيدرس بعناية الردود 
املاضي،  األربــعــاء  يــوم  التي وردت  املكتوبة 
من الواليات املتحدة والحلف على مشروعي 
وبعد  األمنية،  الضمانات  بشأن  اتفاقيتني 

ذلك سيقرر بشأن اتخاذ إجراءات الحقة.
ولفت بوتني إلى حقيقة أن الــردود لم تأخذ 
لروسيا،  األساسية  الهواجس  االعتبار  في 

الطرفني يعمان »إلمــداد االتحاد األوروبــي 
من  وكـــاف  مستمر  بشكل  الطبيعي  بالغاز 
مــصــادر مــتــنــوعــة«، وأضـــاف أن األميركيني 
ــي أوروبـــــــــا  ــ ــة فــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ــأمـ ــ »مــــلــــتــــزمــــون بـ
واستدامته«. وأكد البيان أن الطرفني يعمان 
فيها  بما  بالغاز  اإلمـــداد  »لتجنب صدمات 
ما قد ينجم عن غزو روسي ألوكرانيا«، كما 
ذكر أن »واشنطن تعمل على تزويد أوروبا 
بكميات إضافية من الغاز الطبيعي«، وهو 
كـــشـــفـــت عـــنـــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  مــــا 
جورنال« األميركية بقولها إن »أكثر من 20 
ناقلة غاز في طريقها من الواليات املتحدة 

إلى أوروبا، وستتبعها 33 أخرى«.
مــن جــهــتــه، قـــال األمــــني الــعــام لــحــلــف شمال 
األطـــلـــســـي يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، أمـــــــس، إن 
الغرب مستعد ألشكال مختلفة من العدوان 
الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا ولــيــس بــالــضــرورة 
وقوع هجوم بّري، وأضــاف، في نقاش على 
واشنطن،  في  أبحاث  مركز  نظمه  اإلنترنت 
ــوات عــلــى حـــدود  أن قــيــام روســـيـــا بــحــشــد قــ
أوكــرانــيــا وفــي بــيــاروســيــا يمكن أن يــؤدي 
إلى »غزو روسي شامل«، لكن هناك أساليب 
ــرى، منها هــجــوم إلــكــتــرونــي، ومــحــاولــة  أخــ
 »نحتاج 

ً
قــائــا تــخــريــب،  انــقــاب، وعمليات 

إلى أن نكون مستعدين لسلسلة واسعة من 
أشكال العدوان املختلفة«.

ــة األمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــنــــدوبــ وفـــيـــمـــا أفــــــــادت املــ
األمـــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك ليندا توماس 

مــثــل مــنــع تـــوســـع األطـــلـــســـي، ورفـــــض نشر 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــلــــحــــة الــــضــــاربــــة بــ أنـــظـــمـــة األســ
الحدود الروسية، إضافة إلى عودة القدرات 
الــعــســكــريــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــكــتــلــة في 
التي كانت تحتلها عام  أوروبــا إلى املواقع 
األساسية  الوثيقة  توقيع  تم  عندما   ،1997
للعاقات بني روسيا واألطلسي، وأضاف أن 
الردود تجاهلت املسألة املحورية املتمحورة 
حول كيفية عزم الواليات املتحدة وحلفاؤها 
على اتباع مبدأ »عدم قابلية األمن للتجزئة«، 
الــوثــائــق األســاســيــة ملنظمة  الـــذي تتضمنه 
»األمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا« و»مــجــلــس 
روسيا ـ األطلسي«، والذي ينص على أنه ال 
ينبغي ألي طرف أن يعزز أمنه على حساب 
أمن الدول األخــرى. وشّد بوتني على أهمية 
الـــصـــارم التــفــاقــيــات مينسك  امــتــثــال كييف 
وغيرها مــن االتــفــاقــيــات، وبــالــدرجــة األولــى 
في ما يخص فتح حوار مباشر مع إقليمي 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك االنــفــصــالــيــني في 
الشرق األوكراني، وإضفاء الصفة الشرعية 
على الوضع الخاص ملنطقة دونباس )التي 

تضّم اإلقليمني(.
ــي الـــرئـــاســـة  ــ ــــؤول فـ ــسـ ــ ــي املــــقــــابــــل، قــــــال مـ ــ فـ
أبلغ نظيره  الفرنسي  الرئيس  إن  الفرنسية 
ــأن عــلــى روســيــا احـــتـــرام ســيــادة  الـــروســـي بـ
ــاف املـــســـؤول أن الــزعــيــمــني  ــ جــيــرانــهــا. وأضـ
بلديهما  أن  على  هاتفي،  اتصال  في  اتفقا، 
ــاقــــشــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــنــ ســــيــــواصــــان املــ

الرباعية ضمن ما يعرف بصيغة نورماندي 
ــا وأوكـــرانـــيـــا  ــيــ )تـــضـــم طـــرفـــي األزمـــــــة روســ
ــار  ــ ــــي إطـ وبــــحــــضــــور فـــرنـــســـا وأملـــــانـــــيـــــا(، فـ
ــدة الــتــوتــر.  الــجــهــود املـــبـــذولـــة لــتــخــفــيــف حــ
وتـــابـــع املـــســـؤول »الــرئــيــس بــوتــني قـــال إنــه 
يريد الحوار وإن من املهم العمل على تنفيذ 
اتفاقات مينسك«، مشيرًا إلى أن بوتني شدد 

على أنه ال يريد تصعيد الوضع.
ــااًل، مــســاء  ــ ــــصـ ــرى اتـ ــ ــان مــــاكــــرون قــــد أجــ ــ وكــ
ــــس، بـــالـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر  أمــ
الفرنسية  املــحــاولــة  ســيــاق  فــي  زيلينسكي، 
لتهدئة الوضع. بدوره، أكد وزير الخارجية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان أنـــه ســيــزور 
الــعــاصــمــة األوكـــرانـــيـــة كــيــيــف »قــريــبــا جــدًا« 

بوتين: الردود لم تأخذ 
في االعتبار الهواجس 

األساسية لروسيا

دعوة استخباراتية 
للمؤسسات البريطانية 

لتعزيز أمنها اإللكتروني

لعقد جلسة  دعـــت  بــادهــا  بـــأن  غرينفيلد  ـ 
ــن الــــدولــــي ملــنــاقــشــة  ــ مــفــتــوحــة ملــجــلــس األمــ
الــحــدود األوكــرانــيــة الروسية  الــوضــع على 
ــنــــني، كــشــف وزيـــــر الــخــارجــيــة  بــعــد غـــد اإلثــ
املـــجـــري بــيــتــر ســـيـــارتـــو، فـــي إفــــــادة نــشــرت 
على صفحته على »فيسبوك«، أن الواليات 
ــتـــحـــدة بــحــثــت مــــع املـــجـــر إمـــكـــانـــيـــة نــشــر  املـ
أراضيها.  أميركية بشكل مؤقت على  قــوات 
الــدفــاع املجرية  وأضـــاف ســيــارتــو أن وزارة 

تدرس هذا األمر.
ــنـــي  أمـــــــا فـــــي لـــــنـــــدن، فــــطــــالــــب املـــــركـــــز الـــوطـ
ــانـــي لــــأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، الـــتـــابـــع  ــريـــطـ ــبـ الـ
لـــاســـتـــخـــبـــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، املـــؤســـســـات 
الــكــبــرى بــتــعــزيــز أمــنــهــا اإللــكــتــرونــي. وقـــال 
بــول تشيشستر  املــركــز  فــي  العمليات  مدير 
إنه »على مدار عدة سنوات رصدنا نموذجا 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــة خـــبـــيـــثـــة فـ ــ ــيـ ــ لـــتـــحـــركـــات روسـ

السيبراني«.
إلجــراء  الروسية  البحرية  تستعّد  ميدانيا، 
ــل األيـــرلـــنـــديـــة،  ــواحــ ــســ ــة الــ ــالـ ــبـ ــات قـ ــبــ ــدريــ تــ
حسبما أعلن قطاع صيد السمك األيرلندي، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس. وقـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع األيـــرلـــنـــدي ســايــمــون 
كوفيني إن دبلن ال تتمتع بسلطة منع قيام 
التدريبات وإنه أعلم السفير الروسي يوري 
فــيــاتــوف بـــأن الــتــدريــبــات الــروســيــة »غــيــر 

مرّحب بها«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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باريس تبحث عن تعديل عملياتها

أزمة مالي وفرنسا 
»خارج السيطرة«

تطبيع العالقات بين رواندا وأوغندا

تجارب صاروخية قياسية 
لبيونغ يانغ

ستسحب الدنمارك 
كتيبتها المكّونة من 100 

جندي من مالي

ــالــــي، بــني  تــســتــمــّر األزمـــــــة فــــي مــ
الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري الــــــذي رفـــض 
ــــى املـــدنـــيـــني فــي  نـــقـــل الــســلــطــة إلـ
الفترة  املقبل واقترح تمديد  فبراير/شباط 
ــوات، وبــــني الــقــوى  ــنــ االنــتــقــالــيــة خــمــس ســ
ــة، وعــلــى رأســهــا فــرنــســا. وهـــو ما  ــيـ األوروبـ
دفـــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــودريـــان، إلـــى اإلقـــــرار، أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
ــالـــي مــــع مــجــلــس  املـــواجـــهـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي مـ
ــارج عـــن الــســيــطــرة« ال يمكن  ــ عــســكــري »خــ
أن تــســتــمــر، كــاشــفــا أن بـــاريـــس تــبــحــث مع 
ملواصلة  عملياتها  تعديل  كيفية  الشركاء 
 

ّ
ــلـــمـــتـــشـــدديـــن هـــــنـــــاك، فـــــي ظـــل ــدي لـ ــتــــصــ الــ

في  املسلحة  الجماعات  تمدد  مــن  املخاطر 
دول الــســاحــل األفـــريـــقـــي )بــوركــيــنــا فــاســو 
وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر(. وقال 
لــودريــان في تصريحات إلذاعــة »آر.تـــي.إل« 
ــارج عــن  ــ املـــحـــلـــيـــة: »املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري خــ
السيطرة بــحــق«، ووصــفــه أيــضــا بــأنــه غير 
شــرعــي. وتــابــع »تــشــهــد الـــقـــوات األوروبـــيـــة 
والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها. في 
ظل هــذا الوضع وفــي ظل تمزق أطــر العمل 
السياسية والعسكرية، ال يمكننا املواصلة 

على هذا املنوال«.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات لــــودريــــان بــعــد إعـــان 
الدنمارك، أول من أمس الخميس، أنها ستبدأ 
سحب كتيبتها املؤلفة من نحو مائة جندي 

فــي الــســاحــل األفــريــقــي خــطــرًا على أوروبـــا، 
خــصــوصــا أن بــوركــيــنــا فـــاســـو، املــتــاخــمــة 
ملالي، شهدت انقابا عسكريا، في 23 يناير/
ــل بــمــوجــبــه  ــ كــــانــــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، وصـ
الجيش إلى السلطة في واغادوغو. وتعاني 
ــاعـــات املــــتــــشــــددة أيـــضـــا.  ــمـ ــن الـــجـ ــبــــاد مــ الــ

االســتــنــزاف  استراتيجية  أن  خــبــراء  ويـــرى 
التي يتبعها املتشددون في الساحل كانت 
ــقــــوط نـــظـــامـــني مــنــتــخــبــني  ــة فــــي ســ ــمـ حـــاسـ
لــكــنــهــمــا ضــعــيــفــان وفـــقـــدا مــصــداقــيــتــهــمــا. 
ويــــقــــول املـــســـتـــشـــار األمــــنــــي فــــي بــوركــيــنــا 
نتعرض  »نحن  فاسو محمدو سافادوغو: 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ مـــبـــاشـــرة لـــتـــبـــعـــات االسـ
فرضتها الجماعات الجهادية«. وكما حدث 
فـــي مـــالـــي فـــي أغـــســـطـــس/آب 2020، تــــذّرع 
في  فــاســو  بوركينا  فــي  العسكري  املجلس 
الــواضــح  »بالعجز  األول  الصحافي  بيانه 
املستمر  للتدهور  التصدي  عن  للسلطات« 

للوضع األمني »الذي يهدد أسس أمتنا«. 
يــشــتــرك انــقــابــيــو بــوركــيــنــا فــاســو ومــالــي 

الــقــادة  فــي شــعــورهــم بالسخط بـــإزاء عجز 
ــة فـــــي الـــتـــصـــدي  ــلـــطـ املـــــوجـــــوديـــــن فـــــي الـــسـ
لــلــجــهــاديــني، عــلــى الــرغــم مــن انــتــشــار قــوات 
فــرنــســيــة وأخــــرى أفــريــقــيــة أو تــابــعــة لأمم 
املتحدة وتلقيهم دعما ماليا دوليا. ويصف 
تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدولية 
ــقــــاعــــدة« بـــأنـــه قــــوي في  وجـــــود تــنــظــيــم »الــ
عــن كونه يعد مهيمنا   

ً
مــالــي، فضا شمال 

في بعض األمــاكــن. ويعتقد انقابيو مالي 
ضبط  على  قـــادرون  أنهم  فاسو  وبوركينا 
في منظمة  الباحث  لكن  األمنية،  األوضـــاع 
العفو الدولية عثمان ديالو، يتساءل »إذا لم 

ينجحوا، ماذا سيحدث؟«. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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سياسة

تتفاقم الخالفات بين 
عسكر مالي وفرنسا، 

مهددة بتزايد المخاطر 
األمنية في الساحل 

األفريقي، وسط توجه 
باريس لتعديل العمليات 

ضد المتشددين

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

)Getty( دعا كيم إلى تعزيز الدفاعات الوطنية

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

ــار الــــعــــاقــــات  ــ ــــسـ عـــــــــادت الـــــــحـــــــرارة إلـــــــى مـ
الـــروانـــديـــة ـ األوغـــنـــديـــة، بــعــد نــحــو ثــاث 
سنوات على إقفال مركز حــدودي رئيسي 
بني البلدين، تا فترة من التوترات. وأعلن 
وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا، 
أمس الجمعة، عن إعادة فتح مركز غاتونا 
الحدودي الرئيسي مع أوغندا يوم اإلثنني 
ــقـــبـــل، بـــعـــد إغــــاقــــه فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  املـ
ــضــفــي طــابــعــا رسميا 

ُ
ت فـــي خــطــوة   ،2019

عــلــى إحـــيـــاء الـــعـــاقـــات بـــني الـــجـــارتـــني في 
شــرق أفريقيا. وأضـــاف بــيــروتــا فــي بيان، 
ــدا مــتــمــســكــة بــالــجــهــود  ــ ــ أن »حـــكـــومـــة روانـ
روانــدا  بــني  العالقة  املشاكل  لحل  الحالية 
وأوغندا، وتعتبر أن إعان إعادة فتح املركز 
الــــحــــدودي ســُيــســاهــم بــشــكــل إيــجــابــي في 
البلدين«.  بني  للعاقات  السريع  التطبيع 
ــدا الحــظــت أن هناك  ــ وشــــّدد عــلــى أن »روانـ
عملية لحل القضايا التي أثارتها، وكذلك 
االلـــتـــزامـــات الـــتـــي تــعــّهــدت بــهــا الــحــكــومــة 

األوغندية ملعالجة العقبات املتبقية«.
ولــــــم يــــــرد أي تـــعـــلـــيـــق أوغـــــنـــــدي رســـمـــي 
ــفـــور، غــيــر أن الــجــنــرال مــوهــوزي  عــلــى الـ
كــايــنــيــروغــابــا نــجــل الــرئــيــس األوغـــنـــدي 
يويري موسيفيني والحكومة األوغندية 
ــان الــــــــروانــــــــدي عــلــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــشــ أعـــــــــــادا نــ
حـــســـابـــاتـــهـــم الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى »تـــويـــتـــر«. 
 من أسبوع على 

ّ
ويأتي اإلعــان بعد أقــل

زيــارة قــام بها كاينيروغابا إلــى كيغالي 
حــيــث أبــــدى مــع الــرئــيــس الـــروانـــدي بــول 
كاغامي، رغبة في »ترميم« العاقات بني 

أيــام  قبل  وأجـــرى موسيفيني  الــدولــتــني. 
األمنية،  أجهزته  على  رئيسية  تغييرات 
فـــــأقـــــال رئــــيــــس املـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة 
أبــيــل كــانــديــهــو، الـــذي تــعــرض النــتــقــادات 

مــســتــمــرة مـــن قــبــل روانــــــدا، يـــوم الــثــاثــاء 
املـــاضـــي. ويــبــدو أن هـــذه الــخــطــوة كانت 

استرضاء لكيغالي.
وكانت رواندا قد اتهمت أوغندا مرارًا بدعم 
إلطاحة  تخطط  التي  املتمردة  الجماعات 
الحكومة في كيغالي، بينما اتهمت أوغندا 
روانــــــــدا بـــالـــقـــيـــام بــأنــشــطــة تــجــســس غــيــر 
مشروعة في كمباال. وأغلقت رواندا املعبر 
الــحــدودي املــزدحــم فــي غاتونا فــي فبراير 
2019. وتصاعد التوتر بني البلدين مجددًا 
الـــعـــام املـــاضـــي بــعــد نــشــر الــتــحــقــيــق حــول 
بــرنــامــج التجسس »بــيــغــاســوس«، والـــذي 
يـــّدعـــي أن روانـــــــدا اســتــخــدمــت الــبــرنــامــج 
الــوزراء  رئيس  خصوصا الختراق هاتفي 
األوغــنــدي روهــاكــانــا روغــونــدا، بــني عامي 
2014 و2021، ووزيــر الخارجية األوغندي 
ســـام كــوتــيــســا، الـــذي يــتــولــى منصبه منذ 

عام 2015.
لحل  التوسط  والكونغو  أنغوال  وحــاولــت 
النزاع، وتم تنظيم محادثات بني كاغامي 
األنغولي  الرئيسني  برعاية  وموسيفيني 
جواو لورنسو والكونغولي دنيس ساسو 
أنغيسو، وُعقد االجتماع األخير في فبراير 
تــجــِر أي مـــحـــادثـــات مــنــذ ذلــك  2020. ولــــم 
الــحــني، بــســبــب تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا. 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 
ــرى.  ــ الـــتـــي فـــقـــدت األســـــــواق والــــفــــرص األخـ
ويــبــدو أن أوغــنــدا، الــتــي حــرمــت مــن سوق 
رئيسية لصادراتها، خسرت أكثر في ذروة 

ما وصفته بالحظر التجاري الفعال.
إلــــــى تــعــطــيــل  الـــــحـــــدود  وقــــــد أدى إغـــــــاق 
الـــروابـــط الــتــجــاريــة فــي املنطقة بــشــدة، إذ 
تــعــتــمــد روانـــــدا بــشــكــل أســـاســـي عــلــى ممر 
الكيني في  نقل يمتد من ميناء مومباسا 
املحيط الهندي عبر كينيا وأوغندا، ويمر 
مــن الــطــريــق نــفــســه الــبــضــائــع عــبــر روانــــدا 
إلــى بــورونــدي وشــرق جمهورية الكونغو 
ــيـــة. ومـــــن املـــحـــتـــمـــل أن يــكــون  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
املعبر  عند  الطبيعية  الــتــجــارة  استئناف 
قــفــزة  لــلــبــلــديــن دافـــعـــا لتحقيق  الـــحـــدودي 
الــتــي تضررت  اإلقليمية  االقــتــصــادات  فــي 
مــن آثــــار تــدابــيــر احـــتـــواء كـــورونـــا. وُيــشــار 
إلــى أن روانـــدا وأوغــنــدا من أعضاء الكتلة 
إلى  أفريقيا،  التجارية اإلقليمية في شرق 
جانب كينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب 

السودان.
مــع العلم أن بــول كــاغــامــي )رئــيــس روانـــدا 
مــوســيــفــيــنــي  ــــري  ــــويـ ويـ  )2000 عـــــام  مـــنـــذ 
)رئــيــس أوغـــنـــدا مــنــذ عـــام 1986( حليفني 
والتسعينيات،  الثمانينيات  منذ  مقّربني 
ــة فــي  ــلـــطـ ثـــــم مـــــع ســـيـــطـــرتـــهـــمـــا عـــلـــى الـــسـ

بلديهما، قبل أن يصبحا عدوين لدودين.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

أجرت كوريا الشمالية، منذ مطلع عام 2022، 
عددًا قياسيا من االختبارات الصاروخية، إذ 
أطلقت صواريخ بعيدة املدى وأخرى بالستية 
قــصــيــرة املــــدى، فــيــمــا زار الــزعــيــم كــيــم جونغ 
أسلحة  »مــنــظــومــة  ينتج  ذخــيــرة  أون مصنع 
رئــيــســيــة«. وتــصــاعــد الــتــوتــر بــشــأن سلسلة 
ــارب ألســـلـــحـــة أجـــرتـــهـــا كـــوريـــا  ــجــ ــت تــ ــن ســ مــ
من  وهــي  الحالي،  العام  بداية  منذ  الشمالية 
بني أكبر عــدد من عمليات إطــاق الصواريخ 
التي أجرتها في شهر واحد، ما أثار استنكارًا 
دوليا، ودفع واشنطن للسعي من أجل فرض 
ــيـــة عــلــى بــيــونــغ يــانــغ،  عــقــوبــات جـــديـــدة دولـ
وهــو ما رفضته بكني وموسكو خــال جلسة 

ملجلس األمن أخيرًا.  
فــي بيان  الــروســيــة،  الخارجية  وذكـــرت وزارة 
أمس الجمعة، أن موسكو تراقب عملية إطاق 
أنه  اعــتــبــرت  لكنها  لــلــصــواريــخ،  يــانــغ  بيونغ 
ــزال هــنــاك فــرصــة الســتــئــنــاف املــحــادثــات  ال تــ
الــســداســيــة، الــتــي تــضــم الــصــني والــكــوريــتــني 
والواليات املتحدة واليابان وروسيا، من أجل 

إيجاد حل للملف الكوري الشمالي.
تجريبية  إطــاق  عملية  يانغ  بيونغ  وأجـــرت 
سادسة منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك 
صـــواريـــخ فــــرط صــوتــيــة. وأملـــحـــت، األســـبـــوع 
ــتـــأنـــف تـــجـــارب  ــد تـــسـ ــ ــــي، إلــــــى أنــــهــــا قـ ــاضــ ــ املــ
األسلحة النووية واألسلحة بعيدة املدى التي 

توقفت منذ عام 2017.
لــم تختبر أي  الشمالية  أن كــوريــا  إلــى  يــشــار 
أسلحة  أو  للقارات  عابرة  بالستية  صــواريــخ 
نووية منذ عام 2017. لكن سلسلة من عمليات 
إطــاق الصواريخ قصيرة املــدى بــدأت، وسط 
تــعــثــر مـــحـــادثـــات نــــزع الـــســـاح الـــنـــووي بعد 
قــمــة فــاشــلــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة فــي 2019. 
الــتــجــارب فــيــمــا تستعد بــيــونــغ يانغ  وتــأتــي 
الثمانني ملياد والــد كيم،  لاحتفال بالذكرى 

الــزعــيــم الـــراحـــل كــيــم جــونــغ إيـــل فــي فــبــرايــر/ 
املائة  بعد  العاشرة  الذكرى  ثم  املقبل،  شباط 
ملياد الزعيم املؤسس للباد كيم إيل سونغ، 
فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان املـــقـــبـــل. وذكـــــــرت وكـــالـــة 
األنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة، أمــس 
الجمعة، أن بيونغ يانغ أجرت، خال األسبوع 
الحالي، تجربة تحديث لنظام صاروخ بعيد 
املـــدى، واخــتــبــارًا لتأكيد قــوة الـــرأس الحربية 

التقليدية لصاروخ تكتيكي أرض-أرض.
وأضـــافـــت الــوكــالــة أن بــيــونــغ يــانــغ اخــتــبــرت، 
ــروز« بعيدة  ــ الــثــاثــاء املـــاضـــي، صـــواريـــخ »كــ
املــــدى، حلقت فـــوق الــبــحــر الــواقــع شـــرق شبه 
الـــجـــزيـــرة )بـــحـــر الـــيـــابـــان أو الــبــحــر الــشــرقــي 
ــــة(، ووصــــلــــت إلـــى  ــــوريـ ــكـ ــ حـــســـب الــتــســمــيــة الـ
 1800 بعد  على  الواقعة  املستهدفة  »الجزيرة 
كــيــلــومــتــر«. وأوضـــحـــت أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بــالــســتــيــة  األول، صــــواريــــخ  أمـــــس  اخـــتـــبـــرت، 
قــصــيــرة املـــدى أصــابــت »جــزيــرة ُمــســتــهــَدفــة«، 
مشيرة إلى أن ذلك »ُيثبت أن القوة التفجيرية 
ملتطلبات  مطابقة  التقليدي  الحربي  لــلــرأس 
الزعيم  أن  إلــى  الــوكــالــة  ــارت  وأشــ التصميم«. 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مصنعا 
لــلــذخــيــرة. وفــي صـــورة نشرتها الــوكــالــة، بدا 
كيم مبتهجا، وهو محاط بمسؤولني يرتدون 
ــم، بــحــســب  ــيــ ــة. وأشـــــــــاد كــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــــبـــــزات الـ
ابتكارات  الــذي حقق  »املصنع  ببناء  الوكالة، 
جــمــاعــيــة وتـــقـــدمـــا كــبــيــرًا فـــي إنـــتـــاج أســلــحــة 
رئيسية«. وقــال: »يحتل املصنع موقعا مهما 
لــلــغــايــة، ويــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة فـــي تــحــديــث 
القوات املسلحة للباد، وتحقيق استراتيجية 
تطوير الــدفــاع الــوطــنــي«. ولــم تــحــدد الوكالة 
نوع األسلحة أو موقع املصنع. ودعا كيم إلى 
تــعــزيــز الــدفــاعــات الــوطــنــيــة ملــواجــهــة الــوضــع 

الدولي غير املستقر.
)فرانس برس، رويترز(

إيجابية  بخطوة  أوغندا  ــادرت  ب
سبتمبر/أيلول  في  ــدا  روان تجاه 
ســراح  إطالقها  مــع  الــمــاضــي، 
ــغــا، الــُمــتــهــم  لـــورنـــس مــوغــان
بالتجسس لمصلحة األخيرة. وكان 
موغانغا،  اعتقل  قــد  الجيش 
لجامعة  وكــيــً  يعمل  الـــذي 
سبتمبر،  في  الخاصة،  فيكتوريا 
األوغندي  الرئيس  يتدخل  أن  قبل 
ــذي  ــنــي، الـ ــري مــوســيــفــي ــويـ يـ
العتقال  »صدمته«  عن  ــرب  أع
ــالق ســراحــه  ــإط ــل وأمـــر ب ــرج ال
إليه.  الموجهة  التهم  وإسقاط 
أوغندي  مــواطــن  وموغانغا 

متحّدر من رواندا.

بادرة حسن نية 

مـــن مـــالـــي، تــلــبــيــة لــلــطــلــبــات املـــتـــكـــررة الــتــي 
كوبنهاغن.  إلــى  العسكري  املجلس  وّجهها 
ــر الــخــارجــيــة الـــدنـــمـــاركـــي، ييبا  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
كــوفــود، قــد أعــلــن مــســاء الخميس أن بــاده 
ستسحب قواتها، التي كانت تعمل في إطار 
قوة »تاكوبا« األوروبية التي خلفت عملية 
»برخان« الفرنسية، في أعقاب تشكيك مالي 
في شرعيتها. وشّدد على أن بلده »ال يمكنه 
التعايش مع ذلك التشكيك وبالتالي قررنا 
الدنماركي  الوزير  واعتبر  الجنود«.  سحب 
أن السلطات العسكرية االنقابية في مالي 
»تحاول خلق انقسامات وإبعاد االنتباه عن 
املــشــاكــل الــتــي تعاني منها عــن طــريــق لفت 
االنتباه إلى الدنمارك«. ولم يستبعد كوفود 
وجــود أصابع روسية »فيما يتعلق بإثارة 

االضطرابات ثم االنقسامات حول املهمة«. 
ووفــــقــــا لـــلـــوزيـــر الــــدنــــمــــاركــــي »تــــجــــري فــي 
بــــامــــاكــــو لـــعـــبـــة قـــــــــذرة مــــتــــواصــــلــــة، حــيــث 
يعمل جــنــراالت االنــقــاب أكــثــر مــع املرتزقة 
ــــروس«، داعــيــا إلـــى ضــــرورة »الــبــحــث مع  الــ
الشركاء األوروبيني عن خطوات أكثر حكمة 
الباحثة  ولـــم تستبعد  ذلــــك«.  مــواجــهــة  فــي 
فــي املــركــز الــدنــمــاركــي لــلــدراســات الــدولــيــة 
يكون  أن  رافنكيلد،  كــولــد  سينا  »ديــيــس«، 
التورط الروسي مع انقابيي مالي »يهدف 
إلى نزع شرعية الوجود العسكري الغربي 
ــوّهـــت الــبــاحــثــة فـــي تعقيب  ــالـــي«. ونـ فـــي مـ
فقط  يمكن  »ال  بأنه  »بوليتيكن«  لصحيفة 
ربط ما يجري بالتدخل الروسي، بل هناك 
ــر مـــلـــمـــوس عـــلـــى األرض،  ــ ــل آخـ ــامـ ــا عـ أيـــضـ
ــداء لــلــوجــود  ــعـ ويــرتــبــط بــتــزايــد مــشــاعــر الـ
الــعــســكــري الــفــرنــســي فـــي مـــالـــي«. ويحظى 
بــدعــٍم روســي،  فــي مالي  العسكري  املجلس 
بــانــتــشــار مــرتــزقــة فاغنر  تجلى خــصــوصــا 
 عن أن 

ً
في الباد في الفترة األخيرة، فضا

زعــيــم االنــقــابــيــني، أســيــمــي غــويــتــا، خضع 
لــدورة تدريبية في موسكو في عــام 2020، 

سبقت انقاب أغسطس من العام نفسه.
املتسارعة  والــتــطــورات  االنــقــابــات  شكل 

ُ
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رصدالحدث

Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة


